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چکیعه
ظکىهث واهايیاو ال اواوٗ وؿه وىم جا اواؼك وؿه چهاقم اوح٭كاق ؾاٌحه اوث .ؾق ایى ؾوقه ٌهكهای ؼكاواو بمقگ
هايًؿ هكو ،يیٍابىق ،بلػ و هكات پایگاه ١٨الیثهای ٠لمی وه١اق ٦ؾیًی ٌؿ و ٠لمای بمقگی وكبكآوقؾيؿ و
ؾايٍمًؿايی ال وكاوك وكلهیىهای اوالهی به آو ٌهكها قو کكؾيؿ .ایى ؾوقه یکی ال بكشىحهجكیى ؾوقههای جاقیػ
ایكاو و وكلهیىهای ٌك٬ی شهاو اوالم اوث و ٠الوه بك هفاهب اوالهی اهکاو ظیات وایك اؾیاو و هفاهب يمؾ
٬لمكو ایى ظکىهث وشىؾ ؾاٌث .لفا ؾق ایى پژوهً بك آيین که اٌاقهای به ایى ٨ك٬هها و يعلهها ؾاٌحه باٌین و
٠ملکكؾ و ویاوث واهايیاو ؾق ٬بال ایى ٨ك٬هها و يعلهها قا بكقوی کًین .به ؾلیل قوظیه جىاهل و جىاهعی که به
٘ىق کلی ؾق بیى اهیكاو و اهايی ظاکن بىؾ پیكواو ٠٭ایؿ و ٨ك ٪هؽحل ٧به آلاؾی ١٨الیث هیکكؾيؿ ال ایى قو
شكیاوهای ٨کكی گىياگىو پؿیؿ آهؿ که ایى هىئله یکی ال شًبههای ههن ایى ؾولث به ٌماق هیآیؿ .قوي اجؽاـ
ٌؿه ؾق ایى پژوهً قوٌی جىِی٩ی-جعلیلی هیباٌؿ.
واژههای کلیعی :واهايیاو٨ ،ك ٪هفهبی ،اوما٠یلیه ،هايىیث.
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.3ؾايٍصىی ؾکحكی جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم ؾايٍگاه ؼلیس ٨اقن بىٌهك
جاقیػ ؾقیا٨ث 1396/22/11 :جاقیػ پفیكي1396/25/28 :
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واهايیاو یکی ال ؾوؾهاوهای کهى ایكاو بىؾيؿ که کمابیً بك ٬ىمث ٌك٬ی ایكاو ٌاهل هیكکاو -هکكاو  -ویىحاو-
ؼىاقلم و کكهاو ٨كهايكوایی کكؾيؿ .ایى ولىله جعىالت ٨كهًگی و جمؿيی ٬ابل جىشهی به وشىؾ آوقؾ و ؾق ٘ىل یک
٬كو ظکىهث لهیًه هًاوبی بكای جبلىق يبى ٢ایكايی ٨كاهن آوقؾيؿ .یکی ال ویژگیهای باقل ایى ولىله وشىؾ ٨ك ٪و
يعلههای گىياگىو اوث.
وؤالی که ایى پژوهً ؾيبال ؼىاهؿ کكؾ ایى اوث که با جىشه به گىحكؾگی ٨ك٬ههای هفهبی ؾق ایى ؾوقه ٠ملکكؾ و
ویاوث هفهبی اهیكاو واهايی چگىيه بىؾه اوث؟ به يٝك هیقوؿ ایى جىاهط هفهبی اهیكاو واهايی بىؾه اوث که
هىشب ٜهىق ٨ك٬هها و يعلههای گىياگىو ٌؿه کما ایًکه هى١٬یث ش٥كا٨یایی و اوحكاجژیک هًا٘ ٫جعث ولٙه
واهايیاو به ایى هىئله کمک کكؾه اوث ،البحه اللم به ـکك اوث که واهايیاو با ٨ك٬ی که ؼٙك ویاوی يؿاٌحًؿ هؿاقا
هیکكؾيؿ اها ؾق بكابك ٨ك ٪به لعا ٚویاوی ؼٙكياک همچىو اوما٠یلیه و لیؿیه چًیى يبىؾيؿ.
قیاقثهای هػهبی قاهايیاو
واهايیاو ؼىؾ ظً٩ی هفهب بىؾيؿ و ؾا٠یهی ٬أی گكی ؾاٌحًؿ .اهیكاو واهايی به هفهب جىشه ؼاِی ؾاٌحًؿ،
بكای هرال اهیك اوما٠یل واهايی که ؼىؾ هكؾی ؾیًؿاق بىؾ با جىشهی که به ٠لمای ؾیًی ٬لمكو ؼىیً ؾاٌث قابٙهی
هىحعکمی هیاو ظکىهث و ٠الماو ؾیًی بك٬كاق کكؾ .ؾقباقهی اقجباٖ اهیكاو واهايی و ٨٭ها ٨كولايی به ي٭ل ال
ه٭ؿوی هیگىیؿ; :اهیكاو واهايی همىاقه یکی ال بمقگجكیى و واقوحهجكیى ٨٭یهاو قا باال کٍیؿه يیالهایٍاو قا
بكآوقؾه و ٨حىاها قا ال قأی وی ِاؾق هیکًًؿ و با يٝك وی کاقها قا ايصام هیؾهًؿ٨ٕ:كولايی.ٔ172 :1387،
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همايٙىق که گ٩حه ٌؿ واهايیاو ؼىؾ قا ٬أی ؾاقالک٩ك هیياهیؿيؿ .هاوقاالًهك به ً٠ىاو ذ٥ىق ؾاقالىالم ؾق بكابك
ؾاقالک٩ك هعىىب هیٌؿ .ابى ظى٬ل ال هكلهای هاوقاالًهك به ً٠ىاو پاوگاههایی که ؾق بكابكهصىم جكکاو به وكلهیى-
های اوالهی ه٭اوهث کًًؿ یاؾ کكؾه اوث وی هیگىیؿ ; :ال کىه وا٨ل ٣باقویی ؾق بكابك ِعكای ٬الن کٍیؿه ٌؿه
اوث که جاوقای چاچ اهحؿاؾ ؾاقؾ و گىیی ایى باقو جكکاو قا ال جصاول به بالؾ اوالهی هاي ٟهیٌىؾٕ .:ابى ظى٬ل،
 ٔ234 :1366ابى ٕ٨الو يیم هیگىیؿ با ایًکه جكکايی که ؾق جكکىحاو و وكلهیىهای هصاوق هاوقاالًهك به وك هی-

