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چکیذه
جهاشن ه٥ىالو حل ياگىحقجكیى و لیاو باقجكیى ظىحؾخ جاقیػ حیكحو حوث .حیى قویؿحؾ ياٌی حل بك٬كحق ٌؿو قحبٙه هیاو
ظکىهث ؼىحقلهٍاه و ه٥ىالو بىؾ .بكؼىقؾ ؼّمايهی ولٙاو هعمؿ با ه٥ىالو با٠د حیى ٨اش١ه ٌؿ .ههنجكیى پكوٍی
که حیى پژوهً ؾقِؿؾ پاوػ به آو هیباٌؿ حیى حوث که حگك قوحبٗ ه٥ىالو و ؼىحقلهٍاهیاو به گىيهحی ؾووحايه ق٬ن
هیؼىقؾ بال هن حیكحو و هاوقحءحلًهك با جهاشن ویكحيگك ه٥ىالو قوبكو هیٌىيؿ؟ ٜهىق چًگیمؼاو يمیجىحيىث حل يٝك
٨كهايكوحی جىو١ه٘لبی چىو ولٙاو هعمؿ ؼىحقلهٍاه ؾوق بمايؿ .به همیى جكجیب چًگیم ؼاو هن يمیجىحيىث به
ياهؿحقجكیى ٨كهايكوحی ٤كب جكکىحاو و هاوقحءحلًهك بیجىشه و بیح٠حًا باٌؿ .حیى ه٭ؿهات ؾق کًاق همصىحق ٌؿو حیى ؾو
٬ؿقت لهیًهوال بك٬كحق ٌؿو حقجباٖ بیى ه٥ىالو و ؼىحقلهٍاهیاو ٌؿ .چًگیم ؼاو حل ؾحٌحى قحبٙهی ؾووحايه با ؼىحقلهٍاه
ؼًٍىؾ بىؾ حها ولٙاو هعمؿ که ٬ؿقت ه٥ىالو قح ق٬یبی بكحی ؼىؾ هیؾحيىث يگاه بؿبیًاههحی يىبث به آوها ؾحٌث و بكحی
بك٬كحق ٌؿو قحبٙهحی ؾووحايه کىًٌ يکكؾ .يگاه ولٙاو هعمؿ يىبث به ه٥ىالو و ویاوث حو ؾق حقجباٖ با حیٍاو حل هىاثل
ههن و وكيىٌثوال جاقیػ حیكحو حوث .ظاؾذهی حجكحق و قویؿحؾهای هح١ا٬ب آو که يحیصهی يگاه و ویاوث ولٙاو هعمؿ
يىبث به ه٥ىالو بىؾ ،ؼىحقلمٌاه يیم با ه٥ىالو یکىكه به شًگ و ؾٌمًی گفٌث .ؾق يىٌحاق ظأك که پژوهٍی
کحابؽايهحی حوث با ٌیىهی جعلیل هعحىح ،هحىو حِلی هكجبٗ با هىٔى ٞجع٭ی ٫شهث پاوػگىیی به پكوًهای حِلی
پژوهً جعلیل و بكقوی ٌؿهحيؿ.
واژههای کلیذی :ؼىحقلمٌاهیاو ،شاللحلؿیى ،چًگیمؼاو ،جصاقت ،ولٙاو هعمؿ ،ه٥ىالو
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همذهه
حيىٌحگیى ٤كچه که بالهايؿگايً ظکىهث ؼىحقلهٍاهیاو قح بًیاو يهاؾيؿ حل ؾوقحو ولٙاو هلکٍاه ولصى٬ی ؾق
ؼايؿحو ؼىحقلهٍاهی بكحی بیكوو آهؿو حل ولٙة ولصى٬یاو آٌکاق ٌؿ .به جؿقیس حل حیى لهاو پایههای ظکىهث
هىح٭ل ؼىحقلهٍاهیاو ؾق وكلهیى ؼىحقلم پیقیمی ٌؿ .گكچه ؼىحقلهٍاهیاو با حل هیاو بكؾحٌحى آؼكیى ٨كهايكوحی
ولصى٬ی حل لیك ولٙة ولصى٬یاو بیكوو آهؿيؿ حها ياگمیك بكحی هؿجی پكؾحؼث باز و ؼكحز به ٬كحؼحاییاو که بك
هاوقحءحلًهك هىلٗ ٌؿه بىؾيؿ قح پفیك٨حًؿ .ؼىحقلهٍاهیاو به جؿقیس ؾق لهاو حیل حقوالو و جکً بك ٬ؿقت ؼىؾ
ح٨موؾيؿ و ؾق لهاو ظکىهث ولٙاو هعمؿ ؼىحقلهٍاه ؾق ٜاهك به حوز ٬ؿقت قویؿيؿ به گىيهحی که ولٙاو ظحی به
جهؿیؿ ؼلی٩ه و لٍكکٍی به ب٥ؿحؾ يیم ح٬ؿحم کكؾ.
ولٙاو هعمؿ با بكحيؿحؼحى ٤ىقیاو ،بیكوو کكؾو ٬كحؼحاییاو حل هاوقحءحلًهك و پیٍكوی ؾق حیكحو ٬لمكو ؼىحقلهٍاهیاو
قح بىیاق گىحكي ؾحؾ .ولٙاو هعمؿ ؾق یک بكهه لهايی بىیاق ههن و وكيىٌثوال یً١ی ه٭اقو با ٜهىق ٬ؿقت
جىو١ه٘لب چًگیمؼاو بك حیكحو و هاوقحءحلًهك ظکىهث هیکكؾ .يمؾیک ٌؿو ظؿوؾ و وكظؿحت ٬لمكوهای حیى ؾو
٨كهايكوحی جىو١ه ٘لب هىٔى ٞههن چگىيگی بكؼىقؾ و قوحبٗ ظکىهث ؼىحقلهٍاهیاو و ه٥ىالو قح هٙكض هیکًؿ.
پژوهً ؾق قوحبٗ ه٥ىالو و ؼىحقلهٍاهیاو به ًٌاؼث یکی حل ههنجكیى و جؤذیكگفحقجكیى ظىحؾخ جاقیػ حیكحو یً١ی
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ؼىحقلم ظٕىق یا٨ث .حو و ٨كليؿي ٙ٬ب حلؿیى هعمؿ هٙی ٟو ٨كهايبكؾحق ولصى٬یاو بىؾيؿ .حها حل لهاو حجىم کىًٌ

جهاشن ه٥ىالو که ؼىؾ وكآ٤ال یک ؾوقحو شؿیؿ ؾق جاقیػ حیى وكلهیى حوث کمک هیکًؿ .بكؼىقؾ با ه٥ىالو
هٍکالت ،کاوحی ها و بعكحو هٍكو٠یث ظکىهث هعمؿ ؼىحقلهٍاه قح آٌکاق يمىؾ .ه٥ىالو با بكحيؿحؼحى ظکىهث
ولٙاو هعمؿ ؼىحقلهٍاه به شاللحلؿیى ؼىحقلهٍاه يیم حشاله يؿحؾيؿ که به بالوالی ظکىهث حشؿحؾی ؼىیً
بپكؾحلؾ یا ظکىهحی حل آو ؼىؾ قح بًیاو يهؿ .پژوهً هایی که جاقیػ ؼىحقلهٍاهیاو یا ه٥ىالو قح بكقوی کكؾهحيؿ کمحك
ً
به وحکاوی قوحیث های هكبىٖ به هًاوبات و قوحبٗ ؾو ٬ؿقت ه٥ىل و ؼىحقلهٍاه پكؾحؼحهحيؿ .آوها ٤البا به بكؼىقؾ و
ؾقگیكی حیى ؾو ٬ؿقت حٌاقه ؾحقيؿ ولی حیى حٌاقحت جؤهل کا٨ی بك قوحیثها يؿحٌحه به ي٭ل آوها بىًؿه کكؾهحيؿ .يىٌحاق
ظأك کىًٌ ؾحقؾ ٔمى يٝن ؾحؾو به قوحیث های هكبىٖ به هًاوبات ؼىحقلهٍاهیاو و ه٥ىالو به جعلیل و بكقوی
آوها بپكؾحلؾ .ؾق ٠یى ظال ؾقِؿؾ پاوػگى یی به حیى پكوً حوث که :ویك قوحبٗ ه٥ىالو و ؼىحقلهٍاهیاو چگىيه
بىؾ و چه پیاهؿهایی ؾحٌث؟
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هٙالب هًاب ٟؾقباقه چگىيگی آ٤ال ٌؿو قوحبٗ ولٙاو هعمؿ ؼىحقلمٌاه و چًگیمؼاو آٌ٩حه و حل يٝك جكجیب لهايی
قویؿحؾها ياهًٝن حوث .حيؿیٍة ٨حط چیى وؽث ولٙاو هعمؿ قح به ؼىؾ هٍ٥ىل يمىؾه بىؾ .حو حؼباق و آگاهیهای
هكبىٖ به آو وكلهیى قح بىویلة کىايی که حل چیى و یا ؾوق ؾوثهای جكکىحاو هیآهؿيؿ بىیژه بالقگاياو به ؾوث
هیآوقؾٕ .شىلشايی ٔ678/8 :6545 ،با جىشه به ٬كحثى هیبایىث ؾق والهای بیى  167جا  166هـ ٪ .هىٔى ٞچیى
ؼىحقلهٍاه قح به ؼىؾ هٍ٥ىل کكؾه باٌؿ٩٬ٕ .ه حو٤لی ٔ825 :6517 ،ولٙاو هعمؿ ح٘ال ٞیا٨ث که چًگیمؼاو
بؽً هایی حل چیى قح جّك ٦کكؾه حوث .بًابكحیى بكحی ح٘میًاو یا٨حى حل ؾقوحی حیى ؼبك و آگاه ٌؿو حل کمیث و
کی٩یث لٍکك ه٥ىل و وال و بكگ و جصهیمحت آياو یکی حل ه١حمؿحو ؼىیً به يام بهاءحلؿیى قحلی قح به چیى يمؾ
چًگیمؼاو ٨كوحاؾ ٕشىلشايی .ٔ678/8 :6545 ،بًابك قوحیث شىلشايی چًگیمؼاو به هًگام بالگٍث بهاءحلؿیى
قحلی جع ٧و هؿحیای بىیاق بكحی ولٙاو هعمؿ ٨كوحاؾ و پیاهی ؾووحايه به حیى هٕمىو? :هعمؿ ؼىحقلمٌاه قح
بگىییؿ که هى پاؾٌاه آ٨حاب بك آهؿين و جى پاؾٌاه آ٨حاب ٨كو ٌؿو هیاو ها ٠هؿ و هىؾت و هعبث و ِلط هىحعکن
باٌؿ و حل ٘ك٨یى جصاق و کاقوحو ها بیایًؿ و بكويؿ و ٜكحی ٧و بٕا٠ث که ؾق والیث هى باٌؿ بك جى آقيؿ و آو بالؾ جى
همیى ظکن ؾحقؾ> ٕشىلشايی.ٔ675/8 :6545 ،
قوحیث شىلشايی حل و٩اقت بهاء حلؿیى قحلی حبهاهاجی ؾحقؾ .يؽىث حیًکه حو لهاو حیى هؤهىقیث قح به ٘ىق ؾ٬ی٫
هٍؽُ يمیکًؿ .ؾوم بالگٍث بهاء حلؿیى يمؾ ولٙاو قح به همكحه کاقوحيی هیؾحيؿ که ؾق حجكحق به ٬حل قویؿيؿ .هًابٟ
حِلی ؾیگك حٌاقهحی به و٩اقت بهاء حلؿیى قحلی يؿحقيؿ٩٬ .ه حو٤لی با ه٭ایىة گ٩حههای بهاءحلؿیى حل هٍاهؿحجً ؾق
چیى و هباظد هىشىؾ ؾق جاقیػ وكی ه٥ىالو به حیى يحیصه هیقوؿ که ؾق ق٨حى حو به پکى جكؾیؿی وشىؾ يؿحقؾ.
ٕ٩٬ه حو٤لی ٔ825 :6517 ،هی جىحو و٩اقت بهاءحلؿیى قح آ٤ال حقجباٖ قومی بیى ولٙاو هعمؿ و چًگیمؼاو به
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ٌماق آوقؾ .پیام چًگیم به ولٙاو هعمؿ يٍاو هیؾهؿ که حو ٔمى جمایل به بك٬كحقی قحبٙۀ ؾووحايه با ولٙاو ٠ال٬ه
٨كحوحو به بك٬كحق ٌؿو قحبٙة جصاقی بیى ٬لمكو ؼىیً و ٬لمكو ؼىحقلهٍاه ؾحقؾ .حل حیى په هیاو چًگیمؼاو و ولٙاو
هعمؿ هیؤت های ویاوی و جصاقی قؾ و بؿل ٌؿ.
هًگاهی که ولٙاو هعمؿ ؾق وال  164حل لٍکكکٍی ياهى ٫٨ؼىؾ به ب٥ؿحؾ به هاوقحء حلًهك قویؿ ٨كوحاؾگاو
چًگیمؼاو یً١ی هعمىؾ ؼىحقلهی٠ ،لی ؼىحشة بؽاقی و یىو ٧کًکای حجكحقی قح به ظٕىق پفیك٨ث حیًاو
کاالهایی به همكحه ؾحٌحه و ظاهل پیام چًگیمؼاو بكحی ولٙاو بىؾيؿ .چًگیمؼاو ؾق پیام ؼىؾ ٔمى حـ٠او به بمقگی

