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 ؛نشانۀرابطۀسیاستوجعلحدیث«عشرۀمجّشره»پندارۀ

 1علی راد
 2سید مهدی حسینی

 چکحده
،:=غ:صهل;ه:وخ;ون:وه;ن:و:وش;هور:جه<ی:وذسوب:به:رسول:ط;د=:،:حدحث«عشره:وجشره»

ک;;الم:=ه;;ل:س;; بشش;;ی:و:توصر;;ه:عهلک;;رد:طلف;;<ی::ّذت:=س;;ت:و:در:وش;;روعرتدر:ح;;دحث:و:
ک;;<رگز=ر=ن:آج;;<ن:=غ:جق;;ش:ص;;دی:برط;;ورد=ر:=س;;ت.:=غ:=ی;;ن:رو،:ص;;ز>:وج;;<جی:وه;;ن:در::س;;ه گ<ج;;ه:و:

آح;د.:ع<له;<ن:ودرس;ه:طلف;<،:ب;ه:س;جب:جق;ش:و::=جدحشه:سر<سی:ودرسه:طلف<:ب;ه:ش;ه<ر:و;ی
کالو;;ی:=ی;;ن:ح;;دحث،:تالش ح;;<دی:در:حف;; :ک<رکرده;;<ی:وه;;ن:سر<س;;ی:و: و:ت;;روحد:و::ه;;<ی:ز

کرده کر;د:د=ش;خه:و::توصره:آن: =جد؛:هر:ضذد:ع<له;<ن:ش;رعی،:ههرش;ه:ب;ر:صعل;ی:ب;ودن:آن:تأ
=جد.:در:دهه:=طرر،:ورود:صرح<ن:=سخش;ر=ق:ب;ه:جق;د::=سذ<د:و:وحخو=ی:آن:ر=:وشدوش:د=جسخه

ح<بی:=ین:حدحث:و:رسردن:ب;ه:هه;<ن:دح;دگ<ه:ع<له;<ن:ش;رعه:ص<ل;ب:توص;ه:=س;ت.:ب;ر: ز و:=ر
ب;;;ر=ی:«:عش;;;ره:وجش;;;ره«:ه;;;<ی:=سخش;;;ر=قی،:صع;;;ل:هوش;;;هذد=جه::وهشپ<ح;;;ه:جخ;;;<حد:حک;;;ی:=غ:پژ

:تثجرت:جظرحه:طالفت،:در:تق<بل:ب<:جظرحه:ج;ص،:در::=سخف<ده ه<ی:سر<سی:ودرسه:طلف<:در
:وشهود:=ست.:ودرسه:=هل:بیت :ک<واًل

حگی،:=ح<دح;;ث:سر<س;;ی،:صع;;ل:ح;;دحث،:طالف;;ت::هددا: کلیددد واژه عش;;ره:وجّش;;ره،:و<ح;;<:ح;;<ز
:صح<به.

 درآمد
حر:ح;;دحث::سر<س;;ت:و:ح;;دحث،:وس;;ألهر=بط;;ه:وخق<ب;;ل: :ت;;<ر =ی:ب;;س:وه;;ن:و:ق<ب;;ل:درج;; :در

گوجه:وسله<ج<ن،:=عن:=غ:شرعه:و:=هل:سّذت:به:شه<ر:وی که:بدون:توصه:به:وذ<سج<ت::آحد؛:به: =ی:

                                                     :
:د=جشگ<ه:تهر=ن:_:پردحس:ف<ر=بی:)1  (.ali.rad@ut.ac.ir.:=سخ<دح<ر
د=جش;گ<ه:ق;رآن:و::(:و:د=جش;زوی:دکت;ری.:عضو:هرزت:علهی:پژوهشگ<ه:قرآن:و:ح;دحث:)پژوهش;کده:تفس;رر:=ه;ل:بی;ت2

 حدحث:قن.
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حر:ح;;دحث: :و:ف;;رود:ت;;<ر :ف;;ر=غ ح;;<ن:صع;;ل:ح;;دحث،:تص;;ویر:دقرق;;ی:=غ سر<س;;ت:و:جق;;ش:آن:در:صر
که:سلطه::تو=ن:=ر=خه:د=د.:و=قعرْت::جهی :سلطه:فرهذگ;ی:و:عص;جرت:=ین:=ست: سر<سی،:به:س<ن 

جه;;<:و:غد=ح;ش:=ح<دح;;ث:=ص;رل:د=ش;;خه::ق;ووی:و:ول;ی،:جق;;ش:پررجگ;ی:در:پدح;;د=ری:وخ;ون:ح;دحث
:رص<ل:=هل:سّذت،:ص<حگ<ه:و:و=بسخگی که:در گوجه: :=رغش:=ست؛:هه<ن: گ;ز=ری::ه;<ی:سر<س;ی:در

:=ف;;;ر=د:جزدح;;;ک ح;;;<ن:جق;;;ش:پررجگ;;;ی:د=ش;;;خه:و:س;;;جب:برط;;;ورد=ری:بیش;;;خر :ب;;;ه:ه;;;رم:ق;;;د:ر=و رت:و:تر
:=ی;;ن:=ف;;ر=د،:ب;;ه:=ص;;ح<ب:=لز;;<ه:و::سر<س;;ت:=غ:وث<ق;;ت:رص;;<لی ش;;ده:=س;;ت.:عالو;;ه:عس;;کری:=غ

:=جدحش;ه:رص;<لی: :ب;ه:آج;<ن:در ک;ه:هه;<ره:جگ;<هی:تک;رحن:آور;ز ک;رده: که;<ن:ح;<د: =لسلطۀ:و=لر;<ن:و:ح<
کن:بوده:=ست. :::3=هل:سّذت:ح<

ک;ه:برط;ی:ش;رفخگ<ن:وع<وح;ه،:جف;رین:جج;وی::=ین:فضرلت :»تر=شی:ت<:ح;دی:=فر=ط;ی:=س;ت: ال
و:وش<لف;;<ن:ضذ;;رن::4:ر=:در:ش;;أن:وی،:فض;;رلت:و:دع;;<یی:وس;;خز<ب:پذد=ش;;خه«:=ش;;جع:=ه:بطذ;;ه

:=ین:رو=حت:ر=،:ضون:جس;<یی:ص;<حب::فضرلت ،:ب;ه:دلر;ل:=جک;<رش:ت;<:ح;د:و;ر :=لس;ذنس<زی:=غ
کردجد.:غدجد:و:=و:ر=:به:شرعه :::5گر=یی:وخهن:

:=ی;ن:رو=ح;ت:جج;وی:و;ردود:د=جس;خه:و:ب<ورو:وحقق<ْن: ذ;دی:ب;ه:آن:ر=:وخ;أثر:=غ:ضذرن:تأوحلی:ر=:=غ
::6=جد.:دلجسخگی:به:وع<وحه:د=جسخه کت;ب:رص;<لی:=ه;ل:س;ّذت،:عه;ر :برط;ی:=غ: به:ههرن:س;<ن،:در

ک;ربالی:حس;رذی:ر=:ثق;ه:د=جس;خه:و:در:ش;رح: :=و;وی:در:حه<س;ه: ک;<رگز=ر بن:سعد:بن:=ب;ی:وق;<ص،:
:توثرقش،:ب<:=فخش<ر:ضذرن:آورده :=جد::ح<ل:وی،:بعد:=غ

 7.هو الذی قتل الحسحن

ک;ه:ب;ه:ه;وس:ُول;ک:غهی:صال :ب;<ره:ششص;ی: ف;ت،:فض;<حت:و:قج<ح;ت:ب;ر:ضذ;رن:د=وری:در
حش;ت.:=ی;ن:د=وری:ری،:طون:درد=جه:رسول:طد= ه;<::و:ح<ر=ن:ب<:وف<حش:ر=:ظ<له<ج;ه:ب;ر:غو;رن:ر

ک;ه:س;ّذت:جج;وی:و: :آس;خ<ن:سر<س;ت:و:ق;درت:=س;ت: گوح<یی:بر:ظبا:حقرقت:و:ر=سخی:در سذد:
ح;;;<بی:ب;;;ه:=ه;;;د=ف:ش;;;وم:ط;;;ود::در:دس;;;تد=ر:آن،:ض;;;ون:رص;;;<ل:و:ح;;;دحث:ر=::ه;;;<ی:ور;;;ر=و:د=جش

کرده:=ست.: :=سخشد=م:
حشی،:جخ;;<حد: حر:تحلرل;;ی:و:جق;;د:ت;;<ر :پرت;;و:وط<لع;;<ت:ت;;<ر :دوره:وع<ص;;ر،:در ح;;دحث:پژوه;;ی 

                                                     :
 .83،:ص1،:جعجد:=ه:سجأ.:3

:.183،:ص3،:جسرر:=عالم:=لذجال>.:4
:.87،:صدر=س<ت:فی:=لحدحث:و:=لهحدثرن؛:83،:صرنطص<خص:=ورر:=لهووذ.:5
:.583،:ص8وضو>:=لذجی،:ج.:6
:.88،:ص1،:جشرح:=حق<ق:=لح ؛:453،:ص7،:جتهعحب:=لخهعحب.:7
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:بررس;;ی:وذ<س;;ج<ت:سر<س;;ت:و:ح;;دحث:=ر=خ;;ه:جه;;وده:=س;;ت.:در:ضذ;;د:ده;;ه:=طر;;ر،: وهه;;ی:ر=:در
:زو=ح;<ی:سذد:شرعه،:جقش:=ووح<ن:و:عج<سر<ن:ر=:در:صع:بین:و:جکته:وحقق<ن:ب<رحک ل:حدحث:=غ

:تثجرت:ووقعرت:طود:و:بر=ج;د=زی:وش<لف;<ن:ر=:در: وشخلفی:بررسرده:و:=جخف<ع:سلطه:سر<سی:در
:رو=ح;<ت:=ه;ل:س;ّذت:عرذ;ی:جه;وده:جهوجه ::ه<یی:=غ :ف;=ج;د.:س;رد:عل;ی:ورالج;ی:در :ی=لرس;<خل:=لعش;ر
::کتب:=لسذة،:یث:=لهوضوعة:فح=ألح<د حر:=لحدحث:=لذجوی:ب;ین:س;لطةوحهد:علی:=لحلو:در :ت<ر

:=ل;;;ذص:و:ج;;;ص:=لس;;;لطة که;;;<ل:حر;;;دری:در :یوع;;;<لن:=إلس;;;الم:=ألو;;;و،:س;;;رد: ،:عالو;;;ه:=ورذ;;;ی:در
که:ب;ه:ت;أثرر:و:ت;أثر:سر<س;ت:و:=ل دیر«:دهن:=لهوضوعةح=لوض<عون:و: ح<د» :آجه<:هسخذد: ،:=غ:شه<ر

:=جد.::حدحث:توصه:جش<ن:د=ده
:ور;;<ن:وحقق;;<ن:=ه;;ل:س;;ّذت:جر;;ز:رگ;;ه :آث;;<ری::در :=ی;;ن:رهر<ف;;ت:=جخق;;<دی:ر=:در ض;;ون:ه;;<یی:=غ

:=بو=العلی:وودودی،:=لشالفة:و:=لهلوکره ن:=لذص:یب:ی=لسلف:ی=لعقل:=لفقه:و=إلسالم::ی=لسلطة:ف:=غ
:=ب;;ن::=لهوض;;وع<تن،:ر<س;;ح=غ:عج;;د:=لز;;و=د::رحو:=لخ;;<ر )ب;;<ب:وزه;;ع:فض;;<خل:=ب;;ی:بک;;ر:و:عه;;ر(:=غ
کرد.::=غ:وحهد:ط<هر:فخذی:و:...:وی:تعکرک:=لهوضوع<تصوزی،: :تو=ن:ردح<بی:

که:در:سده:=طرر:به:وذ<سج<ت:و:تأثرر:و:تأثر=ت:سر<س;ت:و:=سخشر=ق،:صرح<ن:دح گری:=ست:
کروج;ه::حدحث:=سالوی:توصه:جهوده،:و:پژوهش :=ی;ن:عرص;ه:جش;ر:د=ده:=س;ت.:بخرحش;<: ه;<یی:ر=:در

کت<ب:وهن: کت;<ب:=جدحشه:سر<س;ی:در:ص;در:=س;المو:صرحسن:ه<:در:دو: ،:وحلف;رد:و<دلوج; :در:دو:
=ت;<ن::8،:وحلر;<م:و;وجخگهری:و=ت،ه;<ی:ور;<جی:ه<ی:=س;الوی:در:س;ده:فرقهو::ص<جشرذی:وحهد

ه;<ی::ه;<ی:طودش;<ن،:ب;ه:وس;<خل،:تح;والت:و:طرف:کلجر ،:ج<بی<:آبوت،:...:در:برطی:=غ:جگ<ش;خه
::س;ررک:سر<س;ی:رس;ول:ط;د=:9=ج;د.:سر<سی:ر=ح;د:ور;<ن:وس;له<ن:ص;در:=س;الم:پرد=طخ;ه :=غ جر;ز

ک;ه:جوش;خه:دحگر:عرصه <ی:وهه;ی:=غ:ه:ه<ی:وورد:توصه:ط<ورشذ<س;<ن:در:ح;دحث:پژوه;ی:=س;ت:
:::10آج<ن:جشر:ح<فخه:=ست.

کت;;<بBill Warnerب;;ر=ی:جهوج;;ه،:بی;;ل:و=رج;;ر:)  The Political Traditions of:(:در:

Mohammed:(ک;;;ه:ضذ;;;رن:جگ;;;<هی:ب;;;ه:=ح<دح;;;ث:س;;ذت:سر<س;;;ی:وحه;;;د (:ت;;;الش:د=ش;;;خه:
:د=شخه:ب<شد.:سر<سی:رسول:طد=
حگی :Yazigi:Maya):و<ح<:ح<ز ک;ه:در ح;دحث:»وق<ل;ه:(:=غ:صهله:ط<ورشذ<س<ن:وع<صر:=ست:

                                                     :
کرد:بر:دحدگ<ه.:ر.ک::8 :ص.719،:ه<ی:وحلر<م:ووجخگهری:و=ت:صرح<ن:شذ<سی:سرره:پژوهی:در:غرب:ب<:تأ
:.818،:ص«حدحث:پژوهی:در:جگ<شخه:ه<ی:وسخشرق<ن».:ر.ک.:9

گزحده:وخون:و:وذ<بع».:ر.ک::10 :ص.836،:«وزهع:صه<جی:تقرحب:وع=هب:=سالوی:،سرره:پژوهی:در:غرب::
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:ق;;ر=رد=دن:ح;;دحث:عش;;ره:وجّش;;ره،:ب;;ه:تحلر;;ل:11،«عش;;ره:ح;;<:=س;;خف<ده:سر<س;;ی:=غ:س;;ذت ب;;<:وح;;ور
ح;;ه:سر<س;;ی:ط;;ود: =جخف;;<ع:هوش;;هذد=جه:دس;;خگ<ه:طالف;;ت:=غ:صع;;ل:=ی;;ن:رو=ح;;ت:ب;;ر=ی:تثجر;;ت:جظر
: حر:ص;;در گ;;ر=حش:وط<لع;;<تی:وی:ت;;<ر کلهجر;;<:ب;;وده:و: حگی:=س;;خ<د:د=جش;;گ<ه: پرد=طخ;;ه:=س;;ت.:ح;;<ز

حت:وس< کذ;ون:ش;ش:وق<ل;ه:و:خل:=صخه;<عی،:سر<س;ی،:زج;<ن:و...:=س;ت=سالم:ب<:وحور .:=غ:وی:ت;<:
کت;;<ب:وذخش;;ر:ش;;ده:=س;;ت. پ;;ژوهش:ح<ض;;ر،:ض;;هن:ب<غشذ<س;;ی:=جدحش;;ه:و:روش::12ح;;ک:صل;;د:

:پژوه;ه:ب;ر:=س;<س:وس;<خل:=ص;لی: ح<بی:آن:پرد=طخ;ه:=س;ت.:س;<طخ<ر ز :=ین:وق<له،:به:=ر حگی:در ح<ز
:=ین:وس حگی:بوده:و:بر=ی:هر:حک:=غ :وق<له:ح<ز <خل،:عذو=جی:علهی:=جخش;<ب:ش;ده:و:طرح:شده:در

:و:جقد:شده:=ست.: :سحس:دحدگ<ه:وی:تقریر
:پژوهش :ح<فخه،:جگ<شخه:در :=ی;ن::ه<ی:جشر ح;ت:ووض;وع:=ی;ن:وق<ل;ه:ح<ف;ت:جش;د.:=غ =ی:ب<:وحور

:=غ:صهله:وق<الت:جشس;خرن:ب;ه:ش;ه<ر:و;ی ک;ه:ب;ه:جق;د:دح;دگ<ه:رو،:پژوهه:ح<ضر حگی::آح;د: ه<ی:ح;<ز
:پرد=طخه:=ست.

