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ارهۀ  �ز در�ج ا�ج ��ز اله اى ا��ت که در ک�ت مهۀ م�ت ��ج ار �ت �ت و�ش �ز �ز 1. ا�ی
م� و  هۀ گوردو�ز ک��ی �ا��ت وامع ا�لامی، و�ی �زی در �ج ع د�ی ا�ج ا�لام: م�ز
: ده ا��ت ا�چ �ش � حچ �ی ا�ی رز �ز ا�ج�ش ا اطلاعا�ت ک�ت که، �ج �ت م�ی ه ا�ش �ز �ی ا�ج رز
Sabine Schmidtke , Forms And Functions of 
'Licences to Transmit' (Ijazas) in 18th -cen�
tury- Iran: Abd allah al-Musawi al-Jazairi al-
Tustari's(1112-73/1701-59) Ijaza Kabir, Speak-
ing for Islam: Religious Authorities in Muslim 
Societies, ed. By Gudrun Kramer and Sabine 
Schmidtke, Leiden. Boston, 2006, pp. 95-127.

 2000 لما�ز ارز
آ
�ز ا �ل�ی اد �ج رز

آ
گاه ا اد مطالعا�ت ا�لامی دا�ز�ش 2. ا��ت

و  �ت �ی ا�ز��ت ی در  �ز ار�ی �ت اد مطالعا�ت  ا��ت و  و�ز  ا ک�ز �ت لادى  م�ی
 2002 �ز )ارز �ی م و �ز ل�ی �ى اور�ش گاه ��ج هۀ دا�ز�ش �ت ��ز �ش �ی مطالعا�ت �چ
گ�ا�ز  �ز دو�ی �ت و  ارا�ز  �ا��ت و�ی مله  �ج ارز   ) و�ز ک�ز ا  �ت لادى  م�ی
�هت المعار�ز  �ا��ت �وم دا�ی �اى و�ی ی، �ج ل��ز الا�ت کلامی و �ز م�ت
ه ا�لامی. ل��ز �ز �ز ار�ی � �ت �ی د�ز و همکار ��د�ج ا�چ ل�ی ا�لام حچ
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�ى ا�ت د �ج مهۀ �م�ی ��ج که2           �ت �ت م�ی ه ِا�ش �ز �ی ا�ج چکيده: اجازات متن مستقل که به متون یا آثار رز
 به دلیل محتوای 

ً
خاصی ارتباط ندارند، معمولا

متون  پایان  و  آغاز  یا  حواشی  در   
ً
غالبا حجیم، 

دیگر ظاهر نمی شدند؛ بلکه خود گاه در شکل 

 با عناوین خودشان، متون مستقلی 
ً
کتب و غالبا
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شده اند. متون اجازه داده شده برای نقل، معمولا

آثار  تمام  شامل  کرات  به  که  بودند  جامع 

سنت علمی معینی )اجازه کبیره یا اجازه عامه( 
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عبداهلل  سید  اجازه  بررسی  به  ادامه،  در  سپس 
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ك عالم ا��ت که  لا�ت �ی �ص�ی ارهۀ �ت �ت در�ج و�ش ود�ز ارسش هاى �ز گ�ز
 » �ت �جَ

َ «، »�ش اَم�ج ��ز (، »�ج هت �ز �ی « )َم�ش هت �ز �ی
ْ «، »َم�ش ه���ت وا�ز »�ز ه ��ز �ج

�ز  ه گو�ز ]ا�ی واع گو�ز �ز ا�ز ��ی کی ارز مهم�ت 5. �ی �ت م« رواحج دا�ش ا »ُمع�ج �ی
ده  �ز ک�ز صادر   . ا��ت هت  ال�وا�ی هت  ارز احج  � �ز �ت رو�ش ا  �ی ه  ارز احج اد]  ا��ز
�ز 

آ
مع ا ، �ج ارز دگا�ز )ُم�ج �ز �ت ک�ز ا�ز ا در�ی ده �ی �ز �ت ک�ز ا�ز ه در�ی ( �ج �ز �ی )ُم�ج

ه را می داد.  ارز ده در احج ص �ش �زّ و�ز م�ش ل م�ت �ت هۀ �ز ارز ( احج و�ز ارز ُم�ج
�ز  �، م�ت د ا�ش �ز ا �چ ك �ی �اى �ی ه �ج ارز ود: احج د �ج وا�ز ه �ت د گو�ز �ز اد �چ �ز ا��ز ا�ی
را  کل گدز ه �ش ها �ج �ز ا �ت د، �ی ده ا�ز ص �ش �زّ کارا م�ش �ش

آ
ارى که ا �ش

آ
مام ا �ت

گ�،  وع د�ی وع گواهی و �ز ك �ز ا�ز �ی �ز م�ی ما�ی ه �ت  و�ج
ً
ا ال�ج د. عز ده ا�ز ک� �ش دز

ه  ، �ج ارز ه م�ج �ز �ج �ی ه هاى م�ج ارز . اگ� احج ص ا��ت �زّ ام�ش هم و �ز م�ج
هت ال�ماع«  ارز حج م - »اإ عل�ی وع �ت �ت �ز � ط�ج �ج گ�دد - �ج �ت �ز م�ز �ی لهۀ ُم�ج و��ی
�ز دورهۀ  وص�ی �و، �ت �ز �ز ه هم�ی ود. �ج ده می �ش وا�ز « �ز هت �ا�أ هت ال�ت ارز حج ا »اإ �ی
ل  ک�ی �ت�ش را  ه  ارز احج ك  �ی ارز  ی  سش �ز �ج د  وا�ز می �ت �د،  �ز ك  �ی لا�ت  �ص�ی �ت
 � �ت �ش �ی �ج � و  �ت �ش �ی �ج ود،  �ج اهی  �ز هۀ �ش ارز ارزْ احج عز

آ
ا ه در  �چ �ز

آ
ا اه�ا  دهد6. طز

Gacek, The Arabic Manuscript Tradition. A Glossary of Tech-
nical Terms and Bibliography, Leiden 2001, pp. 216-19.

ك:  ك عالم �ز �ت مطالعا�ت �ی و�ش ود�ز امهۀ �ز �ز دگ�ی �ز ارسش هاى رز �اى گ�ز 5. �ج
Charles Pellat, "Fahrasa," in The Encyclopaedia of Islam. New 
Edition, vol 2 pp. 743-44;

معهد  لهت  م�ج دل�"،  الا�ز �زی  العلماء  ام�ج  ��ز �ج �ج  "ک�ت هوا�زی،  الاأ �ز  �ی دالع�ز ��ج
، i،1 1955/1374 صص 91-120؛ هت �ی طوطا�ت الع��ج الم�ز

Jacqueline Sublet, Les maiters et les etudes de deux tradi-
tionistes de Iepoque mamelouke, Al-Mashyakha al-Basima 
lil-Qibabi wa Fatima de Ibn Hajar al-Asqalani. Etude analy-
tique, Damascus 1967; Georges Vajda, "La transmission de la 
masyaha (Asna l-maqasid wa-a'dab ai-mawarid) d'ibn al-Bu�
hari d'apres le manuscript Reisulkuttab 262 de la Bibliotheque 
Suleymaniye," Rivista degli studi oriental 48 (1973-74), pp. 
55-74. See also Devin J. Stewart,"Capital, Accumulation, and 
the Islamic Academic Biography," Edebiyat 7 (1997), pp. 345-
72,esp. 345-46.

ك:  وع �ز �ز �ز ارهۀ ا�ی وه�ش ها�یی در�ج �ش �اى �چ 6. �ج
Gacek, Arabic Manuscript Tradition, pp. 216-19; Cemil Ak�
pinar, "icazet," in Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ausiklopedist, 
vol. 21,pp. 393-400; Devin Stewart, "The Doctorate of Islamic 

یك. 
وه�ش هاى  �ش �چ ه  و�ج �ت ال دا�ز�ش مورد  �ت �ت ا�ز ماعی  �ت ه هاى ا�ج �ج �ز �ج
�اى  �ج - ��تّی  ه  �ز م�ی رز �ز  ا�ی در   ،3 ه ا��ت �ت گ��ز �ار  �ت  � �ی ا�ز �الهاى 
که  اص�ى  ��ز ارز  امع  حج �ى  صو�ی �ت  - اّص  حز ی  اط�ت م�ز و  دوره ها 
د،  ورد�ز

آ
د ا د�ی ك عالم را �چ ه��ت �چ� ارز م�گ �ی �ت و �ش دگا�زی مو�ز �ز رز

اد  ��ز
َ
ی ارز ا ل�ز �ت واع م�ز اص�، ا�ز �ز ��ز ا�ز ا�ی م. در م�ی دار�ی در د��ت �ز

 [ ل�ز �ت ما�ز ] ها ] و مکا�ز ] هاى م�ز ها در رز �ز
آ
�ت ا ود دارد که اهم�ی و�ج

 ) �ماْع)�ماعا�ت گواهی هاى  امل  �ش اد  ا��ز �ز  ا�ی ؛  ا��ت  � �ی عز م�ت
و  ّطی4  �ز ه هاى  �ز��ز امهۀ  �ج ا�ز ا  �ی ارز  عز

آ
ا ی،  �وا�ش در  و�ج  مک�ت

وه�ش هاى: �ش ك �چ ه �ز مو�ز �اى �ز 3. �ج
Jonathan Berkey (The Transmission of Knowledge in Medi-
eval Cario. A Social History of Islamic Education, Princeton 
1992). Michael Chamberlain (Knowledge and Social Prac-
tice in Medieval Damascus 1190-1350 Cambridge 1194), Ste�
fan Leder (Charismatic Scripturalism. The Hanbali Maqdisis 
of Damascus, Der Islam 74 (1997),pp. 279-304), and Daphna 
Ephart (A Learned Society in a Period of Transition. The 
Sunni Ulama of Eleventh-Century Baghdad, Albany 2000).

ك:  ه �ز مو�ز �اى �ز 4. �ج
Stefan Leder, Horerzertifikate als Dokumentein fur die isla�
mische Lehrkultur des Mittelalters in Urkunden und Urkun-
denformulare im Klassischen Altertum und in den orien-
talischen Kulturen, ed. Raif Georges Khourty, Heidelberg 
1999,pp. 147-66; idem, Enie nene Qu elle zur Stadtgeschichte 
von Damakus. Zur Alltagsgeschichte der Haditwissenschaft, 
in Supplement XI der Zeitschrift der Deutschen Morgenland-
isshen Gesellschaft (26 Deutscher Orientalistenage Leipzig 
1995), Stuttgart 1998, pp. 268-79; idem, Spoken word and 
written text. Meaning and social signifiance of the Institu-
tion of Riwaya, Tokyo 2002, pp. 5ff.; Stefan Leader, Yasin 
Muhammad al-Sawwas and Mamum al-Sagargi, Mugam 
al-samaat al-dimaqiyya. Les certificats daudition a Damas 
550-750h./1155-1349 Damascus 1996; idem, Receil de 
documents facsimiles des certificats daudition a Damas 
550-750h./ 1155-1349. Mugam ai-samaat at al-dimaqiyya, 
damascus 2000

ك:  � �ز �ت �ش �ی اعا�ت �ج �اى ارحج �ج
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�اى  ار�ت �ج �ز ��ج د. ا�ی �ز �وى می ک�ز �ی �ی �چ �زّ ارا�ت م�ش ا ��ج �تی �ج ا�ج �ش
ارز  عز

آ
د. ا ا��ج ا�ز اد م�ز �ز ا��ز ل�ز ا�ی �ت �ش هاى ا�ا�ی م�ز �ز �ز �ج ما�ی �ت

ل  ارز را مع��زی و دل�ی �ز و م�ج �ی ه اى ا��ت که ُم�ج ا�چ �ج ه د�ی ارز �ز احج ا�ی
و�ز  د که م�ت �ی

آ
�ز می ا

آ
�ش اصلی ا �ز گاه �ج �ز

آ
د. ا ا�ز می ک�ز �ی �ز را �ج

آ
صدور ا

ا   �ج
ً
�ش معمولا �ز �ز �ج د. ا�ی ک� می ک�ز ل دز ص�ی �ز ه �ت ه را �ج ارز �هۀ احج و گ��ت

�ز  �ی  ُم�ج
ً
ا ال�ج ود. عز ارز می �ش عز

آ
�وى ��زّی...« ا �ز �ی

أ
�تُ له ا �ز �ج

أ
هۀ »ا عز ص�ی

را  ها  �ز
آ
ا د  �هۀ ��ز �ی �ج �ز رز و  ود  �ز �ز ا�ی ارهۀ م�ش لی در�ج ص�ی �ز �ت اّطلاعا�ت 

�د -  �ی دز ا�ز می �چ ا�ی �ز �چ
آ
ه ا صل �ج ود م�تّ �ی ا �ت ه �ج ارز  احج

ً
مارد. معمولا �می �ش �ج

ص  �زّ « م�ش ��جّ
أ
اء و ا لك ِلَم�ز �ش �وى دز و�ز »ل�ی ارا�تی هم�چ ا ��ج که �ج

ه]  ارز �ز صدور ]احج ار�ی �ز ]مکا�ز و �ت �ی �ز ]�ز
آ
� ا �ز

آ
�هۀ ا د. ص�ز و�ز می �ش

ا�ز می دهد.  را �ز�ش

ل،  �ت �ز م��ت هت عاّمهت م�ت ارز ا احج �هت �ی �ی هت ک�ج ارز ى احج ص� م�ک�ز ِ ��ز اررز هۀ �ج مو�ز �ز
ه���ت کاملی  �ز ا��ت که معمولًا �ز �ی �ت ُم�ج و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
ه���ت ا �ز

�دارد.  ] در�ج �ز �ی مام او را ]�ز ا�ت ه هاى �ز �ت گا�ش  ��تّی �ز
ً
ا ال�ج ار وى و عز �ش

آ
ارز ا

اص  هاى حز گ�ی �ش ا و�ی وا، �ی ه، م��ت دارز ارهۀ ا�ز ا�تی در�ج �ی �أ �ز ، �ج �ش �ز �ز �ج در ا�ی
ه می دهد9. صاصی را ارا�أ �ت �ز ا�ز او�ی گ�ى ارز ��ز د�ی

Devin J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy. Twelver Shiite 
Responses to the Sunni Legal System, Salt Lake City 1998, 
pp. 224ff. 

�ت  ��زّ ه  �ج وط  م��ج ا�ت  ارز احج در  که  �ت  و�ش ود�ز �ز ار  �ش
آ
ا ه���ت  �ز ارز  ه ها�یی  مو�ز �ز  .9

و  ا�ج �اى  �ج �ت  م392  �وى  �ز ما�ز  ��ش  � �ت وال�ز ا�ج هۀ  ارز احج د،  ده ا�ز �ش ه���ت  �ز امامی 
1، ص208،  ، حج عهت ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت

آ
ك: ا ص�)�ز �ز �ز �ز ا�مد �ج �ز �ج داهلل ���ی ��ج

وال���ز  �اى ا�ج 417 �ت �ج ا�ز ع�ج ( در �ش ی )م436 �ت �ز �ز م��ت ��ی هۀ �ش ارز 1083(؛ احج سش
سی  �ز ��ی داهلل �ج 1132؛ ��ج 1، ص216 سش ، حج عهت ر�ی ص�وى)ال�ز �ز م�مد �جُ م�مد �ج
 ،4 م، 1401 �ت / 1981 م، حج �زی، �ت ا�چ ا�مد ���ی اصز العلماء 1 - 5، حچ دى، ر�ی �ز �ز

أ
ا

Stewart, Islamic Legal Ortho� ك:  �ز �ز  �ی �ز 34 - 39؛ هم�چ  صص
َع�هت  َ �ز �ش �ز علی ا�ج مال ال��ی ه �ج ( �ج و�ج )م588 �ت �ش

آ
ه�ا �ز �ش هۀ ا�ج ارز doxy, p 147(؛ احج

ا  �اى مه�زّ هۀ علامه حلی �ج ارز 1، ص243 سش 1286(؛ احج ، حج عهت ر�ی امعا�زی )ال�ز ی حج
ّ
حل

لسی،  � م�ج ا�ت ده در م�مد�ج ا�چ �ش 1، ص178 سش 911؛ حچ ، حج عهت ر�ی ا�ز )ال�ز �ز ِ��ز �ج
 1376 - 1405 ، ه�ا�ز واد علوى ]و همکارا�ز ]�ت ا�چ �ج وار 0 - 28، 35 - 110، حچ �ار الا�ز �ج
��ا�أی، در 

أ
مهور ا �ز ا�جی �ج هۀ ا�ج ارز 107، صص 147 - 149(؛ احج �ت / 85 - 1957 م، حج

 ،1 ، حج عهت ر�ی �وى)ال�ز �ز صال� �ز �اى م�مد �ج مادى الاول 896 �ت �ج ه10 �ج �ج �ز دو�ش
 Dublin,Chester ه در ارز �ز احج طی ارز ا�ی هۀ �ز صص 241 - 242 سش 1280(. �ز��ز

وال  د �لطهۀ ا�ت ا�ت ر�ش ه موارز د و �ج �ت گ�د�ی �ج و�ج �ش کل مک�ت ه �ش �ج
صور�ت  ه  �ج علمی،  گ  �ه�ز �ز د�ز  ه �ش �ز هاد�ی �ز و�عهۀ  �ت و  و�ج  مک�ت

 . �ت ا�ز �ت �ی ك و اصطلاح علمی ر�م�ی ��ج

د،  می �ش صادر  �ی  �زّ م�ش و�ز  م�ت �اى  �ج که  ل  �ت �ز هۀ  ارز احج ار  ک�ز در 
اّصی  حز ار  �ش

آ
ا ا  �ی و�ز  م�ت ه  �ج که  ود  �ج هم  ل  �ت م��ت �ز  م�ت ا�ت  ارز احج

واى  م��ت ل  دل�ی ه  �ج  
ً
معمولا ادى  ��ز

َ
ا �ز  �ی �ز �چ  . �ت دا�ش �ز اط  �ج ار�ت

اه�  گ� طز و�ز د�ی ا�ز م�ت ا�ی ارز و �چ عز
آ
ا ا ی �ی  در �وا�ش

ً
ا ال�ج ها، عز �ز

آ
م ا �ی ��ج

�ز  او�ی ا ��ز  �ج
ً
ا ال�ج �ج و عز کل ک�ت ود - گاه در �ش لکه �ز د، �ج د�ز می �ش �ز

�اى  ده �ج ه داده �ش ارز و�ز احج د7. م�ت د�ز ی �ش
ّ
ل �ت و�ز م��ت ا�زْ - م�ت ود�ش �ز

�ت  ار ��زّ �ش
آ
مام ا امل �ت ه کّ�ا�ت �ش د، که �ج ود�ز امع �ج ل، معمولًا حج �ت �ز

د. (می �ش هت عاّمهت ارز ا احج �هت �ی �ی هت ک�ج ارز �زی )احج علمی مع�ی

الگوى  ارز  �ش  �ی ه8 کما�ج امام�ی �ت  هت در ��زّ ال�وا�ی ا�ت  ارز حج اإ  � �ت �ش �ی �ج

Law in Mamluk Egypt and Syria," in Law and Education in 
Medieval Islam. Studies in Memory of Professor George 
Makdisi, eds. Joseph E. Lowry, Devin J. Stewart, and Shawkat 
M.Toorawa, London 2004, pp.45-90; see also my "The ijaza 
from 'Abd AQllah b. Salih al-Samahiji to Nasir al-jarudi al-
Qatifi. A Source for the Twelver Shi'i Scholary Tradition of 
Bahrayn, "in Culture and Memory in Medieval Islam. Essays 
in Honour of Wilferd Madelung, eds. Farhad Daftary and 
Josef W.Meri, London 2003, 64-85, esp. 78n. 1.

 / 1406 - 1403 ، �و�ت �ی ، �ج عهت �ی �ز ال�ش �ی صا�ز لی �ت عهت اإ ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا 7. �ز

 ،1033 957، ص198 سش 874 و876 و877، ص185، سش 1، ص174 سش 1983 - 1986، حج
 .1393 ص265 سش

ا  هارم �ت وّ�ط عالما�ز امامی ارز �دهۀ �چ ده �ت هوِر صادر �ش ا�ت م�ش ارز � احج �ت �ش �ی 8. �ج
لی  عهت اإ ر�ی رگ طه�ا�زی م1389 �ت ال�ز �ز ا�ج �ت

آ
ار امامی ا �ش

آ
ا�ی ا �ز �ش ا�ج هاردهم در ک�ت �چ

 ) �ت �ش لی گدز �ج اور�تی �ت که در �چ ا�ز �ز .)�چ ده ا��ت ه���ت �ش عهت �ز �ی �ز ال�ش �ی صا�ز �ت
ا�ت  ارز حج اإ و�ز  هم�چ ا�ت  ارز احج ارز  �ى  �ت �ش �ی �ج اّص  حز واع  ا�ز  ، هت ال�وا�ی هت  ارز احج  � �ج و�ز  �ز ا�ز
�می گ�دد  ه �دهۀ �وم �ج ده �ج ه �ش �ت �ت که گ�ز ها�ز اهل ��زّ اء در �ج �ت � والا�ز در�ی ال�ت
هاد  �ت ا�ت الا�ج ارز حج ا اإ ك: ,Doctorate of Islamic Law" Stewart"( �ی )�ز
عد  ه �ج دهم �ج �ز هۀ �دهۀ ��ی ا�ز ه ارز حدود م�ی ا�ز امام�ی (، که در م�ی هت هاد�ی �ت �ج هت اإ ارز حج )اإ
رگ طه�ا�زی،  �ز ا�ج �ت

آ
ا ك:  �ز ه  مو�ز �ز �اى  �ج ود.  �ج ه  �ت گ��ز کل  �ز �ش �ی �ز ود  اهده می �ش م�ش

 ،852 845، ص169 سش 773 و776، صص168 - 169 سش 1، ص157 سش ، حج عهت ر�ی ال�ز
 ،67 63، ص14، سش 11، صص13 - 14 سش 1014، حج ص173 سش 868 و871، ص195 سش

ك:  �ز �ز �ی �ز ه هم�چ �ز گو�ز �اى ا�ی 132؛ �ج 74، صص23 - 24، سش ص15، سش
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ى  د�ارز �ز م��ت ل،  �ت م��ت �ز  م�ت و  امع  حج ا�تِ  ارز احج ا�ا�ی  کارک�د 
اد  �اى عالما�زی که ا��ز ��ت �ج �ز هۀ �ز ، در در�ج �ت علمی ا��ت ��زّ
�اى مع��زی هاى  �ز �ج � ا�ی و�ز �ج �ز د. ا�ز ل می ده�ز ک�ی �ز را �ت�ش �ی ل ُم�ج �ت �ز
اط  �ج ها ار�ت دا�ز وعی �ج ه �ز گ�ا�زی که �ج لی د�ی ص�ی �ز ، مع��زی �ت عالما�ز
ا�ز در  �ی �ز ��ی ا�ز و �چ �ی �ز �ی �ش �ی ا �چ واده �ی ا�ز اى حز و�ز ا�صز د - هم�چ دار�ز
اد  ��ز

َ
ط در ا �اد را�ج �ز ا�ز که ا�ی �ز

آ
� ارز ا طز ام �کوم�تی - ص��ز �ز م�ت

�اى  ، گاه �ج �ز �ی . ُم�ج ��ت �ی �معمول �ز �ی ه - �ز ا �ز د �ی ود�ز �ز �ج �ی ل ُم�ج �ت �ز
ّدم را  �ت ا�ت کامل عالما�ز م�ت ارز ود احج ل �ز �ت اد �ز ى ا��ز د�ارز �ز م��ت
ود  �ز �ز ا�ی �ز عالما�زْ م�ش

آ
د، ��تّی اگ� ا ل می ک�ز �ت ود �ز هۀ �ز ارز در احج

گ� اهدا�ز  ا�ز د�ی ه - در م�ی ارز وع احج �ز �ز �ز رو ا�ی د10. ارز ا�ی �ز ا�ش �ج او �ز
 
ً
ا ال�ج وع را عز �ز دو �ز د. ا�ی م را دار�ز �ا�ج ار �ت �ش

آ
ه ا ا�ج - کارک�دهاى م�ش

ى  د�ارز �ز 11. م��ت �ت �ز �ا�ز ما�ی گ� م�ت کد�ی �زی ارز �ی ه رو�ش وا�ز �ج می �ت �ز

Jan Just Witkam, "Lists of books in Arabic manuscripts," 
Manuscripts of the Middle East 5 (1990-91), pp. 126-30.