بكؾيؿ به اؾیاو و هىالکی چىو هىیعی ،هايىی ،قلجٍحی ،بىؾایی و ٤یكه ه١ح٭ؿ بىؾيؿ و ظحی آو ٠ؿه که اقباب ايىاٞ
قا هیپكوحیؿيؿ به ؼؿای واظؿ ;بیكجًگی٠ :٭یؿه ؾاٌحًؿ ٕابى ٕ٨الو.ٔ69 :1345 ،

هیجىاو ال لٍکكکٍی اهیك اوما٠یل واهايی به ٌهك ٘كال و جّك ٦آو ؾق وال  282یاؾ کكؾه و ب١ؿها ق٨حه ق٨حه ایى
لٍکكکٍیها شای ؼىؾ قا به جبلی٥ات هفهبی ؾق هیاو ِعكايٍیًاو جكک ؾاؾ ٕ٨كولايی .ٔ178 :1387 ،با ایى وشىؾ
یکی ال شًبههای ٌایاو جىشه ؾق ؾولث واهايیاو وشىؾ ٨ك٬هها و يعلههای گىياگىو اوث .با وشىؾ ا٬حؿاق ؾولث و
ي٩ىـ ٠لما ؾق ؾوحگاه و هكؾم ،جالٌی شهث ٍ٨اق و وؽحگیكی يىبث به اؾیاو و ٨ك ٪و پیكواو آوها ِىقت يگك٨ث و
ؾق کل گكوههای ؾیًی که ايگیمههای ویاوی ؼّمايه ای چىو اوما٠لیاو يؿاٌحًؿ ،آلاؾ بىؾيؿ ؾق وا ٟ٬اوباب ؾوام و
ا٬حؿاق و هعبىبیث ؾولث ،ویاوث و يكهً و جىاهعی بىؾ که ؾق ایى هىقؾ ا٠مال هیکكؾٕ .ياشیٔ428 :1386 ،
اهیكاو واهايی هىلماياو ؾیًؿاق بىؾيؿ و به اوحرًای یک و٩٬ه یً١ی لهايی که يّكبى اظمؿ با اوما٠لیاو ٘كض ؾووحی
قیؽث ایٍاو وًیهای ظً٩ی با٬ی هايؿيؿ اهیكاو واهايی ١٨الیثهای جبلی٥ی بكای قواز اوالم قا اقج٭ا بؽٍیؿيؿ و
ال جكشمه آذاق ؾیًی ال ٠كبی به ٨اقوی ظمایث کكؾيؿ به ؾوحىق اهیكاو واهايی و بكای ؾ٨ا ٞال ؾیى ظًی ٧ؾق ه٭ابل
بؿ٠ثهای کحابهای ؾیگكی يیم جؤلیٌ ٧ؿ٨ٕ .كای ٔ218 :1389 ،يگاقيؿه ایى هفاهب و ٨ك ٪گىياگىو قا جعث
ً٠اویى هفاهب و ٨ك ٪اوالهی و هفاهب و ٨ك٤ ٪یك اوالهی بكقوی يمىؾه اوث.
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واهايیاو ال هماو آ٤ال ٬ؿقت یابی ؼىیً لٍکكکٍیهای هح١ؿؾی بك ٔؿجكکاو ايصام ؾاؾيؿ که به ً٠ىاو هرال