گفت3 گذاری و   هان صدور. تاریخ 
حگی:در:بش;ش:جشس;;ت:وق<ل;ه:ط;ود،:ب;;<:صهل;ه :رو=ح;;ت::ح;<ز حر:ظه;ور کوت;;<ه،:ضذ;رن:ب;ه:ت;;<ر =ی:

 عشره:وجشره:در:ورر=و:=سالوی:پرد=طخه:=ست::

که: :ح<فخه،:حدحث:=ست.:«:عشره:وجشره»جشسخرن:وذجعی: :13در:آن:ظهور
گفخه;;<جی:=غ:آن:=ر=خ;;ه:جک;;رده:=س;;ت حشی:و: ک;;رده:و:تحلر;;ل:ت;;<ر :بس;;ذده: .:وی:ب;;ه:هه;;رن:وق;;د=ر

گ;;ع=ری،:وییگی حر: گفخه;;<جی:و:ت;;<ر ک;;ه:در:تحلر;;ل: گر=حش:روش;;ن:=س;;ت: ه;;<ی::ه;;<ی:=س;;ذ<دی،:
ک;ه:در: :و:...:بس;ر<ر:ض;روری:=س;ت: حشی:ص;دور رو=ح<ن،:جوع:و:=عخج<ر:وص<در،:=وک<ن:سذزی:ت<ر

:شود::ق<لب:جک<تی:به:آجه<:=ش<ره:وی
: گفخه;;<ن:ح;دحدی:=ه;;ل:س;;ّذت:وط;رح:ش;;ده:و:ور;;ر=و:«:عش;;ره:وجش;ره»=ول(:ح;دحث  فق;;ط:در:

:=جدحش;ه::رو=یی:شرعی:ف<قد:ضذرن:پذد=ره =ی:=ست؛:ع<له<ن:شرعی:=غ:غو<ن:طرح:=ی;ن:پذ;د=ره:در
:و: کذ;;;ون:ب;;;<:آن:وش<لف;;;ت:جه;;;وده:و:جق;;;ده<ی:ص;;;دی:ب;;;ر:=ص;;;ل:ص;;;دور ح;;;دحدی:=ه;;;ل:س;;;ّذت:ت;;;<:

                                                     :
،:ش;ه<ره:STUDIA ISLAMICAدر:وزل;ه::«Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition»:.:وق<ل;ه11

:ض< :شده:=ست.:167:-:159م،:ص1997،:س<ل:86
 .36،:ص«ی:فقه:=لحدحدی:ط<ورشذ<س<نه<:گوجه:پژوهی:پژوهش».:ر.ک::12

13. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 160. 
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کرده :ح;;ک:بس;;خر:ص;;دلی:=ی;;ن:جش;;<ن:وی:14=ج;;د.:وحخ;;و=یی:آن:بی;;<ن: ک;;ه:=ی;;ن:ح;;دحث:در _::ده;;د:
:الف:ص;;دی:در:ص;;دور:آن:=غ:رس;;ول:ط;;د=سر<س;;ی:وط;;رح:ش;;ده:و:و;;ع=هب:=س;;الوی:=ط;;خ

:ب;ه: گفخه<ن:=صه;<عی:جرس;ت،:لک;ن:جظ;ر د=رجد.:ب<:وصود:وش<لفت:شرعه:ب<:=جگ<ره:عشره:وجشره،:
گفخه<ن:غ<لب:به:شه<ر:وی کثرحت:جسجی:=هل:سّذت:در:صه<ن:=سالم،: :آحد.:=

گر:حک:وسأله :قرآن:د=شخه:و:وحی:قرآجی::دوم(:= حشه:در :=جدحشه:=سالوی،:ر :وهن:و:بذر<دی:در
:آن:جج;وده:و: :پ;عیرش:ص;دور آن:ر=:به:عذو=ن:حک:=صل:وطرح:جهوده:ب<شد،:دحگر:وز<ل:تردح;د:در

گفخه<ن:قرآجی:وی :تو=ن:آن:ر=:قجول:ح<:رد:جهود.::ب<:عر<ر:
: :قرآن،:به:دجج<ل:طود،:تجرین:سّذت:ججوی:ر=:در:پی:طو=ه;د:د=ش;ت.:=غ =صل:طرح:ووضوع:در

:ب<ره:ووضوع:ق :رو=حت:ججوی:در گر:وسأله:وت:وی=ین:رو،:=وک<ن:صدور =ی:ف<قد:=ی;ن::گررد.:ح<ل:=
:ب;<ره:آن:ضرس;ت؟:آح;<:ص;رف:=جخس;<ب:ص;دور:رو=حخ;ی:ب;ه:رس;ول: وییگی:ب<ش;د،:وعر;<ر:د=وری:در

:و=ق;;عط;;د= ک;;<فی:=س;;ت؟:ب;;<::،:در گفخه;;<ن:ط;;رح:و:رو=ج:آن:در:دوره:جج;;وی: حر:و: :ت;;<ر جه;;<یی:=غ
حشی:روشن:وی :و=ضع<ن:ح;دحث،:وس;أله:تحلرل:ت<ر که:طرلی:=غ ک;ه::شود: =س<س;ً<:در:عه;د:=ی:ر=:

:=حش;;<ن:ب;;وده:=س;;ت،:ب;;ه:وی:جس;;جت: جج;;وی:ووض;;وعرت:جد=ش;;خه:و:حخ;;ی:ف<ق;;د:وص;;د=ق:در:عص;;ر
ف<ق;د:«:عش;ره:وجش;ره»=ج;د.:پذ;د=ره::تر=ش;ی:ب;ر=ی:آن:ب;وده:د=ده:و:به:دجج<ل:=عخج<ر:س;<زی:و:پیشرذه

:ق;رآن:تأیی;د:ششص;رترشیپ ک;ه:در :آح<ت:قرآجی:=ست؛:بدین:وعذ;<: ه<ی:ط;<ص::ذه:و:وسخذد:در
که:=ین:ح;دحث:جه;<ی:=دع;<:د=رد،:وص;ود:صح<به:و:تض گوجه: هرن:قطعی:بهشخی:شدن:آج<ن،:آن:

ح;;<ن :و;;و=رد:ط<ص;;ی:ب;;ه:وص;;د=ق:ورود::ج;;د=رد؛:=س<س;;ً<:س;;جک:قرآج;;ی،:صر شذ<س;;<جه:ب;;وده:و:ص;;ز:در
:پ<ح;ه:آح;<ْت:_::جکرده:=ست؛:بر=ی:جهوجه،:صرح<ن:جف<ق =ی:وس;لن:در:دوره:ج;زول:وح;ی::پدح;ده:ک;ه:ب;ر

ح;<ج_::قرآجی:ب;وده:=س;ت :ب;ه:ش;کل:صر گرفخ;ه:و:=غ:تص;رحا:ب;ه:=س;<وی:وذ<فق;<ن  ی:و;ورد:تحلر;ل:ق;ر=ر:
:ب<ره:صح<به:عهل:شده:=ست.: :ش<طص:و:وهن:طودد=ری:شده:=ست.:به:ههرن:س<ن،:در

:پ;;<د=ش :ق;;رآن:=غ ::=لجخ;;ه:در ه;;<ی:بهش;;خی:و=بس;;خه:ب;;ه:عهلک;;رد:جر;;ک:ص;;ح<به،:هه<جذ;;د:دحگ;;ر
که:ب<:=دع;<ی:عش;ره:وجش;ره:تف;<وت:و;<هو :=ی;ن:رو،:وؤوذ<ن:ر=سخرن،:سشن:رفخه:=ست: ی:د=رد.:=غ

:پ;رد=طخن:ب;ه:وس;<خل:و: گفخه<ن:وحی:قرآجی:ضذ;رن:=دع;<یی:وط;رح:جج;وده:و:ب;<:=س;لوب:آن:در : در
:=ی;;ن:رو،:جه;;ی :ق;;رآن::گه;;<ْن::=ی:ب;;ی:ت;;و=ن:پذ;;د=ره:ص;;ح<به:ووض;;وع<ت:تف;;<وت:د=رد.:=غ بهش;;خی:ر=:در

کرد.: :ردح<بی:ح<:=ثج<ت:

                                                     :
:=الج;;;و=ر؛:377:-:376،:ص8،:ج=حخز;;;<ج.:ر.ک::14 ،:18،:جتش;;;رید:=لهط;;;<عن:لکش;;;ف:=لض;;; <خن؛:817:-:816،:38،:جبح;;;<ر

:.451:-:484،:ص=لزذة:و:=لذ<ر؛:188:-:118،:ص13،:ج=ل دیر؛:446ص
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:ر حشی:ظه;ور گفخه;<ن:شذ<س;ی:ت;<ر : حگی:در که:ح<ز و=ح;ت:عش;ره:وجش;ره:در:جکته:وهن:دحگری:
:وذ;<بع:ح;دحدی:=ه;ل::صو=وع:حدحدی:بد=ن:تصرحا:وی :=ی;ن:رو=ح;ت:در کذد،:تأطرر:وعذ<د=ر:ظهور

:سّذت:=ست::
حذ;;ه:آش;;ک<ری:وص;;ود ح;;ه:::قر ک;;ه:ش;;هرت:جظر در:=طج;;<ر:«:ده:ص;;ح<بۀ:وذخش;;ب»د=رد:

ه;<ی::ه;<:ب;ر:جگ<ش;خه:=ین:توسعه،:بع;د:=سالوی:دیر:هذگ<م:توسعه:ح<فخه:=ست.:=لجخه:
:ب;;;وده:«:=لطجق;;;<ت»و:«:=لس;;;ذن» گ;;;ع=ر جزدح;;;ک:ب;;;ه:ق;;;رن:جه;;;ن:)س;;;وم:هز;;;ری(:ت;;;أثرر:

:ق;رن:ح;<غدهن:)ق;رن:پ;ذزن:هز;ری(:ش;روع:ب;ه:ت ری;ر:و:15=ست که:وق;<حع:در ...:غو<جی:
:=ههر;ت:فز=حذ;ده :=ی;ن:آث;<ر که:=ین:ووض;وع:در کرد،:غو<ن:آن:بود: =ی:بی<ب;د.::دگرگوجی:

ه;ر:ح;ک:=غ:شروع:به:وعرفی:ششص;رت::جگ<ر=ن،:طجق<ت،:به:وییه:تر=صن:ه<ی::کت<ب
ک;;ه:ب;;ه:=ی;;ن:=ف;;ر=د::بش;;<رت:ح<فخ;;ه:ده:جف;;ر کردج;;د؛:ب;;<:=ی;;ن:توص;;رف: در:ح;;دحث:عش;;ره:

:غو;<جی:::وعده:بهشت:د=ده:شده :س;رر:وق;<حع:=غ :آش;ک<ر،:=ی;ن:دگرگ;وجی  =ست.:به:ط;ور
ح;;د:=غ:ح;;دحث:عش;;ره:جس;;جت:ب;;ه:جق;;ل ک;;ه:جق;;ل:س;;عرد:ب;;ن:ز ه;;<ی:دحگ;;ر:=ی;;ن::رخ:د=د:

:=ولوحت:برطورد=ر: :شد.::حدحث:=غ
:قرن:دو=غده: کت;<ب:وس;خقلی:ب;ه:ووض;وع:=غ ک;د=وذی:»ح;<:«:فض;<خل:عش;ره»به:بع;د،: پ<

ه;<ی::پس;ذد:در:جگ<ش;خه:و:ب;ه:عذ;و=ن:ح;ک:ووض;وع:و;ردم:16=طخص<ص:ح<فت«:ده:تن
حش;ه:17سذت:ب;<قی:و<ج;د.::وعهجی:وخأطر:=هل ک;ه:ر :=ی;ن:غو;<ن:=س;ت: ه;<ی::دقرق;ً<:=غ

گ;;روه:و:غذ;;ی:س;;<زی:پ<ح;;ه ::ه;;<:و:غورذ;;ه:صع;;ل:در:توض;;را:=هّهر;;ت:=ی;;ن: ه;;<ی:آجه;;<:در
:18کذد.:کتوب<ت:حدحدی:ظهور:پید=:ویو

: :=جگ;<ره:عش;ره:وجش;ره:ر=:در حشی:وخ;أطر :ت;<ر که:جوحسذده:به:دقت،:ظهور و=قعرت،:=ین:=ست:
کرده:=ست.:ورر=و:حدحدی،:طجق<ت:جگ<ری:و:تر=صن:جوحسی:=هل:سّذت:برصسخه:و:جش<ن :  د=ر

که;ن:=ه;ل:س;ّذت:ب;ه:عذ;و=ن:حلق;ه:وفق;و:هن :ور;ر=و:وخق;دم:و: ده:ضذرن،:به:عدم:طرح:آن:در

                                                     :
15: کتب:=ص;لی:ح;دحدی:=ه;ل:س;ّذت،:پ;یش:=غ : که:در حگی:=ین:=ست: ،:=ی;ن:ص;حرا:=لجش;<ریو::ص;حرا:وس;لن.:وقصود:ح<ز

:=ی;ن:ق;رن،:ب;<:جق;ل:آن: رو=حت:جقل:جشده:=ست؛:حعذی:ت<:جرهه:=ول:قرن:سوم:هزری:=ین:رو=ح;ت:ش;ذ<طخه:ش;ده:جرس;ت:و:در
کتب:سذن:و: گز=رش:آن:در: :برطی:=غ:صو=وع:رو=یی،:=قج<ل:به: :ح<بد.:طجق<ت:=فز=حش:ویدر

؛:ب;وری،:سررک:=لذجی:و:=صح<به:=لعشرک؛:=لرح<ض:=لذضرک:فی:وذ<قب:=لعشرک؛:طجری،:طص<خص:=لعشرک:=لکر=م:=لجررک.:ر.ک::16
:.=لزوهر:فی:جسب:=لذجی:و:=صح<به:=لعشرک

 .صزیل:=لهذة:فی:سررک:=لهجشرین:ب<لزذة؛:ون:فض<خل:=لعشرک:=لهجشرین:ب<لزذة.:ر.ک::17
ک;رده:=س;ت::،:وحب:=لدین:طجری:در:طجری:جقل:وی.:بر=ی:جهوجه18 که:طد=وجد:=رو=ح:عشره:ر=:قجل:=غ:طلقت:آجه<:صهع: کذد:

گسخر=جده:=ست:) :آجه<:ر=:  (.89،:ص1=لرح<ض:=لذضرک:فی:وذ<قب:=لعشرک،:جو:به:صورت:حک:پرجده:روح<جی:=جو=ر
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کرده:و:آن:ر=:قرحذه حشی:=ین:بحث:توصه: گفخه;<ن:وح;دث<ن:و::ت<ر =ی:بر:عدم:رو=ج:=ین:=جگ;<ره:در:
گرفخه:=ست.: کهن:سّذی: :ع<له<ن:

که;ن:س;ّذی: گر:ضذ;رن:فض;رلخی:ج;زد:وح;دث<ن:و:ع<له;<ن: که:= :تأیید:سشن:وی:ب<حد:=فزود: در
که:آج<ن:جه:تذه<:آن:ر=:جقل:و:ثج;ت:و;ی:شذ<طخه:شده:بود،:طجرعی:وی :ب;ه::جه<حد: کردج;د،:بلک;ه:جظ;ر

ک<رکرده;;;<ی:وحخ;;;و=یی:آن،:ت;;;ک:جگ<ری ه;;;<ی:ط<ص;;;ی:ب;;;ر=ی:ت;;;روحد:=ی;;;ن:ح;;;دحث::=ههر;;;ت:
:فرهذ :ع<وه:وسلهرن:تجلرغ:وی:وی :کردجد.::جگ<شخذد:و:آن:ر=:در

حر:حدحث:=هل:سّذت،:تذه;<:ح;ک:تفس;رر:د=رد:و:آن،:=ی;ن: :ت<ر تأطرر:دیر:هذگ<م:=ین:=قد=م:در
:ق;رن:دوم:هز;ر ی:=ی;ن:=جگ;<ره:ش;ذ<طخه:ش;ده:جج;وده:=س;ت:ح;<:بذ;<:ب;ه:که:جزد:وح;دث<ن:ص;<وع:جگ;<ر

:ج;ه:ب;<:وص;ود:غورذ;ه:دالحلی:=غ:صهله:صعل،:آن:ر=:ش<حس;خه:جق;ل:جد=جس;خه گ;ر ه;<ی::ه<:و:=جگرزه:=جد:و:
:قطع:به:جقل،:ثجت:و:تروحد:آن:=قد=م:و;ی ضذ;رن،:=ی;ن::کردج;د.:هن:وعهجی:و:سر<سی:آج<ن:به:طور

ک;;ه:ب;;<:پ;;عیرش:دی;;ر:هذگ;;<م:= :ب;;دین:وعذ;;<:=س;;ت: ی;;ن:=جگ;;<ره:ب;;ه:عذ;;و=ن:ح;;دحث:در:صو=و;;ع:تفس;;رر
کت<ب:حدحدی،:پش;خو=جه :ح<ف;ت:ت;<:ب;<:ب<س;<زی::ه<ی:ت;وصرهی:آن:در: ه;<ی:طجق;<ت:و:ت;ر=صن:ظه;ور

:بر=ب;ر:آحذ;دگ<ن:و:ع;و=م:=غ: :=ین:رو=ح;ت:س;<طخگی،:دف;<ع:وقج;ولی:در ششصرت:=فر=د:ح<د:شده،:در
حشی:فرهرشخگ<ن:غفلت:جهودجد:و:ص گ;ون:آج;<ن:وش<طج<ن:د=شخه:ب<شذد؛:=و<:=غ:جقد:ت<ر :ح;ر: ع;ل 

:جقد:جکته :آفخ<ب  :بر=بر که:در:حکهت:در :ه<ی:لقه<جی:آوده:=ست::سذز<ن:و=:شد:
 19اخلص العهل فأن الجاقد بصحَ.

