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نقش خاندان ابورافع در منصب کتابت در دوره امام علی
علی رضا روحی
ابراهیم محمدزاده مزینان
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چکیده

کتابت از مماصب مهم زما پیامبر ا کرم
ویژه امام علی

د دو ه امام علی

عللی

بود .این ممصب د زما خلفا بس

برقرا بودهاست .سؤال اصلی پژوهش این اسلت کلس کتابلت
چس اهمیتی داشتس و خاندا ابو افع د کتابت دو ه املام

چللس بامگلاهی داشللتسانللد ایلن نوشللتا بللا اسلتفاده از ممللابع هللا م ی و

حلدمیی ،ممصللب کتابللت و کاهبللا دو ه املام

ا بر سللی کللرده اسللت .د ایللن

میللا خانللدا ابو افللع بللس ویللژه نقللش عبیللداهلل بللن ابللی د کتابللت دو ه امللام

علی

مو د بر سی قرا گرفتس است .د این بر سی هالش شده ها با بهره گیری

از سل ما حضللرع بللس هبیللین وظللامف و ویژگیهللای ممصللب کتابللت پرداختللس

شود .با هوبس بس سل ما حضلرع بلس نظلر ملی سلد کتابلت د آ دو ه بامگلاه
ویژهای داشتس است .برای نشا داد این بامگاه ،مهمهلرین کاهلب املام

معمی عبید اهلل بن ابی افع و خاندا او نیز مو د بر سی قرا گرفتس است.

کلیدد واژههدا :امللام علللی
کتابت.

 ،خانلدا ابو افللع ،عبیلداهلل بللن ابلی افللع ،کاهبللا ،

 .1دانشیا گروه ها مخ دانشگاه علوم اسالمی ضوی (نومسمده مسئول)dr.rohy@gmail.com .
 .2کا شللما ا شللد هللا مخ و همللد ملللل اس لالمی دانشللگاه علللوم اسللالمی ضللوی ،طلبللس سلللط چهللا حللوزه علمیللس مشلللهد.
ebrahimmazinani99@gmail.com

ها مخ د مافت99/05/10 :

ها مخ پذیرش99/07/20 :

درآمد
کتابللت بللس معمللای هحریللر ،هللرقیم ،ثبللت ،ممشللی گری ،نگللا ش ،نومسللمدگی و قرائللت اسللت

(ده دا .)341 :1336 ،ممصب کتابت د اسالم هوسط پیامبر ا کلرم

د عصللر پیللامبر

آمللاع قللرآ

ا نگللا ش مللیکردنللد .بللا نللزول هللد مجی آمللاع ،امشللا آمللاع ا بللر

کاهبا میخواندند و کاهبا با دقلت آ

ا ک للرم

پاملسگلذا ی شلد .کاهبلا

ا ملینوشلتمد .اهمیلت حفل کلالم الهلی ،هشلوی پیلامبر

و نی للز ا زش داد اس للالم ب للس فرا گی للری عل للم ،موب للب اهمی للت کتاب للت و فرا گی للری آ

شللدهبللود .حضللرع علللی

مهللمهللرین ش صللیتی بللود کللس ممصللب کتابللت پیللامبر ا کللرم

اد

نامسهای سمی و کتابلت وحلی بلر عهلده داشلت (ابلن سلعد268/2 :1405 ،؛ ابلن حمبلل:1403 ،
591/2؛ قلقشمدی .)199/6 :1407 ،عالوه بر حضرع امیر

افراد دمگری نیز عهلدهدا کتابلت

نامسها بودند (ذهبی .)427/2 :1412 ،عبداهلل بن ا قلم و علال بلن عتبلس ،کتابلت قبایللشلا

ا

برعهده داشتمد .زمد بن ثابت ،د کما کتابت وحی ،بس ملوک نیز نامس مینوشت .هر کاهبی غامب

مللیشللد ،حمظلللس بللن بیللع بانشللیمش مللیشللد .بللس او لقللب کاهللب داده شللدهبللود و خللاهم پیللامبر
ا کرم

نزد او بود (بهشیا ی .)15 :1408 ،پیامبر

د صو ع نیاز بس افراد دمگری نیز دستو

کتابللت نامللسهللا ا دادنللد .چمانک لس ملک بللا سلللما مللومو کتابللت شللد (ابللن سللعد،184/1 :1405 ،
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 .)318/7 ،75/4حمظلس بن بیع نیز مک با برای پیامبر

نامسای نوشت و بس هملین بهلت

بس کاهب مشهو شدهاست (هما  .)55/6 :1405 ،از دمگر کاهبا میهوا بس ابی بن کعب اشا ه
کرد (هما  .)498/3 :1405 ،غیلر از ّابلی ،زملد بلن ثابلت و عبلد اهلل بلن سلعد نیلز د شلما کاهبلا
آمدهاند .د این بین عبداهلل بن ا قم از سوی پیامبر
.)168/1

بر کتابت نظا ع داشت (ابن اثیر ،بیها:

پیشینه پژوهش
د این با ه ،پژوهش مستقلی انجام نشدهاست .بیشتر پژوهشگرا بس کتابت و بامگاه آ د

صد اسالم بس ویژه عصر نبوی هوبس کردهانلد .غالمرضلا قلملد ما (1377ش) د مقاللس «کتلاب و
کتابت د قرو اولیس اسالم» بس کتابت د دو ه خلفا اشلا ه کلرده اسلت .گرگلو شلولر (1391ش) د
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مقالس «خاستگاه کتابت د اسالم» هربمس سید علی آقلایی و مهرنلاز بهلروزی (1395ش) د مقاللس

«کتابللت د ایللرا از دو ا باسللتا هللا قللرو اولیللس اسللالمی» بللس بامگللاه کتابللت اشللا ه کللردهانللد.