و ٬ؿقت ؼىحقلمٌاه ،ؾووحی و ظِ ٛ٩لط با حو قح بكحی ؼىؾ وحشب ؾحيىحه ولٙاو قح ٨كليؿ ٠میم ؼىؾ هیؼىحيؿ.
٨حىظات ؼىؾ قح یاؾآوق هیٌىؾ و به ولٙاو هیگىیؿ ?هیؿحيی که والیث هى ه١ؿو لٍکك و وین و لق حوث و هكکكح
حیى هملکث باٌؿ حل وایك همالک بی يیال ٌىؾ حگك هّلعث ؾحيی قحه بك بالقگاياو حل هك ؾو شايب گٍاؾه ؾحقین جا
پیام چًگیمؼاو يکات ههمی قح ؾق ؼىؾ ؾحقؾ .يؽىث قحبٙة جصاقی قح بكحی ٠مىم هكؾم وىؾهًؿ هیؾحيؿ .ؾوم جا حیى
ً
لهاو هًىلقحبٙة جصاقی بیى ؾو ٘ك ٦بك٬كحق يٍؿه حوث .وىم حیًکه ٜاهكح قحههای جصاقی به وىی ٌك ٪حل شايب
ؼىحقم ٌاه هىؿوؾ ٌؿه حوث .حیى يکحة پایايی هىقؾ جؤییؿ حبى حذیك يیم هىث .هًگاهی که ٬كحؼحاثیاو بكح٨حاؾيؿ يایماوها
که به وكکكؾگی کىچلک بك ٌهكهایی يٝیك کاٌ٥ك و بالوا٤ىو چیكه ٌؿه بىؾيؿ به ؾٌمًی با ؼىحقلهٍاه بكؼاوحًؿ و
ؾقِؿؾ شًگ با ؼىحقلهٍاه بكآهؿيؿ بؿیى وبب ؼىحقلمٌاه ؾوحىق ؾحؾ قحهها قح ببًؿيؿ جا هایعحاز ليؿگی هايًؿ
پىٌاک و ٤یكه به حیٍاو يكوؿ ٕحبىحذیك ٔ655/81 :8353 ،بؿیهی حوث حیى ح٬ؿحم ولٙاو هىشب ٔكق و لیاو
بالقگاياو ٬لمكو ؼىؾي هیٌؿ لیكح ١٨الیث بالقگايیٌاو ؾچاق و٩٬ه هیٌؿ.
ولٙاو هعمىؾ ؼىحقلهی قح به جًه ایی به ظٕىق پفیك٨ث و حل حو ؾقباقة ٨حىظات و جىحو يٝاهی چًگیمؼاو پكن و شى
کكؾ و حل حو ؼىحوث که حل حیى په ولٙاو قح ؾق شكیاو ه٭اِؿ و يیات چًگیمؼاو ٬كحق ؾهؿ .ولٙاو حل هعمىؾ
پكویؿ ?حیًکه چًگیمؼاو هی گىیؿ که هلک چیى گك٨حن و بك هملکث ٘ى٤از هىحىلی ٌؿم قحوث هیگىیؿ یا يی.
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هًا ٟ٨آو ب١مىم ؼل٠ ٫ایؿ ٌىؾ>ٕ .يىىیٔ43 :6522 ،

هعمىؾ گ٩ث هك آیًه قحوث هیگىیؿ>ٕ .يىىیٔ37 :6522 ،
حیى پكوً ولٙاو جؤهل بكحيگیم حوث آیا هًىل بهاءحلؿیى قحلی حل شايب چًگیمؼاو به ظٕىق ولٙاو بكيگٍحه بىؾ؟
به يٝك هی قوؿ چًگیمؼاو پیً حل بكگكؾحيؿو بهاءحلؿیى قحلی ،هعمىؾ ؼىحقلهی قح به ؾقباق ؼىحقلمٌاه هی٨كوحؿ
حیىگىيه قوحیث شىلشايی که هی گىیؿ بهاءحلؿیى با کاقوحو چهاقِؿ و پًصاه ي٩كی بكگٍحه ؾقوث حوث .ولٙاو پیام
ؾووحاية چًگیمؼاو قح پفیك٨ث و قحبٙة ؾووحايه بیى ؾو ٘ك ٦بك٬كحق ٌؿ .يىىی بیاو يمیکًؿ که آیا کىايی هن حل
شايب ولٙاو به ؾقگاه چًگیمؼايه ح٠محم ٌؿيؿ یا ؼیك ٕهماوشأ.
قوحیث شىیًی جا حيؿحلهحی حیى کاوحی قح هی پىٌايؿ به قوحیث حو ؾق حوحؼك ظکىهث هعمؿ ؼىحقلهٍاه وه جاشك به يام
حظمؿ ؼصًؿی و پىك حهیكظىیى و حظمؿ بالعیط کاالهایی به ٬لمكو چًگیمؼاو بكؾيؿ .چًگیمؼاو ظٕىق حیى جصاق
ؾق ٬لمكو ؼىؾ قح به هً١ای بك٬كحق ٌؿو قحبٙة جصاقی با ؼىحقلمٌاه ؾق يٝك گك٨ث و با وشىؾ ق٨حاق ياهًاوب یکی حل
حیى بالقگاياو با آو ها هؿحقح يمىؾه کاالهایٍاو قح به ٬یمث باال ؼكیؿ به حهیؿ حیًکه قحبٙة جصاقی ظٌ ٛ٩ىؾ به هًگام
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بالگٍث حیى وه ي٩ك به ؾوحىق چًگیمؼاو کاقوحيی هحٍکل حل چهاقِؿ و پًصاه بالقگاو به هًٝىق جصاقت به ٬لمكو
ؼىحقلهٍاه ح٠محم ٌؿيؿ ؾق ٠یى ظال چًگیمؼاو به همكحه کاقوحيیاو پیاهی هن با حیى هٕمىو بكحی ولٙاو ٨كوحاؾ.
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? جصاق آو ٘ك ٦بصايب ها آهؿيؿ حیٍاو قح بك آو هًىحل که حوحما ٞؼىحهؿ کكؾ بالگكؾحيؿین و ها يیم شم١ی قح ؾق
هّاظبث حیٍاو هحىشه آو ؾیاق گكؾحيیؿین جا ٘كحی ٧آو ٘ك ٦قح ظاِل کًًؿ و ب١ؿ حلیىم هىحؾ هٍىٌات ؼىح٘ك وبب
حِالض ـحت حلبیى و و٨ا ٪شايبیى هًعىن و حهؿحؾ ٨ىاؾ و ً٠اؾ هًّكم باٌؿ> ٕشىیًی ٔ47-46 /6 :6511 ،حیى
هماو کاقوحو وكيىٌثوالی حوث که به حجكحق وحقؾ ٌؿ .جصاق حیى کاقوحو به همكحه قوىالو چًگیمؼاو ؾق حجكحق به ٬حل
قویؿيؿ .حیى ظاؾذة ٠صیب و ٌگ٩ث حيگیم ؾق ظالی حج٩ا ٪ح٨حاؾ که قحبٙة ؾووحاية جصاقی بیى ؼىحقلهٍاه و
چًگیمؼاو جاله آ٤ال ٌؿه بىؾ و ٠اله بك چًگیمؼاو که بىیاق هٍحا ٪بك٬كحقی حیى قحبٙة جصاقی بىؾ بالقگاياو هىلماو
هن جمایل ؾحٌحًؿ که با وكلهیى ه٥ىالو و چیى ؾحؾ و وحؿ ؾحٌحه باًٌؿ 5.هًاب٠ ٟلث حیى ظاؾذه ٌىم قح ٘م ٟوقلی
٤ایكؼاو ظاکن حجكحق و ولٙاو هعمؿ ؾق حهىحل ٨كحوحو حیى جصاق هیؾحيًؿ.
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ظاؾذه حجكحق ولٙاو هعمؿ قح ؾق يٝك جصاق و بالقگاياو بی ح٠حباق کكؾ .حو جصاق هن هفهب ؼىؾ قح به هايًؿ قحهمياو
٤اقت و ٬حل ٠ام کكؾه ظ٭ى ٪حیٍا و قح ياؾیؿه گك٨حه بىؾ .جصاق ؾق ه٭ابل حو حظىان ياحهًی هیکكؾيؿ و حو قح ظاهی
هًا ٟ٨ؼىیً يمی ؾیؿيؿ لیكح کٍحاق جصاق ح٠محهی چًگیمؼاو به هً١ای  ٟٙ٬ؾحؾ و وحؿ بیى ٬لمكو ؼىحقلهٍاه و ٬لمكو
چًگیمؼاو بىؾ .حیى هىٔى ٞجصاق قح حل هًا ٟ٨ؾحؾ و وحؿ با وكلهیى ه٥ىالو و چیى هعكوم هیکكؾ .حیى ؾق ظالی بىؾ
که ?چًگیمؼاو بمقگجكیى ؾٌمى هىلماياو یً١ی کىچلک قح حل هیاو بك هیؾحقؾ و با ؾق يٝك گك٨حى هًا ٟ٨حقباب
جصاقت و ؾحؾ و وحؿ به ً٠ىحو ظاهی هىلماياو ٌهكت پیؿح هیکًؿ> ٕ٩٬ه حو٤لی.ٔ832 :6517 ،
ؾق حوحؼك ظکىهث ولٙاو هعمؿ با جىشه به وو١ث ٬لمكو حو ٌكحیٗ بكحی گىحكي و قوي ٫گك٨حى جصاقت ٨كحهن ٌؿه
بىؾ .بىیژه جصاقت با وكلهیى ه٥ىالو بىیاق هىقؾ جىشه بالقگاياو بىؾ .شىیًی ؾق حیى باقه هیيىیىؿ? :ؾق حوحؼك ٠هؿ
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ؾولث حو وکىو و ٨كح٤ث و حهى و ؾ٠ث بى هایث حيصاهیؿه بىؾ و جمح ٟو جك٨ه ب٥ایث کٍیؿه و قحهها حیمى و ٨حًها
واکى ٌؿه چًايک ؾق هًحهای ه٥كب و هبحؿحی هٍك ٪حگك ي١٩ی و وىؾی يٍاو ؾحؾيؿی بالقگاياو قوی بؿحو يهاؾيؿی
و چىو ه٥ىالو قح هىح٭ك ؼىؾ هیچ ٌهك يبىؾوث و جصاق و آیًؿگاو قح پیً حیٍاو آهؿ و ٌؿی يبىؾ هلبىن و ه٩كوي
يمؾیک حیٍاو ٤الثی جمام ؾحٌث و هًا ٟ٨بی ٟو ٌكی با حیٍاو بًام بىؾه> ٕشىیًی.ٔ53-47/6 :6511 ،
ؾحؾ و وحؿ با هكؾم هحمؿو و یکصايٍیى همیٍه بكحی هكؾم ِعكحگكؾ ؾحقحی حهمیث بىؾ لیكح آوها حل حیى ٘كی ٫هی-
جىحيىحًؿ پاقه حی حل يیالهای ؼىؾ بىیژه ؾق لهیًة پىٌاک و حٌیاء گىياگىو قح بك٘ك ٦يمایًؿ .چًگیمؼاو همیٍه به

بالقگايی و بالقگاياو حهمیث هی ؾحؾ و حل هًگام به ٬ؿقت قویؿيً بالقگاياو هىیعی ،بىؾحیی و هىلماو ؾق ٬لمكو وی
يه جًها به ١٨الیث ح٬حّاؾی هٍ٥ىل بىؾيؿ بلکه ؾقباقة وكلهیىهای ؾیگك ح٘ال٠اجی حقلٌمًؿ ؾق حؼحیاق ؼاو ٬كحق
هی ؾحؾيؿ و ٨کك و يگاه حو قح ؼاو يىبث به وكلهیىهای ؾیگك قوٌى هیکكؾيؿ .بالقگاياو چًاو ؾق يٝك چًگیمؼاو
وظؿت و حهًیحی که چًگیمؼاو ؾق ٬لمكو ؼىیً ٨كحهن آوقؾه بىؾ هىشب قوي ٫گك٨حى ١٨الیثهای جصاقی ؾق آو
هًٙ٭ه ٌؿ به حیى جكجیب حو هًا ٟ٨بالقگاياو قح جؤهیى هیکكؾ .هًگاهی که چًگیمؼاو ؾیگك ٬بایل قح هٙی٬ ٟؿقت و
٨كهاو ؼىؾ يمىؾ جىشه و ٠ال٬ة ؼىؾ به جصاقت قح بكول ؾحؾه و اللهة جصاقت یً١ی بك٬كحقی حهًیث ؾق قحهها قح هىقؾ
جىشه ٬كحق ؾحؾ و ?هعاٝ٨او که ٬كح٬چیاو گىیًؿ بك وك قحهها يٍايؿه بىؾ و یاوا ؾحؾه که هك که حل بالقگاياو که آيصا
قوًؿ حیٍاو قح بىالهث بگفقحيًؿ و حل هحاٞها چیمی که الی ٫ؼاو باٌؿ با ِاظب آو بًمؾیک حو ٨كوحًؿ> ٕشىیًی،
.ٔ47/6 :6511
چًگیمؼاو به ؾلیل قوحبٙی که با بالقگاياو بك٬كحق کكؾه بىؾ هحىشه ٌؿ که ؾحٌحى حقجباٖ جصاقی با ٬لمكو ؼىحقلهٍاه
هیجىحي ؿ بكحی ه٥ىالو هًا١٨ی ؾحٌحه باٌؿ به همیى ؾلیل ? جمام و١ی حو ؾق حبحؿحی حهك بال کكؾو قحه جصاقی ٬ؿین بیى
حیكحو و چیى بىؾه و بكحيؿحؼحى ح٬ىحم حوی٥ىق و ٬كحؼحای و يایماو و جاجاق قح که هاي ٟق٨ث و آهؿ کاقوحوها و هىشب
ياحهًی قحهها ٌؿه بىؾيؿ به همیى يیث ح٬ؿحم کكؾه و و٬حی که با همالک ؼىحقلم ٌاهی هن وكظؿ ٌؿه يىبث به
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هعحكم بىؾيؿ که گهگاه ؾق يمؾ حو ومث هٍاوق و و٩یك پیؿح هیکكؾيؿ ٕبیايی.ٔ15-14/6 :6517 ،

