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هؽضیه فعوی

:

چکیعه
همالیک ولىلهای ال ٤الهاو جكک يژاؾ بىؾيؿ که با اوح٩اؾه ال جىايمًؿیهای ویاوی و يٝاهی جىايىحًؿ ظاکمیث بك
ؾقیاهای ویاه و وكغ قا ؾق هؿیحكايه به ؾوث بگیكيؿ و به هؿت ؾو ٬كو و يین ا٬حؿاق ویاوی و ا٬حّاؾی ؼىؾ قا ؾق ٌك٪
هؿیحكايه بً١ىاو ظاکماو اوالهی شهاو ٠كب هىشىؾیث بؽًٍؿ .ال وىی ؾیگك ؾلیل ایى پایؿاقی و گىحكؾگی ویاوی
آوها Eهًىٖ به کاقآهؿ بىؾو ؾیىاو واالقی و اقکاو بكشىحهی ویاوی ا٬حّاؾی و واؼحاق ٨كهًگی آوها هیباٌؿ که بك
اوان همیى واؼحاقها جىايىحًؿ ؾوقاو ٘ىاليی ظکىهث بك هّك قا ق٬ن بميًؿ ،همچًیى ال يٝك ؾوحه بًؿیهای ویاویE
همالیک به ؾو ؾوحهی همالیک بعكی و همالیک بكی ج٭ىین هیٌىيؿ .ال ایى قو هیجىاو گ٩ث بهكهگیكی ال هى١٬یث
ویاوی و ا٬حّاؾی همالیک به لعا ٚاقکاو ظکىهحی و ٌكایٗ بال٭ىهی جصاقی و ویاوی ؾق ایصاؾ و جؿوام هكاوؾات ویاوی
ا٬حّاؾی با همىایگاو هح٩اوت بىؾه اوث Eبهگىيهایی که هك یک ال وال٘یى هملىک بعكی و بكی ؾق ایى لهیًه
کاقکكؾهای هح٩اوجی ال ؼىؾ يٍاو ؾاؾيؿ که ایى اهك ؾق جعکین و یا أمعالل ا٬حؿاق ظکىهحیٌاو جؤذیكگفاق بىؾه اوث.
ایى پژوهً به ؾيبال یا٨حى ایى وئال هیباٌؿ که هیاو همالیک بعكی و بكی ال لعا ٚکاقکكؾهای ویاوی و اقکاو ظکىهحی
چه ج٩اوت ها و ٌباهثهایی وشىؾ ؾاقؾ و ي٭اٖ هربث و هً٩ی ؾق همگكایی و واگكایی ایى ؾو ولىلهی ظکىهحی چه بىؾه
اوث؟ ال ایى قو ایى ٨كٔیه هٙكض هیٌىؾ که ٌباهث ها و ج٩اوتهای واؼحاق ویاوی و ظکىهحی همالیک بعكی و بكی
لهیًهی اللم قا بكای جك٬ی و یا ایىحایی اقکاو ظکىهحی هّك ٨كاهن يمىؾ همچًیى ٨كال و يٍیبهایی که ؾق ایى لهیًه بىشىؾ
آهؿ هىشب ٌؿ هك یک ال ایى ولىلهها کاقآیی هح٩اوجی ال ؼىؾ يٍاو ؾهًؿ که ؾق جؿاوم و یا أمعالل ظکىهحیٌاو جؤذیك
گفاق بىؾه اوث .یا٨حههای پژوهً ظاکی ال آو اوث که ؾق لهیًه همگكایی و واگكایی همالیک بعكی و بكی ال لعاٚ
واؼحاق ویاوی ،ا٬حّاؾی و ٨كهًگی ج٩اوتهای آوها بیٍحك ال ٌباهثهایٍاو هیباٌؿ و همیى يکحه به ً٠ىاو ههنجكیى
٠اهل ویاوی و ایؿئىلىژیکی ؾق جربیث – جؿوام و ٨كوپاٌی ا٬حؿاق ویاوی و ا٬حّاؾی آوها جؤذیك گفاق بىؾه اوث.
واژههای کلیعی :همالیک بعكی ،همالیک بكی ،واؼحاقویاوی ،واؼحاق ا٬حّاؾی.
 .:اوحاؾیاق و ٕ٠ى هیئث ٠لمی گكوه جاقیػ ؾايٍگاه ویىحاو و بلىچىحاو
; .کاقًٌان اقٌؿ جاقیػ اوالم ،ؾايٍگاه ویىحاو و بلىچىحاو
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همعهه
همالیک واقذاو ایىبیاو ؾق هّك و ٌام بىؾيؿ Eایىبیاو هايًؿ بیٍحك ولىلههای اوالهی ه١اِك ؼىؾ بكای پٍحیبايی و
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ظ٩اٜث ؼىیً اللم ؾیؿيؿ که ٠ؿهایی ال ٤الهاو قا به ؼؿهث ؼىؾ ؾقآوقيؿ Eو همالیک ال هیاو هعاٝ٨او جكک
الملک الّالط يصن الؿیى ایىب بكؼاوحًؿ .ؾق ٘ی ؾو ٬كو و يین ظکىهث هىح٭ل هملىکاو Eؾو ولىله ال وال٘یى
که جا ظؿوؾی به ٘ىق واؼحگی ال یکؿیگك هحمایم ٌؿه بىؾيؿ به ٨كهايكوایی يٍىحًؿ .یکی وال٘یى هملىک بعكی که
به ؾلیل آو که اقؾوگاه ایى هعاٝ٨او ؾق اِل ؾق شمیكهی قؤهی يیل بىؾ Eبه ایى يام ؼىايؿه هیٌؿيؿ و ؾیگكی
وال٘یى هملىک بكی یا بكشی که به هًاوبث آو که ولٙاو ٬الووو هعاٝ٨او ؼىؾ قا ؾق بكزهای ٬اهكه شای ؾاؾه
بىؾ Eچًیى ياهیؿه ٌؿيؿ.
ظکىهث همالیک بعكی ؾق ؾوقههایی ال ق٬ابثها و ٔؿیثهای ویاوی ا٬حّاؾی با همىایگاو ؼاقشی بىشىؾ
آهؿه بىؾ و ؾوقههای هؽحل٩ی ال يااهًی قا به هىشب جهاشمات ؼاقشی ه٥ىالو و ِلیبیاو جعمل کكؾه بىؾ Eاها با ایى
وشىؾ جىايىحه بىؾ ظاکمیث ویاوی ا٬حّاؾی ؼىؾ قا ؾق ٌك ٪و ٤كب ؾقیای هؿیحكايه ظ ٛ٩يمایؿ Eال وىی ؾیگك
هكچًؿ ؾق لهاو همالیک بكی جكکماياو آ٬ ٪ىیىيلى و ٬كا٬ىیىيلى ،ـوال٭ؿقها و ٨كايکها هن ظمالجی به هّك
ؾاٌحهايؿ Eاها همهی شهاو به همالیک بعكی هكهىو اوث که وىقیه٨ ،لىٙیى ،هّك و هؿیحكايه قا ال ویكايی و ٤اقت
هىلًاک ه٥ىالو ظ ٛ٩کكؾيؿ ،بٙىقیکه جمؿو ٤كب ؾق اذًای اهپكاجىقی ایٍاو جکاهل و جىو١ه یا٨ث .همالیک ال جىاو
و ٬ؿقت يٝاهی ؼىؾ بكای ظمله و هصىم به همىایههای ؼىؾ اوح٩اؾه يکكؾيؿ Eب١ؿ ال يابىؾی ایلؽاياو ه٥ىلE
همالیک ٬ؿقجمًؿجكیى اهپكاجىق يٝاهی ؼاوقهیايه بىؾيؿ .قوي آياو ؾق بكؼىقؾ با هّكیاو و هك ؾو کٍىق هّك و
وىقیه که ذكوجمًؿ و جصاقی بىؾيؿ Eؾووحايه بىؾ و قوابٗ جصاقی جىو١هیا٨حهایی با جمام هًا٘ ٫شهاو ؾاٌحًؿ.
په ال گفٌث بیً ال  025وال ال ؾوقاو با ٌکىه ظکمكايی همالیک بعكی Eوكايصام با ٔ ٧١و أمعالل ٬ؿقت
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ویاوی وال٘یى بعكی ؾق وال ( 673هـ 0271/٪.م) ؾولث يؽىث همالیک ال هیاو ق٨ث و ؾوقهی ؾوم ولًٙث با
قوی کاق آهؿو همالیک بكی یا بكشی ؾق وال ( 812-673هـ 0406-0271 / ٪.م) آ٤ال ٌؿ که هممهاو با آوها
ظکىهث جیمىقیاو٠ Eرمايیها ،جكکماياو آ٬ ٪ىیىيلى٩ِ ،ىیاو و پكج٥الیها يیم به ً٠ىاو ٬ؿقتهای هًٙ٭ه ایای و
شهايی قوی کاقآهؿيؿ ،که ایى اهك ؾق ه٭ایىه با هى١٬یث ویاوی همالیک بعكی ٬ابل ه٭ایىه يیىث لیكا ؾق لهاو
همالیک بعكی قیٍههای اِلی ؾٌمًاو ؼاقشی به کلی ال بیى ق٨حه بىؾ و ؾوقاو آقاهً ویاوی بك هّك و شهاو
اوالم ؾوباقه اظیا ٌؿه و قوابٗ و هًاوبات جصاقی پایهگفاقی ٌؿه بىؾ ،ظال آيکه ؾق ؾوقاو همالیک بكی يیم هك

چًؿ ؾوقهای ال ِلط و آقاهً ؾق هّك بك٬كاق بىؾ و ذكوت هًگ٩حی به ؼمايهی ظکىهحی واقؾ هیٌؿ اها ؾق ؾوقايی که
ه٭ابله با ؾٌمى ٬ؿقجمًؿی همچىو ٠رمايیاو ٬كاقؾاؾ و ظمالت ؾلؾاو ؾقیایی اقوپایی به کكايهی وىقیه و بًؿق
اوکًؿقیه و ٨حط ٬بكن ؾق وال ( 721-717هـ )٪.ؾق لهاو بكوبای اج٩ا ٪ا٨حاؾ و با٠د ٌؿ که بحؿقیس همالیک
بكی هى١٬یث ا٬حّاؾی و به هرابهی آو ٬ؿقت ویاوی ؼىؾ قا ال ؾوث بؿهًؿ.
ال وىی ؾیگك هیجىاو گ٩ث Eواؼحاق ظکىهحی همالیک بعكی به گىوهایی بىؾ که هك یک ال وال٘یًی که قوی کاق
هیآهؿيؿ جؤذیك ٨كاوايی بك قويؿ ویاوی و ا٬حّاؾی هّك بك شای هیگفاٌحًؿ Eؾق ظالی که ؾق ؾوقاو همالیک بكی به
ؾلیل کاقکكؾهای هح٩اوت و بال١٩ل وال٘یى Eاؤا ٞویاوی و قوابٗ ؼاقشی ؾقباق ؾوقههایی ال قٌؿ و پكیٍايی قا
آوها جؤذیك گفاق بىؾه اوث و با٠د بىشىؾ آهؿو قؼًه و ٌکا ٦ویا وی ا٬حّاؾی ؾق واؼحاق ظکىهحی همالیک بكی
گكؾیؿ .ؾق اقجباٖ با ظکىهث همالیک بعكی و بكی جع٭ی٭ات هح٩اوجی ؾق لهیًهی واؼحاق ویاوی و ٨كهًگی و قوابٗ
ؼاقشی و همچًیى هكاوؾات جصاقی ایى ولىله ها ِىقت گك٨حه اوث Eاها جاکًىو ؾقباقهی واگكایی و همگكایی
همالیک بعكی و بكی و ه٭ایىهی اقکاو ویاوی ا٬حّاؾی و ٨كهًگی ایى ؾو ظکىهث جع٭ی ٫هصمایی ِىقت
يپفیك٨حه اوث Eال ایى قو پژوهً هفکىق با اقائه هٙالبی شاه ٟبه ؾيبال شبكاو کاوحیهای ياٌی ال ایى ٨٭ؿاو هی-
باٌؿ.

م)

وپكی کكؾيؿ که همیى اهك ؾق کاهً و یا ا٨مایً کاقآیی ٨كاهیى وال٘یى ٔ١ی ٧و ٬ؿقجمًؿ و يعىهی ٨كهايكوایی

ٌهگرایی و واگرایی نهالیک ةحری و ةری (ٌ 923-648ـ1517-1250/ .م)

جیمىق لًگ قوی کاق آهؿه بىؾ ؾوقهای ال پكیٍايی بك هّك ظکن ٨كها ٌؿ و به هرابهی ليگ ؼٙكی بىؾ که آياو قا ؾق

