بؽؼقی ؼوابظ ضايعاو قلغًحی ؾيع و ضىايیى بیؽايىيع ظؼ لؽقحاو
اؾ خًگ قیالضىؼ جا قؽکىب هسمعضاو ؾيع
اقماػیل قپهىيع
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چکیعه
ب١ؿ ال ٨كاق کكینؼاو ليؿ ال ه٭ابل لٍکك آلاؾؼاو ا٥٨او ،ؼايىاؾه وي يیم ٨كاقي و به هیاو ایل بیكايىيؿ ؾق ؾٌث
ویالؼىق ؾق لكوحاو پًاهًؿه ٌؿه و کكینؼاو يیم به ؾيبال آوها قاهي ایى هًٙ٭ه ٌؿ .وكؾاقاو آلاؾؼاو ا٥٨او به ؾيبال
کكینؼاو جا ویالؼىق آهؿه بىؾيؿ .کكینؼاو ؾوث یاقي به وىي ٍ٠ایك آو واهاو ،که ال يٝك يژاؾي و ٬ىهي با وي
٬كابث ؾاٌحًؿ ،ؾقال کكؾ .لٍکك ا٥٨او با کكینؼاو و ظاهیايً ؾق وال  .0020ي ؾق ویالؼىق به هن آویؽحًؿ.
کكینؼاو و هحعؿاو او ٌکىث ؼىقؾه و هحىاقی ٌؿيؿ .آيچه ؾق ایى هیاو ههن اوث Eپًاهًؿگي ؼايىاؾه کكینؼاو
به یٯ ؼايىاؾه وكًٌان ال ایل بیكايىيؿ ؾق ویالؼىق اوث اوث .بًابك قوایات ٌ٩اهي و گ٩حه يىاباو هعلي لكوحاوE
ایى ؼايىاؾه که به آواقگاو ليؿ پًاه ؾاؾ ؼايىاؾه ٌمهالؿیى بىؾ که ب١ؿ ال جربیث ولًٙث ،کكینؼاو به ً٠ىاو اي١ام
ؾؼحك یا به قوایحي ؼىاهكي قا به ؾووث اظمؿ ،پىك ٌمهالؿیى ؾاؾ .با ایى وِلث بىؾ که پىكی بهيام هیكلا اظمؿ
هحىلؿ ٌؿ و ب١ؿ ال آو ا٠٭اب او همىاقه اؾ٠ای يىبی به ليؿها قا ؾاٌحه و با ایى ً٠ىاو ال وكکكؾگاو ایل بیكايىيؿ بىؾيؿ.
واژههای کلیعی :ليؿ ،کكینؼاو ،ویالؼىق ،هیكلا اظمؿ ،بیكايىيؿ ،ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ.

 .:ؾايٍصىي ؾکحكي جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم ؾايٍگاه لكوحاو esy.sepah@yahoo.com
جاقیػ ؾقیا٨ث :<B>/9B/:A :جاقیػ پفیكي:<B>/:;/:= :

ه٭ؿهه
ایل بیكايىيؿ ال ایالت بمقگ واکى لكوحاو هيباٌؿ ،ایى ایل ال ٠هؿ ولًٙث ليؿها با جىشه به ا٨مایً شم١یث و
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٬ؿقت یا٨حى ؾق هًٙ٭ه که ال ٠ىاهل ٬كابث وكاو آو با يٝام ظاکن بىؾٌ ،هكت ؼاِي قا کىب کكؾ .هعؿوؾه
وکىيث ایل و ٘ىای ٧و جیكههاي آو ال ظؿوؾ ویالؼىق ِ٩ال جا کبیكکىه ؾق ي٭اٖ ظىان و قاهبكؾی هايًؿ گكؾيههاي
پىيه ،قالاو ،جًگ لاهؿٌیك ،جًگ ٌبیؽىو ،هاژیى و  ...گىحكؾه اوث .ؾق ٠هؿ ٬اشاق ،شىاقت و ٌصا٠ث وكاو و
ا٨كاؾ ایل و جمكؾ يىبث به ظکىهث هكکمی که ؾق ٤كب کٍىق به ویژه لكوحاو ٌهكه ؼاَ و ٠ام هيباٌؿ .هیكلا
اظمؿ شؿ ؼىايیى بیكايىيؿ ال شايب پؿق ال يىل هیكلا اظمؿ پىك ؾووث اظمؿ پىك ٌمهالؿیى بىؾه و ال شايب
هاؾق ال بٙى ؼىاهك کكینؼاو ليؿ و یا بًا به قوایحی ال ؾؼحك وی بىؾيؿ .ب١ؿ ال هیكلا اظمؿ Eپىكي ،لیىال١ابؿیى اول
وكکكؾه ایل بىؾ .جا و٭ىٖ ولًٙث ٬اشاقها Eوكاو ایل ال يىل وه پىك لیىال١ابؿیىؼاو اول بهيامهاي لکیؼاو،
هكاؾؼاو و ٠لیمعمؿؼاو بىؾيؿ .با جىشه به ايحىاب قإوای يؽىحیى بیكايىيؿ به ليؿها ،آوها جاب ٟليؿها ٌؿه بىؾيؿ و
اهحیالات ٨كاوايی هايًؿ قیاوث بك ایل و اهالک ووی ٟال هًٙ٭ه چ٭لىيؿی بیكايٍهك کًىيی) ویالؼىق و  ...قا به ؾوث
آوقؾه بىؾيؿ ب١ؿ ال و٭ىٖ ليؿها ،جا هؿجی ایى اهحیالات ال ؾوث اوالؾ هیكلا اظمؿ گك٨حه ٌؿ ،ؾق يحیصه آوها همىاقه
ٌىقيهایی ٠لیه ٬اشاقها جكجیب هیؾاؾيؿ .جا به ظال به شم آذاق والیلاؾه ه١صمی ال شمله کحابی جعث ً٠ىاو Dيام-
آوقاو لكوحاو Cو یک ه٭اله با ً٠ىاو Dایل بیكايىيؿ Cو ه٭اله Dقوابٗ ظکام لكوحاو با قإوای ایل بیكايىيؿ ؾق ّ٠ك
ياِكالؿیىٌاه (@ C)٪ .:;?=-:;Bاذك وپهىيؿ و ؼال٭ی ،که جا ظؿوؾی به ایى قوابٗ بیى ؼىايیى بیكايىيؿ و ليؿها
اٌاقه ؾاقيؿ ،اذكی که به ٘ىق کاهل به قوابٗ ؼىايیى بیكايىيؿ با ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ بپكؾالؾ کاق يٍؿه اوث ،بلکه جًها
ؾق قوایات هىقؼاو و يىبًٌاواو هعلی لكوحاو به ویژه ا٨كاؾ هٙل ٟو آگاه ال جاقیػ ایى ایل اٌاقاجی ٌؿه اوث .ایى
جع٭ی ٫به ٌیىه جىِی٩ی_جعلیلی و با اوح٩اؾه ال قوي کحابؽايهای و همچًیى اوح٩اؾه ال جاقیػ قوایی و ٌ٩اهی بك
٘ب ٫قوایات هىقؼاو و يىبًٌاواو ایل بیكايىيؿ Eظاز ِیؿش٩١ك وپهىيؿ ،ظبیبالله هعمؿیوپهىيؿ و هاٌاالله
هعمؿیوپهىيؿ ،ظاز اهیك ظممه ٌمه و  ...که جاقیػ ویاوی ایى ایل ویًه به ویًه به آوها قویؿه اوث ِىقت
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گك٨حه اوث .هؿ ٦ال ایى جع٭ی ٫بكقوی چگىيگی قوابٗ ؼىايیى بیكايىيؿ و ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ و همچًیى
چگىيگی قیاوث ؼايؿاو هیكلا اظمؿ بك ایل بیكايىيؿ ال شًگ ویالؼىق جا وكکىب ٌىقي هعمؿؼاو ليؿ بىؾه و
ّ٬ؿ اذبات قوابٗ يىبي بیى ؼىايیى بیكايىيؿ و ؼايؿاو ليؿ قا ٘ب ٫هًاب ٟجاقیؽي و جاقیػ قوایی و ٌ٩اهي ؾاٌحه و ؾق
پی پاوؽگىیی به ایى اوث که قوابٗ ليؿها و ؼىايیى بیكايىيؿ بك چه اواوی بىؾ؟ آیا ال يى ٞوببی یا يىبی بىؾ؟ به
يٝك هیقوؿ ؾالیلي هبًي بك پًاهًؿگي ليؿها ؾق چًؿیى هكجبه به ویالؼىق ،اؾ٠اهاي يىبًٌاواو و هىقؼاو هعلي
و يىاؾگاو هیكلا اظمؿ بیكايىيؿ هبًي بك ايحىاب به ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ ،ؾقگیكي يىاؾگاو هیكلا اظمؿ با ٬اشاقها

بیكايىيؿ با ٬اشاقها و  ...ؾلیل بك اؾ٠اي ایى ايحىاب و قوابٗ ایى ؼايؿاو بكاي قیاوث ایل بیكايىيؿ با جکیه بك ايحىاب
به ؼايؿاو ولًٙحی ليؿیه بىؾ.
ؼايؿاو ليؿ هح١ل ٫به یکی ال ٬ؿیمیجكیى ٬بایل ایالث ٠كا٠ ٪صن بىؾيؿ که ال لهاوهای گفٌحه ؾق آو ياظیه واکى
ٌؿه بىؾيؿ( .وقهكام )26 :0274 ،به يىٌحه ٨ىایی ،ليؿها ابحؿا ؾق ویالؼىق هیلیىحًؿ که جىوٗ ياؾقٌاه اٍ٨اق به
ؾقهگم جب١یؿ ٌؿيؿ٨( .ىایی )401/0 :0271 ،و ایى اذك ،یً١ی ٨اقوًاهه ياِكی ،جًها هًب١ی اوث که به ایى اهك اٌاقه
هیکًؿ .ؾق وا ٟ٬ليؿها ال ٘ىای ٧لٯ ٨یلي واکى پیٍکىه لكوحاو بىؾيؿ( .هكاؾي ه٭ؿم )@A ::<A> ،ؾق لهاو جىلٗ
ا٥٨اوها بك ایكاو و جّك٬ ٦ىمث ٤كبي ایكاو ال ٘ك ٦جكکاو ٠رمايي ،هكؾم ایى ٘ای٩ه هؿام به جكکاو ظمله هيبكؾيؿ و
آوها قا ٤اقت هيکكؾيؿ .ؾق لهاو پاؾٌاهي ياؾق ،باباؼاو چاپٍلى به جؿبیك بك بمقگاو ایى ٘ای٩ه ؾوث یا٨ث و شم١ي
ال هكؾاو آوها قا بيؼبك کٍحه و ب٭یه هكؾاو و لياو و کىؾکاو ایٍاو قا به ابیىقؾ و ؾقهگم ؾق ؼكاواو کىچ ؾاؾ.
(گلىحايه ،0245 ،ظىاٌی)340 :
ب١ؿ ال هكگ ياؾق ،جماهی ایالت و ٘ىای٩ی که او ال هك والیث کىچايیؿه ،ؾق ظؿوؾ ؼكاواو يٍايیؿه بىؾ ،چىو هاي١ی
يؿیؿيؿ کىچیؿه به او٘او و هىاکى ؼىؾ بالگٍحًؿ و به ٨کك ٨ىاؾ [٤اقجگكی] ا٨حاؾيؿ و ال آو شمله ٘ای٩ه ليؿیه بىؾيؿ.
(هیًىقوکی .)087 :0276 ،ایل ليؿ يیم که به هعل يٍى و يماي اشؿاؾي ؼىیً یً١ي پیكي و کمالاو بكگٍحه بىؾيؿ،
با اوح٩اؾه ال بعكاو ویاوي کٍىق ،ؾق بیى قاهها به ٘ ٟٙ٬كی ٫و ٬ؿقتيمایي هيپكؾاؼحًؿ١ٌ( .بايي-:B ::<A> ،
ْ
? ):ؾق وا٘ ٟ٬ای٩ه ليؿ به اج٩ا ٪کكینؼاو و ِاؾ٪ؼاو به ٠كا ٪آهؿيؿ٠ .ليٌاه ،بكاؾقلاؾه ياؾق٨ ،ىشی به ج١ا٬ب
ْ
آوها هؤهىق کكؾ ولی يحىايىحًؿ آویبی به ایى ٘ای٩ه بكوايًؿ و پكی ال ا٠مال هالیك هعل ا٬اهث ایى ٘ای٩ه ٌؿ .ب١ؿ ال