 . تعدد صدور حا جقل 2
:ورر=و:حدحدی:=هل:سّذت:وصود: گوجۀ:وخذی:=غ:عشره:وجشره:در :=دع<ی:جوحسذده،:سه: بذ<:بر

:=غ:رس;ول:ط;د=:20د=رد گوج;ه:وخذ;ی،:س;ه:ر=:د=رج;د.::که:=دع<ی:ص;دور :و;ر=د:=حش;<ن:=غ:س;ه: گ;ر =
یر=:بر:ف;رض::حدحث:وسخقل:=غ:رسول:طد= ب<شد،:=دع<ی:=حش<ن:ف<قد:دلرل:=ثج<تی:=ست؛:ز

گ<ج;;ه:ت;;ک:ت;;ک: =ثج;;<ت:ص;;حت:=ص;;ل:ص;;دور،:تع;;دد:=س;;ذ<د:آن،:=لز=و;;ً<:وس;;<وی:ب;;<:ص;;دور:صد=
و:ه;<ی:وشخل;ف::تو=ن:=غ:آن،:تک;ر=ر:ص;دور:در:ووقعرت:جرست:و:جهی:رو=ح<ت:=غ:رسول:طد=
:جه<حت:=ههرت کرد.::در  س<زی:بر=ی:وحخو=ی:حدحث:ر=:=دع<:

گوج;ه:به:جظر:و;ی ک;ه:ب;ه: :ح;ک:و;خن:جرس;ت: ه<ی:وخذ;وعی:ب;ه:رس;ول::آح;د:عش;ره:وجش;ره:ب;یش:=غ
تع;;دد:ثج;;ت:آن:در:صو=و;;ع:ح;;دحدی:جر;;ز:دلر;;ل:تع;;دد:=ص;;ل::جس;;جت:د=ده:ش;;ده:=س;;ت.:ط;;د=

                                                     :
:.317،:ص7،:جووسوعة:=ح<دحث:=هل:=لجرت.:19

20. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 160 



دارۀ 
پن

«
ّشره

ۀ مج
عشر

»
ث

حدی
عل 

و ج
ت 

یاس
ۀ س

رابط
انۀ 

 نش
؛

 

 

 

48 

:ر=وح<ن:ح;<:_::رو=حت:جرست.:بطالن:=ین:=دع< ص;ح<به:و:جق;ل:آن:در:صو=و;ع:که:تکر=ر:حک:رو=حت:=غ
ی;;ر=:ض;;ه:بس;;<:رس;;;ول:_::،:دلر;;ل:ب;;ر:تع;;;دد:ص;;دور:آن:=س;;ترو=ی;;ی:وخذ;;وع بس;;ی:روش;;ن:=س;;;ت؛:ز

کرده:ب<شذد:و:صح<به:آن:ر=:دست:به::طد= فقط:حک:ب<ر:در:طول:عهر:طود:حدحدی:ر=:بی<ن:
:ح;;ک:دس;;ْت: :آث;;<ر ک;;رده:و:وؤلف;;<ن:ب;;ه:جق;;ل:=غ کت<ب:جق;;ل: ک;;رده::دحگ;;ر:در: گ;;ز=رش: ه;;<ی:ط;;ود،:آن:ر=:
:به:=حخه;<ل:=ههرتب<شذ :و:تع;دد::د.:جظر تر=ش;ی:ب;ر=ی:ووض;وع:عش;ره:وجش;ره:ب;<:=س;خذ<د:ب;ه:تک;ر=ر
که:جوحسذده:به:=ین:بحث:توصه:جش<ن:وی:جقل د=د:و:ب<:دق;ت:بیش;خری:در::ه<ی:آن،:ضروری:بود:

گوج;;ه،:=ش;;<ره:ب;;ه::ب;;<ره:آو;;<ر:آن:د=وری:وی کذ;;د:و;;ر=د:وی:=غ:س;;ه: حگی:=دع;;<: ک;;ه:ح;;<ز جه;;ود؛:وگ;;ر:=ی;;ن:
:.بوده:=ست،:جه:صدور:وخعدد:آن:=غ:رسول:طد=ه<ی:وخذی::تف<وت

 . اسناد رواحت4
ح;د:ج;وفلی،:دو :::ج<قل:=صلی:رو=حت:عشره:وجشره،:عجد:=لرحهن:بن:ع;وف:و:س;عرد:ب;ن:ز ت;ن:=غ

:وق<حس;ه:=س;ذ<د: حگی:در گز=رش:ش;ده:=س;ت.:ح;<ز :=حش<ن: که:ب<:=سذ<د:وخف<وتی:=غ صح<به:هسخذد:
:جوحسد::آن:دو:وی

که:رو گفخه:=ست: =حت:عجد:=لرحهن:بن:عوف:=غ:رو=ح;ت:س;عرد:ب;ن:تروعی،:آشک<ر=:
کهخر :وثوق: حد:=غ ک;رده:=س;ت:حو:21طورد=ر:=ست.:ی:بر:ز ب:=ل;دین:طج;ری:جر;ز:=دع;<:

ح;د،:ض;عرف :جقل:سعرد:ب;ن:ز ک;ه::22ت;ر:د=جس;خه:=س;ت؛:که:بش<ری:آن:ر=:=غ در:ح;<لی:
:جش;ده:ح;<د:24«ون:س;رذک»و:23«وّزی» ::آور ک;ه:در :ص;حرا:=لجش;<ری=ج;د: ،:ح;دحدی:در

:هر:ص;ورت،:رو=ح;ت:عج;د:=ل;رحهن:ب;ن:ع;وف:=غ:عش;ره::وصود«:عشره»ب<ره: جد=رد.:در
: حد::و:جقل::=ست:ب<قی:جه<جده::قرن:جهنوجشره:ت<:بیش:=غ ه<ی:وذسوب:به:سعرد:بن:ز

:=ین:ح;دحث:بیش;خر:ش;هرت:ح<فخ;ه: ::بن:جوفلی:=غ =س;ت.:=غ:هه;رن:رو،:رو=ح;<ت:وی:در
:25=ین:وق<له:بیشخرین:ش<حسخگی:توصه:ر=:طو=هد:د=شت.

:بررس;;;ی:ه;;;ر:ضذ;;;د:جوحس;;;ذده: ح;;;<بی:جش;;;<ن:د=ده:=س;;;ت،:لک;;;ن:در ز :=ی;;;ن:=ر دق;;;ت:ط;;;وبی:ر=:در
:دحدگ<ه:وی:ب<حد:به:جک<ت:ظیل:توصه:د=شت:

:=دله:وی:تجرین:جشده:=ست. کد=م:=غ :حک(:علت:ضعف:رو=حت:عجد=لرحهن:در:هرذ:
                                                     :

:.:318:-:311،:ص5ج:سذن:=لخروعی،.:21
 .31:-:33،:ص1،:ج=لرح<ض:=لذضرک:فی:وذ<قب:=لعشرک.:22
 .:843:-:838،:ص8و:ج:363:-:359،:ص1،:جتقرحب:تحفة:=الشر=ف:بهعرفة:=الطر=ف.:23

24.' A. J. Wensinck ' Hand book of early muhammedan tradition. 
25. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 160 
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:پ<حه:=سذ<د:ووصود،: جق;ل:ح;دحث:=غ:ط;ود:عج;د:=ل;رحهن:ب;ن:ع;وف:در:صو=و;ع:ح;دحدی:دو(:بر
=غ:پسرش:حهرد:بن:عجد:=لرحهن:بن:عوف:جقل:شده:=ست:و:ترو;عی:ث<بت:جشده:و:=ین:رو=حت:

که:حدحث:حهر;د:ب;ن:عج;د:=ل;رحهن:ب;ن:ع;وف:=غ:س;عرد:ب;ن: جرز:=ین:جکته:ر=:ح<د:آور:شده:=ست:
حد:جوفلی:ص;حرا :پ;درش:=س;ت؛:ز :=غ:ح;دحث:=و:=غ :پ;درش::26ت;ر ک;ه:طری; :حهر;د:=غ ب;دین:وعذ;<:
کذ;د،:و:طج; :جظ;ر::ورسل:بوده:و:جهی ::=ه;ل:س;ّذْت::تو=جست:=غ:پدرش:رو=حت: س;ذد:وذقط;ع:وعخج;ر

ی;;ر=:حهر;د:ب;;ن:عج;;د:=ل;رحهن:ب;;ن:ع;وف:در:س;;<ل: وخول;د:ش;;ده:و:پ;;درش،::27هز;;ری:38جرس;ت؛:ز
ب;ر:=ی;ن:=س;<س،:=و::28وف;<ت:ح<فخ;ه:=س;ت.:33و:ح;<::38،:31ه;<ی::عجد:=لرحهن:بن:عوف:در:س;<ل

ک;;رده:ب<ش;;د؛:ض;;ون:=و:ح;;<:پ;;درش:ر=:درک:جک;;رده:و:ح;;<:و;;دت::جه;;ی :پ;;درش:ح;;دحدی:ر=:جق;;ل: تو=ج;;د:=غ
ح<ف;ت:ح;دحث:و:جق;ل:آن:غر;ر:بس :=ی;ن:و;دت،:=وک;<ن:در کوت<هی:ب<:=و:ههر=ه:ب;وده:=س;ت:و:در : ر<ر

:پ;درش:ش;ف<هی:جج;وده:و:بع;ده<:=غ::وهکن:وی که:=حخه<ل:د=ده:شود:جقل:وی:=غ جه<حد؛:وگر:=ین:
:=ین:صورت:ب<حسخی:=دله:و:ق;ر=ین:=ثج;<تی:آن:=ر=خ;ه::جوشخه که:در کرده:=ست: ه<ی:حدحدی:=و:جقل:
:گردد.
حگی،:ح;دحث:(:بذ;<:ب;هس;ه :ح;<ز در:س;ذن:=ب;ن:و<ص;ه،:=ب;و:د=ود،:ترو;عی:و::عش;ره:وجش;ره =ظه;<ر

گ;;ز=رش:ش;;ده،:لک;;ن:در:ص;;حرا:بش;;<ری:و:وس;;لن:جق;;ل:جش;;ده::جس;;<یی:ب;;ه:جق;;ل ه;;<ی:وشخل;;ف:
ح;;<ل:ضگوج;;ه:ب;;<:=س;;خذ<د:ب;;ه:جظ;;ر:وح;;ب:=ل;;دین:طج;;ری:علر;;ه:و;;ّزی:و:ون:س;;رذک:ط;;رده::29=س;;ت.

و:وس;لن:ر=:و;جهن:و:وعل; :ب;ین:گرفخه:=ست؟:به:ه;ر:روی،:وض;عرت:جق;ل:آن:در:ص;حرا:بش;<ری:
گوج;;;ه حگی:دض;;<ر:دوگ;;<جگی:و: =ی::جف;;ی:و:=ثج;;<ت:جگ;;ه:د=ش;;خه:=س;;ت.:=ی;;ن:بش;;ش:=غ:د=وری:ح;;<ز

:گویی:=ست.:تذ<قک
حگی:به: :=د=وه،:ح<ز حددر :=بع;<دی:ح;<یز::رو=حت:سعرد:بن:ز جوفلی:پرد=طخه:و:وحخو=ی:آن:ر=:=غ

:جوحسد::=ههرت:طو=جده:=ست.:وی:در:تحلرل:رو=حت:جوفلی:ضذرن:وی
:ر ی;;ر=:در:آن،:ب;;ه:دو:فهرس;;ت:=غ ح;;د:ج;;وفلی،:ص<ل;;ب:توص;;ه:=س;;ت؛:ز و=ح;;ت:س;;عرد:ب;;ن:ز

: ح;د:وذس;وب:=س;ت.:در ک;ه:ه;ر:دو:ب;ه:س;عرد:ب;ن:ز =س<وی:عشره:وجش;ره:=ش;<ره:ش;ده:
گ<ج;ه»=ولرن:فهرست: ،:=ب;و:بک;ر،:عه;ر،:عده;<ن،:=غ::پی;<وجر:=ج;د::عج;<رت«:=ف;ر=د:ده:

ح;;د:ب;;ن:ج;;وعل;;ی بی;;ر،:س;;عد:ب;;ن: ب;;ی:وق;;<ص،:س;;عرد:ب;;ن:ز فلی:و:عج;;د:،:طلح;;ه،:ز

                                                     :
:.318:-:311،:ص5=لخروعی،:ج:سذن.:26
 .41:-:43،:ص3،:جتهعحب:=لخهعحب.:27
 .384،:ص17،:جتهعحب:=لکه<ل.:28
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_::ک;;ه:در:وذ;;<بع:وه;;ن:وخ;;أطر:آو;;ده:=س;;ت_::ول;;ی:فهرس;;ت:دوم:30=ل;;رحهن:ب;;ن:ع;;وف؛
:=ی;;ن:فهرس;;ت::پی;;<وجر ک;;ه:=ب;;و:عجر;;دک:ب;;ن:ص;;ر=ح:در ر=:ش;;<ول:جرس;;ت،:ح;;<ل،:آن:

=ی;ن::هر:ضذد:=ین:تف<وت:بین:دو:فهرست:وصود:د=رد،:لکن:و=قعر;ْت::31وصود:د=رد.
که:فهرست :ح<د:=ست: :.:کرد:=فر=د:هه<جذد:هن:هسخذد:ه<:در
:بیشخر:جقل حد:وی:در «:عش;ره»طو=هد:سو=ب :ُجه:ت;ن:=غ::ه<ی:دو:فهرست،:سعرد:بن:ز
:_::حعذی:ههه:ودل:هن:هسخذد_::«=ین:هه<جی»ر=:تحت:عذو=ن: صل;وه:ده;د:و:ب;ه:ط;ور

:به:وش<طب:تلق;رن: ک;ه:=و::آشک<ر :رو=ح;ت:ر=:و;ی«:=ی;ن:هه;<جی:ده:جف;ر»کذ;د: د=ج;د.::در
:ب;;<ره:شذ<س;; ک;;ه:ب;;ر:=ر=خ;;ه:=طالع;;<ت:در کر;;د:وی:غو;;<جی: <یی:ششص;;رت:عض;;و:آط;;ر:تأ