بؽؼقی قاضحاؼ قیاقی و زکىهحی همالیک بسؽی و بؽی
با يگاهی به ابحؿای جٍکیل ظکىهث همالیک هّك هیجىاو گ٩ث Eجٍکیالت ویاوی و اؾاقی همالیک به گىيهای بىؾ
که ؾق قأن آوها ولٙاو و اهیكاو ٬كاق ؾاٌحًؿ و ال ج١ؿاؾی ؾیىاو هن جٍکیل ٌؿه بىؾ Eال وىی ؾیگك واؼحاق ٕ٬ایی
آوها يیم بك اوان هفاهب چهاق گايهی اهل وًث جًٝین ٌؿه بىؾ .قاه ؾقیایی اؾویه يیم ي٭ً ههمی ؾق اقجباٖ با
قوابٗ جصاقی و هًاوبات ا٬حّاؾی هّك و اقوپا ای٩ا هیيمىؾ ،و جٍکیالت لٍکكی يیم به جكجیب وپاه ،يیكوی ؾقیایی
و وىاقه يٝام ٌکل گك٨حه بىؾ.
ال ایى قو ؾق اقجباٖ با اِىل و قويهای پاؾٌاهی همالیک بعكی و بكی هیجىاو گ٩ث که به ؾلیل وشىؾ جهؿیؿات
ؾائمی که ظکىهث قا به ؼٙك هیايؿاؼث با٠د ٌؿ جا همالیک بعكی ٌیىهی به ٬ؿقت قویؿيٍاو قا بكظىب
ٔكوقت و شلىگیكی ال بكول اؼحال٨ات ؾاؼلی و وكکىب جى٘ئههای ؼاقشی ج٥ییك ؾهًؿ و به وىی ج٥ییك جؿقیصی
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پیً بكويؿ و آو يعىهی شايٍیًی بىؾ که بك اوان الگىی ظکىهحی ایىبیاو بىؾ (بكوکلماو ،)223:0235،بٙىقیکه
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ب١ؿ ال آیبک پىكي ٠لی هؿجی شايٍیى او ٌؿ و په ال بیبكن پىكي بكکه ؼاو و یک وال ب١ؿ ال او بكاؾقي
ُ
الهً به ٬ؿقت قویؿيؿ اها ٨كهايكوایی وا١٬ی ٨كؾی يیكوهًؿ به يام ٬الووو بىؾ Eاو به ٘ىقکلی ویاوث بیبكن قا
و ّ
ؾيبال يمىؾ Eال ایى قو بكای ه٭ابله با ه٥ىالو ؾقِؿؾ ایصاؾ اجعاؾ با اهپكاجىقی قوم ٌك٬ی و هن با اهپكاجىقی ه٭ؿن
قوم پكؾاؼث و با هباؾلهی و٩كا لهیًه بكای ايصام قوابٗ جصاقی هیاو آوها بك٬كاق ٌؿ (ابى ٌاهیى 251:0783،و
قهمی ،و  361:0817و هكجٕىی .)130:0247 ،ؾق وا٬ ٟ٬الووو ولىلهایی جؤویه کكؾ که با وشىؾ ؾوقههای
٨حكت Eظؿوؾ یک ٬كو بك وكکاق بىؾ و اوان شايٍیًی همیٍه ال پؿق به پىك يبىؾ ،بلکه ؾق اکرك هىاقؾ بك اوان
اقجباٖ يمؾیک هیاو ؼىاشه و بكؾه بىؾ و آؼكیى ولٙاو ایى ولىله ظاشی بىؾ که ال اؼال ٦هىح٭ین ٬الووو و يىل
پًصن او بٍماق هیآهؿ .ال ه١كو٦جكیى ا٨كاؾ ایى ولىله هلک ياِك هعمؿ بىؾ Eپه ال ياِكبى هعمؿ بى ٬الوووE
قٌحه ایای ال اؼال ٦او به ولًٙث قویؿيؿ که بیٍحكٌاو بیک٩ایث و وىث بىؾيؿ و وكايصام آؼكیى آوها یً١ی
ظاشی جىوٗ ولٙاو بك٬ى ٪بكکًاق ٌؿ و با ایى کاق ولىلهی همالیک بعكی ؾق وال ( 673هـ 0271/م) به پایاو
قویؿ و ؾوقهی ؾوم ولًٙث همالیک آ٤ال ٌؿ (ِ٩ؿی.)310:0887،

ً
ج١ؿاؾ اهیكاو بكی  12ي٩ك بىؾيؿ Eآوها به اِل وقاذث ا٠ح٭اؾی يؿاٌحًؿ و ه١مىال ال هًىىباو ؼىؾ ٘ك٨ؿاقی
ً
يمیکكؾيؿ و کىب ٬ؿقت بك اوان ا٬حؿاق ٬ىیجكیى ٨كؾ ظکىهث بىؾ Eبىیاقی ال ٌاهاو آوها شىاو بىؾيؿ و ه١مىال
جىوٗ هؽال٩ايٍاو به ٬حل هیقویؿيؿ و ؾوقهی ظکىهحیٌاو بیً ال  5وال يبىؾ ،ب١ؿ ال ولٙاو ٨كز یک ؾوقه ٨حكت
ًٌ هاهه به وشىؾ آهؿ (ابى واِل )134:0842،که ؾق آو المىح١یى ؼلی٩هی ٠باوی به ً٠ىاو یک شايٍیى هى٬ث
قوی کاقآهؿ و با به ٬ؿقت قویؿو ٌیػ المئیؿ آقاهً ؾوباقه بك هّك ظکن ٨كها ٌؿ Eبه ٘ىقیکه بك ٬ىمحی ال
آياجىلی هىحىلی ٌؿيؿ ،هكچًؿ همیًهی شًگها هىشب باال ق٨حى ٬یمثها ٌؿ و ا٬حّاؾ هّك قا ؾچاق بیيٝمی کكؾ
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(ابى اذیك )210:0316،و ایى اهك هىشب ایصاؾ قٌىهؼىاقی و اظحکاق ؾق هًاِب ؾولحی و هعّىالت ٤فایی
گكؾیؿ .اها بعكاو وا١٬ی په ال وی ٧الؿیى بك٬ى ٪ؾق لهاو شايٍیى او یً١ی پىكي ٨كز ؾق وال ( 710هـ0288/
م) به وشىؾ آهؿ بٙىقیکه ال یک وى اهیكاو وىقیه ٠لیه او ٌىقي کكؾيؿ و ال وىی ؾیگك اجعاؾ با ٠رمايیاو يیم هىشب
ال ؾوث ؾاؾو بكؼی ال ٌهكهای هّك ٌؿ و په ال بالگٍث وپاهیاو جیمىق ؼىاقات ٌؿیؿی بك هّك واقؾ آهؿ
(ياِكی ٘اهكی ،)087:0264،بٙىقیکه ٬عٙی وال ( 715هـ 0312/م) به گ٩حهی ابى ج٥كی بكؾیD :ایى وال
يؽىحیى وال ال والهای هعًث و بؿبؽحی و آٌىبی بىؾ که بیٍحك وكلهیىهای هّك و ایاالت آو قا ویكاو کكؾ و

وبب آو پاییى ا٨حاؾو وٙط يیل و اؼحال ٦و يما ٞو ج٥ییك ٨كهايؿاقاو ایاالت و ٠لثهای ؾیگك بىؾC
ؾق ؾوقاو همالیک بعكی ال آيصایی که ظاکمیث هىقوذی و بك اوان ٬ؿقت ٬ىییجكیى ٨كؾ بىؾ و ؾؼالث لياو ؾق
ظکىهث ؾاقی اهكی هٍهىؾ بىؾه اوث Eال ایى قو جى٘ئه چیًی ٠لیه یکؿیگك لیاؾ به چٍن هیؼىقؾ Eهايًؿ ؾوقاو
آیبک و هلک هًّىق ٠لی بى آیبک و ؾوقاو وی ٧الؿیى ٬الووو (ابى اشاه E)134:0875،ؾق ظالیکه ؾق ؾوقاو
ً
همالیک بكی ال اِل وقاذث ؾوقی هیکكؾيؿ و ه١مىال ال هًىىباو ؼىؾ ٘ك٨ؿاقی يمیکكؾيؿ و ٬ؿقت گیكی بك
ً
اوان ا٬حؿاق ٬ىیجكیى ٨كؾ ظکىهث بىؾ Eبىیاقی ال ٌاهاو آوها شىاو بىؾيؿ و ه١مىال جىوٗ هؽال٩ايٍاو به ٬حل
هیقویؿيؿ و ؾوقهی ظکىهحیٌاو بیً ال ًٌ وال يبىؾ بٙىقیکه په ال ولٙاو بك٬ى ٪پىكي ٨كز آؼكیى
ولٙايی پىكي بهِىقت ٜاهكی و اومی شايٍیى او هیٌؿ٨ .ایؿهی ایى يٝام آو بىؾ که يیكوهًؿجكیى ا٨كاؾ به
٬ؿقت هیقویؿيؿ اها هىشب ایصاؾ ؾٌمًی و اؼحال ٦هیاو همالیک بكی هیٌؿ (ابى ال١بكی 167:0253،و باگث
گالب.)145:0275،
ال وىی ؾیگك ؾق يٝام همالیک بكشی ا٘ا٠ث و ٨كهاوبكؾاقی ال ؼايؿاو ولًٙحی ؼىؾ به ؼىؾ ال یک ٨كهايكوا به
٨كهايكوای ؾیگك هًح٭ل يمیٌؿ و هك یک ال وال٘یى پایههای ٬ؿقجً قا بك هصمىٞهایی ال همالیک وابىحه به ؼىؾ
٬كاق هیؾاؾ که با به ٬ؿقت قویؿو او Eهى١٬یث ویاوی همالیک و هى١٬یث ٘ك٨ؿاقايً جىوٗ او ج٭ىیث و جربیث
هیٌؿ و لهايی که يىبث ولٙاو ؾیگك هیٌؿ ي٩ك ٬بلی بكکًاق هیٌؿ و به وؽحی ؾق ه١كْ ٍ٨اق هملىکهای
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شايٍیى هىقوذی به ٬ؿقت قویؿ و په ال آو ولًٙث يّیب يیكوهًؿجكیى اهیكاو ٌؿ بٙىقیکه په ال هكگ هك
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(٬ل٭ًٍؿی.)310:0808،

ٌؽّی ایى ولٙاو شؿیؿ ٬كاق هیگك٨ث ال ایى قو کٍمکً و ؾویىه والی ؾائن هیاو گكوههای ق٬یب الشمله
همالیک ٌاهی و بالهايؿگاو همالیک ٬بلی به وشىؾ هیآهؿ (٬ل٭ًٍؿی 501:0878،و ابى ج٥كی
بكؾی.)124:0852،
همچًیى ؤ١یث ؾاؼلی همالیک با جىشه به بعكايی بىؾو اؤا ٞویاوی ياپایؿاق ٌؿه بىؾ ،ال وىی ؾیگك با وشىؾ
یک ویىحن آلاؾ و هىاوی بكای همه همالیک ؾق ؼّىَ ايحؽاب و گمیًً ولٙاو ،ها ٌاهؿ  51وال ظکىهث با
ک٩ایث و بكشىحه و  20وال يااهًی و ا٤حٍاي ظاِل هىحین ،بٙىقیکه ؾق اواؼك ؾولث يؽىث همالیک بعكی
ْ
٨ىاؾ به واؼحاق ویاوی ،اؾاقی و يٝاهی قاه پیؿا کكؾ و يهایحا هىشب و٭ىٖ آوها ٌؿ (باگث گالب.)213:0275،
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ؾق ؾوقاو ظکىهحی همالیک بكی يیم٩٤ Eلث و بیهباالجی ؾق اهحیالهای گفٌحه ،اي٭البها و ٌىقيهای ؾوقاو
يىشىايی همالیک ب١ؿ ال بكوبای ،قٌؿ و جىو١هی ي٩ىـ لياو ،ا٨مایً همیًههای ليؿگی ،کاهً اقلي پىل ،ا٨مایً
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هؿاوم هالیات ها هىشب جململ ویاوی همالیک گكؾیؿ (قٌیؿالؿیى ٕ٨ل الله همؿايی 245:0227،و
گابكیل ،)211:0270،چًايچه با اِالض قويها ،گىحكي آهىلي و ٨كهًگ ،جىشه و اظحكام به ؾايً٠ ،ؿم جمایل به
شًگ و ؼىيكیمی هیجىايىث ال ٨كوپاٌی ٬ؿقت شلىگیكی کًؿ و ایى یکی ال وشىه جٍابه همالیک بعكی و بكی ؾق
لهیًهی ٠لل ٔ ٧١و ٨كوپاٌی ظکىهث آوها هیباٌؿ.
بؽؼقی يمم قیاقی ؾياو ظؼ ظوؼاو همالیک بسؽی و بؽی
ؤ١یث لياو ؾقباق به گىوهایی بىؾ که ؾق لهاو همالیک بعكی به ؾلیل ظاکمیث هىقوذی Eؾق اهك ظکىهث ؾاقی
ؾؼالث هیکكؾيؿ و ؾق اکرك هىاقؾ با ؾویىه چیًی ٠لیه وال٘یى ؾیگك با٠د بكايؿالی ولٙايی هیٌؿيؿ
(ه٭كیمی )241:0828،و با قوی کاق آوقؾو ا٨كاؾ ؾوث يٍايؿهی ؼىؾ ٬ؿقت قا یا بّىقت وا١٬ی به ؾوث
هیگك٨حًؿ و بك جؽث ظکىهث هیيٍىحًؿ هايًؿ لهاو ٌصكالؿق اولیى ولٙاو همالیک بعكی که همىاقه بً١ىاو
ً
ؾوهیى لو هىلمايی بىؾ که ٠مال ظاکمیث ویاوی همالیک قا به ؾوث گك٨ث و با اشكای ویاوثهای هًاوب
ظکىهحی ٬ؿقت قا به هؿت وه هاه ؾق ؾوث ؾاٌث و ؾق ٘ىل ؾوقاو ظکىهحً جىايىث ٨كايىىیاو قا ٌکىث ؾهؿ و
٬ل١ه-ی ؾهیاٖ قا ال ِلیبیاو بال په بگیكؾ (ٌباقو 12:0271،و ايّاقی ؾه٭ٍی 421:0246،و ابى
الىقؾی ،)243:0861،ال وىی ؾیگك ؾق لهاو قوی کاق آهؿو ٠مالؿیى آیبک يیم ٌصكالؿق با او ؾق ظکىهث ٌكیک
ٌؿ و یک الؾواز ویاوی شهث هٍكو٠یث بؽٍیؿو به ظکىهحً ايصام ؾاؾ (باگث گالب ،)134:0275،ال وىی
ؾیگك هممهاو با قوی کاق آهؿو لياو یا بّىقت جٝاهكی ٬ؿقت ؾق ؾوث ولٙاو شؿیؿ بىؾ و ؾق ؼ٩ی لياو ؾقباق
٨كاهیى و ؾوحىقات ویاوی قا اشكا هیکكؾيؿ هايًؿ آيچه ؾق ؾوقاو هلک هًّىق ٠لی بى آیبک بىشىؾ آهؿ و ظاکمیث
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ویاوی و ٬ؿقت ؾق ؾوث هاؾقي بىؾ (ٌباقو.)25:0271،
ؾق ؾوقاو همالیک بكی يیم ظٕىق لياو ؾق ؾقباق و هىائل ویاوی اهكی وأط بىؾه اوث بٙىقیکه وی ٧الؿیى
بك٬ى ٪اولیى ولٙاو همالیک بكی ؾق اشكای ویاوثهایً و اؾاقهی اهىق همىكي قا ؾق اهك ظکىهث ؾاقی ٌكیک
کكؾ و با هٍىقت او٨ Eكاهیى و ؾوحىقاجً قا اشكا هیکكؾ .و ال ليی هعحكهه به يام الب٥ؿايیه ؾق اهىق ویاوی بهكه هی-
گك٨ث (٬ل٭ًٍؿی .)412:0808،ال ایى قو هیجىاو گ٩ث که با لیاؾ ٌؿو ؾؼالث لياو لهیًه بكای ٠مل و يىبهای
وكی ٟهیاو ق٬یباو لیاؾ هیٌؿ ،هكچًؿ که ؾق بكؼی هىاقؾ به ؼىبی هیجىايىحًؿ ال ٠هؿهی اؾاقهی اهىق بكآیًؿ اها

