بؽؼقی يظام اظاؼی والیات ظؼ زکىهث ؾيعیه
( 6027 -6641هـ .ق)
ههؽی اظؼ یكی آؼ یمی

9

فاعمه یىقفی

:

چکیعه
ظکىهث ليؿیه په ال یک ؾوقه آٌىب ویاوی و يٝاهی په ال ٬حل ياؾقٌاه ،ؾق ایكاو بك ٬كاق گكؾیؿ.
ولىله ليؿیه با جىشه به هؿت کىجاه ظکمكوایی و يیم هعؿوؾیث ٬لمكو ظکىهحی ؼىؾ يحىايىث ج٥ییكات
٠می٭ی ؾق لیك واؼث های يٝام های هؽحل ٧ظکىهحی به وشىؾ آوقؾ .ؾق يحیصه يٝام اؾاقی ظکىهث
ليؿیه و هًاِب و هٍا٤ل و ال٭اب آو يیم بكگك٨حه ال هماو يٝام اؾاقی ظکىهث های پیً ال ؼىؾ یً١ی
اٍ٨اق یه و ِ٩ىیه اوث .کكین ؼاو کىٌیؿ با جىلٗ بك والیات و يٝاقت بك آياو ال وىی ظکىهث
ً
هكکمی٠ ،مال وظؿت هلی قا ؾق ایكاو جع٭ ٫بؽٍؿ و ال پكاکًؿگی شلىگیكی يمایؿ .ؾق وا ٟ٬ظکىهث
ليؿیه با ؾيبال کكؾو هؿ ٦ایصاؾ اهًیث ویاویٕ٬ ،ایی و يٝاهی ؾق ؾاؼل والیات Eو١ی يمىؾ جا آقاهً
قا ؾق ؾاؼل هكلهای ایكاو ایصاؾ کًؿ .ج٭ىیمات کٍىقی ایكاو و هًاِب اؾاقی والیات يیم ؾق ایى قاوحا
با پیكوی ال الگىی ؾوقه های ظکىهث های ٬بل جًٝین ٌؿ .ؾق ایى پژوهً هًاِب اؾاقی والیات و
هًاِب ج٭ىیمات کٍىقی با اوح٩اؾه ال قوي جىِی٩ی – کحابؽايه ای هىقؾ اقلیابی ٬كاق هی گیكؾ.
واژه های کلیعی :ليؿیه ،کكین ؼاو ،والیات ،ظاکن ،واؼحاق اؾاقی ،ج٭ىیمات کٍىقی.

 .:ؾايٍیاق گكوه جاقیػ ؾايٍگاه پیام يىق Edrisime@gmail.com

 .۲کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ ایكاو اوالهی ؾايٍگاه پیام يىق salehabad91@gmail.com
جاقیػ ؾقیا٨ث 0284/01/10 :جاقیػ پفیكي0284/00/07 :

همعهه
با و٭ىٖ ظکىهث ؾیكپای ِ٩ىیه ؾق وال  0024هـ  ،٪.ایكاو یک ؾوقه آٌ٩حه قا به لعا ٚویاوی پٍث وك
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گفاقؾ که ؾق يهایث هًصك به جٍکیل ظکىهث اٍ٨اقیه و وپه ليؿیه گكؾیؿ .کكین ؼاو لهايی واقؾ ٠كِه
٬ؿقت ٌؿ که ؾق گیك شؿال با هؿ٠یاو ولًٙث و ظکام و والیاو وكکً ایكاو بىؾ .ایى شؿال که  03وال به
٘ىل ايصاهیؿ ،هًصك به پیكولی کكین ؼاو بك جماهی هؿ٠یاو و ظاکماو آٌىبگك ٌؿ .اها ایى شكیاو جؤذیك
هىح٭یمی بك قوی والهاو و يهاؾهای اؾاقی وی يهاؾ به يعىی که هؿ ٦و بكياهه يهایی جماهی آو ها قا به
گىيه ای جًٝین کكؾ جا هك گىيه ٌىقي و آٌىبی و ج١ؿی چه ال ياظیه ظاکماو و چه ال ياظیه هكؾم ؼًری ٌىؾ
و اهًیث و آقاهً ؾق ایكاو بك ٬كاق گكؾؾ .وی بكای يیل بؿیى ه٭ّىؾ قاه کاقهایی قا به کاق گك٨ث که ٌاهل
اب٭ا يمىؾو ظاکماو والیا ت ؾق ه٭ام ٬بلی ؼىؾ و ج١ییى ظ٭ى ٪ذابث به آو ها ،الؾواز های ویاوی با آياو و
همچًیى گكوگاو گیكی ال إ٠ای ؾقشه یک ؼايىاؾه آياو بىؾ.
اها با ایى وشىؾ هی جىاو گ٩ث يٝام اؾاقی ؾوقه ليؿیه ،هماو يٝام اؾاقی ّ٠ك ِ٩ىیه و اٍ٨اقیه اوث و ؾق
وا ٟ٬اؾاهه ؾهًؿه آو يٝام ها بىؾه اوث و بىیاقی ال هًاِب و هٍا٤ل و ال٭اب هماو وٜای ٧اؾواق ِ٩ىی و
اٍ٨اقی قا بك ٠هؿه ؾاٌحه ايؿ .ایى واؼحاق ؾق ه٭ایىه با يٝام اؾاقی ّ٠ك ِ٩ىی ،به ویژه ؾق ؾوقه ٬ؿقت و
ٌىکث و ا٬حؿاق پاؾٌاهاو آو ،که ٌاهؿ يٝام پیچیؿه و چًؿالیه و ولىله هكاجبی هىحین که ؾق قأن آو
ٌؽُ پ اؾٌاه ٬كاق ؾاقؾ Eؾق واؼحاق ظکىهحی ليؿیه که به لعا ٚجمكکم ٬ؿقت ؾق قجبه پاییى جكی يىبث به
ّ٠ك ٘الیی ِ٩ىیه ٬كاق ؾاٌث ،ج٩اوت های شؿی يمىؾ و بىیاق واؾه و بًا به ٔكوقت ،پی گك٨حه ٌؿ.
ال آيصایی که ویاوث کلی ظکىهث ِ٩ىیه بك پایه جمكکم گكایی و ا٨مایً جىلٗ و ٬ؿقت ظکىه ث هكکمی
بك جمام اقگاو ها و ٬ىمث های هؽحل ٧کٍىق بىؾ Eال ایى قو ؾولث هكکمی قاه های هؽحل٩ی قا بكای يٝاقت
بك ؾقباقیاو و يیم ظکام والیات به کاق هی گك٨ث و به ایى ٘كی ٫اؾاقه آو ها قا ؾق ؾوث ؾاٌث .اگك ظکام
يىاظی هؽحل ٧ایكاو به ظال ؼىؾ قها هی ٌؿيؿ و يٝاقجی بك آو ها ِىقت يمی گك٨ث و اؼحیاق هٙل ٫به آو ها
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ؾاؾه هی ٌؿ  Eقاه ؼىؾ وكی و آٌىب قا ؾق پیً گك٨حه و هىشب ا٤حٍاي ؾق اهىق ظکىهث هی ٌؿيؿ  .ال ایى
قو به ٘ىق ه١مىل ؾولث هكکمی با ا٠مال هعؿوؾیث هایی بك ا٠مال ویاوی و اؾاقی و هالی ظکام يٝاقت
هی کكؾ  .ؾق ایى قاوحا با ايحؽاب ظکام و الیات ال وىی ٌاه و ج٩ىیٓ آو به بمقگاو و ِاظب هًّباو هىقؾ
ا٘میًاو و يمؾیک ؼىؾ Eو یا ؾق ِىقت وشىؾ ظاکماو هعلی با ٨كوحاؾو يمایًؿگاو هؽّىَ ال وىی
ظکىهث هكکمی٠ Eملکكؾ ظاکماو والیات لیك يٝك ٬كاق هی گك٨ث (ؼىايؿ هیك :0251،ز  .)58/2بؿیى
جكجیب ظکام اؼحیاق هٙل ٫يؿاٌح ه و ال قاه های هؽحل ٧هىقؾ اقلیابی وا ٟ٬هی ٌؿيؿ و به ایى ٌیىه ،شلىی

هك گىيه ٌىقي و ؼیايث اظحمالی گك٨حه هی ٌؿ  .چكا که ظاکماو همىاقه ؾق کًاق ؼىؾ ياٜكايی هی ؾیؿيؿ که
بى یاقی ال هًاِب و هٍا٤ل اؾاقی والیات ال ؾوقه های ِ٩ىی و اٍ٨اقیه ؾق ؾوقه ظکىهث ليؿیه وشىؾ
ؾاٌحه اوث Eکه البحه ًٌاؼث آو ال لىالم اواوی اوح٭كاق ظکىهحی به ٌماق هی آیؿ که پكؾاؼحى به آو ها
هی جىايؿ ؾقک ِعیط جكی ال واؼحاق و ویاوث و ٠ملکكؾ ظکىهث گكاو بك شىحه ایى ّ٠ك به ٌماق قوؾ.
قاضحاؼ هًاصب اظاؼی والیات ظؼ ظوؼه ؾيعیه
 -6کاليحؽ
یکی ال هًاِب ههن ؾوقاو ليؿیه ،هًّب کاليحك بىؾه اوث که ال ا٠حباق ؼاِی يیم بكؼىقؾاق و وٜای ٧وی
ؾق ظؿ وٜای ٧ظاکن بىؾ (وقهكام .) 013:0274،او که همايًؿ یک ٌهكؾاق ٠مل هی کكؾ Eوٜی٩ه اي يٝاقت
بك کاق ا ًِا ٦و ج١ییى قیً و٩یؿاو ِاظب ظك ٦و پیٍه و ؾق وا ٟ٬ج١ییى کؿؼؿایاو هعالت بىؾه اوث.
همچًیى بك کلیه اهىق هكبىٖ به اًِا ٦ال شمله ج١ییى هالیات و ٬یمثها هی پكؾاؼث و بك اؼحال٨ات
جصاقی و ٌکایات آو قویؿگی هی کكؾ.
وٜای ٧او بؿیى ِىقت بىؾ که هكؾم هك ًِ ٧و یا هعله٨ ،كؾ هىقؾ ا٠حماؾ ؼىؾ قا ايحؽاب هی کكؾيؿ و قٔا
ياهچه ای به اون او هی يىٌحًؿ و ههك هی کكؾيؿ و به ظٕىق کاليحك هی آوقؾيؿ  .کاليحك يیم که ؾاقای هاللهاو
ؾیىايی بىؾ Dج١لی٭یه Cو یا اشاله ياهچه قا ِاؾق هی کكؾ  .همچًیى جّمین يهایی ؾق هىقؾ هالیات و وایك اهىق
هح١ل ٫به کىب و کاق اًِا ،٦با کاليحك بىؾ D .ال هك که که به ق٠یث شبكی و ج١ؿی واٌ ٟ٬ىؾ ب١ؿ ال آيکه

ةررشی ىظام اداری والیات در حکَنث زىدیً (ٌ 1209 -1163ـ .ق)

بك ٠ملکكؾ آو ها يٝاقت ؾاٌحًؿ .ایى ٌیىه اؾاقه والیات ؾق لهاو اٍ٨اقیه و ليؿیه يیم بك٬كاق بىؾ.