هػاهب و كؽم اقالهی ػصؽ قاهايی
هػاهب اهل قًث
ؾق بیى هفاهب اهل وًث ،هفهب ظً٩ی ؾق لهاو واهايیاو ؾق هاوقاءالًهك بیًجكیى پیكواو قا ؾاٌث .هكوز ایى
هفهب ؾق آو وكلهیى ؼىاشه اهام ابىظ ٓ٩بؽاقی بىؾ که ال بؽاقا به ب٥ؿاؾ ق٨حه و ٌاگكؾی اهام هعمؿ ظىى
ٌیبايی قا کكؾه اوث ٕيكٌؽی ٔ82-77 :1363،يكٌؽی ؾقباقه آو هیگىیؿ; :هن لاهؿ بىؾ هن ٠الن و بؽاقا به
وبب وی ٬به االوالم ٌؿه اوث و وبب آو که اهل بؽاقا با ٠لن ٌؿيؿ و ٠لن ؾق وی ٨اي ٌؿ و ائمه و ٠لما هعحكم
گٍحًؿ ،وبب او بىؾه اوثٕ:....هماو ٔ77 َ ،ؼىؾ اهیكاو واهايی پیكو هفهب ظً٩ی بىؾيؿ بًابكایى ٘بی١ی بىؾ
که به جكویس ایى هفهب هیپكؾاؼحًؿ .ؾق ؾوقاو ظکىهث واهايیاو ،بؽاقا که پایحؽث آوها بىؾ ال هكاکم ٠مؿه
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هفهب ظً٩ی بىؾ .ؾق ٠هؿ واهايیاو په ال هفهب ظً٩ی ،هفهب ٌا١٨ی بیًجكیى پیكواو قا ؾق هاوقالًهك ؾاٌث و
به گ٩حه ه٭ؿوی ؾق چاچ ،ایال٘ ،٪كال و ظىهه بؽاقا هكؾم ٌا١٨ی هفهب بىؾيؿ٨ٕ .كولايیٔ174 :1387،
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نیؼه
به ي٭ل ال ه٭ؿوی ٌی١ه و ؼايؿاوهای ٠لىی ؾق لهاو واهايیاو ؾق ٌهكهایی ال ؼكاواو به ویژه يیٍابىق و هٍهؿ،
٘ىن و ؾق هاوقاالًهك ؾق ٌهكهایی چىو بؽاقا و ومكً٬ؿ واکى بىؾيؿٌ .ی١ه ؾق يیٍابىق ال گكوههای هحً٭ف بىؾ و با
٨ك٬ههایی چىو کكاهیه ق٬ابث ؾاٌث با ایى ظال به يٝك هیقوؿ که ٌی١ه ؾق يیٍابىق گاه و بیگاه ٘١ن بیههكی
ظکىهث قا چٍیؿه اوث وؾق ياهه ای که ابىبکك ؼىاقلهی به یاقاو ؼىؾ يىٌحه ال بؿق٨حاقی ابىالعىى ویصىق
وپهىاالق ؼكاواو و ال هٝلىهیث ٌی١ه ؾق ٘ىل جاقیػ ٌکىه وك ؾاؾه اوثٕ .ياشیٔ451 :1386 ،
کیالیه
يىیىًؿگاو اوالهی کیالیه قا ال ٨كٌ ٪ی١ه و ؾق لهكه ٤الت هیٌماقيؿ .اظمؿبى لکكیای کیال قا هؤوه ایى ٨ك٬ه
هی ياهًؿٌ .هكوحايی وی قا یکی ال اهل بیث په ال ش٩١كبى هعمؿ ِاؾ ٕٔٞ ٪و به گماو ؼىؾ ال اهاهاو هىحىق
ؾايىحه اوث ٌٕهكوحايیٔ77 :1335 ،
اقماػیلیه
اوما٠یلیه ٨ك٬ه ای ال ٌی١ه اوث که اهاهث قا په ال اهام ش٩١ك ِاؾ ٕٔٞ ٪ال آو پىك بمقگ او اوما٠یل هیؾايًؿ
٬كآو قا به اوما٠یل ؼحن هیکًًؿ .اوما٠یلیه قا ٬كاهٙه و هالظؿه يیم هیياهًؿ .ؾق وؿه وىم هصكی با ؾ٠ىت ٨كؾی به
يام ٠بؿالله بى هیمىو ٬ؿاض ،که ؼىؾ قا ال اوالؾ هعمؿبى اوما٠یل هیؾايىث پایه گفاق ٌؿ و ٨كليؿاو او به ً٠ىاو
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يؽىحیى ؾا٠یاو هفهب اوما٠یلی ؾق ٌهكها و يىاظی قی٘ ،بكوحاو ،ؼكاواو -یمى ،اظىا ٙ٬ی ٧بعكیى و ٨اقن
به يٍك ایى هفهب پكؾاؼحًؿٕ .ابى يؿین ٔ338 :1366 ،ؾق ؾهه آؼك وؿه وىم ابى٠بؿالله ؼاؾم ٠هؿه ؾاق ؾ٠ىت
اوما٠یلی ؾق ؼكاواو ٌؿ و ؾق يیٍابىق هىح٭ك گكؾیؿ .وی يایبايی به ٌهكهای ؼكاواو و هاوقالًهك ا٠مام کكؾ.
ٕهمؿايی ٔ12 :1338 ،به قوایث ابى يؿین ،ؾق ظؿوؾ ٠ 327بیؿالله ههؿی ابىو١یؿ ٌ١كايی قا بكای جكویس ؾ٠ىت
به ؼكاواو قوايه کكؾ .او ؾق يیٍابىق جىايىث بكؼی ال اهكای وپاه يّكبى اظمؿ ال شمله ظىیى بى ٠لی هكوقوؾی و

ولیك او هعمؿبى هىوای بلؽی قا به ؾ ٠ىت ٌی١ی ؾق آوقؾ و با ظمایث ایى ؾو ٌؽّیث شم ٟبىیاقی قا به آییى
ؼىؾ بکٍايؿ ٕابىيؿین.ٔ249 :1366 ،

ظمایث وی ال هبل٥یى اوما٠یلی ،هؽال٩ث وقلیؿيؿ و ال ایى قو بكای به ٬حل قوايؿو او ؾوث به جى٘ئه چیًی
ً
يمىؾيؿ .با ایى ظال وی په ال هكگ ٠لًا ال اوما٠یلیاو جبكا شىث و ال اهاقت کًاقه گك٨ث و پىك ؼىؾ يىض قا به
شايٍیًی بكگمیؿ لهايی که يىض به اهاقت يٍىث ؾوث به ج١٭یب و آلاق و اـیث اوما٠یلیاو گك٨ث و اقکاو
جٍکیالت اوما٠یلیه قا به کلی هحالٌی کكؾ ٕهماو .ٔ239 ،اها با وشىؾ ا٬ؿاهاجی که واهايیاو ٠لیه اوما٠لیاو ايصام
ً
ؾاؾيؿ آوها کاهال ال جکاپى ا٨حاؾه و هك لهاو که ٨كِحی هییا٨حًؿ ؾوث به ١٨الیثها و جبلی٣هایٍاو هیلؾيؿ.
کؽاهیه ،خهمیه
ً
کكاهیه یکی ال ٨ك٬ههای اوالهی اوث که ؾق لهاو ٘اهكیاو پؿیؿ آهؿ و ب١ؿا ؾق ٬لمكو واهايیاو به ؼّىَ ؾق
يیٍابىق و هكات و يىاظی هصاوق آو هايًؿ ٤كشىحاو قواشی گىحكؾه یا٨ث .هؤوه ایى ٨ك٬ه ،ابى٠بؿالله هعمؿبى
کكام ؾق یکی ال قووحاهای لقيس ویىحاو به ؾيیا آهؿ .کكاهیه به شهث بٕ١ی ٠٭ایؿ ال شمله شىن بىؾو ؼؿاويؿ و
ٌبیه بىؾو او به هؽلى٬ات ال وىی اهل وًث جک٩یك ٌؿهايؿ ٕياشی .ٔ467 :1386 ،آياو ه١ح٭ؿيؿ ایماو جًها به لباو
آوقؾو ٌهاؾجیى اوث بی آيکه ا٠ح٭اؾ ٬لبی و ٠مل ؾق آو ؾؼالث ؾاٌحه باٌؿ به ایى جكجیب هًا ٫٨و هكجکب کبیكه يیم
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همچًیى آوها بك يّكبى اظمؿ يیم اذك گفاٌحًؿ و ظمایث وی قا به ؾوث آوقؾيؿ اها ا٨ىكاو اقٌؿ وپاه يّك با

