
147

دربارۀ 
نوشته های 

پیشین

تر
لیب
د 
سر
 د

ا
 دس

ا
 ا
تد
لیب
دا

س
ّی
ید
محا
رّ
 ّا
اق
مئ
اا 
ا یم

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

 ینانوشتهایّدد شتسا یتادقبّقۀاصوقتادقیتانّمامّکئّنا

ـایهایاۀانخستیناپسا زا یالماکها رتضّیا ز بلستّنادقادو

و قداشانادقاجزمیّتاتّقیخساق انئساکنااوابر یانویسناۀاآنا

رانمست.ابهاعالوه،ا تایمسا نیزاو قداشانادقاغّلباآناجزمیّا

ابر یاغّلباخو نناگّنافّقیسازبّناتّزگساهّیسا
ً
گرچها متئّال

امّویاهیچایطلباتّزها یانمست،اواعلتشاآنا
ً
د قد،اتدریبّ

 یتاکهابابختّنهاکتّباهّاوایدّالتافّقیسادقا ینایو وعا

گویّاهیچایکابهادقیتساو قدایسألهانشاها نااواجا لساهحاکها

ادقاشئّقۀا72-73ااگزارش میراث برایراآنابیناکسّنسا
ً
 خیر 

دقگرفتها یت،انشّنایسادهااکهابنّابراآنافکّهۀانیئهایعروفا

» خبّقابها یر نیّناخیلسادیرایساقیا«.ابنّبر ین،اچون،اجزا

ـاادواترجئها زاآثّقا دیوناابّزوقث،انوشتۀافّقیساخوبسا یکاا

دقبّقۀا ینامّکئّناز بلستّنانمست1،ا ینجّابعضسا طالعّتا

دقبّقۀانّماآنّناق اندلایساکنیحاوا ییاایسابنایحاکهاقوزیاکسسا

قیّلۀایفردها یادقا ینایو وعابهافّقیسابپرد زد.2ا

ـااشّیاا اترکاتبّقا
ً
قتبیلایّازنبیلانّماعئویسا یر یا متئّال

ترکّناخلجااـاز بلستّنا)غزنه(اواقخجادقاجنوباهناوکشابودها

)گفتۀابعضساینّبعاعربسادقبّقۀامّکئیتاآنّنابرایمستّناگویّابسا عتبّقا یت؛ا

ارلئرواآنّنا زاآنایویازقنگابودهاوابُستاهحاگّهسادقارلئرواآنّنابوده(ا

غربس،ا یحددّنا یعسا وا  یتا  بهّما  زا پرا تّقیخشّنا کها

ا یتّلیّیس،اواژ پنسادقاشنّختاتّقیخاآنّنابهااو یطۀا
ً
یخصوصّ

ینّبعاچینساواعربساوایکهاهّیابهادیتاآیاها زافریّنرو یّنا

یرکزاواجنوبا فغّنستِّنافعلساواشئّلاهنا،انتو نستها یتا

بسمّقیا زا ینا بهّیّتاق ابرطرفاکنا.اآغّزاتّقیخا یّقتا ینا

قتبیالنایّازنبیالنابهادقیتسایعلومانمستاوایعلومانمستاکها

قأیا لکسناقانیکیتین،ایحدقاقوس،ادقا ینابّقهاکهاگئّنابردها

ا زا و خراررنا
ً
لا)Pngwl(انّیس،اکهایکهاااهّیسا زا واظّهر 

ُ
پنگ

 ولاوا و یلاررنادوماهجریابّزایّناه،ا ولیناقتبیلابودها یتا

دقیتابّشاا)Nikitin, 1984: 237؛اقک.ا د یۀابحث،اوادقبّقۀاَپنگلا

آنّن،ا مکویتا پّیّنا ]Humbach, 1996 [1998(.ا قک.ا ا
ً
یخصوصّ

باونادقانظراگرفتنافر زاوانشمباهّیا یّمامکویتشّن،ادقا

ییّنۀاررنایوماهجریا یتاکهاصفّقیّناقخجاواز بلستّناوا

دایّددسحمداضردقرئمدمقرمی

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

الیبتد اا دسا دسرد لیبتر

1.ایاخلا»قتبیل«ادقادانشنامۀ جهان اسالم بسافّیاها یانمست،اولساهحا» خبّقابها
آنانریماه«اهحایهوهّیاتّقیخساواجغر فیّیسابهاآناق هاپیا اکرده،اوادقاکلاتّبعسا
 یتا زاشموۀاد نشنّیهانویسسافّقیسادقا ینایساایّلا خیراکهارّعاها شاخر با

 یت،ا یتثنّمّتشادقیت.ا
2.ادقا قجّعابهاینّبعایتعادیاکها زاچناادههاربلادقا ینابّقهابهازبّناهّیاغربسا
نوشتهاشاها یت،ادقا ینجّاتعّدلساقعّیتاشا.ابعضسا زا یناینّبعاهحابابختّنها
ّغابیایاواآرّیّنایویفایعّدتاوا بهادیتانیّیا.ا زاآرّیادکترامسناق ّیساب
ییریّالقاق وی،اکهاچنااینبعادوقا زادیترساق ابهاخو هشانویسناهایّفتنااوا
دقا  کنونا کها ینّبعسا نشرا تّقیخا  یت.ا یپّیگز قا بسمّقا فریتّدنا،ا  وا بر یا
 ینا دقا  گرا یساقیا.ا ییالدیا 2010ا یّلا ماودا تّا  یتا نویسناها دیترسا
ا
ً
فّقا فتّدهابّشا،اکهابعیاانمستایخصوصّ

ا
یّلاهّیا خیراتغییریادقایطّلعّتا ت

بهاو یطۀاپیا اشانایکهاهّیاجایاا فتّدهابّشا،انویسناها زاآنابساخبرا یت.
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اآخریناقتبیلاق ا
ً
فّتاخودا فزودنااواظّهر  کّبلاق ابهایتصرا