همىاقه ال شايب هؽال٩ايٍاو وكکىب هیٌؿيؿ :هايًؿ آيچه ؾق لهاو ظکمكايی ٌصكالؿق ال وىی هؽال٩ايً ايصام
ظکىهث ؾق ؾوقاو همالیک بعكی و بكی یکی ال وشىه جٍابه هیاو آوها هیباٌؿ.
همایكهی قاضحاؼ قیاقی و زکىهحی همالیک بسؽی و بؽی
کاق همالیک بعكی جائیؿ کًًؿهی ایى هٙلب اوث که ا٠ؿام و ٬حل آوها به ؾوث یکؿیگك Eيٍايگك
وكايصام و پایاو ّ

بیذباجی و يااهًی بىؾه اوث لیكا به ؾلیل واقؾکكؾو بیً ال ايؿالهی چكاکىه ؾق ؾقباق لهیًهی ٬ؿقت گیكی آياو قا
٨كاهن کكؾيؿ و ایى ؼىؾ لهیًهوال و٭ىٖ همالیک بعكی جىوٗ همیى يیكوهای جاله واقؾ ٌؿ ،به گىوهایی که ؾق
اهیكاو ؾیىاوهای جاله ایای به وشىؾ آهؿ ال شمله ؾیىاو ؼاَ ؾوقاو ياِك هعمؿ و ؾیىاو اهالک و الم٩كؾات ؾوقاو
ٜاهك بك٬ى ،٪همچًیى ؾیىاو جًالل و البؿل Eکه ایى ؾیىاوها ؾق ؾوقاو همالیک چكکىی اؾاهه یا٨ث و یکی ال ؾالیل
و٭ىٖ آياو ٌؿ (ايّاقی ؾهٍ٭ی 254:0246،و ٬ل٭ًٍؿی 254:0808،و ابى ٠بؿالٝاهك.)234:0865،
ؾق وا٩٤ ٟ٬لث و بیهباالجی ؾق اهحیالهای گفٌحه ،اي٭البها و ٌىقيهای ؾوقاو يىشىايی همالیک بكی ب١ؿ ال
بكوبای ،قٌؿ و جىو١هی ي٩ىـ لياو ،ا٨مایً همیًههای ليؿگی ،کاهً اقلي پىل ،ا٨مایً هؿاوم هالیاتها هىشب
جململ ویاوی همالیک گكؾیؿ (ابى کریك E)243:0876،چًايچه با اِالض قويها ،گىحكي آهىلي و ٨كهًگ ،جىشه
و اظحكام به ؾايً٠ ،ؿم جمایل به شًگ و ؼىيكیمی هیجىايىث ال ٨كوپاٌی ٬ؿقت شلىگیكی کًؿ .بٙىقیکه ؾق لهاو
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اواؼك ؾولث يؽىث همالیک ٨ىاؾ به واؼحاق ویاوی ،اؾاقی و يٝاهی قاه پیؿا کكؾ لیكا بكای جع٭ ٫اهؿا ٦بكؼی ال

ٌهگرایی و واگرایی نهالیک ةحری و ةری (ٌ 923-648ـ1517-1250/ .م)

ٌؿ و با جآییؿ ؾوحىق و هؽال٩ث ؼلی٩هی ٠باوی بكکًاق ٌؿ (ه٭كیمی E)134:0161،ال ایى قو ؾؼالث لياو ؾق اهك

همالیک بكی ٠الوه بك ٨ىاؾ ظکىهحی و بعكاوهای ا٬حّاؾی که هممهاو با پایاو یا٨حى ظکىهث همالیک بكی بىؾE
وال٘یى هملىک به ّا٠مال ٬ؿقت اوحبؿاؾی ؾق ظىلهی ویاوی هیپكؾاؼحًؿ (ابى ٌاهیى E)034:0783،اهیكاو و
وال٘یى بمقگ ویاوث اظحکاق کاالهای ٌك٬ی و به ؾيبال آو ویاوث هّاؾقهی اهىال ا٠یاو و هكؾم قا ؾق پیً
گك٨حًؿ ،آياو کالهبكؾاقی قا آ٤ال کكؾيؿ و بكای کىب هال و ذكوت ٠ىاقْ و هالیاتهایی بىحًؿ که هًصك به ٍ٨اق بك
بالقگاياو ؾق ؾاؼل ٌهكها و اي١کان آو بك هّك٦کًًؿگاو يمایاو ٌؿ و هممهاو جصاق ؼاقشی يیم ؾق بًاؾق هّك و
ظصال گك٨حاق ویاوث ٍ٨اق ٌؿيؿ (قهمی ;=>::B9A،و اٌپىلك <;:::<@=،و اهاهی ؼى٨ی.);:=::<A>،
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همایكهی پاظناهاو همالیک بسؽی و بؽی
ؾق ه٭ایىهی جٙبی٭ی هیاو همالیک بعكی و بكی ال يٝك بكقوی هى١٬یث ویاوی وال٘یى ٬ؿقجمًؿ و ٔ١ی ٧هیجىاو
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به بكقوی ١٨الیثها و ا٬ؿاهات بكؼی ال آوها اٌاقه يمىؾ :ال ایى قو هیجىاو گ٩ث که ؾق ؾوقاو همالیک بعكی ال بیى
پايمؾه ولٙاو اولیه که به هؿت يىؾ و یک وال ولًٙث کكؾيؿ جًها ٌّث وال جىوٗ وه ولٙاو ه٭حؿق وپكی ٌؿE
بیبكن البًؿ٬ؿاقی ه٩ؿه وال ٬ؿقت قا ؾق ؾوث ؾاٌث ،ب١ؿ ال او هًّىق ٬الووو یالؾه وال و وپه هلک الًاِك
(ؾوقه وىم ولًٙث) وی و ؾو وال به ً٠ىاو ٘الیهؾاقاو ٬ؿقت ویاوی Eهمىاقه هىشىؾیث همالیک بعكی قا ؾق بیى
همىایگاو ؾاؼلی و ؼاقشی ظ ٛ٩کكؾيؿ ،په ال آوها وی و یک وال با٬ی هايؿه يیم جىوٗ ؾه ي٩ك ال وال٘یى
هى٬حی وپكی ٌؿ که بكؼی ال ایٍاو ؼكؾوال و بكؼی ؾیگك وكبالايی بیً يبىؾيؿ Eکىايی که اوح١ؿاؾهایٍاو يىبث
به جکلی ٧و وٜی٩هٌاو يابكابك بىؾ Eبًابكایى ؾق ؼالل ایى ؾوقه با وشىؾ یک ویىحن آلاؾ و هىاوی بكای همه همالیک
ؾق ؼّىَ ايحؽاب و گمیًً ولٙاو Eها ٌاهؿ ٌّث وال ظکىهث باک٩ایث و بكشىحه و وی و یک وال يااهًی
و ا٤حٍاي ظاِل هىحین (ابى الىقؾی 130:0861،و باگث گالب ،)254:0275،ال شمله ٠ىاهلی که با٠د ایصاؾ
ایى هكز و هكزها ؾق ٘ی ایى والیاو ٌؿه بىؾ ٠باقتايؿ ال٠ :ؿم وى بلى ٢پىكاو الًاِك Eجًها قاهظل هًاوب ؾق ایى
ٌكایٗ بعكايی وشىؾ یک يایبالىلًٙه ؼكؾهًؿ و ذابث٬ؿم بىؾ اها هك اهیكی که به ٬ؿقت هیقویؿ Eاؾاقه اهىق قا به
ؾوث هیگك٨ث و ٠لیه اهكای ؾیگك جى٘ئهچیًی هیکكؾ ،ال وىی ؾیگك ٠ؿم وشىؾ قوي و وبکی هىقؾجىا ٫٨بكای
ظکىهث وال٘یى ؼكؾوال و ٠ؿم جىشه و جؤهل شايٍیًاو به ولًٙث هىشب ٔ ٧١و أمعالل همالیک بعكی
گكؾیؿ (بكوکلماو 210:0253،و باگث گالب.)265:0275،
ؾق قابٙه با وال٘یى ٬ؿقجمًؿ و ٔ١ی ٧همالیک بكی هیجىاو گ٩ث که Eج١ؿاؾ اهیكاو بكی  13ي٩ك بىؾيؿ که به هؿت
ِؿ و وی يه وال ظکىهث کكؾيؿ که چهل و هٍث وال آو جىوٗ وه جى ال ٬ؿقجمًؿجكیى وال٘یى وپكی ٌؿ
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بٙىقیکه ه٩ؿه وال اول جىوٗ ولٙاو بك٬ى ٪پایهگفاقی ٌؿ و ٌايمؾه وال يیم اٌك ٦بكوبای ظاکمیث ویاوی و
ا٬حّاؾی همالیک بكی قا يىبث به همىایگاو ؾیگك جؿاوم بؽٍیؿ ،همچًیى پايمؾه وال ؾیگك يیم جىوٗ ٤ايّىقهی
٤ىقی وپكی ٌؿ (٬ل٭ًٍؿی ،)254:0802،و آوها جىايىحًؿ با اشكای ویاوثهای هًاوب ؼىؾ اؾاهه ؾهًؿهی قاه
همالیک بعكی باًٌؿ و جىو١هؾهًؿهی قٌؿ و ٌکى٨ایی هّك ؾق اقجباٖ با ؾول ؾیگك ،ال وىی ؾیگك ال ِؿ و يه وال
با٬یمايؿه يیم بیىث و هٍث وال آو جىوٗ هلک اٌك٬ ٦ایحبای ٜاهكی وپكی ٌؿ که یکی ال ٘ىاليیجكیى اؾواق
ظکىهحی همالیک بكی هیباٌؿ و پًس وال يیم جىوٗ هلک ٜاهك ش٭ما٠ ٪الئی گفٌث که ایى ؾو ي٩ك شمو

ً
وال٘یى يىبحا ٬ؿقجمًؿی بىؾيؿ که با وشىؾ جباؾل و٩كا و ايصام هًاوبات جصاقی و يبكؾ با ؾٌمًاو ؼاقشی گفٌحه ال
(ياِكی ٘اهكی )087:0264،و لهیًه وال بكول ٔ ٧١ؾق هیاو وال٘یى ب١ؿی گكؾیؿ و ه٩حاؾ و یک وال ؾیگك يیم
جىوٗ هصؿه ي٩ك ؾیگك وپكی ٌؿ که ج١ؿاؾی ال آوها ظاکمايی ؼكؾوال بىؾيؿ و ب٭یه يیم با ٠مل و يىبهای وكیٟ
قوی کاق هیآهؿيؿ که به ؾلیل ٔ ٧١والهاو اؾاقی و ياجىايی ؾق اؾاقهی اهىق هىشب جململ واؼحاق ویاوی و ا٨ىل
جصاقت ا٬حّاؾی همالیک بكی گكؾیؿ (ابى ج٥كی بكؾی 543:0867،و ْ
ظحی 243:0271،و
قايىیماو.)254:0275،
ؾق ه٭ایىهی هیاو وال٘یى ٬ؿقجمًؿ ال شمله ظاکماو ٬ؿقجمًؿ همالیک بعكی بیبكن بًؿ٬ؿاقی ،هًّىق ٬الووو و
هًاوبات ا٬حّاؾی با همىایگاو بك٬كاق کكؾيؿ و هّك قا اللعا ٚواؼحاق ویاوی و اوحعکاهات يٝاهی ؾق بكابك
ؾٌمًاو هعاٝ٨ث يمىؾيؿ ،ال ایى قو ؾق ؾوقاو ولٙاو بیبكن و هًّىق ٬الووو قوابٗ با اقوپاییاو بك٬كاق ٌؿ و
هى١٬یث ا٬حّاؾی هّك ٌکى٨ا گكؾیؿ و ؾق ؾوقاو هلک ياِك يیم که ال ٘ىاليیجكیى اؾواق ظکىهحی همالیک بعكی
بٍماق هیقوؾ ایى هًاوبات ؾوچًؿاو ٌؿ و و٩كای ؼاقشی همىاقه به هّك هیآهؿيؿ به گىوهایی که ؾوقاو او یکی
ال ٘الییجكیى اؾواق ظکىهحی هّك بٍماق هیقوؾ.
ؾق لهاو همالیک بكی يیم ا٨كاؾی همچىو Eوی٧الؿیى بك٬ى ،٪اٌك ٦بكوبای و ٬ايّىقه ٤ىقی ال ٬ؿقجمًؿجكیى
وال٘یى بكی بٍماق هیق٨حًؿ ،آياو يیم به هايًؿ وال٘یى ٬ؿقجمًؿ همالیک بعكی کاقهای ٠امالمً١٩ه و هًاوبات

م)

هلک ياِك هعمؿ شمو وال٘یى ٬ؿقجمًؿ و باک٩ایحی بىؾيؿ که بكشىحهجكیى کاقها قا شهث جىو١هی قوابٗ جصاقی و
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قوي ٫و ٌکى٨ایی ا٬حّاؾی هّك Eؾق ؾوقاو آوها هكز و هكز و يابىاهايیهای ویاوی و اشحما٠ی ٌؿت گك٨ث