هؤهى و هىظؿ اوث و همچًیى هكجکب کبایك به شم ؾقو ،٢بكای پیاهبك شایم اوث ٌٕهكوحايی.ٔ49-46 :1335 ،
شهمیه ٨ك٬ه ای بىؾيؿ هًّىب به ابىهعكل شهن بى ِ٩ىاو ال هىالی بًی قاوب شهمیه ال يؽىحیى اًِا ٦شبكیه
هىحًؿ که بكای بًؿگاو ؼؿا هیچ گىيه ٬ؿقت اقاؾه و اؼحیاقی ؾق کاق وی ٬ائل يیىحًؿ .آياو کالم ؼؿا قا همچىو
٬ؿقیه ظاؾخ هیؾايىحًؿ و ؼؿا قا هحکلن به آو کالم يمیياهًؿ ٕياشی .ٔ472 :1386 ،ؾق لهاو واهايیاو ا٠ح٭اؾات
شهمیه ؾق ٌهك جكهم ؾق کكايه شیعىو قواشی گىحكؾه ؾاٌث.
هػاهب و كؽم ؿیؽ اقالهی ػصؽ قاهايی
٠الوه بك هفاهب اوالهی ،اؾیاو و هىالک ؾیگك يیم ؾق هاوقالًهك وشىؾ ؾاٌحًؿ که ؾق ایًصا به بكؼی ال آوها اٌاقه
هیٌىؾ:
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ؾیى بىؾایی ؾق ٬ىمثهایی ال ٬لمكو واهايیاو قواز ؾاٌث .به گ٩حه ٨كای ،ایى ؾیى ؾق ؾوقهی اهپكا٘ىقی کىٌاو ،که
ال ٬كو اول جا چهاقم هیالؾی٬ ،ؿقت ٨كهًگی و ویاوی ظاکن بك ا٥٨ايىحاو و آویای هكکمی بىؾ ،ؾق ایى هًا٘ ٫و
چیى ايحٍاق یا٨حه بىؾ ٕ٨كای کكؾيكی .ٔ21 :1365 ،ؾق هًاب٠ ٟكبی ّ٠ك واهايیُ ،و َم ًْیه ياهی اوث که به پیكواو آییى

بىؾا ؾاؾه ٌؿه اوثُ .ومًیه ال واژه وكهى ٕقاهب یىيايیٔ وايىکكیث گك٨حه ٌؿه و ؾق ٨اقوی هیايهِ ،ىقت ٌمى و
ٌمًی یا٨حه اوث ٕگكؾیمی .ٔ569 :1363،ؾق ٨كهًگهای ل٥ث ،اؾیاو و ٠لىم ،ومًیه به بث پكوحايی که به ٬ؿم

٠الن و جًاوػ اقواض ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ و ٠لن قا جًها ال ٘كی ٫ظىان پًصگايه ه٭ؿوق هیؾايىحًؿ وبه ایى شهث ،هًکك
يٝك و اوحؿالل و اهکاو ظّىل ٠لن ال ٘كی ٫اؼباق بىؾيؿ ،ا٘ال ٪هیٌؿ ٕؼىاقلهی.ٔ38 :1389 ،
هؤل٩او و ش٥كا٨یؿاياو هىلماو ال پكاکًؿگی ش٥كا٨یایی ؾیى بىؾایی ٕومًیٔ وؽى گ٩حهايؿ .هًؿ ج٥م٤م لیىحگاه
بىؾاییاو بىؾ .ؾق ؼكاواو ایى ٨ك٬ه قا ٌمًاو هیؼىايؿيؿ .ؾقيىاظی وكظؿی ؼكاواو ؾق هصاوقت هًؿ ،بثؼايههای
ٌمیًه که ;بهاق :و ;همؼاق ،:ياهیؿه هیٌؿ ،بكپا بىؾ ٕبیكويی .ٔ226 :1352 ،بكاوان کاويهای ِىقت گك٨حه ال
بكؼی ي٭اٖ ٌهك بؽاقا ،اذبات هیکًؿ که ایى ٌهك ال چًؿ الیه ٝ٠ین ٨كهًگی و ؾیًی بكؼىقؾاق بىؾه اوث ٕهكوی،
ً
 .ٔ92 :182چًايچه هىصؿی ؾق بؽاقا وشىؾ ؾاقؾ که ٜاهكا آو قا بك قوی یک آجٍکؿه لقؾٌحی ،که ؼىؾ ایى آجٍکؿه
بك قوی یک ؾیك بىؾایی واؼحه ٌؿه اوث; .به ایى جكجیب هىصؿی بك قوی آجٍکؿهای که هؽّىَ هكاون هفهبی
هعلی بىؾه بًا گكؾیؿه و همچًیى آجٍکؿه يیم به يىبهی ؼىؾ ،بك قوی یک وهاقهی بىؾایی واؼحه ٌؿه اوث .ایى وه
الیهی هفهبی قا هیجىاو به ٘ىق کلی به اؾواق جىلٗ هىلماياو ،ه٩حالیاو و کىٌاوها بك بؽاقا هكبىٖ
ؾايىثٕ:يكٌؽی.ٔ44-43 :136 ،
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بًابكایى با جىشه به هٙالبی که ً٠ىاو ٌؿ چًیى به يٝك هیآیؿ که ؾق قولگاق واهايیاو هًا٘٭ی وشىؾ ؾاٌحه که ؾق آو
ؾیى بىؾایی هًىل قواز ؾاٌحه اوث و اهیكاو واهايی با جىشه به ویاوث جىاهعی که ؾاٌحًؿ آوها قا آلاؾ گفاٌحه
بىؾيؿ.
ؾؼجهحی