رگ  �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا �ت �ز و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
�أی ارز ا �ز � �ج مل �ج �ت ا�ت عالما�ز امامی م�ش ارز �اى احج �ج

 239  - صص238   ،1022 سش ص197   ،726 سش ص151   ،1 حج  ، عهت ر�ی ال�ز طه�ا�زی، 
.130 76، ص23 سش 59، ص15 سش 11، ص13 سش 1260، حج سش

 ،826 سش ص165   ،627 سش ص134   ،1 حج  ، عهت ر�ی ال�ز طه�ا�زی،  رگ  �ز ا�ج �ت
آ
ا ك:  �ز  .10

 1238 سش ص230   ،1160 سش ص221   ،1002 سش  194  - صص193   ،864 سش ص172 
.1289 و1239، ص244 سش

ا�ت  �ت �ى ط�ج �ى، ا�ش دهم ه�ج عهۀ امامی ارز �دهۀ دوارز �ی هۀ �ش مو�ز �ز �ز ���ی هت ال�ج لوأ 11. لوأ
 
ً
د که اصطلاحا �ز مد ه� �چ

آ
7 ا اور�تی سش که در �چ ا�ز �ز گ امامی �چ �ه�ز ه ارز �ز گو�ز

؛  ه ا��ت �ت و�ش اده اسش �ز �ادررز �اى دو �ج ��ا�زی �ج �ز ا�مد �ج و��ز �ج ، که �ی ه ا��ت ارز احج
د  هت ارز �وى ��ی لی الط��ت العلم�ی هت اإ هاردهم اللمعهت المهد�ی ه ها�یی ارز �دهۀ �چ مو�ز �ز
می م1272 - 1354 �ت  �ز م�مدعلی عاملی کاطز �ز هادى �ج ���ز صدر، ���ز �ج
ها�زی در1329  ی اص�ز �ت �ز م�مد�ت �اى مهدى �ج ه ا��ت که �ج ارز  احج

ً
، اصطلاحا ا��ت

 ،18 877؛ حج 1، ص174 سش ، حج عهت ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا . �ز ده ا��ت صادر �ش

�ز  ا�ی م�ش ا�ت  �ت ط�ج �زی  الوعاهت  هت  �ی عز �ج ه  �ت �ش گدز �ز  ا�ی ارز  452؛  سش  355  - صص354 
، در1326 �ت  ه ا��ت ارز ك احج  �ی

ً
ه که اصطلاحا ا�ت گو�ز �ت �ى ط�ج ا�ت را، ا�ش ارز الاحج

 . ه ا��ت �ت و�ش ( �ز ورى)م حدود1333 �ت �ز �ز َ �زی �ج ی ���ی �ز �اى م�مدم��ت همو �ج
د ���ز صدر  464. ��ی 3، ص137 سش 874، حج 1، ص174 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز �ز
�ز  ه هم�ی وط �ج اه�ا م��ج ه ک�ده ا��ت که طز ا�ت ارا�أ �ت وا�ز الط�ج ا ��ز ه، �ج ارز �ه احج
صلی  هۀ م�ز ارز �ز احج � ا�ی 876. او علاوه �ج 1، ص174 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز ؛ �ز ه ا��ت گو�ز
صاص  �ت ا�ت ا�ز �ت ه ط�ج ی که �ج سش �ز امل �ج ه ک�ده ا��ت �ش رگ طه�ا�زی ارا�أ �ز ا�ج �ت

آ
ه ا �ج

.878 1، ص174 سش ، حج عهت ر�ی ك:ال�ز . �ز ه ا��ت �ت ا�ز �ی

: ا�ج م�ز ك ک�ت ود. �ز �ت می �ش ا�ز .Beatty 3810, ff. 328r-329v ms�ی
Theologie, Philosophie und Mystik im zwolferschiitischen 
Islam des 9./15. Jahrhunderts Die Gedankenwelt des Ibn Abi 
Jumhur al-Ahsa'i(um 838/1434-35-nach 906/1501), Leiden 
2000, p.

هلال  �ز  �ج �ز  ال��ی احج  �ت �اى  �ج �ت   964 ه  ��ج ى  دز  14 در  ا�زی  �ش د  ه�ی �ش هۀ  ارز احج
کی ارز  ه �ی لسی �ج � م�ج ا�ت هۀ م�مد�ج ارز 1000(؛ احج 1، ص193، سش ، حج عهت ر�ی �ى)ال�ز ا�أ �ز �ج
 � ع�ز �اى م�مد�ج 712( و �ج 1، ص149، سش ، حج عهت ر�ی هد)ال�ز ود در م�ش اگ�دا�ز �ز �ش
داهلل  �ز ��ج ما�ز �ج ه �ل�ی ارز 715(؛ احج 1، ص150، سش ، حج عهت ر�ی ا�زی در1095 �ت )ال�ز طال�ت
هۀ  ارز 1024(؛ احج 1، ص197، سش ، حج عهت ر�ی ه م�مد لارى در 1111 �ت )ال�ز �ج ى  ما�ورز
ارودى  اص� حج ه �ز �1127 �ت �ج ( در23 ص�ز ی)م1135 �ت حج �ز صال� َ�ماه�ی داهلل �ج ��ج
م، ]1419 �ت / 99 - 1998 م] صص51 - 60.  ی، �ت �ز ط�ی م �ت ا�چ مهدى �وارز ی )حچ �ز ط�ی �تَ
�ز  و��ز �ج هۀ �ی ارز The ijaza" pp,"(؛ احج  69 - 68 : الهۀ م�ز ك: م�ت �ز �ز �ی �ز هم�چ
 ، عهت ر�ی ��ا�زی در 1153 �ت )ال�ز لادى �ج �ز علوى �جِ داهلل �ج ه ��ج ��ا�زی �ج ى �ج ا�مد َدّرارز
( در1155  �ز مو�وى عاملی مکی)م1168 �ت ی ال��ی هۀ رصز ارز 1394(؛ احج 1، ص266 سش حج
�ز  �ز م�مد �ج �ز �ج هۀ ���ی ارز 946(؛ احج 1، ص192 سش ، حج عهت ر�ی ارز )ال�ز �اى دو ُم�ج �ت �ج
 ، عهت ر�ی ی در 1167 �ت )ال�ز �ز �ج �ز ا�مد صاد�تی �ز �ز �ج �ی دالع�ز ه ��ج لادى �ج ی �جِ �ج دال�ز ��ج
ادى  �ج

آ
�ا ص�ی وى �ز �ت �ز م�مد �ز هۀ دل�ار علی �ج ارز 983(؛ احج 1، صص189 - 190 سش حج

�ز  هۀ ���ی ارز 990(؛ احج 1، ص191 سش ، حج عهت ر�ی دسش م�مد در 1218 �ت )ال�ز �ز �رز ه �ز �ج
 ، عهت ر�ی ال�ز  ، �ت ��ا�أی )م1214 

أ
ا ا�مد  ه  �ج  ) �ت ��ا�زی)م1216  �ج ى  َدّرارز �ز م�مد  �ج

ه  �ج  ) �ت )م1273  علی  دل�ار  د  ��ی �ز  �ج �ز  ���ی ا�ت  ارز احج 976(؛  سش ص188   ،1 حج
1، ص184  ، حج عهت ر�ی )ال�ز اده اسش �ادررز 948( و �ج 1، ص184 سش ، حج عهت ر�ی )ال�ز �چ��سش
دال��ما�ز  ه ��ج �ج ى  ارز دالم�مد کوارى ک�ز �ز ��ج �ج ع  �ی هۀ م�مد ر�ز ارز 949(؛ احج سش
997(؛  1، صص192 - 193 سش ، حج عهت ر�ی ادى )ال�ز �ج

آ
�ز م�مد ک�ه�ودى �لطا�ز ا �ج

��العلوم،  ا�چ م�مد صاد�ت �ج )حچ �ز ���ی هت ال�ج لوأ ه لوأ هور �ج ��ا�زی م�ش و��ز �ج هۀ �ی ارز احج
لوهت  ��ا�زی در لوأ �ت �ج و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
ه���ت ا ل �ز �اى مدحز ، 1386 �ت / 1966 م(؛ �ج �ز �ج

�ز
 Stewart "Capital," pp :ك �ت وى، �ز و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
� ا مل �ج �ت ، م�ش �ز ���ی ال�ج

وّ�ط همو، �ز �ت ص� م�ت �ت مهۀ م�ز ��ج علاوه �ت 345-362، �ج
The Autobiography of Yusuf al-Buhrani (1969-1772)," in In-
terpreting the Self Autobiography in the Arabic Literary Tra-
dition, ed. Dwight F. Reynolds, Berkeley 2001, pp.216-223.

ك: � �ز �ز ا�ش �اى ا�ی طور کلی �ج �ج
Marco Salati, "La Lu'lu'a <sic> al-bahrayn fi al-igaza li-qur-
rataya al-'ayn di Sayh Yusuf b. Ahmad al-Bahrani (1107-
1186/1695-1772). Per lo studio della si a di Bahrayn, Annali 
di Ca' Foscari Serie Orientale 28 (1989), pp. 111-45.

�ت  و�ش ود�ز ار �ز �ش
آ
هۀ ا ارز ، احج �ت �ز اهل ��زّ

ّ
ل ك موأ هۀ �ی ارز ه���ت در احج ل �ز �ی �ج �ز �ت ه اى ارز ا�ی مو�ز �ز

ك: . �ز ( ا��ت ا�زی )م749   �ت �ز اک�ز و�ی� مص�ى ا�ج �هت المعار�ز �ز ك و دا�ی �ش �ز م �چ �ش �چ
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ه اى در دورا�ز  ارز �چ احج �ت ه�ی ا�ز ه عدم در�ی د که �ج ود دار�ز لی و�ج اصز �ز
ه  ارز 900 احج �ش ارز �ی ل کّمی �ج �ل�ی د14. �ت ار ک�ده ا�ز �ز �ت و�ی�ش ا�ز ا�ت �ز ��ی
وّ�ط  ده �ت ه���ت �ش م�ى، �ز هاردهم �ت ا �چ هارم �ت امامی ارز �دهۀ �چ
عهت  ر�ی ود - ال�ز ار امامی �ز �ش

آ
ا�ی ا �ز �ش ا�ج ( در ک�ت رگ )م1389 �ت �ز ا�ج �ت

آ
ا

ك عالم  ه را �ی ارز د که احج ا�ز می ک�ز �ی �ج  - 15 عهت �ی �ز ال�ش �ی صا�ز لی �ت اإ
را  �ز 

آ
ا که  کسی  ارز   - علمی اسش  ار  �ج ا��ت �ج  ��ج ه  �ج  -  � د�ت م�ز �ش اررز

�ز 
آ
�ز مطل�ج ا �اى ا�ی ه �ج �ز ��ی ك �ت �ت می ک�د ا�طا می ک�د. �ی ا�ز در�ی

ا�ت م��ت�ج  ارز دگا�ز احج �ز �ت ا�امی صادرک�ز ل ها مطا�ج ا��ت که مدحز
�ج  ه )ک�ت ارز مو�ه هاى احج � م�ج �ت �ش �ی صهۀ �ج �زّ ی که م�ش �ج �ی ��ت د، �ت می �ش
 � �ت �ش �ی ا�ز عالما�زی که �ج ، در م�ی �ز � ا�ی و�ز �ج �ز 16. ا�ز �ز ه��ت �ی ( �ز ا�ت ارز الاحج
ا�تی  ارز مار احج د، �ش �ش صادر ک�ده ا�ز و�ی ا�ت �ز ا�ت را در دورا�ز ��ی ارز احج

�ى دارد17. �ت کم�ت د، اهم�ی �ت ک�ده ا�ز ا�ز ود در�ی ده �ز ه �ش �ت که گ�ز

می  هت اهلل العطز �ی
آ
ا�ت علماء الا�لام �زی ��تّ وال�ى العلامهت ا ارز حج هت علی اإ و�ی م��ت

م، 1416  ی 1 - 2، �ت �ز �ج ی ال�ز �زی الم��سش �ز ال���ی ها�ج ال��ی �جی المعالی �ش
أ
د ا ال��ی

/ ]96 - 1995 م](.  �ت
ل  ��ا�زی م1340 �ت در مدحز لادى �ج �ز ���ز �جِ که علی �ج ا�ز �ز ال، �چ �اى م�ش 14. �ج
�ز  ط�ی م العلماء ال�ت �ا�ج �ز �زی �ت در�ی وار ال�ج �ز

أ
�ش در ا و�ی �ت �ز و�ش ود�ز امهۀ �ز �ز دگ�ی �ز رز

 . ا�ز ک�ده ا��ت �ی ، 1377 / 1957، صص271 - 272 �ج �ز �ج ، �ز �ز ���ی والا��اء وال�ج
ك: �ز �ز �ی �ز هم�چ

Rainer Brunner, "Siehe, was mich an Ungluck und Schreck�
en traf!' Schiitische Autobiographien"in Islamstudien ohne 
Ende. Festschrift fur Werner Ende zum 65. Geburtstag, eds. 
Rainer Brunner et al. Wurzburg 2002, p. 67 

 ،11 حج 1398؛   -  619 �ش �ش  266  - صص131   ،1 حج  ، عهت ر�ی ال�ز طه�ا�زی،  رگ  �ز ا�ج �ت
آ
ا  .15

.170 - 58 �ش صص13 - 29 �ش
لسی  � الم�ج ا�ت ها... المولی م�مد�ج �ج ا�ت ال�د�ی�ش ال�تی ک�ت ارز حج ه، اإ مو�ز �اى �ز 16. �ج

م، 1410 / 90 - 1989.  �زی، �ت ا�چ ا�مد ���ی ها�زی، حچ الاص�ز
 : د ارز �ز ار�ت ی ��ج �ز ار�ی �ج �ت �ی ��ت ه �ت �ز عالما�ز �ج رگ طه�ا�زی، ا�ی �ز ا�ج �ت

آ
وه�ش ا �ش � ا�اس �چ 17. �ج

ماره هاى897  1، صص175 - 178 �ش ، حج عهت ر�ی ه])ال�ز ارز علامه حلی م726 �ت ]17 احج
ه]  ارز (]16 احج �ز )م771 �ت �ی �ت �الم��ت �ز د وى �ز �ز �رز 89(، �ز 11، صص17 - 18 سش - 912، حج
 18[) �ت ک�كی)م940 �ت 1، صص234 - 237 سش 1231 - 1244(، م��ت ، حج عهت ر�ی ال�ز
 9 [ ) ا�زی)م966 �ت د �ش ه�ی 1، صص212 - 216 سش 1111 - 1128(، �ش ، حج عهت ر�ی ه] ال�ز ارز احج
) �ز عاملی )م1031 �ت هاء ال��ی 1، صص193 - 194 سش 998 - 1006(، �ج ، حج عهت ر�ی ه])ال�ز ارز احج
11، ص24 سش 136،  1، صص237 - 239 سش 1254 - 1266، حج ، حج عهت ر�ی ه] ال�ز ارز [31 احج
1، صص161 - 163  ، حج عهت ر�ی ه] )ال�ز ارز (] 11 احج لسی)م1070 �ت ی م�ج �ت 137(، م�مد �ت

مو�ه هاى  �ز م�ج ل�ی
أ
ا �ز هد�زی وراى �ت �ی �ز �ز

ّ
ل ود موأ �ت علمِی �ز ��زّ

.12 (ا��ت ا�ت ارز �ج الاحج )ک�ت ا�ت ارز ل احج �ت م��ت

سش  ود ا��ت و اررز ما�ز مو�ج �ا�ی ادى �ج ��ز
َ
�ز ا �ی �ز ارى ارز �چ ��ی مار �ج �ش

�ت ها  ��زّ �ز  ار�ی �ت ى  �ارز ارز �ج �اى  �ج عی  �ج م�ز وا�ز  ��ز ه  �ج ها  �ز
آ
ا م 

ّ
م�ل

 � �ی �ش
أ
ا �ت و  ا  مع�ز وطه،  م��ج لا�ت  �ص�ی �ت دورهۀ  و  علمی  اطا�ت  �ج ار�ت و 

و  �ت  مو�ز دگی  �ز رز دهۀ  �ز اص� �ارز وا�ز ��ز ��ز ه  �ج اد  ا��ز �ز 
آ
ا ماعی  �ت ا�ج

 . �ت ا��ت �ی د مطالعهۀ د�ت م�ز ارز �ی ك عالم �ز ه��ت �چ� ارز م�گ �ی �ش
ود  ا�ت �ز د که در طول ��ی م�ده ا�ز ��ش ا�تی �ج ارز ، احج ارى ارز عالما�ز ��ی �ج
�ز مطل�ج را  د؛ ا�ی �ت ک�ده ا�ز ا�ز و�ی�ش در�ی ار �ز �ج اهد ا��ت وا�ز �ش ه ��ز �ج
ه هاى  �ت گا�ش ا�ت را در �ز ارز �ز احج

آ
د که ا ی د�ی ك و رو�ش وا�ز ارز ��ج می �ت

ه عالما�ز  دارز ه هما�ز ا�ز د13. اّما �ج ا�ز داده ا�ز �ز�ش ورده و 
آ
ا ود گ�د  �ز

رگ  �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا �ى، �ز �زی ��ش عهۀ ا�ش �ی مو�ه ها�یی در �ش �ز م�ج �ی �ز �ر�ی �چ �اى �ج 12. �ج

1، صص123 - 131. ، حج عهت ر�ی طه�ا�زی، ال�ز
 � �ت �ش �ی د که �چ ل ک�ده ا�ز �ت ا�ت را �ز ارز ی احج ��ز ، �ج مارى ارز عالما�ز �ش �ی ه هاى �ج مو�ز 13. �ز
د.  ا�ز صادر ک�د�ز اگ�دا�ز�ش �اى �ش عدها �ج �ت و �ج ا�ز ا�تی در�ی ارز م�ز احج ود در صز �ز
هۀ  ارز احج  758 سش  ص159   ،1 حج  ، عهت ر�ی ال�ز طه�ا�زی،  رگ  �ز ا�ج �ت

آ
ا ك:  �ز ه  مو�ز �ز �اى  �ج

�ى در1130  �ز مدر�ی حا�أ �ز ���ی �ج ص�اهلل  �ز ه  �ج ورى مکی  �ا�ج �ی �ز  � ا�ت م�مد�ج
ل  �ت ود �ز �ت ک�ده �ج ا�ز ا�ز مد�زی در�ی �ز د عل�ی ه اى را که ارز ��ی ارز �ز احج �ی �ت که ُم�ج
�ز م�مد  ی �ج ��ی ه �ی ا�زی �ج �ز ا�مد کا�ش هۀ ���ز �ج ارز د، ص168 سش 843( احج می ک�ز
و�ی�ش  اد �ز ا��ت ارز  را که  ه اى  ارز احج �ز  �ی ُم�ج دى در 1337 �ت که  �ز ���ز ه�ز �ج
�ز هلال  هۀ علی �ج ارز (، ص223 سش 1168)احج ل ک�ده ا��ت �ت �ز ود  �ج �ت ک�ده  ا�ز در�ی
ه اى  ارز �ز احج �ی ها�زی در984 �ت که ُم�ج �ز اص�ز �ز �لطا�ز ���ی ه ملك م�مد �ج ک�كی �ج
هۀ  ارز د(، ص277 سش 1279)احج ل می ک�ز �ت ود �ز دز ک�ده �ج �ت ک�كی احز ود ارز م��ت را که �ز
�ز  �ی �ز عالی ک�كی که م�ج �ز ���ی �ز علی �ج ورال��ی ه �ز ادى �ج �ج

آ
و�ز ا ا�ت �ز علی حز م�مد �ج

 . ل ک�ده ا��ت �ت ا�شی را �ز �ز �ز حاحج علی ��ی �ز ا�مد �ج مال ال��ی دهۀ �ج هۀ صادر �ش ارز احج
 ،100 64، ص19 سش 11، ص14 سش 667( و حج 1، ص141 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز �ز �ز �ی �ز هم�چ
�دهۀ  عالما�ز  وّ�ط  �ت مده 

آ
گ�دا ا�ت  ارز احج ارز  مو�ه اى  م�ج �اى  �ج  .145 سش ص25 

ا�ت �دهۀ  ارز ه ها�یی ارز احج مو�ز 105 - 110. �ز 11، ص20 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز دهم �ز �ز ��ی
دمهۀ  ى ا��ت که در م�ت �ز ��ی �ج ا م�مدعلی مدّرس �ت �رز ه هاى م�ی ارز هاردهم احج �چ
الک�زی  �ج �ز  �ی المع�و�ز م  �ا�ج �ت �زی  الاد�ج  هت  �ا�ز ر�ی وى  ک�ه اى  دز �ت المعار�ز  �هت  دا�ی
ا  8، صص18 - 19، 25، 27، 29، 30 - 31( هم�اه �ج ، 70 - 1967 م، حج �ز ��ی �ج �ج )�ت والل�ت
ه او داده  هۀ معاص�سش �ج ��ت ��ج ها�ز �ج �ی �ت طز ها�یی که ارز �وى �ز ��ی �ت �ز صور�ت �ت ��ی
ها�ج  د �ش �ز )��ی ا�تی که م�مد ���ی ارز مو�ه اى ارز احج ، و م�ج �ار داده ا��ت ده �ت �ش
لهۀ  ه و��ی �ت ک�ده، که �ج ا�ز و�ی�ش در�ی ا�ت �ز (در طول ��ی ی)1411 �ت ( م��سش �ز ال��ی
ا�ت  ارز ده ا��ت )م�ل�لا�ت �زی الاحج ا�چ ر��ی ه حچ ی �ج دسش م�مود م��سش �ز �رز �ز
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ار  �ج �اى ا��ت �ز �ج �ی ه �ز ک�ت �ز �ز اه�ا ا�ی ، طز هۀ کّمی م�صز �ج �ز � �ج علاوه �ج
ه را صادر  ارز وع ارز احج ه ا��ت که کدام �ز �ت �ت دا�ش ك عالم اهم�ی �ی
هت  ارز ا احج هت عاّمهت �ی ارز � می ر�د که کارک�د �مدهۀ احج طز ه �ز د. �ج می ک�ز
ود  ده �ج �ز �ش ل�ی

أ
ا � �ت ورده �ت وّ�ط عالما�ز �ال�ز  �ت

ً
�هت - که معمولا �ی ک�ج

وا�ز عالم  ه ��ز ه] �ج ارز دهۀ ]احج �ز ار صادر ک�ز �ج �ز ا��ت �ت گ �ا�ز � ر�ز - �چ
. در  وده ا��ت ا�ز معاص�ا�ز و هم �ز�ل هاى وى �ج ل در م�ی اصز �ز
�ح حال هاى  ا �ش �ج  [ ا�ت ارز وع ]احج �ز �ز  ا�ی  

ً
ا ال�ج عز د،  د�ی دوره هاى حج

.18 ده ا��ت �ز �ش �ی گ�ز ا�ی �ت حج و�ش ود�ز �ز

دو. 
وع  ه �ز م که �ج ما�ی �ر�ی �ز ا�ت را �ج ارز کی ارز احج صد دارم �ی ا �ت �ج �ز در ا�ی
گ  �ه�ز مام �ز �ش �ت �ی اط دارد و کما�ج �ج ل ار�ت �ت �ز م��ت هت عاّمِ م�ت ارز احج
داهلل  د ��ج ه را ��ی ارز �ز احج �د. ا�ی �می گ�ی ه را در�ج ار علمی امام�ی �ش

آ
و ا

�ش ارز  �ی هار �ال �چ ( �چ �ى )1104 - 1173 �ت ��ت
�ى �تُ ا�أ �ز مو�وى �ج

 .19 ] ا�طا ک�ده ا��ت ارز ده ]ُم�ج �ز �ت ک�ز ا�ز هار در�ی ه �چ ا�ت�ش �ج و�ز

tung, Edition und Erlauterungen, Leiden et al 2004, p. 11

ك:  ه �ز ا�ز امام�ی �ت م�ی و�ش ود�ز �ح حال �ز ه ها در �ش �ت گا�ش مالی ارز �ز �اى ا�ج 18. �ج
Brunner, "Schiitische Autobiographien," pp. 59-68. See also 
Autobiographie d'un clerc chiite du Jabal 'Amil... Traduc�
tion et annotations par Sabrina Mervin et Haitham al-Amin, 
Damascus 1998.

