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 چکيده
 فرهنگی بافت یک از ناپذیر جدایی بخش ادبی، متنی عنوان به و خطابه فنون از فنّی عنوان هب نامه وصيّت

 جامعه بر حاکم های باور و ایدئولوژی فرهنگ، شناخت در را ما تواند می است که بررسی آن گسترده

ذهنِ  رب تکيه نوشتاری، ادبيات فقدان بر داللت جاهلی ةدور های نامه وصيّت ساختار. سازد رهنمون

... و حِکمو امثال قالب در شخصی های تجربه بر سياسی، اعتماد قدرت تمرکز فقدان روایی، و شفاهی

 با مخالفت از هایی رگه بروز بر  اسالمی نخست عصر های نامه وصيّت ساختار که گونه همان دارد؛

 از متن دو ةمقایس .داللت دارد   اسالمی بينی جهان و ایدئولوژی تدریجی حاکميت و جاهلی اسلوب

 از دیگری و  شمس عبدِ از یکی اسالمی، و جاهلی های از دوره خالفت امر به  مربوط های نامه وصيّت

 خود ثيرأت تحت را ابوبکر وصيّت قرآنی، اسلوب اگرچه که است نکته این مبِيّن مقاله، این ابوبکر، در

 این و داشته جاهلی ةصبغ وصيّت در این یمعن و اسلوب هنوز که دریافت توان می اما است، داده قرار

 متنی، برون ةمسال یک عنوان به ابوبکر نزد در خالفت ةمسال که دارد اهميّتبا ةنکت این بر داللت امر

 جاهلی ةدور ایدئولوژی ها و  ارزش بر اساس و بوده مرتبط نامه وصيت این جاهلی معنای و اسلوب با

 .است پذیرفته انجام

 عبد شمس ابوبکر، خالفت، ةنام وصيّت نامه، وصيّت ادبيات ،خطابه :دیی کليها واژه
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مقدمه.  

 اقتصادی و اجتماعی سياسی، فرهنگی، گستردة نظام یک از بخشی متن ادبی، هميشه

 آفرینش تاریخی ةلحظ تأثير تحت هميشه نثر و نظم قالب در تردید بی که هنر این.است

 و است خویش مکان و زمان به مقيّد و دارد کار و سر تاریخ با مستقيما است، خود

 و ایدئولوژی عصرش ایدئولوژی با ناپذیری، طورِ اجتناب به ضمن ارتباطش با تاریخ،

 دنبالِ به ادبی، متون در حاضر، عصر مورّخان. دارد سروکار خود پيشينِ های عصر

 به رسيدن یبرا آنها. هستند حاکم فرهنگِ و ایدئولوژی ساختِ های فرایند کردن روشن

 .ورزند تام می اهتمامِ ،ادبی تاریخی و سياسی، مذهبی، متونِ انواع به خود، مقصودِ

 با گيرد، می قرار خطابه ةحوز در عربی، ادبيات در که ادبی متنی عنوان به نامه وصيّت

 ها و  الفاظ، عبارت در درون را اش گيری شکل ةدور مضامين ترین مهم به اینکه، عنایت

 و تطبيقی ةمقایس. استتحليل  و بررسی شایان راستا، این در اص نهفته دارد،خ اسلوبِ

 با آن، از پس و اسالم از پيش ادبیِ متون نوع این از هایی نمونه تحليل و تجزیه

 مبنای بر تازه هایی یافته تبيين در را ما تواند می گفتمان، تحليلِ روش از گيری بهره

 یا نتيجه که آنجایی رساند و از یاری اجتماعی و سياسی تاریخی، های بستر و شرایط

دارد، مقایسه و  مستقيم ارتباط ما دینی های باور با اوقات، گاهی آن، از حاصل نتایج

  .رسد نظر می به ضروری و مهم امری تحليل این متون

 با اسالمی  نخستة و دور جاهلی ةدور نویسی  نامه وصيّت ادبياتِ مقاله، در این

مورد  خالفت، و جانشينی مهم امر به مربوط ةشد  برگزیده  وصيّتِ دو ليلِتح محوریت

 ةزمين و بافت وارد رفته، فراتر متن خود از نویسنده کوشيده استگرفته و  قرار بررسی

 بيرونی، یها بافت با را متن ساختاری نظام و متنی درون روابط از برخی و شده  متن

 ةمقایس ضمن و دهد قرار بررسی مورد متن تاریخی و سياسی اجتماعی، موقعيتی،

 و ساختار ميان ارتباطی چه ـ  :که بپردازد مسائل این روشنگری به دوره، دو تطبيقی

ة دور دو فرهنگی و سياسی اجتماعی، شرایط ها با نامه وصيّت متنیِ های درون ویژگی

ها و  یشهاند بين اشتراکی افتراق و وجوهِ چه ـ2 دارد؟ وجود العرب جزيرة ةجامع

 منعکس ایدئولوژی ها و اندیشه با ابوبکر،ة نام وصيّت متنِ در شده منعکس ایدئولوژی
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 توسط خليفه و جانشين انتخاب آیا ـ3 دارد؟ وجود عبدِ شمس نامه وصيّت متن در شده 

ة دور در عبد شمس توسط جانشين و خليفه انتخاب مشابه نامه، وصيّت این در ابوبکر،

 است؟ جاهلی

 آن معاني و يّتوص. 1

 یمصدر اسماست، « وصایا» آن جمع و «وصيّة» آن یعرب صورت که« وصيّت» ةواژ

 ،یعرب لغتی ها کتاب در. «عَهد» معنی به« وصيةتَ، يصِوَيُ ،یصَوَ» از شده برگرفته است

 سفارش کردن، عهد: جمله از یمختلف یمعان آن، با مرتبط مفاهيم و واژه این ذیل در

...  و ،دیگر چيز به یچيز کردن وصل کردن، مأمور کردن، واگذار کردن، توصيه کردن،

 ؛یَوَصَة واژ ذیل :0 0  ،يزبيدال عَهِدَ؛ة واژ ذیل :041  منظور، ابن ؛تا یب احمد، بن خليل). است آمده

 دیگران، و ابراهيم ،یمصطف ؛یَوَصَة واژ ذیل ،041  ،یطریح ؛یَوَصَة واژ ذیل :040  فارس، ابن

 ،پيشين شناسان لغت از یبسيار همانند نيز حمدون ابن و یقلقشند (یوَصّة واژ ذیل :م792 

 ابن ؛307-301 :7، جتا یب ،یقلقشند). اند دانسته هم مترادفِ را« وصيّت» و« عهد»ة واژ

 (331 :3م،ج713  حمدون،

 ،(14 /بقره) الوَصيّة: چون مختلفی اشکال و ها  گونه به کریم قرآن در وصيّت، ةواژ

 شده وارد ...و (  /نساء) یُوصِيکم، (3/عصر) تواصَوا، (1 /احقاف) وَصّينا، (32 /همان)ی وَصَ