کذذ;د:و:=و:=غ:روی::د=رد،:بهخر:وی : :به<جد:ت;<:وش<طج;<ن:س;ؤ=ل:ر=:تک;ر=ر که:وذخظر د=جد:
ک;;;ر=ه،:ط;;;ودش:ر=:ب;;;ه:ص;;;<ی:آن:عض;;;و:وعرف;;;ی:و;;;ی ::)عض;;;وآطر:کذ;;;د.:=ی;;;ن:ص;;;ح<بی:=

که;ی:د=رد، که:ظ;<هرً=:=عخج;<ر: کسی: ::وذج;ع:=طج;<ر:س;ه:32فهرست(: گ<ج;ه:=س;ت.:=و:در
:ت;;ر:س;;<ن:ب;;<:وع;;روف:ووقعر;;ت:ح;;ک ین:ص;;ح<به،:هه<جذ;;د:ضه;;<ر:طلرف;;ه:ر=ش;;دون:ق;;ر=ر

:33د=رد.
ه;<ی:رو=ح;ت:ج;وفلی:توص;ه:جش;<ن::جوحسذده،:هر:ضذد:به:ط;وبی:ب;ه:=ط;خالف:ط;رق:و:و;خن:جقل

:و;خن :=عخج<رسذزی:=سذ<د:و:ر=وح;<ن،:غو;<ن:ص;دور،:=ط;خالف:وعذ;<د=ر ه;<:ب;<::د=ده:=ست،:لکن:در
ک<فی:جد=شخه:=ست:و:ضذ<ن:ضه:تأول:بیشخری:وی:حک تر::=ی:دقر; :کرد،:ب;ه:جخرز;ه:دحگر،:درج :

حگیح<ف;;ت.::دس;;ت:و;;ی ح;;<بی:دح;;دگ<ه:ح;;<ز ز :=ر :ب;;<ره::در ح;;ددر :جک;;<ت::رو=ح;;ت:س;;عرد:ب;;ن:ز ج;;وفلی:=غ
:وههی:غفلت:شده:=ست:

:فهرست:=س<وی:عشره،:ب<:=ج;دک:تس;<وحی:«:=ین:هه<جی»هر:ضذد:=دع<ی::(حک ح<د:شده:در
ک;ه:آح;< :=عه;<ل:و::پعیرفخذی:=ست،:=و<:وقصود:وی:=غ:آن:دقرق;ً<:وعل;وم:جش;ده:=س;ت: =ی;ن:=ف;ر=د:در

:وق;;;<م:و:وذزل;;;ت:ب;;;<:ه;;;ن:هه<جذ;;;د:هس;;;خذد؟:آح;;;<:=ی;;;ن: کرد=رش;;;<ن:هه;;;ه:ود;;;ل:ه;;;ن:هس;;;خذد؟:ح;;;<:در
:ب;;ه:دس;;ت:آوردن:ص<جش;;رذی:پی;;<وجر ؟:و:آح;;<:هه<جذ;;دی:در:بهش;;خی:ب;;ودن:آجه;;<:=س;;ت:ح;;<:در

ک;ه:=ی;ن::صح<به:ح<د:شده:ب<:پی<وجر :د=رجد؟:به:هر:روی،:وعر;<ری: در:حک:رتجه:و:ص<حگ<ه:قر=ر
حگی:بی<ن:جشده:=ست.:=فر=د :تحلرل:ح<ز :ر=:ظیل:عذو=ن:وجّشره:صهع:جهوده:=ست،:در
ه<ی:=س;ذ<د:رو=ح;ت:ج;وفلی:ب;ر=ی:طو=جذ;ده:ب;ه:دق;ت:تجر;ین:جش;ده:=س;ت.:ش;<ح<ن::آسرب(:دو

                                                     :
:.316:-:315،:ص5جسذن:=لخروعی،::؛48ص:1جسذن:=بن:و<صه،:؛:818:-:811ص:4،:جسذن:=بی:د=ود.:30
:.318:-:311ص:5جسذن:=لخروعی،:.:31
کت<ب:32 که:=و:ر=:ضرورتی:جهی:فض<خل:=لصح<به.:=حهد:بن:حذجل:در: :ور<ن:عشره:برشه<رد.:ح<بد: :در
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که:بر:=س<س:دحدگ<ه در:ط;رق:=ی;ن:رو=ح;ت،:=ف;ر=دی:هس;خذد:ه<ی:رص;<لی:=ه;ل:س;ّذت::ظکر:=ست:
:حح;;خّد:»ک;;ه:ب;;<:عج;;<ر=ت: :34=ج;;د.:ص;;رح:ش;;ده...«:ب;;ه،:وذک;;ر:=لح;;دحث::س;;ّرا:=لحف;; ،:وس;;خور،:ال

که:تعکر:طو=جذده:به:ضذرن:آسرب ه<ی:=سذ<دی،:ضرورت:حک:پژوهش:ح;دحدی::بدیهی:=ست:
ک;ه:رو=ح;ت:ج;وفلی: :آن:توصره:ج<پعیر:=ست.:ش<حد:ب;ه:هه;رن:دلر;ل:ب;وده:=س;ت: بوده:و:=غه<ض:=غ

:ق;رآن:وعخجرت;_::در:دو:وذجع:صحرا:بش<ری:و:وسلن :=ه;ل:س;ّذت:بع;د:=غ :جظ;ر کت;<بکه:=غ ه;<::رین:
:=ی;ن:دو:وص;در:وه;ن::جقل:جشده:=ست.:برصسخه_::35هسخذد گ;ز=رش:=ی;ن:رو=ح;ت:در جه<یی:ع;دم:

ک;;;;ه:ضذ;;;;رن: ح;;;;دحدی:=ه;;;;ل:س;;;;ّذت:و:تحلر;;;;ل:دقر;;;; :رص;;;;<لی:دلر;;;;ل:آن،:جکت;;;;ه:وهه;;;;ی:=س;;;;ت:
:ه<یی:آن:ر=:=قخض<:د=رد:و:وحق :ب<حد:بد=ن:توصه:صدی:جه<حد.:پژوهش

:جق;;ل: ی;; :رو=ح;;ت:ج;;وفلی:ب;;س;;ذن:=ب;;ی:د=ودس;;ه(:در ح;;ه:=رص;;<ع:د=ده:ش;;ده،:طر و::36ه:دور=ن:وع<و
: :=غ :=ی;ن:طج;ر گ;ر:ص;دور :ح<دکرد:آن:در:دور=ن:=بو:بکر،:عهر:و:عده<ن:وصود:جد=رد.:ضه:بس<:= =ثری:=غ

:توصر;ه::پی<وجر گ<جه:ش;هرت:د=ش;ت،:ب;ه:=حخه;<ل:جزدح;ک:ب;ه:قط;ع:در :دور=ن:طلف<ی:سه: در
فق;د=ن:=س;خذ<د:کردج;د.::عهلکرد:=صخه;<عی:و:تثجر;ت:ووقعر;ت:سر<س;ی:ط;ود:ب;د=ن:=س;خذ<د:وی

ح;ه:غورذ;ه:طلف<:به:=ین:وخن:و:آسرب ه<ی::ه<ی:صدی:=سذ<دی:آن:و:شروع:جقل:آن:=غ:دور=ن:وع<و
 کذد.:تردحد:صدی:ر=:در:صعل:آن:=حز<د:وی

: ح;;;د:ج;;;وفلی:=غ:لح;;;<ظ:وخذ;;;ی:و:دالل;;;ت:وحخ;;;و=یی:جر;;;ز:دض;;;<ر ضه;;;<ر(:رو=ح;;;ت:س;;;عرد:ب;;;ن:ز
ک;;;ه:صعل;;;ی:ب;;;ودن:آن:ر=:تقوح;;;ت:وی:آس;;;رب گوجی:ه;;;<یی:=س;;;ت: گوج;;;< و;;;خن،:ب;;;ه:هه;;;ر=ه::جه<ح;;;د.:

:ردح;ف:=ح<دح;ث:غرح;ب::ه<ی:آن:ب<:هن:=طخالف<ت:وحخو=یی:جسشه دحگر:=ین:رو=حت:ر=:در:ش;ه<ر
:و;;ی ح;;د:و:وط;;روح:ق;;ر=ر :و;;خن:رو=ح;;ت::ده;;د؛:جهوج;;ه:=له;خن،:وض;;طرب،:وز :=ی;;ن:=ط;;خالف:در ه;;<یی:=غ

:جوفلی:عج<رت:=ست:=غ:
 الف( فضاسازی غحر واقعی زمحجه جقل

وع:صلسه:جقل:جوفلی،:ج<وعلوم:ب;ودن:س;شذر=ن،:=جخش;<ب:،:جحوه:شرسذن:=بی:د=ودبذ<:بر:جقل:
گف;خن:آط;رین:جف;ر، :بین:وردم،:طفره:رفخن:سعرد:=غ:پ<سر:و:تأّول:سعرد:در: ::37سعرد:=غ کی:=غ ح;<

گز=رش:فض<ی:جقل:=ین:رو=حت:بوده:و:به:ش;جره : س;<زی:هوش;هذد=جه:فض;<ی::=ضطر=بی:آشک<ر:در
                                                     :

:.:317،:ص3،:ج=لهسخدرک:علی:=لصحرحرن؛:316:-:315،:ص:6و:ج:836،:ص5،:جتهعحب:=لخهعحب.:34
ثرن:بأصجه<ن؛:14،:ص1،:جشرح:=لذووی:علی:صحرا:وسلن:.35  .::65ص:1،:جطجق<ت:=لهحدّ

:پ<ح;.:811:-:818ص:4،:ج=بی:د=ود:سذن:.36 که:جقل:عش;ره:وجش;ره:ب;ر ح;ه:گوح<:ور=د:جوحسذده:=ین:=ست: ه:جق;ل:=ب;ود=ود:=غ:دوره:وع<و
 شروع:ح<فخه:=ست.

 هه<ن..:37
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:تر:=ست:ت<:فض<ی:و=قعی:جقل:آن.::=غ:سوی:طود:ر=وی:شجره
وجی  وجی و بحر  ب( تعارض در

که:در:جسشه:دحگر:=ین:رو=حت،:پی<وجر:ص<لْب: :بی;<ن:ش;ده:=س;ت:::آن: ک;<ن:»دههرن:جف;ر
:_::ک;;ه:وی:=ول;;رن:جف;;ر:=غ:عش;;ره:وجش;;ره:ب;;ود_::ک;;ه:ب;;<:جس;;شه:قجل;;ی:38،«رس;;ول:=ه:ع<ش;;ر:عش;;رک در

تع<رضی:آشک<ر:=ست؛:تف<وت:در:شأن:رتجی:=ولرن:و:آطرین:بسی:روشن:=ست:و:وعلوم:جرست:
ک;ه:=غ:ض ر=:در:حک:جسشه،:=حش<ن:=ول:بوده:و:در:جسشه:دحگر:به:آطر:فهرست:=جخق;<ل:ح<فخ;ه:=س;ت:

ی;ر=:ش;أن:و:ش;ر=فت:وق;<وی:و:رتج;ی:=حش;<ن:رع<ح;ت:جش;ده:و::آن:به:تع<رض:دروجی:ح<د:و;ی کذ;رن؛:ز
:ب<:دحگر:صح<به:وشهود:=ست.::س<ن:=جگ<ری:شأن:رسول:طد:جوعی:هن
در:تع<رض:_::تو و<ن:ب<:تو=ضع:و:فروتذی:بوده:=ستکه:_::ضذرن،:=ین:رو=حت:ب<:سرره:ججوی:هن

:پ<حه:بیشخر:جسشه گ;روه::ه<ی:جوفلی،:رس;ول:ط;د=:و<هوی:=ست.:بر : ب;ر=ی:ص<جه;<یی:ط;ود:در
کذزک;<وی:و;ردم:در:پرس;ش:=غ:دهه;رن:جف;ر:به;ره:ب;رده: عشره:وجشره:=غ:تحرحک:عو=طف:و:حس:

:جرس;ت ب;ودن:=حش;<ن،:ب;<::و:=س<س;ً<:بهش;خی:39=ست.:=ین:روش:ب;<:س;ر<ق:=ح<دح;ث:جج;وی:س;<غگ<ر
:بر=ی:وش<طج<ن:روشن:ب;وده:=س;ت.:=ی;ن:س;جک:پ;رد=غش:و;خن: توصه:به:=دله:قرآجی:و:عقلی:دحگر

که:=غ:عذ<صر:ع<طفی:وش<طب:بهره:وی:بیشخر:به:سجک:قصه:پرد=غ=ن:شجره :بردجد.:تر:=ست:
 ج( اختالف در عدد

گ;<ه یر=: :رو=حت:جوفلی:=غ:حک:ت<:سه:جفر:=ست؛:ز گ;<هی:جوس<ن:=س<وی:ورد=ن:وجّشره:در ی:ج;ه،:
گ;;ز=رش:ش;ده ::ب;<الطره:دقرق;;ً<:وعل;وم:جه;;ی:40=جد.:ده:و:حخ;ی:ح;<غده:جف;;ر:جر;ز: ک;ه:آجه;;<:ضذ;د:جف;;ر ش;ود:

ه<ی:=ی;ن:رو=ح;ت:ب;<::هسخذد.:=ین:ضذدگ<جگی:=عد=د:ورد=ن:وجشره:سجب:=طخالف:وخذی:جس;شه
کذ;د.:بذ;<:ب;ر::دحگر:شده:و:شجهه:=در=ج:وخذی:ح<:تحرحف:ر=:جرز:در:ظهن:وش<ط;ب:ت;د=عی:وی:حک

:ح;ک:فر :=غ :رف;;ع:=ی;ن:=ط;;خالف،:رو=ح;;ت:ج;ه:و:ح;;<غده:جف;;ر حذ;;ه:در ض;;ره،:در:ص;ورت:فق;;د=ن:دلر;;ل:ح;<:قر
یر=:ب<:وفهوم:عشره:ق<بل:صهع:جرسخذد؛:ضون:وعذ<د=ری:ع;دد:ده::درصه:=عخج<ر:س<قط:وی شود؛:ز
:جه:و:ح<غده:د=رد.::ج<فی:غرر:طود:=ست.:هن :ضذرن،:عشره:شهرت:رو=یی:بیشخری:=غ

که:ب<:=س گفخه:شود:=س<سً<:عشره:فرضره:دحگر،:=ین:=ست: خذ<د:به:ر=ی:وفهوم:جد=شخن:عدد،:
:=ی;ن:ص;ورت،:ف;روض:تع;<رض:س;ه:وصه;ی:ش;ده:و:دلرل;ی:ب;ر: ک;ه:در :=ین:رو=حت:وفهوم:جد=رد: در

                                                     :
 .48،:ص1،:جسذن:=بن:و<صه:.38
 .818:-:811،:ص4،:ج=بی:د=ود:سذن:؛316:-:315،:ص5جسذن:=لخروعی،:.:39
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ضذ;<ن:غر;ر::ترصرا:حکی:بر:دحگری:جشو=هرن:د=شت:و:=ین،:د=وذه:=ط;خالف:ر=:توس;عه:د=ده:و:ه;ن
:ب;;ه:=ی;;ن:=ف;;ر=ْد:در:فرض;;ره:=طر;;ر،:=ص;;ل:بش;;<ر:41ق<ب;;ل:رف;;ع:ب;;<قی:طو=ه;;د:و<ج;;د. وح;;ل::ت:جج;;وی:جر;;ز

:ب;<ب:ود;<ْل: گفخه:ش;ود:=ف;ر=د:ح;<د:ش;ده:=غ که: :=ین: ش;<طص:ب;وده،:لک;ن::وذ<قشه:طو=هد:بود؛:وگر
:=ین:عدد:جرسخذد:و:هر:فردی:ب;ه:س;<ن:=ی;ن:=ف;ر=د:ب<ش;د،: بش<رت:ح<فخگ<ن:به:بهشت:وذحصر:در

:=ی;;ن:رو،:طصوص;;رت:وی;;یه :غو;;ره:آجه;;<:طو=ه;;د:ب;;ود.:=غ :ح;;<دکرد:=ی;;ن:=ف;;ر=:در د،:ص;;ز:تهدر;;ل:=ی:در
:وقصود:ججوده:=ست.:=لجخه:=ین:فرضره:ب<:جگره:وشهور:=هل:سّذت:در:وش<لفت:صدی:=ست.:

ک;;ه:در:آن:رس;;ول::ضذ;;رن،:وی:هن ک;;رد: :رو=ح;;ت:ج;;وفلی:جر;;ز:=ش;;<ره: ت;;و=ن:ب;;ه:ض;;عف:بالغ;;ی:در
ک;ه:فرو;ود:::طد= :=ی;ن: :=غ:تعجر;ر:«عش;رک:ف;ی:=لزذ;ة»بع;د:=غ :وق;<م:بی;<ن:=ول;رن:جف;ر =لذج;ی:»،:در
:ب;;ود:=حش;;<ن:=س;;خ«:=لزذ;;ة:ف;;ی ک;;رده:=س;;ت.:ب;;<:توص;;ه:ب;;ه:فص;;<حت:و:بالغ;;ت:بی;;<ن:جج;;وی:بهخ;;ر ف<ده:
:ف<قد:هر:جوع::که:بلرغ«:=لزذة:=ج<:فی»فروود:::وی کرد:و:تصرحا:ور=د:وی:جرز :تأ :قجلی:بوده:و:در :=غ تر

:=به<م:و:=صه<لی:=ست.