هماو ٘ىق که هیؾايی ن ؾیى لقجٍحی ،آییى قومی ایكاو باوحاو ،په ال وقوؾ هىلماياو همچًاو ؾق ٌمال ٌك٬ی ایكاو
و ؾق هًا٘ ٫جعث ولٙه واهايیاو ،ال ؼكاواو و ؼىاقلم گك٨حه جا هاوقالًهك و جكکىحاو و ال آو وىی جا ویىحاو قواز
ظىاب هیآوقؾ و پیكواو آو قا هلمم به پكؾاؼث شمیه هیکًؿ .ؾق بؽاقا آجٍکؿههایی وشىؾ ؾاقؾ که يٍاو ال قواز ایى
ؾیى ؾق آو يىاظی اوث .ؾق ؾیه قاهً ال جىاب ٟبؽاقا ،که ؾق لهاو يكٌؽی هًىل آباؾ بىؾ ،آجٍکؿهای وشىؾ ؾاٌث که
بكاوان قوایات ایكايی به ؾوث کیؽىكو ،پاؾٌاه کیايی و بايی ایى ؾیه ،واؼحه ٌؿه بىؾ .ه٥او ایى آجٍکؿه قا ٬ؿین
جكا ال ؾیگك آجٍکؿههای بؽاقا هیؾايىحًؿ .بیكويی يیم ال ایى آجٍکؿه یاؾ هیکًؿ به گ٩حه او ؾق قول بیىث و هٍحن هاه
يى وكؾ ،لقؾٌحیاو بؽاقا شًٍی به يام ;قاهً آ٤ام :ؾاٌحهايؿ که ؾق آو قولؾق آجٍکؿهی ٬كیه قاهً گكؾ هن هی-
آهؿيؿ و ؾق اشحما ٞبمقگ ؼىؾ به ؼىقؾو و آٌاهیؿو هٍ٥ىل هیٌؿيؿ ٕبیكويی.ٔ234-233 :1352 ،
همچًیى ؾق لهاو يكٌؽی ؾو ،وه کىٌک بكشای بىؾ که کىٌک ه٥او يام ؾاٌث و قوظايیىو لقؾٌحی ؾق آيصا هی-
لیىحًؿ .کىی ه٥او هصاوق بالاق ؼك٬او ال ؾیگك هعلههای ٌهك بؽاقا بىؾ ٕيكٌؽی .ٔ43-42 :1363،لقجٍیاو
بؽاقا آییى هعلی ؼاِی ؾق وىگ ٌؽّیث اوا٘یكی و ظماوی ویاوي ،بكگماق هیکكؾيؿ .لقؾٌحیاو هاوقالًهك که
ً
٠مؿجا ؾق يىاظی و٥ؿ و ؼىاقلم واکى بىؾيؿ ،با لقؾٌحیاو ؼكاواو و ٨اقن اؼحال٨اجی ؾق هىٔى ٞگاه ٌماقی
ؾاٌحًؿ آوها شٍىهای بىیاقی ؾق ٘ىل وال ؾاٌحًؿ ٕ٨كای.ٔ52 :1365 ،
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ؾاٌحه و ٌاهؿه وشىؾ آجٍکؿههایی هىحین .اوالم ،ؾیى لقجٍحی قا ؾیى هصىن هیياهؿ و آو قا ال اهل کحاب به