 .است

 یا و کننده وصيّت غيبت از بعد ،یّوصِ از یکار انجام خواستن اصطالح، در وصيّت

ة تسمي وجه (279:  ج ،041  ،یقونو ؛27 -21 : 3 ج ،314  ،یمصطفو). است او مرگ از پس

 تصرفِ به مرگ از بعد تصرفِ گردانيدن متصل مستلزمِ وصيّت، که است آن لمهک این

 ،یجرجان) .است یعهد والیت و خالفت بخشی استقرار معنی به و بوده مرگ از  قبل

 ( 114 :2،ج040 

 جاهلية دور در وصيّت .7

 که است خطابه فن بود، برخوردار یا ه ویژ اهميّت از یجاهل ةدور در که یفنون از ییک

 خطابه ملحقات ازو  کردندیم استفاده کارزار ميدان در یشمشير همچون آن، از خطيبان



 711 ، بهار و تابستان 6، سال  ادب عربي، شمارة / 00

 نثر فنون از  یمهم فن ،وصيّت (11،ص ، ج  0  فاخوری،) .بود وصيّت ی،جاهلة دور در

 و کرد کشف توانیم را شخص یها آرزو و آمال ها، تالش افکار، ،آن از که است یادب

 های نامه وصيّت. شود یم استنباط آن از یدین و یاجتماع ،یاسسي مسائل از یبسيار نيز

 نتایج ،وسيله  این  به ،که سفيدان یا بزرگانی بودند ریش تجاربة خالص ،جاهلی

 یها خطبه همانند نيز وصایا این. دادند یم قرار نزدیکان اختيار در را خود یها تجربه

 خطب روشِ و اسلوب همان به و ودب کمحِ و  امثال و ،سجع ایجاز، به آراسته یجاهل

 اجتناب آنها، به عمل و گذشتگانی ها تجربه به توجّه ،عدالت (19 :همان) .شد یم یجار

 به دعوت و یخودپسند و کبر خمر، شرب یتيم، مال خوردن :چون یاخالق رذایل از

 هنگام در جوانان به یاخالق یها توصيه و یاله یتقوا به دعوت ،یفروتن و تواضع

 یاجتماعة طبق یک در که یافراد با ازدواج جنگ، هنگام در یشکيبای و صبر واج،ازد

 گذاشتن ارث به و مهمان اکرام همسایه، به احترام ،ورزی ستم از احتراز دارند، قرار

 این یها نامه وصيّت متون در که هستند یلئمسا ترین مهم جمله از نزدیکان یبرا اموال

گردآوری این (v.2,P.221  : 1993 ، R.Peters؛01  :021  ،یکبيس). است شده روایت دوره

رشيد به عبدالملک الهارون . عباسی مورد توجّه خلفا قرار گرفت ةوصایا بعدها در دور

بن قریب أصمعی دستور داد در بادیه در جستجوی وصایای بزرگان عرب باشد، او نيز 

 شمس عبدوصيّت  ها آنز وصایای فراوانی از بزرگان عرب را گردآوری کرد که یکی ا

   (01  :همان کبيسی،).باشد میبن وائل در امر والیتعهدی پسرش 

  پسرانش به شمس عبد ةنام وصيت

  :گوید یم فرزندانش به وصيّت در غوث بن وائل بن شمس عبد
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        2.(32- 3: 1 0  ناصيف،) 

 باید آن تحليل در و است برقرار یتعامل ةرابط یک ،آن نةزمي و فوق متن ميان مسلماً

  .نمود شایسته توجه ی آن،ساختار عناصر و متن ةزمين به

 ةمقول نامه، وصيّت متن ویژه به یادب متون در اطناب و مساوات ایجاز، بحث در

 چشم به نامه وصيّت این ساختار در که یعنصر ترین مهم. است مهم بسيار زمان

 با قصر ایجاز ـ  .است شده آورده صورت دو به که است جمالت ایجازِ خورد، یم

. دارد یم بيان یاندک الفاظ در را یفراوان یمعان که واو عطف حرف از استعانت

 التيقّظ حيطانه و التَدبيرُ، قَواعِدُه و العَدلُ، أساسُهُ بَيتٌ المُلکَ أنّ واعلم ..."ی ها عبارت

 ،یادار تشکيالت و یحکومت اصول ةمجموع که ستا یموجزی ها عبارت... و  "...و

 حصر از استعانت با که یایجاز ـ2 .است داشته بيان یاندک الفاظ در را  ینظام و یياسس

 به ایجاز انواع از را آن بالغت علم یعلما که یقصر و حصر ؛است شده بيان قصر و

 :است  جمله دواین  ةخالصعبارت فوق  (19 : 391  ،يهاشمال). اند آورده شمار

 یف الیتبيّن العزّ ـ ب ... .و األذمار حماية و اللقاء قبصد الحرب یف یتبيّن العزّ ـ الف

 اطناب و مساوات ایجاز، بحث در. ... و األذمار حماية بدون و اللقاء صدق بدون الحرب

 . است مهم بسيار ،زمانة مقول نامه، وصيّت متن ویژه به ،یادب متون در

 زمان، بين یا ژهویة رابط که است مسأله اینی گویا ،وصيّت این در ،ایجاز عنصر

 و متن ایراد در سرعت اهميّت بيانگر که یا رابطه ؛دارد وجود اجتماع و نامه وصيّت متن

 کهی های نامه وصيّت از دیگر یبسيار و فوق ةنام وصيّت در .است گفتن سخن در شتاب

 متن در آن کاربرد و زماناز  ،است شده گفته احتضار هنگام در و عمر اواخر در غالباً

 فرصت کننده وصيّت .است شده گفته حال یمقتضا بر سخن و وجود دارد یدرست درک

 .آورد یم یرو مختصر کالم به بنابراین گذرد، یم سرعت به او حيات زمان دارد، یاندک

  .است یافته انعکاس ها واژه ترتيب یچگونگ و تعداد در کالم، بيان در نگرش نوع این
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 ی جاهلی گشته،ها  نامه وصيّت متون در ازایج صنعت توسعه باعث که یدیگر عامل