همچمللین محمللد بب للی (1369ش) د مقالللس «کت للاب و کتابللت د اس للالم» و مژگللا اس للماعیلی
ُ
(1391ش) د مقالللس «کتللاب و کتابللت د قللرو اولیللس هجللری» ،مقللام کتابللت د اسللالم ا بر سللی

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

کللردهانللد .د ب للا ه عبیللداهلل بللن اب للی افللع بیش للتر پژوهشهللا بللس ش للر احللوال او و خ للانوادهاش
پرداختسانللد .ناصللر طبیبللی ( )1412د کتللاب ابو افللع مللولی سللول اهلل ،بللس شللر حللال ابو افللع و

پسرانش پرداختس است .بامگاه کتابت عبیلداهلل د عصلر حضلرع عللی

موضلو اصللی موللف

نبوده است .د مدخل «آل ابی افع» د دائره المعا ف بز گ اسلالمی همهلا چملد خلط بلس شلر حلال
عبید اهلل پرداختس شدهاست .محمدکاظم حمتی (1391ش) د مقالس «عبید اهلل بلن ابلی افلع و
کتاب السمن و االحکام و القضاما» ضمن شر م تصری از زنلدگی عبیلداهلل ،سلعی د اثبلاع ایلن

نکتس دا د کس کتاب السمن و االحکام و القضاما هولیف محمد بن قیس بجلی د واقع هولیف عبیلداهلل
است .د پژوهشهای مربوط بس ممصب کتابت چمدا بس دو ه امام علی

هوبس نشدهاسلت و

همها اشا ههایی بس این ممصب د دو ههای م تلف شلده و د ملوا دی شلر احلوال خانلدا آل
ابی افع مطر شدهاست.

پیشینه کتابت در دوره سه خلیفه نخستین

صحابس بس عموا کاهبا خلفا ثبت شلدهاسلت .مهمهلرین وظیفلس کاهلب ،نگلا ش ناملسهایی بلود

کس خلفا و امیرا برای کا گزا ا خلود ملیفرسلتادند .د دو ه ابلوبکر ،عیملا بلن عفلا و زملد بلن

ثابللت عهللدهدا کتابللت بودن للد (ابللن عسللا کر35/46 :1417 ،؛ بهش للیا ی .)17 :1408 ،د دو ه

خالفت عمر امر کتابت بس زمد بن ثابت و عبداهلل بن ا قم سپرده شد (ابن خیاط156/1 :1397 ،؛
بهشیا ی .)17 :1408 ،عمر هو کید داشت کس کاهبا باملد از بالغلت برخلو دا باشلمد و اسلتفاده از
کاهبللا ذمللی و غیللر مسلللما

ا ممللع مللیکللرد و حتللی برخللی از والیللانش ا کللس از کاهللب غیرمسلللما

اسلتفاده کللرده بودنلد ،هللوبیخ کللرد (قلقشلمدی .)94/1 :1407 ،د دو ه خالفللت عیملا کتابللت بللر
عهل للده مل للروا بل للن حکل للم بل للود (ابل للن خیل للاط179/1 :1397 ،؛ ابل للن عسل للا کر.)35/46 :1417 ،
عبدالملک بن مروا د دیوا مدممس و ابوببیره انصا ی د دیوا کوفس کتابت میکرد .عبلداهلل

بن ا قم از کاهبا پیامبر

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

کتابت پس از حلت پیامبر ا کرم

بس طو ّ
بدی مو د هوبس خلفا قرا گرفت .نلام هعلدادی از

 ،عهدهدا بیتالمال شدهبود (بهشلیا ی .)20 :1408 ،د د وه سلس

خلیفس ن ستین ،ممصب کتابت بس نزدمکا خلیفس وا گذا میشد .وظیفس آنلا کتابلت ناملسهلای
سمی ،فرما ها ،دستو اع خلیفس مبمی بر انتصاب والیا و قاضیا بود.

منصب کتابت در دوره حضرت امام علی
د دو ه خالفللت حضللرع علللی

امیر

نیللز ممصللب کتابللت مللو د هوبللس ویللژه قللرا گرفللت .حضللرع

مکی از امو ی ا کس د دو ا خالفتشلا د اولوملت قلرا دادنلد ،اسلتفاده از شامسلتسهلرین
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افراد د مماصب م تلف بود .از ایلن و بلا هوبلس بلس بامگلاه واالی ممصلب کتابلت ،افلرادی دا ای
صالحیت ا برای این ممصب برگزمدند.

د این کس چس کسی ممصب کتابت امام علی

ا بر عهده داشت ،اختالف اسلت .ا کثلر قرملب

بس اهفاق ممابع ،عبیلداهلل بلن ابلی افلع ا مسلئول کتابلت و کاهلب خلا

املام

معرفلی کلردهانلد

(ابلللن خیلللاط184/1 :1397 ،؛ ثقفل للی225 ،211/1 :1395 ،؛ معقلللوبی189/2 :1960 ،؛ طبل للری،

170/3 :1967؛ مس للعودی ،ب للیه للا258 :؛ طوس للی71 :1420 ،؛ طوس للی ،ب للیه للا107 :؛ اب للن اب للی
الحدمد .)313 /19 ،118 /17 ،59 ،213 /9 :1385 ،برخی ممابع نام او ا عبداهلل بلن ابلی افلع

ثبت کردهاند (قلقشمدی .)126 /1 :1407 ،ابو افع پسری بلس نلام عبلداهلل داشلتس اسلت ،املا او د

امر کتابت نقشی نداشتس است .بهشیا ی د نقلی اشا ه کرده کس عبداهلل بن بعفر و عبید اهلل بن

ببی للر (بهش للیا ی15 :1408 ،؛ مس للکومس )569/1 :2000 ،نی للز ب للرای عل للی
همچمللین سللعید بللن نمللرا همللدانی 1نیللز بللرای امللام

کتاب للت ک للردهان للد.

کتابللت کللرده اسللت (ابللن خیللاط:1397 ،

184/1؛ طبللری180/6 :1967 ،؛ قلقشللمدی126/1 :1407 ،؛ نللویری .)137/20 :1424 ،سللعید

بس دستو حضرع برای کمک بس عبیداهلل بن عبلا

واللی مملن بلس آنجلا اعلزام شلد و کلا گزا شلهر

بمد 2د ممن بود .او پس از غا ع بسلربن ا طلاه بلس مملن بلس هملراه عبیلداهلل از آنجلا گرم لت و بلا
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حضرع امیر

مکاهبسای د ایلن خصلو

داشلت (ابلن ابلیالحدملد15/2 :1385 ،؛ ابلن سلعد،

84/6 :1405؛ ثقف ل للی363-365 ،360 ،340 ،307 ،2/1 :1395 ،؛ طب ل للری.)350/4 :1967 ،

فلرد دمگللری کلس بللس عملوا کاهللب معرفلی شللده عللی بللن ابلی افللع اسلت (نجاشللی6 :1407 ،؛ ابللن

مطهللر حلللی102 :1381 ،؛ ابللن داوود236 :1383 ،؛ حرعللاملی .)292/28 :1409 ،علللی بللن ابللی
افلع د املر کتابللت بلا بلراد ش عبیللداهلل مشلا کت داشللتس اسلت .اخلتالف د اسللامی کاهبلا نشللا

میدهد کس امام

از افراد م تلفی برای کتابت استفاده میکردند.