ولٙاو هعمؿ ٌكحیٗ حؾب و حظحكحم قح ق٠ایث يمىؾه> ٕح٬بال.ٔ21 :6527 ،
گىحكي ١٨الیث های بالقگايی هن بكحی ه٥ىالو و هن بكحی بالقگاياو ه٩یؿ بىؾ لیكح حل یک وى يیالهای ه٥ىالو قح
ً
جؤهیى هیکكؾ و حل وىی ؾیگك ؾقآهؿهای ؼىبی يّیب بالقگاياو هیيمىؾ .بیى هًا ٟ٨ه٥ىالو و بالقگاياو که ٤البا
٤یكه٥ىل هن بىؾيؿ هماهًگی بىشىؾ آهؿه بىؾ .کىًٌ چًگیمؼاو بكحی بك٬كحق کكؾو هًاوبات جصاقی با ظکىهث
ؼىحقهٍاهیاو بكحی بالقگاياو هىلماو بىیاق وىؾهًؿ بىؾ? .حیى هًاوبات با٠د هعاٝ٨ث حل هًا ٟ٨جصاق هىلماو و
گٍىؾه ٌؿو بالحقهای ووی ٟؾحؾ و وحؿ و ح٨محیً هباؾالت جصاقجی ؾق حهپكحجىقی ه٥ىل هیگكؾیؿ> ٕ٩٬ه حو٤لی،
.ٔ821 :6517
ه٥ىالو حظحكحم ؼاِی بكحی هىلماياو ٬اثل بىؾيؿٕ .شىیًی ٔ47/6 :6511 ،حیى حظحكحم به همكحه يگاه ؾووحاية
چًگیمؼاو يىبث به بالقگاياو و بالقگايی و کىًٌهایً ؾق شهث قوي ٫ؾحؾو به ١٨الیثهای جصاقی حل چیى جا
٬لمكو ؼىحقلهٍاه هىشب هی ٌؿ که جصاق واکى ؾق ٬لمكو ؼىحقهٍاه ٜهىق چًگیمؼاو قح ٨كِث هًاوبی شهث
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قویؿو به هًا ٟ٨ؾلؽىحه ؼىیً ؾحيىحه ،يگاه هربحی به حیى ظکىهث جاله جؤویه ؾحٌحه باًٌؿ بىیژه که ٠ملکكؾ ولٙاو
هعمؿ بكؼال  ٦چًگیمؼاو هىقؾ قٔایث بالقگاياو يبىؾ .ولٙاو هعمؿ هٍى ٪بالقگايی و به ٘ىق شؿی ظاهی هًاٟ٨
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بالقگاياو يبىؾ .هیاو گكحیً های ویاوی ولٙاو هعمؿ و هًا ٟ٨هىقؾيٝك وی و هًا ٟ٨بالقگاياو ٬لمكو ؾولث وی
هٙاب٭ث و هماهًگی وشىؾ يؿحٌث ٕباقجىلؿ.ٔ285/8 :6511 ،
به يٝك هیقوؿ ولٙاو هعمؿ جمایل يؿحٌث با وكلهیىهای لیك ولٙه ه٥ىالو قحبٙۀ جصاقی بك٬كحق کًؿ لیكح حظىان
هی کكؾ قویؿو کاالها و هىحؾ هىقؾ يیال ه٥ىالو به ؾوث حیٍاو جىوٗ بالقگاياو هىشب ٬ؿقت گك٨حى حیى ق٬یب
ؼىحهؿ ٌؿ .حیى ؾیؿگاه ولٙاو ؾق جٕاؾ با هًا ٟ٨بالقگاياو ٬لمكوي بىؾ که هیجىحيىحًؿ ؾق بالحق شؿیؿ ٬لمكو
چًگیمؼاو هًا ٟ٨ؼىبی به ؾوث آوقيؿ .حِلی جكیى ؼىحوحة چًگیمؼاو حل ولٙاو بك٬كحق ٌؿو قحبٙة جصاقی بیى ؾو
ظکىهث بىؾ .حیى هىٔى ٞهىقؾپىًؿ بالقگاياو ٬لمكو ؼىحقلهٍاه بىؾ .حگك هًا ٟ٨بالقگاياو بكحی ولٙاو حهمیث
ؾحٌث حیى ؼىحوحة چًگیمؼاو قح هیپفی ك٨ث .ح٬ؿحم حو ؾق حجكحق يٍاو ؾحؾ که به بالقگاياو ٬لمكو ؼىؾ و هًا ٟ٨حیٍاو
حهمیحی يمی ؾهؿ .ب١یؿ يیىث آو گكوه وه ي٩كی بالقگاياو يیم که پیً حل ظاؾذه حجكحق به ٬لمكو چًگیمؼاو ق٨حًؿ ٨٭ٗ
به هًٝىق کىب ح٘ال٠ات بكحی ولٙاو به آيصا ق٨حه باًٌؿ .ؾق آوحاية جهاشن ه٥ىالو به ٬لمكو ؼىحقلهٍاه بكحی
بالقگاياو حیى جّىق حیصاؾ ٌؿه بىؾ که چًگیمؼاو بكؼال ٦ولٙاو هعمؿ ظاهی هًا ٟ٨حیٍاو و گىحكي ؾهًؿة
١٨الیث های بالقگايی حوث .ؾق ٠یى ظال بكحی هىلماياو هن حظحكحم ٬اثل حوث .بكحی ولٙاو هعمؿ ؼىحقلهٍاه
کٍىقگٍایی ؾق ؾقشة حول حهمیث ٬كحق ؾحٌث .حو به جؤهیى هًا٘ ٟ٨ب٭ات هؽحل ٧هكؾم جىشهی يؿحٌث با حیًکه ؾق
٬لمكو حو قحه های جصاقجی ووی ٟو بالقگاياو ٨كحوحو وشىؾ ؾحٌث حل وی ٨كهايی ؾحیك بك ٬اثل ٌؿو کىچکجكیى حهمیحی
يىبث به بالقگايی و بالقگاياو ؾق ؾوث يیىث ٕ٩٬ه حو٤لی.ٔ821 :6517 ،
ً
ؾ٬ی٭ا هٍؽُ يیىث که ولٙاو هعمؿ په حل ظاؾذه حجكحق ؾوث به چه ح٬ؿحهاجی لؾه حوث .حبى حذیك ه١ح٭ؿ حوث که
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ولٙاو په حل آيکه حهك به کٍحى جصاق ؾحؾ کاالهای حیٍاو قح هیاو بالقگاياو بؽاقح و ومكً٬ؿ ج٭ىین کكؾ و بهای آو
کاالها قح حل حیٍاو گك٨ث و شاوىوايی به ٬لمكو چًگیمؼاو ٨كوحاؾ حؼباقی که شاوىواو حل ج١ؿحؾ ه٥ىالو و
شًگاوقی حیٍاو آوقؾيؿ هىشب پٍیمايی ولٙاو حل کٍحى جصاق ٌؿ ٕحبىحالذیك .ٔ655-654/81 :8353 ،شىیًی
ه١ح٭ؿ حوث ولٙاو په حل حیى ظاؾذه هؿجی قح ؾق بؽاقح و ومكً٬ؿ به ٠یاٌی وپكی کكؾه وپه جّمین گك٨ث به
کىچلک ظمله کًؿ ٕشىیًی.ٔ15/8 :6511 ،

ظاؾذة حجكحق ٌؤو و هً ملث ولٙاو قح حل بیى بكؾه حو قح جا ظؿ یک ـقؾ ؾق يٝك چًگیمؼاو پاییى آوقؾه بىؾ حل حیى په
چًگیمؼاو ولٙاو هعمؿ قح هعمؿ ح٤كی یً١ی هعمؿ ؾلؾ هیياهیؿ و ?حو بىیاق هیگ٩ث که ؼىحقلمٌاه پاؾٌاه يبىؾ.
ؾلؾ بىؾ حگك حو پاؾٌاه بىؾی قوىالو و بالقگاياو هكح يه کٍحی که به حجكحق آهؿه بىؾيؿ که پاؾٌاهاو قوىالو و بالقگاياو
ؼىؾ و جّك ٦بؽً هایی حل جكکىحاو و ٌهكهایی يٝیك کاٌ٥ك و بالوا٤ىو ؼىؾ قح بكحی ظمله به ٬لمكو ؼىحقلهٍاه
آهاؾه کكؾ .و٩كحیی يمؾ ؼىحقلم ٌاه ٨كوحاؾ جا به حو ح٘ال ٞؾهًؿ که ؼاو به حيح٭ام کٍحاق جصاق ؾق حجكحق ّ٬ؿ ظمله به
٬لمكو وی قح ؾحقؾ ٕشىیًی @48/6 :6511 ،قٌیؿحلؿیى.ٔ544/6 :6518 ،
حبى حذیك ـکك هی کًؿ که و٩كحی چًگیمؼاو پیام جهؿیؿآهیم حو قح به ولٙاو قوايؿيؿ ولٙاو ؾوحىق ؾحؾ ٨كوحاؾة
چًگیمؼاو قح بکًٍؿ و قیً همكحهاو حو قح يیم بحكحًٌؿ٠ .الوه بك آو ولٙاو وؽث چًگیمؼاو قح جهؿیؿ کكؾ ٕحبى-
حالذیك .ٔ651/81 :8353 ،قوحیث يىىی ؼىٌیحىؾحقی بیٍحكی قح به چًگیمؼاو يىبث هیؾهؿ بًابك قوحیث حو
چًگیمؼاو په حل ظاؾذة حجكحق قوىاليی يمؾ ؼىحقلمٌاه ٨كوحاؾ و ؾق پیام ؼىؾ حل بؿ ٠هؿی ولٙاو ؾق ياؾیؿه گك٨حى
حهًیث جصاق گله کكؾ و ح٠الم کكؾ که حگك ٤ایكؼاو ؼىؾوكحيه جصاق قح کٍحه حوث حو قح به ؼاو جعىیل ؾهًؿ جا
هصالحت ٌىؾ و ؼىو هكؾم قیؽحه يٍىؾ وحال شًگی ههیب آ٤ال ؼىحهؿ ٌؿ .ولٙاو يمیجىحيىث ٤ایكؼاو قح جعىیل
ؾهؿ لیكح لٍکكیاو و حهكحء بمقگ حل ؼىیٍاو وی بىؾيؿ ولٙاو حظىان کكؾ که حگك شىحب چًگیمؼاو قح به يكهی و

تحلیل تاریذی روابط حکينت ديارزنضاویان با نغيالن

قح يکًٍؿ> ٕشىلشايی .ٔ 684/8 :6545 ،چًگیمؼاو با حل هیاو بكؾحٌحى کىچلک و جى ٪ج٥او و ق ٟ٨ؼٙك حیى ؾو حل

ل ٧ٙؾهؿ ٘م ٟحو ح٨محیً هییابؿ بًابكحیى قوىالو وی قح به ٬حل آوقؾ ٕيىىی.ٔ38 :6522 ،
ق٨حاق ولٙاو هعمؿ ؾق وح١٬ة حجكحق و بكؼىقؾي با و٩كحی چًگیم په حل حیى ظاؾذه ؾق يگاه حول ٠صیب ،جؤهل بكحيگیم
و ٤یك٠اؾی به يٝك هی قوؿ .حها با ؾ٬ث ؾق جماهی قویؿحؾهای ؾوقحو ظکىهث حو و ظحی ظىحؾخ په حل هكگً حیى
حيؿیٍه ٬ىت هیگیكؾ که ظکىهث ؼىحقلمٌاه ٨ا٬ؿ هً ٫ٙؾقوث ویاوی بىؾ .ح٠مال ياؾقوث و جّمینگیكیهای
٤لٗ ولٙاو هعمؿ ؾق جمام هؿت ولًٙحً کن يیىث ؾق قوحبٗ و بكؼىقؾهای ویاوی ولٙاو هعمؿ با ظکام و
ً
٨كهايكوحیاو ؾیگك ٤البا يى٠ی گىحاؼی ،ؾقٌثگىیی و ؼىؾ بمقگبیًی به چٍن هیآیؿ .حؼال ٪و هًً ؼٍى و به
ً
ؾوق حل ٨كهًگ و هؿيیث حهكحء ٬بایلی لٍکك ؼىحقلهٍاه کاهال بك ق٨حاق ویاوی حیى ظکىهث وایه حيؿحؼحه بىؾ .گىیی
جًؿؼىیی ،ؼٍىيث  ،گىحاؼی و حیصاؾ شًگ و ؾقگیكی ؾق يمؾ بمقگاو و ِاظباو ٬ؿقت ظکىهث ؼىحقلهٍاه به
حقلي و يٍاية ٬ؿقت جبؿیل ٌؿه بىؾ .يكهً و ؾقحیث ویاوی يمؾ حیًاو هً١ایی يؿحٌث.
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ؼىحقلهٍاهیاو هًىل به یک ظکىهث به هً١ای هح١اق ٦آو که هًا٘ ٟ٨ب٭ات ؼاِی حل شاه١ه قح ظمایث هیکًؿ،
جٍکیالت حؾحقی هًٝن ؾحقؾ ،بكياههها و قويهای هالی ه٩یؿ بكحی ؼىؾ و ٬لمكو لیك ولٙهحي ؾحقؾ .حل هٍاوقحو و
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ؾولثهكؾحو کاقؾحو ،ؼیكؼىحه و ؼبكه حوح٩اؾه هیکًؿ و هیکىٌؿ ح٠حماؾ يىبی هًا٘ ٫لیك ولٙه قح به ؾوث آوقؾ
جبؿیل يٍؿه بىؾ .آوها همچًاو به ِىقت یک ؾوحگاه يٝاهی ٬بایلی با پاییىجكیى وٙط ٨كهًگی با٬ی هايؿه بىؾيؿ که
شم به ٨حىظات و کىب ً٤این و جؤهیى هًا ٟ٨حهكحء و قإوای ٬بایلی وپاه و ق ٟ٨ظكَ و آل شًگصىیاو به چیم ؾیگكی
يمی حيؿیٍیؿيؿ .قویؿحؾی ههن ؾق قوحبٗ ولٙاو هعمؿ و ه٥ىالو که هًاب ٟلهاو ؾ٬ی ٫و یکىايی بكحی آو ـکك يمی-
کًًؿ بكؼىقؾ ولٙاو هعمؿ با وپاهیاو شىشی حوث.
بكؼی پژوهٍگكحو حیى بكؼىقؾ قح يؽىحیى جمان ولٙاو هعمؿ و ه٥ىالو هیؾحيًؿ و وال  168هـ ٪ .قح لهاو حیى
ظاؾذه ؾق ؾٌث ٬ك٬یم ؾق يٝك گك٨حه حيؿ و ه١ح٭ؿيؿ په حل حیى ظاؾذه ولٙاو ،بهاءحلؿیى قحلی قح به چیى و به ظٕىق
چًگیمؼاو ٨كوحاؾ.