ة دور جزيرة العرب در یایجازگوی. گردد یبرم عصر این یاجتماع و یفرهنگ محيط به

ی و شفاه ذهن و  یامّ ةجامع یفرهنگ و یاجتماع اوضاع از خاص یوضع بيانگر یجاهل

 یجاهل عصر یشفاه ذهن. است دیار این ساکنانبيانگر فقدان فرهنگ نوشتاری در ميان 

 همين  به و ندارد، را گونه اطناب جمالت با یادبيات حفظ توانِ یطبيع طورِ به عرب

 که دانستند یم آنها. است شده دوره این ینثر متون قرینِ ،ایجاز صنعت که است جهت

 .دارند یتر یطوالن عمر و بوده پایدارتر ها  ذهن در مفيد و موجز متون

 خصوصيات و ها یویژگ بيانگر یادب متن یا فتمانگ ،شد گفته تر پيش که گونه همان

 گذاران بنيان از دایک ون. یا بيان نشده است و شده  گفته که استی چيزهای یتاریخ

 و است یا رشتهميان امر یک گفتمان تحليل تاس معتقد شناسی زبان در گفتمان تحليل

 یفرهنگ ـ یاجتماعة رگست متعدد یها یویژگ با را یساختار یارزیاب که دارد را آن توان

 یک در شده گنجانده اطالعات اعظم بخش که است باور این بر او .سازد مرتبط یادار و

نامه  این وصيتدر  (Teun .A. Van DijK، 1991: 108) .است نشده بيان صراحت به ،متن

 به که دارد یهای ناگفته بر داللت ی آنرها ساختا از یبرخکه  شود نيز مالحظه می

 . شود یم اشاره آنها از یبرخ به جا این در که است نشده يانب صراحت

  یافـت  خـواهيم  در شـود،  نگریسته دقت به شمس عبد وصيّت سطر نخستين به اگر

 جانشـين  عنـوان  بـه  "صـوار " از اطاعـت  شـمس  عبد ةخواست ترین مقدّم و نخستين که

 وجـود  یاساسـ  نکته دو ستهخوا این در (.وارالصُ أخيکم بِطاعَة أوصيکُم ،يَبَنِ یا) اوست

 مـا  ةهمـ . او با اتّحاد و یپيرو به توصيه دیگر و شونده وصيّت خاص نام بيان ییک :دارد

 اسـت  یا قبيلـه   ینظام عمدتاً اسالم، از پيش در العرب جزيرة یاجتماع نظام که دانيم یم

ــه ــواره ک ــتخوش هم ــات دس ــا کشــمکش و اختالف ــی ه ــوده یفراوان ــدأت. اســت ب  کي

 یپایبنـد  و پيمان و عهد بستن قوم، مهتر از اطاعت اختالف، از پرهيز به گانکنند وصيّت

 ةدور یهـا  نامـه وصيّت  یتمام در تقریباً دارد، موضوع این اهميّت بر داللت ،خود ،آن به

 و رحـم  ةصـل  اتّحـاد،  تفرقـه،  از احتـراز  مسـأله  ،شـمس  عبد ةنام وصيّت همانند یجاهل
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 بستندیم دیگر قبایل با که یهای پيمان به آنان .خورد یم چشم به پيمان و عهد به یپایبند

 قالـب  در کـه  زبيـر،  فرزندش به عبدالمطلب وصيّت در کهچنان دادندیم یزیاد اهميّت

 :است مشهود مسأله این است شده بيان یشعر

 (17:  ج ق،4 0  سعد، ابن ؛92:  ج ،ق9 0 ،یبالذر)                                                     

 بنى و من ميان که را آنچه رسيد فرا من مرگ گرا که نمکیم وصيت زبير فرزندم به»

 دری مکر و ظلم و کند حفظ است بسته پدرش که رای پيمان و کند رعایت است، عمرو

 و اند بسته پيمان تو پدر با کرده رعایت رای قدیم پيمان ایشان که بداند و ندارد روا آن

             .«ترند نزدیک تو قوم به هم فِهر بنى از آنها

 ذکر موضوع ترینمهم است مشهود عبدالمطلب و شمس عبد وصيت در که نانچ

 وصيّت در. است یهمبستگ و اتحاد به دعوت و خاص نام ذکر با جانشين انتخاب شده،

 به «زبير» جانشينش نام عبدالمطلب نامه وصيّت در و «صوار» جانشينش نام شمس عبد

 ابراهيم حسن .شود یجلوگير اختالف بروز از وسيله این به تا است شده بيان صراحت

 ها خانواده ميان ،اسالم از پيش ،العرب جزيرة در یخونين یها کشمکش: گوید یم حسن

 سمت که بزرگ برادر یوقت مثال عنوان به ؛داد یم رخ قبيله ریاست تصاحب سر بر

 هب رسيدن در خود سن یاقتضا به دیگر برادران ،یافتوفات می داشت را قبيله یپيشوای

 ةدور در عرب یا قبيله یاجتماع ةآشفت نظام (31 :ش391 ) .بستند یم طمع قبيله ریاست

 جهت سه از همواره نداشت را یسياس حاکميّت یک از یپيرو تحمّل تاب که یجاهل

 افراد که بود یا قبيله درون اختالفات نخست: شد یم واقع مرج و هرج و تهدید مورد

 یگاه و نزاع به قبيله ریاست و ثروت شرافت، سر بر ردیگ یها خانواده با خانواده یک

ی برا قبایل ميان که یکشمکش دوّم (39-31: همان) .پرداختند یم یخونریز و یدشمن به

 ها،  یدرگير بروزِ عامل سوّمين. پذیرفت یم صورت هاآب تصرّف و ها  هچراگایابی  دست

 به را آنها ،قبایل تحریک و ذنفو با همواره که بودند روم چون یبزرگی ها امپراطوری
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 یحکما که نبود جهت یب پس. کردند یم یجلوگير آنها اتّحاد از و کشاندند یم یدرگير

 توجّه البين ذات اصالح و یدوست و صلح به خویش یها نامه وصيّت در غالباً اقوام

 را «یاالوصا و رونعمَالمُ» کتاب در یجاهل ةدوری ها نامه وصيّت اگر و. داشتند یفراوان

 ذکر را لئمسا از گونه این وصایا این اکثر که یافت خواهيم در ،دهيم قرار مطالعه مورد

 . اند داشته مقدّم امور رئسا بر متن در را آن ذکر کيدأت منظور به  و اند کرده

 این دوّم و اول سطر در  عبارات و ها  واژه

 است، یموروث قبایل ميان در قدرت انتقال اواّلً: که دارند امر این رب داللت نامه وصيّت

 عرب یاجتماع نظام که است یاستدالل قوم، رئيس عنوان به خانواده ارشد پسر انتخاب

 بيان با را خود ارشد پسر «رصوا» انتخاب شمس عبد علت همين به و پذیرفت یم را آن

 یها باور از کننده وصيّت اینکه دوّم. کند یم توجيه است تر بزرگ شما ةهم از او اینکه

 . است بوده برخوردار یسياس قدرت در یایزد فرّ و یتوحيد

 اند، کرده یمعرف پرست بت غالباً را یجاهلة دور اعراب محقّقان، از یبرخ اگرچه

 یکتا یخدا به یپرست بت عين در پرست بت اعراب از یسيارب وجه داشت کهت باید یول

 ةوسيل را بتان شود، یم مستفاد قرآن مندرجات از که گونه همان آنها .دندبو معتقد نيز

 إال مانعبدهم»: فرماید یم اعراب این زبان از قرآن که  یطور به دانستند، یم خدا با ارتباط