خاندان ابورافع
خاندا ابو افع د دو ه حیاع سول ا کرم

از خدمتگذا ا و ما ا با وفای امشا بس شما

میآمدند .ابو افع (متوفای پلس از  ،)40از بملدگا عبلا
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ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

پیامبر ب شید .پس از اممکس ابو افع خبر اسالم آو د عبا

بلن عبلدالمطلب بلود و عبلا
ا بس پیامبر

داد ،پیامبر

او ا بلس

او ا

 .1نام او سعید بن نملرا هملدانی ملا نملرا نلاعطی هملدا ضلبط شدهاسلت (ابلن سلعد ،84/1 :1405 ،ابلن خیلاط:1397 ،
 .)269/1قلقشمدی نام او ا سعید بن نجرا همدانی ضبط کرده است (قلقشمدی.)126 /1 :1407 ،
 .2بمد از مهمترین شهرهای ممن و بز گترین آ هاست و د سرزمین السکاسک واقع اسلت و بلین آ و بلین صلمعا  85فرسلخ
فاصلس است (حموی.)169/2 :1995 ،

آزاد کللرد (ذهب للی17-16/2 :1412 ،؛ ابللن اثی للر ،بللیه للا .)48/1 :او سللابقس د خش للانی د خ للدمت

بللس اسللالم دا د .ابو افللع گفتللس اسللت« :کسللی بللس ممزلللت مللن نیسللت .مللن دو بیعللت کللردم ،بیعللت
عقبللس و بیعللت ضللوا  .سللس هجللرع کللردم ،هجللرع بللس حبشللس ،هجللرع بللس مدممللس و هجللرع بللا
علی

بس کوفس» .ابو افع زما شهادع امام علی

د کوفس بود .پس از صلل املام حسلن

ابو افع بس همراه امشا بس مدممس بازگشت و چلو خانلسای نداشلت ،املام حسلن

پد شللا

ا بللس همللراه زمیمللی بللس او دادنللد .بعللدها پسللرش عبیللداهلل آ

فروخ للت .او د کوف للس خزان للسدا عل للی

مجلسی.)306/ 32 :1410 ،

همللراه علللی

نصلف خانلس

ا بللس صللد و هفتللاد هللزا

ب للود (نجاش للی3 :1407 ،؛ اب للن ط للاوو 97 :1363 ،؛

س لللمی ،همس للر ابو اف للع و م للاد عبی للد اهلل ،خ للادم پی للامبر ا ک للرم

حضلرع فاطملس زهللرا

،

ب للوده و ق للابلگی فرزن للدا

ا بلر عهللده داشلت .او پلس از شللهادع حضلرع فاطمللس

 ،امشلا

ا بللس

و اسللما غسللل داد .سلللمی د خیبللر نیللز حضللو داشللت (ابللن عبللد البللر4 :1412 ،

.)1863-1862/

اسلللم ،سللما و عبللدالرحمن آمللده اسللت (طبللری .)180/6 :1967 ،او فرزنللد بللز گ ابو افللع بللود.

عبیداهلل د بوانی نوشتن آموخت و د این حرفس بس مقام واالیی سید .او سپس فقس و شرمعت ا
نللزد علللی فرا گرفللت .نزدمکللی و هلمللذ نللزد آ حضللرع ،او ا از ّ
محبللا و مللا ا واقعللی امشللا
د آو د .عبیللداهلل اوی برخللی وامللاع حضللرع علللی
.)386/2 ،320،324/1

د بللا ه نمللاز اسللت (طوسللی ،الللف:1407 ،

فرزند دمگر ابو افع بس نام علی نیز د امر کتابت نقش داشت .او د مدمملس بلس دنیلا آملد و چلو

پد ش بس حضرع علی

عش میو زمد بس همین علت نام او ا همنام امشا برگزمد .علی نیلز

مانمد پد و براد زیر سامس حضرع امیر

پس از بس خالفت سید امام علی

پرو ش مافت و کتابت ا نیز بس نحلو احسلن فرا گرفلت.

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

از زمللا هولللد عبیللداهلل اطللال دقیقللی د دسللت نیسللت .نللام او د ممللابع بللس اخللتالف ،ابللراهیم،

 ،د کاب امشا بود و د غیاب براد نامسهلای حضلرع ا

مللی نگاشللت .او دا ای حافظللس قللوی بللود و بسللیا ی از اصللول ا فرا گرفللت (طبیبللی.)113 :1412 ،
علللی نللزد حضللرع امیللر

فقللس آموخللت و احللادمیی از امشللا

وامللت کللرد و کتللابی د ابللواب فقللس

هدوین کرد (نجاشلی .)6 :1407 ،نجاشلی او ا د کملا بلراد ش عبیلداهلل بلزو کاهبلا عللی

بلس

ش للما آو ده اس للت (نجاش للی .)4 :1407 ،عل للی عه للدهدا بی للتالم للال حض للرع نی للز ب للودهاس للت.
مللابرای مشللهو امانللت گللرفتن بللواهری از بیللتالمللال هوسللط ام کلیللوم ،بللس واسللطس او نقللل شللده
اسللت (طوسللی ،ب .)152-151/4 :1407 ،خانللدا ابو افللع بللس دلیللل نزدمللک بللود بللس خانللدا
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بوده و همانمد کتابت د واملت حلدم نیلز

سالت و امامت از اوما سیره نبوی و اهل بیت

وثاقت داشتساند.