ك:  ار ���جی و ا�لامی �ز �ش
آ
وع در ا �ز �ز �ر�ی ا�ی �اى �ج �ج

Franz Rosenthal, "Die arabische Autobiographie," Studia Ar-
abica 1 (1973) [= Analecta Orientalia; 14 ] pp. 3-40 [ reper. 
in Franz Rosenthal, Muslim Intellectual and Social History.A 
Collection of Essays, Aldershot 1990, part V] Dwight F. 
Reynolds (ed.), Interpreting the Self. Autobiography in the 
Arabic Literary Tradition, Berkeley 2001.

ا�چ  �ى، حچ ��ت �ى ال�تُ ا�أ �ز داهلل المو�وى ال�ج ... ��ج �هت للعلامهت �ی هت الک�ج ارز 19. الاحج
هۀ  ، ارز �ز��ز ا�چ �ز حچ �ز ا�ی ه �ج م، 1409 [89 - 1988 ]. �ج �ى، �ت م�مد َ�مامی حا�أ
�ز ا�جی  �ز �ج �ز م�مد���ی وال���ز �ج ط ا�ج ده ارز �ز �احز �ش �ز ه ا��ت ارز �ز احج طی ا�ی �ز
گ�ه  هۀ ک�ز ا�ز �ز ا�ج ده که در ک�ت ا�ز 1231 �ت کامل �ش �ز در26 رمصز

آ
�احز ا �ز ال���ز ا��ت

�ز  �ی ود �ز گهدارى می �ش مارهۀ )1815 172H884 BP63 [OrienArab](�ز ه �ش )�ج
ك:  �ز �ز �ی �ز ا�زی 1168 �ت هم�چ مادى �ش �ز 2 �ج ار�ی ه �ت ه، �ج ارز �ز احج �اى ا�ی م. �ج ��ت ه�ه �ج �ج

ا1111  لسی)م1110 �ی � م�ج ا�ت 77و78(، م�مد�ج 11، صص15 - 16 سش 804 - 813، حج سش
11، صص14  699 - 766، حج 1، صص148 - 156 سش ، حج عهت ر�ی ه] )ال�ز ارز ( 9 [75 احج �ت
ه  ارز احج  [،1 ، حج عهت ر�ی )ال�ز  ) ها�زی )م حدود 1207 �ت ه�ج �ج د  68 - 73(، و��ی - 15 سش
 ،11 ك: حج �ز �ز �ی �ز 689 - 697، هم�چ 1، صص255ـ ]صص147 - 148 سش ، حج عهت ر�ی )ال�ز
ه]256  ارز 1، صص156 - ]11 احج ، حج عهت ر�ی ( ال�ز ��العلوم)م1212 �ت 65(، �ج ص14 سش
 ،1 ، حج عهت ر�ی ( ال�ز ها�زی )م1260 �ت �تی اص�ز �ز � �ش ا�ت د م�مد�ج 1343 - 1351(، ��ی سش
د  ، حج 1، صص 156-158 سش 767 - 782(، ��ی عهت ر�ی ه] )ال�ز ارز صص174 - ]16 احج
، حج  عهت ر�ی ه] )ال�ز ارز ( ]22 احج می )م1354 �ت �ز هادى م�مد علی عاملی کاطز ���ز �ج
وا�ز  ه ��ز �ز �ج �ی �ت �الم��ت �ز

ز
1، صص 174ـ175 سش 874 - 895(. علامه حلی و �چ��سش �

ا�ز  �ز
ّ
ل ارهۀ موأ �ز در�ج �ز ��ز ا�ی ه  �ی �ج د، و �ش ده ا�ز �ز�ش اره  ا�ت ا�ش ارز دهۀ احج �ز �ت ک�ز ا�ز در�ی

وّ�ط  ده �ت ا�ت صادر �ش ارز ها�یی احج مار �ز د �ش �ز ، ه� �چ �ز در��ت ا��ت �ی ّدم �ز �ت م�ت
ده  ارسش �ش . گ�ز � ا��ت ار کم�ت ��ی د �ج �د�ی د �جی �ت ده ا�ز ه �ش �ت ا�ز �ز �د که �ش �ز عالما�ز م�ز
�چ  ورز ه�ی د، که ه�ز ه صادر ک�ده ا�ز ارز ك دو احج ی ه� �ی �ز �ز م��ت ��ی ه و �ش و�ی ا�ج �ز �ج که ا�ج
ك:  ه �ز و�ی ا�ج �ز �ج �اى ا�ج د؛ �ج ده ا�ز �ت �ز�ش �ج ه �ش ارز دهۀ احج �ز �ت ک�ز ا�ز وا�ز در�ی ه ��ز ها �ج �ز

آ
ك ارز ا �ی

ك:  ی �ز �ز �ز م��ت ��ی �اى �ش 113و1131؛ �ج 1، ص216 سش ، حج عهت ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت
آ
ا

�ز  �ی وا�ز م�ج ه ��ز ه �ج �ج ها �ه م��ت �ز �ت ک�كی �ت 1132و1133. م��ت 1، ص216 سش ، حج هما�ز
116، ص244  621، ص222 سش 1، صص133 - 134 سش ، حج عهت ر�ی ده ا��ت )ال�ز اد �ش �ی
د، م�مد  ده ا�ز اد �ز�ش �ز �ی �ی وا�ز م�ج ه ��ز �ز عاملی �ج هاءال��ی ا�زی و �ج د �ش ه�ی 1289(، �ش سش
1، صص209 - 210  ، حج عهت ر�ی ه)ال�ز ارز ك احج دهۀ �ی �ز �ت ک�ز ا�ز وا�ز در�ی ه ��ز لسی �ج ی م�ج �ت �ت
 ،1 ، حج عهت ر�ی ه)ال�ز ارز دهۀ 11 احج �ز �ت ک�ز ا�ز وا�ز در�ی ه ��ز لسی �ج � م�ج ا�ت 1092(، م�مد�ج سش
1155، ص228  1110، ص220 سش 1043، ص212 سش 805 و 806، ص200 سش ص162 سش
 ،77 11، صص15 - 16 سش 1354، حج 1327، ص257 سش 1194، ص233، ص252 سش سش
 ، ده ا��ت ک� �ز�ش �ز دز �ی وا�ز م�ج ه ��ز ها�زی �ج ه�ج د �ج د، و��ی ده ا�ز �ت �ش �ج 135(�ش ص24 سش
 ، عهت ر�ی )ال�ز ده ا��ت �ت �ش �ج ه �ش ارز دهۀ احج �ز �ت ک�ز ا�ز وا�ز در�ی ه ��ز ه �ج �ج ��العلوم 8 م��ت �ج
 ،1047 سش ص200  924و926،  سش ص180   ،698 سش ص148   ،695 سش ص147   ،1 حج
�تی  �ز � �ش ا�ت د م�مد�ج 1398(، ��ی 1342، ص266 سش 1080، ص254 سش ص207 سش
مار  ه �ش �ج �ز  �ی وا�ز م�ج ه ��ز �ج می  �ز هادى عاملی کاطز �ج د ���ز  ها�زی و ��ی اص�ز
�ز  �ز ال��ی �ی �ز رز �ز ا�مد �ج �ی ه �ش و�ج ل �ت ا�ج هۀ �ت مو�ز ك �ز ل �ی ا�ج طهۀ م�ت �ت د. در �ز امده ا�ز �ی �ز
د  وا�ز و�ی�ش درس �ز هۀ �ص� �ز ��ت ��ج د عالما�ز �ج �ز (ا��ت که �ز ��ا�أی)م1241 �ت

أ
ا

هۀ عالما�ز امامی  ی او را ارز د��ت ��ز مد و �ج
آ
مار ا �ش �ز �ج م�ی

آ
د��ت ا �ا�ت�ش �ج طز عدها �ز اما �ج

ود  ود صادر ک�ده �ج ه �ز �چ �ز
آ
�ى ارز ا �ت �ش �ی ا�ت �ج ارز ها عالمی ا��ت که احج �ز د؛ او �ت م�د�ز �ش

1، ص141  ، حج عهت ر�ی �ز در �ه مورد)ال�ز �ی وا�ز م�ج ه ��ز �ت ک�د. ا�مد ا��ا�أی �ج ا�ز در�ی
 ،661 1، ص141 سش ، حج عهت ر�ی �ش مورد )ال�ز ارز در �ش وا�ز م�ج ه ��ز 662 - 664(و �ج سش
1331، ص255  1149، ص253 سش 976، ص219 سش 821، ص188 سش ص165 سش

ك: �ز �ز �ی �ز 1344؛ هم�چ سش
Armin Eschraghi, , Frube Saibi- und Babi Theologie. Die 
Darlegung der Beweise fur Muhammads besonderes Proph-
etentum (Art-Risala fi Itbat (an-Number al_Hassa). Einlei�
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د24.  دار�ز وى  ار  �ش
آ
ا و  ا�ت  ��ی ارهۀ  در�ج �اوا�زی  �ز اّطلاعا�ت  وطه  م��ج

�و�ی  و�ز �ش ار�ی، هم�چ ه ���جی و �ز ه هاى وى �ج �ت گا�ش ارى ارز �ز ��ی �ج
 ، �ت �أ ه علم ه�ی وط �ج دم امامی، ر�اله هاى م��ج �ت هی م�ت �ت ار �ز �ش

آ
� ا �ج

و�ز  اک�ز د، اّما �ت ود�ز ا��ز وى مو�ج ���ش و �چ مو�ه هاى �چ و م�ج
هۀ مورد  ارز �ز احج �( و ا�ی �ت و�ش ک�هۀ �ش دز � )�ت �ت و�ش ارهۀ �ش �ز وى در�ج ار�ی ها �ت �ز �ت
�ح  �هۀ �ش �ت ّم�ز �ز صز �ز م�ت �ی � �ز �ت و�ش ک�هۀ �ش دز د. �ت ه ا�ز �ت ا�ز ار �ی �ش �ت ��ش ا�ز �ج
هار  ارهۀ �چ ل،در�ج ا�ج 25. در م�ت �ت ا��ت و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
ه���ت ا حال و �ز

دك  م. ا�ز �ی می دا�ز ادى �ز �ی ه مطال�ج رز ارز �ز احج دهۀ ا�ی �ز �ت ک�ز ا�ز � در�ی �ز �ز
ها  �ز  �ت

ً
ا �ج ��ی �ت د، �ت ها دار�ز �ز

آ
ارهۀ ا ل ها�یی در�ج سی که مدحز و�ی ک�ه �ز دز ار �ت �ش

آ
ا

.26 ورده ا��ت
آ
ود ا هۀ �ز ارز �ى در احج ��ت

اره دارد که �تُ ه اّطلاعا�تی ا�ش �ج

م،  ، �ت ا�ت �زی العلماء وال�ادا�ت �زّ ا�ت ال�ج وا�ز�ارى، روصز � �ز ا�ت د م�مد�ج 24. ��ی
ا�ز  ��ی

أ
، ا �ز د م���ز ام�ی 392؛ ��ی 4، صص257 - 261 سش 1381 �ت / 1987 م، حج

ا�ت  �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
8، ص87؛ ا ، 1403 �ت / 1983 م، حج �و�ت �ی عهت 1 - 11، �ج �ی ال�ش

وى،  �ز ی م�ز �ت �ز ا�چ عل�ی 3 - 5، حچ ، 91 - 1390 �ت /1971؛ حج �و�ت �ی 1 - 2، �ج ، حج عهت �ی علام ال�ش
أ
ا

، 1362 سش  ه�ا�ز وى، �ت �ز ی م�ز �ت �ز ا�چ عل�ی 6، حچ ، 95 - 1392 �ت /75 - 1972؛ حج �و�ت �ی �ج
ال،  ی علم ال�حج �ز ال �زی ُمص�زّ ی الم�ت 6، صص456 - 459؛ همو، ُمص�زّ /1983 م، حج
ا  رصز �م�  247؛   - صص246  م،   1959/ �ت   1378  ، ه�ا�ز �ت وى،  �ز م�ز ا�مد  ا�چ  حچ
 ، �و�ت �ی �ج  ،15  -  1 هت �ی الع��ج �ج  الک�ت ی  �ز ُمص�زّ م  �ا�ج �ت  . �ز �ی �ز

ّ
ل الموأ م  مع�ج  ، ک�الهت

2، ص254؛  ، حج هت الاد�ج �ا�ز ى، ر�ی �ز ��ی �ج 6، ص160؛ مدّر�ی �ت 1414 �ت /1993 م، حج
 1327 ، ه�ا�ز ، �ت هت ��ی ع�ز ه�ج ال�ج �وال علماء مدز

أ
هت �زی ا و�ی د ال�صز وا�أ می، ال�ز اس �ت ��ج

�ز  �ی �ز 5، صص354 - 355. هم�چ ع، حج �ی �هت المعار�ز �ت�ش سش / 1948 م، ص256؛ دا�ی
.GALS, vol. 2, p. 586:ك �ز

251. Tadhkira-i Shushatar. An Account of Shushatar, from the 
earliest time to A.H. 1169. With notices of its celebrated men 
and memories of the author's life 1-2. By Sayyid 'Abdallah 
Bin Nur al-Din Bin Ni'matallah al-Husayni ash-Shushatari 
(surnamed Faqir), eds. Khan Bahadur Mawla Bakhsh and 
Shams-ul-Ulama' M Hidayet Husayn, Calcutta: Asiatic So�
ciety of Bengal, 1912-24 (Bibliotheca Indica; 206), pp. 60-61.

ك:  �ز �ز �ی �ز هم�چ
C.A. Storey, Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey, 
London 1927-39,vol. 1 I, p. 365 - no. 486;

، 51 - 1348 سش /72 - 1969  ه�ا�ز ار�ی 1 - 6، �ت ه هاى �ز ه���ت �ز��ز وى، �ز �ز ا�مد م�ز
3، صص243 - 245  ، حج عهت ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت

آ
6، صص4289 - 4291؛ ا م، حج

.900 سش
 ، هت و�ج ل م��ج

آ
� ا ا�ت �ز �ج � �ج ع�ز ك: �ج ى م1197 �ت �ز �ز داهلل �و�ی �ز ��ج م �ج �اه�ی �اى ا�ج 26. �ج

�د:  ام می �ج ه] را �ز ارز ده ]احج �ز �ت ک�ز ا�ز ، دو در�ی �ز
آ
هۀ ا ا�چ �ج �ى در د�ی ��ت

�تُ
م  �اه�ی ادهۀ وى ا�ج �ادررز ( و �ج ى )م1172 �ت �ز �ز ک�م اهلل �و�ی م�ّمد �ج
�ز  ارسش می دهد که ا�ی �ى گ�ز ��ت

(. �تُ ى )م1197 �ت �ز داهلل �و�ی �ز ��ج �ج
�ص�ت  �ز �ز د. در ا�ی ا�ت ک�ده ا�ز � ارز مد�ت طولا�زی ملا�ت دو او را �چ
�ت  ا �ا�ز �ز �ش

آ
ود ا (20 �ز ورا�ت ه هاى)َم��ز �ت گا�ش ی �ز ��ز ا �ج ها را �ج �ز

آ
او ا

ها را  �ز
آ
ه ا ا�ز ا�ت �ت گ م�ش د و �جی در�ز �ز �ت دا�ش �ز اطلاع �ز

آ
�، ارز ا �ت �ش �ی که �چ

ه هاى  �ت گا�ش �ز ا  �ت د  �ز �ت گ��ز م  صم�ی �ت  � �ز �ز دو  �ز  ا�ی د.  ک�د�ز مطالعه 
ل  �ت �ز را  ه  �ت �ش گدز عالما�ز  ه هاى  �ت گا�ش �ز او  وا�طهۀ  ه  �ج و  �ى  ��ت

�تُ
ه اى صادر  ارز احج ا�ز  �ش �ا�ی �ج ا  �ت د  �ز وا��ت او �ز ارز  �ز روى،  د�ی �ج د.  �ز ک�ز
ع  واصز ها ا�طا ک�د21. �ت �ز

آ
ه ا ه اى �ج ارز  احج

ً
ا �ج عا�ت �ز م�ت �ی د که او �ز ک�ز

ما�ز عالما�ز  �ز رز
آ
ود در ا �ز دو، �ز ا�ز می دهد که ا�ی �ى �ز�ش ��ت

ارسش �تُ گ�ز
 . �ام ک�ده ا��ت ار ا��ت ��ی ها را �ج �ز

آ
�ز ا

ّ
ل د که موأ ود�ز لی �ج اصز �ز

م�هۀ  رز در  را  گ�  د�ی  � �ز �ز دو  ه،  ارز احج �ز  ا�ی  � اوا�ز در  �ى  ��ت
�تُ

داهلل  ��ج �ز  �ج م  �اه�ی ا�ج ورد؛ 
آ
می ا مار  �ش ه  �ج �ز 

آ
ا دگا�ز  �ز �ت ک�ز ا�ز در�ی

درو�ی�ش  �ز  �ج م�ّمد  �ز  �ج م�ّمد  و  لی  ُهَم�ی ى  �ز �و�ی اص�  �ز �ز  �ج
ه اى  �ت و�ش � ارز او در �ز ار دور�ت ��ی �وى �الهاى �ج ها�زی �ز م�ّمد اص�ج
�ز  د،22 که او در ا�ی ما�ی ه اى ا�طا �ز ارز ها احج �ز

آ
ه ا ا �ج د �ت وا��ت ک�د�ز در�ز

�ز  ا��ز دهد)او عل�ت ا�ی ها] را �چ �ز
آ
وا��ت ا وا�ز��ت ]در�ز ما�ز می �ت رز

د(23. می ک�ز گو �ز ارز ما�ز �ج �ا�ی �] را �ج �ی �ز
أ
ا ]�ت

م  �ا�ج �ت �ج  ک�ت  � �ت �ش �ی �ج که  ا��ت  امامی  هور  م�ش عالم  �ى  ��ت
�تُ

 .1077 1، صص206 - 207 سش ، حج عهت ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت
آ
ا

ا�ج  �: الک�ت ودز ِم�ز الِ��زْ �ز
أ
، ما و�ج ور، وهو المک�ت مع الم��ز : �ج ورا�ت 20. ]الم��ز

. م.] �ت ا�أ � ��ز ال��ت ��ز ى �ی ال�ز
هت ما  ها ��زّی وروا�ی �ت ارهم... علی روا�ی �ی �ت �ز ع اإ �ز و�ت

أ
لی ا ، ص4: »... اإ �هت �ی هت الک�ج ارز 21. الاحج

�هت  �ی هت الک�ج ارز �ز الاحج ک� ا��ت که در م�ت ه دز م �ج ا... «. ]لارز �ز ا�ت علما�أ �ز ه ِم�ز ُمص�زَّ رو�ی
أ
ا

. م. ] مده ا��ت
آ
ارهما« ا �ی �ت �ز ، ص4 »اإ �ى، 1409 �ت ا�چ م�مد َ�مامی حا�أ حچ

هت م�ز  �ج �وام مکا�ت
أ
ا ا �ج ل هدز �ج �زی �ت ارز �ج د ا��ت ، ص211 - 212: »�ت �هت �ی هت الک�ج ارز 22. الاحج

م... و م�مد«.  �اه�ی �ج ... اإ هت �ز ال�و�ی
�ز  �ی �ز �ی ال�ش مع  کا�ز  ��ی �ش هما...  �زّ

أ
ا علم  ل�ی »�زَ ص212:   ، �هت �ی الک�ج هت  ارز الاحج  .23

 .» .. هت ارز ه الاحج �ز �زی هدز ّدم�ی �ت الم�ت
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اه�ا  و�ز که طز د، �چ ود�ز �ج �ز �ز
آ
د ا م�ز ارز �ی ى - �ز �ز م �و�ی �اه�ی م�ّمد و ا�ج

ود  گاه �ز ا�ی � حج �ت �ش �ی �ت ک�ده، ]و] �چ ا�ز ا��ج و کا�زی در�ی ا�ت م�ز ارز احج
ه  �ج لکه،  �ج د.  ود�ز �ج ه  �ت �ا�ز وار  ا��ت امامی  عالما�ز  کهۀ  �ج �ش در  را 
ود  ل �ز �ت �ز �هۀ  �ی �ج �ز رز ه  �ج �ى  �ت �ش �ی �ج �ه هاى  �ی �ج �ز رز ا  �ت د  ود�ز �ج �ز 

آ
ا ال  �ج د�ز

در  ا�ت  ارز احج وع  موصز کارک�د  ارز  گ�  د�ی ار  �ج �ز 
ّ
ل موأ د28.  �ز ا�ی �ز �ز �ی �ج

ا�ی  �ز �ت �ش �وى، لعز �ى َص��ز و �ز طز �ز ا�ت  �ی �أ �ز ارز �ج ��ش  ا�ت �ج ��ی
ا  �ج �ز د. در ا�ی �ز می گو�ی ادى ��ز ��ز

َ
�ز ا �ی �ز �دى �چ ه هاى کار�ج �ج �ز و �ج

�اى  �ج ه  �ش و�ی �ج ا�ت  ارز احج صدور  هد�ز  که  می دارد  ا�ز  �ی �ج �ى  ��ت
�تُ

ه هاى  �ت گا�ش گ� �ز �اى د�ی �ز �ج �ی ه و �ز �شی امام�ی هۀ حد�ی هارگا�ز �ج �چ ک�ت
( و  ه)م381 �ت و�ی ا�ج �ز �ج (، ا�ج �زی )م329 �ت ع�زی] کل�ی ها ]�ی �ز

آ
ا�ز ا �ز

ّ
ل موأ

ه  � �ج طز ، �ز ّ�ك ا��ت �ج دز �ت �اى احز ها �ج �ز (29 - �ت �ز طو�ی)م460 �ت �ی �ش
د  م�ز ارز �ی ها - �ز �ز

آ
�ت ا �عی مطا�ج �ز �مل �ش �ی ار - و �ز �ش

آ
�ز ا ل ا�ی �ت که �ز �ز ا�ی

ک�  � ارز دز ، �چ او�ت �ز ا�ت م�ت �ى در ��ی ��ت
��ت )ص6(. �تُ �ی ه �ز ارز احج

�ز  ( ارز ا�ی ا�زی )م965 �ت د �ش ه�ی ه �ش ود �ج �ز �ز ا�ی ل م�ش �ت �ه هاى �ز �ی �ج �ز رز
ا  ود �ت �ز �ز ا�ی ل م�ش �ت �ه هاى �ز �ی �ج �ز ک� رز ا دز �ی

آ
د که ا �ز می گو�ی ه ��ز ک�ت �ز

صل  ] م�تّ �ز �ی �ز طو�ی ]�ز �ی ه �ش ها را �ج �ز
آ
د ا ا�ی ا �ج ا�زی کا�زی ا��ت �ی د �ش ه�ی �ش

ه  �ت و�ش ه صور�ت �ز ه �ج �چ �ز
آ
� می دهد که ه� ا �ی وصز د )ص103(. او �ت ما�ی �ز

ّ�ك  �ج �زی و �ت �د د�ی ها کار�ج �ز ود، و �ت ی می �ش ل�تّ د �ت ده، ُم��ز ا�تی ما�ز �ج
را  ا طو�ی  �ت ل  �ت �ز �ه هاى  �ی �ج �ز رز د�ز  گ�دا�ز ارز �ج �ز ا��ت که 

آ
ا هم�اه 

د.  ا می ک�ز صز �ت ا�ت

�تی  �ج ��ز �ا�ش مک�ت �اى کل م�ی ل، �ج �ت �ز م��ت ا�تِ م�ت ارز صدور احج

.» هت  �زی ط��ت ال�وا�ی
ً
و�عا ل �ت ه �ج ل�ی هما اإ هت م�ز لك لا ل�ا�ج ، ص4: »ودز �هت �ی هت الک�ج ارز 28. الاحج

عهت  �ج الار�ج ه الک�ت �شی امام�ی هۀ حد�ی هارگا�ز ا�ج هاى �چ � ک�ت �ج و�ز  �ز ا�ز �ى  ��ت
�تُ  .29

مالی  : الاأ م�ده ا��ت ��ش ه را �ج و�ی ا�ج �ز �ج � ارز ا�ج �ی ه هاى رز �ت گا�ش هت �ز لا�ش �ز ال�ش لم�مد�ی
ك:  ع )�ز �ا�أ 1251(، علل ال�ش 2، ص315 سش ، حج عهت ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت

آ
ا ك:  )�ز

و�ز  ��ی او  صود  م�ت مالاً  )ا��ت ار  �ج الا�ز و�ز  ��ی  ،)2005 سش ص313   ،15 حج  ، عهت ر�ی ال�ز
د  و��ی ا�ج ال�ت 2367(، ک�ت 15، ص375 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز ، �ز ا ا��ت ار ال�صز �ج �ز