به يٝك هی آیؿ لقجٍحیاو ؾق ايصام هكاوالت هفهبی ؼىؾ آلاؾ بىؾيؿ .چكا که ٌاهؿ بكگماق شٍىها و هكاومات آوها
ؾق ایى ؾوقه هىحین .اها با جىشه به گىحكي اوالم به يىاظی هاوقالًهك و همچًیى ٠ملیات ٬أی گكی که ظکىهث-
های اوالهی ال شمله واهايیاو ايصام هیؾاؾيؿ ،به يٝك هی آیؿ ؾیى لقجٍحی ؾق ایى هًا٘ ٫کن قيگ جك ٌؿه اوث.
ً
هرال بیكويی هیگىیؿ; :اکًىو ال هصىن ؼىاقلم کىايی هايؿهايؿ که ؾیگك آو ج١م ٫و جّ١ب گفٌحه قا يؿاقيؿ و به
ه١ك٨ث ٜىاهك اکح٩ا کكؾهايؿ و ال شىحصىی ظ٭ای ٫بالهايؿهايؿٕ :بیكويی.ٔ234-233 :1352 ،
هايىیث
هايىیث يیم ؾق بؽً هایی ال ٬لمكو واهايیاو قواز ؾاٌث .ایى ؾیى ؾق لهاو واوايیاو پؿیؿ آهؿ ،بًیايگفاق آو هايی
اوث .بكاوان شهاو بیًی ایى ؾیى ،شهاو بكاوان ؾو اِل ٬ؿین يىق و ٜلمث اوحىاق اوث .ال ایى شهث به ایى
ؾیى ،ذًىیث يیم هیگ٩حًؿ ٕابى يؿین .ٔ 392 :1366 ،پیكواو ایى ؾیى ؾق لهاو واوايیاو به جعكیک هىبؿاو لقجٍحی
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اوی٥ىق ٌؿ و ال آيصا به چیى قاه یا٨ث ٕگكؾیمی .ٔ572-571 :1363 ،په ال ٨حط اوالهی وؽثگیكی بك هايىیاو و
٬حل آياو ال وكگك٨حه ٌؿ .جا شایی که هصبىق به ههاشكت ال ٠كا ٪به ؼكاواو ٌؿيؿ به ٘ىق کلی ابى يؿین هیگىیؿ:
په ا ل ایى ههاشكت و ؾق لهاو جؤلی ٧کحاب ؼىؾهكکم هايىیث و قیاوث هايىیاو ال پایگاه ٬ؿین آو ،بابل به ومكً٬ؿ
هًح٭ل گكؾیؿ ٕابى يؿین.ٔ422 :1366 ،
٘ب ٫اٜهاقات ابى يؿین ; ،ؾق لهاو اهاقت يّكبى اظمؿ ظؿوؾ پايّپؿ جى ال هايىیاو ؾق ومكً٬ؿ گكؾ آهؿيؿ و کاق
ایٍاو هٍهىق گٍث .اهیك واهايی ؼىاوث ایٍاو قا بکٍؿ اها ٨كهايكوایی ج٥م٤م به او پی٥ام ؾاؾ که ؾق ٌهكهای او
هىلماياو لیاؾ وشىؾ ؾاقيؿ و ٬ىن ؼىقؾ که اگك اهیك واهايی یکی ال هايىیاو قا بکٍؿ ،وی شما٠حی ال هىلماياو قا
به کی٩ك ؼىاهؿ کٍث و هىاشؿ قا ؼكاب ؼىاهؿ کكؾ .اهیك واهايی ال هايىیاو ؾوث بكؾاٌث و جًها ال ایٍاو شمیه
گك٨ثٕ .:ابى يؿینٔ421 :1366 ،
هايىیاو جا اواؼك وؿه چهاقم ٬مكی ؾق ؼكاواو بىؾيؿ و آٌکاقا ليؿگی هیکكؾيؿ و ؾق يىاظی ومكً٬ؿ و و٥ؿ و
جىيکد واکى بىؾيؿ ٕهماو .ٔ421 ،بیكويی هیگىیًؿ شم١ی ال پیكواو هايی با٬ی هايؿه که ؾق ٌهكها پكاکًؿهايؿ و ؾق
بالؾ اوالهی ؾق یک شا ؾیؿه يمیٌىؾ ،شم ؾق ومكً٬ؿ که ؾق ایًصا به يام ِائباو ه١كو٦ايؿ ،ؾق ؼاقز ال همالک
اوالهی بیٍحك جكکاو ٌك٬ی وهكؾم چیى و جبث و بٕ١ی ال هكؾم هًؿ بك کیً هايىی بىؾيؿ ٕبیكويی.ٔ229 :1352 ،
به يٝك هیآیؿ ؾق ٌهكهای اوالهی يگاه هربحی به هايىیاو يؿاٌحًؿ و به آوها ليؿی ٫به هً١ی بی ؾیى هیگ٩حًؿ اها
ً
آهىلههای ایى ؾیى جؤذیك لیاؾی بك بكؼی ٨ك٬ههای اوالهی گفاٌث .آوها شمیه هیؾاؾيؿ و ٜاهكا ؾیكهای آياو ١٨ال
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بىؾ و جا ظؿوؾی ؾق ايصام هكاومات ؼىؾ آلاؾ بىؾيؿ.
به آكؽیعیاو
یکی ؾیگك ال ٨ك٬هها که ؾق بكؼی يىاظی ٬لمكو واهايیاو هیلیىحًؿ به آ٨كیؿیاو بىؾيؿ .پایهگفاق ایى ٨ك٬ه به آ٨كیؿ
٨كوقؾیًاو ،یً١ی به آ٨كیؿ پىك ٨كوقؾیى ،ال هكؾم لولو بىؾ .او ؾق ؾه ویكآويؿ ال ؾیههای ياظیه ؼىا ٦يیٍابىق ٜهىق
کكؾ به آ٨كیؿ یک لقجٍحی ا٨كا٘ی بىؾ ٕؼىاقلهی .ٔ38 :1389،به آ٨كیؿ و١ی کكؾه بىؾ ؾیًی قا پیقیمی کًؿ که

هؽلى٘ی ال آهىله های اوالهی و ؾیى لقجٍحی باٌؿ بًابكایى هن ياقٔایحی هىلماياو و هن ياقٔایحی لقجٍحیاو قا به
ؾيبال ؾاٌث لقجٍحیاو به ابىهىلن ٌکایث کكؾيؿ که به آ٨كیؿ هن ؾیى ها قا جباه کكؾه هن ؾیى ٌما قا .بًابكایى به

ؾٌمًی هیوقليؿ و گماو ایٍاو ایى اوث که ؼاؾم به آ٨كیؿ گ٩حه اوث که به آ٨كیؿبه آوماو ِ١ىؾ کكؾه و بك اوب
ومًؿی وىاق بىه و به لوؾی ٨كوؾ ؼىاهؿ آهؿ و ال ؾٌمًاو ايح٭ام ؼىاهؿ کٍیؿٕ:بیكويی.ٔ211-212 :1352 ،
هكلمیه ،قپیع خاهگاو
ب١ؿ ال هكگ ابىهىلن ؼكاوايی ؾق وال ٬ 137مكی شًبًهایی به هىاؼىاهی ال ابىهىلن ٌکل گك٨ث که یکی ال
آوها شًبً هىلمیه اوث که ؾق هیاو والهای  ٪ 142 -137جىوٗ یکی ال یاقاو و ؾ٠ات ابىهىلن به يام اوعا٪
پؿیؿ آهؿ .اوعا ٪ؾق هیاو جكکاو هاوقالًهك به ؾ٠ىت بكای ابىهىلن پكؾاؼث و به ایى شهث به اوعا ٪جكک ه١كو٦
ٌؿ ٕابى يؿینٌ .ٔ428 :1366 ،هكوحايی هىلمیه قا ٨ك٬های ال همؾکیه ٌمكؾه اوث ٌٕهكوحايی.ٔ117 :135 ،
هىلمیه به اهاهث ابىهىلن ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ و هكگ او قا ايکاق هیکكؾيؿ ایًاو په ال قییه ؼىؾ هٕمعل يٍؿيؿ
ٕهماو .ٔ128 ،وؾقؾوقه واهايیاو کماکاو به ١٨الیثهای ؼىؾاؾاهه ؾاؾيؿ.
وپیؿ شاهگاو یا ه٭ً١یاو ال پیكواياو ابى ه٭ً ٟبىؾيؿ .قهبك ٬یاهی که ؾق ؼكاواو ٌکل گك٨ث و ؾاهًهی آو به ٌهكها و
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ؾوحىق ابىهىلن کٍحه ٌؿ ٕابى يؿین .ٔ 428-427 :1366 ،اها با هكگ به آ٨كیؿ ؾیى آياو ال هیاو يك٨ث .بیكويی هی-
ً
گىیؿ; :پیكواو وی که به ،به آ٨كیؿیاو ه١كو٦ايؿ با٬ی هايؿهايؿ و به اظکام او ایماو ؾاقيؿ .آياو با لقجٍحیاو ٌؿیؿا