یّرطاکردنا،اهراچناابعضسایحددّنا»لویک«ایّا» نوک«ایّا

»کویک«نّیساق ،اکها لپتگینادقایّلا351ابرا واغلبهاکرداوا

یّنناا آثّقیا دقا فا یحرا وا یصحافا صوقتاهّیا بها نّیشا

سیاست نامه،ازین االخبار گردیزیاواجوامع الحکایات عوفسا

زنبیالنا یّا قتبیالنا هئینا بّزیّناۀا بها متئّلا  یت،ا  بطا

اقک.اMarquart, 1901: 298(.ا
ً
د نستها ناا)یثال

ّانّما ینّنا زابمشا زاصاایّلاربلایحلابحثایحددّنا  یا

اقک. Marquart, 1915(،ابّا
ً
بودها یت.ایوزفایّقکو قتا)یخصوصّ

آنکها بطانسخهاهّیاآثّقاتّقیخسایحلاقجوعا وایؤیااالیبتد

لیبتا)بها حا
ُ
بودها یت،ا متئّلاد دهاکهاصوقتادقیتا ینانّما 

ل(اواجزءا ولاآناصوقتسابّشاا زانّماخا یاŽūn/Zūnاکها  وا

دقاز بلستّناپریتشایساشاها یتا)دقابعضساینّبعاعربسانیزا ینا

نّمابهاصوقتا»زوق«اآیاها یت(.1ایمطرۀاعلئسا وابّعثاشااکها ینا

لیبتاق ا
ُ
قأیایّلاهّادو ماآوقداوا ینکهادقادائرة المعارف اسالم  

ا
ً
یاخلارر قاد دها نا،انهاالیبتاق ،ا زاهئیناقویت.ایخصوصّ

یحددّنا یتّلیّیسا)بّالخصاجّناقوبرتوا یکّقچّاکهادقاچناایدّلهابها

اقک.ا
ً
نبیل،ا جئّال

ُ
 ینایو وعاپرد ختها یت؛ادقایوقداآق ءا وادقبّقۀاز

Scarcia, 1967(،اکهادقاآناینّطقابهاکّوشاهّیابّیتّناشنّیسا

یشغولابودنا،ابهادو مانظریۀایّقکو قتایّقیاقیّنانااوابّاآنکها

یکسا زا یشّن،اآلسموابویبّچسا)Bombacci, 1970: 59(،ادقا ینابّقها

تردیااکردهاوا شتدّقادیگریابر یا ینانّماماسازدهابودا)قکا

 د یۀابحث(،انظریۀایّقکو قتاکنّقانرفت.