ةررشی رواةط خاىدان شلعيحی زىد و خَاىیو ةیراىَىد در لرشحان

کؽینضاو ؾيع و ظؼگیؽی با ؼلبا؛ ػلیمؽظاوضاو بطحیاؼی و آؾاظضاو افغاو

بالگٍث ليؿیه به هًا٘ ٫لكوحاو ال همه هٍهىقجك کكینؼاو ليؿ بىؾ که ل٠اهث ٬ىم قا بك ٠هؿه ؾاٌث ،چًايچه
Dاگكچه ولىله ْ
ليؿیه همگی ِاظب ٌمٍیك بىؾيؿ ،کكینؼاو قا ؾق ایى ِ٩ث اؼحّاِی بىؾ( .Cا٠حماؾالىلًٙه،
 0037/1 :0256و  )0040به ٬ىل هكوD :کكینؼاو قیاوث ٘ای٩ه ليؿ قا ؾاٌث که یکي ال ٌاؼههاي ٍ٠یكه لٯ کكؾ
بىؾ و اکًىو ؾاٌث ؾق جاقیػ ایكاو هى ٟ٬ههمي پیؿا هيکكؾ( .Cهكو )015 :0232 ،ؾقباقه يىب وی بایؿ گ٩ث که
کكینؼاو پىك ایًا ،٪قییه ٘ای٩ه ليؿیه بىؾ ،او ؾق وال  .0017ي به ؼؿهث ابكاهینؼاو ،بكاؾقلاؾه ياؾق پیىوث و
ؾق الاء ؼؿهاجی که ايصام ؾاؾ ،هىقؾ جىشه او ٬كاق گك٨ث و چًؿی ب١ؿ ابكاهینؼاو Eاو بكاؾقيِ ،اؾ ،٪قا به ل٭ب
ؼايی ه٩حؽك يمىؾ( .کكوویًىکی)011 :0258 ،
ایكاو همىاقه ب١ؿ ال ا٨ىل یٯ ؾولث ه٭حؿق هیؿاو ٜهىق وكاو ٍ٠ایك و وحیمهشىیاو و هؿ٠یاو بىؾه اوث و ایى ٬ا٠ؿه
ؾق اذك اي٭كاْ ؾولث ياؾقي يیم جع٭ ٫پیؿا يمىؾ یً١ي ٠ؿهاي ال قإواي ایالت و یا٤یاو ؼكوز کكؾيؿ ؾق هیاو آياو
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ؾو جى ه٭حؿقجك و جىاياجك بىؾ یکي ٠لیمكؾاوؼاو و ؾیگكي کكینؼاو ليؿ بىؾ( .هكو )015 :0232 ،ؾق وا ٟ٬ب١ؿ ال
گفق ؾولث هىح١صل ياؾقي ،هیؿاو بكاي ابكال وشىؾ چًؿیى ؼاو و وكکكؾه ال شمله هعمؿظىىؼاو ٬اشاق ،کكین-
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ؼاو ليؿ ،آلاؾؼاو ا٥٨او و ؼىايیى بؽحیاقي٠ Eلیمكؾاوؼاو و ابىال٩حطؼاو گىحكؾه بىؾ٠ .لیمكؾاوؼاو که وىؾای
ولًٙث ؾق وك ؾاٌث ،بیٍحك ال ؾیگك ؼىايیى به شًب و شىي ؾق آهؿه بىؾ:
Dؾق وال  .0020ي٠لیمكؾاوؼاو بؽحیاقی لٍکكی شمٟآوقی کكؾه ،به کكهايٍهاو قايؿ و هكؾی هصهىلالًىب که
ْاؾ٠ای پىكی ٌاهولٙاوظىیى هیکكؾ و ؼىؾ قا ٌاه ولٙاو ظىیى ذايی هیؼىايؿ ،ؾق ب٥ؿاؾ به ؾا٠یه ولًٙث ایكاو
بكؼاوث و هیكلا ههؿیؼاو هًٍی که ال و٩اقت اوالهبىل هكاش١ث به ب٥ؿاؾ يمىؾه بىؾ ْ
هئیؿ ٬ىل او گٍحه و او قا ال

ب٥ؿاؾ به کكهايٍهاو آوقؾ و ٠لیمكؾاوؼاوٌ ،اهولٙاوظىیى ذايی هص١ىل قا آلث ؾوث ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ کكینؼاو با
وپاهی ْ
هحىشه کكهايٍهاو ٌؿه ،ؾق ِعكای کكهايٍهاو ٠لیمكؾاوؼاو قا ٌکىث ؾاؾ و ٌاه هص١ىل ؾق ایى شًگ
کٍحه ٌؿ ْاها ٠لیمكؾاوؼاو چىو ال آلاؾؼاو ا٥٨او ٤لیصائی که با شم١ی ا٨اً٤ه بك ٬ل١ه اقوهی اوحیال یا٨حه و ؾق آيصا

وکًی ؾاٌث اوحمؿاؾ يمىؾه بىؾ .آلاؾؼاو ب١ؿ ال آيکه ٠لیمكؾاوؼاو ٌکىث ؼىقؾه بىؾ با ه٩ث هٍث هماق ي٩ك
ا٥٨او و اٍ٨اق و ٤یكه به کكهايٍهاو يمؾیٯ ٌؿ( .Cا٠حماؾالىلًٙه)0040-0041 /1 :0256 ،
آلاؾؼاو ا٥٨او یکی ال وكؾاقاو ياؾق بىؾ که ؾق ایام ٙ٨كت ب١ؿ ال هكگ ياؾق ،ؾق آـقبایصاو لىای اوح٭الل بكا٨كاٌحه
بىؾ .وی ب١ؿ ال آيکه ٌاهؿ ؾقگیكی کكینؼاو و ٠لیمكؾاوؼاو بىؾّ٬ ،ؿ کمک به ٠لیمكؾاوؼاو قا ؾاٌث .ؾق واٟ٬
ؾق بهاق وال  .0020ي آلاؾؼاو ؾق ِؿؾ بكآهؿ جا بؽث ؼىیً قا ؾق  211هایل پاییىجك ال آـقبایصاو یً١ي يىاظي
که ؾق ٬لمكو کكینؼاو ليؿ بىؾ ،بیالهایؿ لیكا کكینؼاو ؾقگیك يبكؾ با ٠لیمكؾاوؼاو بؽحیاقي بىؾ و ٬لمكو ليؿیه آهاؾه
٨كوپاٌي ٌؿه بىؾ( .پكي )64 :0257 ،آلاؾؼاو په ال ٌکىث ٠لیمكؾاوؼاو ال کكینؼاوّ٬ ،ؿ بالگٍث ؾاٌث
که کكینؼاو قاه قا بك او بىثD :ب١ؿ ال اوحما ٞؼبك ٌکىث ٠لیمكؾاوؼاو ؼىاوث هكاش١ث کًؿ کكینؼاو ال قاه
٤كوق وك قاه بك او گك٨ث ،آلاؾؼاو ْ
هّمن شًگ ٌؿه لٍکك کكینؼاو قا هًهمم کكؾ( .Cا٠حماؾالىلًٙه:0256 ،
 )0041/1ؾق وال  .0020ي ؾق يمؾیکي کكهايٍاه بیى کكینؼاو ليؿ و آلاؾؼاو ا٥٨او شًگ به و٬ى ٞپیىوث که
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ؼاوليؿ به وؽحي ٌکىث ؼىقؾ و به کمالاو ٨كاق کكؾ و وكؾاقاو و ا٨ىكاو ؼىؾ قا ؾق آيصا با٬ي گفاٌث و ؼىؾ به
اج٩ا ٪بكاؾقي ،اوکًؿقؼاو به اِ٩هاو ق٨ث( .قشبي)>@ ::<>> ،
ب١ؿ ال ٌکىث ال ا٥٨اوها ،وكؾاقاو ليؿ به وىي وكلهیى ؼىؾ٬ ،ل١ه پكي گكیؽحًؿٌ .یؽ١ليؼاو و هعمؿؼاو
بكاي ؾ٨ا ٞال ٬ل١ه بك شاي هايؿيؿ و کكینؼاو و ِاؾ٪ؼاو و اوکًؿقؼاو به اِ٩هاو ق٨حًؿ جا ه٭ؿهات ؾ٨ا ٞال
پایحؽث قا ٨كاهن کًًؿ .ؼبك ٌکىث ٬ىاي ليؿ ٬بل ال وقوؾ آوها به اِ٩هاو قویؿ و با٠د ٘٥یاوهایي ال وىي
٠ىاهل ياقأي ٌؿ .به همیى شهث کكینؼاو به ومث ٌیكال ق٨ث .آلاؾؼاو ٬ىاي ٠٭بؾاق ليؿ قا جا هىکى آوها

ج١٭یب کكؾ و بالؾقيگ بكاي جّك٬ ٦ل١ه و اوحعکاهات ليؿ ؾق پكي به قاه ا٨حاؾ .ب١ؿ ال چًؿ قول هعاِكه ٬ل١ه،
آلاؾؼاو جّمین به ٨كیب وكؾاقاو ليؿ يمىؾ و با ٨كوحاؾو ٬أي٠ىکك ال آوها ؾ٠ىت به هفاکكه کكؾ و وكؾاقاو ليؿ
به ليصیك کٍیؿه ٌؿيؿ و ؼمايه و ايباقهاي ٬ل١ه پكي به ؾوث آلاؾؼاو ا٨حاؾ .وي ليؿايیاو و ً٤ائن ليؿ قا به ٠لنؼاو
پىك٠مىیً وپكؾ جا با اوکىقجي ؾق ظؿوؾ  611ي٩ك شًگصى به اقوهیه کىچ ؾاؾه ٌىيؿ( .هماو )65-66 :ؾق واٟ٬
Dآلاؾؼاو به هالیك آهؿه ،اهل و ٠یال کكینؼاو قا ب١ؿ ال هعاِكه و ْ
جّك ٦پكی هعبىوا به ٬ل١ه اقوهی ٨كوحاؾ.C
(ا٠حماؾالىلًٙه)0041/1 :0256 ،
ب١ؿ ال ق٨حى کكینؼاو و بكاؾقي اوکًؿقؼاو به ٘ك ٦اِ٩هاو ؾق وال  .0020ي آلاؾؼاو يیم به وىي اِ٩هاو
ظكکث يمىؾه و ایى ٌهك بؿوو کمحكیى ه٭اوهحي و٭ىٖ کكؾ( .پكي )66 :0254 ،ب١ؿ ال اوح٭كاق کكینؼاو ؾق
اِ٩هاو که با ٨حط ٬میٍه ؾق شًىب اِ٩هاو آلاؾؼاو ا٥٨او جمام يیكوي ؼىؾ قا به همكاه وكؾاق ؼىؾ٨ ،حع١ليؼاو
اٍ٨اق به وىي کكینؼاو گىیل ؾاٌث که ؼاو ليؿ قا ٌکىث ؾاؾيؿ .کكینؼاو ب١ؿ ال ٌکىث ال آلاؾؼاو ا٥٨او ،به
ُ
٘ك ٦ؼكمآباؾ ٨كاقي ٌؿ( .ياهی اِ٩هايی )28-31 :0257 ،آلاؾؼاو جا ؾهکؿه "کكؾ" به ج١٭یب او پكؾاؼث ،اها ب١ؿ
به ؼا٘ك بؿي قاه جّمین به بالگٍث گك٨ث .و جمایلي به ؾقگیكي هصؿؾ با کكینؼاو ليؿ قا يؿاٌث اها وكؾاقاو اوE
٨حع١ليؼاو و ٌاهكغؼاو اٍ٨اق جّمین گك٨حًؿ که ؼىؾٌاو به ؾيبال کكینؼاو بكويؿ( .قشبي)50-51 :0244 ،
کكینؼاو جّمین گك٨ث ال قاه چهاقهعال و بؽحیاقي به وىي ٤كب و هًٙ٭ه لكيٍیى ٠٭بيٍیًي کًؿ و با هلع٫
ٌؿو ٌیؽ١ليؼاو و هعمؿؼاو ليؿ جصؿیؿ ٬ىا کكؾه ،به ظىاب ق٬یب ا٥٨ايي ؼىؾ بكوؿ و به ؾيبال ایى جّمین قاه
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که بؿوو والض آهؿه بىؾيؿ به همكاه  04جى ؾیگك ال ا٨كاؾ ؼايىاؾه ال شمله هاؾق کكینؼاو که ؾق ٬ل١ه هىکى ؾاٌحًؿ