أ
ا

 ،5 حج  ، عهت ر�ی ال�ز ك:  )�ز الا�مال  وا�ج  �ش  ،)2154 ص482 سش  ،4 حج  ، عهت ر�ی ال�ز ك:  )�ز
 ،)1828 15، ص280 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز ا�ج الا�مال )�ز ا�ج ��ت 77(، ک�ت ص18 سش
ك:  صال )�ز �ز ال�ز �ی 4622( و �ز 21، ص204 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز ار )�ز �ج ا�ج معا�زی الا�ز ک�ت

.)876 7، ص162 سش ، حج عهت ر�ی ال�ز

ِل  �ت �ز م��ت م�ت و  امع  ا�ت حج ارز احج گ�  ا د�ی �ج  � د حاصز �هۀ ��ز ا�ی م�ت
کار  �ش

آ
ا را  وع  �ز �ز  ا�ی �مومی  صه هاى  �زّ م�ش ارز  مارى  �ش ه،  امام�ی

صوص  صاصی در �ز �ت صه هاى ا�ز �زّ ه م�ش ارز �ز احج د. اّما ا�ی می �ارز
د. ه می �ارز ا�ج اد م�ش ��ز

َ
�ز ارز ا ما�ی �ز را م�ت

آ
وا دارد که ا کل و م��ت �ش

ه  ه اماما�ز - �ج ع �ج �ی � - و در �ت�ش ام�ج �ی ه �چ عدى �ج اط �ز�ل هاى �ج �ج ار�ت
ولا�ت را  �ت ود که صّ��ت م�ز ام می �ش �ج صد ا�ز �ز �ت ه ا�ی �تی �ج طور ��زّ
ی  ل�تّ �زی �ت وا�ز روسش د�ی ه ��ز �ز �مل �ج ه علاوه، ا�ی ود؛ �ج �هده دار �ش
د  ��ز �ت  اهم�ی �شی،  حد�ی ار  �ش

آ
ا �ز  �ت ا�ز �ی �ت  ر�م�ی ارز  �چ�  ود.  �ج ده  �ش

�ز 
آ
�ت ا ، در حالی که اهم�ی �ت ا�ز اّص کاه�ش �ی د حز �یّ وا�ز موأ ه ��ز �ج

�ت هاى  ع�ی مو�ت در  �ى  ��ت
�تُ  .27 �ت ا�ز �ی ا�ی�ش  �ز ا�ز ّ�ك  �ج �ت وا�ز  ��ز ه  �ج

. او  اره ک�ده ا��ت ه ا�ش ارز وع کارک�د ا�طاى احج ه موصز ل�ز �ج �ت م�ز
ارز ] ه ]=ُم�ج ارز دهۀ احج �ز �ت ک�ز ا�ز ا�ز می دارد که دو در�ی �ی ه �ج ا�چ �ج در د�ی

 ،2 ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز 2، ص182؛ ام�ی ، 57 - 1955 م، حج �ز �ج �ها، �ز �ز وحاصز �ج ی ال�ز ماصز

�ز کَ�م اهلل  �اى م�مد �ج 6، ص7. �ج ، حج ا�ت �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
صص181 - 182؛ ا

 ، ا�ز ��ی
أ
، ا �ز 2، ص189؛ ام�ی ، حج �ز �ج ی ال�ز ، ماصز هت و�ج ل م��ج

آ
ك: ا (�ز ى )م1172 �ت �ز �و�ی

داهلل  �ز ��ج م �ج �اه�ی �اى ا�ج 6، ص661. �ج ، حج ا�ت �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
10، ص44؛ ا حج

رگ طه�ا�زی،  �ز ا�ج �ت
آ
ا 2، ص182؛  ، حج ا�ز ��ی

أ
ا  ، �ز ام�ی ك:  �ز لی  ُهَم�ی ى  �ز اص� �و�ی �ز �ز  �ج

ها�زی  اص�ج م�مد  درو�ی�ش  �ز  �ج م�مد  �ز  �ج م�مد  �اى  �ج ص7.   ،6 حج  ، ا�ت �ت ط�ج
 ،21 حج  ، عهت ر�ی ال�ز همو،  ص642؛   ،6 حج  ، ا�ت �ت ط�ج طه�ا�زی،  رگ  �ز ا�ج �ت

آ
ا ك:  �ز �وى،  �ز

10، ص58. ، حج �ز 3، ص382؛ ام�ی ، حج �ز �ج ی ال�ز ، ماصز هت و�ج ل م��ج
آ
ص56؛ ا

د  ه ��ی ود �ج دهۀ �ز ه �ش هۀ ارا�أ ارز دمهۀ احج ��ا�زی م1186 �ت در م�ت و��ز �ج ال �ی �اى م�ش 27. �ج
سی]: گل�ی ه ا�ز ده ]�ج مه �ش ��ج ��العلوم)م1212 �ت �ت م�مدمهدى �ج

Robert Gleave, "The Ijaza from Yusuf al-Bahrani (d. 
1186/1772) to Sayyid Muhammad Mahdi Bahr al-Ulum (d. 
1212/1797-8)," Iran Journal of the British Institute for Persian 
Studies 32 (1994),pp. 116.

د  �ز ؛ ه��چ ا��ج ا��ت ها م�ز ما�ز �ز رز ه در ا�ی ارز ��ت که احج �ی دى �ز �د�ی د: »�ت ا�ز می ک�ز �ی �ج
ه  �ت مه گ��ز �ش ه ���چ ��ت ��ج �ج ارز عالما�ز  هۀ راهها�یی که  ارا�أ و  ار  �ج ا�ز د  �ی �ی

أ
ا �ت �اى  �ج

ها ممک�ز  �ز
آ
کار ا که ا�ز طور�ی د �ج هور�ز ار م�ش ��ی ها �ج �ز

آ
�ا که ا ؛ �چ �د ا��ت کم کار�ج

ا  �ج �ز
آ
د. ارز ا �ز ا ه��ت د در همه حج �ی ور�ش � ارز �ز �ز �ت عه که رو�ش �ج ار�ج ه ک�ت �ش و�ی ، �ج ��ت �ی �ز

�ز و  ��ی �ز �ل�لهۀ �ش ا�ی ه  صال �ج ّ�ك ا�ت �ج �ت ّم�ز و  �ی �ت اط�  �ز که ا�لا�ز علمی ما �ج
د،  دام ک�ده ا�ز ه ] ا�ت ارز ع�زی ا�طاى احج دا�ز ] �ی ه اماما�ز می ر�د، �ج دس که �ج م�ت
د، ارز  مود�ز کار �ز ها ا�ز �ز

آ
ه ا �چ �ز

آ
د و رد ا د ک�د�ز �ی �ی

أ
ا ها �ت �ز

آ
ه ا �چ �ز

آ
ا ا �ت �ج �ت �اى موا�ز �ز �ج �ی ما �ز
م. �وى ک�د�ی �ی ها �چ �ز

آ
روسش ا
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د.30 او در موارد  ها را دار�ز �ز
آ
ل ا �ت وارز �ز ه]، �ج ارز دگا�ز ]احج �ز �ت ک�ز ا�ز در�ی

�ز  ار�ی �ت و �ت ع�ی 31 و مو�ت و�ز ارهۀ م�ت �ى در�ج �ت �ش �ی ارى اّطلاعا�ت �ج ��ی �ج
�ى را  ما�زی که ا�ش ه می دهد32. وى رز وطه ارا�أ �ز م��ج او�ی �ز ��ز ل�ی

أ
ا �ت

�ز 
آ
ا گارسش  �ز مکا�ز  ک�  دز م�ت د،  ا�ش �ج ک�ده  �ز  ل�ی

أ
ا �ت گ�ا�ز  د�ی �اى  �ج

کل  ه �ش �وح( �ج  �ش
ً
� )معمولا ك ا�ش و�ی�د که �ی ود33. او گهگاه می �ز می �ش

ار35  �ش
آ
ه���ت ا ارز �ز عز

آ
ی در ا

ّ
ار�ت کل ده ا��ت 34. ��ج ه �ش �ت گا�ش ام��ت�ج �ز �ز

ا�ز می دهد  صاصی �ز�ش �ت �ز ا�ز او�ی ارهۀ ��ز �ت در�ج �ی �ز اّطلاعا�ت د�ت �ی و �ز
.36 ه ا��ت �ت ه���ت کاملی را دا�ش هۀ �ز صد ارا�أ �ى �ت ��ت

که �تُ

 .2 و��ت �ی ك: �چ ، صص50 - 57، �ز �هت �ی هت الک�ج ارز 30. الاحج
ماره هاى1، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 23.  31. �ش

ماره هاى1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 14، 15.  32. �ش
ماره هاى6، 9، 10.  33. �ش

هت علی... «.  � مدّو�ز �ی ی �ز مارهۀ 20: »�وا�ش 34. �ش
صّ�  ا ��زّی ما �ی �و�ی �زْ �ی

أ
... ا �ز �ی �ز �ی �ت لل�ش �ز �ج

أ
د ا ، ص50: »�ت �هت �ی هت الک�ج ارز 35. الاحج

ه له ِم�ز  �ا�ز �زی اهلل ��ج �ت لمی، مّما و�زّ ّطه �ت و �ز
أ
می ا ه �زَ ط�ت �ج لی مّما �ز اده اإ ��ز

أ
ا

ص�هت وهی... «.  �ت �وطهت والم�ز �ج الم�ج الک�ت
ار  �ش

آ
ده و ا اره �ش �ز ا�ش او�ی مارهۀ ��ز ا�ز �ش گی م�ی اهماه�ز �اى �ز ل �ج ك دل�ی د �ی ا�ی 36. �ش

 . ه ا��ت �ت گا�ش ه �ز ارز �ز احج ار را �چ� ارز ا�ی �ش
آ
ی ا ��ز د که او �ج ا�ش �ز �ج

آ
�ى، ا ��ت

ها�یی �تُ �ز
�ت ]وى]  و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
�ح ا اههۀ �ش �ى را که در ��ی ��ت

ه هاى �تُ �ت گا�ش رگ �ز �ز ا�ج �ت
آ
ا

 ،6 ، حج ا�ت �ت هت ط�ج �ز هت لعلماء ال�و�ی ارز حج : اإ ه���ت ک�ده ا��ت � �ز �ی �ح رز ه �ش ده �ج ک� �ز�ش دز
 � ط�ی �شْ

د؛ �تَ ا�ش ه �ج �ت اره دا�ش �هت ا�ش �ی هت الک�ج ارز حج ه اإ وا�ز �ج �ز ��ز مال دارد که ا�ی ص458. ا��ت
 ،4 ، حج عهت ر�ی ه ال�لام ])ال�ز ما�ز عل�ی ورز والاما�ز [�زی مدح صا��ج ال�ز لهت ال�زَ و��ی
 � �ی ا�ت �ح م�ز ام الکلام �زی �ش �ت 1733(؛ �زِ 16، صص373 - 374 سش 949، حج ص191 سش
�ح  ل� دوم �ش دمه و حج � م�ت ��ی �ج 7، ص140 سش 768، �ش ، حج عهت ر�ی الا�کام)ال�ز
ا�ز می دارد  �ی ود �ج �ه �ز �ی هۀ ک�ج ارز �ى در احج ��ت

. �تُ ا�زی ا��ت صز کا�ش �ی � الا�کام �ز �ی ا�ت م�ز
امل  ع �ش �ا�ی � ال�ش �ی ا�ت �ح م�ز ع �زی �ش � ال�ا�أ �ز وا�ز ال�زُ ا ��ز � �ج �ز ا�ش � هم�ی ��ی �ج که �ش
هی  ا�ج �ح م�ش ه �ش وا�ز �ج د ه� دو ��ز ا�ی ، �چ� �ش �ز ک�ده ا��ت ل�ی

أ
ا ل� �ت ك حج ها �ی �ز �ت

 ، عهت ر�ی )ال�ز هت د؛ الُ�ْمِ��ی ا�ز می ده�ز � را �ز�ش ك ا�ش � �ی �ح �ج ع دو �ش ا در وا�ت د �ی اره دار�ز ا�ش
 GALS, vol. 2, 2175؛ 20، ص114 سش ك حج �ز �ز �ی �ز 1520؛ هم�چ 11، ص248 سش حج
 ،20 ك حج �ز �ز �ی �ز 1615؛ هم�چ 12، ص246 سش ، حج عهت ر�ی )ال�ز وا�ج ال وال�ج p. 586(؛ ال�وأ
18، ص376 سش  ، حج عهت ر�ی وطز �زی دعاء ال���)ال�ز 2175(؛ اللوح الم��ز ص114 سش
کور  ا�ج مدز . ک�ت ده ا��ت وا�ز هۀ »الَ�َ��« را »الِ�ْ��« �ز اه وارش �ج �ت ه ا�ش �ز �ج

ّ
ل 524 ]موأ

 ، عهت ر�ی هاه...«)ال�ز �ج
أ
ا ك �ج ها�أ لك ِم�ز �ج ��أ

أ
ی ا

�زّ : »اللهم اإ � دعاى ��� ا��ت ��ی �ج �ش
 . ا�ز ا��ت ارك رمصز مله دعاهاى وارده در ��� ماه م�ج ا(ا��ت که ارز �ج �ج هما�ز
وا�ز  177(؛ د�ی 19، ص34 سش ، حج عهت ر�ی )ال�ز �جُ علی الا�ز�ا�ز �ج �زی ما �ی م.](؛ ر�الهت 
�زی علم  ال  الَم�ت َ�ك  ُمْع�تَ 5635(؛  3، ص842 سش 9 �ت ، حج عهت ر�ی �ى)ال�ز ا�أ �ز ال�ج  � �ی �ت �ز

�ى  ��ت
. �تُ داول ا��ت ، معمول و م�ت ا�ت ارز وع احج �ز �ز صوص ا�ی در �ز

د. او در  �ز می گو�ی �ت ��ز ع�ی ه در دو مو�ت ارز �هۀ احج دار و گ��ت ارز م�ت
ه] ارز دهۀ ]احج �ز �ت ک�ز ا�ز د که دو در�ی ا�ز می ک�ز �ی ود �ج ] �ز هۀ ارز هۀ ]احج ا�چ �ج د�ی

ا�ت  �ز ل�ی
أ
ا �ت �ز  �ی �ز و  او  ه هاى  �ت گا�ش �ز ل  �ت �ز �اى  �ج ه اى  ارز احج وى،  ارز 

ه حد�ی�ش  �ش و�ی هی، �ج �ت هۀ دا�ز�ش هاى �ز دم امامی در �ورز �ت عالما�ز م�ت
 ، ما علم ال�د�ی�ش هت ��یّ ���ی و�ز العلوم ال�ش �ز د )�زی �ز وا��ت ک�د�ز در�ز
ع  �ده اى را، در وا�ت ��ش گ��ت ه، �ج ارز �ز احج �ش اصلی ا�ی �ز ص4(. او در �ج
ا  �ج �ز . وى در ا�ی وده ا��ت ه، گ�ش و�ج امام�ی �ا�ش مک�ت امل کل م�ی �ش
د  ارى صادر می ک�ز �ش

آ
مام ا �اى �ت هۀ عاّمی را �ج ارز ا�ز می دارد که احج �ی �ج

ه هاى  « در �ورز هتً ارز ا »احج « �ی
�اءهتً ا »�ت « �ی

ً
ها را »�ماعا �ز

آ
ل ا �ت وارز �ز که �ج

�اى  �ج �ز  �ی �ز و  ه  �ت �ز و اصول  کلام  ه،  �ت �ز د،  و�ی �ج �ت و   � ��ی �ز �ت  ، حد�ی�ش
�ج ها و  �ی ��ت ه در �ت ّدم امام�ی �ت ه هاى عالما�ز م�ت �ت گا�ش گ� �ز مام د�ی �ت
�زی  �ت �ز دا�ز�ش هاى م�ج �ی لی و �ز ل�ز در دا�ز�ش هاى ��ت �ت �وعا�ت م�ز �ز

)صص58 - 59(. ه ا��ت �ت � و�ی دا�ش �ج

�اى  �ج که  د  د�ی وا�ز  می �ت را  گ�  د�ی اص�  ��ز  ، ��ش �ج مورد  د  ��ز در 
کارک�دهاى  ارز  ه  �ت �ش گدز  . ا��ت داول  م�ت ل  �ت م��ت �ز  م�ت ا�تِ  ارز احج
ا  �ت د،  می ده�ز ه  ارا�أ �ت ها�یی  صد�ی وْد�ت �ز همواره  ا�ت  ارز احج گ�،  د�ی
 � ا ص��ی �ی �ی لو�ی ه طور �ت واه �ج ها - �ز �ز

آ
دگا�ز ا �ز ا که صادرک�ز �ج �ز

آ
ا

و�ز  د که اک�ز �ز ا��ش علمی را اّدعا می ک�ز ی م�ج ��ز ل �ج �ت �ز وارز  - �ج
ه  �ج ه  ارز احج که  گامی  ه�ز حال  ه�  ه  �ج  . ا��ت ده  �ش ا�طا  ارز  ُم�ج ه  �ج
�ز معمولاً ک�ا�زی  �ی د، م�ج ا�ج و�عه می �ی گ� �ت ا�ز د�ی �ز

ّ
ل ا موأ و�زی �ج م�ت

ل  �ت �ت ه او م�ز د که دا�ز�ش را �ج ا�ا�ز �ز � می �ش ا  کم�ت � �ی �ت �ش �ی ا�ت �ج �ی �أ �ز ا �ج �ج
�ت علمی را که  ود در ��زّ گاه �ز ا�ی �ز حج �ی ك م�ج  �ی

ً
ا ال�ج د. عز ه ا�ز �ت �ا�ز

� عالما�ز  �ت �ش �ی امع را �ج ا�ت حج ارز د. احج �ت دارد، مع��زی می ک�ز
ّ
عل دا�ز �ت �ج

د.  �ز ا�ز صادر می ک�ز �ش ّصص ها�ی �ز �ت �سش  ل گ��ت ه دل�ی �ج ه  ��ت ��ج �ج
والاى  گاه  ا�ی م حج �ک�ی �ت ال  �ج د�ز ه  �ج ا�ز  �ز

ّ
ل موأ اه�ا  طز موارد،  �ز  ا�ی در 

اصلی  ص�  ��ز معمولاً  که  د  ود�ز �ج ا�ز  ّص�ی �ش �ز �ت هۀ  �ورز در  ود  �ز
ود را  هۀ �ز ارز �ش اصلی احج �ز �ى �ج ��ت

. �تُ ا�ز ا��ت ود�ش ار �ز �ش
آ
ه���ت ا �ز

د که  ارز می ک�ز عز
آ
وا�ز ا امل32 ��ز ود �ش ار �ز �ش

آ
لی ارز ا ص�ی �ز ه���ت �ت ا �ز �ج
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ّصل ارز  د م�ت ، او �ه ��ز �ز � ا�ی �د. علاوه �ج �می گ�ی ا�زی در �ج د �ش ه�ی ا �ش �ت
ه می دهد.  دهم(ارا�أ صل دوارز �ز طو�ی)�ز �ی ا �ش ا�زی �ت د �ش ه�ی �ش

ى و  �اى م��تّ�ج �ارز  �ج
ً
ی که معمولا ل�ز �ت �ى اصطلاحا�ت م�ز ��ت

�تُ
ِد  ص� ��ز گ� ��ز ا�ز لوله که �ز�ش و�ز ��ی د هم�چ هۀ ��ز صار ارا�أ �ت ا�ز
. )صص69، 79، 87، 92، 93،  �ده ا��ت ه کار �ج �ز ا��ت �ج �ی گ�ز ا�ی حج
ه   �ج

ً
اده ک�ده که معمولا �ز ها�یی ا��ت ار�ت ، او ارز ��ج �ز ه ارز ا�ی �ت �ش 94(. گدز

ها  هّمُ
أ
عّددهت وا د: »للوال� ط��ت م�ت ه کار می رو�ز د �ج عّدد ��ز گام �ت ه�ز

 ... و�ز �ی ط�ت هت والم�ز لا��ز ِ�هما ِم�ز ال�ز �ی ...)ص67(«، »و�ز ا�ز �ت ط��ی
 ،78 )صص67،  هم...  م�ز ه  ص�ا�ج

أ
ا ِم�ز  عّدهت  »��ز  )ص72(«، 

�ز  ا�ی �ز م�ش ��ی مهم�ت ه  �ج را  ود  �ز  ، ادا�ز�ش ا��ت ارز  ��ش  �ج در  او   .»)86
ادا�ز�ش  مام ا��ت ه �ت د �ج وا�ز می �ت �ا که �ز ؛ �چ ه ا��ت �ت م�دود �ا�ز
�اى  گ� �ج د38. روسش �مومی د�ی ما�ی اره �ز اى م�دود ا�ش صز �ز �ز در ا�ی
ه  اع �ج ا، ارحج �ج �ز ه در ا�ی �ت ه کار ر�ز دهاى �ج هۀ طولا�زی ��ز �ارز ارز ارا�أ ا��ت
د  ده ا�ز ه �ش ه طور کامل ارا�أ ا �ج ه ا��ت که �ی �ت �ش ا�ت عالما�ز گدز ارز احج
د39.  اره دار�ز �ز اّطلاعا�تی ا�ش �ی �ز � �چ مل �ج �ت ه���تی م�ش ار �ز �ش

آ
ا ه  ا �ج �ی

 GLAS, صص ،� �ت و�ش ک�ه �ش دز ، ص111؛ �ت �ز ���ی هت ال�ج لوأ ��ا�زی، لوأ د، ص694؛ �ج وا�أ �ز
د  �ت ��ی و�ش ود�ز �ح حال �ز حی �ش �ی وصز �گ�دا�ز �ت ارهۀ �ج vol. 2,.p.586 ;59-56. در�ج
وده  �ز �ز ا�ز

آ
� ا �ز

آ
�ش ا �ز وا�ز �ج ه ��ز هت �ج �ی عما�ز وار ال�ز ه الا�ز �ى ] که او �ج ا�ی �ز عم�ت اهلل ]�ج �ز

ك: 4، صص302 - 326، �ز ، 62 - 1958 م، حج �ز ��ی �ج ا��ت �ت
Devin Stewart, "The Humor of the Scholars. The Autobiogra�
phy of Ni'mat Allah al-Jaza'iri (d. 1112/1701)," Iranian Stud-
ies 22 (1989), pp. 47-81.

ما�ز  �ز �ل�ی صص العلماء م�مد �ج �ت او در �ت و�ش ود�ز �ح حال �ز ار�ی �ش �گ�دا�ز �ز �ج
: ص ک�ده ا��ت �ی ل�ز �ز را �ت

آ
�او�ز ا مده که ادوارد �ج

آ
�زی ا کا�ج �ز �ت

Edward G. Browne, A Literary History of Persia Volume IV, 
Cambridge 1924, pp. 361-367; reprinted in The Most Learned 
of the Shi'a. The Institution of the Marja' Taqlid, ed. Linda S. 
Walbridge, Oxford 2001, pp. 17-20.