دقا یر نانیزایلکا لشعر یابهّقادقامو شساتاریخ سیستانا

)ص92(ا لیبتاق ابراالیبتاترجیحاد دهاواآناق اصوقتسا زازناهاپیلا

یدّلۀا دقا هحا  یکّقچّا آنکها بّا قأی،ا  ینا  یت.ا د نستها

یّبقا لذکراآناق ابهاکلسابساوجهانا نسته،ابهاکلسابساوجها یتا

واقدایعیاانفمسسا)1332:ا1153(اوادهخا ا)ذیلا»قتبیل«(ابراآن،ا

بها یتنّدایکابمتافرزدقاواآنچهادقامعّرب جو لیدسادقبّقۀا

 ینالفظادقاذیلامرفاق ءاآیاه،ادقیتا یتاواآنچهاعلسا کبرا

فیّضا)1356:ا964-965،ادقابحثا زاشّقیتّناقتبیل(،اعبا لحسا

مبمبسا)1344(اوابّیتّنساپّقیزیا)1344(ادقادفّعا زادقیتسا

 بطاقتبیلاگفتها ناایؤیااآنا یت،2اهرچناا شتدّرساکهادوا

یحدقا خیر لذکرادقبّقۀاآنایّختها ناابرا یّیسانمست.ا

ترجیحا دقا یّقکو قتا  ولیناکسّنساکهادالیلا دقاغربا

 Nöldeke,1902:(لیبتابراالیبتاق اکّفسانا نستنااتئودوقانولاکها 

 یّا بودنا،ا )Barthold, 1906: 186(ا بّقتولاا و یملسا وا 433-432(ا

تردیاا ینادوایحدقاشهیراوادالیلایختصرایحکحا ولیِناآنهّا

نتو نستایّنعا زاغلبۀاقأیایّقکو قتاشود،اتّاآنکهاشو هاا

ا ینّداتّزهایّبابلخسادقا فغّنستّناوققاق ا
ً
جایااوایخصوصّ

برگرد نا.اال رلادوایحدقاژ پنس،اشویمناکو یّیّاوایینوقوا

ینّبعا  یتنّدا بها )Kuwayama, 1999:61ff.; Inaba, 2005: 2(،ا  ینّبّا

 ینا کها ق ا  متئّلا  ینا بّیتّناشنّیس،ا یّفتهاهّیا وا چینسا

مّکئّن،ا یر یاز بلستّنادقاماودازیّنافتومّتاترکاتبّقا

بویبّچسا قأیا بها وا کردناا تدویتا هیّطله،ا  زا نها بودها نا،ا

بّزگشتنااکهاقتبیلاق اصوقتسایدلوبا زایکالدباترکسابها

یعنّیسانزدیکابها»خّن«اد نستهابود.اآنالدباiltäbir/iltäbärا

 یتا)هئچنیناقک.اBosworth, 2008؛ادقبّقۀا ینالدبا یلتبر،اکهادقا

 دو قابعاابهاهئیناصوقتایّابّاراقیاتصحیفاواهحابهاصوقتاسلطوساادقا

بعضساینّبعافّقیساهحاآیاها یت،انیزاقک.ا.Doerfer, 1965: 201ff(.ا