يىاظی هاوقالًهك يیم قویؿ .هكگ او ايؿیٍه ها و ٠٭ایؿي قا ال هیاو يبكؾ و پیكواو او جا چًؿ وؿه ب١ؿ ؾق هاوقالًهك با٬ی
هايؿيؿ .ؾق لهاو واهايیاو ،يىاظی بؽاقا شم١ی ال وپیؿ شاهگاو قا ؾق ؼىؾ شای ؾاؾه بىؾ .بٕ١ی ال جىاب ٟبؽاقا
همچىو کىٌک ،ؼٍحىاو ؾق ظؿوؾ  522همچًاو هعل وکىيث وپیؿ شاهگاو بىؾ .آياو ٠٭ایؿ ؼىؾ قا ال هىلماياو
پًهاو هی کكؾيؿ و جمایلی به ظٕىق ؾق هیاو هكؾم يؿاٌحًؿ و همچًیى جٝاهك به اوالم هیکكؾيؿ و جىايىحًؿ جا وؿهی
ٌٍن  ٪يیم با٬ی بمايًؿ ٕيكٌؽی.ٔ123 :163 ،
یهىظیاو و هكیسیاو
ه٭ؿوی هیيىیىؿ ،گكوهی ال یهىؾیاو ؾق وكلهیى واهايیاو ليؿگی هیکكؾيؿ که ٌماق آياو ؾق ه٭ایىه با يّاقا
بیٍحك اوث .ؾق هصاوقت واهايیاو ٌماق لیاؾی ال یهىؾیاو ؾق کىه ؼمق ال ا٬لین ؾیلن واکى بىؾيؿ ٕه٭ؿوی:1361 ،
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 .ٔ431ابى ظى٬ل ال ٌهكی به يام شهىؾاو یا یهىؾ ؾق بلػ یاؾ هیکًؿ ٕابى ظى٬ل .ٔ169 :1366 ،آییى هىیعیث ؾق
بكؼی ال ٌهكهای ؼكاواو و هاوقالًهك پیكوايی ؾاٌث .هىیعیاو بك اوان اظکام ٬كآو ال اهل کحاب به ظىاب آوقؾه
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هیٌؿيؿ و شمیه هی ؾايؿ .ابى ظى٬ل ؾق و٩ك به هاوقالًهك ؾق لهاو واهايیاو ال هٍاهؿات ؼىؾ ال ٌاولاق هیگىیؿ:
; ؾق ٌاولاق ه١بؿی ال آو جكوایاو اوث و ؾق آيصا ايصمى ؾاقيؿ و يیم ؾق آيصا ؼايههای او٭٩او و هًالل لیبا و ؼكم
وشىؾ ؾاقؾ .هى گكوهی ال هىلماياو ٠كا ٪قا ؾیؿم که به وبب اوح٩اؾه ال ؼىٌی آب و هىا گىٌه يٍیًی ؾق آيصا
ا٬اهث کكؾه بىؾيؿ .ایى هعل هى٬ى٨اجی يیم ؾاقؾ که گكوهی ال هىیعیاو ؾق آيصا ه١حک٧ايؿٕ:هماو .ٔ255 ،لهايی
که اهیك اوما٠یل ؾق وال  282به ٘كال ؾق جكکىحاو لٍکك کٍیؿ و بك ایى ٌهك اویحال یا٨ث ،اهیك آيصا و ؾه٭اياو
بىیاق اوالم آوقؾيؿ و کلیىای بمقگ ٌهك به هىصؿ شاه ٟجبؿیل ٌؿ .بؽاقا پیً ال اوالم ال هكاکم يٍك هىیعیث
بىؾ .کلیىای ٌهك ؾق آ٤ال ٨حط اوالهی ،به هىصؿ جبؿیل ٌؿه بىؾ و آو قا هىصؿ بًی ظًٝله هیؼىايؿيؿ ٕيكٌؽی،
 .ٔ118 :1363ؾو ٨ك٬ه ی هلکایی و يىٙىقی که ال هیاو ٨ك ٪هىیعی پیكواو بیٍحكی ؾاٌحًؿ ؾق ٬لمكو واهايیاو قایس
بىؾيؿ ٕبیكويیٌ .ٔ288 :1352 ،هك هكو ه٭ك هٙكاو هلکاییه ،وىهیى ه٭ام هفهبی هىیعیاو بىؾ .ؾق ٌهكهایی که
هىیعیاو ظٕىق ؾاٌحًؿ ،او٭٩ی ال ٘ك ٦هٙكاو وكپكوحی آياو قا بك ٠هؿه ؾاٌث.
به يٝكهیآیؿ هىیعیاو آییى و هكاومات ؼىؾ قا آلاؾايه ايصام هیؾاؾيؿ .بیكويی ال شًٍی به يام شٍى گل وكغ
ٕ٠یؿالىقؾٔ یاؾ هیکًؿ که ؾق پايمؾهن هاه ایاق هىیعیاو آو قا ايصام هیؾاؾيؿ .هك٬ىيیه و ؾیّايیه ال ٨ك٬ههایی بىؾ که
ؾق لهاو ظکىهث واهايیاو ؾق ؼكاواو پیكوايی ؾاٌث .يىیىًؿگاو اوالهی به واوٙه ٠٭ایؿ و آقایی که هؤوىاو
آوها ال ؾیى همؾایی گك٨حهايؿ ،ایى ؾو ٨ك٬ه قا ال ٨ك٬ههای همؾایی ؾايىحه و ال آوها ؾق ٌماق هفاهب ذًىیث یاؾ هی-
کًًؿ ٕياشی.ٔ433 :1386 ،
يحیده گیؽی
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با جىشه به بكقوی هایی که ؾق ایى پژوهً ايصام ٌؿ بایؿ ؾق پاوػ به وؤالی که ؾق آ٤ال هٙكض ٌؿ هبًی بك ایًکه
ؤ١یث هفهب ؾق ؾوقاو ظکىهث واهايیاو چگىيه بىؾ بایؿ گ٩ث با جىشه به ویاوث جىاهط اهیكاو واهايی و يیم
ً
لهیًههای هفهبی که ؾق ؼىؾ اهیكاو بىؾه اوث ؼّىِا اولیى اهیكاو ولىله بایؿ گ٩ث که ٨ك٬هها ويعلههای
گىياگىو آو لهاو جا ظؿی آلاؾ بىؾيؿ اها ایى آلاؾی لهايی بىؾ که آوها ؾا٠یهی ویاوی يؿاٌحه باًٌؿ .اها همیى که ایى
٨ك ٪ال يٝك ویاوی ؾوث به ا٬ؿاهی ٠لیه ظکىهث بميًؿ یا اظىان ٌىؾ که به ١٨الیحی ٔؿ ظکىهث هٍ٥ىل هىحًؿ

