هیشصا ادوذ ًیشیضی
ادوذ تي ؽوظالذیي هذوذ ًیشیضی یا هیشصا ادوذ ًیشیضی ۷۷۱۱-۷۸۰۱) ،هوشی) هلوة تَ علطاًی اص تضسگرشیي
خْؽٌْیغاى خظ ًغخ ّ کاذثاى هشآى دس عذٍٔ دّاصدٍ ُجشی (اّاخش دکْهد صلْی) اعد .ادوذ ًیشیضی تَ
تضسگرشیي خْؽٌْیظ خظ ًغخ ؽِشخ داسد اها ؽکغرَ ّ ًغرؼلین سا ُن خْػ هیًْؽرَ اعد .اّ تاًی ؽیٍْٔ
خاصی دس خظ ًغخ اعد کَ هْسد اعروثال خْؽٌْیغاى پظ اص اّ هشاس گشكد ّ تَ ًغخ ایشاًی ؽِشخ یاكرَ
اعد .اّ تَ هٌاعثد کراتد تشای ؽاٍ علطاى دغیي صلْی تشخی اص آثاسػ سا تا ػثاسخ «علطاًی» سهن یا
اهضاء هیکشدٍاعد.
صًذگی
هیشصا ادوذ ًیشیضی کَ دس ؽِش ًیشیض كاسط هرْلذ ؽذ .اّلیي اثشی کَ اص اّ ؽٌاخرَ ؽذٍ صذیلَ عجادیَای
اعد کَ دس عال  ۷۸۰۱هوشی کراتد کشدٍ ّ دس آى ًام پذسػ سا «علطاى هذوذ» ّ لوة خْد سا «ؽوظ الذیي»
هیذ هیکٌذ .
گشچَ اص صًذگاًی اّ اطالع دهیوی دس دعد ًیغد اها هذس هغلن اّ تَ دػْخ آخشیي پادؽاٍ صلْیاى تَ اصلِاى
هِاجشخ کشدٍ ّ دس عالُای  ۷۷۸۱ذا ُ ۷۷۱۱جشی هوشی دس دستاس صلْی تَ کراتد هشآى ّ ادػیَ ّ ًغخ
دیٌی هؾـْل تْدٍاعد .آؿاص ّسّد اّ سا تَ اصلِاى دس  ۷۷۸۸هوشی ًْؽرَاًذ .پادؽاٍ صلْی هیشصا ادوذ سا تَ
«علطاًی» هلوة کشد.
اّ دس دذّد عال ُ ۷۷۸۸جشی هوشی دس دستاس ؽاٍ علطاى دغیي صلْی اهاهد گضیذّ .سّدػ تَ اصلِاى
هصادف تا اّاخش علطٌد ؽاٍ علیواى صلْی ّ ػوذ ٍٔ ؽِشخ ّ جاٍ ّ ؿضذؼ دس ػِذ ؽاٍ علطاى دغیي تْدٍ ّ
كرٌَ اكاؿٌَ سا دسک کشدٍ اعد ،اها هؼلْم ًیغد چگًَْ اص ایي هِلکَ جاى تَ دس تشدٍاعد.
ادوذ ًیشیضی دس طْل ػوشػ هثلؾ ؽصد ُضاس ذْهاى صلْی ّ ُذایا ّ ذذق تغیاسی اص ؽاٍ علطاى دغیي ّ
دستاسیاى ّ صادة هٌصثاى دسیاكد کشد تا ّجْد ایي دسآهذ ٌُگلد ،كوظ تَ اًذکی هٌاػد ًوْدٍ ّ تویَ سا دس ساٍ
خذا اًلام کشد هیشصا ادوذ ػالٍّ تش کراتد ّ خْؽٌْیغی تَ ذؼلین ؽاگشداى ًیض اُروام هی ّسصیذ .
تا ّجْد ؽِشخ كشاّاى اص جضئیاخ صًذگی ّ ذاسیخ دهین ذْلذ ّ دسگزؽد ایي اعراد هغلن خْؽٌْیغی اطالع
چٌذاًی دس دعد ًیغد اها هیداًین دعدکن اص عال  ۷۸۰۱هوشی ذا  ۷۷۱۱هوشی یؼٌی تیؼ اص ًین هشى
خْؽٌْیغی کشدٍاعد ّ .دکرش تیاًی گضاسؽی اص کاسُایؼ اساپَ دادٍ کَ تیي  ۷۷۱۱ ّ ۷۸۰۱اعد کَ جوؼا ً ۰۱