�هت  �ی ها وهی ک�ش �ی �ز لی ُمص�زِّ اإ صلهت  ط��تی الم�تّ ، ص59: »... �ج �هت �ی هت الک�ج ارز 38. الاحج
ها«. ص� علی المهّم م�ز �ت ا�ت ع �ز ا الموصز طول �ص�ها �زی هدز �ی

مادى  دالصمد در �ج �ز ��ج �ز �ج ه ���ی ا�زی �ج د �ش ه�ی هۀ �ش ارز ك: احج ه �ز مو�ز �اى �ز 39. �ج
دهۀ  هۀ صادر �ش ارز ا احج 2، صص1139 - 1140 �ی ا�زی، حج د ال�ش ه�ی ل ال�ش ا�زی941 �ت ر�ا�أ ال�ش
ل  )ر�ا�أ مادى الاولی958 �ت �زی مو�وى در �ج عز ���ی �ز صا�أ ه علی �ج ا�زی �ج د �ش ه�ی �ش

�ى ارز  ��ت
ا�ز می دهد، �تُ ه �ز�ش ارز �ز احج ار کلی ا�ی �ت ا که �ا�ز �ج �ز

آ
ا ا �ت

�وى ک�ده  �ی �زی(�چ دهاى م�ت دها�یی)��ز �ز ��ز �ی �ز اّص �چ الگوى حز
د ] ص2(،  داو�ز ا�ی�ش ]حز اه ��ت ارز کو�ت عز

آ
: ��ا �ج �ی ��ت �ز �ت ه ا�ی ، �ج ا��ت

امل اّطلاعا�تی  اّص �ش ّم�ز اصول حز صز ّدمه اى )ص2 - 4( م�ت م�ت
ا�تی  �ی �أ �ز �ز �ج �ی ] و �ز �ز

آ
ده ]ا �ز �ت ک�ز ا�ز ه و دو در�ی ارز دهۀ احج �ز ارهۀ صادرک�ز در�ج

دى  �ز ��ز �ی �ز ه صدور �چ ارز که �ج �ز و ُم�ج �ی ا�ز ُم�ج ا�ت م�ی ارهۀ ملا�ت در�ج
دواول ا��ت  �ز م�ت �ی ه �ز ارز �ش اصلی احج �ز ار �ج �ت . �ا�ز ده ا��ت ام�ی �ج ا�ز
 : ده ا��ت ا�ز داده �ش ده �ز�ش �ز اّص م�دودک�ز ار�ت حز �ز ��ج ا ا�ی - که �ج
و�ز  �ز �ى ا�ز ��ت

ا ��زّی« )ص50(. �تُ �و�ی �زْ �ی
أ
... ا �ز �ی �ز �ی �تُ لل�ش �ز �ج

أ
د ا »�ت

ه را که  �چ �ز
آ
ل ه� ا �ت ، �ز دگا�ز �ز �ت ک�ز ا�ز ه در�ی ود، �ج ار �ز �ش

آ
ل ا �ت هۀ �ز ارز � احج �ج

ه داده  ارز �ا�أ�ت ک�ده، احج ها �ت �ز
آ
� ا ا �ج ده �ی �ی �ز و�ی�ش �ش �ز �ز ا�ی ود ارز م�ش او �ز

عدى  �ش هاى �ج �ز �اى �ج ی را �ج ال�ج و�ج و �ت ار�چ ، حچ �ش �ز �ز �ج . ا�ی ا��ت
�ز  ا�ی عّ�صز م�ش دا م�ت �ت �ى در ا�ج ��ت

. �تُ ورده ا��ت
آ
ود ا ه و�ج ه �ج ارز احج

د:  ک�ا�زی مع��زی می ک�ز هۀ �ی عز ا ص�ی ا�ز را �ج �ش ك ارز ا�ی ده، ه� �ی ود �ش �ز
... )صص58 - 59(،...  ا�تی... ��ز ع م�ّو�ی م�ی هتَ �ج �تُ لهما... روا�ی �ز �ج

أ
»وا

... )ص83( و... ما  هت العاّمهت ��ز ارز الاحج ه �ج �تُ ع ما َصّ�َ لی روا�ی م�ی �ج
ه���تی  �ى �چ� ارز �ز ��ت

... )ص95(«. �تُ هت العاّمهت ��ز ارز الاحج ه �ج �تُ َو�ی َر
عهۀ  �ی امعی ارز عالما�ز �ش کهۀ حج �ج ، �ش ا�ز �ش لا�ز ا�ی ا�ت ود و �ز �ز �ز ا�ی ارز م�ش
ك �ده  �ش ارز �ی �ی د که �ج م می ک�ز ���ی مار �ت دهاى �جی �ش ا ��ز امامی �ج
 37) �ى)م1112 �ت ا�أ �ز عم�ت اهلل �ج و�ی�ش �ز رگ �ز �ز در�ج را - ارز �ص� �چ

 ، عهت ر�ی )ال�ز هت والا��ارز ل �زی الاد��ی �زَ 4651(؛ الَم�تْ 21، ص210 سش ، حج عهت ر�ی ال)ال�ز ال�حج
ه  �ى ارز ���جی �ج ��ت

�گ�دا�ز هاى �تُ ه �ج �ز �ج �ی �ز رگ هم�چ �ز ا�ج �ت
آ
6344(. ا 22، ص118 سش حج

4، ص89  ، حج عهت ر�ی )ال�ز هت �ی ا�ز �ج �ز �ز ال�ز ص��ی مهت ال�ت ��ج اره دارد: �ت � ا�ش �ی �ح رز ه �ش ار�ی �ج �ز
و�ی�ش  رگ �ز �ز در�ج �ى ارز �چ مهۀ ا�ش ��ج ، �ت هت ار��ی لی ال�ز �ز اإ �ی م�ز هت الموأ مهت َهد�ی ��ج 394(؛ �ت سش
 .)715 4، ص147 سش ، حج عهت ر�ی )ال�ز ده در �وم م��م1173 �ت ه �ش �ت گا�ش ه، �ز �ت در �ز
اههۀ  ��ی �ز  دوم�ی �ت  و�ش ود�ز �ز ار  �ش

آ
ا ه���ت  �ز �ز  ا�ی م  ک�د�ی اره  ا�ش الا  �ج در  ا�ز که  �ز �چ

ود  ه هاى �ز �ت گا�ش ه���تی ارز �ز ؛ او �ز �ز ا��ت
ّ
ل وّ�ط موأ ده �ت ه �ش ه�ی ه هاى �ت �ت گا�ش �ز

ه  ارز �ز احج �ش ارز صدور ا�ی �ی هار �ال �چ ود)صص60 - 61(که �چ � �ز �ت و�ش ک�هۀ �ش دز را در �ت
�ح  ه���ت �ش ک�ه، در �ز دز ده در �ت اره �ش �ز ا�ش او�ی مام ��ز ود. �ت اى داده �ج ده حج مام �ش �ت

 . ه ا��ت �ت اى گ��ز �ز حج �ی ود او �ز هۀ �ز ارز �ت وى در احج و�ش ود�ز ار �ز �ش
آ
ا

789؛ همو،   - 6، صص785  ، حج ا�ت �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ا ك:  �ز او  ارهۀ  در�ج  .37

می،  �ت 8، ص150؛  ، حج ا�ت وا�ز�ارى، روصز ال، صص483 - 484؛ �ز الم�ت ی  ُمص�زّ
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�ش اصلی  �ز ارز �ج عز
آ
صاص داده که در ا �ت ود ا�ز �ج �ز ه���ت ک�ت ه �ز �ج

ا�یی 
�زّ م�ج �ش هاى  �ز �ج �ز  �ی �ز هم�چ وى  )ص5(.  ا��ت داده  اى  حج

ص�اهلل  ( و �ز )م1158 �ت �ز ورال��ی درسش �ز ود - �چ �اى دو راوى مهم �ز �ج
ده -  ما�ز �ی ا�ت ارهۀ �ه راوى �ج �ش هاى6 و9( - دارد. در�ج �ز �ى )�ج حا�أ
و�ز  ا�ت �زی حز دالوا�ع ���ی �ز ��ج �ز م�ّمد صال� �ج �ز �ج م�ّمد ���ی
در  �ز ��ی �ز علی �ج �ز م�ّمد �ج �ز �ج ی ال��ی (45، رصز ادى )م1151 �ت �ج

آ
ا

وى  � رصز ا�ت �ز م�ّمد �ج �ز �ج (46 و صدرال��ی عاملی مکی )م1168 �ت
د.  �ز می گو�ی دهم( ��ز ارز صل �ی صل )�ز ك �ز (47 در �ی می )م1165 �ت �ت
�ز  ا�ی م�ش ا�ز  راو�ی ارهۀ  در�ج ود  �ز ا�ت  �ی �أ �ز �ج �ى  ��ت

�تُ  ، �ز ا�ی  � �ج علاوه 
ك  . �ی ى ک�ده ا��ت �ز �ش ها�یی �چی ر�ی �ز ه �ج �ز �ج

آ
م ا ��ی �ت ا �ت و�ی�ش را �ج �ز

صل  گ�)�ز �ش د�ی �ز ، �ج درسش ا�ز �چ ه راو�ی م( �ج �ت صل ه�ز �ش کامل)�ز �ز �ج
�ز م�ّمد  �ز �ج ع�زی صدرال��ی ود ]�ی � �ز �ی اد ا�ز ا�ز ا��ت ه راو�ی م( �ج �ت ه�ش
صاص  �ت �ى ا�ز ا�أ �ز عم�ت اهلل �ج د �ز درسش ��ی می] و �چ وى �ت � رصز ا�ت �ج
�ش  �ز �ج در  �ز  �ی �ز �ى  حا�أ ص�اهلل  �ز د  ��ی دهاى  ��ز  . ا��ت ه  �ت ا�ز �ی

 . ده ا��ت ه �ش صل دهم(ارا�أ ه اى)�ز داگا�ز حج

ا  �زّ م�ج ه  ا�ج م�ش اد  ا��ز ارز  را  �ز 
آ
ا که  ه  ارز احج �ز  ا�ی گ�  د�ی صهۀ  �زّ م�ش

�ز  ا�ی  . ا��ت �ز 
ّ
ل موأ مار  �جی �ش �ى  طز �ز ه هاى  �ش د�ی ا�ز ه،  �ت �ا�ز

ع�زی هم  اهده ک�د؛ �ی �ز م�ش �ی د �ز وا�ز در کّل ��ز ه ها را می �ت �ش د�ی ا�ز

ص360؛   ،2 حج  ، ا�ت روصز وا�ز�ارى،  �ز ص494؛  د،  وا�أ �ز می،  �ت ك:  �ز او  �اى  �ج  .45
 [/ �ت  1407 م،  �ت �زی،  ���ی ا�مد  ا�چ  حچ الامل،  مل 

أ
ا م  م�ی �ت �ت �زی،  و�ی �ز �ت ی  �ج دال�ز ��ج

6، صص198 - 200. ، حج ا�ت �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
87 - 1986 م] ص125؛ ا

 ،6 حج  ، ا�ت �ت ط�ج طه�ا�زی،  رگ  �ز ا�ج �ت
آ
ا ص208؛  م،  م�ی �ت �ت �زی،  و�ی �ز �ت ك:  �ز او  �اى  �ج  .46

�زی،  ���ی ا�مد  ا�چ  حچ الامل،  مل 
أ
ا کملهت  �ت صدر،  ���ز  277؛   - صص275 

.180 ، 1407 �ت /1986 م، صص208 - 210 سش �و�ت �ی �ج
ا�چ  حچ  ،3  -  1 ا�ج والال�ت الک�زی  همو،  ص213؛  د،  وا�أ �ز می،  �ت ك:  �ز او  �اى  �ج  .47
 ،4 ، حج ا�ت وا�ز�ارى، روصز 2، ص375؛ �ز م، 1422 �ت /2001 م، حج ارى، �ت �ت ا م�ز رصز
�ز  �: در م�ت �ی وصز 6، صص382 - 384. ]�ت ، حج ا�ت �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
ص122؛ ا

ارى  �ت ا م�ز اى رصز �ت
آ
ا�ج را ا ا�ج الک�زی والال�ت �ت ک�ت اله، مصّ�� و م��تّ اصلی م�ت

اره  ه اى ا�ش ک�ت �ز �ز �ی �ز ه �چ ، �ج ا�ج �ز ک�ت هاى ا�ی ا�چ �چ کدام ارز حچ د. اّما در ه�ی می دا�ز
ه  �ت �ج  �ز��ج

ً
ا�ز ا�ا�ا �ش ارى، ا�ی �ت اى م�ز �ت

آ
ا ا �ت و گو �ج م�ز گ�ز لکه در صز ده، �ج �ز�ش

�ت کار علمی  �ی و�ز �چ گاه �ت ه که ه�ی �ت هار دا�ش هار �جی اطلاعی ک�ده و اطز �ز کارى اطز �ی �ز �چ
ار]. �ا��ت . و�ی ه ا��ت �ت دا�ش ا�ج را �ز �ز ک�ت

آ
� روى ا �ج

گ�  ا�ت د�ی ارز ( و احج عهت �ّ� عاملی)م1104 �ت �ی ل ال�ش ه و�ا�أ �ى �ج ��ت
�تُ

وطهۀ  دهاى م��ج لی ��ز ص�ی �ز ا�ت �ت �ز وص�ی دهۀ �ت �دار�ز عالما�ز - که در�ج
مهور  �ز ا�جی �ج الی ا�ج والی الل�أ

د: �زَ �ز اع می دهد - ما�ز 40، ارحج ها��ت �ز
آ
ا

ا�ت م�ّمد  ارز د وى41، احج �ت ��ز �اى ه�ز ( �ج 906 �ت عد ارز ��ا�أی)م �ج
أ
ا

�هت المعار�ز وى  دارى که در دا�ی ( م�ت ا1111 �ت لسی )م1110 �ی � م�ج ا�ت �ج
ص�اهلل  و�ی�ش �ز اد �ز ا�ت ا��ت ارز �ز احج �ی ه42، و �ز �ت اى گ��ز وار حج �ار الا�ز �ج
َ�لا�ل  ا�تی که در  ارز احج �ز 

آ
ا ه  �ش و�ی �ج �ى،  �ز مو�وى حا�أ �ز ���ی �ج

.43 مده ا��ت
آ
ه�ج گ�د ا ال�ز

�وط  ه �ش �ج �ى  ��ت
�تُ  : �ز ا��ت ما�ی و م�ت ص  �زّ �ز م�ش �ی �ز ه  ارز احج مهۀ  ا�ت حز

وا ما  �ز �ی �ج �ووا ��زّی ول�ی �ی
ْ
ل ار�ت »�زَ ا ��ج اره دارد، �ج ه ا�ش ارز ه احج ّم �ج صز م�ز

 ، ل�ز هما... )ص212(« موأ طها المعلومهت ل��ی �ا�أ َ �ش وا �جِ اوأ وا وِلَم�ز �ش اوأ �ش
ه ا��ت )ص215(. �ت �ز �ا�ز �ز را رو�ش

آ
�ز ا ار�ی د، �ت �ز ��ز ا�ز ا�ی ا�ی در �چ

ه 17  �ز �ج
آ
ا اء  �ز م ا�ج ��ی �ت �ت ا  �ج و�ج را  ار اصلی مک�ت �ت �ى �ا�ز ��ت

�تُ
اد  � ا��ز �ت �ش �ی � ک�ده ا��ت در حالی که �ج ص��ی الا�ی�ش و �ت �ش �چ �ز �ج
�ز  ا�ی ارهاى  مع�ی  .44 ��ت �ی �ز �ز  �ی �ز �چ وع  �ز �ز  ا�ی ارز  گ�  د�ی ه  ا�ج م�ش
ه  ا�ج ، م�ش ا�ت ارز صهۀ احج �زّ ع�زی م�ش �ز �ی

آ
ار درو�زی ا �ت ا �ا�ز م �ج ��ی �ت �ت

ه اى را  داگا�ز ا�ج حج د، �ج �ز ��ز �ش اصلی ا�ی �ز �ى در �ج ��ت
. �تُ ا��ت

2، ص ]115 - ] 1153(. ا�زی، حج د ال�ش ه�ی ال�ش
هت �زی  ��ت �ز هت م�ت �ز م�مد مع�و�ز �ی هت ط��ت ال�ش �ی �ت ، ص69: »و�ج �هت �ی هت الک�ج ارز 40. الاحج

.» عهت �ی ل ال�ش ه و�ا�أ ا�ج مهت ک�ت ا�ت ها �زی حز و�زی ُمهّما�ت د ا��ت ، و�ت �ز ��ی �ز
أ
ا ا�ت الم�ت ارز حج اإ

والی  ا�ج �ز ول ک�ت
أ
کورهت �زی ا د المدز �ی � الا�ا�ز �ز

آ
لی ا ، ص80: »... اإ �هت �ی هت الک�ج ارز 41. الاحج

: ا�ج م�ز ك: ک�ت مهور �ز �ز ا�جی �ج دهاى ا�ج �ر�ی ��ز �اى �ج الی«. �ج الل�أ
 Sabine Schmidtke, Theologie, Philosophie und Mystik, pp. 
282-306.

�زی  هت  ��ت �ز م�ت لسی  الم�ج ]المولی]  ط��ت  هت  �ی �ت »و�ج ص80:   ، �هت �ی الک�ج هت  ارز الاحج  .42
وار«.  �ار الا�ز � ِم�ز �ج �ی ل� الا�ز مو�هت �زی الم�ج ه وم�ج ا�ت ارز حج اإ

ه  ا�ت ارز حج هت �زی اإ ��ت �ز � م�ت �ز
أ
ص�اهلل ط��ت ا د �ز ، ص94: »ولل��ی �هت �ی هت الک�ج ارز 43. الاحج

رگ طه�ا�زی،  �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا �ز �ز �ی �ز «. هم�چ ه�ج ه �لا�ل ال�ز ا�ج ه �زی ک�ت مو�هت ُمهما�ت وم�ج

رگ طه�ا�زی،  �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا �ى �ز ص�اهلل حا�أ �اى �ز 1397. �ج 12، ص211 سش ، حج عهت ر�ی ال�ز

6، صص775 - 779. ، حج ا�ت �ت ط�ج
لك �زی عّدهت  : ودز ا�ز ک�ده ا��ت �ی هارم �ج صل �چ دمه �ز �ز مطل�ج را در م�ت 44. او ا�ی

صول.  �ز
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ه���تی  ا �ز �ج �ز هارم ادامه می دهد49. در ا�ی ه دورهۀ �چ ا�زی �ج د �ش ه�ی ارز �ش
ی و  �ز ار�ی �ج �ت �ی ��ت ه �ت گ� �ج ار د�ی �ز دوره را �ج ه ا�ی وط �ج ارز عالما�ز م��ج
ه(  �ت )ط�ج �ز�ل  ه�  می دهد.  ه  ارا�أ ه(  �ت )ط�ج �ز�ل  ه5  �ج م  ��ی �ت �ت
ه(  �ت ا�ز می دارد- ارز �ز�ل )ط�ج �ی �ش �ج �ز �ز �ج ا�ز ا�ی ا�ی �ى در �چ ��ت

-که �تُ
د50.  �ز ل می ک�ز �ت د �ز ص در ��ز �ت ا �ز طاع �ی �ت ه ا�ز �چ گو�ز دو�ز ه�ی �ز �ج �ی �ش �ی �چ
ی  ��ز ا�یی رحز داده ا��ت که �ج ها در حج �ز �ج �ت �ی ��ت �ز �ت اءهاى ا�ی �ز �ش ا��ت
د که در اصطلاح  گ� داده ا�ز کد�ی �ی ه  �ج ل  �ت �ز ه هاى  ارز عالما�ز احج
�ز اصطلاح  ود)صص47 - 49(. ا�ی ه می �ش �ت « گ�ز �ج َّ ا�ت »مد�ج ارز احج
ه  هور، �ج ه و معمولًا م�ش �ج ه کار می رود که دو عالِم هم ر�ت گامی �ج ه�ز

د51. ل می ده�ز �ت هۀ �ز ارز گ� احج کد�ی �ی

ه  �ت وطه م�دود �ا�ز م��ج ا�امی  ک�  دز ه  �ج را معمولًا  ود  �ى �ز ��ت
�تُ

ال  �اى م�ش ، �ج وده ا��ت �ز �ى ا�ز �ت �ش �ی در�ت اّطلاعا�ت �ج ه �ز ها �ج �ز . �ت ا��ت
عل�ت  ا�ز �ت ه( راو�ی �ت ك �ز�ل )ط�ج �ش ارز �ی �ی ه �ج در مواردى که عالم �ج
ه  �د را �ج گامی که او مع��زی �ز ا ه�ز د )صص34، 37( �ی ا�ش ه �ج �ت دا�ش
)ص14، 25، 47(. ه ا��ت �ورى دا�ز��ت اه صز �ج �ت ا�ج ارز ا�ش �ز �ت ور ا�ج طز م�ز

�هت ��ز �ص�  �ز
أ
ا عهت الم�ت هت ال�ا�ج �ج عد: »الَم��ت ه �ج ، صص19 �ج �هت �ی هت الک�ج ارز 49. الاحج

ا«.  ا هدز لی �ص��ز ا�زی اإ د ال�ش ه�ی ال�ش
ها  هت عل�ی �ت هت ال�ا�ج �ت هت ��ز الط�ج �ت �وى کل ط�ج ، ص47: »... �ی �هت �ی هت الک�ج ارز 50. الاحج
لك م�ز  � دز �ی ر�ال ولا �ز طع ولا اإ ه �ت ال�ج �ز  لا�ی

ً
ا ع�ز صلًا ُم�ل�لًا ُمع�ز ادا ُم�تّ ��ز

أ
ا

لال«. �ت دسش والا�ز وه ال�ز و�ج
گ�  کد�ی �ی ه  �ج که  ک�ا�زی  ارز  ه ها�یی  مو�ز �ز وا�ز  ��ز ه  �ج  � �ی رز عالما�ز  ه  �ج �ى  ��ت

�تُ  .51
�ز ���ز �ّ�  �ج و م�مد  لسی  � م�ج ا�ت دارد: م�مد�ج اره  ا�ش د  داده ا�ز ل  �ت �ز هۀ  ارز احج
د  (؛ ��ی �ز ا�مد)م1052 �ت ام ال��ی طز �ز �ز ا�ز �ج �ز �ز عل�ی ؛ و صدرال��ی عاملی م1104 �ت
�ز  �ی امعی)�ز �ز حج داللط�ی �ز ��ج �ز �ج ی ال��ی �ز م��ی �ز �ج �ى و ���ی ا�أ �ز عم�ت اهلل �ج �ز
�ز  �ز ���ی ص�اهلل �ج د �ز �ى و ��ی ��ت

ود �تُ 1364(؛ و �ز 1، ص259 سش ، حج عهت ر�ی ك: ال�ز �ز
رگ  �ز ا�ج �ت

آ
ك: ا � �ز �ت �ش �ی ه هاى �ج مو�ز �اى �ز ، ص49. �ج �هت �ی هت الک�ج ارز ك: الاحج �ى. �ز حا�أ

�ز  �ی ا رز �رز �ز م�ی � �ج ا�ت ا م�مد�ج �رز هۀ م�ی ارز 1، ص159 سش 789)احج ، حج عهت ر�ی طه�ا�زی، ال�ز
گ� در 1268  کد�ی ه �ی ی �ج �ز �ج �ز م�مد �ز ا�م �ج ها�زی و �ت وا�ز�ارى اص�ز �ز مو�وى �ز ال��ی
ى  ارز دالم�مد کوارى ک�ز �ز ��ج ع �ج �ی هۀ م�مدر�ز ارز (، صص192 - 193 سش 997)احج �ت
ص205  گ�(،  کد�ی �ی ه  �ج ادى  �ج

آ
�لطا�ز ا ک�ه�ودى  م�مد  �ز  �ج دال��ما�ز  ��ج ه  �ج

(؛  گ� در 1128 �ت کد�ی ه �ی ارودى �ج اص� حج ی و �ز حج داهلل �ماه�ی هۀ ��ج ارز سش 1071)احج
گ�(، ص266  کد�ی ه �ی ��العلوم �ج �زی و �ج و�ی �ز ی �ت �ج دال�ز هۀ ��ج ارز ص256 سش 1350)احج
گ�(. کد�ی ه �ی ��ا�زی �ج لادى �ج داهلل �جِ ��ا�زی و ��ج �ز ا�مد �ج و��ز �ج هۀ �ی ارز سش 1394)احج

�ش  �ز د و هم در �ج �ز داول ه��ت ا�ت م�ت ارز �اى احج �ش ها�یی که �ج �ز در �ج
د. �ز ��ز هاى ا�ی ا�ج ه���ت ک�ت �ز

وده که  �ز �ش ا�ز �ز دمه )صص2 - 4( �ه �ج ال م�ت �ج ه د�ز �ى �ج ��ت
�تُ

داول  م�ت ار  �ت �ا�ز و  ه  ارز احج هۀ  گو�ز �ى  طز �ز ه هاى  �ج �ز �ج ه  �ج ها  �ز
آ
ا در 

�ش اول )صص5 - 6( ارز  �ز . در �ج ه ا��ت �ت �دا�ز دهاى امامی �چ ��ز
��ش ک�ده و ارز کارک�د  ه �ج �ز گو�ز ا�ی ا�ی �ز �ت �ش �وى و لعز ه هاى �ز �ج �ز �ج
صل دوم )صص7 -  . �ز ه ا��ت �ت �ز گ�ز ل ��ز �ت ا�تِ �ز ارز صدور احج
�ت  وع اهم�ی ا�ت و موصز ارز لهۀ احج و��ی ل �ج �ت �ت �ز ول�ی �ج 9( صّ��ت و م�ت
ه �ماع را  �ش و�ی ل، �ج �ت گ� راههاى �ز ا د�ی �ه �ج ا�ی �ز در م�ت