عبیداهلل بن ابی رافع
عبیداهلل بن ابی افع بس طو پیوستس د کما حضرع د بمگها و سایر حوادث حضو داشلت

و از بزئیاع وقامع خبردا بود .چمانکس او د بمگ نهروا د کاب امام

بوده و وامت میکمد

کس« :چو خوا ج شعا ال حکم اال اهلل سر دادند ،املام

بلس امشلا ملیفرملود سل ن حقلی اسلت

میکمد کس من د املر آنلا حاضلر بلودم و سل ن عللی

ا د بلا ه امشلا شلمیدم (ثقفلی:1395 ،

ولی آنها ا اده باطلی دا نلد .پیلامبر

آنلا

ا بلرای ملن وصلف کلرده بلود» .عبیلداهلل خلود اشلا ه

116/1؛ خطیب بغدادی.)304/10 :1417 ،
عبیللداهلل همللوا ه د کمللا امللام

بللود و از فضللل همراهللی برخللو دا بللود ،از ایللن و کتللابی بللا

عمللوا مللن شللهد مللع امیرالمللوممین الجمللل و صللفین و المهللروا مللن الصللحابس ضللی اهلل عللمهم نوشللتس

اسل للت (طوسل للی ،بل للیهل للا .)85 :هل للولیف ایل للن اثل للر باع ل ل شل للد هل للا او ا ن سل للتین مؤلل للف د علل للم
بللال بشماسللمد (ابللن داود .)6 :1383 ،ایللن کتللاب شللر حللال  23نفللر از صللحابس اسللت کللس د
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بمگهای زما علی

حضو داشتمد .این کتاب د اختیا حاف ابونعیم اصفهانی ،ابن حجر

عسللقالنی و ابللن اثیللر بللود ( ک .اصللفهانی 556 ،526 /2 :1419 ،و صللفحاع دمگللر؛ ابللن حجللر،

 522 ،419/1 :1415و صفحاع دمگلر؛ ابلن اثیلر ،بلیهلا 270 ،266-267/1 :و صلفحاع دمگلر).
عبی للداهلل د مج للالس قض للاوع حض للرع امی للر

حاض للر ب للود و ب للس ثب للت قض للاوعه للا و احک للام

مل للیپرداخل للت (صل للدوق34-33/4 :1404 ،؛ مفیل للد216-215/1 :1414 ،؛ طوسل للی ،ب:1407 ،
317-316/6؛ ابن اثیر ،بیها .)307/1 :این آ گاهیهای او موبب شد ها او کتلابی بلا عملوا فلی
قضاما االمام

ما قضاما امیرالموممین هولیف کمد (طوسی ،بیها .)85 :ابنشهرآشوب ایلن دو کتلاب

ا بس اشتباه بس علی بن ابلی افلع نسلبت داده اسلت (ابلنشهرآشلوب .)70 :1380 ،عبیلداهلل ملو د

اعتمللاد محللدثا بربسللتس اهللل سللمت اسللت و آثللا کهللن حللدمیی اه لل سللمت بللس نقللل حللدم از او
پرداختسانللد (شللافعی133/1 :1403 ،؛ شللافعی ،بللیهللا39-38/46 :؛ ابللن حمبللل،72/1 :1403 ،
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9-8 /6 ،430/2 ، 75؛ ال للدا می348 ،301 ،282/1 :1349 ،؛ ب لللا ی 89/5 ،19/4 :1401،؛

مس لللم ،ب للیهلللا15/3 ،185/2 :؛ اب للن ماب للس281 ،153/1 :1373 ،؛ ابلللی داود،173 /1 :1410 ،
521 ،499/2 ،431 ،177-176؛ هرم للذی150/5 ،185 ،84 ،16/2 ،166/1 :1403 ،؛ نس للائی،

.)221 ،192 ،130/2 :1348

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

کتابت عبیداهلل
عبیداهلل بن ابی افع از ن ستین وزهلای خالفلت عللی

مقلام دبیلری داشلت و فرملا هلا ا

نگا ش میکرد .نام کاهب د پاما هلر ناملسای نوشلتس ملیشلد هلا بدانملد چلس کسلی ناملس ا نوشلتس
است زیرا خطها بس مکدمگر شباهت داشت (قلقشلمدی .)200/6 :1407 ،نلام عبیلداهلل هقریبلا بلر

همام نامسهای امام علی

ثبت شدهاست .او عهدنامسها و ناملسهلای والیلا  ،اعلم از عهدناملس

هولیلت و حکومللت ،نامللسهللای پمللد و انللد ز و ملا نامللس عللزل مللینوشللت ( ک .ممقللری-104 :1404 ،
105؛ ثقفی225 ،211 /1 :1395 ،؛ طبری556 ،549/4 :1967 ،؛ ابلن ابلی الحدملد/3 :1385 ،

183-182؛ ابلن کثیللر252 /7 :1410 ،؛ مجلسللی .)399/32 :1410 ،همچمللین نامللسهللایی بللرای

فرماندهی سپاه بس قلم او نوشتس میشدهاست (ممقری .)125 :1404 ،نامس بس محمد بن ابی بکر

د مصللر (ابللن شللعبس حرانللی )177-176 :1382 ،و مللا نامللسهللای امللام

د اثمللای مماقشللس بللا

معاومس ،هوسط عبیداهلل کتابت شدهاست (سلیم بن قیس337 :1420 ،؛ ثقفی-195/1 :1395 ،

204؛ ممقللری .)470 :1404 ،برخللی عهدنامللسهایی کللس امللام

بللا گللروههللا و مللا اش ل ا

دمگللر

والیا و عهدنامس حکمیت ،هوسط عبیداهلل نوشتس شدهاست (ابن شهر آشوب365 /2 :1421 ،؛

معقوبی.)189/2 :1960 ،

د بدول ذیل بس مهمترین آثا عبیداهلل و نامسهایی کس وی کتابت کرده ،اشا ه شدهاست.