7

ً
باقجىلؿ ه١ح٭ؿ حوث هعمؿ ؼىحقلهٍاه ٤البا حل شًؿ به وىی ٌمال ٠لیه ٬پچا٬یاو که ؾق ؾٌثهای ٬ك٬یموحاو ليؿگی
هیکكؾيؿ لٍکك هیکٍیؿه ؾق ٔمى یکی حل آو لٍکكکٍیها بكظىب جّاؾ ٦با لٍکك ه٥ىل که ؾق ج١٭یب هكگیث-
ها به آيصا قویؿه بىؾيؿ ؾقگیك ٌؿ وی لهاو حیى ظاؾذه قح جابىحاو وال  165هـ ٪ .ؾق يٝك هیگیكؾ ٕباقجىلؿ:6511 ،
٩٬ ٔ 713-778/8ه حو٤لی ه١ح٭ؿ حوث بكؼىقؾ ولٙاو با ه٥ىالو ؾق وال ِ 163ىقت گك٨حه و به ؾيبال آو ظاؾذة
حجكحق حج٩ا ٪ح٨حاؾه حوث ٕ٩٬ه حو٤لی .ٔ835 :6517 ،قوحیث هًاب ٟحِلی حل حیى قویؿحؾ هح٩اوت حوث .شىلشايی
هیيىیىؿ ولٙاو ؾق وال  163ؾق ج١٭یب ٬ؿقؼاو جا ١٬ك جكکىحاو ق٨ث و بك آوها پیكول ٌؿ و با وپاهیاو شىشی که
ؾق ج١٭یب جاجاقحو به آو شا قویؿه بىؾيؿ ؾقگیك ٌؿ .شىلشايی حبحؿح حیى هاشكح قح جىِی ٧هیکًؿ وپه و٩اقت
بهاءحلؿیى قحلی و ب١ؿ حل آو ظاؾذه حجكحق ٕشىلشايی.ٔ573/6 :6548 ،
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به قوحیث شىیًی ،ولٙاو ؾق وال  163لهايی که هّمن به شًگ با کىچلک بىؾ ًٌیؿ که جى ٪ج٥او حل لٍکك ه٥ىل
به شايب ٬كح٬ن که هىٔ ٟح٬اهث ً٬٭لیاو بىؾ قویؿه و ًٌیؿ که چًگیم هن ؾق ٠٭ب حیٍاو حوث په ولٙاو يیم به
شًؿ ق٨ث که به يبكؾ با آوها بپكؾحلؾ .ولٙاو لهايی به هًٙ٭ه قویؿ که ه٥ىالو بك ؾٌمى پیكول ٌؿه و ق٨حه بىؾيؿ
ولٙاو به ج١٭یب ه٥ىالو پكؾحؼث ه٥ىالو جمایلی به ؾقگیكی يؿحٌحًؿ حها ولٙاو به يبكؾ با آوها حِكحق ؾحٌث .يبكؾ
بیى ؾو ٘ك ٦بیيحیصه پایاو گك٨ث ٕشىیًی.ٔ15-14/8 :6511 ،

يىىی هیيىیىؿ هًگاهی که چًگیمؼاو ٨همیؿ کٍلىؼاو ٕکىچلکٔ بك کاٌ٥ك و بالوا٤ىو حوحیال یا٨حه حوث
شىشی قح به شًگ حو ٨كوحاؾ ولٙاو يیم ؾق آو هًگام ّ٬ؿ کىچلک قح کكؾه بىؾ که ؼبك یا٨ث شىشی کىچلک قح
ٌکىث ؾحؾه و ً٤این ٨كحوحو به ؾوث آوقؾه حوث ولٙاو به ه٭ابلة با شىشی ق٨ث ه٥ىالو جمایل به ؾقگیكی يؿحٌحًؿ
هیؾحيؿ ٕيىىی.ٔ61-62 :6522 ،
قوحیث حبى حذیك حل حیى قویؿحؾ جا ظؿی هح٩اوت حوث حو هیيىیىؿ ؼىحقلهٍاه په حل آيکه ٨كوحاؾة چًگیمؼاو قح به
٬حل قوايؿ به وكلهیى ه٥ىالو ق٨ث و لياو و کىؾکاو آوها قح به حواقت گك٨ث و حهىحلٍاو قح ٤اقت کكؾ وبب ٤یبث
ه٥ىالو حل ؼايههایٍاو حیى بىؾ که به شًگ کىچلک ق٨حه بىؾيؿ .آوها کىچلک قح ٌکىث ؾحؾه بكگٍحًؿ و جىحيىحًؿ
پیً حل آيکه ؼىحقلمٌاه حل ؼايه های حیٍاو ؼاقز ٌىؾ ؼىؾ قح به حو بكوايًؿ .بیى ؾو وپاه وه قول شًگ ؾقگك٨ث
ً
يهایحا هن بؿوو يحیصه حل هن شؿح ٌؿيؿ ٕحبىحالذیك .ٔ657-652/81 :8353 ،حیى قویؿحؾ که يؽىحیى قویاقویی
يٝاهی ه٥ىالو و ؼىحقلهٍاهیاو حوث پیاهؿی بىیاق ههن ؾحٌث .ؾق پایاو حیى ؾقگیكی ولٙاو هعمؿ به ٌؿت
هك٠ىب ه٥ىالو ٌؿ و ظحی حل ق٨حاق ؼىؾ يىبث به جصاق و ٨كوحاؾگاو چًگیمؼاو پٍیماو ٌؿه قوظیه و ح٠حماؾ به
ي٩ه ؼىؾ قح چًاو حل ؾوث ؾحؾ که حل جّمینگیكی ؾقوث ؾق حهىق ياجىحو ٌؿ .به ٌهكهای هاوقحءحلًهك ح٠الم کكؾ
ؼىؾ قح آهاؾة جهاشن ه٥ىالو کًًؿ .شىیًی و شىلشايی حیى قویؿحؾ قح هح١ل ٫به وال  163هـ ٪ .هیؾحيًؿ .يىىی لهاو

تحلیل تاریذی روابط حکينت ديارزنضاویان با نغيالن

ولی ولٙاو حِكحق به يبكؾ ؾحٌث و شًگی بی ٨كشام بیى ؾو ٘ك ٦ؾقگك٨ث يىىی حیى ظاؾذه قح هح١ل ٫به وال 165

حیى ظاؾذه قح وال  168هـ ٪ .و به هًگام بكح٨حاؾو کىچلک هیؾحيؿ چىو کىچلک جا چًؿ وال ب١ؿ حل وال 168
همچًاو ِاظب ٬ؿقت بىؾ په لهاو هىقؾ يٝك يىىی ؾقوث يیىث حبى حذیك هن حیى ظاؾذه قح ب١ؿ حل کٍحه ٌؿو
و٩كحی چًگیم یً١ی والهای  163و  161ؾق يٝك گك٨حه حوث.8
بكؼىقؾ ولٙاو با وپاهیاو ه٥ىل جّاؾ ٨ی يبىؾه حوث .قوحیات شىیًی ،قٌیؿ حلؿیى و يىىی به ؼىبی يٍاو هیؾهؿ
که ولٙاو و٬حی هٙل ٟهیٌىؾ ه٥ىالو به وكلهیىهای يمؾیک به ٬لمكو حو قویؿهحيؿ هّمن هیٌىؾ به شًگ آوها
بكوؾ .همة هًاب ٟهیگىیًؿ که ه٥ىالو حل ؾقگیك ٌؿو با ولٙاو پكهیم هیکكؾيؿ ولی ولٙاو حِكحق به شًگ با آوها
ؾحٌث .حیى هٙلب ؾلیلی حوث بك حیى که ولٙاو به يیث يبكؾ با آوها و ٬ؿقتيمایی لٍکكکٍی کكؾه بىؾ .حیى قویؿحؾ
په حل ظاؾذه حجكحق قغ ؾحؾه حوث .ح٬ؿحم به یک جهاشن يٝاهی ٠لیه ه٥ىالو به هًٝىق ٬ؿقتيمایی و جكوايؿو حیٍاو ؾق
حؾحهة ق٨حاقهای ؼٍى ولٙاو با جصاق و ٨كوحاؾگاو چًگیمؼاو با جىشه به هًً و ج٩کك حو هًٙ٭ی به يٝك هیآیؿ .حیى
بكؼىقؾ يٝاهی هىشب وظٍث ٨كحوحو ولٙاو حل ه٥ىالو ٌؿه بىؾ .حگك حیى ظاؾذه پیً حل وح١٬ة حجكحق بىؾ با جىشه به
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جكوی که بك ولٙاو ٤لبه یا٨حه بىؾ وی به ؼىؾ شكأت يمیؾحؾ که جصاق و و٩كحی چًگیمؼاو قح بکٍؿ .گفٌحه حل حیى
هًاب ٟحٌاقه ؾحقيؿ که ولٙاو په حل حیى ؾقگیكی ؼىؾ قح آهاؾة جهاشن ه٥ىالو کكؾ .په حیى ظاؾذه بایؿ کمی پیً حل
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آ٤ال جهاشن ه٥ىالو بىؾه باٌؿ .ج١ییى حیى شایگاه لهايی بكحی بكؼىقؾ شىشی با ولٙاو هعمؿ بیايگك آو حوث که
آ٤الگك جهاشمات يٝاهی يیم ولٙاو هعمؿ بىؾ يه چًگیمؼاو.
جهاخن چًگیضخاو به للمشو خىاسصهؾاه و واکًؼ علياو هحمذ
ولٙاو هعمؿ با ح٬ؿحهات ؼىؾ ٤كوق و ح٬حؿحق چًگیمؼاو قح ياؾیؿه گك٨حه ،ؼاو قح ؾق آوحاية جع٭یك ٬كحق ؾحؾه آجً حيح٭ام
قح ؾق وشىؾي ٌ١له وق کكؾه بىؾ .قٌیؿحلؿیى ٕ٨لحلله ،ؾالیل لٍکكکٍی چًگیمؼاو به ٬لمكو ؼىحقلهٍاه قح چًیى
بكهی ٌمكؾ .حل بیى ق٨حى پاؾٌاهايی که بیى چًگیمؼاو و ؼىحقلهٍاه ظاثل بىؾيؿ .کٍحه ٌؿو بالقگاياو و و٩كحی
چًگیمؼاو و حِكحق ولٙاو بكحی شًگ با لٍکكیاو شىشی هًگاهی که ه٥ىالو کىچلک قح حل بیى بكؾيؿ ولٙاو
هحّك٨ات حو قح جّاظب کكؾ .هصمى ٞحیى ح٬ؿحهات هىشب ٠ؿحوت ،کیًه و کؿوقت ٌؿ و چًگیمؼاو هّمن به
حيح٭ام گك٨حى ٌؿ ٕقٌیؿحلؿیى.ٔ541/6 :6518 ،
چًگیمؼاو په حل بكحيؿحؼحى کىچلک و جى ٪ج٥او به وىی وكلهیى ؼىحقلهٍاه ظكکث کكؾ .ؾق ٬یالی ٣حقوالو ؼاو
ؾق بیً بالی ٣حیؿی ٬ىت و حل حلمالی ٣و٭ًا ٪جکیى به ؼؿهث چًگیمؼاو ؾقآهؿيؿ ٕشىیًی .ٔ45/6 :6511 ،هًگاهی
که ولٙاو ٨همیؿ چًگیمؼاو ّ٬ؿ ٬لمكوحي قح کكؾه ؾقباقة چگىيگی ه٭ابلة با حو به ٌىق يٍىث .گكوهی هیگ٩حًؿ
ظ ٛ٩هاوقحءحلًهك همکى يیىث بایؿ بكحی ظ٠ ٛ٩كح ٪و ؼكحواو کىًٌ ٌىؾ و جمام لٍکكها قح ؾق کكحية شیعىو
شم ٟيمىؾه حشاله يؿهًؿ ه٥ىالو حل قوؾ ٠بىق کًًؿ .گكوهی يیم هیگ٩حًؿ بایؿ به ٤ميیى ق٨ث و آوشا به ؾ٨اٞ
بكؼاوث و چًايچه پیكولی به ؾوث يیاهؿ ولٙاو به هًؿ قوؾ .ولٙاو هعمؿ حیى يٝك قح بیٍحك پىًؿیؿ .شالل حلؿیى
ؼىحقلهٍاه با حیى يٝكها هؽال ٧بىؾ و هیگ٩ث بایؿ وپاهیاو قح یکی کكؾ و به وكظؿ ق٨ث و ؾق آيصا به ه٭ابلة با
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ه٥ىالو پكؾحؼث ولٙاو هعمؿ يٝك شالل حلؿیى قح يپفیك٨ث ٕشىیًی.ٔ11-17/8 :6511 ،
وكحيصام ولٙاو هعمؿ بكحی ه٭ابله با جهاشن ه٥ىالو ؾوحىق ؾحؾ ؼكحز و قوىم ؾو وال قح پیٍاپیً حل هكؾم بگیكيؿ و
به والیات ح٠الم ٌؿ هكؾحو شًگی به شايب حقؾوگاه ولٙاو ب ٩كوحًؿ حها چىو ؼىؾ بكحی ه٭اوهث يمايؿ .آهؿو حیى
ح٨كحؾ هن وىؾی يؿحؾ ٕيىىی .ٔ 35 :6522 ،ولٙاو بكحی ؾ٨ا ٞحل هاوقحءحلًهك ؾوحىق ؾحؾ به هك ٌهك به حيؿحلة کا٨ی
وپاهی ؾحؾه ٌىؾ جا آو ها ؾق کًاق هكؾم و ٬ىحی هك ٌهك به ؾ٨ا ٞهٍ٥ىل ٌىيؿ .هىقؼاو و پژوهٍگكحو ه١ح٭ًؿ ولٙاو
هعمؿ با حیى حٌحباه بمقگ ٌكحیٗ قح بكحی پیكولی آواوجك ه٥ىالو ٨كحهن کكؾ? .حگك با جاجاق با جماهث لٍکكهای ؼىؾ

پیً حل ج٩ك٬ه ه٭ابل ٌؿی بیػ وشىؾ حیٍاو حل قوی لهیى بكهیکًؿ> ٕهماو٩٬ .ٔ34 :ه حو٤لی حیى جّمین ولٙاو
قح ؾهٍحًاک هیؾحيؿ لیكح به وپاه ه٥ىل حهکاو ؾحؾ لٍکكیاو ؼىحقلهٍاه قح جک جک ه٥لىب واؼحه حل هیاو ببكؾ ٕ٩٬ه
حو٤لی.ٔ572-573 :6517 ،
ؾحٌث و ؾق جّمینگیكهای يٝاهی بیجصكبه يبىؾ .بكحی حیى جّمین ولٙاو که ٌهكها با ٬ىحی ؼىیً و پاؾگاو
ج٭ىیث ٌؿه حل ؼىؾ ؾ٨ا ٞکًًؿ هی جىحو ؾالیل لیك قح ؾق يٝك گك٨ث .حیى گىيه جؤهیى والض و ٤فحی هؿح١٨یى حهکاو-
پفیكجك بىؾ .جؤهیى آب و آـو٬ة یک وپاه وحظؿ بمقگ با جىشه به پكحکًؿگی ٌهكهای هاوقحء حلًهك ؾٌىحق بىؾ .حل يیكوی
هكؾم بكحی ؾ٨ا ٞحل ٌهك و ه٭ابلة با ه٥ىالو حوح٩اؾه هیٌؿ .ؾق هیاو هكؾم ٌهكهای هاوقحء حلًهك ؼیلیها بىؾيؿ که حل
ولٙاو هعمؿ قٔایث يؿحٌحه ظأك به یاقی ؾحؾو حو يبىؾيؿ .حها حیى گىيه ياچاق به ؾ٨ا ٞحل ٌهك ؼىؾ هیٌؿيؿ.
هعاِكه ٌؿو ٌهكها با٠د ٨كوىؾه ٌؿو وپاه ه٥ىل هیٌؿ .يبىؾو وپاه هحمكکم ؼىحقلمٌاه هىشب پكحکًؿه ٌؿو
ه٥ىالو پٍث ؾیىحق ٌهكها هی ٌؿ .ؼىحقلهٍاه به بؽً بمقگی حل وپاهیاو ؼىؾ که حل يٝك ٬ىهی به ه٥ىالو يمؾیک
بىؾيؿ ح٠حماؾ يؿحٌث .حظحمال پیىوحى آو ها به ه٥ىالو ؾق هیؿحو شًگ وشىؾ ؾحٌث .حؼحال ٦هیاو ؼىحقلهٍاه و
وكؾحقحو وپاه که بیٍحكٌاو وحبىحه به جكکاو ؼاجىو ب ىؾه و ظأك يبىؾيؿ به ولٙاو ؼؿهث کًًؿ کاق ٨كهايؿهی وپاه قح
ؾچاق هٍکل هیکكؾ.
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وٙاو هعمؿ ویاوحمؿحق و کٍىقؾحق ٌایىحهحی يبىؾ حها به ً٠ىحو یک هكؾ يٝاهی ؾق لٍکكکٍیهای هح١ؿؾی ٌكکث

چًگیم ؼاو ؾق وال  161با ظمله به حجكحق و هعاِكۀ آو جهاشن به ٬لمكو ؼىحقلم ٌاه قح آ٤ال کكؾ .چًگیم ؼاو ؼىؾ
به وىی بؽاقح ق٨ث و ؾوحههای وپاهیايً ٌهكهایی يٝیك شًؿ و ؼصًؿ و ً٨اکث قح هىقؾ ظمله ٬كحق ؾحؾيؿٌ .هكهای
هاوقحءحلًهك یکی په حل ؾیگكی جىوٗ ه٥ىالو ٨حط ٌؿيؿ و ؼىؾ چًگیم ؼاو بؽاقح و ومكً٬ؿ قح جّك ٦کكؾ.