 نزدیک یکتا خداوند به را ما تا پرستيم یم را ها بت». (3/الزمر) «زلفی اهللی إل ليقربونا

 از پس ،مردم بر پسرش حاکميت ذکر به نامه وصيّت از قسمت این در شمس عبد .«کنند

 دوّم ةمرتب در جانشينش قدرت و قدرتش که است معتقد و پردازد یم ،خداوند حاکميت

 از او قدرت که است تصوّر این ةکنند  یتداع امر این و دارد قرار خداوند قدرت از پس

 گفت بتوان شاید. است مردم بر خداوند از پس یو جانشين پسرش و خداست جانب

 در یایزد فرّ و یخداوند قدرت بر داللت  یاسالم ةدور در ها  بعد که خالفت فرهنگ

 یباور ؛است داشته یمن سرزمين در ریشه و جاهليّت عصر در ریشه ،داشت بشر جنس

 حاکمان به یمن هان پادشا با یساسان نظام  یتاریخ ارتباط در یایزد فرّ عنوان تحتِ که

 محيط یفرهنگ و یتاریخ ،یاجتماع مفاهيم ازی اشمّه اینها.است یافته راه سرزمين نای
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 سو آن به را ما ،شمس عبد نامه وصيّت یها داللت و ها  نشانه که بود فوق متن بر حاکم

 .داد سوق

 ياسالم نخست ةدور در ينويس نامه وصيّت .0

 ،شد یتغييرات دچار یقرآن سلوبا ثيرأت تحت  یاسالم ةدور در ینویس نامه وصيّت اگرچه

 به یزیاد حدّ تا یجاهل یها نامه وصيّت مفاهيم و ساختار ،داشت توجّه باید اما

 یبرا را فضا ،او یقرآن اعجاز و( ص)پيامبر بعثت .یافت انتقال  یاسالم نخست یها دوره

 .آورد فراهم دوره این یایدئولوژ و یبين جهان تغيير

 به ؛کرد بيشتر نيز را ها  نامه وصيّت تنوّع اسالم، ظهور اب یسياس قدرت یافتن تمرکز

 به توجّه با ،آنها از کدام هر و آمد وجود به ها نامه وصيّت از یمتعدد انواع که  ینحو

 و یا موعظه ةدست دو به آنها انواع مشهورترین که گردید یمعيّن ساختار یدارا ،ماهيتشان

  .شدند یم تقسيم یتشکيالت

 و اندرز قالب در که یاخالق و یدین یها نامه وصيّت از بودند بارتع اوّل ةدست

 نوع این ترین مهم از. داشت یقرآن یاسلوب و بود یطوالن غالباً و گشت یم بيان  موعظه

( ص) رسول حضرت به خطاب ل،جَ وَ عزّ خداوند که است یوصيّت ها نامه وصيّت

 ؛ 374 :2ج ق4 0  ،یالدینور) 3.است نموده توصيه آن به را امتش نيز ایشان و فرموده

 حدیث الوداع، خطبة مانند وصایایی به ذکرشده وصيّت بر عالوه (9  :2ج ق،041  جاحظ،

 پيامبر آن در که کرد اشاره توان یم نيز جبل بن معاذ به( ص)پيامبر ةنام وصيّت و الثقلين

 کرده بيان را( ع) علی حضرت یجانشين مسأله ی،دین و یاخالق مسائل بر عالوه( ص)

 به( ع)یعل امام ةنام وصيت( 14  :2ج ق،4 0 سعد ابن ؛ 174و143: 2هشام،ج ابن). است

 از دسته این ةجمل از نيز است آمده البالغه نهج در که( ع) حسن امام پسرش

 . وصایاست

 این شدند، یم مربوط یحکومت نظام به که هستند یهای نامه وصيّت دوّم ةدست

های وصيّت نامه به خود ،نهاد نام یتشکيالت ةنام وصيّت را آنها توان یم که ها  نامه وصيّت

 .شدند یم تقسيم ...سياسی، قضایی، نظامی و
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 ابوبکر به عمر ةنام وصيت

  مدت یو. است ایشان اصحاب ةزمر در و( ص)پيامبر به گروندگان نخستين از ابوبکر

 از قبل ابوبکر شود،یم استخراج منابع از که چنانآن .نمود خالفت ماه سه و سال دو

 طور به و معلوم خود از پس را عمر یجانشين آن در و کرد تنظيم یا نامهوصيّت وفات،

 .کرد نامهوصيّت نوشتن مأمورِ را عثمان یو. کرد اعالم همه به را موضوع این صریح

 :است چنين آن متن

 ؛91 :پيشين ،یسجستان) 

            ( 2: ق049  منقذ، ابن ؛23-22: 2ج م، 71  ،اآلبی ؛11:  ج پيشين، قتيبه، ابن ؛ 3: 2ج پيشين، جاحظ،

 و صحابه از یبسيار ،ها  بعد که گردید یسبک گذار پایه ،وصيّت این در ،ابوبکر

 از پس را نامه وصيّت ،کننده وصيّت ،سبک این در. کردند یپيرو سبک این از ن،تابعا

 ما هذا»: گوید یم مثال عنوان به و کند یم شروع «هذا» لفظِ با «الرحيم الرحمن اهلل بسم»

 خالل در کننده وصيّت  ،سبک این در. «لفالن فالن مِن عهدٌ هذا» ای« لفالن فالن بِه عَهِدَ

 ستایش و شونده وصيّت اوصاف از نه و ،پردازد یم یطوالن یا خطبه ذکر به نه ،وصيّت



 03/نخست اسالمي  دورة و جاهلي دورة در نويسي نامه وصيّت ادبيات بررسي 

 
 

 درود بيان با پایان در و کند یم بيان را وصيّتش مستقيم او بلکه ؛کند یم ذکر یمطلب او از

 عنایت مورد ها  بعد ابوبکر ةشيو. رساند یم پایان به را اش نامه وصيّت ،مناسب یسخن یا و

ة نام وصيّت در ی،امو نام خوش خليفه ،زیعبدالعز بن عمر و شد واقع نيز خلفا سایرِ

  (314 :7ج تا، یب ،یقلقشند) . کرد عمل اساس  همين بر زني خود از پسة خليف انتخابِ

 یاساس ینقش ایجاز ،شود یم مشاهده نامه وصيّت این در که گونه همان ،شيوه این در

 از و هستند کوتاه ،جمالت یجاهل عصر همانند ها نامه وصيّت نوع این در هنوز .دارد

 چشم به نامه وصيّت این در یقرآن اقتباسات. شود یم اجتناب یطوالن جمالتِ ذکر

 .است  یاسالم ةدور یها نامه وصيّت فرد  به منحصر یها یویژگ ازجمله، این و خورد یم

 در. است آن در تضاد یا طباق وجود ،نامه وصيّت این یمتن درون یها یویژگ دیگر از

 «النّهار»و «اللّيل» ،«الکافر»و «یؤمن» ،«اآلخرة»و «الدنيا» ،«عهده أوّل»و «عهده آخر» کلمات