آ
ه ا وط �ج م��ج

ا�ت در  ارز �دهۀ صدور احج �د گ��ت ه کار�ج اره �ج ا ا�ش �ى �ج ��ت
می کاود. �تُ

ِل  �ت دى در صّ��ت �ز �د�ی ه ا��ت که �ت �ت ه گ��ز �ج �ی �ت ه و حال، �ز �ت �ش گدز
دارد.  ود �ز ا�ت و�ج ارز � احج �زی �ج �ت م�ج

امل  هارم )صص13 - 49( �ش صل هاى �وم )صص10 - 12( و �چ �ز
�ز  �ى ا�ی ��ت

. �تُ داول امامی ا��ت دهاى م�ت لی ارز ��ز �ل�ی معّ��زی �ت
 ) ا�زی)م1011 �ت د �ش ه�ی �ز �ش هۀ ���ز �ج ارز ولی ارز احج ل �ت �ت ا �ز �ش را �ج �ز �ج
علی  و  م�ّمد  دا�ز�ش  �ز �رز �ز و  �ز  ���ی م�ّمد  �ز  �ج �ز  ال��ی م  �ج �ز ه  �ج
را  امامی  دهاى  ��ز ���ز  �ز  �ی �ش ا�اس،  �ز  ا�ی  � �ج د.  می ک�ز ارز  عز

آ
ا

ه  ��ت ��ج د که �ول م�ور �ه عالم �ج م می ک�ز ��ی �ت ه �ه دوره �ت �ج
 ) د اول )م786 �ت ه�ی �ز طو�ی، �ش �ی : �ش ده ا��ت دى �ش �ز ه �ج �ت ط�ج
�ت  ی موا�ز

ّ
طور کل دى �ج �ز م �ج ��ی �ت �ز �ت ا ا�ی �ى �ج ��ت

ا�زی48. �تُ د �ش ه�ی و �ش
مارى  ا�ز �جی �ش وطه راو�ی اره دارد که در دوره هاى م��ج ، اّما ا�ش ا��ت
اره  ها ا�ش �ز

آ
ه ا د �ج ا�ی د �ج ار ��ز �ج �اى صّ��ت و ا��ت د که �ج ود دار�ز و�ج

ه���تی  هارم )صص13 - 49( �ز صل �چ �ى در ادامهۀ �ز ��ت
ود. �تُ �ش

ارز و  عز
آ
ه می دهد که ارز دورهۀ دوم ا ی ارا�أ �ز ار�ی �ج �ت �ی ��ت ه �ت ارز 129 عالم �ج

� اصل مط�ح  د )ص17 - 19(. او ��چ ا�ج در دورهۀ �وم ادامه می �ی
دى دورا�ز �چ�  �ز ه �ج �ت ا ط�ج ا�زی را �ج د �ش ه�ی �ز �ش وّ�ط ���ز �ج ده �ت �ش

لسی،  ا�زی در م�ج د �ش ه�ی �ز �ش هۀ ���ز �ج ارز ، صص10 - 11. احج �هت �ی هت الک�ج ارز 48. الاحج
ل ک�ده ا��ت  �ت �ى �ز ��ت

ار�تی که �تُ ؛ ��ج مده ا��ت
آ
109، صص3 - 79 ا وار، حج �ار الا�ز �ج

ود. �ت می �ش ا�ز در صص5 - 6 �ی
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�ام را  �ز ا��ت ��ی �ت �ش �ی �ى �ج ��ت
ه�ت که �تُ �ز �ج

آ
. ارز ا ده ا��ت ا�تی ما�ز �ج

اى دهد55.  �ز ] حج
آ
ود را ] در ا ا �ز ود �ت �ز �ج

آ
ال ا �ج ه د�ز �ت و �ج ه او دا�ش �ج

�ز  مو�ه اى ارز 65 عالم ��ز هاردهم، ارز م�ج صل �چ �ى در �ز ��ت
�تُ

ا�ت ک�د، که  ها را ملا�ت �ز
آ
ا �ش  و�ی ا�ت �ز د که در دورا�ز ��ی می گو�ی

وطه -  ل هاى م��ج د. مدحز ود�ز ا�ز �ج ��ت ورز هۀ �ز ط�ت ا�ز ارز م�ز مامی �ش �ت
وا�ز دارد:  د ��ز �ز  �چ

ً
د56 - معمولا ده ا�ز م �ش طزّ ا م�ز �ج �ج ال�ز �ی ��ت ه �ت که �ج

�ت ها�یی  ع�ی ارهۀ مو�ت ، اّطلاعا�تی در�ج ��ش � �مومی ارز عالم مورد �ج د�ی �ت �ت
�ز هاى کامل،  ار�ی هۀ �ت ا�ت ک�ده، گاه ��تّی ارا�أ �ى او را ملا�ت ��ت

که �تُ
ا�ت  �ی �أ �ز گ� �ج ه ها و د�ی �ت گا�ش �، �ز طز �ز عالم مورد �ز ا�ی ا�ز و م�ش راو�ی
ا - 55 مورد  �ج �ز ده در ا�ی ��ش �ش � عالما�ز �ج �ت �ش �ی امه اى او57. �ج �ز ��ت �ی رز
د58.  ود�ز ه �ج �ت ا ر�ز �ی ه در 1168 �ت ارز د�ز ارز �ز احج ل�ی

أ
ا �ش ارز �ت �ی ارز 65 عالم - �چ

 60 �ز
آ
�ت ا �ی 59، ]و] گاه ��تّی �ال د�ت ا�ز �ش ا�ت ا�ی ه دههۀ و�ز ارها �ج �ى �ج ��ت

�تُ
ا�ت  �ز و�ز ار�ی ارهۀ �ت �چ اّطلاعا�تی در�ج . او در 5 مورد ه�ی اره ک�ده ا��ت ا�ش

مل الامل �� عاملی 
أ
ه ا کملهت �ج وا�ز �ت ه ��ز �ى را �ج ��ت

هۀ �تُ ارز رگ احج �ز ا�ج �ت
آ
�ز رو ا 55. ارز ا�ی

ك:  مل الامل، �ز
أ
�اى ا ال، ص246. �ج ی الم�ت ك: ُمص�زّ ؛ �ز وده ا��ت �ز ا�ز

Salati, Marco, "I maestri e le catene di trasmissione 
dell'insegnamento orale nel Gabal 'amil," in Onomastica 
e trasmissione del sapere nell'Islam msdievale, ed. Bianca�
maria Scarcia Amoretti, Rom 1992, pp. 91-110; Josef van Ess, 
"Amal al-amel," in Encyclopaedia Iranica, vol.1, pp. 917-18.

 ،10 �ى )سش ا�چ م�مد �مامی حا�أ �ج در حچ �ی ��ت �ز �ت �اى ا�ی ا �ج �ز �ش ها �ه ا��ت �ز 56. �ت
�ز 

ّ
ل صود موأ �و�ج ا��ت و م�ت ه مص�� م�ز ها �ج �ز

آ
مام ا ود دارد، که �ت 19، 46( و�ج

در  مارهۀ 9 ا��ت که او �چ ل �ش �أی ارز مدحز �ز مارهۀ 10 �ج ع �ش ؛ در وا�ت وده ا��ت �ج ه �ز ارز احج
مارهۀ  �ادر �ش ط ا��ت که وى �ج �ج مارهۀ 18 م��ت ل �ش ه مدحز مارهۀ 19 �ج ؛ �ش مارهۀ 10 ا��ت �ش
. مارهۀ 46 ا��ت �ادر �ش مارهۀ 45 ا��ت که او �ج ل �ش �أی ارز مدحز �ز مارهۀ 46 �ج ؛ �ش 19 ا��ت

.1 و��ت �ی ك: �چ 57. �ز
ماره هاى1، 4، 5، 6، 8، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25،  58. �ش
 ،48 ،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26

 .68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50
ماره هاى1، 8، 9، 15، 18، 20، 22، 25، 27، 29، 30، 40، 45، 48، 59، 64، 66،  59. �ش

 .68 ،67
ماره هاى4، 14، 21، 24، 26، 32، 33، 35، 37، 38، 39، 41، 42، 44، 52، 53،  60. �ش

.63 ،57 ،55

�ى  ��ت
�ت که �تُ ا�ز د �ی ا�ز ��ز ا�ی وا�ز در �چ گ� را می �ت �ى د�ی طز طعهۀ �ز �ت

د،  ده ا�ز مه �ش م�ی ه صز ارز دز احج ه احز �وطی که �ج ا�ج �ش ل، در �ج ص�ی �ز ه �ت �ج
د )صص212 - 215(. ��ش می ک�ز �ج

ه  �ج �مده  م  اه�ی م�ز ارز  را  علمی  �ت  ��زّ ى  د�ارز �ز م��ت �ى  ��ت
�تُ

ه  وط �ج �شِ م��ج �ز هار �ج د، �چ �ز ��ز � ا�ی . او در اوا�ز ورده ا��ت
آ
مار ا �ش

ك  �ز �ی ا�ز - �ج �ش مام ا�ی  �ت
ً
صا �ز وده که �ش �ز و�ی�ش را ا�ز معاص�ا�ز �ز

ى  د�ارز �ز ه م��ت �ى �ج ��ت
ما�زی که �تُ . رز ا�ت ک�ده ا��ت �ز - را ملا�ت �ت

ه ک�ده،  هار علا�ت ه اطز ا�ج اد م�ش ��ز
َ
ا�ز ا �ز

ّ
ل ا موأ ود �ج �ت علمی �ز ��زّ

�ش اصلی  �ز ل �ج وع داحز ��ا�ز ارز موصز وعی ا�ز ْه �ز ارز ِم احج �ا�ج �ش �ت �ز �ج
داهلل  �هۀ ��ج �ی هۀ ک�ج ارز لًا احج ود، در حالی که در مورد م�ش می �ش ی �ز ل�تّ �ت
گ�  د�ی و  ی52  �ز ط�ی �تَ ارودى  حج اص�  �ز ه  �ج  ) �ت )م1135  ی  حج �ماه�ی
وده  �ج �ز  �ی �ز �چ ما�ز  رز �ز 

آ
ا در  ه  دارز ا�ز �ز  ا�ی ا  �ج �ه  ا�ی م�ت ل  ا�ج �ت ا�ت  ارز احج

ه  ارز �ش اصلی احج �ز ا�ز �ج �ت م�ی �ى ��ز ��ت
ا حدودى �تُ 53. �ت ا��ت

دهم(  �ز ا�ز ا �ش دهم �ت �ز صول ��ی م )�ز �ا�ج عدى �ت ل �ج �ت �ش م��ت �ز و �ج
صول  )�ز �ز  �ی �ش �ی �چ �ش  �ز �ج ارز   

ً
ا ص�ا��ت که  ا��ت  ارده  گدز او�ت  �ز �ت

ده  دا �ش دهم( حج �ز صل ��ی ّدمه )�ز ك م�ت ا �ی دهم( �ج ا دوارز م �ت �ج �ز �چ
 ، �ج ه���ت ک�ت �ش �ز �ز �ج �ى ��تّی در  ��ت

�تُ �ز  ا�ی  � �ج و�ز  �ز ا�ز  .54 ا��ت
ه  �ت ا�ز �ت �ی و�جْ �ا�ز د و �ز ام م�ز طز ك �ز ك ��ج ود را در �ی مطال�ج �ز
ادى  �ت �ت ا�جی ا�ز �ی ه اررز م �ج �ا�ج �ش �ت �ز دمهۀ �ج . او در م�ت ه ک�ده ا��ت ارا�أ
د. او  ده ا�ز �ز �ش ل�ی

أ
ا �ز طو�ی �ت �ی � ارز �ص� �ش د که �چ �دارز ار می �چ �ش

آ
ا

ار  ��ی ا�ز مدارك �ج �ز
ّ
ل �ز موأ د که ا�ی د می ک�ز �ت �ت را �ز ع�ی �ز وا�ت ه ا�ی �ش و�ی �ج

د. علاوه  ه داده ا�ز ّدم ارا�أ �ت ه هاى(م�ت �ت �ی ارز �ز�ل هاى )ط�ج ا�ت �ز
م امامی  �ا�ج � �ت �ز ا�ش ��ی �ز

آ
( ا ما�زی که �ّ� عاملی )م1104 �ت ، ارز رز �ز � ا�ی �ج

ده  �ت �ز�ش �ج ه که �ش �ت �ش مل الامل را کامل ک�د 70 �ال گدز
أ
ع�زی] ا ]�ی

 : الهۀ م�ز ك: م�ت 52. �ز
"The ijaza" pp. 73-75.

ك: 53. �ز
Gleave, "The Ijaza," pp. 117-22.

وا�ز  ه ��ز ه را �ج ارز ارز احج �ش  �ز �ز �ج ا�ی  ، �ز و�ز م���ز ام�ی ، هم�چ �ز ��ی �چ ا�ز  �ز
ّ
ل 54. موأ

د. وده ا�ز �ز �هت ا�ز �ی هت الک�ج ارز ل الاحج �ی ، دز �ز
آ
ه ا و��تی �ج �ی �چ
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سه. 
 . ه ا��ت �ت �ار گ��ز �ت �ت ا در دو �ط� ارز اهم�ی �ج �ز ده در ا�ی ��ش �ش هۀ �ج ارز احج
کهۀ  �ج ى �ش �ارز ارز �اى �ج ی �مده اى �ج �ز ار�ی سش �ت د اررز �ز ��ز ك �و، ا�ی ارز �ی
� اّطلاعا�ت  �ز مطل�ج �ج دهم دارد64. ا�ی �ز هۀ �دهۀ ��ی علمی امام�ی
ه  ارز دهۀ احج �ز �ت ک�ز ا�ز هار در�ی �ى، �چ ��ت

رگ �تُ �ز در�ج در و �چ ه �چ وط �ج م��ج
د  �ز ��ز م ا�ی �ا�ج �ش �ت �ز �ى که در �ج ��ت

ه 65 عالم معاص� �تُ �ش و�ی و �ج
هۀ  ارز ی احج �ز ار�ی �ت �ت د. اهم�ی د صد�ت می ک�ز ه ا�ز �ت �ار گ��ز �ر�ی �ت مورد �ج
ا  هود می گ�دد که کسی اّطلاعا�ت او را �ج کار و م�ش �ش

آ
ما�زی ا �ى رز ��ت

�تُ
�ى  ��ت

هۀ �تُ ارز � موارد، احج �ت �ش �ی د. در �ج ما�ی �ه �ز ا�ی عدى م�ت م �ج �ا�ج ار �ت �ش
آ
ا

ل هاى  �اى مدحز ع �ج �ج �ز م�ز ��ی ی موارد، مهم�ت ��ز ع، و در �ج �ج ها م�ز �ز �ت
�ی  �ز ه مدارك �ش ه �ج ّ و�ج ا �ت ه �ج ارز �ز احج 65. ا�ی وطه ا��ت م م��ج �ا�ج �ت

ك:  �ا�ز �ز دهم در ��ا�ت و ا�ی هۀ �دهۀ دوارز کهۀ علمی امام�ی �ج �اى �ش 64. �ج
Said Amir Arjomand, The Shadow Religion, of God and the 
Hidden Imam. Religion, Political Order, and Societal Change 
in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890, Chicago 1984; 
Juan R.I. Cole, "Shi'i Clerics in Iraq and Iran, 1722-1780. The 
Akhbari-Usuli Conflict Reconsidered," Iranian Studies 18 i 
(1985), pp. 3-34; idem, "Ideology, Ethics, and Philosophical 
Discourse inEighteenth Century Iran," Iranian Studies 22 i 
(1989), pp. 7-34.

ك:  دهم �ز �ا�ز در طول �دهۀ دوارز ماعی در ا�ی �ت ا�ی و ا�ج �ت ��ی ع�ی �اى مو�ت طور کل �ج �ج
Laurence Lockhart, Nadir Shah. A Critical Study Based 
Mainly Upon Contemporary Soures, London 1938; idem, 
The Fall of the Safavi Dynasty and the afghan Occupation of 
Persia, Cambridge 1958; John Perry, Karim Khan Zand, Chi�
cago 1973; Roger Savory, Iran under the Safavids, Cambridge 
1980; Hans Robert Roemer, Persien auf dem Weg in die Nuzeit. 
Iranische Geschichte von 1350-1750; Beirut 1989, J.Foran, 
Fragile Resistance. Social Transformation in Iran from 1500 
to the Revolution, Boulder/San Francisco/ Oxford 1993.

ماره هاى1، 3، 5، 8، 10، 12، 13، 15، 16، 19، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28،  و�ز �ش 65. هم�چ
�ز 

ّ
ل �ادى که موأ ارهۀ ا�ز �ز در�ج �ز ��ز 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 41، 43، 44، 45. ا�ی

�اى  د؛ �ج �ز صد�ت می ک�ز �ی اره ک�ده �ز ها ا�ش �ز
آ
ه ا اصی �ج ل حز صاص مدحز �ت دو�ز ا�ز �ج

ا�زی  د علی طال�ت �ز �ز م�مد، که �ز �ی ه �ش ، ص155 که او �ج �هت �ی هت الک�ج ارز ك: الاحج ه �ز مو�ز �ز
 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ طه�ا�زی، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
ك: ا اره دارد. �ز ده ا��ت ا�ش وا�ز 38 درس �ز = سش

مامی  �تَ م�مد  وا�ز  ��ز ه  �ج �ى  ��ت
�تُ اطلاعا�ت  هۀ  ا�ی �چ  � �ج را  او  رگ  �ز ا�ج �ت

آ
ا ص638؛ 

د  ا�ت ا�ز د ��ی �ی ورز در �ت 62 ه�ز 68 عالم در 1168 �ت �ز ارز دارد61. 8 �ت ها �ز �ز
آ
ا

 �ِ �ت �ش �ی �ى �ج ��ت
63. �تُ �ز وى م�ّدد ا��ت �ی ا�ز �ز �ش � ارز ا�ی �ز ارهۀ دو �ز و در�ج

صاص داده ا��ت که  �ت ی ا�ز حج داهلل �ماه�ی ه ��ج �ش طولا�زی را �ج �ز �ج
ه هاى  �ت گا�ش ود، اّما �ز ک�ده �ج ا�ت �ز  ملا�ت

ً
صا �ز ود ه�گ�ز وى را �ش �ز

دهم(. �ز ا�ز صل �ش ود )�ز ه �ج �ت ا�ز د �ی وى را �ودم�ز

�ت  ا�ز �ی گ�ى  د�ی �ى  طز �ز �ش  �ز �ج د  ��ز �ز  ا�ی م  �ا�ج �ت �م�ت  �ت در 
ارز  �ز  �ت ارهۀ 65  ی در�ج ل مطال�ج ص�ی �ز �ت ه  �ج  � �ى ��چ ��ت

�تُ ود.  می �ش
�ز عالما�ز 

آ
�د، و ا و�ی هاردهم می �ز �ش �چ �ز ود در �ج عالما�ز معاص� �ز

ا�ز  �ی . او �ج ی ا��ت �ز ا حدودى م�ز د. داورى وى �ت ا�جی می ک�ز �ی را اررز
ر  گدز ص��ز  ِد  ل�ی �ت �ت م�حلهۀ  ارز  عالما�ز  �ز  ا�ی  � �ت �ش �ی �ج که  می دارد 
ا�ز صد�ت  �ز مطل�ج در مورد�ش ارهۀ ک�ا�زی که ا�ی ک�ده و ��تّی در�ج �ز
 ) ا�ت �ت )ط�ج �ز�ل هاى  عالما�ز  ا  �ج �ى  �ت �ش �ی �ج �هۀ  ا�ی م�ت د،  می ک�ز �ز

. ه ا��ت �ت ��ز �ی دز �چ �ز صور�ت �ز �ی �ش �ی �چ

د�ز  ا�ز در ر��ی �ش وا�زی ا�ی ا�ت ، �ز �ز مطل�ج �ى، ا�ی ��ت
�ز �تُ � ا�اس ��ز �ج

ود  ط مو�ج �ا�ی ا حدودى ارز �ش لکه �ت د، �ج می ر�ا�ز � را �ز الا�ت ه م�حلهۀ �ج �ج
گد��تی و  �ز لی، �ت گ داحز �ز ا�ی و �ج گی ��ی �ت �ز �ش

آ
در دورا�ز هاى ا

�ت 
أ
ا �ز عالما�ز �ز�ش �ی �ز و �ز

آ
ل ا �ت ه دا�ز�ش و �ز ا�یی �مومی �ج �ز ی �جی ا��ت

ّ
طور کل �ج

ه  � می دهد، �ج �ی وصز �ى �ت ��ت
وارى ها که �تُ �ز د�ش . ا�ی ه ا��ت �ت گ��ز

ا�ز  ل�و�ز �ی لکه �ز ، �ج ده ا��ت �زی م�دود �ز�ش ه عالما�ز د�ی ه �ج �چ و�ج ه�ی
ه در  �ت �ز �ش

آ
ط ا �ا�ی صهۀ �ش �زّ �د، و م�ش �می گ�ی �ز در �ج �ی کا�ز را �ز �ش �ز و �چ

�ى  ��ت
. �تُ ] ا��ت ه در 1722 م ]1143 �ت و�ی وط ص�ز �ا�زِ �چ� ارز ��ت ا�ی

ه  �ت �ش ( گدز ا�ت �ت ط م�اعد �ز�ل هاى )ط�ج �ا�ی هۀ �ش مو�ز وا�ز �ز ه ��ز �ج
اره دارد که  �تی ا�ش ه �ما�ی د، �ج �ز �ت �ز را دا�ش

آ
دى ارز ا ه�ه م�ز ا�یی �ج وا�ز که �ت

ورى 
آ
گام گ�دا ه ه�ز ه �ج و�ی لسی ارز حاکما�ز ص�ز � م�ج ا�ت م�ّمد �ج

. )صص197 - 198(. �ت �ت می دا�ش ا�ز وار در�ی �ار الا�ز �اى �ج مطال�ج �ج

ارهۀ  �ز در�ج
ّ
ل لهۀ موأ و��ی مده �ج

آ
�اهم ا ماره هاى5، 17، 28، 51، 65. اطلاعا�ت �ز 61. �ش

امعلوم  هم و �ز ا حدى م�ج ماره هاى6، 16، 23، 31، 43، 50، 58 �ت ا�ت هاى �ش �ز و�ز ار�ی �ت
 . ا��ت

ماره هاى2، 3، 12، 34، 36، 49، 60، 62.  62. �ش
ماره هاى7، 61.  63. �ش
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 . ده ا��ت اره �ش �ز ا�ش �ت �ا�ز ل �چ ، داحز ا�ت و�ز

 ) �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش �ى َدوَر�تی )�ت ا�أ �ز ل �ج ال�ی �ز �ج �ز علی �ج م �ج �اه�ی 1. ا�ج
6، ص6( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
)ا

ده  �ز )رز َهَمدا�زی  ی  �ز �ج �ز وى  رصز می  �ت  � ا�ت �ج م�ّمد  �ز  �ج م  �اه�ی ا�ج  .2
 ،14 ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
2، ص204؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
، ا �ز ( )ام�ی در1168 �ت

 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ا 6؛  م، ص56، سش م�ی �ت �ت �زی،  و�ی �ز �ت ص74؛ 

صص18 - 19(

 ،2 حج  ، ا�ز ��ی
أ
ا  ، �ز )ام�ی  ) �ت در1168  ده  �ز )رز درا�زی  �ز مارز  � ع�ز و�ج ا�ج  .3

6، ص142 - 143( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ص316؛ ا

 ) �ى )م1143 �ت ��ت
ا�ی�ت اهلل �تُ �ز ��ز ما�ز �ج �ز م�ّمد رز وال���ز �ج 4. ا�ج

، ص157( ک�هت دز مارهۀ 39 )�ت �ادر �ش �ج

 1168 �ش ارز �ی �وى )م �چ و�زی عاملی �ز �ت �ز ا�جی ال���ز �زَ وطال�ج �ج 5. ا�ج
ه،  و�ج ل م��ج

آ
2، ص366؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
، ا �ز ( ]1070 - 1138 �ت ] )ام�ی �ت

6، ص391؛  ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ا 3، ص49؛  ، حج �ز �ج ال�ز ی  ماصز

)437 ، صص444 - 445 سش کملهت صدر، �ت

 ) �ت  1139 ارز  � �چ )م  ادى  �ج
آ
ا و�ز  ا�ت حز مهدى  م�ّمد  �ز  �ج ا�مد   .6

6، صص34 - 36( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
] )ا ]م1154 �ت