ؾوث به ج١٭یب و آلاق و اـیث آوها لؾه هیٌؿ بكای يمىيه هیجىاو اوما٠یلیاو قا يام بكؾ .اهابه ٘ىقکلی هیجىاو گ٩ث
ؾوام وا٬حؿاق وهعبىبیث ؾولث واهايیاو هكهىو ویاوث يكهً و جىاهعی بىؾ که ؾق بكابك آوها ؾق پیً گك٨حه بىؾ،
بكای هىاشه با آقا و ٠٭ایؿ هؽال ٧اوث.
هًابغ
ابى ظى٬ل ،هعمؿ به ٠لی ٕ .ٔ1366قلؽياهه ابى زىهل ،جكشمه ش٩١ك ٌ١اق ،جهكاو :اهیكکبیك ،چ .2
ابى يؿین ،هعمؿ ابه اوعا .ٔ1366ٕ ٪اللؽقث ،جكشمه هعمؿ قٔا جصؿؾ ،جهكاو :اهیكکبیك ،چ .3
اظمؿبى ٕ٨الو بى ال١بان بى قاٌؿ بى ظماؾ ٕ .ٔ1345قلؽياهه ابى كعالو ،جكشمه ابىالٕ٩ل ٘با٘بایی ،جهكاو:
بًیاؾ ٨كهًگ ایكاو.
بیكويی ،ابىقیعاو ٕ .ٔ1352آثاؼ الباهیه ،جهكاو :ايحٍاقات ابى ویًا.
بیه٭ی٠ .لی بى لیؿ ٕ .ٔ1361جاؼ یص بیهوی ،هع٭ ٫و هّعط اظمؿ بهمى یاق ،جهكاو :ايحٍاقات ٨كو٤ی ،چ .3
ظمىی ،یا٬ىت بى ٠بؿالله ٕ .ٔ1382هؼدن البلعاو ،جهكاو :والهاو هیكاخ ٨كهًگی کٍىق.
ؼىاقلهی ،ابى٠بؿالله هعمؿبى اظمؿبى یىو ٧کاجب ٕ .ٔ1389هلاجیر الؼلىم ،جكشمه ظىیى ؼؿیىشن ،ز ،4
جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.
ٌهكوحايی ،ابىال٩حط هعمؿبى ٠بؿالکكین ٕ .ٔ1335الملل و الًسل ،جكشمه إ٨ل الؿیى ِؿق جكکه اِ٩هايی،

ةصرسی اوضاع نشٌب و اقلیثٌای نشٌتی در دوره ساناىیان

ایى اهك ال یک وى يمایًؿه و١هی ِؿق ؾوحگاه واهايیاو و ال وىی ؾیگكظاکی ال ً٤ای ٨کكی شاه١هی اوالهی

جّعیط ویؿ هعمؿقٔا شاللی يایًی ،ز  ،2جهكاو :جاباو.
٨كای ،قیچاقؾ .و ٕ .ٔ1365بطاؼا ظقحاوؼظ هؽوو وقؽی ،جكشمه هعمىؾ هعمىؾی ،ز  ،2جهكاوٌ :كکث ايحٍاقات
٠لمی و ٨كهًگی.
ــــــــــــ ٕ .ٔ1389جاؼ یص ایؽاو کمبؽیح ،جكشمه جیمىق ٬اؾقی ،ز  ،4جهكاو :ههحاب.
٨كولايی ،ابىال٭اون ٕ .ٔ1387جاؼ یص جسىالت قیاقی ،اخحماػی اهحصاظی كؽهًگی ایؽاو ظؼ ظوؼه قاهايیاو،
جهكاو :ومث.
گكؾیمی ،ابىو١یؿ ٠بؿالعی بى ٔعاک بى هعمىؾ ٕ .ٔ1363جاؼ یص گؽ یؿی ،ز  ،1هّعط ٠بؿالعی ظبیبی،
جهكاو٨ :یبای کحاب.
ه٭ؿویٌ ،مه الؿیى ابى٠بؿالله ٕ .ٔ1361ازكى الحواقین كی هؼؽكه االهالین ،جكشمه ٠لی ي٭ی هًموی ،ز ،1
جهكاوٌ :كکث هىل٩او و هحكشماو.
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ياشی ،هعمؿقٔا ٕ .ٔ1386كؽهًگ و جمعو اقالهی ظؼ هلمؽو قاهايیاو ،جهكاو :اهیكکبیك.
يكٌؽی ،ابىبکك هعمؿبى ش٩١ك ٕ .ٔ1363جاؼیص بطاؼا ،جكشمه ابىيّك اظمؿ بى هعمؿ بى هًك ال٭باوی ،جهكاو:
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جىن ،چ .2
هكوی ،شىاؾ ٕ .ٔ1382جاؼیص قاهايیاو ،ز  ،1جهكاو :اهیكکبیك.
همؿايی ،ؼىاشه قٌیؿالؿیى ٕ٨ل الله ٕ .ٔ1338خاهغ الحىاؼیص ،به کىًٌ هعمؿ ؾبیكویا٬ی ،جهكاو :کحاب٩كوٌی
٨كو٤ی.