کامل3  . عدد ده؛ اسطوره عدد 
:به; گزحذش:هوشهذد=جه:در :وق<له:طود:به: حگی:در:بششی:=غ :=س;طوره:ع;دد:ده،::رهح<ز گر;ری:=غ

ک;;رده:و:آن:ر=:در:ش;;ه<ر:وخ;;ون:پیش;;<: ک<و;;ل:در:ح;;دحث:عش;;ره:وجش;;ره:=ش;;<ره: ب;;ه:عذ;;و=ن:جه;;<د:ع;;دد:
:=ین:ب<ره:ضذرن:وی  جوحسد::=سالوی:ر=حد:در:وسرحرت:د=جسخه:=ست.:وی:در

ف;;ی:ح;;د:ظ=ت;;ه:د=ر=ی:=ههر;;ت:=س;;ت؛:«:عش;;ره:وجش;;ره»گ;;زحذش:ع;;دد:ده:در:ح;;دحث:
برد:ع;;;دد:ده:ب;;;ه:=فس;;; ک;;;<ر ی;;;ر=: :و;;;رالد:وس;;;را::<جهز :ق;;;رن:شش;;;ن:قج;;;ل:=غ =ی:پ;;;یش:=غ

که:عدد:ده:به:عذو=ن::بروی ک<ول»گردد؛:غو<جی: توسط:فرد<غورو:=غ:س<خوس:«:عدد:
:و;;رالد(:وعرف;;ی:ش;;د.:ضذ;;رن:وعذ;;<ی:رو;;زی:=غ:ع;;دد:ده:وهک;;ن::::582:-:483) قج;;ل:=غ

گع=شخه:ب<شد.:به:جظر:وی :جوحسذدگ<ن:وذ<بع:=سالوی:تأثرر: ک;ه:صع;ل::=ست:بر رس;د:
:=ین:ح گروه:در یر=:=فر=د:وعکور،:پیش:=غ:عضو:آطر،:به:عذو=ن: دحث:رخ:د=ده:ب<شد؛:ز

ه;;<ی::فهرس;;ت:ش;;دجد:....:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن،:جه;;<د:ع;;دد:ده:ب;;ر=ی:برط;;ی:=غ:ضه;;ره«:عش;;ره»
:42ووث :=ین:رو=حت:=ههرت:وض<عفی:د=رد.

بذ<:بر:=ین:تحلرل،:ر=بطه:وعذ<د=ری:ور<ن:صعل:=ین:حدحث:و:=سطوره:ع;دد:ده:وص;ود:د=رد؛:
                                                     :

د:جخرزه:وفهوم:د=شخن:عدد:و:ح<:تع;<رض:آجه;<،:س;قوط:و;ورد:=ط;خالف:=س;ت،:و;و=رد:وخف; :علر;ه:تر:=ین:=ست:که:گفخه:شو:.:=لجخه:دقر 41
:و<جد.:ه<،:حعذی:جه:جفر:ب<قی:وی:جقل

42. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 161 - 162 
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گ;ویی:ص<ع;ل:ح;<:ص;<عالن:=:=سطوره :فرهذ :وسرحی:ر=ح;د:ب;وده:=س;ت؛: که:پیش:=غ:=سالم:در ی:
ک;ه: :ور<ن:=عد=د،:و:ب<:=ین:پ;یش:ف;رض: ک<ول:بودن:عدد:ده:در گ<هی:=غ:=سطوره: =ین:حدحث:ب<:آ
که;<ل:ع;دد:ده: گ<هی:د=رجد،:به:صعل:هوشهذد=جه:=ین:حدحث:دست:غدج;د:و: :آن:آ وش<طج<ن:=غ

که<ل:=فر=د:ح<د:شده:در:=ین: گوج;هر=:به: ح;<بی::=ی:=س;طوره:ر=:در:دس;ت:حدحث:تس;ری:د=دج;د:و:ب;ه:
کردج;;د.:=ص;;ل:=ی;;ن:=حخه;;<ل،:ه;;ر:ضذ;;د:وعق;;ول:ب;;ه:جظ;;ر:وی رس;;د،:=و;;<::ب;;ه:و;;ر=د:ط;;وحش:=س;;خشد=م:

ک;;ه:در: ش;;روع:=ی;;ن:=س;;طوره:در:ص<وع;;ه:=س;;الوی:ق;;رن:س;;وم:هز;;ری:جر<غوذ;;د:وس;;خذد=تی:=س;;ت:
حگی:به:آجه<:=ش<ره:جشده:=ست.:=لجخه:تج<دالت:فرهذگی ه<:و:=قخج<س::و:زب<جی:=سطوره:تحلرل:ح<ز

ب;;ی::جه<ده;;<:=غ:هه;;دحگر:وی حذ;;ه:ب;;ر:=وک;;<ن:و:رو=ج:آن:در:فرهذ;; :عر =س;;الوی:آن:دوره::_تو=ج;;د:قر
:ب<شد.:

:=ی;ن:رو=ح;ت،:ج;وعی:=قخج;<س:قرآج;ی:ب;وده: که:=س;خشد=م:ع;دد:ده:در فرضره:دحگر،:=ین:=ست:
:برط;;ی:رط;;د= :آح;;<ت،:ع;;دد:ده:ووض;;وعرت:ط;;<ص:در ی;;ر=:ب;;ر:=س;;<س:ش;;ه<ری:=غ ده<ی:=س;;ت؛:ز

:=ی;;ن:صهل;;ه:و;;ی ب;;<:ده::ت;;و=ن:ب;;ه:تکهر;;ل:ورق;;<ت:ووس;;وی:وعذ;;وی:و:تک;;وحذی:د=ش;;خه:=س;;ت؛:=غ
:آحه: ;ْدج<:ُووس;ی»شب:در :و=ع  ث;::و  ال :ل :رث  :وْر:ن  ّن  ;خ  :ف  ْش;ٍر ْهذ<ه;<:ب ع  ْته 

 
 : ;ًة:و  ع;رل  ب  ْر

 
 : ّب ;ه  :ل :رق;<ُت:ر  ;ًة:ْر:ن  :43،«ل 

:آح;;ه::س;;وگذد:ب;;ه:ش;;ب :ل :»ه<ی:دهگ<ج;;ه:در ْش;;رٍ:ر;;و  ;;ْن:»وغه:ح;;د:ب;;<:ده:روغ:تکهر;;ل:ر:44،«<ٍل:ع  ;;ْن:ل  ه  ف 
:ح : ص  ْد:ف  :رز 

 
 : ة  ث  ال ;ّح :<ُم:ث  ::ی<ٍم:ف  ;ة/ ل  ک<و  : ک/ ;ر  ش  :ع  ْع;ُخْن:ت ْل;ك  ص  ظ=:ر  ٍة:إ  ;ْجع  :س  :و  ;ّد 

و:و;و=رد:وش;<به:آن،::45«=ْلح 
کرد. ::46در:دحگر:آح<ت:و:رو=ح<ت:=ش<ره:

خه:ب<ش;د:=ی:ب;ر:ح<فظ;ه:ص;<عالن:=ش;<ره:د=ش;:تو=جد:قرحذه:=لجخه:=ین:در:حد:فرضره:=ست:و:وی
:=ی;ن::که:ب<:حک:پیش گ<هی:و:=قخج<س:=غ:وفهوم:عدد:ده:در:فرهذ :=سالوی:به:=سخشد=م:آن:در آ

:=ش;<ره: :=دح;<ن:جر;ز :وخ;ون:رو=ی;ی:س;<یر برد:=ع;د=د:در ک;<ر :=د=و;ه،:ب;ه: حگی،:در رو=حت:پرد=طخذد.:ح<ز
:رو=حت ک;ه:ط;ود:وی:کرده:و:آن:ر=:فرهذگی:ر=حد:در کرده:=س;ت: :تقوح;ت:قرحذ;ه:گری:تلقی: :تو=ج;د:در

:قجلی:وی:ووثر:ب<شد:
ک<رگرری: ،::ه<ی:وخج<ین:=غ:=س<وی:بر=ی:تقوح;ت:آن:ب<:فهرست«:جه<دین:عدد:ده»به:

ک;<رگرری:جه;<دین:ع;دد:در:=طج;<ر:وس;ّلن:و: =طخص<ص:به:=طج<ر:=سالوی:جد=رد:و:ب;ه:
                                                     :

:.148.:سوره:=عر=ف،:آحه:43
:.8.:سوره:فزر،:آحه:44
:.:196آحه:.:سوره:بقره،:45
گوج;;ه46 ک;;رد؛:عش;;ره:و:وجش;;ره،:و=ج:آر=ی;;ی:و: :=ی;;ن:ص;;<:جر;;ز:=سخش;;ه<د: یج;;<یی:لفظ;;ی:و:آو=ی;;ی:در =ی:صذ;;<س::.:ش;;<حد:بخ;;و=ن:ب;;ه:ز

:=شخق<قی:د=رجد.
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ت;ری:و;<::قطعی:دحگر:وع=هب:جرز:وورد:توصه:ط<ص:بوده:=ست:و:ب<:ق<طعر;ت:=فزون
جه<حد.:=فزون:ب;ر::رهذهون:وی:48و:دو=غده:قوم:یهودی:47ر=:به:دو=غده:حو=ری:عرسوی

:=دع;<ی:وه;دوحت:«:=بن:توو<رت»=ین،: :رو=ح<ت:=سالوی،:در :=حده:عشره:وجشره:در =غ
::ب;;ه:حض;;رت:وحه;;د«:ط;;ودش»و:هه<جذ;;د:س;;<طخن: و;;ورد:=س;;خف<ده:وز;;دد:ق;;ر=ر

گرد=ن:=و _::ک;;;ه:ش;;;ور=یی:وش;;;خکل:=غ:ده:جف;;;ر:بودج;;;د_::گرف;;;ت.:فهرس;;;ت:=س;;;<وی:ش;;;<
:جج :=غ:ده:جفر:بودجد.ضذد=ن:=سخو=ر کهخر ع;دد:»بذ<:بر:=ین،:جه;<دگر=یی::49ود:و:=غلب:

پیوس;;خه:=ههر;;ت:وض;;<عفی:=غ:دق;;ت،:جس;;جت:ب;;ه:ص;;حت:فهرس;;ت:=س;;<وی،:«:ده
:50برطورد=ر:=ست.

 . غیجت صحابه مهتاز در عشره مجّشره3
حگی،:برط;ی:=غ:ص;ح<به:وهخ;<غ:رس;ول:ط;د= :ح<ز :جظر :غو;ره:=س;<وی:عش;ره:وجّش;ره:ح;<د::=غ در

گ;ز=رش:جش;دهجشده:و:شه<ری:= :=فر=د:بش<رت:د=ده:شده:به:بهشت،:در:=ین:حدحث: =ج;د.::غ:دحگر
ک;;رده:و:ضذ;;رن: وی:=غ:لح;;ن:=ی;;ن:رو=ح;;ت:ج;;وعی:حص;;ر:در:بهش;;خی:ش;;دن:=ی;;ن:=ف;;ر=د:ر=:=س;;خذج<ط:

 جوشخه:=ست:

ک;;ه:پیش;;گویی:ش;;ده =ج;;د:ب;;ه:بهش;;ت:ر=ه::...:و;;رد=ن:و:زج;;<ن:ف;;ر=و=ن:دحگ;;ری:هس;;خذد:
ح;;;<::52ر=:ب;;;ه:بهش;;;ت:وع;;;ده:د=ده:آش;;;ک<ر=:ورود:آجه;;;<:پی;;;<وجر:51طو=هذ;;;د:ح<ف;;;ت.

کرده:=ست، :آجه<:ب;ه:عذ;و=ن:وردو;<جی:ح;<د:ش;ده::53پیشگویی: که:=غ ک;ه::ح<:=ین: =س;ت:
صهذه;;;ی:جشو=هذ;;;د:ش;;;د.:در:رو=ح;;;<ت:دحگ;;;ر،:دسخرس;;;ی:ب;;;ه:بهش;;;ت:ب;;;ر=ی:ته;;;<م:

:بدر:صذگزوح<ن: که:در کس<جی: ::ب<:پی<وجر:حدیجرهو:ته<م: ک;<ر بیعت:د=دجد،:به:
:=ی;ن،:=ی;ن:پ:54برده:ش;ده:=س;ت. :ح;<د:بذ;<:ب;ر ک;ه:ض;ر=:=ی;ن:ده:جف;ر رس;ش:وط;رح:=س;ت:
=جد:و:ضه:=وخر<زی:بر:دحگر:و=ردین:بر::وهخ<غ:شذ<طخه:شده«:عشره»شده:در:حدحث:

در:ورود:ب;;ه:بهش;;ت،:ضذ;;د=ن:«:ده:ص;;ح<به»س;;<جی:=ی;;ن::بهش;;ت:د=رج;;د؟:توصر;;ه:ه;;ن
                                                     :

47. E. P.sanders "Jesus and Judasism". Philadlphia : Fortress Press P. 98 - 119. 
48.G. Hirsch "The Twelve Tribes" in The Jewisb Encyclopedia. New York : Funk and Wagnalls P. vol. 