( ]م1161  1168 �ت � ارز ا �چ �ش �ی �ی ادى )م �چ �ج
آ
و�ز ا ا�ت 7. ا�مد علوى حز

 61  - م، صص60  م�ی �ت �ت �زی،  و�ی �ز �ت 3، ص22؛  ، حج ا�ز ��ی
أ
ا  ، �ز )ام�ی  [ �ت

6، صص33 - 34( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
12؛ ا سش

 ) �ز ع�ی الار�ج  � ��ش و�زّی  )�ت �ى  ا�أ �ز �ج �ز  ال��ی مال  �ج �ز  �ج در  ا�ک�ز  .8
6، ص57( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
3، ص302؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
، ا �ز )ام�ی

 ،3 ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز ( )ام�ی �ز �ی � ال��تّ و�زّی ��ش �دى )�ت �و�ج ل �ج 9. ا�ما��ی

6، ص59( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
م، ص71؛ ا م�ی �ت �زی، �ت و�ی �ز ص313؛ �ت

دكی �چ�  مارهۀ 9 که ا�ز د �ش �ز �رز �دى، �ز �و�ج ل �ج �ز ا�ما��ی 10. ]م�ّمد �ج
رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
10، ص20؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
، ا �ز �ت )ام�ی �ش و�ی�ش درگدز در �ز ارز �چ

6، ص945(]  ، حج ا�ت �ت ط�ج

�ج  ه���ت ک�ت امه اى و �ز �ی��ت �ز ده و اّطلاعا�ت رز ه �ش مار ارا�أ �جی �ش
وط  �اى اّطلاعا�ت م��ج ها�یی �ج �ج ع گ�ا�ز �ج �دارد، م�ز �ى که در �ج ��ت

�تُ
 . دگا�زی او��ت �ز ه رز �ج

ه -  ارز هۀ احج هم ما ارز گو�ز ه وا�طهۀ �ز � �ج د حاصز �ت ��ز علاوه اهم�ی �ج
ه  اه�ا �ج �ر�ی کارک�دها�ی�ش - طز �ز و �ج

آ
واع ا ا�ی ا�ز �ز ه �ش ه گو�ز �ش و�ی �ج

ام  �ج . ��ا�ز ه ا��ت �ز گو�ز واع ا�ی ا�ز ا�ز �ز در م�ی
آ
ود�ز ا ا�یی �ج �ز �ش ل ا��ت دل�ی

اّطلاعا�ت  دارد،  د  ��ز �ز  ا�ی که  ارى  ��ی �ج �ى  طز �ز ه هاى  �ش د�ی ا�ز
در  ل  �ت �ز ا�ت  ارز احج صدور  ماعی  �ت ا�ج �مل  ارهۀ  در�ج دى  م�ز �ش اررز
د کاوسش  م�ز ارز �ی ورده ا��ت که کماکا�ز �ز

آ
�اهم ا دهم �ز �ز �دهۀ ��ی

66. �] ا��ت �ت �ش �ی ]�ج

پیوست1: اعملان معارص كه جُمزي در ضمن 
 زنداگىن خود آنها را مالقات كرده است 

)فصل چهاردهم(
ک�ده  ک�  دز �ز  م�ت مصّ��  ه  �چ �ز

آ
ا ا  �ج  � �ی رز ه���ت  �ز ارى  ماره گدز �ش

ماره هاى  ا �ش �ج مده که 
آ
ا ام عالما�زی  �ز  ، لا�ج �ت . در  �ت ا��ت مطا�ج

�ز 
ّ
ل د که موأ �ز د، ه� �چ ده ا�ز ه �ش وّ�ط مصّ�� ارا�أ ه اى �ت داگا�ز حج

وع اصلی، در  � موصز و�ز �ج �ز ��شی ا�ز هۀ �ج ا�ج ه م�ش ا�ز �ج �ش د�ی ها �ج �ز ود �ت �ز
ل  �ز که مدحز دو�ز ا�ی اره ک�ده ا��ت �ج ها ا�ش �ز

آ
ه ا گ�ى �ج ل د�ی مدحز

ا�ت  ی و�ز �ج ��ی �ت �ز �ت ار�ی �ز �ت �ت �ا�ز صاص دهد. در �چ �ت ها ا�ز �ز
آ
ه ا ا�یی �ج

�زّ م�ج
�ز  ه ام ا�ی وا�ز��ت ا �ت . ه� حج ده ا��ت ه �ش �ى ارا�أ ��ت

ا�ز �تُ �ی � ا�اس �ج �ج
�ت  �ی �ز د�ت ار�ی م، �ت � �ارز �ز �ت �ز رو�ش ��ی ع �چ ا�ج هۀ م�ز ا�ی � �چ اّطلاعا�ت را �ج

رگ طه�ا�زی،  �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا �اى او �ز . �ج 50( مع��زی ک�ده ا��ت ى)= سش �ارز �ی �ى �ش ا�أ �ز �ج

�ز  �ال��ی �ز ، ص191 که �ز �هت �ی هت الک�ج ارز ك: الاحج �ز �ز �ی 6، صص649 - 650. �ز ، حج ا�ت �ت ط�ج
رگ طه�ا�زی،  �ز ا�ج �ت

آ
ك: ا �ز �ز �ی . �ز ده ا��ت ک� �ش مارهۀ 67 دز اد �ش وا�ز ا��ت ه ��ز �ى �ج �ت و�ش �ش

ك:  �ز �ز �ی ی �ز �ز ار�ی ع �ت �ج وا�ز م�ز ه ��ز ه �ج ارز �ز احج �ت ا�ی �اى اهم�ی 6، ص581. �ج ، حج ا�ت �ت ط�ج
6، ص457. ، حج هما�ز

ا�ز  � )Rainer Brunner(، ِا�ت �و�ز � �ج �ز ا ارز ر�ی م �ت م�ت می دا�ز �ی �ز �ص�ت را �ز 66. �ز
 ،)Gudrun Kramer( م�  ک��ی گوْدرو�ز    )Etan Kohlberg(،گ� کل�ج
و�ی� هاى  �ش �ز �ی وادى که �چ ور�ج ا �چ د)Elizabeth Pond( و رصز و�ز ا�ج�ت �چ �ز ال�ی
م.  ما�ی ک� �ز د �ت�ش ه ک�د�ز دى ارا�أ هادهاى �ودم�ز �ز �ش �ی اله را مطالعه ک�ده و �چ �ز م�ت ا�ی
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6، صص283 - 287( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
111؛ ا صص159 - 161 سش

 ، �ز ( )ام�ی اهی )م1159 �ت م ک�ما�ز�ش �اه�ی �ز ا�ج كی( �ج كی )م�ّمد رز 21. رز
م،  م�ی �ت �زی، �ت و�ی �ز 10، ص199؛ �ت ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
7، ص68؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
ا

6، صص290 - 291( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
118؛ ا صص166 - 169 سش

 ) �ز ع�ی � الار�ج و�زّی ��ش �ى )�ت ا�أ �ز ص�ى �ج � �ج
�ز َص�تَ �ز �ج م� ال��ی 22. �ش

 ، اصز دى، ر�ی �ز 7، ص352؛ ا�ز ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ] ام�ی ]حدود1070 - 1140 �ت
6، ص351( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
3، ص12؛ ا حج

 ) 1168 �ت �ش ارز �ی می )م �چ د �ت ا�تی م�ّمد �ع�ی �ز �ت �ز �ج 23. صدرال��ی
6، ص382( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
7، ص385؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز )ام�ی

 ، �ز ( )ام�ی ولی )م1143 �ت �ز ی مو�وى درز �ز �ز م��ت ا�تی �ج دال�ج 24. ��ج
6، ص2413 - 414( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
7، ص433؛ ا ، حج ا�ز ا��ی

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
( )ا �ز ع�ی � الار�ج و�زّی ��ش ى )�ت �ز ارى �و�ی �ز �ت دال���ی 25. ��ج

6، ص412( ، حج ا�ت �ت ط�ج

 ، ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی �ى )م1141 �ت ��ت
�ز کل�ج علی �تُ �ز �ج دال���ی 26. ��ج

، ص159( ک�هت دز 6، ص420؛ �ت ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
7، ص451؛ ا حج

 ، ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی �ز �ی � ال��تّ و�زّی ��ش دى )�ت دال��ما�ز دماو�ز 27. ��ج
6، صص425 - 426( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
7، ص470؛ ا حج

�ش  �ی وارى )م �چ �ز � ��ج ا�ت �ز م�ّمد �ج � �ج ع�ز �ز �ج دال��ما�ز �ج 28. ��ج
 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
7، ص470؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی 1168 �ت ارز

ص426(

 ) �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش �ى )�ت ��ت
�تُ ی  �ت �ت �ز م�ّمد  ار �ج �ز دالعز 29. ��ج

 ، ک�هت دز �ت 440؛   - 6، صص439  ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ا  [ ]م1147 �ت

ص159(

دى  �ز ى الا�ز �ز ��ی �ج ال�ت ه� �ج �ت ها�زی الم�ش سی اص�ج �ز ��ی داهلل �ج 30. ��ج
 ، عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
] )ا ( ] 1066 - حدود1130 �ت �ز �ی لا�ش � ال�ش و�زّی ��ش )�ت

ال،  الم�ت ی  مص�زّ همو،  ص331؛   ،11 حج ص104،   ،3 حج ص127،   ،1 حج
می،  �ت 452؛   - صص449   ،6 حج  ، ا�ت �ت ط�ج همو،  241؛   - صص240 

 � ��ش و�زّی  )�ت ادى  �ج
آ
ا و�ز  ا�ت حز  � ا�ت �ج �م�ّمد  ام�ی �ز  �ج ل  ا�ما��ی  .11

�زی،  و�ی �ز 3، ص402؛ �ت ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز ] ام�ی 1160�ت ( ]م �چ� ارز �ز �ی ال��تّ

6، ص62( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
20؛ ا م، ص69 سش م�ی �ت �ت

 ، �ز ( )ام�ی ده در1168 �ت �ز هدى )رز �زی َهَ�وى م�ش � ���ی ع�ز 12. �ج
4، ص96( ، حج ا�ز ��ی

أ
ا

�ش  �ی �ى )م �چ ا�أ �ز �ز �ج مال ال��ی �ز �ج در �ج �ز ا�ک�ز �ز �ج مال ال��ی 13. �ج
رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
4، ص206؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
، ا �ز مارهۀ 8)ام�ی د �ش �ز �رز ( �ز 1168 �ت ارز

6، ص146( ، حج ا�ت �ت ط�ج

امعی  �ز حج داللط�ی �ز ��ج �ز �ج ی ال��ی �ز م��ی �ز �ج �ز ���ی 14. ���ز �ج
ی  ماصز ه،  و�ج م��ج ل 

آ
ا ص57؛   ،5 حج  ، ا�ز ��ی

أ
ا  ، �ز )ام�ی  ) �ت )م1130 

6، ص164؛ صدر،  ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
3، ص308؛ ا ، حج �ز �ج ال�ز

)95 ، صص147 - 148 سش کملهت �ت

 � ولًا ��ش �ت و�زّی م�ت هدى )�ت ادى م�ش �ج
آ
و�ز ا ا�ت م حز �اه�ی �ز ا�ج �ز �ج 15. ���ی

م،  م�ی �ت �زی، �ت و�ی �ز 5، ص413؛ �ت ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز ] )ام�ی ( ]م1159�ت �ز �ی ال��تّ

6، صص196 - 198( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
80؛ ا صص128 - 129 سش

 ،6 ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز ( )ام�ی 1168 �ت �ش ارز �ی ��ا�زی )م �چ عل �ج �ز رزَ �ز �ج 16. ���ی

6، صص158 - 186( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ص23؛ ا

 ،6 ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز ( )ام�ی 1168 �ت �ش ارز �ی هدى )م �چ در عاملی م�ش 17. ��ی

 ، کملهت 93؛ صدر، �ت م، صص139 - 141 سش م�ی �ت �زی، �ت و�ی �ز ص271؛ �ت
6، صص230 - 231( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
163؛ ا ص195 سش

 ، �ز ( )ام�ی �ز �ی � ال��تّ و�زّی ��ش ادى )�ت �ج
آ
�ز ا

َ
ل �ز صال� حزَ � �ج م�ی

18. �زَ
6، ص246( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
6، ص357؛ ا ، حج ا�ز ��ی

أ
ا

 ،2 ، حج ا�ز ��ی
أ
، ا �ز ( )ام�ی ده در1168 �ت �ز مارهۀ 18، ا�مد )رز �ادر �ش 19. ]�ج

6، ص36( ]  ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ص605؛ ا

وى  لا�زی رصز �ی ( �ج ّ�حز �حج )�زَ �ز �ز  �ج ع(  �ی ر�ز �ز )م�ّمد  ال��ی ع  �ی ر�ز  .20
 ، �ز مارهۀ 60 )ام�ی ] �موى �ش ( ]م1160 �ت �ز �ی � ال��تّ و�زّی ��ش �تی )�ت ر�ش
م،  م�ی �ت �زی، �ت و�ی �ز د، ص535؛ �ت وا�أ می، �ز 7، صص33 - 34؛ �ت ، حج ا�ز ��ی

أ
ا
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] )ک�اله،  ( ]105 - 1130 �ت ی )م1130 �ت �ز ِعلوا�ز َدوَر�تی کع�ج � اهلل �ج �ت 41. �ز
6، صص578 - 579( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
8، ص52؛ ا م، حج مع�ج

مارهۀ  �ادر �ش (، �ج �ى )م1128 �ت ��ت
�ز �تُ �ز م�ّمد ���ی �حج اهلل �ج 42. �ز

 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
8، صص359 - 396؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز 57 )ام�ی

، ص161( ک�هت دز ص583؛ �ت

�زی  و�ی �ز ی �ت �ز �زی َ��ی �ز م�ّمد مهدى ���ی �ز م�ّمد �ج وام ال��ی
43. �تَ

ص452؛   ،8 حج  ، ا�ز ا��ی  ، �ز ام�ی  [ �ت (]م1150  �ت  1168 ارز �ش  �ی �چ )م 
6، صص603 -  ، حج ا�ت �ت 4، ص100؛ همو، ط�ج ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
ا

3، صص90 - 93( می، الک�زی، حج 605؛ �ت

دگا�ز  �ز �ت ک�ز ا�ز کی ارز در�ی در �ی (، �چ ى )م1154 �ت �ز 44. ک�م اهلل �و�ی
 ، ا�ز ا��ی  ، �ز )ام�ی  ) ى)م1172 �ت �ز �ز ک�م اهلل �و�ی �ج ه، م�ّمد  ارز احج
رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
2، ص186؛ ا ، حج �ز �ج ی ال�ز ه، ماصز و�ج ل م��ج

آ
9، ص29؛ ا حج

6، ص614( ، حج ا�ت �ت ط�ج

 ) �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش ولی )�ت �ز صز اهلل درز �ی �ز �ز ل �ج صز �ز
أ
�ز ا �ز �ج دال��ی 45. م�ج

6، ص630( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
9، ص45؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز )ام�ی

 ، ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
مارهۀ 45، )ا �ادر �ش ولی، �ج �ز م�ز درز 46. ]م�ّمد الموأ

6، ص747(] حج

می  �شَ ا�ی �تَ �ز ��ج � ال��ی ص�ی �ز �ز �ز �ج ع ال��ی �ی �ز �ز �ش �ز �ج دال��ی 47. م�ج
 ،9 ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ])ام�ی 1165 �ت �ش ارز �ی (]م �چ 1060 �ت ولی)م �چ� ارز �ز درز

6، صص630 - 631( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ص45؛ ا

 ، �ز ( )ام�ی �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش ولی )�ت �ز ا�ز ا�مد درز �ز حج 48. م���ز �ج
6، ص633( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
9، ص45؛ ا ، حج ا�ز ا��ی

ده  �ز ]رز  ) ده در1168 �ت �ز )رز �وى  �ى �ز ا�أ �ز �ز ا�مد �ج �ج 49. م�ّمد 
ل 

آ
د، ص368؛ ا وا�أ می، �ز 9، ص71؛ �ت ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ] )ام�ی در1182 �ت

 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
2، ص92؛ ا ، حج �ز �ج ی ال�ز ه، ماصز و�ج م��ج

صص653 - 654(

 ، �ز ( )ام�ی 1158 �ت ى )م �چ� ارز �ارز �ی �ى �ش ا�أ �ز مامی �ج 50. م�ّمد �تَ

م،  2، صص48 - 50؛ ک�اله، مع�ج د، ص253؛ همو، الک�زی، حج وا�أ �ز
 ، اصز دى، ر�ی �ز 4، ص255؛ ا�ز ، حج ا�ت وا�ز�ارى، روصز 6، ص99؛ �ز حج

3، ص230( حج

ده در1131  �ز ( ]رز 1168 �ت �ش ارز �ی ى )م �چ �ز �ز کَ�م اهلل �و�ی داهلل �ج 31. ��ج
 ،2 ، حج �ز �ج ی ال�ز ه، ماصز و�ج ل م��ج

آ
8، ص68؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز �ت ])ام�ی

6، صص459 - 460( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ص184؛ ا

کی ارز  در �ی (، �چ لی )م1143 �ت ى ُهَم�ی �ز اص� �و�ی �ز �ز داهلل �ج 32. ��ج
ى  �ز اص� �و�ی �ز �ز داهلل �ج �ز ��ج م �ج �اه�ی ه، ا�ج ارز دگا�ز احج �ز �ت ک�ز ا�ز در�ی

6، صص471 - 472( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
لی)ا ُهَم�ی

ى  �ز د م�ّمد �و�ی �ز حاحج ��ج ل �ج ل�ی دال�ج �ز ��ج د م�ّمد �ج 33. ��ج
6، ص473( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
( )ا )م1128 �ت

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
)ا  ) �ت در1168  ده  �ز )رز دى  هاو�ز �ز �دى  �و�ج �ج علی   .34

6، ص506( ، حج ا�ت �ت ط�ج

�ز  �ز ���ی �ز م�ّمد �ج �ج �ج
ّ
دالمطل �ز ��ج �ز اهلل �ج �ی �ز ��ز 35. علی �ج

 67) �ى )م1149 �ت ا�أ �ز مو�وى �ج

مارهۀ 53  �ادر �ش (، �ج ده در1168 �ت �ز �ى )رز ��ت
ار �تُ ّ �ج �ز علی �ز 36. علی �ج

، ص166( ک�هت دز 6، ص558؛ �ت ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
)ا

 ، ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
( )ا ا�تی )م1150 �ت ى �ت �ز ص� اهلل �و�ی �ز �ز 37. علی �ج

6، ص520( حج

 ، ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی وا�ز�ارى )م1160 �ت ا�زی �ز � طال�ت 38. علی اک�ج
6، صص496 - 499( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
8، ص171؛ ا حج

�ى )م1146  ��ت
ا�ی�ت اهلل �تُ �ز ��ز ما�ز �ج �ز م�ّمد رز ا�ی�ت اهلل �ج 39. ��ز

، ص160( ک�هت دز 6، ص565؛ �ت ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
مارهۀ 4)ا �ادر �ش (، �ج �ت

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
)ا  ) �ز �ی ال��تّ  � ��ش و�زّی  )�ت ص�ى  �ج ى  �ز �و�ی ِ�َوصز   .40

6، ص566( ، حج ا�ت �ت ط�ج

ا  �ت
آ
ك: ا ارهۀ وى �ز . در�ج ک�ده ا��ت ک� �ز عی را دز �ج ا م�ز �ج �ز اله در ا�ی �ز م�ت

ّ
ل 67. ]موأ

[1087 6، ص197، سش ، حج عهت ر�ی رگ، ال�ز �ز �ج
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 ، ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ا 10، ص40؛  ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی 1168 �ت � ارز �چ

6، ص588( حج

ده در1168  �ز و�زی( )رز �ت
و�زی )�زَ �ت �ز

َ
�ز م�ّمد صال� ا 62. م�ّمد مهدى �ج

 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
10، ص67؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ] ام�ی ( ]م1183 �ت �ت

)379 ، صص392 - 393 سش کملهت صص756 - 758؛ صدر، �ت

�ى )م1138  ��ت
ی �تُ سی م��سش �ز ��ی �ز م�ّمد �ج 63. م�ّمد هادى �ج

6، صص806 - 807( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
] ا ( ]م1137 �ت �ت

( ]م  �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش ولی )�ت �ز ى درز �ز �ز م�ّمد �و�ی 64. م�ّمد �ج
6، ص712( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
] ا 1150 �ت �چ� ا رز

ا�زی  ی طال�ت �ز �ج �زی �ز �ز ���ی دال���ی �ز ��ج �ز م�ّمد �ج صور �ج 65. م�ز
رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
ا ص141؛   ،10 حج  ، ا�ز ا��ی  ، �ز )ام�ی  ) �ت  1168 ارز �ش  �ی �چ )م 

6، ص743( ، حج ا�ت �ت ط�ج

 � و�زّی ��ش ادى )�ت �ا�ج لی ا��ت �ی ها�زی ُ��ت م اص�ز ع�ی �ز �زُ 66. مهدى �ج
 ، ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
10، صص166 - 167؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی �ز �ی ال��ت

�ز صص790 - 791( �ی 6، ص761، �ز حج

 ) �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش �ى )�ت ��ت
احج �تُ حجّ �ز رزَ �ز م�ّمد ام�ی �علی �ج طزَ 67. �زَ

، ص163؛  ک�هت دز 10، صص222 - 223؛ �ت ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ] ام�ی ]م1146 �ت
6، ص784( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
ا

) �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش ى )�ت �ز ارى �و�ی �ی �ت �ز م �ج �اه�ی �ز ا�ج و�ج �ج ع�ت 68. �ی
 ،2 ، حج عهت ر�ی دز رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
ا 10، ص307؛  ، حج ا�ز ا��ی  ، �ز ام�ی  [ ]م1147 �ت

6، صص821  ، حج ا�ت �ت 6، ص63؛ همو، ط�ج 3، ص374، حج ص222، حج
، ص163( ک�هت دز 13، ص240؛ �ت م، حج - 823؛ ک�اله، مع�ج

 پیوست2: فهرست كتب خودنوشت
)فصل پنجم(

ه  �چ �ز
آ
. ا ه ا��ت ارز ود در احج ار�ت مو�ج �ت ��ج ، مطا�ج وا�ز ار�ت ه� ��ز ��ج

ود  گ�ى ا��ت که ارز �وى �ز �ز د�ی او�ی ده ��ز اره �ش لا�ج ا�ش در �ت
ا�ز  �ز

ّ
ل ا موأ � )صص60 - 61(�ی �ت و�ش ک�هۀ �ش دز گ�سش �ت � د�ی �ى در ا�ش ��ت

�تُ

6، صص649 - 650،  ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
ا 9، ص198؛  ، حج ا�ز ا��ی

�ز صص508 - 509( �ی �ز

�ش  �ی لسی )م �چ � م�ج ا�ت ادهۀ م�ّمد �ج واه�رز ا�أی، �ز اط�ج 51. م�ّمد ط�ج
د، ص552( وا�أ می، �ز 9، ص376؛ �ت ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ( )ام�ی 1168 �ت ارز

�ى )م1130  ��ت
�ى �تُ ا�أ �ز � م�مود �ج �ز ام�ی �ز حاحج علی �ج 52. م�ّمد �ج

 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
10، ص9؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز ] ام�ی ( ]م1131 �ت �ت

صص652 - 653(

مارهۀ 36  �ادر �ش �ج  ،) �ى )م1140 �ت ��ت
�تُ ار  ّ �ج

�زَ �ز علی  �ج 53. م�ّمد 
6، صص706 -  ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
10، ص9؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز )ام�ی

، ص161( ک�هت دز 707؛ �ت

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
( )ا �ى )م1163 �ت ��ت

�ز م�ّمد �تُ �علی �ج �ت �ز �ز 54. م�ّمد �ج
، ص168( ک�هت دز 6، ص677؛ �ت ، حج ا�ت �ت ط�ج

و�ز  ا�ت �زی حز دالوا�ع ���ی �ز ��ج �ز م�ّمد صال� �ج 55. م�ّمد �ج
6، صص664 - 665( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
( )ا ادى )م1148 �ت �ج

آ
ا

ولی )م �چ�  �ز �ز عاملی درز ورال��ی �ز �ز �ز �ج �ال��ی �ز �ز �ز � �ج ا�ت 56. م�ّمد �ج
، ص377  کملهت 6، ص90؛ صدر، �ت ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
( )ا 1160 �ت ارز