گًؿهاو قا به اج٩ا ٪ؾق ظؿوؾ  21جى وىاق و ٠ؿهاي لو و بچه که همكاه ؾاٌحًؿ ،ؾق پیً گك٨حًؿ .آلاؾؼاو جا ؾو هًمل
کكینؼاو قا ج١٭یب کكؾ و ؾق آيصا ال ج١٭یب او هًّكٌ ٦ؿه و چًیى پًؿاٌث که با قاههاي ِ١ب کىهىحايي و
شبال وك به ٨لٯ کٍیؿه آيصا ؾيبال کكؾو کكینؼاو بيظاِل اوث و اهکاو ؾاقؾ بؽحیاقيها به یاقي او بكؼیميؿ و
ؾق چًیى ِىقجي بكاي آوها ؼالي ال ؼٙك يؽىاهؿ بىؾ و بًابكایى هّلعث يیىث آوها قا ج١٭یب يمایؿ.
(کٍاوقلِؿق)043-044 :0232 ،
ٌاهكغؼاو ا٥٨او با گكوهي ال وپاهیاو ا٥٨او به ج١٭یب کكینؼاو پكؾاؼحًؿ ولي با هباقله هّممايه ؾ٨ا٠ي ؼاو ليؿ،
٨كاقیاو يصات یا٨حًؿ و ٌاهكغؼاو ؾق شًگ جى به جى جىوٗ کكینؼاو کٍحه ٌؿ و ٨حع١ليؼاو اٍ٨اق ب١ؿ ال ٤اقت
هكؾم گًؿهاو به اِ٩هاو بكگٍث .کكینؼاو با٬ي هايؿه لهىحاو آو وال قا ؾق کىههاي لكوحاو و بؽحیاقي گفقايؿ و به
گكؾآوقي وپاه جاله ي٩ىي ال ب٭ایاي ٬ىاي ٌکىث ؼىقؾه ليؿ و ایالت پٍحیبايً پكؾاؼث و ه٭ك ظکىهحً قا ؾق
ؼكمآباؾ که هكکم ایالث لكوحاو ٨یلي بىؾ٬ ،كاق ؾاؾ .ؾق ؼكمآباؾ هكؾم با او به ههكبايي و ههماويىالي ق٨حاق کكؾيؿ.
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(پكي )68 :0254 ،ؾق ٬ا٨له اویكاو ليؿ که ٠لنؼاو ؾق قاه اقوهیه بىؾ ،وكؾاقاو ليؿ جىايىحًؿ ٠لنؼاو قا به ٬حل
قوايؿه و با شىاهكات به بكوشكؾ ٨كاق کًًؿ( .قشبي٨ )47-48 :0244 ،كاقیاو به ومث شًىب و ياظیه بكوشكؾ
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ٌحا٨حًؿ .ؾق ٘ىل قاه به ؾوحههایي ال شًگصىیاو کكؾ و لك ٨یلي که هيؼىاوحًؿ ٠لیه ایى اٌ٥الگكاو جاله ا٥٨ايي واقؾ
اقؾوي کكینؼاو ٌىيؿ ،بكؼىقؾ کكؾيؿ .کكینؼاو ؾق ؼكمآباؾ بىؾ که ؼبك ٨كاق اوكا قا ًٌیؿ و به بكوشكؾ ٌحا٨ث و ؾق
بكوشكؾ آوها قا هال٬ات کكؾه و به آوها پیىوث( .پكي١ٌ E71 :0254 ،بايي )<> ::<A> ،آلاؾؼاو بكاي واقؾ آوقؾو
ٔكبه يهایي بك کكینؼاو٠ ،بؿاللهؼاو ا٥٨او وكؾاق ؼىیً قا به ؼكمآباؾ ا٠مام کكؾ (پكي ،هماو )70 :ؾق ؼكمآباؾ
ُ
شم١ی ال ٬بایل کكؾلباو که کیًه و ٠ؿاوت ؾیكیى با ا٥٨اوها ؾاٌحًؿ ،کكینؼاو قا با آ٤ىي بال اوح٭بال کكؾيؿ و آهاؾه
کمک به وی ٌؿيؿ( .هؿایحی)018/0 :0223 ،
٘ب ٫اٌاقه ا٠حماؾالىلًٙه Dبه ْ
ؼكمآباؾ آهؿ و ؾق ایى ياظیه شم١ی ال ایالت جىاب ٟکكهايٍهاو و پٍحکىه و ِیمكه و
٤یكه ؾوق او شمٌ ٟؿيؿ( .Cا٠حماؾالىلًٙه )0041/1 :0256 ،ياهی اِ٩هايی هن چًیى قوایث هیکًؿ که Dشمهىق
ؾها٬یى آو والیث ؾق ّٜل ظمایث و وایه ٠ا٘٩ث آو ظٕكت ال جىلٗ اهل ٠ؿواو و ايؿیٍه ا٥٨او قوحًؿ( .Cياهی

اِ٩هايی )30-31 :0257 ،ياهی اِ٩هايی بال هیا٨مایؿD :هىکب و١یؿ به ّ٬به ؼكمآباؾ قویؿ ال اوحیالی آلاؾؼاو،
ؼايىاقی [ال] ایالت که ؾق اّ٬ی شهات بىؾيؿ به هىکب همایىو پیىوحًؿ( .Cهماو 28 :و  )30ؾق وا ٟ٬با کمک
٘ىای٩ی ال ؼكمآباؾ به کكینؼاوD ،وپاهیاو ليؿ بك ایى ٬ىا یىقي بكؾيؿ و آوها قا ؾق هن ٌکىحًؿ( .Cپكي:0254 ،

 )70بایؿ گ٩ث که ایى يیكوی کمکی هماو ٘ىای ٧لکلباو Eواکى ؼكمآباؾ ال شمله بیكايىيؿها بىؾيؿ ،که به یاقی
کكینؼاو ليؿ بكؼاوحًؿ.
خًگ قیالضىؼ
ویالؼىق هؽ ٧٩ویالبؼىق بمقگجكیى لهیى همىاق اوحاو لكوحاو ؾق ٤كب ایكاو اوث که بیًجكیى هىاظث
ٌهكوحاوهای بكوشكؾ و ؾوقوؾ قا ؾق بكهیگیكؾ .بًابك آذاق هىشىؾ ،ا٬ىام ههاشن ،هصىمهای گىحكؾهای به ایى ياظیه
ؾاٌحهايؿ .ویالؼىق به ؾو بؽً ویالؼىق باال (٠لیا) و ویالؼىق پاییى (و٩لی) ج٭ىین هیٌىؾ .ویالؼىق باال ال
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شًىب هالیك و ٌك ٪يهاويؿ ٌكوٌ ٞؿه جا ظىالی بكوشكؾ اؾاهه هییابؿ و هناکًىو هكکم ٠مؿه آو ٌهك اٌحكیًاو
اوث .ویالؼىق پاییى هن بؽً اِلی ؾٌث ویالؼىق اوث که ال بكوشكؾ ٌكوٌ ٞؿه و ؾق شهث شًىب ٌك٬ی جا
ؾوقوؾ پیً هیققوؾ .ایى يىاظی به ؾلیل وشىؾ آب ٨كاواو ،ؼاٮ ؼىب و لهیى همىاق ال کٍاوقلی پكقوي٭ی
بكؼىقؾاق بىؾه اوث٨( .كاهايی )042/0 :0274 ،اوحكابىو يیم ؾقباقه آو چًیى هيگىیؿ هكاج ٟهؽّىَ اوث ؾق
وكجاوك هاؾ و ؾق ٨اِله شاؾهاي که هاؾ قا به ؼمق هيپیىيؿؾ و آيکه هاؾ قا به ا٬لین پاقن وِل هيکًؿ (یً١ي ال
بیىحىو جا اِ٩هاو) ٬كاق ؾاقؾ و ایى هًاٌ٘ ٫اهل هكاج ٟووی ٟؼاوه ،الیٍحك ،هكو ،ویالؼىق ،بكبكوؾ ،چاپال ٪و

٨كیؿو هيباٌؿ که به ِىقت ؼٙي به هن پیىوحه یکي په ال ؾیگكي ؾق ٬ىمث شًىب هاؾ ٬كاق ؾاقيؿ .اوحكابىو
ً
بكاي چكاگاهاي هًٙ٭ه هاؾ ِك٨ا اِٙالض هیپیبىجىن قا به کاق بكؾه اوث که بٕ١ي ٠٭یؿه ؾاقيؿ اوبهاي يیىاو ؾق
هكا٬ب اوث بىؾه اوث و ایى هًٙ٭ه وویٟجكیى و هٍهىقجكیى ایى هًٙ٭ه اوث( .قاولیًىىو)010-011 :0245 ،
ؾق اؾاهه ؾقگیكی ليؿها با يیكوهای آلاؾؼاو ا٥٨او ،ب١ؿ ال شًگ ؼكمآباؾ ٬ىاي ليؿ لهىحاو قا به ظالث اؼح٩ا گفقايؿه
و ؾق آو ٌكایٗ وؽث به گكؾآوقي ا٨كاؾ جاله ي٩ه ا٬ؿام کكؾيؿ .ؾق بهاق وال  .0021ي آلاؾؼاو وپاهي قا به
٨كهايؿهي ٨حع١ليؼاو اٍ٨اق به ه٭ابله کكینؼاو ٨كوحاؾ .کكینؼاو که آهاؾگي چًیى يبكؾي قا يؿاٌث ،به ؾاؼل
کىهىحاوها ٠٭ب يٍىث و ؾق ؾوآب [ؾوقوؾ] ال جىاب ٟياظیه ویالؼىق که ال بكوشكؾ ٨اِله لیاؾي يؿاقؾ [هىح٭ك
ٌؿ] (پكي )70 :0254 ،ؾق ایى شًگ يیم کكینؼاو و ٘ك٨ؿاقايً با لٍکك بمقگی ال ا٥٨اوها به وكکكؾگی آلاؾؼاو
قوبكو ٌؿيؿ:
Dآلاؾؼاو ایىؾ١٨ه لٍکكی ؼىيؽىاق و وپاهی ا٨موو ال ٌماق ٠كْ ؾیؿه ،جؿاقکات ٌایىحه به اهحمام وکالی ؾیىاو
به شهث ایٍاو وكايصام کكؾه٨ ،حع١لیؼاو اٍ٨اق قا که ؾق ؾولث او هؿاق الیه و هٍاقالیه ،بىؾ با شم١ی کریك ال
وكکكؾگاو و وكؾاقاو البٯ و ا٥٨او به ه٭ابله و ه٭اجله ظٕكت ٜلاللهی ج١ییى و قوايه يمىؾ و ؾق هىٔ١ی هىوىم به
Dؾو آب Cهىجىاب ٟویالؼىق آو ؾو کىه ؼاقا و ؾو وؿ پا بكشای ؾق بكابك یکؿیگك ایىحاؾه ،چٍن بكاه ايحٝاق و٬ث
گٍاؾيؿ( .Cياهی اِ٩هايی )31-32 :0257 ،ایى باق يیم ؾق بكوشكؾ ٍ٠ایك ِله و ؾل٩او و ؼمل و ٬كهگىللى و
ؼؿابًؿه لى ال ظىالي کكهايٍاه به کكینؼاو پیىوحًؿ( .قشبي )48 :0244 ،کكینؼاو شٍى يىقول وال  .0021ي
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آيصا پكوقي هيیا٨حهايؿ .گماو هیکًن کلمه هیپىبىجىن یىيايي ٌؿه ویالؼىق باٌؿ که ؾق ابحؿا هیكآؼىق به هً١ي