به کاليحك ٌکىه هی يمىؾيؿ  ،بك ـهه او بىؾکه ال شايب ق٠یث هؿ٠ی ٌؿه اگك ؼىؾ جىايؿ ق ٟ٨يمىؾ ٨بها واال به
وکالء ؾیىايیاو ٠كْ يمىؾ يگفاقؾ که ال ا٬ىیابك ٔ٩١ا شبك و ج١ؿی واٌ ٟ٬ؿه هىشب بؿ ؾ٠ایی گكؾؾ.C
(هیكلا ومی١ا )040:0267 ،همچًیى هًّبی چىو ؾاقو٤ه لیك يٝك او کاق هی کكؾ  .اها به يٝك هی قوؿ با جىشه
به ٨هكوحی که هًاب ٟایى ؾوقه ال وٜای ٧کاليحك اقائه هی کًًؿ  Eبه يٝك هی قوؿ ایى هًّب يىبث به وٜای٧
هعىه و وکیل ،هىئىلیث های کمحكی ؾاٌحه اوث.
اها کال يحك به يمایًؿگی ال وىی ظکىهث هكکمی ٠هؿه ؾاق اهىق هكبىٖ به هًٙ٭ه بىؾ .به ویژه کاليحك ٌیكال
ً
که ْ
ه٭كق ظکىهحی ليؿیه قا اؾاقه هی کكؾ ال ه٭ام واالیی ؾق ایى ؾوقه بكؼىقؾاق بىؾ و ایى ٕ٬یه اظحماال ؾق پی
کاهً هى١٬یث ٌهك اِ٩هاو به ؾلیل آٌ٩حگی های و هكز و هكز های وی واله آو بىؾ .کاليحك ایى ایالث
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ؾاقای ومحی همحال بىؾه و ال يمایًؿگاو ؾولث هعىىب هی ٌؿو گاهی ه٭ام او جا پای ولاقت اٝ٠ن و ا٠حماؾ
الؿوله يیم جك٬ی هی کكؾه اوث .به ً٠ىاو هرال هیماابكاهین ؼاو کاليحك قا هی جىاو يام بكؾ که ولاقت ل١٩ٙلی
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ؼاو ليؿ قا بك٠هؿه ؾاٌحه اوث (ٌ١بايی :0262،ز  .) 066/0گىیا ؾق ؾوقه ليؿیه کاليحك ٌیكالٌ ،هكؾاق کاغ
ٌاهی يیم بىؾه اوث .وی وٜی٩ه بكگماقی شٍى ها قا يیم بك ٠هؿه ؾاٌث .ال آيصمله هی جىاو به هیكلا هعمؿ
اٌاقه کكؾ که کلیه کاقهای جٍكی٩اجی وکیل قا ايصام هی ؾاؾه اوث (پكی.)221:0271 ،
ال کاليحكاو ایى ّ٠ك هی جىاو هیكلا ابى هعمؿ کاليحك جبكیم و هیكلا ظىیى کاليحك کكهاو قا يام بكؾ
(ياهی .) 51:0252 ،همچًیى به هیكلا هعمؿ ظىیى کاليحك و هیكلا ابكاهین ؼاو کاليحك هی جىاو اٌاقه کكؾ.
هیكلا ابكاهین ؾق ایام کكین ؼاو ،ؼاو ٨اقن بىؾه و په ال هكگ کكین ؼاو ؾق لهاو ش٩١ك ؼاو ليؿ ،به
هًّب کاليحكی هًّىب ٌؿ (آِ .)360:0271 ،٧همچًیى هیكلا هعمؿ ٌیكالی يیم ٠هؿه ؾاق ایى هًّب
ؾق ٨اقن بىؾه اوث (هماو.)244:
 -0هسحكب
ِاظب ایى هًّب هايًؿ ؾوقه ِ٩ىیه بك ٬یمث اشًان بالاق و جهیه و جًٝین ٨هكوث ٬یمث های قولهكه
يٝاقت ؾاٌث D .ؾق هك بلؿی ،هعحىبی باجىلْٗ ،
ه١ی ى و بك٬كاق ٨كهىؾ که ال قوی ٬ىٗ و ايّا ٦و جمییم و
ظىاب و اظحىاب و ؾیايث و اهايث و ِالض و اِالض ،هحىشه يٝام و يى ٫لی ها و ولو ها و ٬یمث اشًان
و کىو و ٨ىاؾ بلؿ باٌؿ( Cآِ.)210:0271 ،٧
چًايچه ؾق کحاب جفکكه الملىک پیكاهىو ایى هًّب ؾق ؾوقه ِ٩ىی گ٩حه ٌؿه اوث ،وٜای ٧هعحىب بؿیى
٬كاق بىؾ D :قیً و٩یؿاو هك ًِ ٧الحمام ٬یمث هی ؾاؾه ايؿ و ایى الحمام قا ٠ Dالی ظٕكت هعحىب
الممالک Cه١مك هی کكؾ يمؾ ٠ Dالی شاه ياٜك بیىجات Cهی ٨كوحاؾ و او به ِDاظب شم١او Cهی ؾاؾه که
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هىا ٫٨آو هٍك٨او اوًاؾ اشًان ابحیا٬ ٞلمی يمایًؿ (Cهیكلا ومی١ا.)025:0267،
اگك چه ؾق هًاب ٟؾوقه ليؿیه به ِىقت هىح٭ین اٌاقه ای به ایى هًّب يمی ٌىؾ  ،ولی با جىشه به هىحًؿات
ؾوقه ِ٩ىیه و ٌكض ٠ملکكؾ ایى ً٠ىاو ؾق ؾوقه همبىق و همچًیى ب١ؿها ؾق ؾوقه ی ب١ؿ ال ليؿیه یً١ی ٬اشاق
يیم به ایى هًّب بك هی ؼىق ین  ،لفا وشىؾ ایى هًّب ؾق ؾوقه ليؿیه ١ٙ٬ی اوث .البحه به يٝك هی قوؿ که
ؾق ؾوقه ليؿیه ايؿکی ال ایى جٍكی٩ات اؾاقی هی بایؿ کن ٌؿه باٌؿ .اها با ایى وشىؾ هعحىب با هحؽل٩یى
ً
يكغ ها بك ؼىقؾ هی کكؾ .و ؾق همه هًا٘ ٫هايًؿ هًاِبی ؾیگكی که ٬بال ٌكض آو ها ق٨ث ،يمایًؿه ؾاٌحه

اوث .ؾق وا ٟ٬هعحىب با هؿیكیث بالاق بك اولاو و اقلي آو ها يٝاقت هی کكؾ  .همچًیى وی ؼا٘یاو قا به
يمایً آو ها ؾق هالء ٠ام بىؾ .همیى ٘ىق هعحىب هىئىل شلىگیكی ال شكایمی چىو٬ :ماق ،هٍكو ب
ؼىاقی٨ ،عٍاء و جؽل٩ات ؾیًی بىؾ (هماو).
 -1يمیب
ؾق هىقؾ ایى هًّب يیم ال آيچه ؾق ؾوقه ِ٩ىی و اٍ٨اقی بیاو هی ٌىؾ  ،ج١ییى و جٍؽیُ بًیچه (هالیات) و
جؤییؿ و ِؿوق قٔاياهچه بكای کؿؼؿایاو اًِا ،٦ال وٜای ٧او به ٌماق هی ق٨حه اوث .بًابكایى ٌ٥ل ي٭یب،
ج١ییى هالیات اًِا ٦و همیى ٘ىق جؤییؿ يحیصه ايحؽابات ًِ٩ی بىؾ .او بك ًِ١حگكاو يٝاقت هی کكؾ و ٔمى
پكؾاؼحى به هالیات آو ها ،وٜی٩ه ذبث ٨هكوث و لیىث اواهی ًِ١حگكاو قا بك اوان هٍىقت با قووای
اًِا ،٦بك ٠هؿه ؾاٌث .و وٜی٩ه ايح٭ال لیىث ههك ٌؿه قا شهث جؤییؿ به جٍکیالت٠ ،هؿه ؾاق بىؾ.
همچًیى وی هىئىل ج ١ییى ؾقوایً و ٬لًؿقاو بكگماق کًًؿه هصاله ؾق ه١ابك بىؾ .و به بكؼی ال ؼال٦
کاقی ها کىچک جك قویؿگی هی کكؾ (پكی D .)221:0271 ،ؼؿهث هٍاقالیه جٍؽیُ بًیچه اًِا ٦اوث که
هك وال ؾق وه هاهه اول ج١ییى و کؿؼؿایاو هك ًِ ٧قا ظأك يمىؾه به قٔای یکؿیگك بك و٬ ٫٨ايىو و ظ٫
و ظى اب و ه١مىل و ؾوحىق بًیچه هكیک قا هٍؽُ و ٘ىهاقی يىٌحه ههك يمىؾه به وك قٌحه کاليحك وپاقؾ
که هحىشهات ؾیىايی هك ًِ ٧ؾق آو وال ال آو ٬كاق ج٭ىین و جىشیه ٌىؾ Cو همچًیى کاق ؾیگك وی آو بىؾ
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ؾلیل ٠ؿم ق٠ایث يٝن و جكجیب بالاق هصالات هی يمىؾ  .و آو هن به ٌکل شكیمه یا هصالات شىمی و یا