9

ؾق و٭ىٖ بؽاقح و ومكً٬ؿ يکحة ٬ابل جؤهل ؼیايث وپاهیاو ؼىحقلهٍاه حوث .و٬حی بؽاقح هعاِكه ٌؿ لٍکكیاو
ؼىحقلم که هؤهىق يگهؾحقی ٌهك بىؾيؿ گكیؽحًؿ ٕحبى حالذیك .ٔ647/81 :8353 ،با هعاِكه ٌؿو ومكً٬ؿ ،وپاهیاو
آيصا بىحوٙة جكک بىؾو و يمؾیکی يژحؾی با ه٥ىالو حل آوها حهاو ؼىحوحه به آوها پیىوحًؿٕ .هماو.ٔ641 :
و٭ىٖ بؽاقح و ومكً٬ؿ ياحهیؿی ولٙاو هعمؿ قح که ؾق بلػ هىح٭ك ٌؿه بىؾ بكحی ه٭ابله با ه٥ىالو به ٌؿت ح٨محیً
ؾحؾ .جّمین حو بكحی ق٨حى به يیٍابىق هىشب پكحکًؿگی وپاهیايی ٌؿ که همكحهً بىؾيؿ .چًگیم که حل آٌ٩حگی و
پكیٍايی حظىحل ولٙاو هٙلٌ ٟؿ ؾو جى حل وكؾحقحو ؼىؾ به يام شبه و وىبؿحی قح با وپاهی هؤهىق ج١٭یب يمىؾو
ولٙاو کكؾ.
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چكح چًگیمؼاو حیى جّمین قح گك٨ث؟ بك حوان گمحقي شىلشايی چىو ؼبك جّكٌ ٦ؿو ومكً٬ؿ بىویله ه٥ىالو
به ولٙاو قویؿ بیٍحك وپاهیايی که همكحه ولٙاو بىؾيؿ حل جاجاقحو و ؼٙاییاو بىؾيؿ و وپاهیاو و ح٨كحؾی که هىقؾ
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ح٠حماؾ ولٙاو بىؾيؿ بیٍحك ؾق هاوقحء حلًهك با٬ی هايؿه بىؾيؿ .شما٠حی که با ولٙاو بىؾيؿ جّمین گك٨حًؿ حو قح گك٨حه
به چًگیم جعىیل ؾهًؿ بًابكحیى به وكحپكؾة ولٙاو ظمله کكؾيؿ .ولٙاو که حل جى٘جه آگاه ٌؿه بىؾ وكحپكؾه قح جكک
گ٩حه بىؾ .جى٘جه گكحو لٍکكگاه قح به هن لؾيؿ و ولٙاو هًهمم به ٘ك ٦يیٍابىق ق٨ث .چًگیم چىو حل ج٩ك٬ة لٍکك
ؼىحقلهٍاه هٙلٌ ٟؿ شبه و وىبؿحی قح به ج١٭یب ولٙاو ٨كوحاؾ ٕشىلشايی .ٔ568-565/6 :6548 ،وىء ّ٬ؿ
کًًؿگاو به ولٙاو که هى ٫٨يٍؿه بىؾيؿ يمؾ چًگیمؼاو ق٨حًؿ ٕهیك ؼىحيؿ .ٔ5543/4 :6527 ،شىیًی ه١ح٭ؿ حوث
چًگیمؼاو چىو ٨همیؿ ولٙاو با جكن و وظٍث حل شیعىو گفٌحه حوث و هكؾحو و یاقحو بىیاقی هن با حو يمايؿه
حوث ?گ٩ث پیً حل آيک بكو شم١یحی گكؾ آیؿ و حل ح٘كح ٦حٌكح ٦بؿو پیىيؿيؿ و هؿؾ حو ؾهًؿ کاق حو بایؿ واؼث و
ؾل حلو بپكؾحؼث و حل وكوقحو حهكحیمه و وبحای قح گمیى کكؾ جا بك ٠٭ب حو بكويؿ> ٕشىیًیٔ74/6 :6511 ،
چًگیمؼاو حل ج١٭یب يمىؾو ولٙاو ؾو هؿ ٦ؾحٌث یک به ؾوث آوقؾو و حيح٭ام گك٨حى حل حو ؾیگكی حیًکه به حو
٨كِث و ههلث يؿهؿ که وپاهی ٨كحهن آوقؾه بكحی شًگ با ه٥ىالو آهاؾه ٌىؾ .و٬حی ولٙاو گكیمحو و ٨كحقی ٌىؾ
وپاهیاو يیم پكحکًؿه ،ياحهیؿ و بیهؿ ٦هیٌىيؿ.
ح٬ؿحم وپاهیاو شهث ؾوحگیك کكؾو و یا به ٬حل قوايؿو ولٙاو پكیٍايی حظىحل و وظٍث حو قح چًاو ح٨محیً ؾحؾه بىؾ
که وی با ق٨حاق و گ٩حاق ؼىؾ هكحن قح ؾق ؾل هكؾم ح٨محیً هیؾحؾ ٕشىیًی .ٔ12/8 :6511 ،حل هًگام ؾقگیك ٌؿو با
شىشی شكیاو ظىحؾخ به گىيهحی بىؾ که قوض و ٨کك و جىحو جّمینگیكی ولٙاو قح بىیاق ٔ١ی ٧کكؾه بىؾ .حو
قوظیه ،حيگیمه و ح٠حماؾ به ي٩ه اللم شهث ه٭ابل ة با ه٥ىالو قح حل ؾوث ؾحؾه بىؾ و هؿحم وؽًاو ياحهیؿ کًًؿه و یؤن-
آوق بك لباو هیآوقؾ ٕهماو .ٔ 11 :جكن ،وهن و ؼیال بك ـهى ولٙاو ٤لبه یا٨حه بىؾ .جىول حو به ج٩ؤل ،قإیا و وؽًاو
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هًصماو يیم حیى جكن قح ح٨محیً ؾحؾه بىؾ .حیى هىاثل حيؿیٍة ج٭ؿیكگكحیی ،بی٠ملی و جىلین بىؾو ؾق بكحبك ظىحؾخ قح
ؾق حو ج٭ىیث يمىؾه بىؾ :.ولٙاو هعمؿ حل بلػ به يیٍابىق آهؿ و چىو ًٌیؿ وپاه ه٥ىل ؾق ج١٭یب حو حل شیعىو
گفٌحه حوث .گكیمحو يیٍابىق قح هن جكک يمىؾه هؿجی ؾق هًا٘ ٫هؽحل ٧ؾق ظالی که ه٥ىالو ؾق ج١٭یبً بىؾيؿ
هحىحقی بىؾ جا حیًکه وكحيصام ؾق شمیكة آبىکىو به ِىقجی ق٬ث باق حل ؾيیا ق٨ث.

;

بحشاو هؾشوػیث حکىهث علياو هحمذ خىاسصهؾاه
ظکىهث ولٙاو هعمؿ با وشىؾ ٬ؿقت يٝاهی و ٬لمكو ووی ٟحل ؾقوو ٔ١ی ٧و هحململ بىؾ جهاشن چًگیمؼاو حیى
ٔ ٧١و ياجىحيی قح به ؼىبی آٌکاق کكؾ .بعكحو هٍكو٠یث بمقگجكیى هٍکل و حِلیجكیى ٠اهل ؾقهايؿگی ولٙاو
هحً٩ف هفهبی ،ؼايؿحوهای بمقگ ،ؾیىحيیاو و ظحی ٘ب٭ات و گكوههای حشحما٠ی شایگاه ،ح٠حباق ،هعبىبیث و
ه٭بىلیث يؿحٌث.
ولٙاو ؾق ٘ی والهای ٨كهايكوحیی با ح٠مال ياؾقوث پایههای يگه ؾحقيؿة ولًٙث ؼىؾ قح جٕ١ی ٧يمىؾه هك لهاو
٠ؿهحی قح به ياقحٔیاو ولًٙث ؼىؾ ح٨موؾه بىؾ .يیكوی يٝاهی حِلیجكیى جکیهگاه و حبمحق جىلٗ و ٬ؿقتيمایی ولٙاو
بىؾ حها جهاشن چًگیمؼاو يٍاو ؾحؾ که ولٙاو هعمؿ حل هٍكو٠یث اللم يمؾ وپاهیاو بكؼىقؾحق يیىث.
ه یاو ولٙاو و بىیاقی حل حهكحء و بمقگاو وپاه کؿوقت ،حؼحال ،٦بؿبیًی و ظحی ؼّىهث وشىؾ ؾحٌث ٠لث حیى
هىؤله آو بىؾ که حیى حهكحء و بمقگاو حل ٘ك٨ؿحقحو ،وحبىحگاو و هن ٬بیلهحیهای جكکاو ؼاجىو هاؾق ولٙاو بىؾيؿ و چىو
هیاو ولٙاو و هاؾقي حؼحالٌ ٦ؿیؿ بكول کكؾه بىؾ حیى حهكح به هىحؼىحهی حل جكکاو ؼاجىو به يا٨كهايی و ظحی جى٘جه
٠لیه ولٙاو هٍ٥ىل هیٌؿيؿ .حؼحال ٦بیى ولٙاو و وكکكؾگاو يٝاهیحي به ظؿی بىؾ که ظحی چًگیمؼاو هن حل
آو ح٘ال ٞؾحٌث .ؾحوحاو بؿقحلؿیى ٠میؿ و جالي حو بكحی حیصاؾ بؿبیًی هیاو ولٙاو و حهكحء وپاه يه جًها بعكحو
هٍكو٠یث ولٙاو ؾق وپاه قح بیاو هیکًؿ .يٍايگك ؾٌمًی ح٨كحؾی حل ٘ب٭ات با ي٩ىـ حؾحقی با ولٙاو حوث.

<
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هعمؿ ؼىحقلهٍاه بىؾ .ظکىهث ولٙاو هعمؿ ؾق هیاو بىیاقی حل حهكحء يٝاهی ،قإوای ٬بایلیٌ ،ؽّیثهای