آنچهاقأیا ینایحددّناق ا یتو قایساکنا،اذکراهئینالدبادقا

Sims-( نیکالسایمئزویلیّیزا کها بلخسا یتا  ینّدا ابعضسا

Williams, 2002: 235; Id. 2007: 272(انشراکردها یتاوابهادقیتسا

دقیّفتهاکهالفظاhilitbērادقا ینایتوناصوقتسا یتا زاهئّنا

لدباترکس،اکهاال رلایهابّقادقا ینّدابلخسادقایوقدامّکئّنا

شهراقوبابهاکّقاقفتها یت،اواهئیناتصحیحاالیبتاعربساوا

یمئزویلیّیزا یسایّزد.ا نّیوجها بهاکلسا ق ا بها لیبتا فّقیسا

هئچنینایعلوماکردهاکهالفظاlytßyr دقایتوناترکسایّنویاوا
لفظاryttpyr/δyttpyrادقا ینّدایغایاکوهایغاهئینالدبا یتا
) ینایوقدا خیراق ابهاپیرویا زابّقیسایّقشّک(اوابهاپیرویا زاهویبّخا

توجهاد دهاکهالفظانیئهاینسکریتاhitiviraابرایکایکۀانیزکاا
طرخّن،ا ییراهیّطلهادقاررنا ولاهجری،اصوقتسادیگرا زاآنا

ابهاتبعایحددّنا
ً
 یتا)cf. Humbach, 1998: 251(اواهحایخصوصّ

ژ پنسایتذکراشاها یتاکهاxielifoادقا ینّداچینس،اکهابر یا
 cf. Inaba, 2005: 6ff.;(مّکئّناز بلابهاکّقاقفته،اجزا ینانّمانمستا

Kuwayama, 1999: 64(.االیبتاعربساوافّقیسایدلوبا ینالفظا

 یتاوا یناهئهافّتحۀا لیبتایّقکو قتاق ایساخو نا.ا

هابهایطّلعّتاجایاتراگویّابتو نایکا 1.ادقبّقۀا یناخا یازونایّاژوناهحابّاتوجا
قیّلۀایفردهاپرد خت.ا

یناکوباهحادقانوشتهاهّیاتّقیخساخوداالیبتاق ابرا لیبتدترجیحا 2.اعبا لحسمنازقا
د دها یت.ا واوافیّضا زاقأیایّقکو قتادقا ینابّقهاخبرد قابودها نا.
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یکابمتا زایاحایعروفایحئاابناوصیفادقامقایعدوبا

لیثاصفّق،ابعاا زاغلبۀا وابراخو قجاوابرانو مساز بلستّناوا

کّبلستّن،انیزاگویّابهاو یطۀانغئۀامروفساکهادقاآناهستانشّنا

دهااکها وانیزاالیبتاق ابهاهئیناصوقتا)بها رربا متئّلابهافتحاق ء(ا

یساخو ناها یتا)تاریخ سیستان،ا210(:

ــوقدابلنـــک ــلاوالتـــساخـ ــااقتبیـ ــّماآیـ ــهالتـ بـ

لتـــرهاشـــاالشـــگراقتبیـــلاواهبـــّاگشـــتاکنـــّم

ابر برابّا بطا
ً
دقا ینابمت،اکهاجزاصوقتاالیبتادقاآناتدریبّ

بهّقا یت،الترهاوال اوالترمابّاالیبتابهالحّظاآو یساینّیبتسا

د قنا،اهرچنااکهادقاآنانهایعنّاواصوقتالترمابهاکلساقوشنا

 یت،انهاتصحیحاعُجزابمتایسلحا یتاوانهاصوقتایریوزا

اتردیاانمستاکها»پلنگ«انمستاوا»بهالنگ«ا
ً
بلنک،اکهاتدریبّ

بهایعنّیا»بهاپّیا و«اهح،اکهابعضسادقاآناوجهسایّفتها نا،ا

لفظا  ینا دقیتا بها بطا ق ا یّا  یتا یئکنا آنچها نمست.ا

ق هنئّیساکناانّماآخریناقتبیلایغلوِبایعدوبا یتاکهادقا

)مروج الذهبا کبکد فیروزبنا فا یحرا صوقتاهّیا بها ینّبعا

یسعودی(،الکلکایّاکلنگا)طبقات ناصرِی ینهّجایر ج(اآیاهاوابها

سلوِکازیّنا یّا کوسکد ا یّا لوسکا ا بّا نظرابعضسایئکنا یتا

 لپتگینانسبتساد شتهابّشاا)دقبّقۀاهئۀا یناصوقتاهّ،اکهادقایوقدا

یدّلۀا قک.ا ا
ً
 جئّال کردها یح،ا یسّیحها راقیا  ینجّا آنهّا ندطهاگذ قیا

یّبقا لذکرا یکّقچّ(.ا یناچنااصوقتا زانظراظّهرا زا»بلنک«ا

ا
ِ
تاریخ سیستان چنا نادوقانمستنا.اآیّایئکنا یتا ینانّم

فاوایصحافادقاینّبعاعربساوافّقیس،ابها عتبّقاآنکهانّما یحرا

لا زاهئّنا
ا
جااق ابرافرزنا نایسانهّدها نا،اصوقتسایدلوبایّایبا

پنگتدیّبقا لذکرابّشا؟ابعیااهستاوانمست.اتحدیدّتاآیناها

شّیاایسألهاق اقوشناترایّزد.

 ابراۀدلراسخدلقرسبیدآغر دحکوم دالیبالن

بّاآنکهابنّابودا ینایّدد شتابهاجزمیّتایسّملاتّقیخساو قدا

قتبیالنا فریّنرو یسا آغّزا دقبّقۀا یطّلبسا بیّنا شّیاا نشود،ا

بسافّیاهانبّشا.انیکیتین،اکهایختصریا زانظرا وادقایطوقاربلا

گذشت،اگفتها یتاکهاقتبیلا ول1ابر دقابرهّتگینایّابرهتگینا

یّاوقهّتگین،ا ییراترک،ابودهاکهادقاماودایّلا666اییالدیا

کّبلاواز بلاق ابعاا زاجنگابّاعربابهاتصرفادقآوقدا)اقک.ا

وا »برهتکین«ا دقبّقۀا 207،ا ماللهند،ا تحقیق  دقا بیرونسا  بوقیحّنا گفتۀا

آوقدها طبریا آنچها بها توجها بّا وا کّبلاشّهیّن(ا خّنا نا تأیمسا

)2705/1-2706(اوازیّنافر قا»شّه«ا زادیتابر دقش،اقتبیل،ا

بهایئتاآیلاق ادقادوقۀایعّویهارر قاد دهاواپسا زاآنا زانزدیکا

شاناآنّنابهایلحابنازیّد،اکهاپسا زایّلا61اهجریادقازیّنا

خالفتایزیاامّکحاخر یّناشا،ایّداکرده،انتیجهاگرفتهاکها

 یناقتبیل،اکهامکویتشا زاماودایّلا680اشروعاشاه،ا

یّا شّه«ا »خر یّناتگینا  زایکهاهّیا دیگرا کها زیّنسا یعنسا

یکهاهّیشا کها پنگل،ا بّا ا
ً
 متئّال نمست،ا نشّنسا برهّتگینا

بنّبر ین،ا  یت.ا یکسا زیّناهّیت،ا هئینا بها یتعلقا ا
ً
تدریبّ

نیکیتیناپنگلاق اهئّناقتبیلا ولاشئرده،اگرچهاتطبیقاآنابرا

قتبیلادوماق اهحایحتئلاد نستها یت.