ردیف

عنوان اثر

موضوع

1

نامس

دستو مقابلس با اهل بمل

2

نامس

هشرم بمگ بمل

3

نامس

عفو از بزم بصریها

4

نامس

هشرم بمگ بمل

5

نامس

د پاسخ بس معاومس

 .1نجرا  ،از شهرها و م الیف ممن بود (حموی.)270- 266 /5 :1995 ،

زمان کتابت

همگام بمگ
بمل سال 63
هجری
بب سال 63
هجری
بعد فت بصره
بمادی االولی
سال  63هجری
بمادی االولی
سال  63هجری
د امام بمگ
ّ
صفین

مخاطب

عیما بن
حمیف
قرضة بن کعب

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

مینوشتمد ،مانمد عهدنامس با نصا ای نجرا ( 1ابویوسف ،بیهلا ،)74 :ناملسای د بلا ه خلرا بلس

اهالی مدممس
کوفیا
معاومس
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ردیف

عنوان اثر

موضوع

7

نامس

فراخوا بمگ با قاسطین

سال  37هجری

8

نامس

9

نامس

10

نامس

هوصیس بس او د فتا با
بصریها
د بیا ویژگیهای والی
همگام فرستاد قیس بن
سعد
هوصیس بس خدا هرسی و
چگونگی حکومت کرد

ذی العقده سال
 37هجری

11

سالس

6

12

نامس
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کتاب السمن و االحکام و
القضاما
کتاب هسمیة من شهد مع
امیرالمؤممین الجمل و
ّ
صفین و المهروا من
الصحاب

دعوع بس ح

صفر  36هجری

بیا حوادثی کس پس از
حلت نبی ا کرم
داد
قضاوعهای
امیرالموممین

ماه مضا

معاومس
عامل امام د
اصبها  ،م مف
بن سلیم
عبد اهلل بن
عبا
اهالی مصر
محمد بن ابی
بکر
بس عبید اهلل بن
ابی افع دستو
دادند ها برای
مرم ب وانمد

خوا اصحاب
امیرالموممین کس د
بمگها شرکت کردند

وظایف کاتب
از وظامف کاهب د دو ه امام عللی

 ،سلیدگی بلس املو ملالی ،ثبلت و ضلبط و ود و خلرو بلس

بیتالمال ،ثبت موالید بدمد و اسامی فوع شدگا از دیوا بود .بس این هرهیلب عبیلداهلل خلاز

بیت المال بس شما میآمد .او نامسهایی بس والماع هابعس دولت برای هقسلیم بیلتالملال نوشلت.

وظیفس اخیر نشا میدهد کس کاهب بامد امین ،دانا و متدین باشد .همچمین کاهب با دانشهای
گونا گو آشمایی داشتس باشد.
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زمان کتابت

مخاطب

د واقع همس آنچس کس متعل بس دولت بود د دو ه امام علی

هوسط عبیلداهلل بلن ابلی افلع

نوشتس میشد .علی بن ابی افع کس بما بلر نظلر برخلی مملابع کاهلب بلود؛ د املر کتابلت بلس بلراد ش
عبیداهلل کمک میکرد .او اقدام بس استمساخ نامسهایی میکرد کس براد ش برای والیا و قاضیا

و غیر آنها مینوشت و اسمش ا بر این نامسها ثبلت نملیکلرد .عللی از کا مملدا بیلتالملال بلود و

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

هوزمع اموالی ا کس بس افراد نیازممد داده میشد و نیز و ود اموال بس بیلتالملال ا ثبلت ملیکلرد .د
موا دی امام

بس کلاهبش دسلتو ملیداد کلس ناملسهلا ا هجمیلع کملد .چملا کلس د زملا شلو ش
1

خرمت بن اشد نابی  ،امام دستو داد ها نامس مگانس و واحدی بمومسمد و د آ نامس بس کا گزا ا

گوشزد کرد کس د نزدمک ممطقس همرد و غا ع خرمت ،آملاده مقابللس بلا ایلن خطلر باشلمد (ابلن ابلی

الحدمد .)130-131/1 :1385 ،عبیداهلل پس از شهادع امام علی
بود (مسعودی ،بیها .)261 ،وقتی امام حسن

مجتبی

همچما کاهب امام حسن

با معاومس صل کرد ،عبیداهلل نیز با

امام بس مدممس فت و ها آخر عمر آنجا بود ( حمتی.)110 ،1391 ،

ویژگیهای کاتب
از ویژگیهای مهم کاهب ،وثاقت نزد خلیفس است .این امر موبب میشد ها اسرا بس او ممتقلل

شود .کاهب بامد ازدا حکومت باشد ها د مکاهباع سمی کس بس داخل و خا ج فرسلتاده ملیشلد،

حللاف اسللرا باشللد .از ایللن و عبیللداهلل بللر بسللیا ی از امللو سللری حکومللت آ گللاه بللود .امللام

د

وضلعیت کاهبانلت پللس بهتلرین آنهللا ا بلر امللو بگملا » (ابللن ابلی الحدمللد.)76-75/17 :1385 ،

سپس امام

فرمود« :والی بامد آ گاهی کامل بس اخالق کاهب و التلزام دمملی او داشلتس باشلد» ،د

ادامس فرمود« :پس بشما

وضعیت هر فردی از آنها ا د آ چس کس بس آ نیاز دا ند» (ابن شعبس

حرانلی .)229 :1382 ،املام

هو کیللد داشلت کلس کاهللب باملد بلامع وبللوه اخلالق پسلمدمده باشللد

(اب للن ش للعبس حران للی229 :1382 ،؛ اب للن اب للی الحدم للد .).75-76/17 :1385 ،ب للس ای للن هرهی للب
امام
امام

هو کید میکمد کس کاهب بامد هدین و اخالق داشتس باشد (ابن شعبس حرانی.)231 :1382 ،
هو کید می کرد کس کاهب بامد بس ها مخ مردم و امانتهای آنها آ گاه باشد (هما ) .د عین

حللال امشللا از کاهبللا و کا ممللدانی کللس بللا ظاهرسللازی نظللر زمامللدا ا

ا بلللب مللیکممللد ،برحللذ

داشتمد (هما ) .حضلرع د ناملسای بلس ماللک اشلتر د بیلا اهمیلت کتابلت ملیفرماملد« :د کلا

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

نامسای کس بس والی مصر نوشتمد ،چگونگی انت لاب کاهلب ا بلا ایلن بمللس بیلا کردنلد« :بمگلر د

نومسمدگا و ممشیانت نظر کن و حال هر کلدام از آنهلا ا بلس دسلت بیلاو کلس چلس نیازمملدیهلایی

دا نلد و بللرای هلر مللک از آنهلا بامگللاه و هبللسای د نظلر بگیللر ...از احلوال نامللسنگلا ا و ممشللیهللا