ؾ٨ا ٞيکكؾو وپاهیاو ؼىحقلهٍاه حل ٌهكهایی يٝیك ومكً٬ؿ و بؽاقح ،ح٬ؿحم ٠ؿهحی حل آياو بكحی کٍحى ولٙاو و یا
پیىوحى ?ه٩ث همحق وىحق حل ؼحاثیاو و ؼالىلحؾگاو ولٙاو به ه٥ىالو> ٕيىىی ٔ14 :6522 ،يٍاو هیؾهؿ که
ولٙاو حل هٍكو٠یث اللم يمؾ وپاهیاو بیبهكه بىؾ .به ؾلیل پاقهحی ح٬ؿحهات ولٙاو ؾق لهیًة هفهب ،هٍكو٠یث
ظکىهث حو ؾق ؾیؿ بؽًهایی حل ٘ب٭ات هفهبی و جىؾههای هكؾم کاهً یا٨حه بىؾ .ولٙاو هعمؿ ؾق وال  164هـ.
 ٪به ؾلیل حؼحال٨اجی که با ؼلی٩ه حلًاِك ؾحٌث به وىی ب٥ؿحؾ لٍکكکٍی کكؾ .حو حل حثمه ؾیى ٨حىح گك٨ث که آل٠بان
٤اِب حيؿ و حهاهث ظ ٫حلًاِك يیىث و ولٙاو که قولگاق بك شهاؾ ِك ٦کكؾه حوث هصال به ؾ ٟ٨و بكؾحٌحى ؼلی٩ه
حوث .ولٙاو ح٠الم کكؾ ؼال٨ث ظ ٫واؾحت ظىیًی حوث و ٠الء حلملک حل واؾحت جكهفقح ياهمؾ ه٭ام ؼال٬ث
يمىؾ .به ٨كهاو ولٙاو يام ؼلی٩ه قح حل ؼٙبه حيؿحؼحًؿ .ولٙاو ظحی ووا٘ث ٌیػ ٌهاب حلؿیى وهكوقؾی قح
يپفیك٨ث و به وىی ب٥ؿحؾ ظكکث يمىؾ ولی به ؾلیل بك ٦ووكها و حل ؾوث ؾحؾو ٠ؿهحی حل وكبالحو ؼىیً هصبىق به
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بالگٍث ٌؿ =.به ٬ىل شىیًیّ٬? :ؿ ؼايؿحو ٠باوی بك ولٙاو هباقک يیاهؿ> ٕشىیًی ٔ71/8 :6511 ،حیى ح٬ؿحم
ولٙاو هىشب قيصً هكؾم و گكوه های هفهبی ٌؿه ح٠حباق و ظیریث حو قح پاییى آوقؾ .شىیًی ح٬ؿحم ولٙاو ٠لیه
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ؼلی٩ه و گك٨حاق ٌؿيً ؾق بك ٦ووكها قح آ٤ال بك باؾ ق٨حى بؽث و ح٬بال وی به ٌماق هیآوقؾ? .و حیى چٍن لؼمی
بىؾ بك چهكة ح٬بال و ؼؿٌة بك ِ٩عات حظىحل حو و حل آو و٬ث بال ؾوح٠ی حؾباق جصاوب يمىؾ و ٬ىح٨ل ظكهاو و ؼفالو
جًاوب کكؾ> ٕهماو.ٔ16 :
حٌحباه هفهبی ولٙاو ٨٭ٗ ؾٌمًی با ؼلی٩ه يبىؾ حو پیً حل ظكکث به ب٥ؿحؾ به هؽال٩ث و ؾٌمًی با ؼايؿحوهای
هفهبی بؽاقح و ومكً٬ؿ ح٬ؿحم کكؾه بىؾ .بكهاو حلؿیى هعمؿ بى حظمؿ قح که ِؿق شهاو و ؼٙیب بؽاقح و قثیه
ظً٩یاو آو ٌهك بىؾ قح به ؼىحقلم جب١یؿ يمىؾ شالل حلؿیى و پىكي ٌمه حلؿیى و بكحؾقي حوظؿ حلؿیى قح که ٌیػ
حالوالهاو ومكً٬ؿ بىؾيؿ به شهث پیٍگیكی حل ٬یام و هؽال٩حٍاو به يىا جب١یؿ کكؾ ٕيىىی.ٔ51-57 ،6522 ،
ولٙاو هعمؿ ّ٬ؿ ؾحٌث ؾوث ٘ب٭ة قوظايیىو قح ؾق ٌهكها و حیاالت حل ویاوث و ظکىهث کىجاه کًؿ و قیاوث
هفهبی ؼل٩ا قح حل بیى ببكؾ حیى ویاوث ظکىهث وی قح حل يیكوی هً١ىی اللم جهی گكؾحيیؿ ٕبیايی.ٔ24/6 :6517 ،
چىو ظکىهث ؼىحقلهٍاه یک ظکىهث يٝاهی هحکی به وپاهیاو بىؾ بًابكحیى شایگاه ،هًا ٟ٨و حهمیث ً٠اِك
ً
يٝاهی بك ً٠اِك کٍىقی ،حؾحقی و ٤یك يٝاهی حقشعیث ؾحٌث و حهمیث ؾوحگاه حؾحقی کاهال ولب گكؾیؿه بىؾ
ٕباقجىلؿ .ٔ723/6511:8 ،به ؾلیل بیجىشهی و حهمیث يؿحؾو ولٙاو به جٍکیالت حؾحقی و ؾیىحيی حیى يهاؾ ؤ١یث
ً
هًاوبی يؿحٌث٠ .مؿجا ح٨كحؾ بیک٩ایث٘ ،ما ٞو هً١٩ثشى حهىق ؾیىحيی قح به ؾوث گك٨حه بىؾيؿ با حیى حؤا ٞو
حظىحل ولًٙث هعمؿ ؼىحقلهٍاه بكحی ؾیىحيیاو با جصكبه و کاقآهؿ ه٭بىل يبىؾ .ولٙاو هعمؿ ؾق يٝك هكؾم ٌهكهایی
که بىویلة ظکىهث جىو١ه ٘لب ؼىحقلهٍاه ٨حط ٌؿه بىؾيؿ يیم هٍكو٠یث و ظ٭ايیحی يؿحٌث .لیكح ق٨حاق
ؼىحقلهٍاه با حیى هكؾم بىیاق ؼٍى و بیكظمايه بىؾ .ياقٔایحی هكؾم حل ظکىهث ؼىحقلهٍاه پیاهؿ حیى ق٨حاق بىؾ.
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بكحی يمىيه ظکىهث ؼىحقلهٍاه آو چًاو بك هكؾم بؽاقح و ومكً٬ؿ وحن کكؾ که حیى هكؾم جكشیط هیؾحؾيؿ لیك ولٙة
٬كحؼحاثیاو ٤یك هىلماو باًٌؿ جا ولٙاو هعمؿ هىلماو ٕح٬بال .ٔ666 :6527 ،بًابكحیى هكؾم هًا٘ ٫ه٩حىظه يیم يمی-
جىحيىحًؿ جکیه گاه ولٙاو باًٌؿ .حهكح و ظکاهی يیم که حل ؼىحقلهٍاه ٌکىث هیؼىقؾيؿ هىقؾ ؾلصىیی و هؿحقح ٬كحق
ً
يمیگك٨حًؿ آوها یا کٍحه هیٌؿيؿ یا ؾق ؼىحقلم به ليؿحو هیح٨حاؾيؿ هىلما بالهايؿگاو ،وحبىحگاو و هكؾم ٠ال٬ههًؿ به
حیى حهكح هیچگاه يمی جىحيىحًؿ بكحی ظکىهث ؼىحقلهٍاه هٍكو٠یث و ظ٭ايیث ٬اثل ٌىيؿ و به ظمایث حل آو
بپكؾحليؿ .ولٙاو هعمؿ ٨٭ٗ به جىو١ة حقٔی و ح٨موؾو بك هحّك٨ات ؼىیً هیحيؿیٍیؿ .به حیًکه ؾق ٌهكها و

والیات چه هیگفقؾ جىشهی يؿحٌث .هكؾم حیى ٌهكها ٨٭ٗ بایؿ باز و ؼكحز و هالیاتها قح هیپكؾحؼحًؿ و حل وكبالحو
بیقظن ؼىحقلهٍاه ح٘ا٠ث هی کكؾيؿ٬ .ؿقت ظکىهث ؼىحقلهٍاه ؾق ؼكحواو بمقگ و هًا٘ ٫ؾحؼلی حیكحو هًىل به
٘ىق کاهل حوح٭كحق يیا٨حه بىؾ .آوها هًىل يح ىحيىحه بىؾيؿ ؾق ؾحؼل حیكحو همة حیاالت قح جعث جىلٗ ؾقآوقيؿ و ح٠حماؾ
هلک و هلث جعمیل کكؾهحيؿ ٕبیايی.ٔ12/6517:6 ،
جكکاو بیقظن ؼىحقلهٍاهی هىقؾ ٬بىل ظکام حیكحيی يبىؾيؿ .ظحی ب١ؿ حل هكگ ولٙاو هعمؿ ظکام و بمقگاو
ٌهكهایی هايًؿ کكهاو و حِ٩هاو ظأك يبىؾيؿ قیاوث و ظاکمیث ٨كليؿحو ولٙاو یً١ی قکى حلؿیى و ٤یاخ حلؿیى
قح بپفیكيؿ ٕهیكؼىحيؿ.ٔ5537-5535/6527:4 ،
بعكحو هٍكو٠یث ظکىهث ولٙاو هعمؿ به ؼىبی ؾق حؤا ٞو حظىحل ؼىحقلم به هًگام جهاشن چًگیمؼاو هٍاهؿه
هی گكؾؾ .لهايی که چًگیمؼاو هاوقحء حلًهك قح جّك ٦کكؾه و به ؾٌمًی با ؼىحقلم ٌاه هٍ٥ىل بىؾ بكحی جكکاو ؼاجىو
ؾق ؼىحقلم پی٥ام ٨كوحاؾ که با هن ِلط کًًؿ و ؼىحقلم و ؼكحواو جا آب شیعىو هح١ل ٫به جكکاو ؼاجىو باٌؿ که چىو
جكکاو ؼاجىو ًٌی ؿ ولٙاو به وىی ؼكحواو ق٨حه حوث پاوؽی يؿحؾ و حل ؼىحقلم ؼاقز ٌؿ ٕيىىی.ٔ31 :6522 ،
حیى ح٬ؿحم چًگیمؼاو بیايگك آو حوث که به ؾوگايگی ٬ؿقت ؾق ظکىهث ؼىحقلهٍاه پی بكؾه بىؾ و هیؾحيىث که
ولٙاو هعمؿ ح٠حباق و ٬ؿقجی يؿحقؾ .گمحقي شىلشايی يٍاو هیؾهؿ که ولًٙث ؼىحقلهٍاه ظحی حل وىی ح٨كحؾ
ً
يمؾیک به حو يیم ؾیگك هٍكو٠یث يؿحٌث و ٠مال بؽٍی حل ِاظباو ٬ؿقت ،ولٙاو قح گك چه ليؿه بىؾ به قومیث

تحلیل تاریذی روابط حکينت ديارزنضاویان با نغيالن

حیكحيیاو قح يىبث به ؼىؾ شلب کًًؿ آياو ؼىحقلهٍاهیاو قح به چٍن بیگاية ٤اِب هیيگكیىحًؿ که به لوق ؼىؾ قح بك

يمیًٌاؼحًؿ .شىلشايی هیيىیىؿ ? :چىو ظاؾذة چًگیمؼاو ٜاهك ٌؿ و ولٙاو هعمؿ حل ٌٗ شیعىو و ظىحلی
بلػ هًهمم ٌؿ و با٘كح ٦يیٍابىق ق٨ث هاؾق ولٙاو هعمؿ و حهل ؼىحقلم حل هلىک و حهكحء حج٩ا ٪و ٙ٬ب حلؿیى
حقللىٌاه ٕ= حلالٌ ٢اهٔ قح به جؽث ؼىحقلم بًٍايؿيؿ> ٕشىلشايی.ٔ565/6 :6548 ،
ً
با ؼكوز جكکاو ؼاجىو حل ؼىحقلم ؾق ظالی که ٜاهكح هًىل ولٙاو هعمؿ ليؿه بىؾ ٌؽّی بیؾقحیث به يام کىه
ؾقو٤او هحىلی ٌهك ٌؿ ؾق حیى لهاو يه جًه ا ح٠حباق ظکىهث بك٨ث بلکه حهىحل ؾیىحو ؾق ه١كْ حؼحالن و جّاظب
ح٨كحؾ ٘ما٬ ٞكحق گك٨ث ٕيىىی .ٔ 25 :6522 ،حیى قوحیث ظاکی حل آو حوث که ؾق ؼىحقلم يیم به شای و٨اؾحقی به
ولٙاو و جالي ؾق شهث ظ ٛ٩پایههای ظکىهث بیو٨ایی به ظکىهث بىؾ و جالي بكحی قویؿو به هًا٨ ٟ٨كؾی.
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خاللالذیى و هغىالو
شالل حلؿیى به هًگام گكیم ولٙاو هعمؿ همىحقه همكحه حو بىؾ .ولٙاو ؾق آؼكیى قولهای ليؿگی حو قح به ً٠ىحو
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شايٍیى ؼىؾ بكگمیؿ .شالل حلؿیى په حل هكگ پؿق به همكحه بكحؾقحيً حلالٌ ٢اه و آٌ٪اه به ؼىحقلم ق٨ث جا حل آيصا
يبكؾ با ه٥ىالو قح آ٤ال کًؿ .چىو هاؾق حلالٌ ٢اه حل ٬بیلة جكکاو ؼاجىو بىؾ و بیٍحك حهكح و وكکكؾگاو يیم حل همیى ٬بیله
بىؾيؿ بًابكحیى حهكح قحٔی به ولًٙث شالل حلؿیى يبىؾيؿ .حل حیى گفٌحه حهكح حهیؿ ؾحٌحًؿ حل وى کن حلالٌ ٢اه حوح٩اؾه
کكؾه بك کاقها هىلٗ ٌىيؿ .آوها هیؾحيىحًؿ ؾق ظکىهث شالل حلؿیى حیى ٨كِث و هى١٬یث قح به ؾوث يمیآوقيؿ
حل حیًكو جّمین گك٨حًؿ حو قح کىق کكؾه یا بکًٍؿ .شالل حلؿیى که حل حیى جى٘جه آگاه ٌؿ با ویّؿ ي٩ك حل یاقحيً
ؼىحقلم قح به ّ٬ؿ يیٍابىق جكک کكؾ.

54

شالل حلؿیى با حوح٩اؾه حل حهکايات و ٬ىحی هىشىؾ ؾق ؼىحقلهٍاه ٌایؿ هیجىحيىث ؾق قويؿ يبكؾ با ه٥ىالو ج٥ییكی
حیصاؾ کًؿ .حها بی ؼكؾی ،جّ١ب و ؼىؾؼىحهی ٠صیب حهكحء جكک حیى ٨كِث قح حل حو گك٨ث .په حل ؼكوز شالل-
حلؿیى حل ؼىحقلم ؼبك قویؿ که ه٥ىالو بكحی ظمله به ؼىحقلم ظكکث کكؾهحيؿ .آٌ٪اه و حلالٌ ٢اه پىكحو ولٙاو
هعمؿ ؼىحقلم قح به ّ٬ؿ ؼكحواو جكک کكؾيؿ که ؾق قحه بىویلة ؾوحهحی حل ه٥ىالو کٍحه ٌؿيؿ .شىیًی ي٭ل هیکًؿ
ؾق حیى هًگام چىو ؼىحقلم حل وال٘یى ؼالی بىؾ حل ح٠یاو لٍکك ٨كؾی به يام ؼماق که حل ؼىیٍاو جكکاو ؼاجىو بىؾ
قح به حون ولًٙث هىوىم کكؾيؿ ٕشىیًی.ٔ13/6 :6511 ،
ه٥ىالو به وؽحی و ب١ؿ حل چًؿ هاه هعاِكه و ؾقگیكی و وكحيصام با قویؿو به يیكوهای کمکی جىحيىحًؿ حیىحاؾگی
وكوؽحاية هكؾم قح ؾقهن ٌکًًؿ و ؼىحقلم قح ٨حط کًًؿ .شاللحلؿیى په حل وقوؾ به يیٍابىق به هًٝىق هباقلة با ه٥ىالو
حل حهكحء ح٘كح ٦و کىايی که ؾق حیى ؾوقحو پكیٍايی بك والیات ٤لبه یا٨حه و هىلٗ ٌؿه بىؾيؿ ؼىحوث که وپاه ٨كحهن
کكؾه به وی بپیىيؿيؿ .چًگیمؼاو حل حیى هىٔى ٞآگاه ٌؿ و وپاهی به شايب شالل حلؿیى ٨كوحاؾ .ؾق يحیصه پیً حل
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آيکه وپاهیاو ؾقؼىحوحی بك شالل حلؿیى شمٌ ٟىيؿ حو ياچاق حل يیٍابىق گكیؽث ٕيىىی .ٔ36 :6522 ،شاللحلؿیى
ؼىؾ قح به ٤ميه قوايؿ .لٍکكیاو ؼىحق لهی ،ؼلس و ٤ىقی به حو پیىوحًؿ .حو گكوهی حل ه٥ىالو قح ٌکىث ؾحؾ چىو
ؼبك حیى قویؿحؾ به چًگیم قویؿ وپاهی بكحی وكکىب شاللحلؿیى ٨كوحاؾ حیى وپاه ؾق ياظیة پكوحو حل شاللحلؿیى
ٌکىث ؼىقؾ ٕشىلشايی .ٔ662/8 :6545 ،حيحٍاق ؼبك پیكولیهای شاللحلؿیى بك ه٥ىالو هىشب ٌىقي هكؾم
ٌهكهای ؼكحواو بك ٌعًگاو ه٥ىل ٌؿ ٕهماو.ٔ681 :