ااااابّا یناهئه،ا ینا ولیناذکریاکهاطبریا زاقتبیلادقازیّنا

ا و خرادوقۀا واـاکرده2ابّاآنچهادقافتوح بالذقیا
ً
ـاا متئّال یعّویها

ایّزگّقانمست.اجنگابّاقخجاوا
ً
)273اوابعا(اآیاها یتاکّیال

زییناد وقادقازیّناخالفتاعثئّن،ادقایّلا33اهجری،اآغّزا

شااوابعاا زاورفها یاکهابهایبباجنگاهّیاعلسعادقاعر قاپمشا

فریّناهسا بها شا،ا گرفتها یرا  زا هجریا 43ا یّلا دقا آیا،ا

عبا لرمئنابناَیُئره.ابالذقیادقاجنگاهّیا ینایّلاهّا زا

قتبیلانّیسانئسابرد،اولساپسا زاعزلاعبا لرمئنادقایّلا46ا

هجری،ادقازیّناقبیعابنازیّد،ا زایدّبلۀاقبیعاواقتبیلایّدایساکناا

وا ینا ولیناجّیسا یتادقاکتّبا واکها زاقتبیلایخنسابهاییّنا

یساآیا.ا یناق ادقاکنّقا ینّدادیگراشّیاابتو نادلیلساد نستابرا

 ینکهاپمشا زا ین،امکویتاآنانّمیهابهادیتا یر یادیگریا

بودهاوادقاهئینا یّمابهادیتاقتبیلا فتّدها یت.ا گرا ینادقیتا

بّشا،اقتبیلا ولایئکنانمستاهئزیّنابّاپنگلایّاخودا وابّشا،ا

یگراآنکهابالذقیا ینا ییراز بلستّناواقخجاق ابها شتبّهاوا زا

قویاعّدتاقتبیلاخو ناهابّشا.

 زاطرفادیگر،ابالذقیا)1346:ا276(ایساگویااکهاقتبیلادقا

1.انیکیتین،ابهاپیرویا زاعبا لرمئن،ایؤلفاکتّبسایهحادقبّقۀادواخّنا ناشّهسا
The last two dynasties of(،االیبتاق اصوقتا  Šāhis, Islamabad, 1979(فغّنستّناواشئّلاهناا 
دقیتاوایشتقا زا سلتبراترکساد نستهاوادقاو رعا زانظرابویبّچساپیرویاکردها یت.

ادقاذیلامو دثایّلا23اهجریابیّناکردهاوایؤلفا
ً
2.ا ینایطلباق اطبریا یتطر د 

یاخلا»قتبیل«ادقادانشنامۀ جهان اسالم گئّنابردهاکها ولینابّقایسلئّنّنادقا ینا
یّلابّاقتبیلایو جهاشاها نا،ابساآنکهاتوجهاکنااکهادقا ینازیّنانهایعّویهاخالفتسا
د شته،انهایسلئّنّناشرقا یر ناق ابهادقیتسایتصرفاشاهابودها نااوانهایلحابنازیّدا

ـااوانهاهیچایکا زا هلاخّنا نازیّداااـاینصبساد شتها نا.
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زیّنا بنازبیر،ایعنسادقایّلا64اهجری،اکشتهاشاهاوایدّبلۀا

قتبیلادومابّایسلئّنّنا زازیّناعبا لئلکابنایرو نا)مکا65-86ا

هجری(اشروعاشاها یت،اوا یناگویّاراقیاتنّرضساق اکهادقا

ظّهراعبّق تاطبریاوابالذقیا یتا زاییّناببرد،ابایناگونهاکها

فرضاکنیحاکهاقتبیلا ولاتّایّلا64اهجریامکویتاد شتهاوا

ادقا و خرامکویتایعّویه،ا
ً
هئوابودهاکهاچناایّلاربل،ا متئّال

دقادهۀاپنجّهاهجری،ابّابر دقش،ا»کّبلاشّه«،ا ختالفاپیا ا

کردهاوادقانو مساز بلستّنا یتداللسابهاهحاقیّنیاهابودها یت.