ویاوی و جصاقی با اقوپاییاو ايصام ؾاؾيؿ بٙىقیکه ؾق لهاو وی٧الؿیى بك٬ى ٪و اٌك ٦بكوبای جباؾل و٩كا با
جیمىقیاو و وایك کٍىقهای اقوپایی ايصام ٌؿ هكچًؿ يبكؾهایی با جیمىق لًگ ؾاٌحًؿ و ؾق لهاو اٌك ٦بكوبای یکی
ال بمقگجكیى پیكولهایی همالیک بكی ٨حط ٬بكن بىؾ و ؼٙكياکجكیى اج٩ا٬ی که بكای هّكیاو ا٨حاؾ ایصاؾ هكز و هكز
و يابىاهايیهای ياٌی ال بیيٝمی همالیک ولًٙحی بىؾ که ؾق وا ٟ٬ال ایى ؾوقاو به ب١ؿ وىحی بك واؼحاق ویاوی
همالیک بكی قوىغ یا٨ث ال وىی ؾیگك ؾق ایى ؾوقاو هّك ؾق قوي ٫ا٬حّاؾی و ِلط و اهًیث ٬كاق ؾاٌث ،همچًیى
ؾق لهاو ٤ايّىقه ی ٤ىقی يیم گفٌحه ال قوابٗ جصاقیٜ ،هىق ٌاه اوما٠یل ِ٩ىی و ظملهی پكج٥الیها به ؾقیای
وكغ و جصهیم اقجً بكای ه٭ابله با٠رمايی ها ال ههنجكیى هىائل ؾوقاو همالیک بكی هیباٌؿ
(ه٭كیمی 234:0831،و لمبحىو 053:0267،و ویلحه.)143:0242،
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ؾوقاو ظکىهحی هلک اٌك٬ ٦ایحبای ٜاهكی به هايًؿ ؾوقاو هلک ياِك هعمؿ ولٙاو همالیک بعكی Eیکی ال
ؾوقاوها ٘ىاليی ظکىهحی همالیک بكی هیباٌؿ ،ال وىی ؾیگك به ؾلیل وؽثگیكیهای هالیاجی بك جصاق و
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پًاهًؿگی شن ٠رمايی به هّك و ویاوث اظحکاق و ؾقگیك ٌؿو ؾق شًگهای جؿا١٨ی با ٠رمايیاو یکی ال ٠ىاهل بكول
ٔ ٧١ؾق واؼحاق ویاوی همالیک بكی هیباٌؿ (ابى ٌاهیى 310:0783،و لىوکایا 134:0238،و
لىویه )254:0278،و ایى اهك یکی ال ج٩اوتهای اواوی ؾق ه٭ایىهی با همالیک بعكی هىث ،اگكچه ؾق يعىهی
قوابٗ و هًاوبات جصاقی و يعىهی يٝاقت بك هى١٬یث ویاوی هّك ا٬ؿاهات وال٘یى بعكی و بكی هرل هن بىؾ.
ؾق ه٭ایىهی هیاو وال٘یى ٔ١ی ٧ؾق ؾوقاو همالیک بعكی هیجىاو گ٩ث که ال ؾوقاو و١یؿ ياِك بى هعمؿ بى
بیبكن ٌٍمیى ولٙاو بعكی هكز و هكز يٝاهی و ا٬حّاؾی هىشب بكول ٌىقي يٝاهیاو ٌؿ بٙىقیکه ؾق وال ب١ؿ
يیم ؾق لهاو هلک ٠اؾل والهیً به ؾلیل ٠مل لوؾ هًگام ولٙاو Eلهیًه وال جململ ویاوی ظکىهث ٌؿ ظحی ؾق
ؾوقاو هلک ٠اؾل لیى الؿیى کحبى٤ا به ؾلیل آلاق و اـیث چكکىی ها و بكول ؼٍکىالی اؤا ٞاشحما٠ی و ا٬حّاؾی
ياهٙلىب ٌؿ و هكؾم ال ظکىهث شايبؿاقی يمیکكؾيؿ (ابى بٙى٘ه 310:0243،و لىهباقؾ 210:0866،و
٠یًی )143:0316،و ایى قويؿ ؾق ؾوقاو ه٩ٝك قکى الؿیى بیبكن شاًٌگیك و هلک هًّىق ابىبکك يیم اؾاهه ؾاٌث
لیكا کاهً آب يیل والیاو ؾقال جململ ا٬حّاؾی قا بىشىؾ آوقؾ و هىشب ياقٔایحی ٠مىهی ٌؿ
(ه٭كیمی 210:0282،و ياِكی ٘اهكی ،)260:0264،و ال ؾوقاو هلک اٌك ٦کىچىک و هلک ياِك اظمؿ و هلک
ِالط اوما٠یل جا قوی کاق آهؿو آؼكیى ولٙاو یً١ی ِالط ظاشی ال یک وى ؾق وًیى کن به ٬ؿقت هیقویؿيؿ و
ال وىی ؾیگك با ٠مل و يىبهای لوؾ هًگام والهاو اؾاقی بك هن ؼىقؾ لیكا ال ؾوقاو هلک ياِك ظىى يیم به ؾلیل
ٔ ٧١ویاوی و بی اقلي ٌؿو پىل قایس کٍىق و ٌكو ٞظمالت کٍحیهای ٨كايک ها ؾق ؾقیای هؿیحكايه و ؾوقاو
ِالض الؿیى ظاشی يیم ظمالت ؾقیایی ياوگاو ٬بكن به اوکًؿقیه با٠د ایصاؾ أمعالل ویاوی و ا٬حّاؾی
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همالیک بعكی ٌؿ (کًؿی 241:0224،و هحم.)130:0267،
ؾق لهاو همالیک بكی يیم وال٘یى ٔ١ی٩ی قوی کاق آهؿيؿ ال شمله ؾق لهاو شايٍیى ولٙاو بك٬ى ٪یً١ی پىكي
ياِك ٨كز به ؾلیل ظمالت جیمىقیاو به ب٥ؿاؾ و اٌ٥ال بیكوت جىوٗ شًىاییها هّك به هؿت چهاق وال ؾقگیك
شًگهای ؼىيیى بىؾ (٬ل٭ًٍؿی ،)210:0808،و ایى اولیى بعكاو ویاوی هّك بىؾ Eبٙىقیکه ؾق لهاو ٠بؿال١میم
بى بك٬ى ٪يیم به ؾلیل قکىؾ جصاقت و ج٭ىین وىقیه هیاو ق٬با جململ ویاوی بىشىؾ آهؿ ،همچًیى ؾق ؾوقاو ؼلی٩ه
ِ ُ
المىح١یى ٠باوی و هئیؿ الًّك ٌیػ المعمىؾی و ه٩ٝك اظمؿ بى ٌیػ و هعمؿ بى ٘ٙك جا لهاو قوی کاق آهؿو

هلک ٠اؾل جىهاو بای و هلک اٌك ٦جىهاو بای ؾوم به ؾلیل ٔ ٧١وال٘یى و ؼالی ٌؿو ؼمايهی ولًٙحی و ٠مل و
يىیكی 310:0873،و باگث گالب ،)254:0275،هك چًؿ ؾق اکرك هىاقؾ وال٘یى با وًیى باالی پًصاه وال قوی
کاق هیآهؿيؿ اها به ؾلیل ٠ؿم جىايایی ویاوی ؾق اؾاقهی ظکىهث و يؿاٌحى ِاظب هًّباو کاقؾاو ؾق اشكای
٨كاهیى ظکىهحی ؾق بكابك ؾٌمًاو ؼاقشی ٌکىث ؼىقؾيؿ Eو ایى هىٔى ٞیکی ال ٌباهثهای همالیک بعكی و
ْ
بكی ؾق لهیًه ٔ ٧١ویاوی وال٘یى و یکی ال ٠لل ٨كوپاٌی ظکىهحٍاو هیباٌؿ.
بؽؼقی اوضاع الحصاظی و هًاقبات جداؼی همالیک بسؽی و بؽی
يمؾیکی به هًؿ و قاههای جصاقی ؾقیای وكغ و ؾقیای هؿیحكايه که ي٭ً ههمی ؾق قوي ٫ا٬حّاؾی هّك ؾاٌث وبب
ٌؿ که کاقواوهای جصاقی په ال باقگیكی ال ٌك ٪ؾوق به ا٬یايىن هًؿ و وپه ال ؾقیای وكغ به هؿیحكايه ق٨حه و ؾق
اقوپا باقهای ؼىؾ قا جؽلیه کًًؿ (باقجىلؿ ،)213:0873،و بؿوو ٌک ؾق ایى اهك همالیک ي٭ً پكقيگی ؾاٌحًؿ ،بك
ایى هىئله بایؿ يیال ٌؿیؿ اقوپا به جىلیؿات هًؿ و کاالهایی هايًؿ اؾویهٙ٠ ،كیات و بؽىق قا ؾق يٝك گك٨ث که ؾول
اقوپایی بكای جؤهیى هایعحاز اولیهی ؼىؾ و ٠بىق هىالمثآهیم کاقواوهای جصاقی ال ؾقیای وكغ Eبا بیبكن ٬كاقؾاؾ
جصاقی هً١٭ؿ هیکكؾيؿ (لىحكيس 341:0262،و وايؿقیى 102:0273،و اهاهی ؼى یی ،)120:0274،ال ایى قو
هیجىاو به ٬كاقؾاؾهای جصاقی که جىوٗ اهیكاو هملىکی ال شمله Eبیبكن ،هًّىق ٬الووو ،اٌك١ٌ ٦باو و بك وبای

م)

ال لعا ٚواؼحاق جصاقی و ا٬حّاؾی هیجىاو گ٩ث که با جىشه به اوح٭كاق ظکىهث همالیک ؾق هىیك قاههای ؾقیایی و
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يىبهای لوؾ هًگام و ویاوثهای ياهحًاوب وال٘یى هىشب أمعالل ظکىهث گكؾیؿ (وبکی 124:0873،و

ِىقت گك٨حه بىؾ اٌاقه يمىؾ.
همایكهی قاضحاؼ الحصاظی همالیک بسؽی و بؽی
ؾق ه٭ایىهی جٙبی٭ی اؤا ٞا٬حّاؾی همالیک بعكی و بكی هیجىاو گ٩ث که ؾق ؾوقاو همالیک بعكی اولیى باق
ولٙاو بیبكن بًؿ٬ؿاقی به بك٬كاقی قوابٗ جصاقی با اقوپاییاو و جىو١هی هىیكهای اقجبا٘ی و گىحكي هًاوبات
ا٬حّاؾی با اقؾوی لقیى و ؾولث ٌهكهای ويیم و شًىا و بیمايه پكؾاؼث ،ؾق وا ٟ٬بیبكن با جؿاوم بؽٍیؿو به
پیماوها و ٬كاقؾاؾهای جصاقی و با ایصاؾ اجعاؾیههای چًؿگايه با ؾول ؾیگك هّك Eؾولث همالیک قا بىىی اهؿا٦
بلًؿ هؿجی وى ٪ؾاؾ (وبکی ،)145:0873،که وال٘یى ب١ؿی يیم اؾاهه ؾهًؿهی قاه او بىؾيؿ ال شمله وی ٧الؿیى
٬الووو که ب١ؿ ال بیبكن٬ Eؿقجمًؿجكیى ولٙاو هّك بىؾ و با ایصاؾ پیمايهای جصاقی با اقوپاییاو١٨ Eالیثهای
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ا٬حّاؾی قا جىو١ه ؾاؾ و به جٍىی ٫بالقگاياو پكؾاؼث و ٌكایٗ ق٨اهی و اشحما٠ی ویژهایی بكای جاشكاو ٨كاهن يمىؾ،
همچًیى ؾق ؾوقاو هلک ياِك هعمؿ بى ٬الووو يیم به ؾلیل ٘ىاليی بىؾو ؾوقاو ظکمكايیاي و با ايصام ١٨الیثهای
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٠مكايی و جىو١هی هكاوؾات جصاقی و ویاوی ق٨ث و آهؿ و٩كای ؼاقشی به هّك گىحكي یا٨ث و ٌکى٨ایی
ا٬حّاؾی هّك هىشب هعبىبیحً ؾق هیاو هكؾم گكؾیؿ (شىلشايی 120:0252،و گابكیل.)154:0270،
ال آيصایی که وال٘یى اولیه بًیايگفاق و جؿاوم بؽً پایههای واؼحاق ویاوی و ا٬حّاؾی همالیک بعكی بىؾيؿ
وال٘یى ؾیگكی که قوی کاق هیآهؿيؿ با ايصام ویاوثهای هؿوو و والهاو یا٨حه جىايىحًؿ هّك قا ؾق ٌكایٗ
هًاوب و هح١اؾل ا٬حّاؾی يگه ؾاقيؿ ال شمله ولٙاو ظىام الؿیى الچیى ؾق ؾوقاو ؾو والهی ظاکمیحً به ؾلیل
قویؿگی به اؤا ٞق٨اهی هّك و اشكای ٠ؿالث ٠مىهی Eهمالیک ؾق ق٨اه اشحما٠ی بىؾيؿ و هیچگىيه بعكاو
ا٬حّاؾی بىشىؾ يیاهؿ (وبکی 0873 :154،و ه٭كیمی ،)254:0828،همچًیى ؾق ؾوقاو هلک کاهل ٌ١باو ؾق
لهاو بكول ٬عٙی با گكؾآوقی ٨٭یكاو و ج٭ىین آياو ؾق هیاو ذكوجمًؿاو و بالقگاو جالي هیکكؾ که بعكاوهای
اشحما٠ی قا به ظؿا٬ل بكوايؿ و هلک ِالض الؿیى ِالط يیم ٨كؾی هفهبی و ؼىي ق٨حاق بىؾ و ؾق لهاو هلک اٌك٦
ٌ١باو بكؼال ٦ظمالت ؾقیایی به ٬بكن و اوکًؿقیه ؾق ؾوقاو چهاقؾه والهی ظکىهحً هّك ؾق ِلط و آقاهً
بىؾ (باگث گالب ،)213:0275،و ایى اهك يٍاو ؾهًؿهی ایى اوث که وال٘یى بعكی با وشىؾ بعكاوهای
ا٬حّاؾی که بىشىؾ هیآهؿ جىايىحًؿ پیاهؿهای آو قا به ظؿا٬ل بكوايًؿ و ال ٌؿت یا٨حى آو شلىگیكی کًًؿ و همیى
يکحه یکی ال ج٩اوتهای اواوی آوها ؾق ه٭ایىه با همالیک بكی هیباٌؿ.
ؾق ؾوقاو همالیک بكی يیم اولیى ولٙاو یً١ی هلک ٜاهك وی ٧الؿیى بك٬ى ٪به بك٬كاقی هًاوبات ویاوی و جصاقی
با اقوپاییاو و هكاوؾهی با و٩كای ؼاقشی پكؾاؼث و با کاهً هالیات ها و ايصام کاقهای ٠ام المً١٩ه و ؾاٌحى
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ِاظب هًّباو ظك٨ه ایای ؾق ؾقباق پایههای ظکىهث همالیک بكی قا اوحعکام بؽٍیؿ (باگث
ِْ ِ
گالب 254:0275،و القون ،)154:0267،ؾق ؾوقاوهای ب١ؿی يیم ؾق لهاو وی ٧الؿیى ٘ٙك به ؾلیل کاق آهؿی
ولٙاو و ظمایث ال هكؾم و ظکىهث Eهّك ال ا٬حّاؾی ٌکى٨ا بكؼىؾاق بىؾ ،همچًیى ؾق ؾوقاو اٌك ٦بكوبای به
ؾلیل جىاهل ولٙاو ؾق اهك ظکىهث ؾاقی و ايصام ١٨الیثهای ا٬حّاؾی جىايىث ٬بكن قا آلاؾ کًؿ و به هكاوؾهی با
و٩كای ؼاقشی ال شمله ٌاهكغ جیمىقی بپكؾالؾ (کاٌايی .)104:0237،بٙىقیکه ؾق ؾوقاو ه٩ؿه والهی ظکىهحً
هّكیاو ؾق ِلط و اهًیث به وك هیبكؾيؿ ،یىو ٧بى بكوبای يیم با وشىؾ هٍکالت ؼاقشی با ٌاهكغ جیمىقی و
اوکًؿق ٬كایىو ٧به اظیای ؾوباقهی جصاقت پكؾاؼث Eهمچًیى ؾق ؾوقاو ش٭ما٠ ٪الئی يیم هكاوؾات جصاقی با