XII. P. 253 - 254.  

:=لزو<ن.:49  .188:-:184،:صجظن:=لزه<ن:لخرترب:و<:سلف:ون:=طج<ر
50. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 162 - 163 

:.838:-:837ص،:1ج=لزوهرک:فی:جسب:=لذجی:و:=صح<به:=لعشرک،:.:51
.:ر.ک::س;ذن:198:-:197،:ص8،:ج=لزوهرک:فی:جس;ب:=لذج;ی:و:=ص;ح<به:=لعش;رک؛:53:-:58،:ص15،:جصحرا:=لجش<ری.:52

 .381،:ص5ج:،سذن:=لخروعی:؛44،:ص1ج:،=بن:و<صه
 .44ص:،وقعة:=لزهل؛:883:-:888،:ص5،:جسذن:=لخروعی.:53
:.813،:ص4،:ج=بی:د=ود:سذن.:54
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کذذده:جرست؛ ک;ه:=ف;ر=د:::ضر=:55ق<جع: که:به:وش<لفت:=ین:ح;دحث:ب;<:دحگ;ر:=طج;<ری:
:56=جد،:جحرد=طخه:=ست.:د=ده:شده:دحگر:به:بهشت:وعده

حگی:بر:تع<رض:=ین:رو=حت:ب<:س<یر:=طج<ر:بش<رت:ح<فخگ<ن:و=رد:=س;ت،:لک;ن:وی: =شک<ل:ح<ز
:ب;;<ب:تع;;<رض:جه;;<یی:و:ش;;ر=حط:تحق;; :آن:غفل;;ت:جه;;وده:=س;;ت.:=ش;;ک<ل: :ح;;ک:جکت;;ه:وه;;ن:در =غ
:بش<رت:ح<فخگ<ن:به:بهشت،:غو<جی:ق<بل:ط;رح:=س; ت:تع<رض:رو=حت:عشره:وجشره:ب<:س<یر:=طج<ر

:=عخج;;<ر:الغم:و:ح;;د=قل:ه;;ن ::ک;;ه:=ی;;ن:رو=ح;;ت:ب;;ه:لح;;<ظ:ص;;دوری:و:س;;ذدی:=غ س;;<ن:ب;;<:س;;<یر:=طج;;<ر
حگی:به:صعل;ی:ب;ودن: که:طود:ح<ز :ب<شد.:=ین،:در:ح<لی:=ست: بش<رت:ح<فخگ<ن:بهشت:برطورد=ر
:=عخج;;<ر: رو=ح;ت:عش;;ره:وجش;;ره:=عخق;;<د:د=رد:و:=غ:س;;وی:دحگ;;ر،:دحگ;;ر:رو=ح;;<ت:بش;;<رت:ب;;ه:بهش;;ت:=غ

:ب;;و ک;;ه:تع;;<رضب;;<الیی:برط;;ورد=ر :ب;;<ره:آجه;;<:وط;;رح:جرس;;ت؛:وگ;;ر:=ی;;ن: جه;;<یی::ده:و:ش;;جهه:صع;;ل:در
:آهذ; :رو=ح;ْت: :=غ :فرضی:بوده:و:بدون:توصه:به:=ی;ن:ش;ر=حط:ب<ش;د.:=س;خذج<ط:=طخص;<ص:ب;ه:ظک;ر
: حگی:ب;ه:تجر;ین:آجه;<:جحرد=طخ;ه:و:ظ;<هرً=:در ک;ه:ح;<ز جر<غوذد:قرحذه:درون:وخذی:و:برون:وخذ;ی:=س;ت:

:حد:=حخه<ل:بر=ی:وی:وطرح:شده:=ست.:

 های صحابی مجّشره . مؤلفه6
حگی:در:تحلر;ل:رو=ح;ت:عش;ره:وجّش;ره:ب;د=ن:توص;ه:و;ی که:ح<ز ده;د،:=به;<م::جکته:وهن:دحگری:

:=ی;ن:فهرس;ت:ده:جف;ره:=س;ت.:آح;<:ص;رف:د=ش;خن: ک:بهشخی:شدن:ص;ح<بی:ح;<د:ش;ده:در در:وال
:=ی;ن:ص;ورت،:س;;<یر:ص;ح<به:جر;;ز:ب;ه:دلر;;ل: ک;;<فی:ب;ر=ی:=ی;;ن:بش;<رت:=س;;ت؟:در عذ;و=ن:ص;ح<بی:

:=ی;ن:ص;ورت،:=شخر=ک:د ک;ه:در :غوره:بش<رت:ح<فخگ;<ن:ب;ه:بهش;ت:ب<ش;ذد: ر:ههرن:عذو=ن:ب<حد:در
:رو=حت:عشره:وجشره:جج<حد:طصوصرت:وی;یه =ی:د=ش;خه:ب<ش;ذد:و:=ی;ن:بش;<رت::=فر=د:ح<د:شده:در

ش;;<ول:س;;<یر:ص;;ح<به:جر;;ز:بش;;ود؛:لک;;ن:وش;;کل:=ی;;ن:تحلر;;ل،:فق;;د=ن:رو=ح;;ت:=ثج;;<تی:آن:=غ:رس;;ول:
ک;ه:ب;یو:تع<رض:آن:ب<:آح<ت:ق;رآن:و::طد= گه;<ن،:پش;خو=جه::عهلک;رد:برط;ی:=غ:ص;ح<به:=س;ت:

:آج;;<ن:س;;لب:و;;ی ی;;ر=:در:ور;;<ن:آج;;<ن:=ف;;ر=دی:وذ;;<ف :بودج;;د:و::دحذ;;ی:بش;;<رت:ب;;ر:بهش;;ت:ر=:=غ کذ;;د؛:ز
که:طالف:سرره:رسول:طد= کردجد.::=فر=دی: :عهل:

ک;;ه:=س<س;;ً<:د=ش;;خن:عذ;;و=ن:ص;;ح<بی:ش;;رط:=ی;;ن::در:جخرز;;ه،:وی ک;;رد: ت;;و=ن:=ی;;ن:=دع;;<:ر=:وط;;رح:
بدون:آن:جرز:=ین:بش<رت:وهکن:=س;ت؛:رو=ح;<ت:ووض;وع:بش;<رت:ح<فخگ;<ن:ب;ه:بش<رت:جرست:و:

:و:جرک:=فر=د:=غ:طجق;<ت:وشخل;ف: بهشت:وشروط:به:عذو=ن:ط<صی:ججوده:و:=ین:عهلکرد:وهخ<غ
                                                     :

 .53،:ص15،:ج=لجش<ری=لکو=کب:=لدر=ری:فی:شرح:صحرا:.:55
56. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 163 - 164 
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که:رسول:طد= :ب;ه:=ط;الص:و:ت;أثرر:عه;ل:=ی;ن:=ف;ر=د،:آج;<ن:ر=::ص<وعه:=سالوی:بوده:=ست: جظر
که:=غ:حک:وذظ;ر:و; تو=ج;د:ب;ه:وعذ;<ی:بی;<ن:پ;<د=ش:عهلک;رد:آج;<ن::یبش<رت:به:بهشت:د=ده:=ست:

گردد.: :تفسرر:
ک:بش<رت:بر:وی :=ین:دقت:در:تحلرل:وال که:بیش:=غ:عذو=ن:صح<بی،:عذ;و=ن:طلرف;ه::=غ آحد:

:=ین:بش<رت :روجد:ح<کهرت:جقش:=س<سی:در دهی:د=ش;خه::بودن:ح<:د=ر=:بودن:عذو=ن:سر<سی:در
گوجه:بی<ن:وی حگی:=ین:برد=شت:طود:ر=:=ین: :د:کذ:=ست.:ح<ز

: که:توصه:شود:=فر=د:ح<د:ش;ده:در ههگ;ی:و;رد:هس;خذد؛:«:ح;دحث:عش;ره»وهن:=ست:
ک;ه:و;ی =حف;<::تو=جس;خذد:جق;ش:ه;د=حت:سر<س;ی:ص<وع;ه:ر=:بع;د:=غ:پی;<وجر:ورد=جی:

ی;;ر=:هه;;ه:آجه;;<:بع;;د:=غ:رحل;;ت:پی;;<وجر زج;;ده:و<جدج;;د:و:=ف;;زون:ب;;ر:=ی;;ن:ب;;ه::کذذ;;د؛:ز
ک;ه:ص;ز>:قرحش:وذسوب:بودجد.:بذ<:بر:=ین،:ههه:آجه<:شر=حط:آن:ر=: رهج;ر=ن:»د=ش;خذد:

:«:تأثررگ;;;ع=ر ب<ش;;;ذد.:در:حقرق;;;ت،:=س;;;<وی:ووص;;;ود:در:ح;;;دحث:عش;;;ره:فهرس;;;خی:=غ
که:ص<وعه:=سالوی:آجه<:ر=:به:عذو=ن:طلف;<ی:ص<جش;رن:پ;س:=غ:رحل;ت: =فر=دی:=ست:

کرده::پی<وجر :57=ست.:فرض:
: ک;;;<رکرد:سر<س;;;ی:در وی:=ف;;;زون:ب;;;ر:دو:وؤلف;;;ۀ:صذس;;;رت:و:ج;;;ی=د،:حعذ;;;ی:و;;;رد:قرحش;;;ی،:وؤلف;;;ه:

:قر;;د:»هوش;;هذد=جه:ص;;ح<بی:ح;;<د:ش;;ده:در:عش;;ره:وجش;;ره:ب;;ه:وؤلف;;ه:ضه;;<روی:ب;;ه:ج;;<م:گ;;زحذش: در
:تذه<:صح<به:=ش<ره:وی«:حر<ت:بودن :وؤلفه:=طرر :=ین:فهرست:دهگ<ج;ه:و;ی:کذد.:بر=بر آح;د::=ی:در

زجده:به<ج;د.:ب;ه:هه;رن::که:=فزون:بر:د=ر=:بودن:سه:وؤلفه:جشست،:بعد:=غ:رحلت:رسول:طد=
:و:پ<ک:س و:_::شهرد:ش;د:که:در:دور=ن:رسول:طد=_::رشخی:ضون:حهزهدلرل،:صح<به:وهخ<غ

:و:... :و;رد=ن:و:زج;<ن:ض;ون:س;هره،:ح<س;ر:و:عه;<ر ک;ه:ف<ق;د:ته;<م:ح;<:_::دحگر:صح<به:جر;ک:س;ررت:=غ
:وؤلف;;;ه =ج;;;د.:=ی;;;ن:ج;;;وعی::در:فهرس;;;ت:عش;;;ره:وجش;;;ره:جر<وده_::ه<ی:ضه<رگ<ج;;;ه:بودج;;;د:برط;;;ی:=غ

:ص<ع;;ل:در:س;;<طخن:=ی;;ن:و;;خن:ر=:وی :=ی;;ن:رس;;<جد؛::هوش;هذدی:ط;;<ص  ی;;ر=:ته;;<وی:=ی;;ن:ده:جف;;ر:در ز
:وؤلف;;;ه:=ش;;;خر=ک:د=رج;;;د؛:ه;;;ر:ضذ;;;د:=بع;;;<د:دحگ;;;ر:ششص;;;رت:=طالق;;;ی،:وعذ;;;وی،:عله;;;ی:و: ضه;;;<ر

حگی:در:عج<رت:ظیل:تالش:د=رد:ضذرن:تحلرل;ی::=صخه<عی:آج<ن:ب<:حک دحگر:وخف<وت:=ست.:ح<ز
:=غ:عشره:وجشره:ر=:=ر=خه:جه<حد::

=ی;;;ن:ح;;;دحث::…آح;;;د:جخرز;;;ه:بررس;;;ی:دقر;;; :=ی;;;ن:ح;;;دحث،:عزر;;;ب:ب;;;ه:جظ;;;ر:و;;;ی
ک;ه::وی کس;ی: تو=جست:صح<بی<ن:وعخجری:ودل:حهزه:عهوی:پی<وجر:ر=:ش<ول:شود؛:

                                                     :
57. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 164 
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ک;;ه:هه;;<ره:ب;;ه:عذ;;و=ن: کس;;ی: وعرف;;ی:«:سرد=لش;;هد=>»در:صذ;; :ُ=ح;;د:ش;;هرد:ش;;د:و:
:فهرست:یو: :ج;<م:وی:::ه<ی:حدحث:شد.:ب<:=ین:ح<ل،:در:هرذ:حک:=غ عشره:ح;<دی:=غ

ک;ه:::=ست؛:به:ه:جرست.:بذ<:بر:=ین،:روش:فرآحذد:=جخش<ب:طرلی:س<ده:بود =ین:وعذ;<:
:=ی;ن:رو،::تو=ج;د:ص<جش;رن:پی;<وجر:صح<بۀ:و;ُرده:جه;ی پ;س:=غ:رحل;ت:وی:ش;ود.:=غ

:58وصود:جد=رد.«:طلف<ی:وهخ<غ»=ی:در:ضهرهه:شدن:=و:در:فهرست::هرذ:=ش<ره
:ب<ره:وؤلفه:قرحشی:و:سر<سی:بودن:=ین:صح<به:وی :جوحسد:::و:در

:فهرس;;;ت:ش;;;ده:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:وذس;;;وب ::...:ده:و;;;رد  ب;;;ه:عش;;;ره:هه;;;ه:قرحش;;;ی:ش;;;دگ<ن 
ح;د::در:حقرقت،:=طخالف:59هسخذد. ه<ی:دو:فهرست:عج;د:=ل;رحهن:و:س;عرد:ب;ن:ز
ک;;;ه:پی;;;<وجر_::=غ:عش;;;ره ر=:=غ:فهرس;;;ت:عش;;;ره:=س;;;خثذ<::فهرس;;;ت:عج;;;د:=ل;;;رحهن:

:ب;رد=رد:60کذد:وی حد:ر=:در ک;ه:ب;<:_::61و:هر:دو:جقل،:سعرد:بن:ز وح;دوده:و;خن:آجه;<:ر=:
:فی:=»د=شخن:عج<رت: حش  ْن:ُقر  :و  ک/ ر  ش  :ع  ة  ّذ  :و;ی«:لز  ::وهخ<غ س;<غد.:دقرق;ً<:=ی;ن:وعذ;<:در
:»ه<ی:دحگر:حدحث:عشره:::وق<حسه:ب<:وخن ;ة   ;ی:=لزّذ  :ف  ;رک/ ش  ،:وص;ود:د=رد.:بشش;ی:«ع 
:=ین:د=جسخه :جگ;<ه:جشس;خ:=غ ن:ضذ;د=ن:وه;ن:ب;ه:جظ;ر:جرس;ذد،:=ّو;<:ره<:وهکن:=ست:در

:آجه<:=ههرت:وض<عفی:طو=هذد:ح<فت.:
کسی:وحخو=ی:وخن:رو=ح<ت:ر=:بررس;ی: گر: :و;ی= ::کذ;د،:در ک;ه:بیش;خر:رو=ح;<ت:در ح<ب;د:

:ح<فخ;ه =ج;د.:در:حقرق;ت،::=عخج<ربششی:به:حدحث:و:طالف;ت:ص<وع;ه:=س;الوی:ظه;ور
:=ی;;ن:ح;;دحث،::ره :=ف;;ر=د:فهرس;;ت:ش;;ده:در ک;;ه:بعض;;ی:=غ آورد:=ی;;ن:=طج;;<ر،:=ی;;ن:=س;;ت:
=ج;د،:ح;<::وط;رح:گ<ن:وورد:=عخه<د:پی;<وجر:هسخذد:و:تحت:عذو=ن:برگزحد«:طلرفه»

کس<جی:هس که:پی<وجر=ین:=شش<ص: آج<ن:ر=:به:عذ;و=ن:ص<جش;رذ<جش:وط;رح::خذد:
ک;;;رده:=س;;;ت.:در:پرت;;;و:=ی;;;ن:جگ;;;رش:ب;;;ه:ح;;;دحث،:رو=ح;;;<ت:ح;;;ک:رج;;; :ض;;;د:ش;;;رعی:

ک;;ه:=ی;;ن:=ف;;ر=د:در:وح;;دوده:آن:ض;;ه:=حخه;;<ل::آش;;ک<ری:ب;;ه:دس;;ت:و;;ی دهذ;;د؛:غو;;<جی:
ک;ه:«:فهرست:ص<جشرذ<ن:وهخ<غ»د=شت،:به:عذو=ن: وطرح:شود،:=شش<صی:هسخذد:
صز>:آجه;<:=س;ت.::یکه:حضرت:عل:یدجد؛:در:ح<لججو:بیت::وذسوب:به:=هل

:ر=:_::=ین:=طج<ر:وهکن:=ست:غو<جی:بر=ی:قرحشر<ن :ب;<ره:=جص;<ر که:=دع<ی:طالفت:در
:ق;;رن_::د=ش;;خذد گر;;رد؛:=و;;<:در ::و;;ورد:=س;;خف<ده:ق;;ر=ر: ه;;<ی:بع;;د،:جش;;ر:و:ش;;روع:آجه;;<:در

                                                     :
58. Ibid. P 164 

:.88:-:87،:ص1ج=لرح<ض:=لذضرک:فی:وذ<قب:=لعشرک،:.:59
 .::31:-:33،:ص1.:هه<ن،:ج60

 .115:-:114،:صفض<خل:=لصح<به؛:66،:ص=صول:=لدین.:61
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تو=ج;د:بهخ;ر::فض<ی:دحدگ<ه:سر<سی:شرعه:و:تهدح;د:آجه;<:جس;جت:ب;ه:=ه;ل:س;ذت:و;ی
:62د.درک:شو

 . تثجیت جظرحه خالفت؛ فراسوی جعل عشره مجّشره8
:=ثج;;<ت:وؤلف;;ه حگی:بع;;د:=غ ه<ی:سر<س;;ی:و:قرحش;;ی:ب;;ودن:ص;;ح<بی:ح;;<د:ش;;ده:در:عش;;ره::ح;;<ز

:ب;;;<ره:وس;;;أله:طالف;;;ت:بع;;;د:=غ:رحل;;;ت:رس;;;ول: وجش;;;ره:ه;;;دف:فر=س;;;وی:صع;;;ل:=ی;;;ن:رو=ح;;;ت:ر=:در
:کذد::ه<ی:صعل:آن:ر=:ضذرن:تحلرل:وی:د=جسخه:و:غورذه:طد=