قهبكیث يٝاهی و قوي شًگی جهاشمی شاللحلؿیى هی ق٨ث که قوظیه و حهیؿ به پیكولی قح ؾق هكؾم ليؿه کًؿ حها
بیؼكؾی ،بیهًٙ٭ی و حؼحال ٦حهكحء يٝاهی بال هن جاليهای وی قح بیذمك کكؾ .پیكولی شاللحلؿیى ؾق پكوحو
با٠د ٌؿ که ؼىؾ چًگیمؼاو به هًٝىق يبكؾ با وی ظكکث کًؿ حیى ؾق ظالی بىؾ که په حل شًگ پكوحو به ؾلیل ٤كوق
قيصیؿه ؼا٘ك ،شاللحلؿیى قح جكک کكؾيؿ .به حیى جكجیب جىحو يٝاهی شاللحلؿیى بىیاق کاهً یا٨ث حو ؾق يبكؾ قویاقو
با چًگیمؼاو ٌکىث ؼىقؾ ـ وال  162ـ و با ٠بىق حل وًؿ ؼىؾ قح به هًؿووحاو قوايؿ.
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چًگیم بكحی حل هیاو بكؾحٌحى شاللحلؿیى ٠ؿهحی قح ؾق ج١٭یب حو به هًؿ ٨كوحاؾ حیًاو بك شاللحلؿیى ؾوث يیا٨حًؿ و با
٬حل و ٤اقت ؾق يىحظی هرل هىلحاو و لهاوق به يمؾ چًگیمؼاو بالگٍحًؿ ٕشىیًی @74/6 :6511 ،قٌیؿ حلؿیى،
.ٔ577/6 :6518
هًگاهی که شاللحلؿیى با ه٥ىالو ؾقگیك بىؾ .بكحؾقي ٤یاخ حلؿیى به همكحه شم١ی حل وپاهیاو جكک ولٙاو هعمؿ،
هاليؿقحو ،ؼكحواو و ٠كح٠ ٪صن قح به ٜاهك هٙی ٟؼىؾ کكؾه ؾق حیى هًا٘ ٫ؼٙبه به يام حو کكؾيؿ حها ؾق وح ٟ٬حیى
وكلهیىها ؾق حؼحیاق کىايی بىؾ که ٨٭ٗ به لباو حل ٤یاخحلؿیى ح٘ا٠ث هیکكؾيؿ هیچ ؼكحز و هالیاجی به حو
يمیؾحؾيؿ و ؾقکاق ؼىؾ هىح٭ل بىؾيؿ٤ .یاخ حلؿیى حل ولًٙث چیمی شم ؼٙبه يؿحٌث .حو ظحی ؾق بكحبك جهاشن
ه٥ىالو ه٭اوهحی يکكؾ .وىحی و بیجىشهی ٤یاخ حلؿیى ؾق حهىق ویاوی هىشب ٌؿ وكبالحو حو به ٬حل و ٤اقت هكؾم
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و ؼىؾؼىحهی حهكحء ؼىحقلهی شالل حلؿیى هیاو وكحو وپاه بك وك ً٤این حؼحال ٦پً آهؿ .بؽً ٠مؿهحی حل وپاهیاو

و جؽكیب وكلهیىها هٍ٥ىل ٌىيؿ .ؼىؾوكی وكبالحو ٤یاخحلؿیى و ؾقگیكی ٨كهايؿهاو بك وك جّاظب وكلهیىها
حهًیث هكؾم قح ولب کكؾه بىؾ .حو با ظمله به ٨اقن و شًگ با حجابک و١ؿ و جّك ٦بؽًهایی حل آو ذابث کكؾ که
ؾقحیث اللم بكحی به ؾوث آوقؾو حجعاؾ و ؾووحی ظاکماو قح يؿحقؾ ٕيىىی @656-655 :6522 ،حبىحالذیك:8353 ،
.ٔ818-815/81
شاللحلؿیى ؾق وال  186حل هًؿ به کكهاو آهؿ ؾق کكهاو بكح ٪ظاشب به يیابث حل ٤یاخحلؿیى ظکىهث هیکكؾ
شاللحلؿیى چىو به بكح ٪بؿگماو ٌؿه بىؾ به ٨اقن ق٨ث .ؾق قحه ٠الء حلؿوله ِاظب یمؾ به ظٕىق شاللحلؿیى آهؿه
حٜهاق ح٘ا٠ث کكؾ ؾق ٨اقن يیم حجابک و١ؿ به شاللحلؿیى حٜهاق ؾووحی و ح٘ا٠ث يمىؾ .شاللحلؿیى به حِ٩هاو
ق٨ث٤ .یاخحلؿیى جّمین گك٨ث بكحؾق قح حل حِ٩هاو بكحيؿ .شاللحلؿیى با ٨كوحاؾو پیامهای ؾووحايه بكحی ٤یاخحلؿیى
و وكؾحقحيً جىحيىث آوها قح آقحم کًؿ .کمی ب١ؿ شاللحلؿیى با یىقي ياگهايی به قی جىحيىث ٤یاخحلؿیى و
وكؾحقحيً قح جاب ٟحهك و قأی ؼىؾ کًؿ .شاللحلؿیى په حل حیى هى٨٭یث به ؼىلوحاو ق٨ث .يمایًؿهحی يمؾ ؼلی٩ه

53

٨كوحاؾ و حل حو یاقی ؼىحوث جا بحىح يؿ ؾق بكحبك ه٥ىالو حیىحاؾگی يمایؿ .ؼلی٩ه که با ؼىحقلهٍاهیاو کیًه و ؾٌمًی
ؾحٌث پاوػ ؾووحايهحی به پیام شالل حلؿیى يؿحؾ و وپاهیايی قح به شًگ وپاهیاو وی ٨كوحاؾ .يیكوهای ؼلی٩ه
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ٌکىث ؼىقؾيؿ په حل حیى که شاللحلؿیى ؼلی٩ه قح ؾٌمى ؾیؿ پیاهی ٠حابآهیم يمؾ حو ٨كوحاؾ .شاللحلؿیى په حل
حوح٭كحق یا٨حى ؾق آـقبایصاو بكحی ولٙاو قوم و هلىک ٌام و هّك پیامهای ؾووحايه ٨كوحاؾ و جمایل ؼىؾ بكحی
بك٬كحقی قحبٙة ؾووحايه با آوها قح ح٠الم کكؾ 56.ق٨حاق شالل حلؿیى په حل بالگٍث به حیكحو ؾقوث بىؾ حو و١ی کكؾ
حجعاؾ و همکاقی ٤یاخحلؿیى ؾووحی حهكح و ظکام هعلی ،ؼلی٩ه و ٬ؿقتهای همصىحق قح به ؾوث آوقؾ حها حیى ح٨كحؾ
هرل شالل حلؿیى ؼٙك هىلًاک ه٥ىالو قح هًىل ؾقک يکكؾه به لموم حجعاؾ و همکاقی با هن ٠لیه ه٥ىالو پی يبكؾه
بىؾيؿ .حل ح٬ؿحهات شاللحلؿیى په حل هىح٭ك ٌؿو ؾق آـقبایصاو لٍکكکٍیهای هح١ؿؾ حو ٠لیه گكشیهاوث
پیكولیهای شاللحلؿیى ؾق حیى شًگها و ٨حط ج٩لیه جىوٗ حو بكحی هىلماوها ؼىٌایًؿ بىؾ لیكح آوها همىحقه
گكشیها قح ؼٙكی بكحی وكلهیىهای هىلماويٍیى همصىحق گكشىحاو هیؾحيىحًؿ .شاللحلؿیى حيحٝاق ؾحٌث حیى
ح٬ؿحهات حو به ً٠ىحو شهاؾ ٠لیه ٤یكهىلماوها بكحیً ح٠حباق و هٍكو٠یث حیصاؾ کًؿً٤ .این ظاِل حل حیى پیكولیها
هیجىحيىث وكبالحو شاللحلؿیى قح که به چیمی شم ٤اقت يمیحيؿیٍیؿيؿ قحٔی يگه ؾحقؾ .شاللحلؿیى بكحی ظٛ٩
وكبالحو ؼىیً قحهی شم شًگ٤ ،اقت و کىب ً٤یمث يؿحٌث.
شًگ با گكشیاو بكحی شاللحلؿیى هٕكحجی هن ؾحٌث حل ش مله ٨كوىؾه ٌؿو و جعلیل ق٨حى يیكوی يٝاهی حو ؾق حیى
شًگ ها حیصاؾ ي٩كت و بیمحقی حل ؼىحقلهٍاهیاو به ؾلیل ٤اقت و کٍحاق هكؾم .ؾقگیك ٌؿو با گكشیاو جىشه و جمكکم
شالل حلؿیى يىبث به هىؤله و ؼٙك ه٥ىالو قح کاهً ؾحؾه بىؾ .حیى لٍگكکٍیها هىشب هیٌؿ که ولٙاو يٝاقت و
جىلٗ ؾلؽىحهی بك حهكح و ظکام ؾحؼل حیكحو يؿحٌحه باٌؿ .بهحك آو بىؾ که شاللحلؿیى به شای يبكؾ با گكشیاو جالي
هیکكؾ با آو ها قحبٙة ؾووحايه بك٬كحق کًؿ و حل آياو ؾق بكحبك جهؿیؿ ه٥ىالو حوح٩اؾه کًؿ 57.شاللحلؿیى ؾق وال 184
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هـ ٪ .په حل ظمله به ٌهكهای حوما٠یلیاو و کٍحاق آياو بكحی يؽىحیى باق په حل بالگٍث به حیكحو بًا بك قوحیث حبى-
حذیك ؾق ظىحلی قی و ؾحه٥او به ٠ؿهحی حل ه٥ىالو بكؼىقؾ کكؾ و آوها قح ؾق هن ٌکىث ٕحبىحالذیك.ٔ26/87 :8353 ،
ؾق همیى حو٬ات شالل حلؿیى آگاه ٌؿ که ه٥ىالو به ّ٬ؿ يبكؾ با حو حل شیعىو ٠بىق کكؾهحيؿ په بكحی ه٭ابلة با آياو
به حِ٩هاو ق٨ث .به ؾلیل حیًکه ٤یاخحلؿیى و ٘ك٨ؿحقحيً هیؿحو شًگ قح جكک کكؾيؿ شاللحلؿیى ٌکىث ؼىقؾ .چًؿ
قول ب١ؿ شاللحلؿیى با شم ٟآوقی وپاهیاو پكحکًؿة ؼىؾ هىٌ ٫٨ؿ ه٥ىالو قح ٌکىث ؾهؿ و حِ٩هاو حل آویب
ه٥ىالو هّىو هايؿ.
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٤یاخحلؿیى حل ؼلی٩ه ؼىحوث که یاقیحي ؾهؿ جا هملکحی قح که شاللحلؿیى به ّ٤ب گك٨حه حوث حل حو په بگیكؾ
ؾق ٠ىْ ؼؿهث و حقحؾت ٤یاخحلؿیى به ؼلی٩ه بیٍحك ؼىحهؿ ٌؿ .ؼلی٩ه پاوػهای ؾووحايه بكحی ٤یاخحلؿیى
ً
٨كوحاؾ ولی ٜاهكح حشاله يؿحؾ که ؾق ؼىلوحاو هىح٭ك ٌىؾ٤ .یاخحلؿیى هن به حوما٠یلیاو پًاه بكؾ ٕيىىی:6522 ،
٬بایل ٬بچا ٪حل ؾیكبال با ؼىحقلهٍاهیاو قحبٙة ؾووحی ؾحٌحًؿ شاللحلؿیى جّمین گك٨ث کمک آوها ٠لیه ه٥ىالو قح
به ؾوث آوقؾ٬ .بچا٪ها پیًٍهاؾ شاللحلؿیى بكحی حجعاؾ قح پفیك٨حًؿ .حها چىو شاللحلؿیى يحىحيىث ؾق بًؿ قح ٨حط کًؿ
هىٔى ٞحجعاؾ با ٬بچا٪ها يیم به هكظلة حشكح ؾق يیاهؿ ٕيىىی .ٔ636-638 :6511 ،و٬حی ؼلی٩ه حلٝاهك به ؼال٨ث
يٍىث پیامهایی ؾووحايه بكحی شاللحلؿیى ٨كوحاؾ .شاللحلؿیى هن ؼل١ثهایی بكحی ؼلی٩ه ٨كوحاؾ هؿحیای حو
لهايی به ب٥ؿحؾ قوؿ که حلٝاهك ؾقگفٌحه بىؾ ٕهماو.ٔ643 :
به يٝك هی قوؿ په حل هكگ ؼلی٩ه حلًاِك يگاه ؾوحگاه ؼال٨ث يىبث به شاللحلؿیى هح١اؾل جك ٌؿه بىؾ .ؾق ظؿوؾ
وال  181هـ ٪ .که شالل حلؿیى ٌهك حؼالٖ قح هعاِكه کكؾه بىؾ و٩یكی حل شايب ؼلی٩ه حلمىحًّك يمؾ شالل-
حلؿیى آهؿ با ؾقؼىحوثهایی که حگك پفیك٨حه هیٌؿ قوحبٗ ؾووحايه بیى ؼلی٩ه و شاللحلؿیى بك٬كحق هیٌؿ .حیى
ؼىحوحهها حل حیى ٬كحق بىؾ که شالل حلؿیى بك ظکام هىِل ،حقبل ،حیىه و شبال ظکن يکًؿ و حیٍاو قح حل حجبا ٞؼلی٩ه به
ٌماق آوقؾ و ؾیگك حیى که يام ؼلی٩ه ؾوباقه ؾق ؼٙبه ـکك گكؾؾ .شاللحلؿیى ؼىحوحههای ؼلی٩ه قح پفیك٨ث و و٩یكی
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 @675-671حبى حالذیك.ٔ36-35/87 :8353 ،