ٌاقهكغ اؾاهه ؾاٌث ،ؾق وا ٟ٬او اولیى ولٙايی بىؾ که ؾق هیچ شًگی ظٕىق يؿاٌث ال وىی ؾیگك او ٨كؾی جصمل
٨كؾی هىى بىؾ جا ظؿوؾی با ک٩ایث Eو والهاو اؾاقی که ؾاٌث جىايىث ؾوقايی ال ق٨اه ا٬حّاؾی قا بكای هّكیاو
بىشىؾ بیاوقؾ (يٝاهی يیٍابىقی 301:0267،و وبکی.)210:0873،
ؾق ؾوقاو یالؾه والهی ظاکمیث اٌك ٦ایًال يیم و٩یكايی ال وىی هعمؿ ؾوم ٠رمايی به ؾقباق هّك آهؿيؿ و با
ظمایث ال ؾیىايىاالقی و يٝام اؾاقی و اِالض ؤ١یث پىل Eاؤا ٞا٬حّاؾی هّك ٌکى٨ا بىؾ بٙىقیکه ظحی
گكوهی ال هیئثهای يمایًؿگی کٍىقهای ق٬یب الشمله ٬بكن و ٬اهكه به هّك آهؿيؿ (قٌیؿالؿیى 210:0277،و
لىویه ،)267:0278،و ایى يیم یکی ال و یژگیهای هٍحكک ؾق همگكایی همالیک بعكی و بكی ؾق لهیًهی بك٬كاقی
اؾاقی هىشب بكهن ؼىقؾو ٌكایٗ هًٝن ٬بلی ٌؿ بٙىقیکه ؾق ؾوقاوهای ب١ؿ يیم ال شمله ؾوقاو هئیؿ اظمؿ بى
ایًال و هلک ٜاهك ؼىي ٬ؿم با ؼالی ٌؿو ؼمايهی ولًٙحی و اٙ٠ای جیىل به اهكا با٠د ایصاؾ جململ ؾق واؼحاق
ظکىهحی ٌؿ و هى١٬یث ا٬حّاؾی ؾقباق به وىحی گكاییؿ (ابى ال١بكی 254:0271،و ٌیبايی.)134:0234،
ؾق ّ٠ك همالیک بكی شم بكؼی ال هىا ٟ٬هعؿوؾ٬ Eیمثها باال ق٨ث و ٬ؿقت ؼكیؿ کاهً یا٨ث و هك یک ال
اهیكاو و١ی ؾاٌث جا هى١٬یث ؼىؾ قا هىحعکن و ذكوت بیٍحكی به ؾوث بیاوقؾ و کمحك به والهاوؾهی يٝام پىلی
جىشه هیکكؾيؿ و وال٘یى و اهیكاو بمقگ به ویاوث اظحکاق کاالهای ٌك٬ی بهویژه بؽىق ،اؾویه و چاًٌی پكؾاؼحًؿ
(ابى کریك 243:08776،و ابى ج٥كی بكؾی ،)134:0272،و ؾق وال ( 717ه 0313/٪.م) جصاقت آو قا ال بًؿق
ْ
٠ؿو ؾق یمى به بًؿق شؿه (لیك ي٩ىـ هىح٭ین ؼىؾٌاو بىؾ) ايح٭ال ؾاؾيؿ Eؾق وا ٟ٬با ال بیى ق٨حى يٝام اٙ٬ا٠ی و

م)

هًاوبات ا٬حّاؾی هیباٌؿ Eاها بحؿقز جصاقت ا٨ىل یا٨ث لیكا که ولٙاو با جصمل گكایی و بی جىشهی به والهاو
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گكا و پك همیًه بىؾ اها ؾق ؾوقاو پًس والهی ظکىهحً هّك ال ذبات و پایؿاقی ؼاِی بكؼىؾاق بىؾ Eال آيصایی که او

ايعٙاٖ ًِا٠ث به ٘م ٟؾوحیابی به ؾاقایی بیٍحك ال قاههای هؽحل ٧ياچاق ٌؿيؿ Eال ایى قو با ؾق پیً گك٨حى
ویاوث اظحکاق Eجصاقت قا بهً٠ىاو قاهی بكای شبكاو ٔ ٧١ا٬حّاؾی ؼىؾ ايحؽاب کكؾيؿ ال ایى قو هالیات ٠بىق و
هكوق قا به هالیاتهایی ا٨موؾيؿ که بك قوی کاالهای ِاؾقاجی و واقؾاجی بىحه هیٌؿ و ؾق هكاکم گمكکی پكاکًؿه Eؾق
بًاؾق هؽحل ٧پكؾاؼث هیٌؿ (ٌباقو 074:0271،و باقجىلؿ :143،بی جا).
ال ا٬ؿاهات ا٬حّاؾی ایى ؾوقاو که هًصك به بكول ٬عٙی و بك هن ؼىقؾو اؤا ٞا٬حّاؾی هّك ٌؿ Eویاوث اظحکاق
بىؾ که ال ؾوقاو اٌك ٦بكوبای آ٤الٌؿه بىؾ که شايٍیًاو ب١ؿی بك وبای ال شمله ولٙاو ؼىي٬ؿم (761-754

123

هـ 0356-0350/م ).و ولٙاو ٬ایحبای ( 762،810هـ 0357،0384/.م) يیم ؾيبال کكؾيؿ (٬ل٭ًٍؿی234:0828،
و باگث گالب.)245:0275،

تاریخنامه خوارزمی  -سال پٌجن  -شوارُ شاًسدّن  -تابستاى 0560

ال ؾیگك ؾٌىاقیهای ا٬حّاؾی هّك هیجىاو به ؾوقاو بك وبای اٌاقه يمىؾ که به ؾلیل بكؼىقؾهای ؾقیایی با ؾلؾاو
ؾقیایی هؿیحكايه ؾق ٬بكن و بكؼىقؾ با جكکمىهای آ٬ ٪ىیىيلى ؾق هًاٌ٘ ٫مالی همیًههای وًگیًی بكای ؾولث به
وشىؾ هیآوقؾ که بهياچاق بك ا٬حّاؾ ؾاؼلی ٍ٨اق واقؾ هیٌؿ .ال هًاوبات ؾیگك بكوبای Eقوابٗ او با ٠رمايیاو و
ٌاهكغ جیمىقی هیباٌؿ که بهجؿقیس هىٔ ٟاو يىبث به آوها ج٥ییك هیکكؾ (ايّاقی ؾهٍ٭ی 124:0271،و
قٔىی ،)125:0281،همچًیى ویاوثهای اظحکاق ٌکك و ٤الت يیم بك قويؿ ا٨ىل ا٬حّاؾی و و٬ى ٞبعكاوهای
٬عٙی و ٨٭ك اشحما٠ی هیا٨موؾ .ؾق لهاو ٬ایحبای ْ
جًمل ا٬حّاؾی ظکىهث ا٨مایًیا٨حه بىؾ Eهكچًؿ جالي ؾولث با
گك٨حى ٠ىاقْ و هالیاتهای ٌؿیؿ هايًؿ هالیات وكايه وال ( 784هـ 0381/م) و جًمیل اقلي پىل و بهكهکٍی
بیقظمايه و بیاذك ال ٘ب٭هی بالقگاياو شهث آقام کكؾو اؤا ٞبیيحیصه بىؾ Eهمچًیى ؾق لهاو ولٙاو ٤ايّىقهی
٤ىقی ؾق وال ( 811-815هـ 0405-0411/م ).هّك با هىئلهی وؼین ا٨ىل جصاقت و ٠ایؿات بالقگايی قوبهقو
ٌؿ (لمبحىو ،)201:0267،ال ایى قو هممهاو با يابىاهايی اؤا ٞا٬حّاؾی Eيٝن اشحما٠ی ،يٝاهی و ویاوی
ظکىهث همالیک يیم ؾچاق ٔ ٧١و وىحی ٌؿ ،به گىيههایی که ؾق بكابك ٔكبات ؾٌمًاو جىاو ه٭اوهث قا يؿاٌحًؿ.
ؾق ؾوقاو همالیک بعكی قابٙه هیاو هكؾم و ظکىهث به گىوهایی بىؾ که اکرك وال٘یى به هعٓ هٍاهؿه یک
بعكاو Eايباقهای ولٙايی قا گٍىؾه ٤الت و ياو قا ؾق هیاو يیالهًؿاو ج٭ىین هیکكؾيؿ ظحی بالقگاياو و ذكوجمًؿاو
هن هى ٧ٜبىؾيؿ ایى کاق قا ايصام ؾهًؿ .ؾق وا ٟ٬اقجباٖ هكؾم هّك با همالیک به ؤ ٟه١یٍحی آوها اقجباٖ ؾاٌث
اگك بعكاو ا٬حّاؾی ٌؿیؿ بىؾ و ٬یمثها ا٨مایً هییا٨ث هكؾم ال ظکىهث شايبؾاقی يمیکكؾيؿ :هايًؿ لهاو
لیىالؿیى کحبى٤ا یالؾهمیى ولٙاو هملىکی همالیک بعكی و ؾق لهاو ياِكالؿیى ٌ١باو ؾق وال ( )653به ؾلیل
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ظمایث هكؾم ؾق هًگام ٬عٙی و گكوًگی و به هًگام ٌىقي ٤الهاو شلباو ٠لیه او٘ Eب٭هی ٠ىام ؾق کًاق او
ایىحاؾيؿ و شًگیؿيؿ (ابى اذیك 254:0876،و ياِكی ٘اهكی ،)088:0264،بیبكن بًؿ٬ؿاقی ؾق وال (٬ )511بل
ال آيکه بعكاو ٬عٙی ٌؿیؿ ٌىؾ ؾوحىق ؾاؾ هكؾم ٠اؾی قا وكٌماقی کًًؿ و اهیكاو آياو قا ا٘١ام يمایًؿ .ظىامالؿیى
الچیى هن با هكؾم همؿقؾی هیکكؾ و اهىال یحیماو قا ال ؾوث اهیكاو ؼاقز واؼث و ؾق اؼحیاق ِاظبايٍاو ٬كاقؾاؾ،
هًّىق ٬الووو به ؼا٘ك ٌکى٨ایی ا٬حّاؾی و آوىؾگی هكؾم و هعمؿ بى ٬الووو به ؼا٘ك ١٨الیثهای ا٬حّاؾیاي

هىقؾ جىشه و اظحكام هكؾم بىؾيؿ (ه٭كیمی ،)154:0828،ؾق ؾوقاو ياِكالؿیى ٌ١باو ؾق لهاو ٬عٙی اهیكاو قا شمٟ
ؾق ظالیکه ؾق لهاو همالیک بكی بمقگاو و قشال ؾولث ٤الت قا ؾق و٬ث اقلايی ؼكیؿه و ـؼیكه هیکكؾيؿ و ؾق
لهاو گكايی و ٬عٙی آو قا چًؿ بكابك به بالاق ٠كٔه هیکكؾيؿ (يىیكی ،)134:0873،کاقگماقاو ؾولث هايًؿ
هعحىبیى ؾق و٬ث بعكاو اوح٩١ا هیؾاؾيؿ لیكا گكايی و کمبىؾ آـو٬ه و ياو و ياجىايی کاقی ؾق ق ٟ٨بعكاو Eآياو قا
هصبىق به اوح٩١ا هیکكؾ یا ولٙاو آياو قا ٠مل هیکكؾ .هلک ٜاهك بلبای هىیؿی ولٙاو همالیک بكی به ٌکایث
هكؾم جىشهی يؿاٌث و ؾق وال ( )761و٬حی گكايی ٌؿیؿ ٌؿ هكؾم به ولٙاو پًاه بكؾيؿ اها او جىشهی يکكؾ ،ؾق وال
( )728هكؾم شلىی اٌك ٦بك وبای ق٨حًؿ جا به آياو کمک کًؿ ولی او و١٬ی يًهاؾ Eبٕ١ی هىا ٟ٬بعكاو ا٬حّاؾی قا
بًابك ایى هیجىاو گ٩ث که ٌكایٗ ا٬حّاؾی هّك ؾق هك ؾوقاو همالیک بعكی و بكی ٌکى٨ا بىؾ و هّك بهً٠ىاو هكکم
هباؾالت ٌك ٪ؾوق و ٤كب بٍماق هیق٨ث و همالیک بهً٠ىاو ؾولحی واوٙهگك بىؾيؿ که با جىشه به هى١٬یحی که ؾق
بًاؾق جصاقی و لًگكگاهها و هىیكهای جكايمیحی ؾاٌحًؿ همىاقه ؾق جٕاؾ هًا ٟ٨ؾول هؽحل ٧با یکؿیگك ایى ظکىهث
جًها ٠اهل اهحیال بؽً به ٬ؿقتهای هىشىؾ ؾق هًٙ٭ه بىؾ و لهايی که با ؾولحی هحعؿ هیٌؿ شایگاه جصاقی آو
ؾوچًؿاو قٌؿ هیکكؾ که ؾق ایى هىقؾ همالیک بعكی بهؼىبی ٠مل کكؾيؿ ،ؾق ظالیکه همالیک بكی هكچًؿ ؾق
ابحؿا ؾق لهاو بكؼی ال وال٘یى ٬ؿقجمًؿ ایى شایگاه جصاقی قا ظ ٛ٩کكؾيؿ اها ؾق ؾوقههای ب١ؿ ال يگهؿاقی آو
٠اشم هايؿيؿ بٙىقیکه ؾق ؾوقاو ياِك ٨كز بى بك٬ى ٪ياوگاو شًىاییها به بیكوت ظمله بكؾ Eایى هىٔىٞ

م)

٠فاب ؼؿاويؿ هیؾايىحًؿ و ٠اهل آو قا ٨ى ٫و ٨صىق هكؾم و ظکام بٍماق آوقؾيؿ (ه٭ؿوی.)214:0250،
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کكؾ و گ٩ث به ٨٭یكاو کمک کًًؿ.