شللماخت کللافی بللس دسللت بیللاو کللس چللس احتیابللاهی دا نللد و بللرای هللر کللدام بامگللاهی معللین کللن و
 .1خرمت ما خربت بن اشد از بمی سامیس بن لوی نابی است .او با سول خدا مالقاع کرد و بس همراه علی د بمل و
صلفین شلرکت کلرد .خرملت پللس از حکمیلت از عللی بلدا شللد و د شو شلی کلس هبلری آ ا بللر عهلده داشلت ،کشلتس شللد
(طبری.)122- 126 / 5 :1967 ،
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بهترین آنها ا برای خود بگما » (ابن شعبس حرانی.)229 :1382 ،
از مهمترین ویژگیهای کتلاب د عصلر خالفلت حضلرع امیلر

ایلن بلود کلس بامگلاه کاهلب د

حکلم وزیللر قللرا گرفتللس بلود .ابللن ابللی الحدمللد د هوضللی بیانلاع امللام
دانستس و می نومسد« :کاهبی کس امیرالمؤممین

 ،کاهللب ا د حکللم وزیللر

بس او اشلا ه کلرده ،ا کملو د اصلطالح عرفلی بلس

نام وزیر شماختس میشود ،زیرا هدبیر کا های امیر ا انجام میدهد و نائب امام د امو ش اسلت و

نامس فرماندا ا بس او ملی سلد و او بلواب آنهلا ا ملیدهلد» (ابلن ابلی الحدملد.)79 /17 :1385 ،

د سللتی ایللن سلل ن ابللن اب للی الحدمللد بللا بر سللی نامللسه للایی کللس حضللرع بللس ممللاط م تل للف

میفرستادند ،آشکا میشود.

دقت د نامسنگا ی و بهرهگیری از وشهای ادبلی مماسلب از دمگلر ویژگیهلای کاهلب اسلت.
کاهب بامد فردی صاحب نظر ،با هوش ،خیرخواه و َمحرم اسلرا باشلد (ابلن ابلی الحدملد:1385 ،

75/17؛ ابللن شللعبس حرانللی .)231-229 :1382 ،همچمللین کاهللب بامللد مسلللط بللس علللوم لغللت و
بالغت باشد ها بتواند نامسها ا با قلملی وا بمومسلد .بلر هملین اسلا
ادب و شماخت غرمب اللغس و معانی آ مت صص بود.
مکللی از همرهللایی کللس حضللرع علللی

بللرای آ اهمیللت ویللژهای قائللل بودنللد ،و بللس صللراحت
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سفا ش خاصی د با ه آ داشتمد ،همر خوشمومسی است .خوشمومسی از ویژگیهلای مهلم کاهلب

است .امشلا د دملدا از فلردی کلس مصلاحف ا د کوفلس کتابلت ملیکلرد ،او ا بلس سلبب خلط نیکلو

هشوی کرد (قرطبی )29/1 :1964 ،و فرمود« :خط نیکو حل

 .)25/ 3 :1407امام

 ،عبیداهلل بن ابی افع ا بس خط نیکو سفا ش کلرد و فرملود« :د دواع،

بمومس ،کس این شیوه براى زیبایی خط بهتر است» (نهج البالغس471 :1414 ،؛ ابلن ابلی الحدملد،

223 /19 :1385؛ ابللن میللیم400/5 :1362 ،؛ مسللکومس569/1 :2000 ،؛ حرعللاملی/17 :1409 ،

.)404

اصللولی ا بللرای کتابللت مشل ص کللرد و بللس والیللانش سللفا ش کللرد« :قلمهللاى خللود ا

نللازک کمی لد و سللطرها ا نزدم لک بللس هللم کمیلد و س ل ما اضللافی د بللا ه مللن ا حللذف کمیلد و همهللا
معانی ا د نظر بگیرمد و از زمادهنومسی بپرهیزمد ،زیرا اموال مسلمین نمیهواند ضلر ها ا هحملل
کمد» (مجلسی .)275 /101 ،107 /41 :1410 ،د این عبا ع ،امام
کتابت ،نگا ش و اهمیت حف بیتالمال دا د.
از ویژگی نامسهلای دو ه املام عللی

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

ا وشلنهلر ملیسلازد» (قلقشلمدی،

لیقلس بیملداز ،نلوک قللم ا بلملد بگیلر ،میلا سلطرها فاصللس بگلذا  ،و حلروف ا نزدملک بلس مکلدمگر

امللام
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عبیلداهلل د عللوم لغلت و

اشا ههای مهملی بلس نلو

ملیهلوا بلس سلتامش و ثملای خداونلد د ناملسهلا اشلا ه

کللرد .معمللوال از آمللاع و وامللاع کوهللاه د پامللا نامللسهللا بللرای نشللا داد د سللتی نامللس اسللتفاده

میشد .د پاما نامسهای مهم خلیفس ،مهر زده میشد .نقش مهر امیرالموممین «اهلل ملک عللی
عبده» بود (صابی.)127 :1406 ،

نتیجه
کتابت از مهمترین مماصب د خالفت حضرع علی

بود .با هوبس بلس سلفا شهلا و سل ما

فللراوا امشللا د بللا ه ویژگللیهللا و صللفاع کاهللب ،بللس نظللر مللی سللد انت للاب کاهللب ،دا ای اصللول

خاصی بودهاست .از مهمترین هحوالع این ممصب د عصر خالفت حضرع امیر

ایلن بلود کلس

الحدمللد د هوضللی بیانللاع امللام علللی

 ،معتقللد اسللت کللس کاهللب د نگللاه امللام

 ،همللا وزیللر

سل ما و سللفا شهللای حضللرع امیللر

بللس والیلا د ممللاط م تلللف ،گللواه وشللمی از اهمیللت

کاهب د حکم وزیر بود .ا گرچلس هملوز وزا ع د هشلکیالع اسلالمی شلکل نگرفتلس بلود املا ابلن ابلی

بللودهاسللت ،زیللرا هللدبیر کا هللای امیللر ا انجللام مللیدهللد و نائللب امللام د کا هللای گونللا گو اسللت.

ا زشممدی بود .از این و کتابت د دو ه امشا بس شکوفایی سید .د این شکوفایی عبیداهلل بن
ابی افع سهم بسیا ی داشت .عبیداهلل مگانس کاهب حضرع علی

برای امیرالموممین

کتابت کرده است.

بود و ناملسهلای بسلیا ی ا

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

ممص للب کتاب للت د خالف للت امش للا اس للت .کتاب للت از ممظ للر امیرالم للؤممین

ک للا بس للیا مه للم و
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منابع
_ نهج البالغس ( ،)1414شر سید ضی ،هحقی عزیز اهلل عطا دی ،قم ،موسسس نهج البالغس.