که  Dهك ًِ ٧که اوحاؾ ج١ییى هی يمایؿ  ،بایؿ يمؾ ي٭یب ا٠حكا ٦به قٔاهًؿی به اوحاؾ ی آو هٍؽُ يمىؾه
ه١حبكواؼحه يمؾ کاليحك آوقؾ ج١لی٭ه بالیا٨ث يمایؿ (Cهیكلا ومی١ا.)040:0267 ،
 -2هسكف
هعىه هماو همیم هالیاجی بىؾ که ه٭ؿاق هالیات اٌؽاَ قا ال قوی ه٭ؿاق يى ٫لقا٠حی و يى ٞلقا٠ث
ظّه بًؿی و ج٭ىین هی کكؾه اوث .همچًیى او به ً٠ىاو هًٍی کاليحك ٠مل هی کكؾ و با جؤییؿ او بك گمیؿه
هی ٌؿ وی وٜی٩ه ؾاٌث بؿهی های هالیاجی قا که به ههك ي٭یب و کاليحك قویؿه بىؾ ،ؾق ؾ٨حكي ذبث کًؿ.
همچًیى ٨هكوحی به يام جىشیه ياهه جًٝین هی کكؾ که ٌاهل لیىث ظ٭ى٬هابه همكاه يام ِاظباو آو ها بىؾ که
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به اهٕاء کاليحك هی قوايؿ و ب١ؿها بًا به ٔكو قت ؾق ؾوحكن ٬كاق هی ؾاؾ .هعىه وااليه ه١اؾل پايمؾه
جىهاو ظ٭ى ٪ؾقیا٨ث هی کكؾ که ال ٘كی ٫ه٭كقی ال وایك ًِى ٦ؾقیا٨ث هی ٌؿ (پكی.)218:0271 ،
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 -3ظاؼوغه
ؾاقو٤ه به بك٬كاقی اهًیث و يگهؿاقی ٌهك و هعالت قویؿگی هی کكؾ  .جا شایی که کىی هكجکب ٜلن به
هكؾم يٍىؾ و يٝن و ايٕبا ٖ ؾق ٌهك بك ٬كاق گكؾؾ .همچًیى او به ٬یمث ها قویؿگی هی کكؾ و ؾق ِىقت
ً
جؽٙی ٨كوًٌؿگاو ال ٬یمث های ج١ییى ٌؿه ،هصالات هایی قا ا٠مال هی يمىؾ که ه١مىال بىیاق وًگیى بىؾ و
به ال ؾوث ؾاؾو گىي و بیًی ٌؽُ ؼا٘ی هی ايصاهیؿ (قشبی .) 140:0241،همچًیى ؾاقو٤ه لیك يٝك
کاليحك ٬كاق ؾاٌث و ؼىؾ يیم وكپكوحی هعحىب و ي٭یب و هیكٌب که وٜی٩ه يگهؿاقی و جصىه ٌهك قا ؾاقا
بىؾ ،بك٠هؿه ؾاٌث .هیكٌب هی بایىث ؾق کاق ؼىؾ جٕمیًی اقائه هی کكؾ و چًايچه يمی جىايىث هال
هىكو٬ه قا پیؿا کًؿ بایؿ ال ؾاقائی ؼىیً آو قا شبكاو يمایؿ .و ؾق ِىقت پیؿا يمىؾو اهىا ل یک ذلد آو قا
يمؾ ؼىؾ همیٍه يگاه هی ؾاٌث.
ؾق ؾوقه ياؾق به ؾلیل يى ٞظکىهث يٝاهی او ؾاقو٤ه ها ؾق همه ٌهكها ي٭ً پك قيگی ؾق اؾاقه اهىق ؾاٌحه ايؿ
ً
و به ٌکل کاهال ٬ا٘ ٟو وك وؽث ٠مل هی يمىؾيؿ  .به ً٠ىاو هرال ؾق ؾوقه ياؾق که وٙط ههاشكت به ؾلیل
وؽث ٌؿو ليؿگی ؾق ایكاو ا٨مایً یا٨حه بىؾ Eبه هًٝىق شلىگیكی ال ایى پؿیؿه و ؼىكاو بمقگی که ؾق يحیصه
آو کٍىق قا جهؿیؿ هی کكؾ  Eبه جمام قاهؿاقاو و وكظؿ ؾاقاو ٨كهاو ؾاؾه ٌؿ که جًها به کىايی اشاله ؼكوز ال
ایكاو ؾاؾه ٌىؾ که شىالهای ٠بىق ه١حبكی ؾاٌحه باًٌؿ .ایى شىالها جىوٗ ؾاقو٤ه ها ِاؾق هی ٌؿ  .همچًیى
آو ها وٜی٩ه ؾاٌحًؿ که ا٨كاؾ قا ؾق هكلها به ٌؿت بالقوی کًًؿ و هىاقؾ ؼال ٦قا بال گكؾايًؿ
(ٌ١بايی :0262،ز .)066/0
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کكین ؼاو يیم ؾق لهاو ؼىؾ ،به ؾلیل يااهًی هایی که ؾق اواؼك ؾوقه ِ٩ىیه و اٍ٨اقیه اج٩ا ٪ا٨حاؾه بىؾE
ؾاقو٤ه هایی با ظ٭ى ٪ذابث و ه١یى بك گمیؿ جا ال ؾلؾی و ج١ؿی و آؾهکٍی و ؾق کل بی يٝمی شلىگیكی
ٌىؾ  Dو ؾاقو٤ه ٨هین پؽحه لیكٮ اهیى هحؿیى ِاظب ظىى ویاوث بكؾباق پكؾه پىٌی ؾق هك ٌهكی ه٭كق
٨كهىؾ که هً٨ ٟى ٫و ٨صىق و ٨ىاظً و ؾلؾی و ٌلحا ٪و ج١ؿی يمایؿ(Cآِ .) 210:0271،٧وی همچًیى
ج١ؿاؾی هن گٍحی ٌب ه١ی ى يمىؾ به يام گمهه که ٌب جا ِبط ؾق کىچه و بالاق هی گٍحًؿ جا اهًیث قا ؾق
ٌهك بك ٬كاق يمایًؿ D .و ؾق هك بلؿی ،ه٭كق ٨كهىؾ که ال اول ٌب ،هك وا٠حی٘ ،بلی بکىبًؿ جا وه وا٠ث ال

ٌب گفٌحه و اول وا٠ث چهاقم ،هكکه ال هًمل و هکاو ؼىؾ ،بیكوو آیؿ یا ؾق کىچه و بالاق ،او قا بگیكيؿ،
همه کىچه ها و بالاقها بگكؾيؿ و هعاٝ٨ث اهل ٌهك يمایًؿ ،ال ٌك ؾلؾاو و وحمکاقاو و ایٍاو قا گمهه
هی ؼىايؿيؿ(Cهماو).
ؾاقو٤ه وٜی٩ه ؾاٌث په ال وه وا٠ث ال ٤كوب ؼىقٌی ؿ ،ي٭اقه ها قا به ِؿا ؾق آوقؾ جا هكؾم بؿايًؿ که
ؾیگك ظ ٫جكک کكؾو ؼايه های ؼىؾ قا يؿاقيؿ .اگك کىی په ال کىبً ي٭اقه ها ؾق ٌهك ٬ؿم هی لؾ ،بایؿ
ً
هعاکمه هی ٌؿ و اگك ؾلیل ٬اي ٟکًًؿه ای ٠كٔه يمی کكؾ  ،به هصالات هی قویؿ که ه١مىال شكیمه ي٭ؿی و یا
چىب و ٨لک بىؾ .ؾق ي حیصه ایى ا٬ؿاهات ؾاقو٤ه ها ،ؾق وكاوك کٍىق اهًیث بك ٬كاق گكؾیؿ .ویاظاو اقوپایی
که ؾق ایى لهاو ال ایكاو ؾیؿو کكؾيؿ آو قا ایًگىيه جىِی ٧هی کًًؿ D :ؾق همه ٌهكهای کٍىق پلیه ٠الی به
وشىؾ آهؿ ٔ١ی ٧جك یى و کىچک جك یى ق٠ایا به ظ ٫ؼىؾ هی قویؿ D Cؾق هیچ کٍىق ؾيیا يمی جىاو با ایى
آقاهً ؼا٘ك و اهًیث و٩ك کكؾ(Cيیبىق.)76:0243 ،
وكشاو هلکن يیم ال ؾاؾگكی و بك ٬كاقی اهًیث ؾق ٌهكها قوایحی قا بیاو هی کًؿ  :هًگاهی که ٨كؾ بالقگايی به
هًٝىق ؾاؾقوی به يمؾ کكین ؼاو آهؿ و ٠لث آو قا ٤اقت اهىال ؼىؾ جىوٗ ؾلؾاو ؾايىث Eؾلیل آوىؾگی
ؼیال ؼىؾ قا ا ل ایى هٍکل ،ویىحن ؼىب اهًیحی کكین ؼاو ً٠ىاو کكؾ (هلکن :0271 ،ز  .)431/1بًابك
آيچه گ٩حه ٌؿ ،ؾاقو٤ه به جؿقیس يىبث به ؾوقه ِ٩ىیه جبؿیل به یک هؤهىق يٝاهی هی ٌىؾ که اؼحیاقات او
يىبث به هعحىب ووی ٟجك هی گكؾؾ (٨كايکلیى  .)34:0247هًاب ٟلیىث ؾ٬ی٭ی ال اواهی ؾاقو ٤گا و ایى
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ویاوث و يى٭ً يمایًؿ .شم١ی هؤهىق بىؾيؿ که اول ٌب که وه وا٠ث ال ٌب گفٌحه باٌؿ ،جا باهؿاؾ ،ؾق