 یّا زایدّیسۀا ینّداچینساواعربساوایکهاهّیابرهّتگینا

اچنینابریساآیاا).Kuwayama, 1999: 58ff،اکهادقا
ً
واپسرشاظّهر 

661ا  زا بعاا )مکا برهّتگینا کها کرده(ا یسّیحّتسا تّقیخا ـاادوا یکاا

ییالدی،ایعنسایدّقناآغّزامکویتایعّویه(اپاقا»خر یّناتگیناشّه«ا

 یتاوا یناشخصا خیرابر دقاکوچکاقتبیلا ولاواعئویا

قتبیلادومابودها یتاوانز عاآنّناشّیاابرایراجّنشمنساپاق،ا

برا بهاعالوه،ا بّشا.ا بودها کّبلاشّهیّن،ا یؤیسا برهّتگیِنا

خالفاآنچهاطبریاگفته،ا یناشّهانبودهاکها زاپمشابر دقشا

قتبیلاگریخته،ابلکهاعکساآنادقیتا یت،اوا یناپسا زا

یّلا666اییالدی/ا46اهجری،ایعنسایّلابرکنّقیاعبا لرمئنا

وایّلاغلبۀاکّبلاشّهابرایسلئّنّن،ا تفّقا فتّدها یتاواشّیاا

پّنزدهایّلساپسا زاآنادقا و خراخالفتایعّویه،ا گرابهاگفتۀا

طبریا عتئّداکنیحاکها زاپنّهابردناقتبیلا)گرچهاگفتۀاطبریا ینجّا

صریحانمست(ابهایلحابنازیّدایّدایساکناا)وایساد نیحاکهایلحاتّزهادقا

زیّنایزیاابهامکویتاخر یّناقیماها یت(.اکئسابعاا زا ین،ادقا

یّلا64اهجری،اقتبیلاکشتهاشا،اوابنّبر یناآنچهابالذقیا

زیّنا دقا  وا  زا پسا وا زیّدا قبیعابنا بّا قتبیلا یدّبلۀا دقبّقۀا

عبیاهللاابنا بسابکرها زایّلا46اهجریابهابعااگفته،اشّیاا زا

قویاعّدتابودهاواهنوزادقاآنازیّناقتبیلسامکویتانا شتها

ـاانها ولاااـابراپنگلا  یت.ابّا ینایحّیبه،اتطبیقاقتبیلادوما

بهالحّظازیّنسایّنعسانا قد،اوا یناهئّنا متئّلادومانیکیتینا

اقتبیلاوابرهّتگینا
ً
 یت،اهرچناابهاخالفاگفتۀا و،اظّهر 

بر دقانبودها نااواقتبیلافرزناابزقگاترا واواخر یّناتگیناشّها

فرزنااکوچکاترا وابودها نا.ابّا یناهئه،ا گرانخو هیحابهاگفتۀا

اهنوزاق هاملا
ً
طبریاوابالذقیابسا عتنّابّشمح،ایسألهاظّهر 

رطعسانا قد:ا گراآنچهاطبریاگفتها یتادقیتابّشا،اآغّزا

ابعاا زایّلا61اهجریارر قاد د،ا
ً
 یتداللاقتبیلاق ابّیاا متئّال

بر دقیا بهاعالوها وا بّشا،ا دقیتا بالذقیا گفتۀا  گرا وا

خر یّناتگیناشّهاواقتبیلا)وانهابر دقیابرهّتگیناواقتبیل(اهحا

یسلحابّشا،ا ختالفابر دق ناپّنزدهایّلساربلا زا ینابروزا

کردهابودها یت.

یوقخّنادقیتاوانّدقیتا ینایطّلباق ،اکهانویسناها

اواباوناقجوعادریقابهاترجئۀاینّبعاچینساوایّفتهاهّیا
ً
 جئّال

یکهاشنّیسابهاعنو نایاخلابحثادقازبّنافّقیسانوشتها یت،ا

قوشناخو هنااکرداوابرانّو قدیاکهاپّادقاکفشا یشّناکردها

خو هناابخشود.
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