قا ؾق ویالؼىق بكگماق کكؾ .وِ ٧ویالؼىق و ایى شٍى قا ياهی اِ٩هايی به لیبایی به جّىیك کٍیؿه اوث:
Dهع٩ل ٠یؿ و بمم شٍى و١یؿ ؾق چمىهای ویالؼىق جكجیب و بکاقبًؿی پیٍهوقاو ِاظب ًِ١ث لیب و لیًث
یا٨حه ،ؼال ٞقيگیى و ذیاب يگاقیى بكو ؾوي وكاو لٍکك قا جمییى يمىؾ( .Cياهی اِ٩هايی)31 :0257 ،
ولی به گ٩حه شاو ّپكی ،آؼكیى هحعؿاو کكینؼاو او قا یاقي يؿاؾيؿ و به ٘ك ٦هًاللٍاو گكیؽحًؿ .کكینؼاو با هكؾاو

شًگي ليؿ ؾوث به يبكؾي بالؾاقيؿه بكاي ؾ ٟ٨ؾٌمى ؼىیً لؾ جا لياو و باق و بًه ال آيصا ؾوق ٌىيؿ و ؼىؾ و

کمكؼاو ليؿ به يبكؾ با ا٥٨اوها بكؼاوحًؿ کمكؼاو کٍحه ٌؿ و کكینؼاو ب١ؿ ال ٬حل چهاق ي٩ك ال ؾٌمى با ظمله
ؾوحه شم١ي وپاه ؾٌمى به ؾوحىق ٨حع١ليؼاو قو به قو ٌؿ .ليؿیه به ٘ك ٦چمچال ٠٭بيٍیًي کكؾيؿ .ؾٌمى
بیٍحك به ٨کك گكؾآوقي اً٤ام و اظٍام ٤اقت ٌؿه بىؾ جا ج١٭یب ٬ىاي ليؿ٨ .حع١ليؼاو وه قول ب١ؿ به اِ٩هاو
بكگٍث و هعمؿؼاو و ٌیؽ١ليؼاو ليؿ و گكوهٍاو شؿاگايه با ي٩كات بىیاق واقؾ چمچال ٌؿيؿ( .پكي:0254 ،
 )70ؾق وا ٟ٬کكینؼاو که به وپاه آٌ٩حه ؼىؾ وكوواهاو ؾاؾه بىؾ ،ؾق ویالؼىق بكوشكؾ به ه٭ابله آلاؾؼاو ا٥٨او
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ٌحا٨ث و با قٌاؾت و ٌصا٠حي که يٍاو ؾاؾ ،بال هن ٌکىث ؼىقؾ اها جىايىث به همكاه ؼايىاؾه ؼىؾ و بكاؾقي ٨كاق
کًؿ ولي لىالم شًگي او به ؾوث ؼاو ا٥٨او ا٨حاؾ( .قشبي )51 :0244 ،کكینؼاو ليؿ ب١ؿ ال آيکه ؾق ویالؼىق ال
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آلاؾؼاو ا٥٨او ٌکىث ؼىقؾ به ومث کالقوو ٨كاق کكؾ:
Dچًؿیى هكظله ال ٌىاهػ شبال و هىالٯ جالل بؿیى هًىال به پایاو هیقویؿ و ٨كال و يٍیب بىیاق به آو هًصاق
يىقؾیؿه هیگكؾیؿ ،جا ؼىؾ و هح١ل٭او و ٠ىقات و يىىاو ال اِىل بلیات هصمى٠ی ال آو بلیه قهائی یا٨حه ،ال شبال
کىهکیلىیه ٠بىق و به جىأ٨ ٟهلیاو هكوق و ال آيصا به کالقوو ٌحا٨حًؿ( .Cياهی اِ٩هايی )32-33 :0257 ،ؾق واٟ٬
کكین ؼاو ب١ؿ ال ٌکىث ال آلاؾؼاو ؾق يمؾیک ٌهك ؾو آبه ،يمؾیک ویالؼىق ،هىٌ ٫٨ؿ که ا٨كاؾ و اهل ظكم ؼىؾ قا
جىوٗ ٌکك٠لیؼاو ال هیؿاو يبكؾ ؾوق کًؿ و ؼىؾ يیم ٘ی يبكؾ کىچکی جىايىث ٌاهكغؼاو ،وكؾاق ؾٌمى ،قا به
٬حل قوايؿ و والن ال ِعًه يبكؾ ؼاقز و به شايب ٨اقن قوايه ٌىؾ .آلاؾؼاو که ال ظٕىق کكینؼاو ؾق ایى هًٙ٭ه
آگاه ٌؿ با وپاهیاو بىیاق به آو شايب قهىپاق ٌؿ .کكینؼاو با هعمؿ٠لیؼاو ؼٍحی که بمقگ آو ياظیه بىؾ هحعؿ
ٌؿه و با کمیى ؾق هًٙ٭ه اوحكاجژیک ؼٍث ،هىٌ ٫٨ؿيؿ ٌکىث وؽحی بك ا٥٨اوها واقؾ واليؿ .آلاؾؼاو ب١ؿ ال ایى
ٌکىث و قویؿو ؼبك هعاِكه ٬ل١ه اقوهیه جىوٗ هعمؿظىىؼاو ٬اشاق به آو شايب قوی آوقؾ( .وقهكام:0274 ،
١ٌ E36-37بايی )021 :0276 ،ویالؼىق ال هًا٘٭ی بىؾ که بیكايىيؿها ؾق آيصا اهالکی ؾاٌحه و همىاقه اؾ٠اهای
اهالک بیٍحكی يیم هیيمىؾيؿ( .ؾالىيؿ):;A-:;B/: ::<A> ،
بكقوی قوابٗ بیكايىيؿها با ليؿها Eال ٜهىق کكینؼاو ليؿ جا وكکىب هعمؿؼاو ليؿ
جاقیػ ویاوی و اشحما٠ی ایل بیكايىيؿ و اؼباق و ا٘ال٠ات جاقیؽی ؾقباقه ایى ایل ؾق ؾوقه ليؿیه و قوابٗ آوها با ایى
ولىله ،هبهن و جًها ؾق قوایثهای هىقؼاو هعلی و يىبًٌاواو ایى ایل Eاٌاقاجی ٌؿه اوث .ال ابحؿای ؾوقه
٬اشاق به ِىقت شىحه و گكیؽًه ؾق هحىو هىقؼاو ابحؿای ولىله ٬اشاق هٙالبی به ایى ایل ـکك ٌؿه اوث .ال ّ٠ك
ياِكالؿیىٌاه بیٍحك هىقؼايی که به ظکام لكوحاو و ایالت و ٘ىای ٧لكوحاو پكؾاؼحهايؿ ،به ایل بیكايىيؿ اٌاقه ؾاقيؿ.
قیاوث ایى ایل ال ؾوقه ياِكالؿیىٌاه ؾق بیى ؼىايیى آو که هًحىب به ؼايؿاو ٌمهالؿیى و ال يىل هیكلا اظمؿ،
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يىه ٌمهالؿیى ،بىؾيؿ ،جربیث ٌؿه و ؾق ٘ىل ولًٙث ٬اشاقها ؾق بیى وه ؼايؿاو Eلکی ،هكاؾ و ٠لیمعمؿ که
ٌاؼههای ؼىايیى ایى ایل بىؾيؿ ،ؾوث به ؾوث هیٌؿ .ؾق ایى هبعد به ایل بیكايىيؿ و قوابٗ وكاو و وكکكؾگاو
آو با ولىله ليؿیه ،به ویژه ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ هیپكؾالین:
ایل بیكايىيؿ Eهعل وکىيث و يژاؾ :یکي ال ٬ؿیميجكیى و اِیلجكیى ایالت ؾق لكوحاو ،ایل بیكايىيؿ هيباٌؿ٘ .ىای٩ي
که ؾق بیكايٍهك و قووحاهاي ا٘كا ٦آو وکىيث ؾاقيؿ همگي به ایى ایل هٍهىق هىحًؿ .آوها ؾقشلگه هكو بیى
بكوشكؾ و ؼكمآباؾ وکىيث ؾاقيؿ( .ؾولحیاقي E50 :0264 ،ؾوبؿ و ؾیگكاو )068 :0251 ،هكو به هً١ي قوؾي که ال

(بیكايىيؿی )30-31 :0276 ،چًايچه اظحىابیاو و ٘الیی و ؾیگكاو يیم اٌاقه ؾاقيؿ ،بیكايىيؿ که به اون ياظیه
هحّك٨ي ؼىؾ به هكو يیم ه١كو ٦اوث Eلهىحاو قا ؾق ياظیه بیى و٨ایی قالاو لا٤ه ،آبىحاو ،جًگ لاهؿٌیك ،ه١ؿو
يمٯ ،قباٖ ،جًگ ٌاهشمٍیؿي ،هله جؽث ،و ّ٨ل جابىحاو ؾق ِعكاي ٠بان وا ٟ٬ؾق پٍحکىه به وك هيبكيؿ.
(اظحىابیاو٘ E>9 ::<9? ،الیی و ؾیگكاو):@A ::<B< ،
جىٔیط آيکه هكو وویٟجكیى هًٙ٭ه کىهىحايي [ؾق ؼكمآباؾ] اوث که ؾق شًىب ٌك٬ی بؽً کىهيٍیى پیٍکىه ٬كاق
ؾاقؾ و ال ٌمال به کىههاي گكو [گكیى] کىچٯ ،گل لقؾ ،اٌحك هل ،پیك هاهي و آب جا ٦و ال ٌك ٪به کىههاي ٌاه-
يٍیى و گكو و ؾق شًىب به لقؾلیه و کىه الگًه و ؾق ٤كب به کىههای بلىهاو و قیمله هًحهي هيٌىؾ .قوؾؼايه هكو که
ال کىههاي الگًه و لقؾلیه وكچٍمه هيگیكؾ ،وكاوك هكو قا آبیاقي هيکًؿ .ایى هًٙ٭ه به وه بؽً ٠مؿهي وك هكو
یا لیىحگاه ٬ائؿ قظمثها ،هكو هیايه یا ٬لمكو ؾالىيؿها و هكو پاییى یا هكو باباوالي یا ٬لمكو بیكايىيؿها ،ج٭ىین هي-
ٌىؾ( .بهكاهی ):>-:? ::<AA ،ؾولثیاقی يیم اٌاقه ؾاقؾ که ،هعل و وكلهیى ایى ایل بؽً چ٥لىيؿي [بیكايٍهك]
اوث ،که هىاظحي ظؿوؾ  :9A9کیلىهحك هكب ٟؾاقؾ و ؾق ٌمال ٌك٬ی ٌهك ؼكمآباؾ واٌٟ٬ؿه اوث .ال یک ٘ك ٦با
ٌهكوحاو بكوشكؾ و ال ٘ك ٦ؾیگك با بؽًهاي الٍحك ،لا٤ه و پاپي هنشىاق و همىایه اوث٨ .اِله چ٭لىيؿي جا
هكکم اوحاو (ؼكمآباؾ)  31کیلىهحك اوث .ایل بیكايىيؿ یکي ال ٬ؿیميجكیى و اِیلجكیى ایالت و بمقگجكیى ایل ؾق

ةررشی رواةط خاىدان شلعيحی زىد و خَاىیو ةیراىَىد در لرشحان

ً
شايب ؼىقٌیؿ هيآیؿ( .وحىؾه )30 :0277 ،ایى ؾٌث يىبحا ووی ٟال ومث هٍك ٪به شاؾه وكاوكی
َ
جهكاو_ؼىلوحاو و ال شايب ٤كب به ٌمال هًٙ٭ه الٍحك هكجبٗ هیباٌؿ و ٌمال آو قا کىههای ّهلهجؽث و پىيه که
ؾيبال کىه گكیى هیباٌؿ هعؿوؾ کكؾه و ال شًىب کىههای قیلمه ،بلىهاو ،يمکالو ،آو قا اظا٘ه کكؾهايؿ.