يٍاوؾهًؿهی ایى اوث که بكؼال ٦ؾوقاو بعكیها که شًىاییها یکی ال هحعؿاو اِلی هّك بٍماق هیق٨حًؿ ؾق
ؾوقاو همالیک بكی بهجؿقیس قوابٍٙاو با هّك به وكؾی گكاییؿ و به ق٬یبی شؿی و وكوؽث با همالیک جبؿیل
ٌؿيؿ.
بؽؼقی قاضحاؼ فؽهًگی همالیک بسؽی و بؽی
یکی ال جؤذیكات ٨كهًگی و اشحما٠ی جصاقت بكؾه ؾق هّك Eوقوؾ يژاؾهای هؽحل ٧بكؾگاو و ٌکلگیكی شاه١ه چًؿ
يژاؾی ؾق هیاو آوهاوث .ؾو يژاؾ ٤الب بكؾگاو Eجكک و چك که بىؾيؿ که ٘ی یک جعىل ههن ؾق قويؿ جصاقت و
ؼكیؿ بكؾه ال ؾٌث ٬پچا ٪جكکیب يژاؾی ولًٙث همالیک يیم ؾچاق ؾگكگىيی ٌؿ و ایى جعىل ال آيصا ٌكوٌ ٞؿ که
ؾق ؾوقاو همالیک بعكی بكاذك ظصن ٨كاواو ؼكیؿ بكؾگاو ال ؾٌث ٬پچا E٪ایى هًٙ٭ه با کاهً شم١یث هىاشه
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ً
گكؾیؿ Eلیكا ویىحن یک يىلی که ه١مىال جًها ٍ٬ك ؼاِی ال بكؾگاو باالؼُ ؾؼحكاو و پىكاو شىاو قا ؾق ؼىؾ شای
هیؾاؾ و همىاقه بك اوان ایى اِىل شاه١هی همالیک ایصاب هیکكؾ که همىاقه بكؾگاو يىشىاو ا٠ن ال ؾؼحك و پىك
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که هًىل به وى الؾواز يكویؿه بىؾيؿ Eؼكیؿاقی ٌىيؿ و ایى اهك به کاهً ٌؿیؿ جصاقت بكؾه ؾق ایى هًٙ٭ه هئذك بىؾ
(ابى ج٥كی بكؾی 214:0852،و ابى ٨كات E)310:0825،ال وىی ؾیگك ؾق ؾوقاو همالیک بعكی به ؾلیل وشىؾ
ویىحن Dیک يىلی یا ویىحن بكؾگی Cلهیًه بكای ؼكیؿ و ٨كوي بكؾگاو بیٍحك ٨كاهن بىؾ Eلیكا بكؾگايی که به ؼؿهث
يٝاهی گك٨حه هیٌؿيؿ بایؿ ال ولىله هكاجب هكم ٬ؿقت باال هیق٨حًؿ و يمیجىايىحًؿ ٨كليؿايٍاو قا به شای ؼىؾ
بگفاقيؿ Eال ایى قو بكای ظ٬ ٛ٩ؿقت يٝاهی ؾولث همالیک Eبایؿ به ٘ىق هؿاوم بكؾگاو شىاوجك ال ؾٌث ٬پچا٪
ؼكیؿاقی هیٌؿيؿ به ٠باقجی ؾیگك شاه١هی هملىک یک شاه١هی ؾق ظال يى ٌؿو ؾائمی بىؾ که به وویلهی وقوؾ
هىحمك بكؾگاو شىاو همىاقه ـؼیكهوالی هیٌؿ ،البحه ج١ؿاؾ لیاؾی ال ٨كليؿاو بكؾگاو پیٍیى ه١كو ٦به Dاوالؾ
الًان Cؾق واظؿهای ٨ك٠ی اقجً هملىکاو ؼؿهث هیکكؾيؿ Eایؿه ایای که ؾق پٍث ایى اِل ٬كاق ؾاٌث Eه١ح٭ؿ
بىؾ که ٨كليؿاو بكؾگاو واب ٫هماو ویژگیها و کی٩یات يٝاهی پؿقايٍاو قا يؿاقيؿ و ٨ا٬ؿ جىايمًؿیهای آوها هىحًؿ
(شاظ :214،ٛبی.جا و لىکان ،)153:0265،ؾق وا ٟ٬ویىحن Dیک يىلی یا بكؾگی Cهىشب وابىحگی بكؾگاو به
ولٙاو و هكبیاو يٝاهی آوها هیگكؾیؿ ،بكؾگاو ؼكیؿاقیٌؿه ؾق وكبالؼايههای هّك ٠الوه بك ج١لین يٝاهی یا
ً٨Dىو العكب Cاظکام ؾیى هیآهىؼحًؿ و ایىیکی ال اهؿا ٦ههن هكاکم آهىلٌی هملىکاو بىؾ .بًا بك ایى ؾولث
همالیک قاه ظل قا ؾق شایگمیًی بالاق ؼكیؿ بكؾگاو ؾیؿ الآوپه ؼكیؿ بكؾگاو چكکه بصای ٬پچا ٪ها آ٤ال ٌؿ و
ویل وقوؾ آوها به هّك هىشب جعىالت اشحما٠ی ،ویاوی و يٝاهی ؾق ٬لمكو همالیک گكؾیؿ (اهاهی
ؼى٨ی 245:0274،و ٠ماؾ لاؾه اِ٩هايی :210،بی جا).
المًّىق ٬الووو ؾق وال ( 567هـ 0168/٪.م ).با اوحؽؿام چكکه ها Eواظؿ يٝاهی هملىکاو چكکىی قا جؤویه
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کكؾ که يؽىحیى يٍايه ال جهؿیؿ هملىکاو ٬پچا٬ی و ق٬ابث و ؾقگیكی ؾق اقجً همالیک بٍماق هیآهؿ Eبؿیى جكجیب
شاه١هی چًؿ يژاؾی ٌکل گك٨ث که ؾق آو الؾواز بكؾگاو جعث ٬ىايیى و ٬ىا٠ؿی ايصام هیٌؿ Eبٙىقیکه بكؾگاو
هكؾ با ؾؼحكاو بكؾهی هنيژاؾ ؼىؾ یا ؾؼحكاو هملىکاو ؾیگك الؾواز هیکكؾيؿ ،الؾواز هیاو اهیكاو هملىک و ؾؼحكاو
هّكی بهویژه ؾؼحكاو ه٭اهات باال یا جاشكاو و ٠لما Eبىیاق ياؾق بىؾ .ایى هىئله ؼىؾ هىشب ا٨مایً جصاقت بكؾه و
وقوؾ ج١ؿاؾ ٨كاوايی ال وكلهیىهای ؾیگك ٌؿه بىؾ (وبکی E)143:0873،ال وىی ؾیگك الؾواز ؾقووگكوهی بكؾگاو
ال یکوى و لباو جكکی آوها که با وشىؾ ليؿگی ؾق شاه١هی ٠كبی هّك ال ؾايً ٠كبی ياللی بكؼىقؾاق بىؾيؿ هىشب

ٌؿه بىؾ که همىاقه ؾق هىا ٟ٬بعكاوهای اشحما٠ی و ا٬حّاؾی به يیكوهای بال٭ىه ایای بكای يا اهًی جبؿیل ٌىيؿ.
هیٌؿيؿ Eچًاوکه ٨حًهی اوکًؿقیه ؾق وال ( 615ه 0214/٪.م ).ؾق لهاو همالیک بعكی ؾق اذك اؼحال٨ات جصاق
٨كيگی و هىلماو هّك ؾقگك٨ث و کٍحاق ٨كاوايی به همكاه ؾاٌث (٠یًی 134:0316،و ابى ٠باؾ.)150:0315،
همایكهی قاضحاؼ فؽهًگی همالیک بسؽی و بؽی
ؾق ه٭ایىهی هیاو همالیک بعكی و بكی ال لعا٨ ٚكهًگی یکی ال ٌباهثهایی که هیاو آوها وشىؾ ؾاٌث Eواؼحاق
يژاؾی آوها بىؾ که هك ؾو گكوه بكؼاوحه ال اوحپهای قوویه و ؾٌث ٬پچا ٪بىؾيؿ و هى١٬یحٍاو به گىيه ایای بىؾ که
اٌحكاک ؾق ویژگیهای آؾابوقوىم و لباو٨ Eكهًگ یکپاقچهای هیاو آوها به وشىؾ آوقؾه بىؾ و ال لعا٘ ٚب٭ات
اشحما٠ی ؾق هیاو هك ؾو گكوه جٕاؾی وشىؾ يؿاٌث هكچًؿ ؾق پاقهای ال هىاقؾ به ؾلیل ج٩اوت وكلهیىها و هًا٘٭ی
که آوها قا واقؾ هّك هیکكؾيؿ همکى بىؾ ج٩اوت لبايی ،يژاؾی و ؾیًی و هفهبی ؾاٌحه باًٌؿ اها با وقوؾ به هّك په
ً
ال گفقايؿو ؾوقههای آهىلٌی ه١مىال آوها قا بك اوان اِىل و ٬ىايیى ویىحن ظکىهحی جكبیث هیکكؾيؿ که ایى اهك
ج٩اوتها قا به ظؿا٬ل هیقوايؿ.
ال وىی ؾیگك ال لعا ٚج٩اوتهای يژاؾی و ٨كهًگی هیجىاو گ٩ث که ایى اهك يکحهای بىیاق ظىان و ههن ؾق جاقیػ
همالیک هّك بىؾه اوث لیكا ؾق هىا١٬ی که ویىحن ظکىهحی ؾچاق ج٥ییك و جعىالت ياٌی ال ا٬ؿاهات شايٍیًی
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همىاقه ال یک ٘ب٭هی اشحما٠ی بكؼاوحه بىؾيؿ یً١ی بكؾه بىؾو آوها و ایى هىٔى ٞؾق جع٭ٌ ٫كایٗ ٨كهًگی و
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ٌىقيهای ٠مىهی ؾق ٬اهكه به ٤اقت و کمبىؾ هىاؾ ٤فایی هیايصاهیؿ و به ٘ىق ٘بی١ی بكؾگاو يیم واقؾ کاقلاق

هیٌؿ ا٨كا ؾ و يیكوها بك اوان ٘ك٨ؿاقی ال ٨كؾ و ظاکمی ؼاَ همکى بىؾ که واقؾ ٠مل ٌىيؿ و به ؾ٨ا ٞو یا ه٭ابله
با گكوهی ؾیگك شهث بك جؽث يٍايؿو ٌؽّی ؼاَ ا٬ؿام کًًؿ ،همچًیى ؾق هًگام ٔ ٧١ویاوی ظکىهث ؾق
لهاو جى٘ئههای ؾاؼلی و یا ؼاقشی ل٥مٌی ؾق هیاو وپاهیاو به وشىؾ هیآهؿ که ؾلیل آو جّ١بات ياٌی ال
ؼاوحگاه اشحما٠ی آوها بىؾه اوث ایى اهك ؾق لهاو همالیک بكی بیٍحك يمایاو هىث لیكا ؾق لهاو ٬عٙی و
ؾوؾوحگیهای ویاوی هكکؿام ال يیكوها و ِاظب هًّباو ظکىهحی يىبث به ا٨كاؾ و شاه١هی هّكی ٜلن ووحن
قوا هیؾاٌحًؿ.
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بؽؼقی و همایكهی ؼوابظ ضاؼخی همالیک بسؽی و بؽی
ؾق لهیًهی قوابٗ ؼاقشی و ه٭ایىهی هًاوبات ا٬حّاؾی همالیک هیجىاو گ٩ث که همالیک بعكی اهمیث قاه
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ؾقیای وكغ قا ؾقک کكؾيؿ Eال ایى قو همالیک ال قاه واگفاقی جىهیالت و بىحى ٬كاقؾاؾهای جصاقی گام ههمی
شهث جك٤یب جصاقت بكؾاٌحًؿ که به هىشب آو بیگايگاو ظ ٫ایصاؾ کًىىلگكی و ههاشكيٍیىهای ؾائمی قا ؾق
بًاؾق و لًگكگاهها به ؾوث آوقؾيؿ (ابى ٌاهیى 103:0783،و ٌباقو ،)043:0271،بٙىقیکه بیبكن يیكوی ؾقیایی
ایصاؾ کكؾ و به واؼث کٍحی ؾق ٬اهكه٨ ،ىٙاٖ ،شمیكهی قوؾ يیل ،اوکًؿقیه و ؾهیاٖ پكؾاؼث و ؾق جهیهی چىب
کٍحی يٝاقت ؾاٌث و ؾق لهاو کمبىؾ چىب ال آویای ِ٥یك و ایحالیا چىب واقؾ هیکكؾيؿ Eبٙىقیکه  41کٍحی ؾق
لهاو او واؼحه ٌؿ و همالیک ؾق ٬بكن و قوؾن به يبكؾ ؾقیایی با پكج٥الیها ؾق وىاظل هًؿ ٤كبی پكؾاؼحًؿ Eاها
همالیک بكی اوح٩اؾه ال يیكوی ؾقیایی قا بكای جصاقت کاالهای جصمالجی با هًؿووحاو ؾق پیًگك٨حه بىؾيؿ و
١٨الیثهایٍاو شًبهی ؼّىِی ؾاٌث و شهث جصمالت ؾقباقی ايصام هیٌؿ (ابى ج٥كی بكؾی 134:0852 ،و
ابى ٠بؿالٝاهك 243:0865 ،و باگث گالب ،)254:0275،که ایى اهك با٠د ا٨ىل قويؿ جصاقت ٌؿ و به واؼحاق
ا٬حّاؾی ظکىهث لٙمهی ٌؿیؿی واقؾ يمىؾ Eال ایى قو جىشه يکكؾو به يیكوی ؾقیایی با٠د ٌؿ که همالیک بكی
ؾق ايصام ١٨الیثهای ؾقیایی ٔ١یٌ ٧ىيؿ بٙىقیکه ؾق وال ( 0401جا  0405م) با لیاؾٌؿو ؼٙك پكج٥الیها ؾق
ؾقیای وكغ و ا٬یايىن هًؿ Eهمالیک به بكؾگاو ویاه جکیه کكؾيؿ و ؾق بكابك پكج٥الیها و ٠رمايیاو يابىؾ ٌؿيؿ
(وبکی 104:0873،و لیى پل.)143:0858،
ال وىی ؾیگك ؾق لهیًهی هًاوبات جصاقی همالیک با اقوپاییاو Eویاوث همالیک بعكی ؾق ه٭ابله با هىیعیاو با
جىو١هی قوابٗ ا٬حّاؾی و ویاوی با قوم ٌك٬ی و اقوپا همكاه بىؾه اوث بٙىقیکه با بكا٨حاؾو آؼكیى ٬ؿقت ٨كايکی
ؾق وىقیه و ٨لىٙیى Eهمالیک به ٬بكن و اقهًىحاو ظمله بكؾيؿ اها هیچ کؿام ال ایى و٬ای ٟلٙمهایی ؾق قويؿ
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هًاوبات جصاقی ٘ك٨یى واقؾ يکكؾ (گابكیل 134:0270،و وصاؾی ،)134:0264،ؾق وا ٟ٬همالیک بعكی جالي
هیکكؾيؿ بك هك ؾو کكايهی ؾقیای وكغ ؾق يىبه و ظصال و یمى هىلٗ ٌىيؿ و جصاقت ؾقیایی قا با شًىب و هٍك٪
آویا گىحكي ؾاؾيؿ (ٌباقو )041:0271،و با ایصاؾ اجعاؾ با اقؾوی لقیى و ويیم و شًىا و همچًیى بیمايه به
ه٭ابلهی با ایلؽاياو پكؾاؼحًؿ ( ْ
ظحی 214:0271،و اهاهی ؼىئی.)431:0274،
یکی ال اٌحكاکات هیاو همالیک بعكی و بكی ایى بىؾ که هك ؾو گكوه همالیک بعكی و بكی هًاوبات و ٬كاق ؾاؾهای
جصاقی با همىایگايٍاو هً١٭ؿ کكؾه بىؾيؿ و به اهك جصاقت اهمیث هیؾاؾيؿ و با ؾولثٌهكهای ويیم و شًىا و