ؾوقه اقائه يمی کًًؿ ٨٭ٗ ال ِالط ؼاو ليؿ هی جىاو يام بكؾ که ال ه١كو ٦جك یى ؾاقو٤ه های اوایل ّ٠ك ليؿیه
به ٌماق هی ق٨ث (٩٤اقی کاٌايی.)040:0258 ،
 -4نیص االقالم
ؾق ؾوقه ليؿیه يیم هىائل هكبىٖ به ؾاؾقوی و قویؿگی به ٌکایات بك اوان ٬ىايیى و ٬ىا٠ؿ ٌكِ ٞىقت
هی پفیك٨ث  .ابحؿا ٌاه و ظاکماو ٌهك و وپه قو ظايیىو ،ؾق قأن اهىق ٕ٬اوت ٬كاق ؾاٌحًؿ و کاقهای
ٕ٬ایی هكؾم قا ايصام هی ؾاؾيؿ  .ؾق هىاقؾی که ٌاه و یا ظاکن ؼىؾ به اهىق ٕ٬اوت هی پكؾاؼث Eبه ٌکایات
هكؾم قویؿگی هی ٌؿ ٌ .اه همىاقه ؾق اـهاو هكؾم ،هبكا ال ؼٙا و ؾق يهایث ؾ٬ث و ٌایىحگی بىؾ .په ال
ً
آيکه قأی ال وىی ه٭ام ٠الی ِاؾق هی ٌؿ  ،بال٨اِله به اشكا ؾق هی آهؿ .هصالات ها ه١مىال وًگیى بىؾ.
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کمحكیى آو چىب و ٨لک و ق هىاقؾی به ال ؾوث ؾاؾو گىي ،بیًی و لباو جا پاقه کكؾو ٌکن و٬كاق ؾاؾو آو
٨كؾ ؾق یکی ال هیؿاو های ٌهك ،هًحهی هی ٌؿ .البحه همه ایى ها به يى ٞشكم ،ايؿاله ؼٍن ٌاه یا ظاکن و
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هى١٬یث لهايی و هکايی بىحگی ؾاٌث (قشبی.)138:0241 ،
ال شمله کىايی که جىوٗ ٌؽُ ٌاه هعاکمه هی ٌؿيؿ ظکام والیات بىؾيؿ .که ه١مىالبه ؾلیل گىحاؼی و
یا ٌىقي ٠لیه ظکىهث هكکمی هىقؾ ٕ٤ب ٬كاقهی گك٨حًؿ .البحه قاه هایی يیم ش هث بؽٍیؿه ٌؿو ایى
ظکام وشىؾ ؾاٌث .به ً٠ىاو يمىيه ایى ا٨كاؾ با جعّى به اهکاو ه٭ؿن و اهاهماؾه هىقؾ بؽًٍ ٬كاق
هی گك٨حًؿ  .ویا با بىحى ؼىؾ به یکی ال ٘ى یله های ٌاه بؽٍیؿه هی ٌؿيؿ  .ؾق کحاب هصمل الحىاقیػ ؾق ایى
هىقؾ ؾاوحاو شالبی هٙكض ٌؿه اوث که ؾق ایًصا آوقؾه هی ٌىؾ D :ابىجكاب ؼاو يهاويؿی که الٙا ٦و ٤ایات
کكین ؼاو قا بك ٘ا ٪يىیاو گفاٌحه بؽؿهث ٠لی هكؾاو ؼاو ق٨حه و ؾق ٬ل ٟو ٬م ٟکكین ؼاو جؿابیكات به
کاق بكؾه بىؾ چىو جؿبیك او با ج٭ؿیك هىا ٫٨يٍؿه ٠که ؼىاهً او بى٬ى ٞقویؿ ؼائ ٧و هكاواو گكؾیؿه ال
٬ل ٫و اٜٙكاب چاقه کاق ؼىؾ قا هًعّك بٍ٩ا٠ث ههحكاو ٘ىیله وك کاق وکیل الؿوله ؾايىحه آو قول ؾیگك بال
جى ٧٬ؼىؾ قا بٙىیله قوايیؿ .ؾق وك کمًؿ بىث .ههحكاو ظ٭ی٭ث قا بصلىؾاق باٌی گ٩حًؿ شلىؾاق باٌی
بؽؿهث بًؿگاو وکیل الؿوله ٠كْ يمىؾه ب٩١ى شكائن او هىحؿ٠ی گٍث .ؼاو هكوت يٍاو ٬لن ٩٠ى ِ٩ایط
ً
شكائن او کٍیؿه هٙل٭ا ؾق ه٭ام هىاؼفه و بال ؼىاوث بك يیاهؿ و بؿوحىق واب ٫جل٩ٙات و يىالٌات هی ٨كهىؾ
و ؾق قکاب وکیل الؿوله ظأك هی بىؾ (Cگلىحايه.)110:0233 ،
ؾق هصمى ٞوؽث گیكی هایی ؾق يٝام ٕ٬ایی ایكاو ؾق ایى ؾوقه ِىقت گك٨ث و هصالات های وًگیًی بكای
ؾلؾاو و کن ٨كوٌاو و ا ٨كاؾ ؼا٘ی ؾقيٝك گك٨حه ٌؿ .آو هن به ایى ؾلیل که اِل ویاوث کٍىق بك پایه ایصاؾ
اهًیث ؾق ؾاؼل هكلها و ایاالت و ٌهكها و هعالت ایكاو بىؾ .بًابكایى با اؾاهه ایى قويؿ اهًیث لیاؾی ؾق
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قاه ها و همیى ٘ىقٌکى٨ایی ا٬حّاؾ کٍىق ِىقت هی گك٨ث.
ؾق ؾوقه ليؿیه با هكکمیث یا٨حى ظ کىهث ليؿ ؾق ٌیكال ،ه٭ام ٌیػ االوالم ٌیكال باق ؾیگك بك ٬كاق ٌؿ .او که
په ال ٌاه و ظاکن باالجكیى ه٭ام ٕ٬ایی قا ٠هؿه ؾاق بىؾ Eلیك يٝك ظاکن ،به اؾاقه هعاکن ٌك ٞکه ٬لمكو آو
ً
هعؿوؾجك بىؾ ،هی پكؾاؼث .وٜایٌ ٧یػ االوالم ؾق ایى ؾوقه ٜاهكا يىبث به آيچه ؾق ؾوقه ِ٩ىی وشىؾ
ؾاٌث Eهعؿوؾجك گٍث .بىیاقی ال اهىق هفهبی و ؾیًی به او هعىل ٌؿ .ولی ِاظب ایى هًّب ٨ا٬ؿ
٬ؿقت ویاوی ؾق ایى ؾوقاو بىؾ.

همچًیى هىائل ههن ظل ؾ٠اوی ٌك٠ی و ٠ك٨ی هايًؿ ٘ال ،٪و قویؿگی به اهىقٕ٬ایی و قویؿگی و ظل و
يیم ؾؼالث هی کكؾ و با جىشه به ٬ؿاوث ه٭ام ؼىؾ ،واوٙه ظل ؾقگیكی های ویاوی هی گٍث  .چًايچه هًابٟ
ؾق شكیاو ظكکث ل١٩ٙلی ؼاو ال ٌیكال به کكهاو آوقؾه ايؿ D :و يىاب ه١می الیه ب١ؿ ال وقوؾ به اهك هعاِكه
پكؾاؼث و چىو قولی گفٌث اهل ٌهك کكهاو ٬أی و ٌیػ االوالم قا به ٌ٩ا٠ث ال ٌهك ؼؿهث يىاب
ه١می الیه ٨كوحاؾه ،بیىث هماق جىهاو وشه ي٭ؿ و اشًان ي٩یىه کكهاو به قون پیٍکٍی ٬بىل يمىؾيؿ که
هعاِكه قا بكؾاٌحه ،جّكٌ ٦هك کكهاو قا به و٬ث ؾیگك ايؿالؾ (Cظىیًی ٨ىایی :0271،ز .)533/0
بًابكایى ٌیػ االوال م ال ه٭ام واالی هفهبی بكؼىقؾاق بىؾ .لفا گاهی هًمل او يیم هعل جعّى و پًاهًؿگی
هی ٌؿ  .به ً٠ىاو يمىيه په ال ٌکىث ِالط ؼاو ال ٠لی هكاؾ ؼاو ؾق ٌیكال ،هكؾم همگی ؾق ؼايه ٌیػ
االوالم جصم ٟکكؾيؿ و بؿیًىاو شاو والن به ؾق بكؾيؿ D .ال ٌکىث ِالط ؼاو هفکىق اهالی ٌیكال ال ٠لی
هكؾايؽاو هؽى ٦گٍحه همگی ؾق ؼايه ٌیػ االوالم شم١یث کكؾه (Cگلىحايه)063:0233 ،
 -5لاضی
ؾق قؾه پاییى جك ال ٌیػ االوالم ٬أی ٬كاق ؾاٌث .او که قویؿگی به کاقهای ٕ٬ایی هكؾم قا بك ٠هؿه ؾاٌث
بك ٘بٌ ٫كی١ث به ؾ٠اوی هكؾم هی پكؾاؼث  .بكای ایى هًٝىق وكپكوحی هكیک ال هعال ت ٌهك به ٠هؿه
یکی ال قوظايیىو هعلی ٬كاق هی گك٨ث که بحىايًؿ اهىق هكبى٘ه قا ظل و ّ٨ل يمایًؿ .همچًیى هىاشؿ
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ّ٨ل کٍمکً ها و اؼحال ٦ها به ٌیػ االوالم وپكؾه هی ٌؿ ٌ .یػ االوالم ظحی ؾق ؾقگیكی های ویاوی