لكوحاو اوث٘ .ىای٩ي که ؾق چ٭لىيؿي و قووحاهاي ا٘كا ٦آو وکىيث ؾاقيؿ همگي به ایى ایل هٍهىق هىحًؿ و
ً
اکركا به لباو لکي جکلن هیکًًؿ( .ؾولثیاقی )50 :0264 ،یً١ی ؾق هعؿوؾه ووی١ي ال ٌهكوحاو ؾقوؾ جا ٌهكوحاو
الٍحك ؾق لكوحاو ليؿگي هيکًًؿ .ؾولثآباؾی ؾق لهاو شًگ شهايی اول که هؿجی ؾق بكوشكؾ بىؾ اٌاقه ؾاقؾ،
بیكايىيؿها ؾق لهىحاو ؾق بكوشكؾ يیم واکى بىؾه و ؾق جابىحاو ؾق ؾاهًه کىهي که ؾق شًىب ٌهك بكوشكؾ( ،کىههای
هًحهی به ؾٌث ویالؼىق) وا ٟ٬اوث يیم وکًي ؾاقيؿ( .ؾولثآباؾي )214/2 :0221 ،يصنالملٯ ؾق و٩كياهه
ؼىیً هیيىیىؿ که بلىٮ ا٘كا ٦بكوشكؾ Eویالؼىق ٠لیا و ویالؼىق و٩لي هیباٌؿ( .يصنالملٯ)03 :0230 ،
بیكايىيؿ ال هكو جا ویالؼىق واکى بىؾيؿ ،چًايچه ٨كاهايی يیم اٌاقه ؾاقؾD :هعل اِلي ليؿگي آوها ویالؼىق و هكو
هيباٌؿ و ال ٬ؿین ،اهالٮ آوها ؾق ایى هکاوها بىؾه اوث٨( .Cكاهايی)61/1 :0274 ،
ؾق هىقؾ يژاؾ بیكايىيؿها قوایات لیاؾی ؾق ؾوث اوث ،هىقؼاو و هع٭٭او ایى ایل ؾق هىقؾ کاوی ،آقیایی یا واهی
اج٩ا ٪يٝك وشىؾ ؾاقؾ و هك کؿام ال آوها ایى ایل قا هًحىب به یکی ال گكوههای يام بكؾه هیؾايًؿ( .وپهىيؿ:0283 ،
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ً
ُ
 )76اها بٕ١ی هع٭٭او با جىشه به گىیً بیكايىيؿها ه١مىال آوها قا کكؾ هیؾايًؿ .البحه هع٭٭ايی الشمله هابكلی

تاریخنامه خوارزمی  -سال پٌجن  -شوارُ شاًسدّن  -تابستاى 0560

هیيىیىؿ آوها با کكؾها ؼىیٍاويؿی ؾاقيؿ( .هابكلی )<@ ::<?B ،ؾهؽؿا آوها قا کكؾ هیؾايؿD :بیكايىيؿ[ :بی و َ
ً
و] (آغ) یکی ال ایالت کكؾ ایكاو ال ٘ىای ٧ایل پیٍکىه اوث و ج٭كیبا  :9هماق ؼايىاق و  ?9999جى وکًه ؾاقؾ.
ً
ؾاقای ؾو ٬ىمث بیكايىيؿ [هال ٬باؾ و] بیكايىيؿ هال اوؿ [و َؾٌایًاو] اوث٬ .ىمحی ال ایل بیكايىيؿ قا اؼیكا به ٬ن ،واوه
و ا٘كا ٦کاٌاو بكای ٌهكيٍیًی کىچ ؾاؾهايؿ( .Cؾهؽؿا٘ )=B</:: ::<<@ ،ب ٫يٝك بیكايىيؿی ،ؾٌث کاویاو (به
ً
لباو هعلی :کاویى) هؤهى و وکىيحگاه ایل بمقگ بیكايىيؿ اوث و اظحماال ال بالهايؿگاو ٬ىم کاوی ؾق لكوحاو هی-
باًٌؿ( .بیكاويؿی )=< ::<A@ ،البحه بمقگاو ایل بیكايىيؿ ؾق هىقؾ ؼاوحگاه و يژاؾ ؼىؾ يٝكهای هح٩اوجی ؾاقيؿE
بٕ١ی ٌصكه ؼىؾ قا به ا٠كاب هیقوايًؿ ،بٕ١ی ه١ح٭ؿيؿ که اِیلجكیى ایل ایكايی هىحًؿ٠ ،ؿهای يیم ؼىؾ قا ال
يژاؾ کكؾهای وىقیه و بكؼی ؾیگك ؼىؾ قا ال بالهايؿگاو کاویها ٬ؿیمیجكیى ٬ىم واکى ؾق لكوحاو هیؾايًؿ.
(ظًی٩ًٕ٤ )< ::<@@ ،٧كی به٘ىقکلی ایل بیكايىيؿ قا ایىگىيه بكهیٌماقؾ:
Dچ٥لىيؿي هكکم ایل بیكايىيؿ اوث لباو ایى بؽً لکي و هفهبٍاو ٌی١ه اذًيٍ٠كي اوث .هكؾهي وؽثکىي و
شًگاوق هىحًؿ و کاق ٠مؿه آوها کٍاوقلي و ؾاهؿاقي اوث .ایل بیكايىيؿ ؾق لهىحاوها ٍ٬ال ٪هيقويؿ و هعل
ٍ٬الٍ٬او جا ظىیًیه و ْبك ٠بان و ا٘كا ٦ايؿیمٍٯ هيباٌؿ٩ًٕ٤( .Cكي اهكایي):<?: ::<B< ،
٘ب ٫گ٩حه هىقؼاو و يىب ًٌاواو بمقگ ایل ال شمله ِیؿش٩١ك وپهىيؿ شؿ آوها ٌؽّی بهيام هیصالی
(هیصاقی ،هیژالی و ظاز٠الی) ال٠كبىحاو آهؿه به ؾل٩او ق٨حه و په ال الؾواز با ؾؼحكی الآيصا واکى ٌؿه اوث .به
اوحًاؾ بكؼی قوایات هعلی يىب بیكايىيؿها قا به هكؾی به يام هیصالی یا ظصالی یا ظاز٠الی هیقوايًؿ که همكاه
یکی ال ؾ٠ات ٠لىی ال ٠كبىحاو به ایكاو آهؿه و ؾق هًٙ٭ه ؾل٩او ؾق لكوحاو ا٬اهث گمیؿه اوث .ؾا٠ی ٠لىی ؾؼحكي
قا به هیصالی هیؾهؿ که ذمكه ایى الؾواز ؾو پىك بًامهای بیكاو (شؿ بیكايىيؿها) و باشىل بىؾ .بیكاو و باشىل ؾق
اقجً ایكاو ؼؿهث کكؾه و ویالؼىق به آوها واگفاق ٌؿه اوث( .واليلاؾهه١صمي )<:: ::<=@ ،البحه با جىشه به
ایًکه ایى ٌؽُ ب١ؿ ال ؾل٩او به هًٙ٭ه هكو و هًا٘ ٫ا٘كا ٦ؾٌث ویالؼىق ق٨حه اوث اظحمال بیٍحك هیصاقی ال
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واکًاو همیى هًٙ٭ه ياهبكؾه بىؾ که آهًگ ظس کكؾه اوث و ب١ؿ ال الؾواز ؾق ؾل٩او به هعل اولیه ليؿگی ؼىؾ
بالگٍحه اوث ،لیكا هیچ ٌىاهؿی هبًی ٠كب بىؾو هیصاقی ؾق ؾوث يیىث که بٕ١ی ال هىقؼاو و هع٭٭او جاقیػ
هعلی بؿاو اـ٠او هیکًًؿ .لیكا هیصاقی اهالکی ؾق هًا٘ ٫وکىيث ایل بیكايىيؿ ؾاٌحه و ظحی يام ٨كليؿايً
(آالیًاو و ؾٌایًاو) يیم ٠كبی يیىث و ال ٘ك٨ی ؾیگك قیٍهؾاق بىؾو ایى ایل هیجىايؿ ؾلیلی بك بىهی بىؾو آوها
باٌؿ .ایكز اٍ٨اق ویىحايی ؾق جىٔیط قوایث ـکك ٌؿه ال ه١یًیٔ ،مى آيکه بیكايىيؿها قا ایلی ال لك کىچک ٌمكؾه
ال ٬ىل هًحؽبالحىاقیػ ه١یًی هیيىیىؿ که هك ٬بیلهای ياهی قا به شهحی ال شمله گیاهی یا هًٙ٭های یا يام پؿق ؼىؾ

ً
يهاؾيؿ و Dبكاويؿٜ Cاهكا هماو کلمه بیكايىيؿ ١٨لی اوث که ٌایؿ ؾق آو لهاو بكاويؿ گ٩حه هیٌؿ( .اٍ٨اق ویىحايی،
??<)<>? ::
و بكوشكؾ و اجعاؾ ٘ىای ٧واکى ایى ؾو ٌهك و يبكؾ با ؾٌمى [آلاؾؼاو ا٥٨او] و ٌکىث و ٨كاق کكینؼاو اٌاقه
ؾاقيؿ .همايٙىق که گفٌث ،وی ب١ؿ ال ٌکىث به کالقوو گكیؽث .ایى هىقؼاو قوایث هیکًًؿ که ب١ؿ ال ایى
ٌکىث ،ؼايىاؾه کكینؼاو ؾق اهالٮ بیكايىيؿ که ؾق ویالؼىق و آو ظؿوؾ بىؾ Eوكگكؾاو ٌؿيؿ .وكايصام آوها به یٯ
ؼايىاؾه ال بیكايىيؿ ،بهيام ٌمهالؿیى پًاهًؿه ٌؿيؿ .البحه ٘ب ٫قوایث ؾیگك کكینؼاو ؼىؾ آوها قا به ٌمهالؿیى
که ؾق هعلی اهى بىؾ ،وپكؾ٘( .ب ٫قوایث يىبًٌاواو ایل بیكايىيؿِ Eیؿش٩١ك وپهىيؿ ،هاٌاالله هعمؿیوپهىيؿ
و ظبیبالله هعمؿیوپهىيؿ) چًايچه گلىحايه يیم اٌاقه هیکًؿD :کكینؼاو ٨ىػ ق٨حى ٌیكال يمىؾه لياو و هح١ل٭او
قا ؾق هؤهًي گفاٌحه و ؼىؾ بًا قا بك٬ما٬ي گفاٌث( .Cگلىحايه );A@ ::<>? ،و ایى هؤهى اهى هماو ؼايه ٌمه-
الؿیى بیكايىيؿ بىؾه اوثٌ .مهالؿیى هكؾي ياهؿاق و بمقگ هًً بىؾ و با پًاهًؿگاو ق٨حاقي بىیاق ٌایىحه و
ؼكؾهًؿايه ؾاٌث و آوها قا بىیاق اقز يهاؾ .ب١ؿ ال پیكوليها و هى٨٭یثهایي که ؼاوليؿ ؾاٌث و هلٯ و پاؾٌاهی
بك او هىلن ٌؿ ،به ؾيبال ؼايىاؾه ؼىیً قوايه ٌؿ و آوها قا ؾق يمؾ ٌمهالؿیى یا٨ث .به يٝك هيقوؿ پًاهًؿگاو ال
بمقگي و ؼؿهات ٌمهالؿیى يمؾ کكینؼاو ج١كی ٧و جمصیؿها يمىؾهايؿ به همیى ؼا٘ك ٌمهالؿیى و ؼايىاؾه او
هىقؾ جىشه و هعبث کكینؼاو ٬كاق گك٨ث٘ .ب ٫قوایث هىقؼاو هعلی ایل بیكايىيؿ ؼىؾ همىك کكینؼاو به ٌمه-
الؿیى جىِیه هیکًؿ که ال وی يژاؾ بؽىاهؿ يه وکه و یا اهحیالات ؾیگك  ...ؾق يحیصه کكینؼاو Eؾؼحك و یا به قوایحي
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قیاوث ؼايؿاو هیكلا اظمؿ بك ایل بیكايىيؿ :قوایات هىقؼاو هعلی و يىبًٌاواو به وقوؾ کكینؼاوليؿ به ؼكمآباؾ