_ ابن ابی الحدملد ،ف راللدین ابوحاملد عبدالحمیلد ( ،)1385شلر نهلج البالغلس ،هحقیل محملد
ابوالفضل ابراهیم ،بیروع ،دا احیا التراث العربی.

_ ابن اثیر ،ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن عبدالکرمم شیبانی بز ی (بیها) ،اسد الغابلس

فی معرفس الصحابس ،هحقی علی محمد معوض و عادل احمد ،بیروع ،دا الکتب العلمیس.

_ ابلن حجللر ،احمللد بلن علللی بللن محملد العسللقالنی ( ،)1415االصللابس فلی همییللز الصللحابس ،هحقیل
عادل احمد عبدالموبود و علی محمد معوض ،بیروع ،دا الکتب العلمیس.

_ ابللن حمبللل ،احمللد بللن محمللد ( ،)1403فضللائل الصللحابس ،هحقی ل وصللی اهلل محمللد عبللا ،
بیروع ،موسسس الرسالس.

_ ابللن خیللاط ،ابللوعمرو خلیفللس ( ،)1397هللا مخ خلیفللس ،هحقی ل ضللیا العمللری ،بیللروع ،موسسللس
الرسالس.

_ ابن داود ،حسن بن علی ( ،)1383بال ابن داود ،ههرا  ،انتشا اع دانشگاه ههرا .

_ ابن سعد ،محمد بن سعد بن ممیع ( ،)1405الطبقاع الکبرى ،بیروع ،دا الکتب العربی.
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

_ ابن شعبس حرانی ،حسن بن علی بلن حسلین ( ،)1382هحلف العقلول ،هربملس و هحقیل صلادق
حسن زده ،قم ،انتشا اع آل علی علیس السالم.

_ ابن شهر آشوب ،محمد بلن عللی ( ،)1421مماقلب آل ابلی طاللب ،هحقیل یوسلف البقلاعی ،قلم،
انتشا اع ذوی القربی.

_ ابللن شللهر آشللوب ،محمللد بللن علللی ( ،)1380معللالم العلمللا ف لی فهرسللت کتللب الشللیعس وأسللما

المصمفین ممهم قدمما وحدمیا ،نجف ،المطبعس الحید مس.

_ ابن طاوو  ،ضی الدین علی بن موسی ( ،)1363سعد السعود ،قم ،ممشو اع الرضی.

_ ابلن عبللد البللر ،یوسللف بللن عبللداهلل الممللری القرطبللی ( ،)1412االسللتیعاب ،هحقیل علللی محمللد
البجاوی ،بیروع ،دا الجیل.
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_ ابللن عسللا کر ،علللی بللن حسللن ( ،)1417هللا مخ مدممللس دمشلل  ،هحقیلل علللی شللیری ،بی للروع،
دا الفکر.

_ ابللن کثیللر ،عمادالللدین ابوالفللدا اسللماعیل بللن عمللر ( ،)1410البدامللس و المهامللس ،بیللروع ،مکتبللس
المعا ف.

_ ابن مابس ،محمد بن یزمد القزوممی ( ،)1373سمن ابن مابس ،هحقی محملد فلواد عبلدالباقی،

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

بیروع ،دا الفکر للطباعس و المشر و التوزمع.
ّ
ّ
_ ابن مطهر حلی ،حسن بن یوسف ( ،)1381بال العالمس حلی ،خالصس االقوال ،نجف ،ممشو اع
المطبعس الحید مس.

_ ابن مییم البحرانی ،کمال الدین مییم بن علی ( ،)1362شر نهج البالغس ،قلم ،دفتلر هبلیغلاع
اسالمی مرکز المشر مکتب االعالم االسالمی.

_ ابویوسف ،معقوب بن ابراهیم (بیها) ،کتاب ال را  ،بیروع ،دا المعرفس.

_ ابللی داود ،س للیما بللن اشللع السجسللتانی ( ،)1410سللمن ابللی داود ،هحقی ل و هعلی ل سللعید
محمد اللحام ،بیروع ،دا الفکر للطباعس و المشر و التوزمع.

_ اسماعیلی ،مژگا (« ،)1391کتاب و کتابت د قرو اولیس هجلری» ،مطالعلاع ایرانلی ،شلما ه
 ،21بها .

_ اصللفهانی ،ابللونعیم احمللد بللن عبللداهلل بللن احمللد ( ،)1419معرفللس الصللحابس ،هحقیل عللادل بللن
یوسف العزازی ،ماض ،دا الوطن للمشر.
التوزمع.

_ هرمللذی ،ابوعیسللی محمللد بللن عیسللی ( ،)1403سللمن الترمللذی ،هحقی ل عبللدالرحمن محمللد
عیما  ،بیروع ،دا الفکر للطباعس و المشر و التوزمع.

_ بهللروزی ،مهرنللاز و محمللد مهللدی بهللا پللرو (« ،)1395کتابللت د ایللرا از دو ا باسللتا هللا
قرو اولیس اسالمی» ،ه صصی ها مخ ،دو ه ،11شما ه ،41هابستا .

_ ثقفی ،ابراهیم بلن محملد ( ،)1395الغلا اع ،هحقیل بلالل اللدین محلدث ،ههلرا  ،انتشلا اع
انجمن آثا ملی.

_ بمعی از نومسمدگا (« ،)1367آل ابی افع» ،دائره المعا ف بز گ اسالمی ،ههرا .
_ بهشیا ی ،محمد بن عبلدو ( ،)1408کتلاب اللوز ا و ّ
الکتلاب ،هحقیل حسلن اللزین ،بیلروع،

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

_ ب للا ی ،محمللد بللن اسللماعیل ( ،)1401صللحی الب للا ی ،بیللروع ،دا الفکللر للطباعللس و المشللر و

دا الفکر الحدم .

_ حرعاملی ،محمد بن حسن ( ،)1409وسائل الشیعس ،هحقی گلروه پلژوهش موسسلس آل البیلت،
قم ،موسسس آل البیت.

_ حموی ،ماقوع بن عبداهلل ( ،)1995معجم البلدا  ،بیروع ،دا صاد .

_ خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی ( ،)1417ها مخ بغداد ،هحقی مصطفی عبلدالقاد عطلا،
بیروع ،دا الکتب العلمیس.
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_ الللدا می ،عب للداهلل ب للن عب للدالرحمن ( ،)1349س للمن الللدا می ،هحقیل ل محم للد احم للد دهم للا ،
دمش  ،مطبعس االعتدالل.

_ ده دا ،علی ا کبر ( ،)1336لغت نامس ،ههرا  ،چاپ سیرو .

_ ذهبی ،محمد بن احمد ( ،)1412سلیراالعالم الملبال  ،اشلراف شلعیب اال نلووط ،بیلروع ،موسسلس
الرسالس.

_ ببللی ،محمللد (« ،)1369کتللاب و کتابللت د اسللالم» ،مطالعللاع ملللی کتابللدا ی و سللازماندهی
اطالعاع ،دو ه ،1شما ه  ،1بها .

_ حمتللی ،محمللدکاظم (« ،)1391عبیللداهلل بللن ابللی افللع و کتللاب السللمن و االحکللام و القضللاما»،
حدم پژوهشی ،سال ،4شما ه  ،7بها و هابستا .

_ سلیم بن قیس ( ،)1420کتاب سلیم بلن قلیس هالللی ،هحقیل محملد بلاقر االنصلا ی ،قلم ،نشلر
الهادی.

_ شافعی ،محمد بن اد مس ( ،)1403االم ،بیروع ،دا الفکر للطباعس و المشر و التوزمع.
_ شافعی ،محمد بن اد مس(بیها) ،المسمد ،بیروع ،دا الکتب العلمیس.

_ شولر ،گرگو (« ،)1391خاستگاه کتابت د اسالم  /معرفی و هربمس مقدملس کتلاب پیلدامش آثلا
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

مکتلوب د اسلالم :از سلما هلا قرائلت» ،هربملس سلید عللی آقلایی ،کتلاب ملاه دیلن ،شللما ه ،63

دی.

_ صابی ،هالل بن محسن ( ،)1406سوم دا ال الفس ،هحقی می ائیلل علواد ،بیلروع ،دا الرائلد
العربی.

_ صدوق ،ابوبعفر محمد بن علی بن حسین بن بابومس ( ،)1404من المحضلره الفقیلس ،صلححس و

علل علیللس :علللی ا کبللر غفللا ی ،الطبعللس الیالیللس ،قللم ،ممشللو اع بماعللس المد سللین فللی الحللوزه
العلمیس.

_ طبللری ،محمللد بللن بریللر ( ،)1967هللا مخ طبللری ،هحقی ل محمللد ابوالفضللل ابللراهیم ،بیللروع،
دا التراث.

_ طبیبی ،ناصر ( ،)1412ابو افع مولی سول اهلل
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 ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمی.

_ طوسی ،محمد بن حسن ( ،)1407ال الف ،الف ،هحقی بماعس من المحققین ،قلم ،مؤسسلة
المشر االسالمی التابعس لجماعس المد سین.

_ طوسی ،محمد بن حسن ( ،)1407ههذمب االحکام ،ب ،دا الکتب االسالمیس.

_ طوسللی ،محمللد بللن حسللن ( ،)1420بللال الطوسللی ،هحقی ل بللواد القیللومی االصللفهانی ،قللم،

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

موسسس المشر االسالمی.

_ طوسللی ،محمللد بللن حسللن (بللی هللا) ،الفهرسللت ،هحقی ل محمللد صللادق آل بحرالعلللوم ،نجللف،
المکتبس الرضومس.

_ قرطبی ،محمد بن احملد ( ،)1964هفسلیر قرطبلی ،هحقیل احملد البردونلی و ابلراهیم اطفلیش،
قاهره ،دا الکتب المصرمس.

_ قلقشمدی ،احمد بن علی ( ،)1407صب االعشی فی صماعس االنشا  ،شر محمد حسلین شلمس
الدین ،بیروع ،دا الکتب العلمیس.

_ قلمد ما  ،غالمرضا (« ،)1377کتاب و کتاب د قرو اولیس اسالم» ،کتابدا ی و اطلال سلانی،
دو ه ،1شما ه ،3پاییز.

_ مجلسی ،محمدباقر ( ،)1410بحا االنوا  ،بیروع ،موسسس الطبع و المشر.

_ مسللعودی ،عللی بللن حسلین (بللیهللا) ،التمبیللس و االشللراف ،هصللحی عبللداهلل اسللماعیل الصللاوی،
قاهره ،دا الصاوی.

ابوالقاسم امامی ،طهرا  ،سروش.

_ مسلم ،مسلم بن حجا نیشابو ی (بیها) ،صحی مسلم ،بیروع ،دا الفکر.
_ مفید ،محمد بلن محملد بلن نعملا ( ،)1414اال شلاد ،موسسلس آل البیلت
بیروع ،دا المفید للطباعس و المشر و التوزمع.

لتحقیل التلراث،

_ ممقری ،نصر بن مزاحم ( ،)1404وقعس الصفین ،هحقی و شلر عبدالسلالم محملدها و  ،قلم،
ممشو اع مکتبس آمس اهلل العظمی المرعشی المجفی.

_ نجاشی ،احمد بن علی ( ،)1407الربال ،هحقی موسی شلبیری زنجلانی ،قلم ،دفتلر انتشلا اع
اسالمی وابستس بس بامعس مد سین حوزه علمیس قم.

_ نسللائی ،ابوعبللدالرحمن احمللد بللن علللی بللن شللعیب ( ،)1348سللمن المسللائی ،بیللروع ،دا الفکللر

نقش
خاندان ابورافع در
منصب کتابت در دوره امام علی
ِ
ِ

_ مسکومس ،ابلوعلی احملد بلن محملد بلن معقلوب ( ،)2000هجلا ب االملم و هعاقلب االهملم ،هحقیل

للطباعس و المشر و التوزمع.

_ ن للویری ،احم للد ب للن عب للدالوهاب ( ،)1424نهام للس اال ب ف للی فم للو االدب ،هحقیل ل عبدالمجی للد
هرحیمی و عماد علی حمزه ،بیروع ،دا الکتب العلمیس.

_ معقوبی ،احمد بن اسحاق ( ،)1960ها مخ معقوبی ،بیروع ،دا صاد .
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