هح١ؿؾی يیم ؾق ایى ؾوقه واؼحه ٌؿ که ٔمى ايصام هكاون هفهبی ؾق آو اهىق ٕ٬ایی يیم ِىقت هی گك٨ث.
و٬حی ظکن ٌك٠ی هك ؾ٠ىائی بىویله ٬أی يىٌحه هی ٌؿ ،هاهىقاو ؾولحی هى ٧ٜبه اشكای آو بىؾيؿ
(ٌ١بايی :0262،ز  .) 047/0ال آيصایی که گاهی وٜای٬ ٧أی با ٌیػ االوالم ؾق ؾوقه ليؿیه اؾ٤ام
هی ٌىؾ  Eلفا ٬أی يیك هايًؿ ٌیػ االوالم گاهی ؾق ؾقگیكی های ویاوی هكؾم يیم ؾؼالث هی کكؾ  .چًايچه
ؾق شكیاو ٌکىث ٠لی هكؾاو ؼاو ال ِالط ؼاو ؾق ٌیكا ل٬ ،أی ٌهك شهث ایًکه هكؾم ؾق ایى کٍمکً
آویب يبیًًؿ ووا٘ث هی کًؿٌ D :یػ االوالم بصهث ق ٟ٨اـیث يائكه ٨ىاؾ و ٔكق الهىلماياو ٬أی و چًؿ
ي٩ك ال ا٠یاو و قووای ؾاقال١لن قا با ؼىؾ هح ٫٩کكؾه قول ؾیگك با شم١یث ال ٌهك بكآهؿه قوايه لٍکك
پاؾٌاهی و بمال٬ات ٠لی هكؾايؽاو قویؿ .ب٩١ى ج٭ّیكات ِالط ؼاو ق٘ب اللىاو و بی اؼحیاقی واکًاو
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ؾیاق و هکاو قا ٜاهك يمىؾه ق٨اه ظال ق٠ایا و بكایا قا هىئلث و بؿؼىل ٌهك هىحؿ٠ی گكؾیؿيؿ.C
(گلىحايه)063:0233 ،
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هًاصب جمكیمات کهىؼی
کاهً جىو١ه اقٔی ایكاو ؾق ٠هؿ کكین ؼاو هىشب ٌؿ که ج١ؿاؾ ایاالت جعث ٨كهاو ٨كهايؿاقاو ايحّابی
ظکىهث هك کمی کن ٌىؾ .و ایى ق٬ن يىبث به ؾوقه ِ٩ىی و اٍ٨اقی کاهً هعىىوی قا يٍاو هی ؾهؿ .ؾق
قوحن الحىاقیػ لیىحی ال ایى ایاالت و والیات آهؿه اوث .همچًیى ؾق ٠هؿ ليؿیه ال ج٭ىیمات کٍىقی هن
با ً٠ىاو والیات و هن ایاالت يام بكؾه هی ٌىؾ .به ً٠ىاو هرال٨ :اقن قا گاه ایالث و لهايی والیث ؼىايؿه ايؿ.
بًابكایى به يٝك هی قوؿ هك گىيه ج٩کیکی ؾق هىقؾ آو ها ؾق ایى ؾوقه ٤یك همکى اوث.
ً
ج٭ىیمات اؾاقی کٍىقی يیم ج٭ك یبا هماو ج٭ىیمات ّ٠ك ِ٩ىی و اٍ٨اقی اوث ؾق کحاب قوحن الحىاقیػ
آهؿه اوث  Dبه شهث اهكا و اهكاءلاؾگاو و ؼ ىايیى و ؼاو لاؾگاو و ظکام و ظاکمماؾگاو ،و والیاو و
والیماؾگاو و بیگاو بیگ لاؾگاو قا گكؾآوقؾ بىؾ با ؼىؾ ،هكیک قا به ٬ؿق ٬ابلیث و قجبه و ٌاو ،یىهیه ای بك
وبیل اوحمكاق ،به ٬ؿق و ک٩ایث و ک٩ا٬ ٦كاق ؾاؾ(C.هماو ) 244:بًابكایى هٍؽُ هی ٌىؾ که شهث اؾاقه
والیات و هًا٘  ٫هؽحل ٧کٍىق ال ه٭ام های  :والی ،ظاکن ،ؼاو وبیگلكبیگی و ولٙاو اوح٩اؾه ٌؿه اوث و
همه آو ها جعث يٝاقت ظکىهث هكکمی بىؾيؿ و ظ٭ى ٪ؾقیا٨ث هی کكؾيؿ.
ظ٭ى ٪ایى ه٭اهات ظکىهحی يیم بؿیى ٬كاق بىؾ D :هىاشب هك ظاکمی ،هايًؿ ظاکن اِ٩اهاو و ٌیكال و یمؾ و
کاٌاو و قی و ٬مویى و اهرال ایًاو ال بالؾ ایكاو قا هبلِ ٣ؿ جىهاو ،ي٭ؿ و ه٭ؿاق چهاقِؿ ؼكواق٤ ،له،
ه٭كق ٨كهىؾ(Cهماو ) 211:بًابكایى هالظٝه هی ٌىؾ که ظ٭ى ٪وااليه ظکام ٌهكهای بمقگ ،هبل ٣یکّؿ
جىهاو و چهاق ِؿ ؼكواق ٤له (یً١ی ؾق ظؿوؾ  003جى ٤له) بىؾ .وهاهىقاو لیك ؾوث يیم به همیى هًىال و با
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اؼحال٨اجی ظ٭ىٍ٬او ج١ییى هی ٌؿ.
 -6والی
ً
ایى ه٭ام که ال ؾوقه های ٬بل ؼّىِا ِ٩ىی و اٍ٨اقی يیم ؾاقای اهمیث و ا٠حباق لیاؾی بىؾه اوث ،ؾق
ً
ج٭ىیمات اؾاقی والیات ،باالجكیى ه٭ام قا ؾاقا بىؾ .بًا بكآيچه که ٬بال ؾق هىقؾ والیاو ؾوقه ِ٩ىی بك ٘ب٫
هًؿقشات جفکكه الملىک گ٩حه ٌؿ Eج١ؿاؾ ایى والیاو چهاق والی گماقي ٌؿه بىؾ D :اول والی ٠كبىحاو که

با٠حباق ویاؾت و ٌصا٠ث و لیاؾجی ایل و ٍ٠یكت ال والی های ؾیگك بمقگ جك و ٝ٠ین الٍاو جكوث و ب١ؿ ال
گكشىحاو کاقجیل و کاؼث و ج٩لیه اوث و ب١ؿ ال هكجبه والی گكشىحاو والی کكؾوحايىث که وًًؿز هعل
وکًای ایٍاو هی باٌؿ (C.هیكلا ومی١ا)4:0267،
بًابكایى جًها ٨كهايكوایاو چهاق ایالث گكشىحاو ،ؼىلوحاو ،کكؾوحاو و لكوحاو که همه آو ها شم ي٭اٖ هكلی
و وك ظؿی هملکث ب ىؾيؿ و به لعا ٚوى ٪الصیٍی ؾاقای اهمیث بىؾيؿ ،قا والی هی ياهیؿيؿ  .ایى والیاو ال
اجبا ٞؼايؿاو های هعلی و ولًٙحی هماو ایالث بىؾيؿ که ؾق اوایل ظکىهث ِ٩ىیه وابىحگی ايؿکی به
ظکىهث ؾاٌحًؿ ،که باز هی ؾاؾيؿ ولی ب١ؿها جالي ٌؿ جا ولىله های هعلی ایاالت قا هك چه بیٍحك جعث
ي٩ىـ ظکىهث هكکمی ؾقآوقيؿ (قهكبكو .) 87:0272 ،ایى والیاو هالک و ِاظب اؼحیاق ایالث جعث ٨كهاو
ؼىؾ هعىىب هی ٌؿيؿ و اهىق هكبىٖ به هالیحها و هىائل يٝاهی ایالث ؼىؾ قا جعث ویٙكه و کًحكل ؾاٌحًؿ
و به ٬ىای يٝاهی بىهی ایالث ؼىؾ هحکی بىؾيؿ (هماو.)011:
بًابكایى ؾق ؾوقه ليؿیه يیم هماو هًا٘ ٫ؾوقه ِ٩ىیه به ً٠ىاو ایاالت ًٌاؼحه ٌؿه و ؾاقای والی بىؾه ايؿ.
البحه چًايکه گ٩حه ٌؿ چىو ج٩کیک ایاالت و والیات ؾق ایى ؾوقه بىیاق ؾٌىاق اوث Eبه يٝك هی قوؿ که
بكؼی هًا٘ ٫ؾیگك اهپكا٘ىقی ليؿیه يیم والیايی ؾاٌحه اوث .به ً٠ىاو هرال بكؼی ال هً ا٘ ٫هكلی يیم ؾاقای
والیايی بىؾه ايؿ همچًیى والیاو وك ظؿی يیم به ٠لث هى١٬یث ش٥كا٨یایی و ویاوی ؼاَ ؼىؾ ال ا٠حباق
ویژه ای يمؾ ظکىهث هكکمی بكؼىقؾاق بىؾه ايؿ.
ؾق هىقؾ ايحّاب والیاو ال وىی ظکىهث هكکمی يیم بؿیى گىيه بىؾ که بكؼی والیات قا ؼىؾ کكین ؼاو،
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آو والی لكوحاو ٨یلی که با٠حباق اوالم ،ا٠م ال والی گكشىحاو اوث .و والت گكشىحايات هح١ل٭ه با ایكاو،