 ةنام وصيّت در  که یبدیع صنعتِ این .دارد وجود طباق ،کلمات از دیگر یبسيار و

 در که گونه همان .است یقرآن اسلوب از برخاسته است، آمده پراکنده طورِ به ابوبکر

 از یبرخ تبيين در بلکه شود، ینم محدود یآفرین یزیبای به تنها ،تضاد و طباق نقش قرآن

 (27: 313 ، زاده حسن).داردی بسزای تاثير نيز یمعان یبعض نمودن رترآشکا و مفاهيم

 دری بسزای نقش متن، یِظاهر یِزیباساز بر  عالوه ،طباق نيز نامه وصيّت این در

 ایجاد پارادوکس ینوع ،متن در صنعت این کاربرد .دارد کننده وصيّت مقصود یروشنگر

 .شود یم آن یهنر التذاذِ و یفتشگ موجب و شکند یم را زبان هنجارِ که کند یم
 ( 01 : ش374  فرد، یکریم)

 پدید ابهام کشفِ در یکنجکاو باعث ،متن این در متناقض و متضاد کلمات کاربرد

 مؤلّف، نظرِ موردِ مفاهيم کردن برجسته ضمن و گشته کالم یتازگ و غرابت و آمده

 و شود می (94  :همان) دمتّضا و متناقض یمعنا دو ميان جمع جهت به ،کالم ایجاز سبب

 . گردد یم و تبيين آن کالم تحسين موجب ،نهایت در

 هر از پيش دیگر،  یادب متن هر و متن این در رفته کار هب طباقِ که داشت توجّه باید

 است این اصل آن و گيرد یم سرچشمه 1هراکليت یفلسف اصلِ از ی،طبيع طورِ به ،چيز

 یآگاه و یروشنگر نهایت در و تحوّل ،یپویای ت،حرک باعثِ ،اشياء در تضاد وجود که



 711 ، بهار و تابستان 6، سال  ادب عربي، شمارة / 01

 ؛باشد نيز متن در متّضاد کلمات به تعميم قابل اصل این که رسد یم نظر به. گردد یم

 و یروشنگر سمت به ذهن حرکت باعث کلمه دو در تضاد و تفاوت که یمعن بدین

 تمایزگرا زبان، معناشناسیِ بحث در که 1ساختارگرایان. شود یم جدید یمعنا توليد

 گفته یک در تفاوت و تضاد که آید می بوجود یزمان معنا: باورند این بر ،نيز ،هستند

 با را معنایی و دننک یم ایجاد را تفاوت این ساختارگراها بنابراین. باشد داشته وجود

 دست به ...و ساکن یمعنا تحرّک، یمعنا ،یعموم یمعنا ،یخصوص یمعنا عنوان

  (  : ش312  ،یمحمدخان). آورند می

 تُعـرَفُ »کـه  عبـارت  ایـن  بـه  عنایـت  بـا  و کریم قرآن اسلوب از یگير بهره با ابوبکر

 دیگـر  طـرف  ةوسـيل  بـه  طبـاق  طـرفين  از ییک مفهوم که بود دریافته«ها بأضدادِ األشياءُ

 زیـرین  یها الیه از دیگر یبرخ تواند یم طباق ةاین،آرای بر عالوه البته .گردد یم تر نروش

ــا ــا یمعن ــا از را، یرتعب ــه ژرف ــطح ب ــم و آورد س ــرا را آن فه ــب یب ــهيل مخاط  تس

 ( 27: ش313  زاده، حسن).نماید

 نسبتاًی های عبارت با سجع یکارگير به نامه وصيّت این یمتن درون دیگر یها یویژگ از

  یاسالم نخست ةدور و یجاهل ةدور در متن و یبالغ صنعت این ةرابط. است کوتاه

 زیباترین .دارد یفراوان انعکاس نيز کریم قرآن در صنعت نای .است یعميق ةرابط

 و وقاراً هلل الترجُون لکم ما ": مانند هایی سجع.ستجُ کریم قرآن در توان یم را ها  سجع

 فيها " ،( 9/النبأ) أوتاداً الجبال و مهاداً األرض نجعل ،أَلم( 0 ،3 /نوح) "أطواراً خلقکم قد

ی ها سجع نيز نامه وصيت این در ....و (0 /غاشية)"موضوعة أکواب و مرفوعة سررٌ

 یُؤمِنُ» و «فيها داخالً و منها خارجاً» یها عبارت به اگر خورد، یم چشم به یمتعدد

 را سجع وجود ،کنيم نگاه ها عبارت گونه این از دیگر یبسيار و «الفاجِرُ یُوقِنُ و الکافِرُ

 بيانگر ،دوره این دیگر متون و هنام وصيت این متن در سجع کاربرد. یافت درخواهيم

. است آن یاجتماع یزندگ و العرب جزيرة طبيعت در یموسيق و انسجام ینوع وجود

 که دارد اعتقاد ی،ادب صنایع از یبرخ در یموسيق انعکاس پيرامون ی،کدکنی شفيع

 او .شود یم تقسيم یمعان یموسيق و اصوات یموسيق :گروه دو به یموسيق عناصر

 قلمرو در را سجع چون یصنایع و یمعنو یموسيق قلمرو در را تضاد چون یصنایع
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 این در رفته بکار سجع (270: ش393  ،موسيقی شعر). دهد یم قرار اصوات یموسيق

 یجاهل ةدور نثر سجع پيرو ،همچنان،  یاسالم  عمسج نثر که دهد یم نشان نامه وصيّت

 فاصله کاهنان سجعِ سبکِ از و گشته تر بيش یاندک آن فواصل که تفاوت این با ؛است

 به توان یم ،نامه وصيّت این در تأمّل قابل یمتن درون یها یویژگ دیگر از .است گرفته

 : کرد اشاره ذیل موارد

 برخالف که شيوه این .خداوند ییگانگ به شهادت و پروردگاری ثنا و حمد فقدان ـ 

؛ دارد یجاهل عصر ةصبغ کامالً است،( ع)ی عل امام و( ص) پيامبر یها نامهوصيّت

 دیده او توصيف و خداوند از یذکر ی،جاهلی ها نامه وصيت آغاز در که یمعن بدین

. است آميز حکمت جمالت و لثَمَ به مزیّن ها نامه وصيت این مطلع غالباً و شود ینم

 عهد در که است یا واژههمان  ،واقع در ،یجانشين با ارتباط در رفته کارهب ةواژ ـ2

 انتخابِ یها نامه وصيّت در «خليفة» و« استخلف» ةواژ .است رفته یم کارهب یهلجا

 وجود ـ3 .است بوده متداول ،یمن و حمير هان شا و فرمانروایان نزد در غالباً ،جانشين

 که دارد نکته این بر داللت ،«الجنّة أهل و النّار أهل ،القيامة یوم ،اآلخرة» کلمات

 از ترس آورند، ینم زبان به  یکالم یاخرو حيات از که یجاهل یها نامه وصيّت برخالف

و در  است یافته یا ویژه جایگاه،  یاسالم ةتاز یبين جهان و یایدئولوژ در خداوند عقاب