عال هیؽْد .اص ایي سّ اّ ػوشی دساص داؽرَ ّ اص آؿاص جْاًی تَ خْؽٌْیغی هؾـْل ّ هؾِْس تْدٍاعد.
ؽِشخ ادوذ ًیشیضی ّ اعروثال اص آثاسػ دس طْل صهاى صًذگی ّ پظ اص دسگزؽرؼ هْجة ؽذٍ کَ پای تغیاسی
اص آثاس هذین ّ یا جذیذ سا کَ تَ هلن اعاذیذ دیگش تْدٍ تَ ًام اّ اهضاء کشدٍ ّ تلشّػ تشعاًٌذ .تذیي عثة خطْط
اصلی هیشصای ًیشیضی هثل یاهْخ کویاب ّ پشتِا اعد.
هذیویرشیي هٌثؼی کَ اص اّ یاد ؽذٍ ذزکشٍ سیاض الؾؼشا اثش ّالَ داؿغراًی اعد کَ دس کراتخاًَ آعراى هذط
سضْی اعد ّ هجوْػَ ای ًیض هٌغْب تَ اّ ؽاهل عْسٍ كاذذَ الکراب ،عْسٍ كرخ ،چٌذ دػا ًیض هْجْد اعد
کَ کراتد آى .ُ۷۷۸۱م اعد .
هیشصا ادوذ هذخ صیادی دس اصلِاى هاًذگاس ؽذ ّجْد آثاس هرؼذدی اص اّ ًؾاى هیدُذ کَ ّی تیؾرش ػوش خْد سا
دس اصلِاى گزساًذٍ اعد اعراد علشُایی تَ هکَ ّ هذیٌَ ّ ػرثاخ ػالیاخ ّ هؾِذ کشدٍ ّ ٌُگام صیاسخ هثش
پیاهثش اکشم (ؿ) اؽؼاسی گلرَ کَ تَ آب صس سّی کاؿز خاى تالؾ تَ خظ ًغخ ًْؽرَ تید اّل آى ایي اعد:
ًیغد داسالولک جض سخغاس ّ صلق هصطلی