والیايی بكا ی آو ج١ییى هی کكؾ و ؼىؾ به ٌؽّه هىئىل قویؿگی به اؤا ٞواظىال آو بىؾ و ؾق وا ٟ٬جعث
يٝاقت وی اؾاقه هی ٌؿ  .اها بكؼی والیات ؾوق ؾوث به شهث ب١ؿ هىا٨ث به اهكای لٍکك وپكؾه هی ٌؿ.
ؾقيحیصه ال ايىا ٞؾوث ؾقالی ها و چپاول های آياو به ؾوق يبىؾ (هلکن :0271،ز  .)426/1الب حه ه٭ّىؾ ال
ايحىاب ال وىی کكین ؼاو ایى اوث که وی ال آو ها و هىئىلیث های اشكایی آو ها پٍحیبايی هی کكؾ.
اواهی بكؼی والیاو به اوحًاؾ هًاب ٟچًیى اوث :اقکلی ؼاو والی گكشىحاو (واقوی ) 058:0260،و ظىى
پاٌا والی ایكواو (گلىحايه ) 001:0233 ،بىؾ .ؼىكو ؼاو اقؾاليی (هماو) و ظىى ٠لیؽاو کكؾ يیم والی
کكؾوحاو بىؾيؿ (گلىحايه ) 057:0233 ،و همچًیى اوما٠یل ؼاو ٨یلی والی لكوحاو بىؾ (هماو.)071:
هعمؿ ظىیى ؼاو يیم والی ٬ىچاو بىؾ (هماو)001:
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-0بیگلؽبیگی
ؾق ؾوقه ِ٩ىیه ظکام ایاالت بمقگ ً٠ىاو بیگلكبیگی ؾاٌحًؿ .ؾقوا ٟ٬ایًاو هماو ظاکمايی بىؾيؿ که به ؾلیل
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وو١ث ایالث جعث يٝاقت ؼىؾً٠ ،ىاو بیگلكبیگی یا٨حه بىؾيؿ .ایى ایاالت ال ایى ٬كاق بىؾٌ :یكواو٬ ،كابا،٢
چؽىقو١ؿ ،آـقبایصاو٬ ،لمكو ٠لی ٌکك٠ ،كا٠ ٪كب ،کكؾوحاو ،لكوحاو٨ ،اقن ،کىه گیلىیهً٬ ،ؿهاق،
هكات ،اوحكآباؾ ،هٍهؿ و هكو (قهك بكو .) 18:0272،بیگلكبیگیاو که اهكای ؾق شه اول والیات بىؾيؿE
ً
ٌؽّا ظکام لیك ؾوث ؼىؾ قا ٠مل و يّب هی کكؾيؿ و ظکام که ؾق ؾقشه ؾوم اهمیث ٬كاق ؾاٌحًؿ،
هاهىقاو ٌؽّی او هعىىب هی ٌؿيؿ (هماو.)23:
بك ؼال ٦والیاو که گاهی به ِىقت هىقوذی ایى هًّب قا ؾقیا٨ث هی کكؾيؿ  Eبیگلكبیگیاو٨ ،كهايكوایايی
بى ؾيؿ که ال شايب ٌؽُ ٌاه بك هًا٘٭ی ايحؽاب هی ٌؿيؿ که ؾق قؾه پاییى جكی ال والیات ٬كاق ؾاٌحًؿ و
اهمیث وى ٪الصیٍی کمحكی قا ؾاقا بىؾيؿ .به ً٠ىاو يمىيه ٌهكهای آـقبایصاو٬ ،كابا ،٢جبكیمٌ ،یكواو،
ٌىٌی ،ؼىی ،کكهاو ،هكا٤ه ،قٌث٘ ،بكوحاو ؾاقای بیگلكبیگی بىؾه ايؿ .به يٝك هی قوؿ که هًا٘٫
بیگلكبیگی يٍیى ؾق ؾوقه ليؿیه يىبث به ؾوقه های ِ٩ىیه و اٍ٨اقیه با جىشه به هىاقؾ ـکك ٌؿه ج٥ییكاجی
ؾاٌحه اوث و کاهٍی قا ؾق ه٭ایىه با آو ها يٍاو هی ؾهؿ ٠ .لث اِلی ایى اهك هن به ؾلیل کاهً وو١ث
٬لمكو ظکىهث ليؿیه يىبث به ؾوقه های ٬بل ؼىؾ یً١ی اٍ٨ا قیه و ِ٩ىیه اوث.
ً
بیگلكبیگیاو هًا٘ ٫ه١مىال ال ٌؽّیث های بىهی و هعلی ايحؽاب هی ٌؿيؿ که البحه ؾاقای جمکى هالی
کا٨ی بىؾيؿ .چكا که هی بایىث همىاقه به ظکىهث هكکمی و به ٌکل هًٝن ؼؿهات يٝاهی و هالی اقائه
ؾهًؿ و ٠الوه بك آو پیٍکً هایی يیم به ً٠ىاو هؿایا ج٭ؿین کًًؿ و همیٍه بایؿ هًحٝك ٨كاهیى ؾولث هكکمی
هی بىؾيؿ  .به ً٠ىاو يمىيه هؿایث الله ؼاو که جىوٗ کكین ؼاو به ومث بیگلكبیگی گیالو هًّىب ٌؿE
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یکی ال ٌؽّیث های هحً٩ف بىهی هًٙ٭ه بىؾ که جىايىث جا لهاو هكگ کكین ؼاو ؾق ومث ؼىؾ با٬ی بمايؿ.
 Dهؿایث الله ؼاو ؾقباقی جابًاک و وپاه ی يیكوهًؿ ؾاٌث ،اها هعحا٘ايه هالیات وااليه ؼىؾ قا همكاه با
هؿایا و و٩اقٌات ویژه ابكیٍن به ٌیكال هی ٨كوحاؾ  .ؼىاهك او با بمقگ جك یى پىك کكین ؼاو یً١ی ابىال٩حط
ؼاو الؾواز کكؾه بىؾ٠ .ایؿات او با جصاقت با قوویه که ٌ١به ای ؾق ايملی ؾاٌث ،ا٨مایً یا٨حه
بىؾ(C.پكی)016:0278،

ال شمله وٜای ٧ؾیگك بیگلكبیگیاو جؤهیى اهًیث ٌهك و يٝاقت بك کاق ؾاقو٤ه بىؾه اوث .يیبىق که ؾق وال
چًیى هی يى یىؿ D :به ٨كهاو ِاؾ ٪ؼاو ؾو ي٩ك ّ٬اب قا که گىٌث بؿ ٨كوؼحه بىؾيؿ ال گىي به وحىو هایی
که به ایى هًٝىق ٨كاهن آهؿه بىؾ ،هیػ کكؾيؿ .وپه ِاؾ ٪ؼاو ؾوحىق ؾاؾ که به ا٘ل ٟوایكیى بكوايًؿ،
چًايچه ؾق آیًؿه کىی هكجکب چًیى ا٠مالی گكؾؾ به ؾوحىق او ال ووٗ به ؾو يین ؼىاهؿ
گكؾیؿ(Cيیبىق)005:0243 ،
اواهی بكؼی ال بیگلكبیگیاو و ظىله ٬ؿقت آو ها به ٬كاق لیك اوث:.
ههؿی ؼاو وىاؾ کىهی بیگلكبیگی هاليؿقاو (واقوی E) 60:0260،هعمؿ ؼاو ٬ىايلىی ٬اشاق بیگلكبیگی
هاليؿقاو (هماو E) 30:ابىال٩حط ؼاو بؽحیاقی بیگلكبیگی اِ٩هاو (گلىحايه E) 061:0233،با٬كؼاو
اِ٩هايی بیگلكبیگی اِ٩هاو (واقوی E)045:0260،هع مؿ ظىًؽاو بیگلكبیگی جبكیم (هماو)181:
قظین ؼاو ؾولى بیگلكبیگی اوحكآباؾ (هماو E) 017:ابىالعىى بیگلكبیگی کكهاو (ياهی E)216:0252 ،قٔا
٬لیؽاو بیگلكبیگی گًصه (گلىحايهِ E) 346:0233 ،الط ؼاو بیات بیگلكبیگی ٨اقن (هماو)41:
ظىیً١لی ؼاو ایكوايی بیگلكبیگی چؽىق و١ؿ (ياهی E) 003:0252 ،قٔا ٬لی ؼاو گًصه ای بیگلكبیگی
٬كابا( ٢هماو) Eيص٩٭لی ؾيبلی بیگلكبیگی جبك یم (هماو) اظمؿ ؼاو ؾيبلی بیگلكبیگی ؼىی و ولمان
(هماو E) 014:يٝك ٠لی ؼاو ليؿ و هؿایث الله ؼاو بیگلكبیگیاو قٌث (هماو E) 018:پًاه ؼاو شهايٍیك
بیگلكبیگی ٌىٌحك و ظى یمه (هماو)51:
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 0654و ؾق لهايی که ِاؾ ٪ؼاو بكاؾق کكین ؼاو ،بیگلكبیگی ٌیكال بىؾ ال ایى ٌهك ؾیؿو کكؾ Eؾق ایى باقه