)365 سش

�ادر  (، �ج �ى )م1135 �ت ��ت
�ز �تُ �ز م�ّمد ���ی � �ج ا�ت 57. م�ّمد �ج

 ،6 ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت
آ
9، ص187؛ ا ، حج ا�ز ، ا��ی �ز مارهۀ 42 )ام�ی �ش

، ص162( ک�هت دز ص91؛ �ت

ده  �ز ( ]رز 1168 �ت �ش ارز �ی ی )م �چ �ت �ی و�ز ا �ت ی علوى ال�صز �ت 58. م�ّمد �ت
6، ص118( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
] ا در1138 �ت

ا�زی  ���ت �ز م�ّمد صال� ط�ج �ز م�ّمد هادى �ج ا �ج 59. م�ّمد رصز
6، ص268( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
( )ا �ز م��ی � ال�ز و�زّی ��ش درا�زی )�ت �ز مارز

 ،) �ت در1168  ده  �ز )رز لا�زی  �ی �ج ع  �ی �ز �ش م�ّمد  �ز  �ج علی  م�ّمد   .60
6، صص534 - 535( ، حج ا�ت �ت رگ، ط�ج �ز ا�ج �ت

آ
مارهۀ 20)ا ادهۀ �ش �ادررز �ج

ا  �ی �ش  �ی �چ )م  ادى  �ج
آ
�ا ��ت

َ
ا صاد�ت  م�ّمد  �ز  �ج ا�م  �ت م�ّمد   .61
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وم،  �ج �ز  ، �ت لا�ز �ج  ، ��ا�ج اإ  ، ط�ت م�ز اصول،  ه،  �ت �ز  ، �، حد�ی�ش ��ی �ز �ت
 ) ه ا��ت �ت �دا�ز �ت �چ �أ ه�ی

وال  وال�ز لهت  �ج ال�ت هت  مع��ز �زی  ال�ال  هت  �ز الکا�ش �ج مو�ومهت  ر�الهت   .6
همو،  �ز  �ی �ز 74؛  سش  242  - صص241   ،17 حج  ، عهت ر�ی دز رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
)ا

ه]  �ز ]�و�ی والی  وا��ت  در�ز ه  �ج 527؛   - صص526   ،6 حج  ، ا�ت �ت ط�ج
د( �ز گ�د�ی ل�ی

أ
ا ى �ت �ز � �و�ی �ی ا�ز صعز �ز عل�ی

وم  �ج هت وال�ز �أ �زی اله�ی �زی الطل�م ]ال�لطا�زی  هت  ار��ی 7. ر�الهت �ز
15، ص177،  ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
ا 13؛  ، سش ک�هت دز والطل�ما�ت ])�ت

1، صص328 - 329؛  ، حج ه���ت وى، �ز �ز 1188؛ م�ز 15، ص178 سش حج
ل  وک�ی ى،  �ز �ی ��ش �ت �لطا�ز  وصال�  ا�ج وا��ت  در�ز ه  �ج �ت  در1157 

د( �ز گ�د�ی ل�ی
أ
ا � �ت ا�ز و �ت��ت ��ت ورز ا�ت �ز مال�ی

��ا�ز  ا�ز �احج  �ز ا��ت  / لهت  �ج ]ال�ت ��ا�ز  ا�ز �احج  �ز ا��ت �زی  ر�الهت   .8
 ، ک�هت دز )�ت  [ �احج �ز ا��ت ط  وا�ج صز �ت  �ی ��ت �ت در  ر�اله   / لاد  ال�ج امع  حج

)62 2، ص20 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
12؛ ا سش

�ط�لا�ج  هت الاأ �ز �ح ص��ی ا�ج �زی �ش �جّ الال�ج
ُ
ل  �جِ

9. ر�الهت مو�ومهت
رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
ا 6؛  سش  ، ک�هت دز )�ت  [) �ت ا1031  �ی )م1030  ها�أی  ال�ج �ز  �ی ]لل�ش

ص290   ،18 حج ص361،   ،13 حج  ،345  - صص344   ،13 حج  ، عهت ر�ی دز
�ز  �ج داهلل  ��ج �ز  �ج م  �اه�ی ا�ج اگ�دسش  �ش وا��ت  در�ز ه  �ج 149؛  سش

د( �ز گ�د�ی ل�ی
أ
ا ى �ت �ز اص� �و�ی �ز

10. ر�الهت �زی ال�مل69

 � �ی ا�ت م�ز �ح  �ش �زی  اللوامع]   � �ی ]المصا�ج ع  ال�ا�أ  � �ز ال�زُ ا�ج  ک�ت  .11
 ، عهت ر�ی دز رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
ا 7؛  سش  ، ک�هت دز �ت ا�زی]  الکا�ش صز  �ی ]لل�ز ع  �ا�ی ال�ش

47 10، ص8 سش حج

Hossein Modarressi Tabataba'i, An Introduc-
tion to Shi'i Law. A bibliographicalstudy, 
London 1984, p 86.

رگ  �ز ا�ج �ت
آ
ك: ا � �ز �ز ا�ش ارهۀ ا�ی . در�ج ک�ده ا��ت ک� �ز عی دز �ج ا م�ز �ج �ز ل�ز در ا�ی 69. ]موأ

 [1532 11، ص250، سش ، حج عهت ر�ی طه�ا�زی، ال�ز

ی ا��ت  �ج �ی ��ت ه �ت ا�ج ، م�ش �ز او�ی �ج ��ز �ی ��ت د. �ت ده ا�ز ه���ت �ش �ز �ز ��ی �چ
ارى  ماره گدز �ت �ش ها] مطا�ج �ز

آ
ارى ]ا ماره گدز د؛ �ش مده ا�ز

آ
ه ا ارز که در احج

ل  مارهۀ 20، مدحز ها در مورد �ش �ز . �ت ورده ا��ت
آ
ا��ت که مصّ�� ا

 � � �ا�ی و�ز �ج �ز . ا�ز ده ا��ت م �ش ��ی �ت �ش ها�یی �ت �ز ه �ج ] �ج ��ش ]مورد �ج
�ت  و�ش ود�ز ار �ز �ش

آ
ا ه���ت  �ز در  �ز  او�ی ارز ��ز ك  �ی مارهۀ ه�  ع، �ش ا�ج م�ز
 . ده ا��ت اره �ش �ز ا�ش �ی � �ز �ت و�ش ک�هۀ �ش دز �ز در �ت

ّ
ل موأ

و�ز  �و ِم�ز م�ت هت ال�ز �ز �و ] = مد�ی ص�هت �زی علم ال�ز �ت 1. ر�الهت م�ز
1؛  ، سش ک�هت دز �هما] )�ت �ی �ی�ج و�ز هدز 68 وال�ت هت �ی له کاللا�ز امعهت لم�ا�أ ال�ج

24، ص86( 2835، حج 20، ص254 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
ا

�ز  ع�ی � الار�ج ��ی �ج . �ش
ً
ا �ش �ز حد�ی ع�ی ر�ج

أ
ا�ج ا هت علی ک�ت هت مدّو�ز �ی 2. حا�ش

2؛  سش  ، ک�هت دز ()�ت �ت ا1031  �ی )م1030  عاملی  �ز  ال��ی هاء  �ج  
ً
ا حد�ی�ش

ص13   ،6 حج  ،2180 سش  426  - صص425   ،1 حج  ، عهت ر�ی دز رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
ا

) ده در1135 �ت مام �ش ود و �ت در �ز ه ام� �چ ده �ج ه �ش �ت گا�ش 35؛ �ز سش

�] ] = ر�الهت �زی  ا ]�ت��ت لاد�ز لهت �ج �ج �ت �ت �ی ��ت هت �زی �ت ار��ی 3. ر�الهت �ز
�ت  �ی ��ت � / �ت �ت و�ش لهۀ �ش �ج �ت �ت �ی ��ت � و ما والاها/ر�اله در �ت لهت �ت��ت �ج �ت
17، صص44 -  ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
ا 3؛  ، سش ک�هت دز �] )�ت لهت �ت��ت �ج �ت

وا��ت  ه در�ز 2175؛ �ج 20، ص114 سش ك: حج �ز �ز �ی �ز 238؛ هم�چ 45 سش
) �1140 �ت ك در7 ص�ز �ی ار �ج د�ی �ز ا��ز

ه]  �ز لهۀ �و�ی �ج �ت �ت �ی ��ت ا�ج ] = ر�اله در �ت ا ال�ج �ى �زی هدز �ز
أ
4. ر�الهت ا

ه  �ج a240؛  سش ص45   ،17 حج  ، عهت ر�ی دز رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
ا 4؛  سش  ، ک�هت دز )�ت

ه،  �ز ، حاکم �و�ی �ج
ّ
د مطل �ز ��ی �ج ا�ز  دعلی حز وا��ت ��ی در�ز

د( �ز گ�د�ی ل�ی
أ
ا �ت

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
ا 5؛  سش  ، ک�هت دز )�ت هت  ور�ی ال�ز هت  ��ز ال�ت �ج مو�ومهت  ر�الهت   .5

�ز  ل�ی
أ
ا �ت درسش  �چ وا��ت  در�ز ه  �ج 1769؛  سش ص479   ،3 حج  ، عهت ر�ی دز

د؛  ل گ�د�ی کم�ی ارى ک�د؛ در3 م��م1144 �ت �ت ام گدز ام او �ز ه �ز و �ج
ه  �ش و�ی ل�ز �ج �ت ���ش ارز ده دا�ز�ش م�ز ه ده �چ �ز ر�اله �ج �ز در ا�ی

ّ
ل موأ

�ز 
آ
� ا ، صور�ت ص��ی اهی رحز داده ا��ت �ج �ت ا ا�ش �ج �ز ا�ج در ا�ی ام ک�ت ک� �ز 68. ]در دز

�ج دارد. ] �ز حا�ج هت ا�ج �ی ا�ج الکا�ز ه ک�ت اره �ج « ا��ت که ا�ش هت �ی »کالکا�ز
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 Modarressi, Introduction, p. 109; GALS, 
vol. 2, p 586 

ل  عی ]الم�ا�أ ع�ش ى مو�وى م�ش �ز ���ش ا�مد �و�ی ه 40 �چ ا��ز �ج �چ
) �ت ا�ز گارسش �ی ]؛ در 1155 �ت �ز هت الا�مد�ی

 ، عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
هت العص� )ا ل] �لا�ز �ی ل ]دز �ی �ی دز 70 �ت ء ِم�ز �ز 16. �ج

)1401 12، ص212 سش 223، حج 4، ص54 سش حج

 ، ک�هت دز هت )�ت �ی هت الُم���ز �ج �ز �ح ال�ز هت �زی �ش �ی هت الَ��ز ��ز ا�ج ال�ت 17. ک�ت
1606 3، صص442 - 443 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
14؛ ا سش

Modarressi, Introduction, p. 109; GALS, vol. 
2, p 586؛

وا��ت  ه در�ز ه، که �ج �ت ا�زی در �ز صز کا�ش �ی هت ارز �ز �ج �ز ا�ج ال�ز � ک�ت ��ی �ج  �ش
�ز  ل�ی

أ
ا �ت  ، �ز �ی در ُم�ج �چ اگ�د  �ى، �ش ��ت

�تُ ار  ّ �ج �ز �ز علی  �ج مولی علی 
د( گ�د�ی

ور �زی الکّم  ه�ج الم��ت ��ج ال�ز 18. ر�الهت �زی ص�هت صلاهت م��ت
.)57 15، ص12 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
�وه )ا و�ز

حاد�ی�ش 
أ
ا امع  حج �زی  الوا�زی   [ ّدما�ت ]م�ت علی  هت  مدّو�ز هت  �ی حا�ش  .19

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
ا 15؛  سش  ، ک�هت دز �ت ا�زی]  الکا�ش صز  �ی ]لل�ز عهت  الار�ج �ج  الک�ت

)1288 6، ص229 سش ، حج عهت ر�ی دز

مله: � مدّو�ز ارز �ج �ی ی �ز 20. �وا�ش

�ز الطو�ی]  �ی صار ]لل�ش �ج هت علی الا��ت � مدّو�ز �ی هت �ز �ی . حا�ش 20. ال�ز
)56 6، ص18 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
)ا

هت علی المدارك ]]مدارك الا�کام �زی  � مدّو�ز �ی هت �ز �ی . حا�ش 20 �ج
ا�زی] ال�ش د  ه�ی ال�ش ط  ��ج علی  �ز  �ج لم�ّمد  الا�لام  ع  �ا�أ �ش �ح  �ش

)1085 6، ص197 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
17؛ ا ، سش ک�هت دز )�ت

�ح اللمعهت  ] �زی �ش هت ه�ی هت ال�ج هت علی ]ال�وصز � مدّو�ز �ی هت �ز �ی . حا�ش 20 �چ
)502 6، ص95 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
ا�زی] ا د ال�ش ه�ی هت ]لل�ش �ی �ت ال�م�ش

�ى،  ا�چ م�مد �مامی حا�أ . حچ مده ا��ت
آ
ده »�زی« ا ا�چ �ش هۀ حچ ارز �ز احج 70. ] در م�ت

ص 55، سش 16. م.]

د( ل گ�د�ی کم�ی �ز در1142 �ت �ت
آ
��ت ا �ز ل� �ز ّدمه و حج م�ت

هت  ل�ی �جَ َ ل ال�ج ا�ت الم�ا�أ وا�ج هت �زی �ج ل�ی َ وار ال�ج الا�ز 12. ر�الهت مو�ومهت �ج
 ،2 ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
8؛ ا ، سش ک�هت دز هۀ اْولی.] �ت ل�ی �ج الاولی ]ر�الهۀ �ج

1671؛ صص423 - 424 سش

 Modarressi, Introduction, p 109; GALS, vol. 
2, p.586 

ل  دى ]الم�ا�أ هاو�ز �دى �ز �و�ج د علی �ج ���ش ��ی ه 70 �چ ا��ز �ج �چ
د( مام �ش مادى الاولی 1149 �ت �ت ] در28 �ج هت ل�ی �ج ال�ج

�هت  �ی �ز ال�ز  =  [ هت  �ی ا�ز ال�ش هت  ل�ی �ج ال�ج ل  الم�ا�أ �زی  �ى  �ز
أ
ا ر�الهت   .13

هۀ  ل�ی �ج �ج /ر�الهۀ  هت �ی ا�ز ال�ش هت  ل�ی �ج ال�ج ل  الم�ا�أ هت  و�ج �ج
أ
ا �زی  هت  �ی ا�ت ال�ج

70؛ 10، ص15 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
9؛ ا ، سش ک�هت دز ه] )�ت �ی ا�ز �ش

 Modarressi, Introduction, p 109; GALS, vol. 
2, p. 586

ل  دى ]الم�ا�أ هاو�ز �دى �ز �و�ج د علی �ج ���ش ��ی ه 30 �چ ا��ز �ج �چ
د( 1151 �ت کامل گ�د�ی ا�ز ع�ج هت ]در17 �ش ل�ی �ج ال�ج

ا�ت  وا�ج �ج �زی   [ هت العلو�ی ]ال��الهت  هت  الَعل�ی اصد  الم�ت ر�الهت   .14
ى]]  �ز �و�ی علی  �ز  �ی ال�ش ل  ]م�ا�أ هت  العلو�ی ل  الم�ا�أ  [ هت و�ج �ج

أ
]ا

رگ،  �ز ا�ج �ت
آ
ا 10؛  سش  ، ک�هت دز �ت  [ هت الَعلو�ی ل  الم�ا�أ هت  و�ج �ج

أ
ا �زی  هت  الَعل�ی

 ،21 حج 2175؛  سش ص114   ،20 حج ك:  �ز �ز  �ی �ز ص210؛   ،11 حج  ، عهت ر�ی دز
6، صص520 - 521؛. ، حج ا�ت �ت 5565؛ همو، ط�ج صص381 - 382 سش
 Modarressi, Introduction, p. 109; GALS, 
vol. 2, p 586

ى]  �ز ا�زی ]�و�ی �ز �ز م�ّمد �و�ی داهلل �ج �ز ��ج ���ش علی �ج ه 30 �چ ا��ز �ج  �چ
) �ت ا�ز گارسش �ی ا�زی1149 �ت �ز مادى ال�ش ه. در 28 �ج �ت �ا در �ز اک�ش

هت  الا�مد�ی ل  الم�ا�أ ا�ت  وا�ج �ج �زی  هت  د�ی الا�ج �هت  �ی �ز ال�ز ر�الهت   .15
مو�وى  ا�مد  د  ��ی ل  م�ا�أ وا�ج  �ج �زی  هت  الا�مد�ی ]ال��الهت 
 ،61 10، ص12 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت

آ
11؛ ا ، سش ک�هت دز عی] )�ت ع�ش ُم�ش

11، ص37؛ حج
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tar, from the earliest time to A.H. 1169, with 
notices of its celebrated men and memories 
of the author's life 1-2, eds. Khan Bahadur 
Maula Bakhsh and M. Hidayet Husayn, 
Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1914-24 
(Bibliotheca Indica;206)

 
ً
ا اص�ج �ز ال�ز  م�ز کل   � ل�ی ه  �زّ

أ
وا اص�ج  ال�ز مال  �زی  ر�الهت   .23

)138 19، ص27 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
)ا

منابع
فارىس و عرىب:

 1403 - 6 ، �و�ت �ی عهت 1 - 25، �ج �ی �ز ال�ش �ی صا�ز لی �ت عهت اإ ر�ی رگ طه�ا�زی، ال�ز �ز ا�ج �ت
آ
1. ا

�ت /86 - 1983 م. 
ی  �ت �ز ا�چ عل�ی ، 91 - 1390 �ت / 1971 م؛ 3 - 5، حچ �و�ت �ی عهت 1 - 2، �ج �ی علام ال�ش

أ
ا�ت ا �ت 2. ط�ج

 ، ه�ا�ز وى، �ت �ز ی م�ز �ت �ز ا�چ عل�ی ، 95 - 1392 �ت / 75 - 1972 م؛ 6، حچ �و�ت �ی وى، �ج �ز م�ز
1362 سش / 1983 م. 

 1378 ، ه�ا�ز وى، �ت �ز ا�چ ا�مد م�ز ال، حچ ی علم ال�حج �ز ال �زی ُمص�زّ ی الم�ت 3. مص�زّ
�ت / 1959 م. 

 78 ، �ز �ج �وها، 1 - 3، �ز �ز وحاصز �ج ی ال�ز �، ماصز ا�ت �ز �ج � �ج ع�ز ه، �ج و�ج ل م��ج
آ
4. ا

- 1374 �ت / 58 - 1955 م. 
ها�زی،  الاص�ج لسی  الم�ج  � ا�ت �ج المولی م�ّمد  ه...  �ج ک�ت ال�تی  ال�د�ی�ش  ا�ت  ارز حج اإ  .5

م، 1410 �ت / 90 - 1989 م.  �زی، �ت ا�چ ا�مد ���ی حچ
ا�چ  حچ �ى،  ��ت ال�تُ �ى  ا�أ �ز ال�ج المو�وى  داهلل  ��ج  ... للعلامهت �هت  �ی الک�ج هت  ارز حج اإ  .6

/ ] 89 - 1988 م] م، 1409 �ت �ى، �ت م�ّمد �مامی حا�أ
م،  �زی، �ت ا�چ ا�مد ���ی اصز العلماء 1 - 6، حچ سی، ر�ی �ز ��ی داهلل �ج دى، ��ج �ز 7. ا�ز

1401 �ت / 1981 م. 
، 1403 �ت / 1983 م.  �و�ت �ی عهت 1 - 11، �ج �ی ا�ز ال�ش ��ی

أ
، ا ، م���ز �ز 8. ام�ی

معهد  لهت  م�ج دل�،  الا�ز �زی  العلماء  ام�ج  ��ز �ج �ج  ک�ت  ، �ز �ی دالع�ز ��ج اهوا�زی،   .9
1، )137 �ت / 1955 م(، صص91 - 120.  ، سش هت �ی طوطا�ت الع��ج الم�ز

�ز  ط�ی ال�ت م علماء  �ا�ج �ت �زی  �ز  دَر�ی ال�ج وار  �ز
أ
ا لادى،  �جِ �ز ���ز  �ج ��ا�زی، علی  �ج  .10

، 1377 �ت /1957 م.  �ز �ج ، �ز �ز ���ی والا��اء وال�ج
��العلوم،  ا�چ م�ّمد صاد�ت �ج ، حچ �ز ���ی لوأ ال�ج �ز ا�مد، لوأ و��ز �ج ��ا�زی، �ی 11. �ج

، 1386 �ت / 1966 م.  �ز �ج �ز
ا.  ، �جی �ت ه�ا�ز صص العلماء، �ت ، �ت ما�ز �ز �ل�ی �زی، م�ّمد �ج کا�ج �ز 12. �ت

�وال العلماء وال�ادا�ت 
أ
ا �زی  ا�ت  �زّ ا�ت ال�ج �، روصز ا�ت �ج وا�ز�ارى، م�ّمد  13. �ز

ه�ج  � ] = م�ز �ی ال الک�ج ا�ج ال�حج هت علی ک�ت � مدّو�ز �ی هت �ز �ی . حا�ش 20 �ت
ادى  �ج

آ
�ا الا��ت علی  �ز  �ج م�ّمد  ا  �رز ال]لم�ی ال�حج علم  �زی  ال  الم�ت

)1266 6، ص226 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
( )ا )م1028 �ت

ی  ��ش �ز ی ال�ت د مصط�ز ال ال��ی هت علی رحج � مدّو�ز �ی هت �ز �ی . حا�ش 20 �ش
 [ ) ی )م1021 �ت ��ش �ز �ز �ت �ز ���ی ی �ج � مصط�ز ال لم�ی د ال�حج �ت ] =�ز

)1278 6، ص228 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
)ا

 ) �ت )م381  الصدو�ت  مالی 
أ
ا علی  هت  مدّو�ز  � �ی �ز هت  �ی حا�ش  . حج  20

)97 6، ص25 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
)ا

�ج الاعار�ی�ج  �ج ��ز ک�ت �ی �زی الل�ج هت علی ُمعز � مدّو�ز �ی هت �ز �ی . حا�ش 20 حچ
 ، ک�هت دز ])�ت  ) ام م761 �ت �ز ه�ش �ج و��ز  �ی داهلل  �ز ��ج ال��ی مال  ]ل�ج
 GAL, vol 1186؛  سش ص212   ،6 حج  ، عهت ر�ی دز رگ،  �ز ا�ج �ت

آ
ا 18؛  سش

 2,p. 23;

)16 ، سش ک�هت دز هت علی المطّول )�ت � مدّو�ز �ی هت �ز �ی 20 ح. حا�ش

]الکاملهت  هت  �ز الص��ی �ح  �ش علی  هت  مدّو�ز  � �ی �ز هت  �ی حا�ش  . حز  20
�ت  )م1120  کی]  �ت ال��ش ]المد�زی  ا�ز  �ز عل�ی د  لل��ی  [ هت اد�ی ال��ج

)669 6، ص124 سش ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
])ا

ها�أی]  �ز ال�ج �ی لاصهت ال��ا�ج ]لل�ش هت علی حز � مدّو�ز �ی هت �ز �ی 20 د. حا�ش
)19 ، سش ک�هت دز )�ت

لا�ت هت ِم�ز الُمعصزِ �ی ل ِ��ا�ج 21. ر�الهت �زی م�ا�أ

/ � �ت و�ش ک�هۀ �ش دز � ] = �ت ا �ت��ت �ز ل��ت �ز �ج ار�ی هت �زی �ت ار��ی 22. ر�الهت �ز
[� �ت و�ش �ز �ش ار�ی � �زی �ت �ت و�ش ک�هۀ �ش دز �ت

C.A. story Persian Literature. A Bio-Biblio-
graphical Survey, London, 1927-39, vol. 1 i, 
p. 365 no. 486;

 ،3 ، حج عهت ر�ی رگ، دز �ز ا�ج �ت
آ
6، صص289 - 291؛ ا ، حج ه���ت وى، �ز �ز م�ز

ده: ا�چ �ش 900( حچ ص243 - 245 سش

Tadhkira-i Shushtar An account of Shush-
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Schrecken traf !' Schiitische Autobiographien, "in Is-
lamstudien ohne Ende. Festschrift fur Werner Ende 
zum65 . Geburtstag, eds. Rainer Brunner, Monika 
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