  .اسالمی منعکس شده است ةهای دور نامه وصيّت

 ياسالم و يجاهل عصرِ یها نامه وصيّت در اشتراک و افتراق وجوه ـ 6

 در .است یجاهل عصر یها نامه وصيّت از تری کاملی ها شکل ی اسالمی ها نامه وصيّت

 یها نامه وصيّت در اما ؛شود یم دیده وضوح به موضوع یپراکندگ ی،جاهل ةنام وصيّت

 امثال یکارگير به و سجع ایجاز، .است گرفته را یپراکندگ یجا موضوع وحدت  یاسالم

. تهویداس  یاسالم و یجاهل ةدور ینویس نامه وصيّت در مهم عنصر سه عنوان به حکمو 

 متن در ی،اخالق و یدین مضامين که یابيم یدرم دوره دو یوصایا یبررس از

 یاخالق و یدین مضامين که تفاوت این با ؛دارد وجود ،دوره دو هر یها نامه وصيّت

 و یدین مضامين و بوده( یهودیت مسيحيت،)ی توحيد ادیان از منبعث بيشتر ی،جاهل
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 این در اهتمام قابل ةنکت. است گشته استوار احادیث و قرآن ةپای بر  ی،اسالم یاخالق

 یها نامه وصيّت در پاداش و اجر بهشت، جهنّم، معاد، آخرت، مسأله که است این زمينه

 دو در ،مسأله  این،  یاسالم ةدور یها نامه تيوص در اما ؛شود ینم دیده یجاهل ةدور

 انعکاس...( و جهنّم ،عذاب)ر انذا و...( و بهشت پاداش،) ترغيب و تشویق شکلِ

 و اتّحاد رحم، ةصل بر کيدأت ميزان ی،جاهل ةدور یها نامه وصيّت متون در .دارد یفراوان

 این بيانگر خود این و است  یاسالم ةدور یها نامه وصيّت از بيشتر ،مراتب به ی،همبستگ

ی اسالم ةدور به نسبت ،دوره این در  ی،ا قبيله  بين و یا قبيله  درون یها نزاع که است

 . است بوده تر بيش 

 از یبسـيار  :کـه  اسـت  آن ةدهنـد  نشـان  ابـوبکر  و شمس عبد ةنام وصيّت دو ةمقایس

 و واژگـان  مشـابه  ی،جانشـين  امـر  در ابـوبکر  توسط شده  گرفته کار هب اسلوب و واژگان

 ،کننـد  یمـ  ادهاسـتف  «خالفـت » لفـظ  از دو هـر  .اسـت  شـمس  عبـد  ةنامـ  وصيّت اسلوب

 لفـظ  از و اسـت  نکـرده  اسـتفاده  لفظ این از( ع) علی یجانشين امر در پيامبر که یدرحال

 یاصـل  مسـأله  بـه  مسـتقيم  ،(ص) پيـامبر  سبک برخالف ،ابوبکر .کند یم استفاده «یمول»

 یجانشـين  امر ییعن یاصل مسأله مستقيماً شمس عبد که گونه همان ؛پردازد یم نامه وصيّت

 یجانشـين  بر( استخلفت فعل تکرار) کيدأت با نامه وصيّت این در ابوبکر. کند یم مطرح را

 ینگـاه  نيـز  عمرة نام وصيّت در ،مردم یبند تقسيم نوعِ به اگر و است داشته اصرار عمر

 را مردم وصيّتش در او .کرده عمل می ابوبکر همانند نيز  او که یافت درخواهيم ،بيندازیم

 ةجبهـ  مقـدّم  خطِ در ،مفتوحه بالد در که ی مردم) صارمأ اهل ر،انصا مهاجران،: ترتيببه

 علـت  و (31: همـان  ناصـيف، ) کنـد  یمـ  تقسـيم  ذمّه اهلِ و بادیه اهلِ ،(دارند قرار  یاسالم

 نيـز  عمر که معناست بدان این. داند یم اسالم به گرفتنشان یپيش را نامهاجر دادن ی برتر

 یبنـد  طبقـه  را مـردم  «للمتقـدّم  الفضل» عربمِ پيش از اسال عصرِ فرهنگِ این اساس بر

 و باشـد  پایبنـد  قـدمت  و شـيخوخيّت  سـنّتِ  بـه  که دهد یم یکس به رای برترد و کن یم

 . بدارد پاس را یسنّت فرهنگِ

 



  6/نخست اسالمي  دورة و جاهلي دورة در نويسي نامه وصيّت ادبيات بررسي 

 
 

 ریگي نتيجه

 و کموحِ امثال ،سجع ایجاز، از برخوردار غالباً که یجاهل عصر یها نامه وصيّت.  

 و ساده محيط ،یروای و یشفاه فرهنگ وجود :بر  داللت ،است... و موضوع یپراکندگ

 عنوان به وحکم امثال قالب در یشخص یها تجربه یتجلّ ،یطبيع یموسيق از سرشار

  .دارد یجاهل ةدور در یسياس قدرت تمرکز عدم و رهگشا علومِ

 ،یجاهل اسلوب بر عالوه آن در که  یاسالم نخست عصر یها نامه وصيّت ساختار .2

 در شده  گرفته کار هب یها تضاد ،یقرآن اقتباسات قالب در یقرآن اسلوب از اییه رگه

 بر نکهیا بر  عالوه قرآن  که دارد نکته این بر داللت ،شود یم دیده ... و قرآن

 ةتوسع و نوین معانی تکوین صدد در ،گذارد یم ثيرأت دوره این یها نامه وصيّت

 .است  یاسالمی ایدئولوژ

 دو هر در که است مطلب این یگویا ،ابوبکر و شمس عبدِ ةنام يّتوص ةمقایس .3

 ،یکتا خداوند حاکم، دو نگرش در و خورد یم چشم به "اهلل" ةجالل لفظ نامه وصيّت

و هر دو، نام خاصِ جانشين خود را  اوست جانب از قدرت تفویض و است مطلق قادر

 .آورند نامه می در ابتدای وصيت

 طباق صنعت ةگسترد یکارگير هب مرگ، از پس جهان رِذک ،یقرآن اتاقتباس از استفاده. 0

 دیده شمس عبدِ وصيّت در که است یموارد جمله از ،ابوبکر ةنام وصيّت در ...و

 .شود ینم

 ادبيات ،آن یکارگيرهب عِموض در امر جانشينی،« خالفت»لفظِ جاهلی  از استفاده. 1 

 از و بوده شمس عبدوصيت نامه  سبکِ به دقيقاً در وصيّت نامه ابوبکر ...و آمرانه

 ميابی یم در ،دارد وجود ارتباط متن یِبيرون محيط و متن ةنویسند متن، ميان که آنجایی

 داشته قرار یجاهل عصر ثيرأت تحت ،خالفت و جانشينی امر در ، همواره نویسنده که

 .است

 هانوشتپي
 

. اسـت  اسـالم  از پيش انیقحط اعراب از و یمن یحمير هاناپادش از، غوثبن  وائل بن شمس عبد - 