کلش ّ ایواى سا ُن اًذس ذیشگی ُن دس صلا

اص هیاى ً ۱۰غخَ داسای سهن ادوذ ًیشیضی ،کَ پظ اص ذاسیخ ًْ ۷۷۸۱ؽرَ ؽذٍاًذ دس ً ۷۱غخَ هذل کراتد
ؽِش اصلِاى رکش ؽذٍاعد ّ ّجْد ػثاسخ «ػثذالذاػی ال تْد الذّلح الواُشج الثاُشجُ( »...وشاٍ تا ًام یا تذّى
ًام اصلِاى) دس پایاى ً ۷۱غخَ ًؾاى اص کراتد هرْالی آثاس اّ دس اصلِاى داسد .ایي ّضغ ذْالی اهاهد ادوذ
ًیشیضی سا دس اصلِاى ًؾاى هیدُذ ّ اگش گغیخرگیُایی دس سًّذ پذیذ آهذى آثاس ٌُشی ّی هؾاُذٍ هیؽْد
تیؾرش تَ عثة سّیذادُای عیاعی ّ اجرواػی سّصگاس اّ ّ ُجْم اكـاىُا ّ هٌاصػاخ داخلی ّ اص ُن گغیخري
ؽیشاصٍ دکْهد صلْی اعد .
خلغ ؽاٍ علطاى دغیي صلْی تَ دًثال عوْط اصلِاى ذْعظ اكـاىُا ّ پشاکٌذٍ ؽذى دستاسیاى ،کَ پؾریثاى
ٌُشی ّ هؾْهاى ّی دس کاس خْؽٌْیغی تْدًذ ضشتَای ؽذیذ تشای ًیشیضی تْدٍ چٌاى کَ اص آى پظ ًْؽرَُای
اّ کاُؼ یاكرَاعد ّ ػثاسخ « ...اتْدالذّلح الواُشج ّ »...ػٌْاى «داسالغلطٌَ»سا ذٌِا  ۷۷۱۱هوشی دس آثاس
ّی هیتیٌین .دس ّاپغیي عال پادؽاُی صلْیاى ( ۷۷۱۱هوشی) اثشی اص اّ دس دعد ًیغد ّ اص عال ۷۷۱۰
هوشی (آؿاص پادؽاُی ًادسؽاٍ) ذٌِا دّ هطؼَ خظ اص اّ تاصهاًذٍاعد  ۷۰کَ آًِا ًیض آخشیي هطؼاخ خظ اّ اعد.
پظ اص آى ُن آثاس اًذکی اص ّی تجا هاًذٍ کَ دس اصالد تشخی اص آًِا ذشدیذ اعد.هوثشٍ اّ دس ًیشیض خیاتاى
ادوذًیشیضی ّاهغ ؽذٍ اعد.

اعاذیذ ّ ؽاگشداى
اّ اترذا ًضد آها اتشاُین هوی خظ ًغخ سا ذؼلین گشكد ّ اص سّی خطْط ػالءالذیي ذثشیضی تغیاس هؾن کشد ّ تا
ایٌکَ اص ایي دّ اعراد تَ ادرشام ّ ًیکی یاد کشدٍاعد ،ؽیْ ٍٔ هخصْصی دس خظ ًغخ تَّجْد آّسد کَ عشهؾن
ًغخًْیغاى ایشاى ؽذ ّ تَ ًغخ ایشاًی هؼشّف اعد .
ؽِشخ ّ ذغلظ ادوذ ًیشیضی دس ًغخ ّ ثلث هثل ؽِشخ هیشػواد دس ًغرؼلین ّ دسّیؼ ػثذالوجیذ دس ؽکغرَ ّ
خْاجَ اخریاسالذیي هٌؾی دس ذؼلین اعد ّ دس اصطالح خْؽٌْیغاى ُش کجا هیشصای هطلن هیگْیٌذ هشاد ُواى
ذذْل ّ ًِضری جذیذ تَ ّجْد آّسد کَ دًثالَاػ
ادوذ ًیشیضی اعد .ظِْس هیشصای ًیشیضی دس ؽیْ ٍٔ ًغخ ّ ثلث ٌ
ذا عذٍ چِاسدٍ ُجشی اهرذاد داؽد .اص خصْصیاخ اّ ایي تْد کَ هثل یاهْخ هغرؼصوی ؽاگشداى كشاّاًی ذشتید
کشد ّ تَ تشخی ؽاگشداًؼ اجاصٍ داد کَ تَ جای خْد اّ اهضاء کٌٌذ .
آثاس
اص اّ  ۰۰هجلذ هشآى ۱۱ ،هجلذ صذیلَ ّ تغیاسی اص ادػیَ ّ هشهؼاخ دیگش تَ خظ اّ دس هْصٍُای تضسگ ایشاى
ّ جِاى تشجای هاًذٍاعد .
دکرش تیاًی دس «ادْال ّ آثاس خْؽٌْیغاى» كِشعد ّ ؽشح صذ ّ دٍ اثش اص ادوذ ًیشیضی سا رکش کشدٍاعد کَ
تشخی اص آًِا ػثاسذٌذ اص:


هشآى ّصیشی جلذ سّؿٌی هوراص ،دّ صلذَٔ اكرراح هري ّ داؽیَ هزٌُة ػالی ّ ًغخ کراتد خْػ ،تا
سهن :هذ ذؾشكد تکراتَٔ ُزا الوشآى الوجیذ كی ؽِش ستیغ الثاًی عٌَ ادذی ّ استؼیي ّ هائَٔ تؼذ االلق ّ اًا
الؼثذ االهل ادوذ الٌیشیضی كی ۷۷۱۷



«دػای کویل» جاًواصی ،جلذ سّؿٌی عشلْح هشصغ ًغخ کراتد ػالی ،تاس هن :کرثَ ادوذ الٌیشیضی
الغلطاًی تاصلِاى عٌ َٔ عثغ ّ هائ َٔ تؼذ االلق ۷۷۸۱



صذیلَٔ عجادیَ ّصیشی ،جلذ عاؿشی ضشتی هزٌُة ،دّ صلذَٔ اّل هري ّ داؽیَ هزٌُة هشصغ ّ ًغخ
کراتد ػالی ،تاس هن :ذود الصذیلَٔ الکاهلَٔ اهل ػثادهللا ادوذ ًیشیضی كی عٌَٔ ۷۸۰۱

ُوچٌیي تشخی اص آثاس تشگضیذٍ ادوذ ًیشیضی ػثاسذٌذ اص :
- ۷هشآى ّصیشی تضسگ ( ۱۲۱۱*۱۲۱۷عاًریورش) ،تا اكرراح هزُة ،تَ هلن ًغخ ،سهن ّ ذاسیخ « ..ادوذ ًیشیضی
كی  ۷۷۱۱هي الِجشج» جلذ چشهی ضشتی تا کریثَ تَ خظ ادوذ ،ؽواسٍ  ۷۰۱۸کراتخاًَ ؽواسٍ  ۷هجلظ ؽْسای
اعالهی.
- ۱هشآىّ ،صیشی تضسگ ( ۰۲۱۱*۱۸عاًریورش) ،تَ خظ ًغخ ،هزُة ،تا سهن ّ ذاسیخ «ادوذ ًیشیضی صلش
 ۷۷۱۱م» ،جلذ چشهی ضشتی ،ؽواسٍ  ۷۱۱۷کراتخاًَ چغرشتیری دّتلیي.
- ۱هشآى سدلی ( ۱۱*۱۱عاًریورش) ،هزُة ،ذاسیخ ّ سهن تَ هلن سهاع هوراص  ۷۷سهضاى  ۷۷۱۷هوشی ،کراتد
ؽذٍ تَ «كشهاى دعرْس اػظن ...هذوذهلی خاى تیگذلی ؽاهلْ ...تیذالؼثذاالهل ...ادوذ الٌیشیضی» ،جلذ چشهی
ضشتی هزُة ،ؽواسٍ ۰۱۰۷
- ۱جلذ سّؿٌی الذاهی کاس ػثذالُْاب هزُةتاؽی  ۷۱۰۱هوشی .ایي ًغخَ ًلیظ کَ تَ ؽواسٍ  ۱۰۱۱تَ ثثد
سعیذٍ ّ ،تَ کراتخاًَ هجلظ ؽْسای هلی ذؼلن داؽرَ ،دس  ۷۱۱۱تَ هلکعؼْد پادؽاٍ ػشتغراى عؼْدی ُذیَ
ؽذٍاعد.
- ۱هشآًی تَ خظ هیشصاادوذ ًیشیضی کَ ذواهی صلذاخ آى هزُة اعد( ،کراتخاًَ هصش)
- ۱یک كوشٍ دػای جْؽيکثیش هؼشّف تَ خظ ًیشیضی کَ دس عال  ۷۷۷۱هوشی ًْؽرَ ّ تَ ؽواسٍ  ۱۷۱۸دس
کراتخاًَ هذسعَ ؽِیذ هطِشی (عپِغاالس عاتن) هْجْد هیتاؽذ.
- ۱هشآًی کَ دس عال  ۷۷۷۱م دس اصلِاى ًْؽرَ ،کراتخاًَ ًْسالذیي تیگ هصطلی ذشکی اص هصش
- ۰هشآى ،هزُة ّ هرشجن تا جلذ ًلیظ سهن داس تا سهن ادوذ ًیشیضی تَ ذاسیخ  ۷۷۸۰هوشی تَ ؽواسٍ .۷۱۱
- ۰هشآى کشین ،هزُة ،اتؼاد ( ۱۲۷۰*۱۲۷۷عاًریورش) تا جلذ سّؿٌی ،تَ ذاسیخ  ۷۷۷۰هوشی ،تَ ؽواسٍ ،۷۱۸
هؾِذ کراتخاًَ آعراى هذط سضْی.
- ۷۸هشآى کشین ،هزُة ،تَ ذاسیخ  ۷۷۱۱هوشی ،اًذاصٍ ( ۱۲۱۷*۱۱عاًریورش) ،جلذ سّؿٌی تَ ؽواسٍ ،۷۱۱
هؾِذ ،کراتخاًَ آعراى هذط سضْی.