بیمايه و اقؾوی لقیى قوابٙی ؾووحايه بك٬كاق کكؾه بىؾيؿ که همالیک بعكی با شؿیث ایى کاق قا ؾيبال کكؾيؿ Eؾق
ؾولثهای ؼاقشی پكؾاؼحًؿ.
هالیک بعكی بیٍحك ؾق لهیًهی جىو١ه ؾقیایی هى٨٭یثهایی کىب يمىؾيؿ و هى٫٨جك بىؾيؿ لیكا هىئلهی جصاقت
یکی ال ههنجكیى اقکاو جىو١هی ا٬حّاؾی هّك بٍماق هیق٨ث و همالیک بعكی به ایى اهك ّاٌكا ٦کاهل ؾاٌحًؿ و
همىاقه به آو قویؿگی هیکكؾيؿ لیكا هى١٬یث اوحكاجژیکی ویژهای که ؾاٌحًؿ همىاقه به ً٠ىاو ظکىهحی واوٙهگك
قابٗ جصاقت ؾقیایی هیاو ٌك ٪ؾوق و ٤كب بىؾيؿ و ظکىهثهای ؾقگیك هًاوبات ؾقیایی بكای ايصام هباؾالت
جصاقیٌاو بهياچاق به ایصاؾ و ظ ٛ٩قوابٗ ؾووحايهی با هّك و همالیک هیپكؾاؼحًؿ لیكا که يیال ٌؿیؿ ٌك ٪و
ؾاؼلی و ؼاقشی وشىؾ ؾاٌث ال شمله ایلؽاياو ایكاو و ق٬بای اقوپایی و پكج٥الیها که همیٍه ؾق جالي بىؾيؿ که
ایى هى١٬یث بال٭ىه قا ال هّكیاو بكبایًؿ اها هك ؾو ؾولث همالک بعكی و بكی شهث ظ ٛ٩بًاؾق ؾقیایی و کكايههای
ؾقیای وكغ و ؾقیای هؿیحكايه به ایصاؾ يیكوهای ؾ٨ا٠ی و اوحعکاهاجی همث گماٌحًؿ :هايًؿ آيچه بیبكن و بكوبای
ؾق ؾقیای وكغ و ؾقیای هؿیحكايه و ٬بكن بكای ه٭ابله با ه٥ىالو و هىیعیاو اقوپایی جؤویه يمىؾيؿ که ایى اهك ؾلیلی
قوٌى بك اهمیث جصاقت ؾقیای و جىو١هی ا٬حّاؾی بىؾه اوث هكچًؿ ؾق اواؼك ؾوقاو همالیک بكی بیجىشهی
وال٘یى ٔ١ی ٧هىشب بكول ٔ ٧١و أمعالل ظکىهث گكؾیؿ و هى١٬یث ا٬حّاؾیٌاو قا ؾق ؾقیای هؿیحكايه و
ؾقیایی وكغ ال ؾوث ؾاؾيؿ.
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٤كب بكای ٨كوي کاالها و جؤهیى يیالهای ٔكوقیٌاو اهكی بؿیهی و بالٕكوقه بىؾ هكچًؿ ؾق ایى قاه ؾٌمًاو
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ظالی که همالیک بكی با اشكا ویاوث اظحکاق به ايعّاقی کكؾو اهحیالات جصاقی هن ؾق ؾاؼل و هن ؾق اقجباٖ با

يحیده گیؽی
اقکاو ظکىهحی همالیک بعكی و بكی ال يٝك واؼحاق ویاوی ،ا٬حّاؾی و هكاوؾات جصاقی ؾچاق ٨كال و ٨كوؾهای
٨كاوايی ٌؿ Eبه گىيه ای که ؾق ٌکى٨ایی و یا ایىحایی ٬ؿقت آوها به يعى بی واب٭های اذك گفاق بىؾ Eلیكا ولًٙث ؾق
ِ
هیاو همالیک بعكی ٠مىها اقذی بىؾ Eاها جكجیب شايٍیًی ؾق هیاو وال٘یى بكی بكاوان قوي ٬ؿیمی ٌیؽىؼیث و
ِ
اقٌؿیث وشىؾ ؾاٌث .ال يٝك يژاؾی همالیک بعكی ٠مؿجا ال ٬بایل ٬پچا ٪شًىب قوویه بىؾيؿ که با ه٥ىالو و
کكؾاو اؼحالٖ پیؿا کكؾه بىؾيؿ ،اها همالیک بكی بیٍحك ال چكکههای ٩٬٭ال بىؾيؿ که ایى هًٙ٭ه جا پایاو ٬كو يىلؾهن
هیالؾی Eبیٍحك ٬ؿقت يٝاهی آوها قا جؤهیى هیکكؾ .بكؼال ٦يٝكیات بكؼی ال هًاب ٟکه همالیک يحىايىحًؿ بیً ال
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ؾو وه يىل ؼىؾ قا بك وك پا يگهؿاقيؿ Eبه يٝك هیقوؿ که ولىلهی همالیک به ؼىبی بىٗ و گىحكي یا٨حهايؿ ،اها
يىلهای ب١ؿی ؾیگك ؾيبال اٌح٥االت يٝاهی يك٨حهايؿ و ياچاق به جؤهیى ٬ىا ال شایی ؾیگك هیپكؾاؼحهايؿ.
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با ه٭ایىهی هیاو همالیک بعكی و بكی ال لعا ٚواؼحاق ویاوی هیجىاو گ٩ث که همالیک بعكی شًگصى بىؾيؿ و
جىايىحًؿ هؿیحكايه و اقوپا قا ؾق بكابك جهاشمات ه٥ىالو ظ ٛ٩کًًؿ ،همچًیى وىقیه و هّك قا ال ایىبیاو بال په
بگیكيؿ ،ال ویژگیهای ویاوی ایى ؾوقاو هیجىاو گ٩ث که همالیک اشاله ؾاؾيؿ جا ٌهكويؿاو ،هكؾم و واکًاو ایى
هًا٘٬( ٫اهكه و هّك) به ٘ىقکلی جعث کًحكل و يٝاقت ؼىؾٌاو باًٌؿ و ؾق اهىق ؾیىايی و والهاو اؾاقی آياو
هؿاؼله يمیکكؾيؿ ،ق٨حاق آياو ؾق بكؼىقؾ با هّكیاو و وىقیاو به گىيه ایای بىؾ که به بىهیاو اشاله ؾاؾيؿ جا ؾق
پىثهای يٝاقتکًًؿهی ؼؿهات کٍىقی با٬ی بمايًؿ و ویىحنهای ٕ٬ایی قا اشكا و هكا٬بث کًًؿ و ایى اهك
ْ
هىشب جٍىی ٫و گىحكي جصاقت١ًِ ،ث و کٍاوقلی ٌؿ و هىشب جصم ٟذكوت و جیىل ؾق ه٭ك ظکىهحی و ا٨مایً
اٙ٠ای ؼل١ثهای ا٨حؽاقی و ق٨اهی گكؾیؿ Eؾق ظالیکه همالیک بكی (چكکىی) ؾقٌثؼى و بی قظن بىؾيؿ و به
همالیک ولًٙحی جکیه ؾاٌحًؿ و ؾق ایى ویىحن  164والهی همالیک بؿوو وشىؾ ظکىهث اٌكا٨ی هىقوذی
با٬یهايؿه ال ذكوت و ٬ؿقت Eهیچ اهیكی ذكوت و ٬ؿقت قا به ؾیگكاو ايح٭ال يؿاؾ (ايح٭ال يىل) لیكا با هكگ یک
ولٙاو ذكوت و جیىل او هیاو اهیكاو يٝاهی ج٭ىین هیٌؿ ،ال وىی ؾیگك ؾق ایى ؾوقاو ٤یك ال هؿت کىجاهی ؾقگیكی
با جیمىق لًگ ؼٙكات ؼاقشی ؾیگكی وشىؾ يؿاٌث و وال٘یى شًگهای وؽحی قا ؾيبال يکكؾه بىؾيؿ و ایى یکی ال
٠ىاهل و جٕاؾهای ظکىهحی همالیک بكی و بعكی هیباٌؿ و با٠د واگكایی آوها ال یکؿیگك ٌؿه اوث.
ؾق لهیًهی هىائل ا٬حّاؾی هیجىاو گ٩ث که ؾق ؾوقاو همالیک بعكی با قوی کاق آهؿو ا٨كاؾ هاهك و با جصكبهE
هًاوبات ا٬حّاؾی و ویاوی ههمی با ؾول همىایه بك٬كاق هیٌؿ ،ؾق ظالیکه ؾق لهاو همالیک بكی ٠مل و
يىبهای وكی ٟؼكؾواالو وشىؾ ؾاٌث و يبىؾ يٝن و ٬ايىو ؾق اهك شايٍیًی و ؾؼالث يایبالىلًٙهها ؾق اهك
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ظکىهث ؾاقی Eؤ ٟهىشىؾ قا هحًٍس هیکكؾ و هكز و هكز و يابىاهايی ویاوی يٝاهی قا به ؾيبال ؾاٌث ،ؾق واٟ٬
همالیک بكی يحىايىحًؿ ال هى١٬یثهای هًاوبی که بكای هكاوؾات با ؾول ؾیگك به وشىؾ هیآهؿ به ؾقوحی اوح٩اؾه
کًًؿ و ایى اهك که یکی ال ههنجكیى هىائل ویاوی ظکىهث بٍماق هیق٨ث به ً٠ىاو یک هىٔى ٞهؽكب جبؿیل ٌؿ
و هىشب أمعالل ویاوی و به ؾيبال آو أمعالل ا٬حّاؾی قا به وشىؾ آوقؾ Eبه گىيهای که یکی ال ج٩اوتهای
ههن و اواوی که با٠د ٨كوپاٌی ٬ؿقت همالیک بكی ٌؿ بی جىشهی وال٘یى ٔ١ی٩ی بىؾ که ؾق ؾوقاو پایايی

همالیک بكی قوی کاق آهؿيؿ و بحؿقیس قوابٗ ویاویٌاو با همىایگاو به ؾٌمًی جبؿیل ٌؿ و ٬كاقؾاؾهای جصاقی قا
٠لث اِلی ایى قکىؾ ویاوی و ا٬حّاؾی ياؾیؿه گك٨حى اِىل اؾاقی و والهاو ویاوی بىؾ که وال٘یى ٬بلی ؾيبال
کكؾيؿ و با هؿیكیث ؾقوث و کاق آهؿ جىايىحًؿ هّك قا به هايًؿ ؾوقاو همالیک بعكی ؾق ٠كِهی ویاوی و ا٬حؿاق
ا٬حّاؾی ؾق بكابك با وایك ٬ؿقتهای هً٫ٙهایی ظ ٛ٩کًًؿ Eظال آيکه وال٘یى آؼك همالیک بكی ال ایى ویژگیها
جهی بىؾيؿ و همیى اهك هىشب أمعالل ویاوی و ا٬حّاؾی آوها ٌؿ Eؾق وا٬ ٧١ٔ ٟ٬ؿقت ا٬حّاؾی همالیک
بكی با٠د ٌؿ که ؾق لهیًهی هىائل ؾاؼلی ظکىهث ياجىاو بمايًؿ و بصای قویؿگی به اؤا ٞو بك٘ك ٦کكؾو
يابىاهايیهای ویاوی و اشحما٠ی و ا٬حّاؾی بك٠که بك وؼین ٌؿو اؤا ٞا٨موؾيؿ و هّك قا به يابىؾی کٍايؿيؿ
به ؼٙك ايؿاؼث و ال وىی ؾیگك لهیًه قا بكای ٜهىق اقوپاییاو ؾق ؾقیای وكغ و ؾقیای هؿیحكايه ٨كاهن کكؾ و هىشب
ٌ ؿ که ٬ؿقت ؾقیایی ؼىؾ قا جربیث کًًؿ و جصاقت بك ؾقیاها قا به ؾوث بگیكيؿ و وكايصام با ظمالت ٠رمايیها به
هّك به ٠مك ؾولث ؾوم همالیک بكی پایاو ؾاؾه ٌؿ.
هًابغ
ابى اذیك٠ ،مالؿیى ابی العىى ( 0876،0316ي) .الکاهل فی الحاؼیص ،جّعیط هعمؿ یىو ٧ؾ٬ا ،٪المصلؿ
الرايی الٍ١ك ،ؾاقالکحاب ال١لمیۀ ،بیكوت.