گوجه...:حقرقت،:= : که:در ه<ی:وشخلف:حدحث:عشره،:بیشخر:=ش;ش<ص::ین:=ست:
طلف;;<ی:ر=ش;;دین::وییگ;;ی:قرحش;;ی:ب;;ودن:ر=:د=ر=:هس;;خذد.:بع;;د:=غ:رحل;;ت:پی;;<وجر

:=ی;ن:ح;دحث:ب;ه:عذ;و=ن:تأییدح;ه:طالفخش;<ن:به;ره ب;رد=ری:سر<س;ی:::قصد:د=شخذد:=غ
:هوح;;ت:وش;;خرک:=ه;;ل::جه<حذ;;د.:ب;;ه:جظ;;ر:و;;ی ک;;ه:بشش;;ی:=غ:هدفش;;<ن،:تقوح;;ت  رس;;د:

ک;ردن:سّذت:ب<:ت کرد:بر:وشروعرت:وقجولرت:=ولرن:فرد:=غ:سه:طلرفه:بر=ی:طذد;ی: أ
ه<:به:طور:قطع،::=ست.:=ین:تجدیل:شدن:=ّدع<ه<ی:شرعه:در:وش<لفت:ب<:آج<ن:بوده:

:وذ<بع:وخعدد:)در:جقل ش;وجد:و:آن،:=ی;ن::به:ح;ک:و;خن:تج;دیل:و;ی:ه<ی:وشخلف(::در
ح;ده:و:آجه;<:ر=:ب;ه:بهش;ت:که:پی هجر =س;ت.::وع;ده:د=ده::=بخد=:س;ه:طلرف;ه:ر=:برگز

گز=رش:شده:=س;ت: کذ<ر:حدحث:عشره: : که،:=ین:رو=حت:هه<ره:در ص<لب:توصه:=ین:
گ;;;ز=رش:ش;;;ده: :ح;;;ک:=غ:س;;;ه:طلرف;;;ه: ح;;;<:در:عذ;;;و=ن:ب;;;<ب:ص;;;ح<به:و:ح;;;<:در:عذ;;;و=ن:ه;;;ر

:63.64=ست
:=سخف<ده:طلف;<ی:ضه<رگ<ج;ه:=غ:ح;دحث:عش;ره:وجش;ره:ب;ر=ی::به:جظر:وی حگی:در آحد:=دع<ی:ح<ز

حرتأیی;;د:طالف;;ت:ط;;ود،:ق<ب;;ل:وذ< :ت;;<ر ::قش;;ه:ب<ش;;د.:=دع;;<ی:ط;;ود:رو=ح;;ت:در گ;;ع=ری:ص;;دور:آن:=غ
:=ی;ن:ص;ورْت::جهی:رسول:طد= ی;ر=:در کذذ;ده:ب<ش;د؛:ز =ی;ن:رو=ح;ت:ب<ح;د:در:عه;د::تو=ج;د:=قذ;<ع:
ص<در:شده:و:طلرفه:شدن:=بو:بکر:و:دحگر:طلف<:و:حخی:وش<ور=ن:سر<سی:آج<ن::رسول:طد=

:=ین:دوره:وششص:و:وورد:رض;<حت:رس;ول:ط;د= ح;<ن:ب<ش;د؛:در:ح;:در ک;ه:طرف;د=ر=ن:صر <لی:
:ر=:قج;;ول:جد=ش;;خذد.:=لز=و;;ً<:بش;;<رت:ب;;ه:بهش;;خی: غ;;دیر:و:برط;;ی:=غ:ص;;ح<به:دحگ;;ر،:طالف;;ت:=ب;;و:بک;;ر
:=ی;;;ن:ص;;;ورت،:س;;;<یر:بش;;;<رت:ح<فخگ;;;<ن:جر;;;ز: ش;;;دن:وس;;;خلزم:طلرف;;;ه:ش;;;دن:ف;;;رد:جرس;;;ت.:در

                                                     :
62. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 164 - 165 

:815،:ص14،:جصحرا:=لجش<ریفی:شرح::=لکو=کب:=لدر=ری؛:169:-:166،:ص15،:جشرح:=لذووی:علی:صحرا:وسلن.:63
:.833:-:889و::888و::817:-

64. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 165 



دارۀ 
پن

«
ّشره

ۀ مج
عشر

»
ث

حدی
عل 

و ج
ت 

یاس
ۀ س

رابط
انۀ 

 نش
؛

 

 

 

60 

:آح;د:قص;د:ص<ع;ْل::تو=جسخذد:ب<:=سخذ<د:به:رو=حت:ججوی:=دع<:طلرفه:شدن:جه<حذد.:ب;ه:جظ;ر:و;ی:وی
گ<جه:ر=:بعد:=غ:ور :آج<ن:ح<:در:دوره:حر<تش<ن::=ین که:طالفت:و:عهلکرد:طلف<ی:سه: بوده:=ست:

گ;ع=ری:صع;ل:=ی;;ن: حر: ک;رده:=س;ت:ت;<ر :=د=و;ه:ت;الش: حگی:در ب;<:=ی;ن:ح;دحث:توصر;ه:جه<یی;د.:ح;<ز
 رو=حت:ر=:ضذرن:تجرین:جه<حد:

بی;;ر،:عج;;د:=ل;;رحهن:ب;;ن:ع;;وف:و:=ب;;و: گذز<ج;;دن:ضه;;<ر:طلرف;;ه:ر=ش;;دین،:طلح;;ه:و:ز
ی;;ر=:بر=ب;;ر:عجر;;ده:ب;;ن: :ح;;ک:جگ;;<ه:و=قع;;ی:ق<ب;;ل:توصر;;ه:ب<ش;;د؛:ز ص;;ر=ح:=حخه;;<ل:د=رد:در

:ب<ره:دس;ت:ضذد:رو=حت:ووصود:پی<وجر :آجه<:به:طور:ط<ص:در ح;<بی::ب<:هر:حک:=غ
ک;ه:تلفر; :=ب;و:بک;ر،:عه;ر،:عده;<ن،: کرده:=س;ت؛:در:ح;<لی: آجه<:به:بهشت،:صحجت:

بیر،:سعد:بن:=بی:وق<ص:و:عجد:=لرحهن:بن:عوف:وهکنعلی =ست::،:طلحه،:ز
ه<:ب;ه:عذ;و=ن:طلف;<:ح;<:=عض;<ی:ش;ور=ی:عه;ر:ب;ن::ه<ی:سر<سی:بعد،:در:جقل:در:دوره

طط<ب:به:شه<ر:آوده:ب<شد.:=ی;ن:ش;ور=:ب;ه:ط;ور:س;ذخی:ب;ر=ی:تعر;ین:ش;ش:ص;ح<به:
ک;;ه:ب;;ه:=حخه;;<ل:قطع;;ی،:ص<جش;;رن:عه;;ر:بودج;;د.:آجه;;<: کس;;<جی: قطعر;;ت:ح<فخ;;ه:ب;;ود؛:

که:ب;<:ه;ن:ب<ش;ذد:و:ح که:عهر:فر=:طو=جده:بود: ک;ی:=غ:ور;<ن:طودش;<ن:ر=:کس<جی:بودجد:
کذذ;;د.:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن،:=ی;;ن:هه;;<هذگی:=وک;;<ن: ب;;ر=ی:ص<جش;;رذی:بع;;د:=غ:عه;;ر:=جخش;;<ب:
ح;;;د،:ر ی:=عض;;;<ی:ش;;;ور=ی: :ت;;;و=فقی،:ب;;;ه:=س;;;خثذ<ی:س;;;عرد:ب;;;ن:ز ک;;;ه:ب;;;ه:ط;;;ور ج;;;د=رد:
:ب;;<:ر=ی:بقر;;ه:فهرس;;ت:عش;;ره:حکس;;<ن:ب<ش;;د.:=ف;;زون:ب;;ر=ین:ب;;ه:=ج;;د=غه: =جخش;;<بی:عه;;ر

:جوشخه =ب;و:عجر;ده:آن:غو;<ن:_::کذ;د:ک;ه:=ظه;<ر:و;یی:وص;ود:د=رد:ی=:ک<فی:شو=هدی:در
:قرد:حر;<ت:ب;وده =س;ت:ش;<حد:=و:ب;ر=ی:وش;<رکت:در:ش;ور=:فر=طو=ج;ده:ش;ده:ب;ود.:::در

:ب<ره:=بو:عجرده:صر=ح:حل:شده:ب<شد،:=لجخه: بطور:قطع:=ین:وشکل:وهکن:=ست:در
:=و:طج :تزوری:هذری گر =:: :و:عه;ر :پعیرفخه:شدگ<ن:ب<شد،:حعذی:=ب;و:بک;ر الون:حکی:=غ

ک;ه:در:ش;ور=:وعخج;ر:و:عجردک:ب د=جس;خه:ش;دجد؛:=ب;و::ن:صر=ح:هه<ن:سه:جفری:هس;خذد:
ک;;ه:ب;;ه:ط;;ور:وعه;;ول: س;;ذ<د: عجر;;ده:جق;;ش:سر<س;;ی:بس;;ر<ر:وهه;;ی:جس;;جت:ب;;ه:آجس;;ه:

ک;;رده:جوش;;خه گ;;ز=رش: ::ه;;<: کش;;رده:=س;;ت.:=لجخ;;ه:دلر;;ل:ت;;وصرهی:ق;;ر=ر =ج;;د،:ب;;ه:تص;;ویر:
:آطر:فهرست:ج<وششص:=ست:و:بطور:س<ده:وهک;ن:=س;ت: حد:در د=دن:سعرد:بن:ز

گرض;ه:=غ:وط<لع;;ه:جخر :غو;رۀ:=ف;ر=د:=ی;;ن:ح;دحث:ب<ش;د.: ک;;ه:ط;ودش:=غ گرفخ;ه:ش;ود: ز;ه:
ش;ود،:ول;ی:ب;<:توص;ه:ب;ه:غو;<ن:تذظ;رن،:در::سلسله:=سذ<د،:هرذ:تذ<قضی:آش;ک<ر:جه;ی
کرد:تو=ن:=رغش:ب<ره:=عخج<ر:و:درسخی:وخذی:=ین:حدحث:جهی :65.گع=ری:قطعی:=ر=خه:

                                                     :
65. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 166 - 167 
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:=ی;;ن:ور;;<ن،:ب;;<:وص;;ود:جص;;وص:روش;;ن:در:ش<حس;;خگی:عل;;ی الف;;ت:جر;;<زی:ب;;ه:=ی;;ن:ب;;ر:ط:در
:=دله:=و<م:علی =ی:ب;ه:عش;ره:وجش;ره:وص;ود:ج;د=رد.::ب;ر:طالف;ت:ط;ود:=ش;<ره:دلرل:جد=شخه:و:در

:=وخ;د=د:هه;رن: :رو=حت:عش;ره:وجش;ره:ر=:در :=د=وه:فض<یل:جگ<ری:صح<به:ح<د:شده:در حگی:در ح<ز
:ر=:=ر=خ;;ه:د=ده :=ی;;ن:آث;;<ر گز=رش;;ی:=غ:وض;;عرت:آج;;<ن:در :تثج;;ت:ووقعر;;ت:سر<س;;ی:آج;;<ن:د=جس;;خه:و:

:66=ست :=ف;ر=د:ح;<د:ش;ده:در :آن:غفلت:جهوده:=ست،:ترترب:وعذ<د=ر حگی:=غ که:ح<ز .:جکته:دحگری:
حشی:و:حر;<ت:طلف;<ی:=ربع;ه:د=رد.: :ت<ر که:هه<هذگی:دقر :ب<:سرر فهرست:عشره:وجشره:=ست:
حشی:به:بی<ن:وذ<قب:بر=ی:طلف<:داللت: که:ب<:جظن:ط<ص:ت<ر برطی:=غ:وحقق<ن:ضذرن:رو=ح<تی:ر=:

:=جد:::ردحدی:س<طخگی:د=جسخهد=رجد،:بدون:هرذ:ت
كل حد ث حج فهـو حـدحـهن علی التَتیه أساطحطجاقج الخلفاء، و ذكَت ف یث جاء فحؤن 

  67ج.حطوضوع بَل ر

ی;;ر=:جش;;<ن :ف;;رض:ب;;ه:طالف;;ت:رس;;<جدن:=ی;;ن:=ف;;ر=د:بع;;د:=غ:رحل;;ت:رس;;ول:ط;;د=:گ;;ر:پ;;یش:ز
حشی،:طالف;;ت:=ی;;ن:=ف;;ر=د:ب;;<:وش<لف;;ت:ص;;دی:عل;;ی ک;;ه:بر=ب;;ر:=س;;ذ<د:ت;;<ر و::=س;;ت؛:در:ح;;<لی:

:شه<ری:=غ:صح<به:بوده:=ست.

 . معضل سعید بن زحد7
ح;د:در:ش;ه<ر:ص;ح<به:عش;ره:وجش;ره:ب;ه:دلر;ل:ع;دم:جق;ش: حگی:ح;<دکرد:س;عرد:ب;ن:ز :ح<ز :جطر =غ
سر<سی:وی:در:طالفت:=غ:وعضالت:فر=:روی:تحلرل:=ین:رو=ح;ت:=س;ت:و:ش;<حد:جق;ش:وکهل;ی:

:در:رس<جدن:=ین:=فر=د:به:عدد:ده:ر=:د=شخه:=ست:
ک;::و=قعرت،:=ین :جف;ر:=غ:=عض;<ی:عش;ره،:طلرف;ه:ش;دجد:و:بع;د:=غ:و;ر :=ست: ه:ضه;<ر

ق،:شش:جفر:دحگر:=عض<ی:عشره،:شور=یی:ر=:تش;کرل:17عهر:بن:طط<ب:در:س<ل:
گ;;ع=ر: ح;;ت:=جخش;;<ب:طلرف;;ه:بع;;دی:ر=:=غ:ور;;<ن:آج;;<ن:ب;;ه:=ی;;ن:ش;;ور=:و= ک;;ه:وأوور د=دج;;د:

:=ی;ن:و=ػ:وی گ;<ن::کرد.:=ههرت:سر<سی:حدحث:عشره:و:=س;خف<ده:ص<وع;ۀ:=س;الوی:=غ
ح;;د:ح;;ک:وش;;کل:و::ب;;ر=ی =ش;;<ره:ب;;ه:رهج;;ر=ن:تأثررگ;;ع=ر:آن:روش;;ن:=س;;ت.:س;;عرد:ب;;ن:ز

گذز<جدن:=و:در:فهرست:عشره:بر=ی:تصدی :=ههرت:سر<س;ی::وعضل:ب<قی: و<جد.:
گر:ضه:=و:بیست:و:هفت:س;<ل:در:غو;<ن:عه;ر:زج;ده:ب;ود،:=و;<:ه;رذ: =و:وشکل:=ست؛:

که:=دع<:جه<ح;د:=و:ب;ه:عذ;و=ن:طلرف;ه:وط;رح:ش;ده ب<ش;د.:ب;<::سذد:=ثج<تی:وصود:جد=رد:
                                                     :

66. Ibid. p167. 

کتب:=لسذه.:67  .:5،:ص=لرس<خل:=لعشر:فی:=ألح<دحث:=لهوضوعة:فی:
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=ی;;ن:ح;;<ل،:=و:وهک;;ن:=س;;ت:ح;;ک:=ف;;زوده:و;;ورد:وطل;;وبی:ب<ش;;د:ت;;<:جق;;ش:ت;;وصرهی:
کذد ک<ول: :68.جه<دگر=یی:عدد:ده:ر=:

حد:ب;ه:ظه;ن:آح;د،:لک;ن:قض;ره:ب;ه: حگی:در:د=طل:جهودن:سعرد:بن:ز هر:ضذد:=حخه<ل:=ول:ح<ز
ک;;ه:=غ:دح;;د:جوحس;;ذده: =ی;;ن:س;;<دگی:جج;;وده:و:=ه;;د=ف:دحگ;;ری:در:ور=ی:ض;;هرهه:جه;;ودن:وی:ب;;وده:

حد:ب;ه:فهرس;ت:عش;ره:وجش;ره:پذ :=فزوده:شدن:سعرد:بن:ز ه<ن:و<جده:=ست.:برطی:=غ:وحقق<ن:ر=غ
کرده :جحوه:تع<ول:طلرفه:دوم:ب<:وی،:ردح<بی: :=ین:تحلرل،:ر=بطه:جسجی:جزدح;ک:وی::ر=:در =جد.:در

ب;;<:طلرف;;ه:دوم:)پس;;ر:عه;;وی:عه;;ر:ب;;ن:طط;;<ب(:و:ع;;دم:حض;;ور:س;;عرد:در:ش;;ور=ی:پیش;;ذه<دی:
:=ف;;زوده:ش;;دن:وی:ب;;ه:فهرس;;ت:عش;;ره:وجش;;ره:و;;ؤثر:د=جس;;خه:ش;;ده:طلرف;;ه،:ب;;ه:عذ;;و=ن:قر=حذ;;ی:د ر

:69=ست.