 ( 3-32ص: 1 0  ناصيف،)
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 من و است تر بزرگ شما از او زیرا ؛فرمان ببرید صوار برادرتان از کنمیم وصيّت شما به! پسرانم یا -2

 من ةخليف و جانشين متعال ییکتا خداوند از پس( صوار) السميدعواب یا تو و دارم، یبيشتر اميد او به

 این در که بسپار خاطر  به من جانب از را یا پسندیده و نيکو صفات .هستی مردمم عموم بر و آنها بر

 یگرانمایگ که بدان. شد ینخواه گمراه ی،ده یم قرار خود یالگو و سرمشق را آنها که یزمان تا صورت 

 ةنشان آن و ؛گردد ینم آشکار ناموس و شرف و مال از حمایت و کامل پيکار با جز جنگ در عزّت و

 از یپشتيبان و پناه جو از حمایت با جز مردم ميان در ارجمندی و بزرگی که بدان و ؛ستا یپيروز

 ینخواه دست بزرگ مردان کمک با جز ،عزت آن به هرگز و گردد ینم هویدا یخوار برابر در بزرگان

 درست، تصميم آنة شالود عدالت، آن اساس و یپِ که است یا خانه چون یپادشاه که بدان.... یافت،

 و ها پایه ،پيشتازی و دالوریآن  اساس ،یدوراندیش آن ارکان ،یبيدار و یهوشيار هایش  یوارد

-بی). هستند آن پيروان ،مخلص آن یاران و ،هان فرماند ،آن یها سقف، شایسته وزیران آن یها گاه تکيه

 انجام لشگر، هان فرماند وموافقت دوستیبا جز کارشان ،گيرندگان خراج و مملکت تدبيرکنندگان (گمان

 د،نگردآور را مردم گروه و لشگر فرمانده توانست دننخواه ،داران خزانه جز یکس و پذیرفت نخواهد

 ده  که افتد یم اتفاق بسيار و ،یبرنيای توانمند شخصِ یک پسِ از و یباش داشته جنگجو صد بسا 

برابر  چند مقابل در جنگجو هزار و جنگجو هزار برابر در جنگجو صد جنگجو، صد برابر در جنگجو

 .گردند پيروز و دباشن داشته یتر قوی ةحمل و پيکار  ،آن

 بالقصد و الغضب، و الرضا في بالعدل و ،العالنية و السرّ في خالصباإل يأوصان :بتسع يرب یأوصان» -3

 يتمْصَ یکون أن و يقَطعن مَن أصل و ،يحَرمن مَن يأعط و ،يظَلمن عَمن أعفو أن و الفقر، و الغنى في
: 041   جاحظ، ؛1: پيشين منقذ، ابن ؛2/374: پيشين ،یالدینور) .«عبراً ينَظر و ذکراً، ينُطق و فکراً،

 و پيدا در اخالص:  است کرده وصيت چيز هنُ به مرا پروردگارم»: است فرموده( ص) رپيامب (9 /2

 است، کرده ظلم من بر که یکس شایبخش، فقر و ینياز یب در اعتدال، غضب و یخشنود در عدل، پنهان

، است کرده قطع با منرا  اش رابطه که یکس و دیدار با رحم ةصل کرده، محروم مرا که یکس بخشش به

 «.باشد عبرت منظر و ذکر مسخن و فکر مسکوت و نيز سفارش کرده است که

 ،شود یم ارجخ آن از که یدرحال ،دنيایيش حيات پایان در قحافه واب پسر ابوبکر که است یچيز این - 0

حيات )جایی که . است کرده سفارش بدان ،گردد یم وارد آن در که یدرحال ،اخرویش حيات آغاز در و

و تکذیب کننده  کندمیپيدا  یقين (های االهیهبه وعد)تبهکار آورد و در آن کافر ایمان می( ی کهیاخرو

 قرار شما بر خالفت و ینشينجا به را خطّاب بن عمر خود از پس من که یدرست هب. کندتصدیق می

 رفتار عدالت به شما ميان در که دیدید را او اگرپس ، کنيد یپيرو او از و بشنوید را سخنانش پس دادم،

 و عدالت به شما ميان دردیدید  اگرولی  .امداشته او مورد در من که است گمانی همان این ،کند یم

 صالح و خير من ةخواست است، خود رفتار لوؤمس یانسان هر ،کند، بدانيد کهرفتار نمی انصاف



 67/نخست اسالمي  دورة و جاهلي دورة در نويسي نامه وصيّت ادبيات بررسي 

 
 

 

 .«گردند یم باز یمکان چه به که دانست خواهند یزود به ستمکاران»  و دانم ینم نيز غيب و شماست،

 یبرا! عمر یا ... ام داده قرار( ص) پيامبر یاران بر خود جانشين راو ت من! عمر یا( 229/شعراء)

 که است یحقوق برایش ،روز در و پذیرد ینم روز در را آن انجام که است یحقوق ،شب در ،خداوند

 را واجب اینکه مگر پذیرد ینم را یمستحبّ متعال خداوند! عمر یا .پذیرد ینم ،شب در ،را آن انجام

 با را دوزخيان و شان نيک یها کار با را بهشتيان ،بزرگ خداوندِ که یندید آیا! عمر یا ،یده انجام

 سنگين قيامت روز در کند یپيرو حق از که یکس یها ميزانو بی گمان  ؛است کرده یاد بدشان یها کار

 همراه به نعمت ةآی! عمر یا .است سبک قيامت روز در کند یپيرو باطل از که یکس یها ميزان و است

 در بيم و اميد بسر برد ،دنيااین  در ،منؤم تا است، شده نازل نعمت ةآی همراه به عذاب ةآی و عذاب ةآی

.نيفکند هالکت به خودش دست با را دشخو و

 را انصار و مهاجران. نکن فراموش را آن و بسپار خاطر به را سفارشم و وصيّت! عمر یا پس

 .                                                    نکن دور خود از را آنها و و حق و فضيلتشان را بشناس کن حفظ
 

  است اضداد ةفلسف گذاران بنيان از و قراطس از پيش ةدور فيلسوفان از که (.م.ق014-104) هراکليت -1

 .است تحواّلت و تغييرات پيدایش عامل ،اضداد ميان کشمکش و ستيز که بود باور این بر

(http://fa.wikipedia.org)  