 -1زاکن
ظاکماو ؾق ؾوقه ِ٩ىیه بك یک ٌهك و ظحی بك یک هًٙ٭ه ظکن هی قايؿيؿ که شمیی ال کل ایالث جعث
ویٙكه بیگلكبیگی هعىىب هی ٌؿ  .بًابكایى ظاکماو ؾق ولىله هكاجب ظکىهحی لیك يٝك بیگلكبیگی ايصام
وٜی٩ه هی کكؾيؿ و يىبث به ه٭ام بیگلكبیگی ال ؾقشه ؾوم اهمیث ؾق ایاالت بكؼىقؾ اق بىؾيؿ و ظحی جىوٗ
ه٭ام بیگلكبیگی ٠مل و يّب هی ٌؿيؿ (قهكبكو .) 23:0272 ،ؾق ؾوقه ِ٩ىیه ؼّىِیث یک ظاکن ایى
بىؾ که ٨كهايكوایی یک ٘ای٩ه و یا ٍ٠یكه قا به ٠هؿه بگیكؾ (هماو )17:ظاکماو به ً٠ىاو ٠الی جك یى هكشٟ
ؾولحی ،ؾاقای اؼحیاقت اؾاقی و ٕ٬ایی و يٝاقت بك کاق والهاو ها بىؾيؿ .لفا ؾق هعاکن ظ٭ى٬ی که ؾق
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ظىله يٝاقت ٨٭ها و قوظايیىو بىؾ Eظ ٫ؾؼل و جّك ٦ؾاٌث و هعاکن ؾق ظٕىق او بكگماق هی ٌؿ (هماو:
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)76
ً
ؾق ؾوقه ليؿیه ه١مىال په ال ٨حط هك ٌهك ظاکمی بكای آو ٌهك ايحؽاب هی ٌؿ  .به ً٠ىاو يمىيه په ال
جىلٗ بك هكا٤هٌ ،ؽّی بًام ظاشی ٬اون ؼاو به ً٠ىاو ظاکن ایى ٌهك ج١ییى ٌؿ (گلىحايه.)257:0233 ،
ٌهكهایی که بكای آو ها ظاکمايی هًّىب ٌؿه بىؾ ٠باقت بىؾيؿ ال :یمؾ ،کاٌاو و ٬ن ،کالت و بلىچىحاو،
ٌىٌحك ،ليصاو٬ ،مویى ،اقوهیه ،اقؾبیل ،قی ،بعكیى ،بكوشكؾ ،همؿاو ،هالیكوگلپایگاو .ؾق قوحن الحىاقیػ
اواهی ایى ظاکماو يیم ؾق ایى ؾوقه آوقؾه ٌؿه اوث .به ً٠ىاو يمىيه ؾق یمؾ هعمؿ ج٭ی ؼاو ،ليصاو
ـوال٩٭اق ؼاو ،اقوهیه اهام ٬لی ؼاو ،اقؾبیل يٝك ٠لی ؼاو ،قی ٩٤ىق ؼاو ،همؿاو ابىلمّ١ىم ؼاو ،ظاکن
بىؾه ايؿ (آِ.)254:0271 ،٧
گىیا ؾق لهاو کكین ؼاو ظاکماو هعلی ؾوث ؾقالی هایی به اهىال هكؾم هی يمىؾيؿ وهالیاجهای ٤یك ٬ايىيی
و پیٍکً های وًحی قا به ؾه٭اياو و قووحاییاو جعمیل هی کكؾيؿ  .لفا کكین ؼاو اؼف ایًگىيه هالیات ها قا
جىوٗ ظاکماو همًى ٞکكؾ و هايًؿ ه٭اهات ؾیگك اؾاقی بكای ظاکماو يیم ظ٭ى٬ی ذابث ج١ییى يمىؾ که ال
ؼمايه ؾولث پكؾاؼث هی ٌؿ .همچً یى هاهىقايی قا هى ٧ٜکكؾ جا کاقهای ظاکماو قا لیك يٝك گیكيؿ و ؾقباقه
٠ملکكؾ و اؤا ٞهالی هًٙ٭ه به کكین ؼاو گماقي ؾهًؿ .ؾقيحیصه کلیه ق٨حاق ظاکماو به ٘ىقهىح٭ین جعث
يٝاقت ظکىهث هك کمی ٬كاق ؾاٌث جا ال اشعا٨ات و ٠ملکكؾ ياؾقوث آو ها شلىگیكی ٌىؾ.
اها با جماهی ایى ا ٬ؿاهات ،کكین ؼاو يحىايىث هعؿوؾ کكؾو چپاول ظاکماو هى٠ ٫٨مل کًؿD .ؼايهای
٨ئىؾال هعلی و ظاکماو به ؾوحىقات و ٨كهاو های کكیمؽاو جكجیب اذك يؿاؾيؿ و به ؾه٭اياو و ٌهك يٍیًاو
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هالیات و وٜای٩ی قا باقها بیً ال هیماو ه٭كق به وویله کكین ؼاو جعمیل هی کكؾيؿ  .به هىشب ا٘ال٠اجیکه
ً
يمایًؿگاو قووی ؾق ایكاو آيمهاو ؾاؾه ايؿ ،هرال ظاکن قٌث به وال  0657هبل٥ی ه١اؾل  211هماق قوبل
هالیات بكای ؼمايه هكکمی ال هكؾم گك٨ث .أا٨ه بك آو هبل 311 ٣هماق قوبل ؾیگك بكای ؼىؾي اؼاـی کكؾه
اوث .ؾق هًا٘ ٫ؾیگك ایكاو هن ایًگىيه بیؿاؾگكی ها قوا بىؾ(C.گكايحىوکی)210:0248 ،
ؾق يحیصه ایى ا٬ؿاهات٬ ،یام های هكؾهی ؾق گىٌه کًاق ایكاو ؾق ایى لهاو به و٬ى ٞپیىوث .ؾق اکرك٬یاهها
ظاکماو هعلی کٍحه هی ٌؿيؿ  .به ً٠ىاو يمىيه ؾق کكهاو ٬یام هكؾهی ٌکل گك٨ث و ظاکن ٌهك یً١ی ؼؿا
هكاؾ ؼاو ليؿ ؾق يحیصه آو کٍحه ٌؿ (هماو) .اواهی بكؼی ظاکماو ؾق ؾوقه ليؿیه به ٬كاق لیك اوث:

هىالویكؾی ؼاو ـوال٭ؿق ظاکن ٬مو یى (واقوی E) 004:0260 ،هعمؿ ٠لیؽاو ظاکن ؼىاق (هماوE)022:
ج٭ی ؼاو یمؾی ظاکن یمؾ (هماو E) 060:ؼاو ابؿال کكؾ ظاکن واقی (هماو E) 61:ه٭ین ؼاو واقوی ظاکن
هاليؿقاو (هماو E) 23:هّ٩ٙی ؼاو ظاکن کكهايٍاه (هماو٩ِ E) 201:ك ٠لی آ٬ای ٬ىايلى ظاکن کاٌاو
(هماو E) 31:ظىًؽاو ؾولىی ٬اشاق ظاکن اوحكآباؾ (هماوِ E) 36:اؾ ٪ؼاو ظاکن کكهايٍاه
(گلىحايه E) 072:0233 ،ؼؿاؾاؾ ؼاو ظاکن جبك یم (هماو E) 351:الله وقؾیؽاو کكؾ ظاکن ٬ىچاو
(هماو E) 001:بابا ٠لی بیک کىوه اظمؿ لىی اٍ٨اق ظاکن ابیىقؾ (هماو E) 245:ج٭ی ؼاو ليؿ ظاکن ؼىاق
(هماو E) 312:ظاشی ؼاو کًگكلى ظاکن يؽصىاو (هماو E) 346:ظاشی هعمؿ ٬لیؽاو ظاکن هكا٤ه
(هماو) Eهعمؿ ظىیى ؼاو ظاکن ویىحاو (هماو E)234:هعم ؿ ؼاو بیک ظاکن هاليؿقاو (هماو،)353:
يّیك ؼاو بلىچ ظاکن بلىچىحاو (هماو E) 004:ش٩١كؼاو بیات ظاکن يیٍابىق (هماو)58:
 -2ضاو

ً
ایى ً٠ىاو يیم ال ً٠اویًی بىؾ که ال ؾوقه های ٬بل ال ليؿیه هحؿاول بىؾٜ .اهكا ایى ً٠ىاو شؿای ال هىئىلیث

کٍىقی که ؾاٌحه و ؾق ؾقشه پاییى جك ا ل بیگلكبیگی ٬كاق هی گك٨ث  ،يى٠ی ً٠ىاو يیم جل٭ی هی ٌؿه اوث که
يٍاو ال بمقگی ؼايؿاو ٨كؾ و یا ٌؽُ ؼاِی بىؾه اوث که به ایى ه٭ام ال وىی ٌاه يائل آهؿه بىؾ .بًابكایى
جمام چهكه های وك ًٌان و هحً٩ف هعلی و ظکىهحی و ؾقباقی ؾاقای ایى پىىيؿ بىؾه ايؿ .ؾق ّ٠ك اٍ٨اقی

ةررشی ىظام اداری والیات در حکَنث زىدیً (ٌ 1209 -1163ـ .ق)

ل١٩ٙلی بیگ ؾاؾ ظاکن وىاؾکىه (هماو E) 026:با٬كؼاو ؼكاوکايی اِ٩هايی ظاکن اِ٩هاو (هماوE)033:

يیم  ٤یك ال ؾقیا٨ث ً٠ىاو ؼاو که گاه با هًّبی همكاه بىؾ ،ا٨كاؾ بًا به اقج٭اء قجبه ،هی جىايىحًؿ به ل٭ب ؼايی
ه٩حؽك ٌىيؿ .ؾق ّ٠ك ليؿیه ً٠ىاو ؼاو ال اهمیث ویژه ای بكؼىقؾاق ٌؿ .چكا که ؼىؾ پاؾٌاه ليؿیه يیم
ل٭ب ؼاو قا ؾاٌحه اوث .کكین ؼاو په ال بالگٍث ال ؼكاواو ،هى ٫٨به ؾقیا٨ث ل٭ب ؼايی ٌؿ.
ؼىايیى ليؿ ؾق ایى ؾوقاو ؾق بكؼی ال هًاِب اؾاقی و کٍىقی ؾاقای هى١٬یث و هًّب بىؾيؿ .آو ها ؾق
ً
ي٭ً ظکام ٌهكها هؽحل ٧ؾاقای ي٩ىـ يىبحا باالیی يیم بىؾه ايؿ و به کاق وایك ه٭ام های هعلی و ٌهكی ؾق
هًٙ٭ه ؼىؾ قویؿگی هی کكؾيؿ  .به ً٠ىاو هرال هعمؿ ظى ى ؼاو ٬اشاق و یا هؿایث الله ؼاو ،بیگلكبیگی
گیالو ؾاقای ایى ً٠ىاو بىؾه ايؿ .به يٝك هی قوؿ جمام ِاظب هًّباو ایى ؾوقه به ؾلیل ه٭ام واالی ؼىؾ
ؾاقای ایى ً٠ىاو گكؾیؿه باًٌؿ (آِ.)254:0271 ،٧
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يحیده گیؽی
کكین ؼاو جمام ولىله هكاجب اؾاقی ؼىؾ قا بك اوان هؿ ٦ایصاؾ اهًیث و آقاهً و جك٬ی ویاوی ،ا٬حّاؾی
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و اشحما٠ی کٍىق يىبث به ؾوقه ٬بل ٬كاق ؾاؾ .ؾق ایى هىقؾ يٝام اؾاقی او به يعىی ٘كاظی ٌؿ جا با هك گىيه
وكکٍی و هكز و هكز و ؾوث ؾقالی به اهىال هكؾم به ٌؿت هباقله ٌىؾ و ؾق ٠ىْ به پایه های ظکىهث
یً١ی جمكکم ٬ؿقت هكکمی پكؾاؼحه ٌىؾ .ال بحه او ؾق ایى قاه ال ٬ايىو يٝاقت هىح٭ین وىؾ شىث .بؿیى يعى که
جماهی ایاالت و والیات ایكاو قا با ظ ٛ٩هًاِب بىهی و گماقؾو ً٠اِك شؿیؿ ،جعث جىلٗ ظکىهث هكکمی
ؾق آوقؾ.
جماهی هًاِب بك اوان الگىی ظکىهث ِ٩ىیه و اٍ٨اقیه ٘كاظی ٌؿ و ال هًاِب ایى ؾوقه ها و ظىله
١٨الیث آو ها ا٬حبان گكؾیؿ٠ .لث ایى اهك هن هايًؿ ؾوقه اٍ٨اقیه ؾقگیكی های پی ؾق پی هئوه ایى ولىله
ؾق شًگ های ؼايگی و ؾوام و هؿت لهاو کىجاه ایى ولىله بىؾ که هصال و ٨كِث پكؾاؼحى به یک ویىحن
يىآوقايه و شؿیؿ قا ال بیى بكؾ .البحه ؾق ایى قاوحا هی جىاو ؾق هىاقؾی ج٩اوت هایی  ،يىبث به ؾوقه های ٬بل
هٍاهؿه کكؾ .همچًیى ؾق ایى ؾوقه به يٝك هی قوؿ کلیه هًاِب اؾاقی ؾق وٙط والیات يیم ٬كاق هی گیكيؿ.
چكا که کكین ؼاو بكای جمام والیات اقکاو اؾاقی ج١ییى يمىؾ که البحه لیك يٝك هىح٭ین ؼىؾ او ٬كاق ؾاٌث .لفا
ؾایكه يٝام اؾاقی ال وٙط کالو و ال ظا لث جمكکم ؾق ه٭كق ظکىهث یً١ی ٌیكال به ٌکل ؼكؾ جك و هعؿوؾجك
ؾق ٌهكهای هؽحل ٧اها با جمكکم بیٍحك پیگیكی ٌؿ .ؾق ایى ویىحن که با هؿ ٦ایصاؾ اهًیث و یکپاقچگی
هملکحی جالي هی يمىؾ  Eکلیه ٠ملکكؾ ها هىقؾ اقلیابی ٬كاق گك٨ث.
هًابغ
آقيىا و اٌكا٨یاو (;>< .):ظولث ياظؼناه افهاؼ  ،جكشمه :ظمیؿ هىهًی ،جهكاوٌ :بگیك.
آِ ،٧هعمؿهاٌن ( .)0271ؼقحن الحىاؼ یص  ،جّعیط :هیحكا ههكآباؾی ،جهكاو :ؾيیای کحاب.
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اؾقیىی آقیمی ،ههكی ( .) 0277جاؼ یص جسىالت قیاقی ،اخحماػی ،الحصاظی و فؽهًگی ایؽاو ظؼ ظوؼه
افهاؼ یه و ؾيعیه  ،جهكاو :يٍك ؾايٍگاه پیام يىق.
اوحكآب اؾی ،هیكلاههؿی ؼاو ( .)0266خهايگهای ياظؼی ،به اهحمام٠ :بؿالله ايىاق ،جهكاو٠ :لمی
و٨كهًگی.
اوجك ،ژاو ( .)0252قفؽياهه اوجؽ  ،هحكشن٠ :لی ا٬بالی ،جهكاو :يٍك شاویؿاو.
باهؿاؾ ،ههؿي ( .):<@:نؽذ زال ؼخال ایؽاو ظؼ لؽو  9:و ; 9و < 9هدؽي ،ز  :و > ،جهكاو :لواق.

بكو ،قهك ( .)0272يظام ایاالت ظؼ ظوؼه صفىیه ،هحكشن :کیکاوون شهايؿاقی ،جهكاو :ايحٍاقات ٠لمی و
پكی ،شاو ( .):<ABجاؼ یص ایؽاو ظوؼه افهاؼ و ؾيع و لاخاؼ (جاؼ یص کمبؽ یح ) ،هحكشن :هكجٕی ذا٬ب ٨ك،
ز @ ،جهكاو :شاهی.
پكی ،شاو (; .):<Aکؽ ین ضاو ؾيع  ،جكشمة٠ :لی هعمؿواکی ،جهكاو :آوىيه.
پیكيیا ،ظىى .ا٬بال آٌحیايی٠ ،بان ( .)0271جاؼ یص ایؽاو اؾ آغاؾ جا ايمؽاض قلكله لاخاؼ یه ،جهكاو:
ؼیام.
ظىیًی ٨ىائی ،هیكلا ظىى (; .):<Aفاؼقًاهه ياصؽی  ،هّعط :هًّىق قوحگاق ٨ىایی ،ز  ،:جهكاو:
اهیكکبیك.
قشبی ،پكو یم ( .)0241کؽ ین ضاو ؾيع و ؾهاو او ،جهكا و :ايحٍاقات اهیك کبیك.
ؼىايؿهیك٤ ،یاخ الؿیى (<<< .):جاؼ یص زبیب الكیؽ ،ز <  ،جهكاو :ؼیام.
واقوی ،هعمؿ ٨حط الله بى هعمؿ ج٭ی ( .)0260ازكى الحىاؼ یص  ،به اهحمام٤ :الهكٔا ٘با٘بایی هصؿ،
جهكاو :اهیكکبیك.
وايىىو ( .)0235قفؽياهه قايكىو ،جكشمه :ؾکحك ج٭ی جٕ٩لی ،جهكاو :ايحٍاقات چاپؽايه لیبا.
وایکه ،وكپكوی ( .)0271جاؼ یص ایؽاو  ،هحكشن :ویؿ هعمؿ ج٭ی ٨ؽك ؾا٠ی گیاليی ،ز  ،1جهكاو:
ا٨ىىو.
ویىقی ،قاشك ( .)0276ایؽاو ػهعصفىی  ،جكشمه :کاهبیم ٠میمی ،جهكاو :يٍك بیؿگ.
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٨كهًگی.

ٌاقؾو ،ژاو ( .)0263قفؽياهه ناؼظو  ،جكشمه :ا٬بال ی٥مایی ،ز  ، 2جهكاو :يٍكجىن.
ٌ١بايی ،قٔا ( .)0278جاؼ یص اخحماػی ایؽاو ظؼ ػصؽ افهاؼ یه ،ز  0جهكاو :يٍك٬ىهه.
ٌ١بايی ،قٔا ( .)0270جاؼ یص جسىالت قیاقی -اخحماػی ایؽاو ظؼظوؼه های افهاؼ یه و ؾيعیه ،جهكاو:
ايحٍاقات ومث.
ٌمین٠ ،لی اِ٥ك ( .)0262اؾ ياظؼ جا کىظجای ؼضاضاو هیؽ پًح جاؼ یص لؽو  60و  61هدؽی ،جهكاو:
ايحٍاقات هؿبك.
ٌیكالی ،ابى ٠بؿالکكین ٠لیكٔا ( .)0254جاؼ یص ؾيعیه ،جّیط ٤ :الهكٔا وقهكام ،جهكاو :گىحكه.
ْ
يٍكلق یى.
٩٤اقی ،ابىالعىى ( .)0258گلهى هؽاظ ،به اهحمام٤ :الهكٔا ٘با٘بایی هصؿ ،جهكاو:
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٨كايکلیى ،و یلیام ( .)0247ههاهعات قفؽ اؾ بًگال به ایؽاو ظؼ قالهای  6565-6564م ،جكشمه:
هعىى شاویؿاو ،جهكاو :بًیاؾ ٨كهًگ و هًك ایكاو.
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٨ىقؾ شىيم ،وكهاق ( .)0241آضؽ یى ؼوؾهای لغفؼلیطاو ؾيع  ،جكشمه :هما يا٘ ،٫شاو گكی ،جهكاو:
ايحٍاقات اهیكکبیك.
گكايحىوکی ،آ .آ .وؾايؿاهایى .م .آ ( .)0248جاؼ یص ایؽا و اؾ ؾها و باقحاو جااهؽوؾ ،هحكشن :کیؽىكو
کٍاوقلی ،جهكاو :پىیً.
گلىحايه ،ابىالعىى بى هعمؿ اهیى (==< .):هدمل الحىاؼ یص پف اؾ ياظؼ  ،به اهحمام :هؿقن قٔىی،
جهكاو :ايحٍاقات ابى ویًا.
الکهاقت ،القيه ( .) 0232ايمؽاض قلكله صفىیه و ایام قلغه افغاو ها ظؼ ایؽاو  ،جكشمه :هّ٩ٙی
٬لی ٠ماؾ ،جهكاو  :بی شا.
الکهاقت ،القيه ( .)0266ياظؼناه (آضؽ یى کهىؼ گهای آقیا) ،هحؽخن٤ :الهكٔا اٍ٨اق ياؾقی ،جهكاو:
يٍك ؾوحاو.
هكٍ٠ی ِ٩ىی ،هعمؿؼلیل ( .)0251هدمغ الحىاؼ یص  ،جّعیط٠ :بان ا٬بال ،جهكاو :يٍكوًایی.
هكوی ،هعمؿ کاٜن ( .)0253ػالن آؼای ياظؼی  ،هّعط :هعمؿ اهیى قیاظی ،ز  ، 2- 1- 0بی شا:
ايحٍاقات ي٭ً شهاو.
هلکن ،وكشاو ( .):<A9جاؼ یص کاهل ایؽاو  ،هحكشن :هیكلا اوما٠یل ظیكت ،ز ;  ،جهكاو :ا٨ىىو.
هیكلا ومی١ا ،هعمؿ ومی .)0267( ٟجػکؽه الملىک  ،هحكشن :هى١ىؾ قشب يیا ،ز  ، 2جهكاو :ايحٍاقات
اهیكکبیك.
ياهی ،هعمؿِاؾ .)0252( ٪جاؼ یص گیحی گهای ؾيعیه ،جّعیط :و١یؿ ي٩یىی ،جهكاو :ا٬بال.
يیبىق ،کاقوحى ( .)0243قفؽياهه يیبىؼ  ،هحكشن :پكویم قشبی ،جهكاو.
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وقهكام٤ ،الهكٔا ( .):<?Aجاؼ یص قیاقی و اخحماػی ایؽاو ظؼ ػصؽ ؾيع  ،جهكاو :ه١یى.
هؿایث ،قٔا ٬لی ؼاو ( .)0271ؼوضه الصفا ،هّعط :شمٍیؿ کیاو ٨ك ،ز  ، 8جهكاو :اوا٘یك.