ؼىاهك ؼىؾ قا به ؾووث اظمؿ پىك ٌمهالؿیى ؾاؾ٘( .ب ٫قوایات ِیؿش٩١ك وپهىيؿ و هاٌاءالله هعمؿیوپهىيؿ
و ظبیبالله هعمؿیوپهىيؿ)
کكینؼاوليؿ ب١ؿ ال هٍاهؿه و هالظٝه ا٬ؿام ههن ٌمهالؿیى ؾق يگهؿاقی ؼايىاؾهاي ،وی قا به وكپكوحي
بیكايىيؿ گماٌث( .قوایث ال هكظىم ِیؿش٩١ك وپهىيؿ) ال قیاوث ٌمهالؿیى ا٘ال٠اجی ؾق ؾوث يیىث .ب١ؿ ال
ٌمهالؿیى ،ؾووث اظمؿ و هیكلااظمؿؼاو به ٨كهاو کكینؼاو به قیاوث ٘ای٩ه بیكايىيؿ يائل ٌؿيؿ( .والیلاؾه-
َ
ه١صمی )317 :0278 ،جا لهاو کكینؼاوليؿ جىٌماالو (کؿؼؿایاو) و قإوای بیكايىيؿ ال جیكه "کك" ايحؽاب هی-
ٌؿيؿ .اها کنکن ؼىايیى هیكلا اظمؿی یا هیكلاهی ؼايؿايی لوقهًؿ ٌؿه و شای آياو قا گك٨حًؿ( .والیلاؾه ه١صمی،
 )210 :0236هیكلا اظمؿؼاو هكؾی الی ٫و وكکكؾهای جىايا ال کاق ؾقآهؿ و به کمال ٌهكت و ا٬حؿاق قویؿ .ؾق لهاو
وی ایل بیكايىيؿ هى١٬یث اشحما٠ی و ویاوی ههمی ؾق وكلهیى لكوحاو کىب کكؾ( .والیلاؾه ه١صمی:0278 ،
 )317ؾق وا ٟ٬هیكلا اظمؿ يؽىحیى ٨كؾ ال ایى ؾوؾهاو بىؾ که به ل٭ب ؼايی ایل بیكايىيؿ ه٩حؽك ٌؿه و او ال اوالؾ
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هماو ٌمهالؿیى اوث که هؤهى ؼايىاؾه ؼاو ليؿ ٌؿه بىؾ( .کاٜمی )347 :0265 ،ب١ؿ ال هیكلا اظمؿؼاوE
پىكي ،لیىال١ابؿیىؼاو اول به هًاوبث ؼىیٍاويؿی با ؼىايیى ليؿیه ،به وكکكؾگی و قیاوث ایل بیكايىيؿ قویؿ.
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(والیلاؾه ه١صمی )117 :0278 ،و ب١ؿ ال ایى يیم به واوٙه ایى ٬كابث اوث که اهالک ؼايؿاو هیكلا اظمؿ ا٨مایً
هییابؿ ،واکی بؿیى اهك چًیى اٌاقه ؾاقؾ که ؼىايیى بیكايىيؿ ال يىل هیكلا اظمؿ ياهی بىؾه و ؾاقای جیكههای لکی،
٠لیمعمؿی و هكاؾی هىحًؿ وجیكههای ٨ك٠ی يیم به اوؿؼايی ،ظیؿقؼايی و  ...ج٭ىین ٌؿهايؿ .ال بكوشكؾ جا يمؾیک
ؼكمآباؾ شمء اهالک آوهاوث( .واکی)042 :0232 ،
٘ب ٫قوایث والیلاؾهه١صمی ،ایل بیكايىيؿ با وك٠ث ٠صیبي قو به ا٨مایً گفاٌحه به ٘ىقي که ؾق ّ٠ك ياؾقٌاه او
ً
قا به وظٍث ايؿاؼث و هٍاقالیه ال بین ٘٥یاو ،آوها قا به ومث ٌیكال کىچايیؿ ولي هصؿؾا آوها به شاي ؼىؾ
بالگٍحًؿ( .والیلاؾه ه١صمی )227 :0236 ،اها به يٝك هیقوؿ ب١ؿ ال قوابٗ ٨اهیلی بیى ؼايىاؾه ٌمهالؿیى و
ؼايؿاو ليؿ ایى ههاشكت به ٌیكال قوی ؾاؾ .با ایى ٬كابث يىبي بىؾ که ٨كليؿ ؾووث اظمؿ ،هیكلا (یً١ی هیكلا
اظمؿ) ياهیؿه ٌؿيؿ Eایى ؼاولاؾگاو به ٌیكال و٩ك کكؾيؿ جا ال بعك جً١ن ال ؾقباق ليؿ بهكههًؿ ٌىيؿ لفا اهالٮ ؼىؾ
قا يیم قها کكؾيؿ .همكاه آياو ؼايىاؾههاي ؾیگكي ال بیكايىيؿ هايًؿ ؼايىاؾه کاک١لي ال جیكه ٌمهالؿیى و یاون ال جیكه
َ
کك يیم به ٌیكال ق٨حًؿ .هیكلا اظمؿ ِاظب پًس پىك بهيامهاي ولٙاو هعمؿ ،لیىال١ابؿیى اول ،هلٯ اظمؿ،
٨كٔ١لي و جیمىق و هیكلا ؼاو ِاظب یٯ پىك به يام شهايگیك ٌؿ( .قوایث ال ِیؿ ش٩١ك وپهىيؿ) البحه شاو پكی
اٌاقه هیکًؿ که ج١ؿاؾی ال ایل بیكايىيؿ به ا٘كاٌ ٦یكال کىچ ؾاؾه ٌؿهايؿ( .پكی )211 :0244 ،چًايچه بٕ١ی
هع٭٭او ال شمله ظاز٠لی قلمآقا اِل ایل قا ال ٌیكال هیؾايؿD :ایل بیكايىيؿ [ؼىايیى ایل] ب١ؿ ال وقوؾ به لكوحاو
ابحؿا ؾق وقکىه (پیٍکىه) ا٬اهث گمیؿ و وپه به ي٭اٖ هصاوق و ا٘كا ٦وقکىه قهىپاق ٌؿه و به هكوق ؾاهًه پىيه،
کاویاو ،باباوالی ،جًگ چكؼىحايه٬ ،ل١هقظین ،هال٬كبايی ،هؽٙلهآباؾ ،ؾاهًه کىه گكوو و پیكؾاؾه قا هحّك ٦و وپه
ایى اهالک قا ؼكیؿاقی کكؾيؿ( .قلمآقا )64-65 :0211 ،يیث ال ایى کىچ هٍؽُ يیىث به اظحمال لیاؾ یا بكای
کاهً ایل بیكايىيؿ بكای کن کكؾو ي٩ىـ آوها ؾق لكوحاو بىؾه و یا بكای ظمایث ال ؼايؿاو ليؿ ؾق ٌیكال بىؾه اوث .با
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جىشه به اٌاقات هبهن بٕ١ی هىقؼاو و يىاباو هعلی به يٝك هیقوؿ که ؼىايیى و وكکكؾگاو ایل بیكايىيؿ یً١ی
ؼايىاؾه ؾووثاظمؿ يیم هؿجی ؾق ٌیكال به وك بكؾهايؿ و با ظمله ٬اشاقها به ٌیكال و و٭ىٖ ليؿها ،آوها به لكوحاو و
لاؾگاه ؼىؾ بال گٍحهايؿ.
به يٝك هیقوؿ ؾق لهاو قیاوث لیىال١ابؿیى اول بىؾ که ولًٙث ليؿیه و٭ىٖ کكؾ٨ ،حكت ایل بیكايىيؿ با و٭ىٖ ليؿیه
و ٬حل ٠ام ؼىايیى آو که ؾق ٌیكال به وك هیبكؾيؿ ٌكوٌ ٞؿ .ب١ؿ ال ظمله ٬اشاقها به ٌیكال و و٭ىٖ ليؿیه ،به يٝك
هيقوؿ که ؼىايیى بیكايىيؿ که ال وابىحگاو آوها که ال لكوحاو به آيصا ق٨حه بىؾيؿ ،يیم ؾق ٬حل ٠ام ليؿها بييّیب

يمايؿيؿ .ؾق وا ٟ٬ایى ٬حل٠ام يٍاو ال وابىحگی يىبی بیى ؼىايیى بیكايىيؿ و ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ بىؾ .جًها جیمىق که به

و وگىيؿ ،یا٨حه بىؾيؿ .همكاه جیمىق Eبكاؾقلاؾهها و يىاؾگاو آوها بىؾيؿ و ؼىؾ وي جًها یٯ ؾؼحك بًام بايى ؾاٌث ،ال
بكاؾقاو جیمىق Eهلٯاظمؿ اوالؾي يؿاٌث ،ولٙاوهعمؿ ِاظب ؾو پىك بهيامهاي هعمؿ٠الي و ٌیكؼاو ٌؿ،
٨كٔ١لي جًها ؾاقاي یٯ پىك بًام ٠میمؼاو بىؾ و ٨٭ٗ لیىال١ابؿیى اول ِاظب چهاق پىك بًامهاي لکي ،هكاؾ،
٠لیمعمؿ و ههؿي بىؾ٘( .ب ٫قوایث ِیؿش٩١ك وپهىيؿ و اهیك ظممه ٌمه) ٜهىق ٬اشاقها و ؾوحیابی آوها به جاز
و جؽث پاؾٌاهی ؾق ایكاو با٠د ال بیى ق٨حى هى١٬یث ویاوی ؼىايیى بیكايىيؿ ؾق هعل ي٩ىـ ؼىؾ ؾق اهالک هكو و
ویالؼىق ٌؿه و ؼىايیى ایل بیكايىيؿ چىو به ليؿها هًىىب بىؾيؿ با کن ل٩ٙی ٌاهاو و ظاکماو شؿیؿ قوبكو ٌؿيؿ.
اها ٘ىلی يکٍیؿ که همیى پىكاو لیىال١ابؿیى اول ؾق آیًؿهاي يه چًؿاو ؾوق بك وكيىٌث ایل و اهالٮ بیكايىيؿ هىلٗ
ٌىيؿ ،لیكا به ؼىايیى ليؿ هًحىب بىؾه و هٍكو٠یث ویاوی و اشحما٠ی اللم قا ؾق لكوحاو ؾاقا بىؾيؿ .چًايچه به
يىٌحه اظحىابیاوD :ايحىاب ؼىايیى و هحً٩فیى بیكايىيؿها به ؼايىاؾههاي چهاقگايه اوالؾ اوؿؼاو ،اوالؾ ظیؿقؼاو،
اوالؾ بايى و اوالؾ ٠ليهعمؿؼاو هيباٌؿ( .اظحىابیاو )41 :0215 ،البحه بایؿ اوالؾ هكاؾؼاو پىك لیىال١ابؿیىؼاو
اول قا يیم ا٨موؾ٘( .ب ٫قوایث و يىبياهه ِیؿش٩١ك وپهىيؿ)
ٌىقي هعمؿؼاو ليؿ :ؾق آ٤ال ولًٙث ٨حع١لیٌاه بىؾ که هعمؿؼاو ليؿ ،پىك لکیؼاو ٠لیه ٬اشاقها ٌىقي
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٠لث ِ٥ك وى شاو والن به ؾق بكؾ و ظؿوؾ  04وال ؾق جهكاو ليؿايي ٌؿ .وي ب١ؿ ال آلاؾي ،ابحؿا به ؼىلوحاو ق٨حه
َ
و هؿجي قا ؾق آيصا وپكي کكؾ و ؾق لهايي که  51واله ٌؿه بىؾ به ٘ك ٦بكوشكؾ و هًٙ٭ه ّهله جؽث (هًٙ٭های ؾق
بكوشكؾ) آهؿ .وي لهايي به بكوشكؾ آهؿ که اهالٮ ال ؾوث ق٨حه بىؾ و ِاظباو شؿیؿ هايًؿ واؾات و ٘ىای ٧ؾالىيؿ