- ۷۷هشآى کشین ،هطغ سدلی ( ۱۱*۱۱عاًریورش) ،هزُة ،داسای سهن «ادوذ ًیشیضی كی دادی ػؾش ؽِش سهضاى
الوثاسک عٌَ  »۷۷۱۷جلذ چشهی ضشتی.
- ۷۱كاذذحالکراب ،اتؼاد یک ّسم ( ۰۲۱۱*۱۸عاًریورش) ،هزُة تَ خظ ًغخ تَ علاسػ علطاى دغیي صلْی،
سهن ادوذ ًیشیضی ،صلش  ۷۷۱۱هوشیDavid James .
- ۷۱هشآى ،سدلی ،هزُة ،تا سهن « ...ادوذ الٌیشیضیّ« ّ »...هذّهغ اللشاؽ هٌَ كی ػاؽش ؽِش دویذی الثاًیَ
عٌح عثغ ّ ػؾشیي ّ هائح تؼذااللق ۷۷۱۱ ،هوشی» کراتخاًَ علطٌری.
- ۷۱هشآ ى ،سدلی ،هزُة ،تَ خظ ًغخ ،کراتد ػالی ّ ًغرؼلین کراتد خْػ تا سهن «هذ ذؾشكد تکراتح ...كی یْم
االستؼاء هي ؽِش ستیغاالّل كی عٌح ادذی ػؾش ّ هائح تؼذااللق ...ادوذ الٌیشیضی  ۷۷۷۷هوشی ،...کراتخاًَ
علطٌری.
- ۷۱هشآى کشین ،سدلی ،هزُةً ،غخ کراتد جلی تاسهن« :دغةاالهش ...ؽاٍ علطاى دغیي الصلْی هغکٌا،»...
«تاذوام سعیذ كی  ۷۷۱۱هوشی توذشّعح اصلِاى »...کراتخاًَ علطٌری.
- ۷۱دّاصدٍ اهام (ع) اص خْاجَ ًصیشطْعی ّ دػای استغ ػؾش (دّ ًغخَ دسیک هجلذ) ،سدلی (۱۲۱۱*۱۲۱۱
عاًریورش) ۱۸۰ ،صلذَُ ،ش صلذَ  ۰عطش دػا ّ  ۰عطش ذشجوَ کراتخاًَ علطٌری.
 - ۷۱دّ ًغخَ هشآى کشین هزُة دس هجوْػَ ًاصشخلیلیٌُ ،ش هلن (دکرش ًاصش خلیلی)ً ،ؾش کاسًگ .۷۱۱۰

هٌثغ :داًؾٌاهَ آصاد ّیکی پذیای كاسعی