 جتیجه
::ه;;ر:ضذ;;د:ه;;رذ:والغو;;ه =ی:ش;;رعی،:عقل;;ی:و:عرف;;ی:ور;;<ن:وع;;ده:ب;;ه:بهش;;خی:ش;;دن:ف;;ردی:در

گ<ج;ه:و::فرض:صحت،:ب<:وشروعرْت: بششی:به:جظرحه:سر<سی:ح<:تصحرا:عهلکرد:طلف<ی:س;ه:
گ ک<رگز=ر=ن:آج<ن:وصود:جد=رد،:=و<:ضذرن:والغوه: ز=فی:ر=:برطی:=غ:ص;<عالن:درب;<ری:و:دس;ت:دحگر:

به:سرذه:=ووی،:ور<ن:حدحث:س<طخگی:عش;ره:وجّش;ره،:ب;<:تص;حرا:عهلک;رد:سر<س;ی:=ف;ر=د:ح;<د:
ک;رده :=ی;ن:ح;;دحث:=طخ;ر=ع: ::جه;;<:دس;ت:=ج;;د.:=ی;ن:رو=ح;ت:ش;ده:در :=قذ;;<ع:ع;و=م:و;ردم:روغگ;;<ر ک;ن:در

ی;;;یه:در:دوره کهر;;;ت:ب;;;ود:صع;;;ل:آن،:ب;;;ه:و ی;;;ر:در:ط;;;دوت:ح< :و:تزو ر،:زور ک;;;ه:ز ه،:ت;;;<:ح;;;دی:=ی:
ه<ی:سر<س;;ی::تو=جس;;ت:ب;;ه:عذ;;و=ن:وسخهس;;کی:ض;;عرف:در:توصر;;ه:ح;;<:تص;;حرا:ششص;;رت:و;;ی

:آح;;د:و:در:ظه;;ن:وش<ط;;ب:ضذ;;رن:پذ;;د=ره ک;;<ر ک;;ه::ودرس;;ه:طلف;;<:ب;;ه: کذ;;د: ضگوج;;ه:»=ی:ر=:ت;;د=عی:
ک;;ه:رس;;ول:ط;;د= بهش;;خی:ش;;دن:وی:ر=:بش;;<رت:د=ده:=س;;ت،:عهل;;ی::وهک;;ن:=س;;ت:ف;;ردی:

ک;ه:و:=غ:ع«:طالف:و:غرر:ورضی:طد=وجد:=جز<م:دهد؟ کذ;د: ک;ه:»کس:آن،:ضذرن:=سخف<ده: ح;<ل:
ک;;<رگز=ر:سر<س;;ی:رس;;رده =ج;;د،::=ی;;ن:=ف;;ر=د:بش;;<رت:د=ده:ش;;ده:ب;;ه:بهش;;ت،:ب;;ه:وذص;;ب:طالف;;ت:ح;;<:

:و::بی کس;ب:ق;درت:و:وق;<م:آج;<ن،:ه;ر:ضذ;د:ب;ه:زور گه;<ن:=غ:عهلک;ردی:جر;ک:برطورد=رج;د:و:=ی;ن:
:«.::تزویر:هن:ب<شد،:وذ<ف<تی:ب<:وعده:بهشخی:شدن:آج<ن:جد=رد

:=ی;;ن:رو،:ر ح;;ه:طالف;;ت::و=ح;;ت=غ جه;;<ی:عش;;ره:وجش;;ره،:بع;;د:=غ:رحل;;ت:جج;;وی:ب;;ر=ی:تثجر;;ت:جظر
ح;<ن:طالف;ت:ح;<:بع;ده<:=غ:س;وی: وجخذی:بر:س;قرفه:و:ش;ور=ی:ش;ش:جف;ره:طلرف;ه:دوم،:=غ:س;وی:صر

                                                     :
68. Yazigi Maya, Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition, P 167 

 .446،:ص18،:جتشرید:=لهط<عن:لکشف:=لض <خن.:ر.ک::69
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کذذدگ<ن:=قد=و<ت:طالفت:آج<ن:صعل:شده:=ست.:هوشهذدی:وی;یه :=جخش;<ب:ده::توصره: =ی:در
:=ی;;ن:ح;;دحث:ب;;ه:ضش;;ن:وی :ح;;<د:ش;;ده:در ش:سر<س;;ی:آج;;<ن،:پ;;س:=غ:رحل;;ت:جج;;وی،:ط;;ورد،:جق;;:جف;;ر

:=جخش;<ب:=ی;ن:=ف;ر=د:=س;ت؛::ترین:وصه:=شخر=ک:=ین:=فر=د:به:شه<ر:وی:وهن آحد:و:وؤلف;ه:=ص;لی:در
:قرد:حر<ت:و<جدن:بعد:=غ:رحل;ت:جج;وی:س;ه:وؤلف;ه:دحگ;ری:=س;ت: ورد:بودن،:قرحشی:بودن:و:در

ک;;ه: ح;;<ن:=ی;;ن:ک;;ه:ف;;رد:وجّش;;ره:ب<ح;;د:د=ر=ی:آن:ب<ش;;د.:ب;;<:وص;;ود:=ش;;ک<الت:س;;ذدی:وخع;;ددی: ب;;ر:ر=و
:رص<ل:=هل:سّذت:وصود:د=رد،:وخن:آن:جرز:دض<ر:آسرب ه<ی:وخذی:و:وحخو=یی:بوده:و::رو=حت:در

:تع<رض:ب<:دحگر:رو=ح<ت:بش<رت:به:بهشت:=ست.: :در
ک<و;;ل:ر=:در:ظه;;ن:ت;;د=عی: :=ف;;ر=د:در:ع;;ده:ده:جر;;ز:=حخه;;<ل:=قخج;;<س:آن:=غ:=س;;طوره:ع;;دد: حص;ر

آحد:=ین:حصر:وجخذی:بر::هل:=ست،:=و<:به:جظر:ویه<ی:قرآجی:آن:جرز:وحخ:کذد؛:هر:ضذد:غورذه:وی
گر=حش;;<ت:سر<س;;ی:=ی;;ن:=ف;;ر=د:ب;;وده:و:ههگ;;ی:ص;;ز:عل;;ی:وییگی در:طر;;ف::ه;;<ی:ششص;;رخی:و:

:تق<بل:و<هوی:ب<:جظرحه:سر<س;ی:ودرس;ه:=ه;ل:بی;ت:ودرسه:طلف<:قر=ر:وی =س;ت.::گررجد:و:در
که:صرح<ن:=سخشر=ق:به:=ح<دحث:صعل;ی:ب;ه:عذ;و=ن:وذجع;ی: ب;ر=ی:ش;ذ<طت:=ین:پژوهه:جش<ن:د=د:

: :=ین:عرص;ه:توص;ه:ص;دی:د=رد.:ه;ر =طخالف<ت:بیذ<:وع=هجی:وسلهرن:و:جقش:وحدث<ن:وزدور:در
:جه<ح;;ت:ب;;ه:س;;ود:دش;;هذ<ن:=س;;الم:در:ط;;رح:=ط;;خالف:=فکذ;;ی: ضذ;;د:=ه;;د=ف:ضذ;;رن:تحقرق;;<تی:در

حشی:جه;ی ضذ;رن،:روش;ن::ت;و=ن:=جک;<ر:جه;ود.:هن:=ست:=و<:ف<حده:آن:ر=:در:رخ:جه<یی:=غ:حق<ی :ت;<ر
که:پژوهش: :جخرز;ه:ب;<:دح;دگ<ه:ع<له;<ن:ش;رعی:در:صعل;ی:ب;ودن:عش;ره:شد: حگی:ه;ر:ضذ;د:در ح;<ز

ک<س;خی::وجشره:و:=هد=ف:فر=سوی:صعل:آن:ههس<ن:=ست:لکن:برطی:=غ:تحلرل ه<ی:وی:دض;<ر:
ک;ه:وی:=غ:جق;ده<ی:ع<له;<ن:ش;رعی:در:بررس;ی:عش;ره:وجش;ره::بوده:=ست.:هن ضذرن،:وعلوم:شد:

:=ین:ووضوع:= حده:و:دحدگ<ه:آج<ن:ر=:در ز :جعک<س:جد=ده:=ست.غفلت:ور

 کتابنامه 
،:9،:شح;;دحث:ح;;وغه،:عل;;ی:ر=د،:«ه;;<ی:فق;;ه:=لح;;دحدی:ط<ورشذ<س;;<ن:گوج;;ه:پژوه;;ی:پژوهش» _

:ش.5745
،:51،:دوره:16،:شعل;;وم:ح;;دحث،:عل;;ی:ر=د،:«ه<ی:وسخش;;رق<ن:ح;;دحث:پژوه;;ی:در:جگ<ش;;خه» _

 ش.764

س;ة:،:بی;روت::وؤسیعجد=لرحهن:وز:بن::وسفی،:ح<ف :ب:تحفة:=الشر=ف:بهعرفة:=الط;ر=فحتقر _
:م.:5449=لکتب:=لدقفرة،:

:=لفکر،:تهعحب:=لخهعحب _  ق.1434،:=بن:حزر،:بیروت::د=ر
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کرد:بر:دحدگ<ه _ :غرب:ب<:تأ ه<ی:وحلر<م:ووجخگهری:و=ت،:سرد::صرح<ن:شذ<سی:سرره:پژوهی:در
حذ<،:  ش.5741وحهد:ووسوی:وقدم،:تهر=ن::و<ر

وحه;;د:عل;;ی::ةو:وطجع;;:،:ب;;ی:ص;;<::وکتج;;ةی،:ب;;د=ون:ب<لزّذ;;ةیرک:=لهجش;;ررس;;:یل:=لهّذ;;ة:ف;;ی;;صز _
 م.5419سهرل،:

:=لحدحث،:=لزذة:و:=لذ<ر:فی:=لکت<ب:و:=لسذة _ :ق.1438،:وحهد:وحهدی:ری:شهری،:قن::د=ر
،:ی،:تحقر; ::ب;<قر:حس;ذیغوشش;ر:وحهود:بن:عهر:بن:وحهد،:طص<خص:=لعشرک:=لکر=م:=لجررک _

کتب:=لخر=و،: :م.:5486ب د=د::سلسلة:
:ف; _ <ر=ن،:ح;س;رد:عل;ی:ورالج;ی،:ق;ن:::کت;ب:=لس;ذه،:یث:=لهوض;وعة:ف;ح;=ألح<د:ی=لرس<خل:=لعش;ر

 ق.5956

،:ق;<هره::=لهکتج;ة:ین:=حه;د:ب;ن:عج;د=ه:طج;ری،:وحب:=لدوذ<قب:=لعشرک:ی<ض:=لذضرک:فح=لر _
 م.:5417:=السالورة،

 ت<.:تحقر ::وحهد:فؤ=د:عجد=لج<قی،:بی:ص<،:بی،:،:=بن:و<صهسذن:=بن:و<صه _

ب;;ی:ص;;<،:د=ر:=حر;;<>:=ل;;دین:عج;;د:=لحهر;;د،::تحقر;; ::وحه;;د:وح;;ی،:،:=ب;;و:د=ودد=ود:یس;;ذن:=ب;; _
:=لسذن:=لذجوحة:.

تحقر;;; ::عج;;;د=لرحهن:عده;;;<ن،:ودحذ;;;ه::وحه;;;د:عج;;;د:=لهحس;;;ن:،:ترو;;;عی،:یس;;;ذن:=لخرو;;;ع _
:ت<:.:=لکتجی،:بی

گزحده:وخون:و:وذ;<بع، _ کرحه;ی:جر;<،:ق;ن::وزه;ع:صه;<جی:تقرح;ب::سرره:پژوهی:در:غرب:: ورتض;ی:
 ش.5768وع=هب:=سالوی،:

:ر;;حح،:ا:وس;;لنرش;;رح:=لذ;;ووی:عل;;ی:ص;;ح _ ;;و  ب;;ی;;وی،:بی:ب;;ن:ش;;رف:ج  ،:یروت::د=ر=لکت;;<ب:=لعر
 ق.1437

:=لهع<رف،:ار=لصح _ :م.5449،:وسلن،:تحقر ::طلرل:و<وون،:بیروت::د=ر
 م.5416،:=بن:سعد،:بیروت::د=ر=لجرروت،:=لطجق<ت:=لکجری _

ثطجق<ت: _  ::عج;د:ر;<ن،:تحقّر;بن:وحّه;د:ب;ن:ح::،:عجد:=ّه:ه<رن:علین:بأصجه<ن:و:=لو=ردر=لهحدّ
:ق.1418=لرس<لة،::روت::وؤسسةی،:بی=ل فور:بلوش

 م.5466،:ع<شور،:عجد=للطرف،:ق<هره::وکتجة:=لقرآن،:=لعشرک:=لهجشرین:ب<لزّذة _

بی;روت::وؤسس;ة:=لرس;<لة،::ب;ن:عج;<س،:تحقر; ::وحه;د،:=حه;د:ب;ن:حذج;ل،:فض<خل:=لص;ح<به _
:م.5467

:=لدق<فة،:،،:جس<ییفض<خل:=لصح<به _  م.1984تحقر ::ف<روق:حهد،:بی:ص<،:د=ر
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کجر،،:ج<شی:=نی=صول:=لد:کت<ب _ ::ال  م.1971،:بیروت،:Joaef Van Essتحقر :شده:در

ک;;ب:=ل;;در=ری:ف;;ی:ش;;رح:ص;;حرا:=لجش;;<ری _ کرو;;<جی،:=لکو= وص;;ر::=لهطج;;ع:،:وحه;;د:ب;;ن:یوس;;ف:
:م.1937=لجهّی:=لهصرّی،:

ر=ت:ی<ط:=لعصفررط:فة:بنرعهر:طل:ی،:=بکت<ب:=لطجق<ت _ ،:تحقر; ::س;هرل:ظّک;ر،:دوش; ::وز
 م.5488=لدقفة:و:=لسر<حة:و:=الرش<د:=لقووی،:

:=لهعرفه،:بی:ت<.=لهسخدرک:علی:=لصحرحرن _ کن:جرش<بوری،:بیروت::د=ر  ،:ح<

،:وحه;ود،:ق;<هره::=لهزل;س:=لالل;ی:=لش;زون:ی،:طذط;<ون:ب<لزّذ;ةیون:فض;<خل:=لعش;رک:=لهجش;ر _
 م.5418=السالورة،:

برروت::د=ر:إحی،:ه<دی:جزفی،:بووسوعة:=ح<دحث:=هل:=لجرت _ للطج<ع;ة::ی<>:=لخر=و:=لعر
:م.1221،:عحو:=لذشر:و:=لخوز

:=لزو;<نرجظن:=لزه<ن:لخرت _ کش;ی،:ب:و<:سلف:و;ن:=طج;<ر تحقر; ::وحه;ود:عل;ی:،:=ب;ن:قط;<ن:ور=
:=ل رب:=السالوی،: :م.5442وکی،:بیروت::د=ر

،:ب ;د=د::و;ن:<:بص;ری،:تحقر; ::ش;رر:وحه;د:حس;ن:=لر<س;رنح;وحهود:ب;ن:غکروقعة:=لزه;ل،: _
:=لکتب:=لظهررحه:فی:دوش ،: :م.5412جف<خرس:وشطوط<ت:د=ر

_ A . J . Wensinck "Hand book" of early muhammedan tradition "leiden:E. J. Brill 1960. 
_ E. P.sanders "Jesus and Judasism" . Philadlphia : Fortress Press 1985. 
_ G. Hirsch "The Twelve Tribes" in The Jewisb Encyclopedia. New York : Funk and 

Wagnalls Co. 1905.  

_ Yazigi Maya،Hadiht al - ashara or The Political Uses of a Tradition، STUDIA ISLAMICA:
86:v., 1997. 