کكؾ٬ .یاو هعمؿؼاو ليؿ آؼكیى شلىه ٬ؿقت ليؿیه بىؾٌ( .مین )46 :0261 ،چًايچه ٌیكالی هن اٌاقه ؾاقؾ:
Dهعمؿؼاو [ليؿ] و قوحن ؼاو ،بكاؾقلاؾهاي چىو ؼبك ایى ویاوات قا هع٭ ٫آوقؾيؿ ،شاو و وك قا وؾا ٞکكؾيؿ و
قوی به هعال ویالؼىق ،که هىکى الىاق بیكايىيؿ و باشالو اوث ،بكؾيؿ [و] ال آو شما٠ث بؿ ٠ا٬بث ٘لب یاقی
يمىؾه ؾق ٬ل١هشات ایٍاو باق اؾباق گٍىؾيؿٌ( .Cیكالی )68 :0271 ،و ایى يٍاو ال اجعاؾ و همبىحگی هیاو ليؿها و
بیكايىيؿها بىؾٌ .مین اٌاقه ؾاقؾ که وی ؾق ظؿوؾ بكوشكؾ (ویالؼىق) ٬ىایی ال ٘ىای ٧لك ٨كاهن آوقؾه بىؾ و با ٠ؿهای
هعؿوؾ ؾق بكابك ظمالت ٌؿیؿ > :هماق وپاه ٬اشاق ه٭اوهث وقلیؿ٠ ،ا٬بث ؾق هى١٬ی که ال ه١كکه قوی بكجا٨حه بىؾ و
٠مم بّكه ؾاٌث ؾق ؾل٨ىل به ؾوث ظاکن آو ٌهك ؾوحگیك و به اهك ٨حع١لیٌاه يابیًا و قوايه جهكاو گكؾیؿٌ( .مین:
هماو) ٘ب ٫ایى ؾو قوایث به يٝك بیكايىيؿها وی قا یاقی ؾاؾهايؿ Eلیكا پًاهًؿه ٌؿه ٌؿو ؾق ٬ال ٞبیكايىيؿها ٘ب٫
قوایث ٌیكالی و ٬ىایی که او قا ؾق ظؿوؾ بكوشكؾ یاقی ؾاؾهايؿ ،به يٝك هماو بیكايىيؿها بىؾهايؿ .ال بكؼىقؾ ٬اشاقها
با ایل بیكايىيؿ به ؾلیل پًاه ؾاؾو به هعمؿؼاو ليؿ ،گماقٌی ؾق ؾوث يیىث.
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ظالیل ايحكاب ضايعاو هیؽؾا ازمع بیؽايىيع با ضايعاو قلغًحی ؾيع
بكای یا٨حى اقجباٖ يىبی و ٬ىهی بیى ؼايؿاو ولًٙحي ليؿ و ؼايؿاو ٌمهالؿیى ال ٘ای٩ه بیكايىيؿ ،يیال به جؤهل و
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یا٨حى ؾالیل هعکن هیباٌؿ با جىشه به اٌاقات و قوایات هىقؼاو ؾقباقی و هىقؼاو هعلی بكای ؾوث یا٨حى و
اذبات ایى اهك ؾق لیك به ؾالیلی اٌاقه هیٌىؾ .ؾق وا ٟ٬هن ؾق لهاو ليؿیه و هن ؾق لهاو ٌىقي بیكايىيؿها ؾق
٠هؿ٬اشاق و اوایل پهلىی Eؾٌث ویالؼىق ،هعل وکىيث ایل بیكايىيؿ ،ايحىاب ؼىايیى بیكايىيؿ ،ؼايؿاو هیكلا
اظمؿ ،قوابٗ ليؿها و بیكايىيؿها Eؾق هًاب ٟجاقیؽی و قوایات ویًه به ویًه ؾق بیى هىقؼاو و يىبًٌاواو ایل
بیكايىيؿ ،هىقؾ جىشه هیباٌؿ و ؾق ـکك ؾالیل ،هیجىاو هىاقؾ لیك قا هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاقؾ:
قوایات هحىاجك و اـ٠او يىاؾگاو هیكلا اظمؿ هبًی بك ايحىاب به ليؿها٘ :ب ٫قوایثهای بىیاقی ال هىقؼاو و يىب-
ًٌاواو ؾق لكوحاو به ویژه ا٨كاؾی ال ایل بیكايىيؿ Eؼىايیى بیكايىيؿ ال شايب هاؾق هًحىب به ؼايؿاو ولًٙحی ليؿیه
هىحًؿ .همچًیى يىاؾگاو هیكلا اظمؿ که اهكوله شم١یث بمقگی ؾق بیى ایل بیكايىيؿ قا جٍکیل هیؾهًؿ ،همگی ؼىؾ
قا هًحىب به هیكلا اظمؿ هیؾايًؿ.
کىچ ؼايؿاو ليؿ ال ویالؼىق به ؾقهگم :همايٙىق که آهؿ ،ليؿها ابحؿا ؾق ویالؼىق هیلیىحهايؿ که جىوٗ ياؾقٌاه
اٍ٨اق ؾق وال  ٪ .0035به ؾقهگم جب١یؿ ٌؿه بىؾيؿ٨( .ىایی )401/0 :0271 ،چًايچه ا٠حماؾالىلًٙه يیم ب١ؿ ال
ْ
بالگٍث ليؿها ال ؾقهگم اٌاقه هیکًؿ که Dو پكی ال ا٠مال هالیك هعل ا٬اهث ایى ٘ای٩ه ٌؿ( .Cا٠حماؾالىلًٙه،
 0037/1 :0256و  )0040يه ایًکه َپكی هعل ٬بل ال جب١یؿ آوها جىوٗ ياؾقٌاه بىؾ ،بلکه ليؿها به وكلهیى اولیه
ؼىؾ بالگٍحًؿ .بًابكایى هعل ليؿگی ليؿها که يمؾیک هعل ليؿگی بیكايىيؿها يیم بىؾ که يٍاو ال قوابٗ ٬ىهی و
يمؾیکی بیى ایى ؾو ایل هیباٌؿ.
٨كاق اوكای ليؿ به بكوشكؾ و ویالؼىق :ؾق ٬ا٨له ا٥٨اوها که به ومث اقوهیه ؾق ظكکث بىؾ ،ب١ؿ ال آيکه وكؾاقاو ليؿ
و ؼايىاؾه کكینؼاو جىوٗ وپاه ا٥٨اوها اویك ٌؿه بىؾيؿ و ؾق ظال ايح٭ال به آـقبایصاو بىؾيؿ ،جىايىحًؿ بگكیميؿ و به
ومث ٤كب و ياظیه بكوشكؾ ؾق ویالؼىق و هًا٘ ٫ا٘كا ٦آو ٌحا٨حًؿ .ؾق وا٨ ٟ٬كاق آوها به ؼا٘ك ج١ل ٫ؼا٘ك و
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ؾاٌحى قیٍه يىبی و يژاؾی با اهالی ایى هًٙ٭ه بىؾ( .قشبی)65-66 :0244 ،
يىب ؼايؿاو هیكلا اظمؿ به ليؿها :کكینؼاو ليؿ ب١ؿ ال هٍاهؿه و هالظٝه ا٬ؿام ههن ٌمهالؿیى ؾق يگهؿاقی
ؼايىاؾهاي ،وی قا به وكپكوحي بیكايىيؿ گماٌث .ؾووث اظمؿ و پىكي ،هیكلا اظمؿؼاو يؽىحیى کىايی بىؾيؿ
که به ٨كهاو کكینؼاو ليؿ به قیاوث ایل بیكايىيؿ يائل ٌؿيؿ .ب١ؿ ال آو جا و٭ىٖ ولًٙث پهلىي ،قإواي بیكايىيؿ
همىاقه ال ایى ؼايؿاو بىؾيؿ٘( .ب ٫قوایات ِیؿش٩١ك وپهىيؿ ،هاٌالله هعمؿیوپهىيؿ و ظبیبالله هعمؿی-
وپهىيؿ Eوالیلاؾه ه١صمی)317 :0278 ،

ا٬اهث ؼىايیى بیكايىيؿ ؾق ٌیكال :با جىشه به اٌاقات بٕ١ی هىقؼاو و يىاباو هعلی به يٝك هیقوؿ که ؼىايیى و
وكکكؾگاو ایل بیكايىيؿ یً١ی ؼايىاؾه ؾووثاظمؿ هؿجی ؾق ٌیكال به وك بكؾهايؿ و با ظمله ٬اشاقها به ٌیكال و و٭ىٖ
کكینؼاو ليؿ بىؾيؿ و ؾق ؾقباق ليؿ ؾق ٌیكال بىك هیبكؾيؿ .چًايچه بٕ١ی هع٭٭او ال شمله ظاش١لی قلمآقا اِل
وكاو ایل قا ال ٌیكال هیؾايؿ( .قلمآقا )43-44 :0211 ،ؾق لهاو ولًٙث ليؿیه ؾق ٌیكال بٕ١ی ال جیكهها و ٘ىای٧
َ
بیكايىيؿ هايًؿ جیكه کك و کاک١لی ٌمه به ٌیكال ق٨حًؿ که ب١ؿ ال و٭ىٖ ليؿیه ،گىیا ؼايىاقهایی ال ایى ؾو جیكه ال ایل
بیكايىيؿ ؾق ٌیكال هايؿيؿ٘( .ب ٫قوایث ال ِیؿش٩١ك وپهىيؿ)
٬حل٠ام ؼىايیى بیكايىيؿ جىوٗ ٬اشاقها :ب١ؿ ال ظمله ٬اشاقها به ٌیكال و و٭ىٖ ليؿیه ،به يٝك هيقوؿ که ؼىايیى
بیكايىيؿ که ال وابىحگاو آوها که ال لكوحاو به آيصا ق٨حه بىؾيؿ ،يیم ؾق ٬حل ٠ام ليؿها بييّیب يمايؿيؿ .ؾق وا ٟ٬ایى
٬حل٠ام يٍاو ال وابىحگی يىبی بیى ؼىايیى بیكايىيؿ و ؼايؿاو ولًٙحی ليؿ بىؾ٘( .ب ٫قوایات ِیؿش٩١ك وپهىيؿ،
هاٌالله هعمؿیوپهىيؿ و ظبیبالله هعمؿیوپهىيؿ) ال ؾالیل ؾیگك اقجباٖ بیى ؼايؿاو ليؿ و ایل بیكايىيؿ٨ ،كاق
هعمؿؼاو ليؿ به ویالؼىق به يمؾ ایل بیكايىيؿ هیباٌؿ که ب١ؿ ال و٭ىٖ ليؿها ٠لیه ٬اشاقها ٌىقي کكؾ ،وي که
هحىاقی بىؾ و به ویالؼىق پًاهًؿه ٌؿٌ( .یكالیٌ E@B ::<A9 ،مین)>@ ::<@; ،
اؾ٠ای هالکیث بك ویالؼىق و ؾوث ايؿالی به ایى ؾٌث :ؾق لهاو هعمؿٌاه ٬اشاق که ؾق آو هًگام ایل بیكايىيؿ قو
به جمایؿ گفاٌحه بىؾ و هًا٘ ٫اوح٭كاق آوها ال ياظیه ْ
هكو به ومث بكوشكؾ وویالؼىق گىحكي هییا٨ث ظىیً١لی-
ؼاو که ؾق قأن ٘ای٩ه همبىق ٬كاق گك٨ث ،بكای ایًکه وكلهیىهای جالهای شهث کٍاوقلی و ؾاهپكوقی به ؾوث
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ليؿها٨ ،كليؿاو هیكلا اظمؿ (ولٙاوهعمؿ ،لیىال١ابؿیىؼاو اول ،هلکاظمؿ٨ ،كٔ١الی و جیمىق) که هًحىب به