م)

لیكا که وؽثگیكیهای هالی بك هكؾم و ؾولحمكؾاو ال یک ٘ك ٦هى١٬یث ویاوی ظکام قا ؾق بكابك جى٘ئههای ؾاؼلی
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هًىىغ کكؾيؿ.

ابى ج٥كی بكؾی ،شمالالؿیى ابىالمعاوى ابى یىو 0852( ٧م 0272،ي) .الًدىم الظاهؽه فی الملىک هصؽ و
الماهؽه ،الر٭ا٨ه و االقٌاؾ ال٭ىهی ،المئوىه الّ١كیه ال١اهه٬ ،اهكه.
ايّاقی ؾهٍ٭یٌ ،مهالؿیى هعمؿ ( .)0246يطبۀ العهؽ فی الؼدایب آلبؽ و البسؽ ،جكشمه ظمیؿ ٘بیبیاو،
جهكاو٨ :كهًگىحاو اؾب و هًك جهكاو.
ابىال٩ؿاء ،العا ٛ٨بى کریك الؿهٍ٭ی ( .)0238جمىین البلعاو ،جكشمه ٠بؿالعمیؿ آیحی ،جهكاو :ايحٍاقات بًیاؾ
٨كهًگ ایكاو.
ابى ال٩كات ،الًاِك الؿیى هعمؿ بى ٠بؿالكظین ( .)0825جاؼیص ابى الفؽات ،المصلؿ الىاب ،ٟالؿجحىق ٬ىًٙٙیى
لقی ،٫بیكوت :المٙب١ۀ اال هیك کايیۀ.
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ابى اشاه ،هعمؿ بى هعمىؾ ظلبی ( .)0875الؼؽاک بیى الممالیک و الؼثمايیى االجؽاک ،هٙب١ه هعمؿ اظمؿ
ؾه٭او ،ؾهٍ :٫ؾاقال٩کك.
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ابى واِل ،شمال الؿیى ( .)0842هفؽوج الکبیؽ فی اضباؼ بًی ایىب ،جع٭ی ٫شمال الؿیى ٌیال٬ ،اهكه :شاه١ه
٨ئاؾ االول.
ابى الىقؾی ( .)0861جحسحه المطحصؽ فی اضباؼ البهؽ ،جع٭ی ٫اظمؿ ق١٨ث ،بیكوت.
ابىبٙى٘هٌ ،مهالؿیى هعمؿ بى ٠بؿالله ( 0876م 0243،ي) .جسفه الًظاؼ فی غؽائب االهصاؼ و الؼدایب
االقفاؼ ،جع٭ی ٫هعمؿ ٠بؿالً١ین ٠كیاو و هّ٩ٙی ّ٬اَ ،بیكوت :ؾاق العیاء ال١لىم.
ابى ال٩كات ،الًاِك الؿیى هعمؿ بى ٠بؿالكظین ( .)0825جاؼیص ابى الفؽات ،المصلؿ الىاب ،ٟالؿجحىق ٬ىًٙٙیى
لقی ،٫بیكوت :المٙب١ۀ اال هیك کايیۀ
ابى ٌاهیى ،ؼلیل ( 0783م) .کهف الممالک و بیاو الغؽیك و المكالک ،جّعیط بىلى قاویه پاقیه:
المٙب١ه الصمهىقیه.
ابى ٠بكی٤ ،كی٥ىقیىن ابی ال٩كز بى هاقوو الم١كو ٦بى ال١بكی ( .)0253جاؼیص المطحصؽ العول ،جكشمه
ظٍمث الله قیأی و هعمؿ ٠لی جاز پىق ،جهكاو :ا٘ال٠ات.
ابى ٠بؿالٝاهك ،هعیالؿیى ( 0865م) .الؽوض الؿاهؽه فی قیؽۀ الملک الظاهؽ ،جع٭ی٠ ٫بؿال١میم ؼىجٙیك،
قیاْ.
ابى کریك ،اوما٠یل ( 0876م 0316،ي) .البعایۀ و الًهایه ،به کىًٌ اظمؿ ابى ظاهؿ و ؾیگكاو ،بیكوت :ؾاقالکحب
ال١لمیه.
اهاهی ؼىئی ،هعمؿج٭ی (D .)0274جداؼت و ؼاههای اؼجباعی آياجىلی ظؼ ؾهاو ایلطاياو ،Bفصلًاهه نًاضث
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(يٍكیه لباو و اؾبیات) ،ي.41
اٌپىلك ،بكجىلؿ ( .)0263جاؼیص هغىالو ظؼ ایؽاو ،جكشمه ؾکحك هعمىؾ هیك آ٨حاب ،جهكاو٠ :لمی ٨كهًگی.
ابى ٠بؿالٝاهك ،هعیالؿیى ( 0865م) .الؽوض الؿاهؽه فی قیؽۀ الملک الظاهؽ ،جع٭ی٠ ٫بؿال١میم ؼىجٙیك،
قیاْ.
باقجىلؿ ،و .و (بی جا) .ضلیفه و قلغاو ،جكشمه ویكون ایمؾی ،چاپ اول ،اهیكکبیك.
باگث گالب ،شاو ( .)0275قؽباؾاو هؿظوؼ قؽگػنث همالیک ،جكشمه ههؿی گلصاو ،جهكاو :اهیكکبیك.

بكوکلماو ،کاقل ( .)0253جاؼیص هلل و ظول اقالهی ،جكشمه هاؾی شمایكی ،جهكاو :بًگاه جكشمه و يٍك کحاب.
هیالظی ،جكشمه کكین کٍاوقل ،جهكاو :هئوىه ٠لىم اشحما٠ی ؾايٍگاه جهكاو.
ْ
ظحی٨ ،لیپ ؼىقی ( .)0271نؽق يؿظیک ظؼ جاؼیص ،جكشمه ٬مك آقیاو ،جهكاو٠ :لمی ٨كهًگی ،شلؿ ؾوم.
شاظ٠ ،ٛمك بى بعكیى هعحبىب (بی جا) .الحبصؽه بالحداؼه ،بی يا.
شىلشايی ،هًهاز الىكاز ( .)0252عبمات ياصؽی ،جّعیط ٠بؿالعی ظبیبی ،جهكاو :ؾيیای کحاب.
قٌیؿالؿیى ٕ٨ل الله .)0277( ،خاهغ الحىاؼیص ،به کىًٌ بهمى کكیمی ،جهكاو :ا٬بال.
قايىیماو ،اوحیى ( .)0275جاؼیص خًگهای صلیبی ،جكشمه هًىچهك کاٌ٩حهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی ،،چ.5
قهمی ،م .م ( .)0817جلفیك االضباؼ و جلمیر االثاؼ فی ولایغ لؿاو و بلغاؼ و الملىک جحاؼ اوؼيبىؽ ،جهكاو :بی شا.
وايؿقیى ،هیكلا ( .)0273به ظيبال هاؼکىپىلى ،جكشمه بیحا ٌمیًی ،جهكاو٬ :٭ًىن.
وبکی ،جاز الؿیى ابى يّك ( .)0873هؼیع الًؼن و هبیع الًمن ،بیكوت :ؾاقالعؿاذه للٙبا٠ه والًٍك.
ٌباقوّ٠ ،ام هعمؿ ( .)0271ظولث همالیک و يمم قیاقی جمعيی آو ظؼ جاؼیص اقالم ،جكشمه ٌهال
بؽحیاقی٬ ،ن :پژوهٍکؿه ظىله و ؾايٍگاه.
ٌیبايی٠ ،بؿالعىیى ( .)0234جاؼیص ػمىهی لؽوووقغی ،ز ،1جهكاو :اٌكا٬ی.
ِ٩ؿی ،ؼلیل بى آیبک ( .)0887اػیاو المصؽ و اػىاو الًصؽ ،جع٭ی٠ ٫لی ابىلیؿ ،بیكوت :ؾاقال٩کك الم١اِك.

م)

قٔىی ،ابىالٕ٩ل ( .)0281نهؽ ،قیاقث و الحصاظ ظؼ ػهع ایلطاياو ،جهكاو :اهیكکبیك.
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پیگى لىوکایا ،يیًا ویکحىقوويا ،آ .یى یاکىبىوکی ( .)0238جاؼیص ایؽاو اؾ ظوؼاو باقحاو جا پایاو قعه 66

٠باؾی ،اظمؿ هؽحاق ( 0315ي .)0875 .لیام ظوله الممالیک االولی فی هصؽ و الهام ،بیكوت :ؾاقالًهٕه
ال١كبیه.
٠ماؾ لاؾه اِ٩هايی ،ظىیى (بی جا) .جاؼیص هفصل اقالم و جاؼیص ایؽاو بؼع اؾ اقالم ،ز  0و  ،1جهكاو :بیيا.
٠یًی ،بؿقالؿیى هعمىؾ ( 0316ي .)0876 .ػمعالدماو فی جاؼیص اهل الؿهاو ،جع٭ی ٫هعمؿ هعمؿ اهیى،
٬اهكه :الهئیه المّكیه ال١المه الکحاب.
٬ل٭ًٍؿی ،اظمؿ بى ٠لی ( .)0808-0802صبر االػهی فی صًاػۀ اال يهاء ،ال٭اهكه :ولقاه الر٭ا٨ه و االقٌاؾ
ال٭ىهی ،المىوىه المّكیه ال١المیه.
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کاٌايی ،ابىال٭اون ٠بؿالله بى هعمؿ ( .)0237جاؼیص الدایحى ،به اهحمام ههیى وهیلی ،جهكاو :بًگاه جكشمه و يٍك
کحاب.
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کًؿی ،هعمؿ یىو .)0224( ٧والۀ هصؽ ،بیكوت :ؾاق ِاؾق.
گابكیل ،آل٩ىيه ( .)0270هاؼکىپىلى ظؼ ایؽاو ،جكشمه پكویم قشبی ،جهكاو :اوا٘یك.
القون ( .)0267جاؼیص خهاو ،قولگاق باوحاو و ٬كووووٙی ،کحاب یکن ،جكشمه اهیك شاللالؿیى ا٠لن ،جهكاو:
وكوي.
لىحكيس ،گی (<@< .):خغؽافیای جاؼیطی ظؼ قؽؾهیىهای ضالفث نؽق ،جكشمه هعمؿ ٠ك٨او ،جهكاو :ايحٍاقات
٠لمی ٨كهًگی.
لمبحىو ،آو .ک.ن و ؾیگكاو ( .)0267جاؼیص اقالم ،جكشمه اظمؿ آقام ،جهكاو :اهیكکبیك.
لىویه ،بكياقؾ ( .)0278يطكحیى هكلماياو ظؼ اؼوپا ،جكشمه هعمؿ ٬ائؿ ،جهكاو :کاقياهه.
لىکان ،هًكی ( .)0265جاؼیص جمعو ،جكشمه ٠بؿالعىیى آـقيگ ،شلؿ اول ،جهكاو :کیهاو.
لىهباقؾ ،هىقیه ( .)0866االقالم فی ػظمه االولی ،جكشمه یاویى العا ،ٛ٨بیكوت :ؾاقالٙلی١ه.
لیى پىل ،اوحايلی ( .)0858عبمات قالعیى اقالم ،جكشمه ٠بان ا٬بال ،جهكاو :ؾيیای کحاب.
هحم ،آؾام ( .)0253جمعو اقالهی ظؼ لؽو چهاؼم ،جكشمه ٠لیكٔا ٬كاگىللى ،جهكاو :اهیكکبیك.
ه٭كیمي الح٭ی الؿیى اظمؿ بى ٠لی ( 0828م) .کحاب الكلىک لمؼؽفه العول المملىک ،ياٌك هعمؿ هّ٩ٙی
لیاؾه ،هٙب١ه لصًحه الحؤلی ٧و الحكشمه و الًٍك ،ال٭اهكه :ؾاقالکحب المّكیه.
ــــــــــــــ ( 0161هـ 0307/م) .المىاػظ واالػحباؼ بػکؽ الطغظ و اآلثاؼ ،لبًاو ،بیكوت :ؾاقالکحب ال١لمیه.
ه٭ؿوی ،ابى٠بؿالله هعمؿ ابى اظمؿ ( .)0250ازكى الحماقین فی هؼؽفه االلالین ،جكشمه ٠لیً٭ی هًموی ،جهكاو:
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ٌكکث هىل٩او و هحكشماو ایكاو.
هكجٕىی ،هًىچهك ( .)0274هكائل ػصؽ ایلطاياو ،جهكاو :ؾايٍگاه جبكیم.
ياِكی ٘اهكی٠ ،بؿالله ( .)0264همعههای بؽ جاؼیص قیاقی اخحماػی نمال آفؽیما اؾ آغاؾ اقالم جا ظهىؼ
ػثمايیها ،جهكاو :والهاو چاپ و ايحٍاقات ولاقت ٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی.
يٝاهی يیٍابىقی ،جازالؿیى ظىى ( .)0267جاج المأثؽ ،جّعیط اهیك ظىى ٠ابؿی ،ؾهلی :هكکم جع٭ی٭ات ٨اقوی
قایميی ٨كهًگی شمهىقی اوالهی ایكاو.

يىیكیٌ ،هابالؿیى اظمؿ بى ٠بؿالىهاب ( .)0873يهایۀ االؼب فی فًىو اال ظب ،الصمء  ،18ال٭اهكه :ؾاقالکحب
ویلحه ،ؾوقاکه ( .)0242قفیؽاو پاپ ظؼ ظؼباؼ ضاو هغىل ،جكشمه هى١ىؾ قشب يیا ،جهكاو :ؼىاقلهی.
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المّكیۀ.
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