  ةمطالع با نخست که مکتبی هستند؛( structuralism)ساختارگرایی  مکتب پيرو ساختارگرایان -1

 ای، اسطوره و شناختی موضوعات انسان گرفتن بر در با و یافت ها توسعه  بعد اما شد، آغاز ساختار زبان

 . یافت گسترش و رشد

 منابع فهرست
کريمقرآن

 ،جاويالب محمد علي مراجعة و ةقرن محمدعليتحقيق ، 2ج ،نثرالدر ،حسين بن منصور سعد بوأ ،اآلبي

 .م 71 ، التراثتحقيق مرکز :القاهرة

 الطبعة عباس، احسان تحقيق ،3ج ،الحمدونيةالتذكرة  ،علي بن محمد بن الحسن بن محمد حمدون، ابن
 .م713 ، بيروت ،األولی

 عطا، عبدالقادر بن محمد تحقيق ، ج ،یالکبر الطبقات ،عمني بن سعد بن محمد عبداهلل بوأ، سعد ابن

 .م774 ./ق4 0 ، العلميّة الکتب دار: بيروت ،یاألول الطبعة



 711 ، بهار و تابستان 6، سال  ادب عربي، شمارة / 60

 

 :[جا یب] ،هارون بن محمد عبدالسالم ضبط و تحقيق ،اللغة مقاييس معجم حمد،أ بوالحسينأ فارس، ابن

 .ق040 ، يسالماإل عالماإل مکتب نشر

، المصرية  العامة الموسسة: القاهرة، 2ج ،األخبار عيون مسلم، بن عبداهلل محمد بوأ ،الدينوري ةقتيب ابن
 .ق313 

 .ق049 ، مکتبة السنة: ، الطبعةالثانية، القاهرةداباآل لباب ،ةسامأ منقذ، ابن

 .ق041 ، الحوزة أدب نشر :قم ،العرب لسان ،مکرم بن محمد الدین جمال بوالفضلأ منظور، ابن

  .ش313 /

 ابراهيم و السقا یمصطف تحقيق ،2ج ،النبوية ةالسير ،يالمعافر يالحمير هشام بن عبدالملک هشام، ابن

 .تا بی، لمعرفةدارا :بيروت ،ياألبيار

 الطبعة ،يزركل ریاض و زکار سهيل تحقيق ، ج ،األشراف أنساب، جابر بن ییحي حمدبنأ ،يالبالذر

  .م771 ./ق9 0 ، دارالفکر: بيروت  ،یاألول

 .ق041 ، الهالل مکتبة ودار :بيروت بوملحم،أ تحقيق، 2ج ،التبين و البيان بحر، بن عمرو الجاحظ،

 انتشارات :تهران اول، چاپ ،یسراب یاشراق اهللیول تحقيق ،2ج ،األحکام آيات بوالفتوح،أ ،يالجرجان

 .ق040 ، نوید

، جاویدان انتشارات نهم، چاپ پاینده، ابوالقاسم ةترجم ،اسالم سياسي تاريخ حسن، ابراهيم حسن

 .ش391 

 .ش313 زپایي، 0ةشمار ،جاویدان پيام ةمجل، «قرآن در تضاد ةآراي» ةمقال حميد، زاده، حسن

    .ق041 ، نا بی :قم، سامرایی ابراهيم و مخزومی مهدی کوشش به ،العين ،فراهيدی احمد بن خليل

 :بيروت ،الطبعة األولی ،يشير یعل تحقيق ،2ج ،(الخلفاء تاريخ) اإلمامة و السياسة ،ةقتيب ابن ،الدينوري

  .ق4 0 ، داراألضواء

، یجيب یکتابها شرکت: تهران ،اوّل چاپ ،یدریابندر نجف ةترجم ،غرب ةفلسف تاريخ برتراند، راسل،

 304. 

 :بيروت ،يشير يعل تحقيق ،جواهرالقاموس من العروس تاج ،محمد بن محمد الدین محب ،يزبيدال

 .ق0 0 ، دارالفکر

 حياءإ دار :القاهرة عامر، عبدالمنعم تحقيق ،الوصايا و المعمرون محمد، بن سهيل حاتم بوأ ،السجستاني

 .م 71 ، العربيه الکتب

 .تا بی، آگاه انتشارات :تهران چهارم، چاپ ،شعر موسيقي محمدرضا، کدکنی، شفيعی
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 ،10 ةشمار رسانه، ةفصلنام ،«ايران در سياسي ةتوسع گفتمان تحوّل» ةمقال ،یمحمدمهد ،یفرقان

.312 ، تابستان

   .313 ، ، پایيز 1 ةشمار ،المورد ةمجل ،«يالعصر اإلسالم يأدب الوصايا ف» ةمقال سهام، ،جیالفرّ

   .م 77 ./ق  0 ، دارالجيل :روتيب ،الطبعةالثانية ،تاريخه و يالعرب األدبيف الموجز حنّا، ،يالفاخور

 :بيروت ،7ج ،اإلنشاء في صناعة األعشى صبح عبداهلل، بن محمد بن حمدأ الدین شهاب ،يقلقشندال

  .تا یب، العلمية دارالکتب
 بن أحمد تحقيق ، ج ،الفقهاء بين المتداولة األلفاظ تعريفاتيف الفقهاء أنيس عبدهلل، بن قاسم ،يالقونو

  .ق041 ، دارالوفا :جدّة اول، چاپ ،يالکبيس عبدالرزاق

 ،العلمي العراقي المجمع مجلّة ،«االسالم قبل العرب عند الوصيّة» ةمقال ،مجيد بن حمدان ،يالکبيس

  .ق021 ، 23 العدد

 انجمن ةمجل ،«يعرب بالغت در آن ةپيشين و پارادوکس» ةمقال ،مهرگان ةفرزان و رضا مغال فرد، یکریم

  .374 ، ، تابستان7 شماره ،یعرب ادبيات و زبان یایران

و  91ة شمار فلسفه، و اتيادب ماه کتاب ةمجل ،«يمعناشناس بر یدرآمد» ةمقال اصغر، یعل ،یمحمدخان

 .312 ، ، دی و بهمن91

 .تا بی ،ديبورسع ،الدينية الثقافة ةمکتب ،خيالتأر و البدء ،طاهر بن مطهر ،يالمقدس

   .م792 ، المکتبة اإلسالمية: القاهرة ،الوسيط المعجم ،دیگران و ابراهيم ،یمصطف

  .314 ، کتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران ،3 ج ،الکريم القرآن کلمات يف التحقيق حسن، ،یمصطفو

 .1 0   .دارالجيل :بيروت ،الوصايا نم قيل ما أروع ،إميل ناصيف،

 التابع النشر مرکز :قم ،السادسة الطبعة ،البديع و البيان و المعاني في البالغة جواهر أحمد، ،الهاشمي

  .ش391 ./ق9 0 ، اإلسالمي اإلعالم لمکتب
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