آوقؾ ،ؾق ِؿؾ ؾوث ايؿالی به اهالک و اقأی [که ؾق ؾوث واؾات و ٘ای٩ه باشىل بىؾ] ظاِلؼیم ؾٌث
ویالؼىق بكآهؿ .وی هؿ٠ی بىؾ که ؼاک ویالؼىق ،هىکى اولیه اشؿاؾ او و وایك بیكايىيؿها بىؾه و ظاال يیم بایؿ به
هالکاو اولیه ؼىؾ بكگكؾؾ( .والیلاؾه ه١صمي )081 :0278 ،ؾق اواؼك ٬اشاق Dؼىايیى ٠مؿه [ایل بیكايىيؿ] هايًؿ
٤اله١لیؼاو٠ ،لیمكؾاوؼاو و ٌیػ٠لیؼاو ياظیه ظاِلؽیم ویالؼىق قا به لوق اٌ٥ال کكؾهبىؾيؿ( .Cباقوو ؾوبؿ
و ؾیگكاو )011 :لهاو ٌىقي ظىیً١ليؼاو هٍؽُ يیىث اها ٘ب ٫اٌاقات وپهك و ؼىقهىشی ،لهاو ٌىقي و
جاؼث و جال او بك وك هالکاو ویالؼىق ؾق لهاو هعمؿٌاه بىؾ و ؾق وا ٟ٬ال لهاو ياِكالؿیىٌاه بىؾ که هًاب ٟجاقیؽي
به قیاوث و ٌىقي ایى وكکكؾه پكؾاؼحهايؿ .ؾق لهاو هعمؿٌاه بىؾ که ؾاهًه ٌىقي بیكايىيؿ بكاي جّك ٦اهالٮ و
اؾ٠اي قیاوث وكکكؾه آو آقام آقام گىحكي هيیا٨ث و هىقؾ جىشه ظکىهث هكکمي ٬كاق گك٨ث( .وپهك:0266 ،
 E0111/2ؼىقهىشی )44-45/1 :0233 ،ؾق وا ٟ٬ایى ٌىقي بكای به ؾوث آوقؾو اهحیال هالکیحی بىؾ که ؾق لهاو
ليؿها به ؼىايیى بیكايىيؿ واگفاق ٌؿه بىؾ و ؾق لهاو ٬اشاقها ال آوها په گك٨حه ٌؿه بىؾ.
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ؾق اواؼك ٬اشاق٨ Eیلیپا ،٦ال ٬ما٬او ا٠ماهی بكای ه٭ابله با ؼىايیى بیكايىيؿ ؾق بكوشكؾ و ؾٌث ویالؼىق ،شكم وكاو
ایل بیكايىيؿ قا جصاول به بكوشكؾ و جّك ٦اهالٮ واؾات و اؼف ً٤این لیاؾ ال هكؾم قا ً٠ىاو هيکًؿ( .ؼىاشهيىقي،
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 )24 :0246و ایى هماو اؾ٠ای ؼىايیى بیكايىيؿ بك ویالؼىق اوث( .ؾالىيؿ ):;A-:;B/: ::<A> ،که همىاقه به
ؾيبال ایى اؾ٠ا با ؾیگك هالکیى ؾقگیك بىؾيؿ.
هًابغ
کحابها:
ا٠حماؾالىلًٙه ،هعمؿظىى (@?< .):جاؼیص هًحظن ياصؽی ،ز  ،:جّعیط اوما٠یل قٔىايی ،جهكاو :ؾيیای
کحاب.
اٍ٨اق ،ظىً١ليؼاو (; .):<Aقفؽياهه لؽقحاو و ضىؾقحاو ،جّعیط و پژوهً ظمیؿقٔا ؾالىيؿ ،جهكاو:
پژوهٍگاه ٠لىم ايىايي و هٙال١ات ٨كهًگي.
اٍ٨اق ویىحايی ،ایكز (??< .):همعههای بؽ نًاضث ایلها ،ز  ،:جهكاو :بیيا.
بهكاهي ،قوضالله ( .):<AAقلكله والیاو لؽقحاو ،جهكاو :ظكو٨یه.
بیكايىيؿی ،ظىیى ( .)0276لؽقحاو ظؼ ظوؼاو باقحاو ،ؼكمآباؾٌ :اپىقؼىاوث.
پكی ،شاو .ق (>?< .):کؽین ضاوؾيع ،جكشمه ٠لیمعمؿ واکی ،جهكاو٨ :كال.
ظًی ،٧هعمؿ ( .)0266نًاضث ایل بیؽايىيع ،ؼكمآباؾ :پی٥ام.
ؼىاشهيىقي ،ابكاهین (@>< .):باؾیگؽاو ػصؽ عالیي؛ ؾيعگی قپهبع اهیؽازمعي ،جهكاو :شاویؿاو ،چ ;.
ؼىقهىشی ،هعمؿ ش٩١ك (==< .):زمایك االضباؼ ياصؽی ،ز; ،به جّعیط ظىیى ؼؿیى شن ،جهكاو :لواق.
ؾالىيؿ ،ظمیؿقٔا (> .):<Aايمالب اقالهي ظؼ لؽقحاو ،ز  ،:جهكاو :هكکم اوًاؾ اي٭الب اوالهي.
ؾوبؿ ،باقوو و ؾیگكاو (;?< .):ظو قفؽياهه ظؼباؼه لؽقحاو ،جكشمه وکًؿق اهاواللهی بهاقويؿ و لیلی بؽحیاقی،
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جهكاو :بابک.
ؾولثآباؾی ،یعیي ( .):<<9زیات یسیي ،ز < ،جهكاو :کحاب٨كوٌی ابىویًا.
ؾولثیاقی ،قوضالؿیى (>@< .):لؽقحاو قؽؾهیى جاؼیص کهى ،ؼكمآباؾ :ا٨الک.
ؾهؽؿا٠ ،لیاکبك (@<< .):لغثياهه ،ز  ،::لیك يٝك هعمؿ ه١یى ،جهكاو :ویكون.
قاولیًىىو ،هًكي (?>< .):قفؽياهه ؼاولیًكىو به لؽقحاو-ضىؾقحاو-بطحیاؼي ،جكشمه وکًؿق اهاوالهي
بهاقويؿ ،ؼكمآباؾ :اهیكکبیك.

قشبي ،پكویم (>>< .):کؽینضاو ؾيع و ؾهاو او ،جهكاو :اهیكکبیك ،چ ;.
قلمآقا ،ظاز٠لی ( .):<;9خغؽافیای يظاهی ایؽاو (پیٍکىه) ،جهكاو :وحاؾ بمقگ اقجٍحاقاو.
وحىؾه ،ویؿیؿالله ( .):<AAنىؼل لؽقحاو ،ؼكمآباؾٌ :اپىقؼىاوث.
وپهك ،هعمؿج٭ی (@@< .):ياقصالحىاؼیص ،ز < ،به اهحمام شمٍیؿ کیاو٨ك ،جهكاو :اوا٘یك.
ٌ١بايي ،قٔا (> .):<Aکؽینضاو ؾيع ،جهكاو :ؾ٨حك پژوهًهاي ٨كهًگي.
ـــــــــــ ( .)0275جاؼیص جسىالت قیاقی و اخحماػی ایؽاو ظؼ ظوؼه افهاؼیه و ؾيعیه ،جهكاو :ومث ،چ .7
ٌمین٠ ،لياِ٥ك (;@< .):ایؽاو ظؼ ظوؼهی قلغًث لاخاؼ ،جهكاو٠ :لمی ،چ =.
ٌیكالی ،هیكلا ٕ٨لالله ( .):<A9جاؼیص غوالمؽيیى ،به جع٭ی ٫و جّعیط :ياِك اٍ٨اق٨ك ،ز  ،:جهكاو :ولاقت
٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی.
٩ًٕ٤كي اهكایي ،اوً٩ؿیاق (< .):<Bجاؼیص غضًفؽي ،به اهحمام او١ؿ ٩ًٕ٤كي و ویؿ یؿالله وحىؾه ،ز ; ،ؼكم-
آباؾ:
ٌاپىقؼىاوث.
٨كاهايی ،ظىى (> .):<Aؼوؾنماؼ جاؼیص هؼاصؽ ایؽاو ،ز ،:جهكاو :هئوىه هٙال١ات و پژوهًهای ویاوی.
٨ىایی ،ظاز هیكلا ظىى ظىیًی (; .):<Aفاؼقًاهه ياصؽی ،به جع٭ی ٫و جّعیط هًّىق قوحگاق ٨ىایی ،جهكاو:
اهیكکبیك ،چ <.
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واکی٠ ،لیهعمؿ .):<=<( ،خغؽافیای جاؼیطی و جاؼیص لؽقحاو ،ؼكمآباؾ :کحاب٨كوٌی هعمؿی.

کاٜمی ،ایكز (?@< .):ههاهیؽ لؽ ،ؼكمآباؾ :ا٨الک.
کكوویًىکی ،یىؾاي جاؾوي ( .):<?Bظه قفؽياهه ،جكشمه ههكاب اهیكی ،جهكاو :وظیؿ.
کٍاوقلِؿق ،ویؿهعمؿ٠لي (<=< .):ػماب کماؾاو یا کؽینضاو ؾيع ،بيشاٌ :كکث وهاهي ا٨ىث.
گلىحايه ،ابىالعىى بى هعمؿ اهیى (?>< .):هدملالحىاؼیص؛ ناهل ولایغ و ؼویعاظهاي =; قاله بؼع اؾ هؽگ
ياظؼناه ،به و١ي و اهحمام هؿقن قٔىي ،جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو ،چ <.
هابكلي ،شیمم ( .):<?Bػملیات ظؼ ایؽاو (شًگ شهايي اول  ،):B:=-:Bجكشمه کاوه بیات ،جهكاو :قوا.
هكاؾي ه٭ؿم ،هكاؾ (> .):<Aجاؼیص قیاقي اخحماػي کؽظهاي فیلي ظؼ ػصؽ والیاو پهحکىه (ایالم) ،جهكاو:
پكوماو المان ؾايً.
هیًىقوکی ،والؾیمیك (@ .):<Aایؽاو ظؼ ؾهاو ياظؼناه ،جكشمه ٤الهعىیى قٌیؿیاومی به جع٭ی ٫و جّعیط ٠لی-
اِ٥ك ٠بؿاللهی ،جهكاو :ؾيیای کحاب ،چ >.
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ياهی اِ٩هايی ،هیكلا هعمؿِاؾ ٪هىوىی ( .):<?Aجاؼیص گیحیگها ،جهكاو :ا٬بال ،چ =.
يصنالملٯ ،ظاز ٠بؿال٩٥اق ( .):<=:قفؽياهه ضىؾقحاو ،به کىًٌ هعمؿ ؾبیك ویا٬ي ،جهكاو :هئوىه هٙبى٠اجي
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٠لمي.
يًٙمی ،ه١یىالؿیى (< .):<Aهًحطبالحىاؼیص هؼیًی ،به جع٭ی ٫و جّعیط پكویى اوحؽكی ،جهكاو :اوا٘یك.
والیلاؾهه١صمی ،هعمؿقٔا ( .):<ABيامآوؼاو لؽقحاو ،جهكاو :ظكو٨یه.
وقهكام٤ ،الهكٔا (> .):<Aجاؼیص قیاقی و اخحماػی ایؽاو ظؼ ػصؽ ؾيع ،جهكاو :ه١یى.
هؿایحی ،هاؾی (=<< .):جاؼیص ؾيعیه ،ز  ،:جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
هكو ،پاول (<=< .):جاؼیص هطحصؽ ایؽاو بؼع اؾ اقالم ،جكشمه قٔالاؾه ٌ ،٫٩جهكاو :کمیىیىو ه١اق.٦
همالهها:
اظحىابیاو ،اظمؿ (D .)0215بیكايىيؿ ،Cهدله لهىو ،ي  ،1ن ٨ ،5كوقؾیى.41-43 ُِ ،
وپهىيؿ ،اوما٠یل و هصحبی ؼال٭ی (=D .):<Bقوابٗ ظکام لكوحاو با قإوای ایل بیكايىيؿ ؾق ّ٠ك ياِكالؿیىٌاه
(@ ،C)٪ .:;?=-:;Bفصلًاهه پاؼقىا ،ن = ،:ي ،:بهاق.?>-A= ُِ ،
وپهىيؿ ،هّ٩ٙی (=D.):<Bایل بیكايىيؿ" ،يژاؾ ،ویژگیهای شىمايی و ق٨حاقی ،هعل ليؿگی و ٠٭ایؿ ،Cفصلًاهه
پاؼقىا ،ن = ،:ي; ،جابىحاو.A@-B= ُِ ،
ٌاهیى ،ههؿی ،اوما٠یل وپهىيؿ و هعمؿ٠لی ي١محی (=D .):<Bقویکكؾی به يىبًٌاوي و قوابٗ آو با جاقیػE
يمىيه هىقؾی :يىبًٌاواو ایل بیكايىيؿ ؾق لكوحاو ،Cچهاؼهیى همایم پژوهمهای يىیى ظؼ ػلىم و فًاوؼی،
کكهاو ;> ،اوً٩ؿ هاه.:-:> ُِ ،
٘الیی ،ظىى و ٠لی يىقالهی و بهمى ٨یكولهًؿی ٌیكهچیى (٬D.)0282ىمباوحاوًٌاوی کىچيٍیًی و ایلقاههای
٤كب لاگكن هكکمی ،Cفصلًاهه خاهؼهنًاقی جاؼیطی ،ؾوقه ٌٍن ،ي ،1پاییم و لهىحاو.052-084 ،
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واليلاؾهه١صمي ،هعمؿقٔا (@=<D .):ایل بیكايىيؿ ،Cقالًاهه بهاؼ ،ؼكمآباؾ :چاپؽايه ؾايً.;B>-<=9 ُِ ،
ؼوایثها:
قوایات ال يىبًٌاواو و هىقؼاو ایل بیكايىيؿ Eهكظىم ظاز ِیؿش٩١ك وپهىيؿ ،ظبیبالله هعمؿیوپهىيؿ و
هاٌاالله هعمؿیوپهىيؿ ،هكظىم ظاز اهیك ظممه ٌمه.