يمؾ حو ٨كوحاؾ ؼلی٩ه ٨كوحاؾة شاللحلؿیى قح با حظحكحم پفیك٨ث و به حو گ٩ث که هیؼىحهؿ شاللحلؿیى قح بك وایك هلىک
لهاو ه٭ؿم گكؾحيؿ ٕيىىی .ٔ877-875 :6522 ،یکی حل ؼٙاهای ویاوی شاللحلؿیى حؼحال٨ات و ؾقگیكیهای حو
با هلىک ح٘كح ٦يٝیك هلک کاهل ،هلک حٌك ٦و ٠الء حلؿیى کی٬باؾ ٨كهايكوحی قوم بىؾ .حیى ؾقگیكیها هلىک
هىلماو و حجبا ٞآوها قح يىبث به شاللحلؿیى و وپاهیايً بىیاق بؿبیى يمىؾ .آوها شاللحلؿیى قح یک ؾٌمى
ؼٙكياک و هحصاوق هی ؾیؿيؿ که ٌایؿ با ه٥ىالو ج٩اوجی يؿحٌث .ؾووحی و حجعاؾ با حیى ٨كهايكوحیاو هىلماو هی-
جىحيىث شاللحلؿیى قح بكحی ه٭ابله با ه٥ىالو جىحيمًؿ والؾ.
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حلبحه ؾق وال  187هـ ٪ .که شاللحلؿیى حل ٬ىحی هٍحكک هلک حٌك ٦و ٠الءحلؿیى کی٬باؾ ٌکىث ؼىقؾ و ٌهك
حؼالٖ قح جؽلیه کكؾ .هلک حٌك ٦بكحی ٌك٦حلملک ولیك شاللحلؿیى پی٥ام ٨كوحاؾ و گ٩ث ها شاللحلؿیى قح به هايًؿ
وؿی هیاو جاجاقها و هىلماياو هیؾحيین و ح٠الم کكؾ حو و هلک کاهل و ٠الء حلؿیى کی٬باؾ جمایل ؾحقيؿ با شاللحلؿیى
ِلط کًًؿ و همه با هن هحعؿ ٌىيؿ .شالل حلؿیى حیى پیًٍهاؾ قح پفیك٨ث .بیى ٘ك٨یى ِلط بك٬كحق ٌؿ و شاللحلؿیى

55

وىگًؿ ؼىقؾ که ؾیگك هح١كْ حؼالٖ و ي ىحظی هكبىٖ به آو و بالؾ هكبىٖ به ولٙاو قوم يٍىؾ ٕهماو-884 :
.ٔ885
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حها بكحی ؾووحی و حجعاؾ ؾیك ٌؿه بىؾ .په حل ٬ىقیلحای وال  181هـ ٪ .به حهك حوکحای وپاهی به ٨كهايؿهی
شكها٤ىو ٠الم ؼكحواو و ٠كح ٪ظصن ٌؿ .هؤهىقیث حیى وپاه ٠الوه بك ٨حط وكلهیىهایی که ه٥ىالو آوها قح کاهل
يگٍىؾه بىؾيؿ بكحيؿحؼحى شاللحلؿیى ؼىحقلهٍاه بىؾ ٕح٬بال .ٔ637 :6527 ،حبىحذیك هیيىیىؿ حوما٠یلیاو ه٥ىالو قح
بكحی ظمله کكؾو به شاللحلؿیى جٍىی ٫کكؾيؿ ٕحبىحالذیك.ٔ646/87 :8353 ،
وپاهیاو شكها٤ىو ٌهكهای شبال و گیالو و ٘بكوحاو قح هىقؾ جاؼث و جال ٬كحق ؾحؾه کٍحاق و ویكحيی به باق آوقؾيؿ
ظکام ٨اقن و کكهاو با ه٥ىالو ِلط کكؾه پفیك٨حًؿ که هك وال هالی ه١یى به آوها بپكؾحليؿ و به حیى جكجیب
وكلهیىهای ؼىؾ قح حل جهاشن و ویكحيی ه٥ىالو ظ ٛ٩کكؾيؿ ٕشىلشايی .ٔ632-633/8 :6545 ،شاللحلؿیى همیى
که ٨همیؿ شكها٤ىو به ّ٬ؿ حو حل شیعىو گفٌحه حوث يمؾ ؼلی٩ه ،ولٙاو قوم و هلىک ٌام و٩یك ٨كوحاؾ و حل آوها
ظمایث و وپاهی ؼىحوث ٕقٌیؿحلؿیى.ٔ413-11 /6 :6518 ،
شالل حلؿیى ؾق جبكیم بىؾ که ح٘ال ٞیا٨ث ه٥ىالو به آـقبایصاو قویؿهحيؿ .حو که ظٕىق ه٥ىالو قح بیً حل پیً
ؼٙكياک هیؾیؿ هصبكحلؿیى ی١٭ىب بكح ؾق هلک حٌك ٦قح که همكحهً بىؾ به هًٝىق کمک ؼىحوحى و حجعاؾ يمؾ هلک
حٌك٨ ٦كوحاؾ .و به ٬ىل يىىی? :يّكت حل ؾلهایی هیشىث که ؼىحة شكحظث حو بىؾيؿ و حوحٝهاق بصما٠حی هی-
کكؾ که پكحیٍاو قح بؿوث ؼىؾ بكیؿه بىؾ> ٕيىىی.ٔ841 :6522 ،
٠الوه بك جهاشن ه٥ىالو ،شاللحلؿیى ؾق ح یى حو٬ات با ؼیايث ح٘كح٨یاو ؼىؾ يیم قوبكو بىؾ شم١ی حل وپاهیاو و ٌك٦
حلملک حل شاللحلؿیى قوی گكؾحو ٌؿه ٠لیه حو ؾویىه هیکكؾيؿٌ .ك٦حلملک ٨كوحاؾهحی قح همكحه هصیكحلؿیى کكؾ با
پیامهایی ؼال ٦آوچه شاللحلؿیى گ٩حه بىؾ و جالي کكؾ ؾٌمًیهای ٬ؿین بیى ؾو ٘ك ٦قح ليؿه کًؿ و ِلط و
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ؾووحی آوها قح بك هن ليؿ ٕهماو.ٔ841-847 :
ٌك٦حلملک جّمین گك٨ث با ولٙاو ٠الءحلؿیى کی ٬باؾ و هلک حٌك ٦قوحبٗ ؾووحايه بك٬كحق کًؿ و ؾق آـقبایصاو به
يام آوها ؼٙبه بؽىحيؿ بًابكحیى ياهههایی بكحی آوها ٨كوحاؾ و يىبث به آوها حٜهاق ح٘ا٠ث کكؾ و شاللحلؿیى قح
هؽفول و ٜالن ياهیؿ ٕيىىی.ٔ843-837 :6522 ،

آهؿو ه٥ىالو به هكؾم آـقبایصاو و حقحو ٨كِث ؾحؾ جا هؽال٩ث و ياقٔایحی ؼىؾ حل شاللحلؿیى قح يٍاو ؾهًؿ .يحایس
ؼٍىيثها ،بؿق٨حاقیها و بیؾقحیحیهای شاللحلؿیى حیًک آٌکاق هیٌؿ .هكؾم گًصه ٠لیه ؼىحقلهیاو ّ٠یاو يمىؾه
آوها قح کٍحه وكهایٍاو قح بكحی ه٥ىالو ٨كوحاؾيؿ ٕهماو.ٔ834 :
به هًٝىق کمک گك٨حى يمؾ هلک حٌك٨ ٦كوحاؾ .هلک حٌك ٦که حل يیث و٩كح هٙل ٟبىؾ بكحی پاوػ يؿحؾو به آوها به
هّك ق٨ث .به هك ظال هلىک ح٘كح ٦ظأك يٍؿيؿ شاللحلؿیى قح یاقی ؾهًؿ ٕهماو.ٔ817-812 :
شالل حلؿیى بؿوو ه٭اوهث ؾق بكحبك ه٥ىالو آـقبایصاو قح جكک کكؾٌ .هكهای آـقبایصاو به ٨كهاو ه٥ىالو ؾقآهؿ .هكؾم
لٍکكیاو پكحکًؿه و آویب ؾیؿة شاللحلؿیى قح جاق و هاق هیکكؾيؿ٨ .كوحاؾگايی هن حل جبكیم به ؾیىحو ؼال٨ث و
همچًیى يمؾ گكوهی حل ٨كهايكوحیاو ق٨حًؿ جا حل حیٍاو بؽىحهًؿ که شاللحلؿیى قح یاقی يکًًؿ ٕحبى حالذیك:8353 ،
 .ٔ632-87/616جهاشن ه٥ىالو شاللحلؿیى قح ٤ا٨لگیك کكؾه بىؾ حو جىحو حیىحاؾگی ؾق بكحبك آوها قح يؿحٌث حبىحذیك
ؾالیل ياجىحيی شاللحلؿیى قح حیى گىيه بك هیٌمكؾ? :ؾل حو حل بین و هكحن پك ٌؿه بىؾ ح٨موو بك حیى وكؾحقحو و
وپاهیايً يیم با حو حؼحال ٦ؾحٌحًؿ ولیكي يیم با گكوهی حل لٍکكیايً حل ٨كهاو وی وكبال لؾه بىؾ> ٕهماو-645 :
.ٔ648
شاللحلؿیى که به حهیؿ کمک گك٨حى حل حهكحء هىلماو و گكیم حل چًگ ه٥ىالو به حؼالٖ ق٨حه بىؾ و٬حی ج١٭یبکًًؿگاو
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شالل حلؿیى به گًصه لٍکك کٍیؿ ٌهك قح جّك ٦کكؾ و وپه وكلهیى گكشیاو قح به باؾ ٤اقت گك٨ث آو گاه و٩كحیی

ه٥ىل قح ؾق يمؾیکی ؼىؾ ؾیؿ به وىی آهؿ گكیؽث و ؾق وال  182هـ ٪ .بىویلة کكؾحو که حو قح يًٍاؼحه بىؾ کٍحه
ٌؿ .هكؾم و حهكحء هًٙ٭ه يیم وپاهیاو آٌ٩حه ،بیيٝن و ٨كحقی ؼىحقلهٍاه قح حل بیى هیبكؾيؿ .وپاهیاو ه٥ىل يیم ٠الوه
بك آـقبایصاو وحقحو ،گكشىحاو ،حقهًىحاو ،شمیكه و ٠كح ٪قح هىقؾ جاؼث و جال و ٤اقت و کٍحاق ٬كحق ؾحؾيؿ .ح٬ؿحهات
شالل حلؿیى ؾق ؾوقحو بالگٍث به حیكحو چًؿحو هىقؾ قٔایث و جؤییؿ هىقؼاو يیىث .شًگهای پیؾق پی حو ،بی-
جىشهیحي يىبث به ليؿگی هكؾم و ٌیىة بؿ حؾحقه ٌؿو ٬لمكوحي هىقؾ حيح٭اؾ هىقؼاو حوث.

5:

ؾقوث حوث که شالل حلؿیى ؾقحیث ویاوی يؿحٌث حها ؾق هیاو ظکام و ٨كهايكوحیاو حوالهی يیم کىی یا٨ث يمیٌؿ
که ٌكحیٗ وؼین لهايه قح ؾقک کكؾه و حل ٌصا٠ث و جىحو ٨كهايؿهی و يٝاهی شاللحلؿیى شهث ؾ ٟ٨ؼٙك ه٥ىل
حوح٩اؾه کًؿ .حبىحذیك ؾق ـکك و٬ای ٟوال  182هى١٬ی که ظملة ه٥ىل به آـقبایصاو و وكگٍحگی و ياجىحيی شاللحلؿیى
قح بیاو هیکًؿ ؾق حيح٭اؾ حل ٨كهايكوحیاو هىلماو هیگىیؿ ? :هگك ؼؿحی بمقگ حوالم و هىلماياو قح به ٕ٨ل و کكم
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ؼىؾ یاقی کًؿ وگك يه ها ٨كهايكوحیاو حوالهی قح يه ؾلبىحة شهاؾ هیبیًین يه ٠ال٬ههًؿ به یاقی ؾیى بلکه هك یک حل
آياو ؾق پی هىی و هىن و ؼىيگفقحيی ؼىؾ و وحن کكؾو بك هكؾم حوث>ٕ .حبىحالذیكٔ643/87 :8353 ،

تاریخنامه خوارزمی  -سال پنجم  -شماره هجدهم  -پاییز 1396

شالل حلؿیى يىبث به پؿق ،بكحؾقحو و بىیاقی حل حهكح و بمقگاو ظکىهث ؼىحقلهٍاهی حیى بكجكی قح ؾحٌث که ؾوث
کن پیً حل ق٨حى به هًؿ يبكؾ با ه٥ىالو و ؾ٨ا ٞحل ٬لمكو ظکىهث ؼىحقلهٍاه و ظحی هكؾم قح وٜی٩ة ظکىهث هی-
ؾحيىث و ه١ح٭ؿ بىؾ حگك حیى کاق حيصام يٍىؾ ظکىهث هىقؾ ٘١ى و حيح٭ام هكؾم ٬كحق هیگیكؾ; 5حو بكؼال ٦پؿق و
شًگ جهاشمی ٠لیه ه٥ىالو ح٠ح٭اؾ ؾحٌث.
يحیده گیشی
هًگاهی که ولٙاو هعمؿ حل ٜهىق چًگی مؼاو به ً٠ىحو کىی که بؽٍی حل چیى قح ٨حط کكؾه حوث آگاه ٌؿ ،حیى
٬ؿقت يىٜهىق قح ق٬یب ،همحظن و ؾٌمى ؼىؾ ؾحيىث گك چه ظىلة ٬ؿقت و ٨حىظات چًگیمؼاو حل بؽًهای حِلی
٬لمكو ولٙاو ٨اِله ؾحٌث .حیًکه چًگیمؼاو به ً٠ىحو یک ٬ؿقت ؾووث و همىایه هىقؾ جؤییؿ و پفیكي ٬كحق گیكؾ
ؾ ق حيؿیٍة ولٙاو شایی پیؿح يکكؾ .ولٙاو هعمؿ حل هماو آ٤ال با ٌک ،بؿبیًی ،کیًه و ي٩كت به ٬ؿقت چًگیمؼاو
هیيگكیىث.
بكؼال ٦ولٙاو ،چًگیمؼاو حل حبحؿح ؼىحهاو بك٬كحق ٌؿو قوحبٗ ؾووحايه و هعحكهايه بیى هك ؾو ٬ؿقت بىؾ حو حل حیى
ؾووحی جىو١ه و گىحكي قوحبٗ جصاقی بیى ٘ك٨یى قح ؾيبال هیکكؾ .چًگیمؼاو ؾق ٨کك ظمله به ٬لمكو ؼىحقلهٍاه
يبىؾ٨ .حط چیى ووی ٟو پك ي١مث به همكحه هًا٘ ٫همصىحق وكلهیى ه٥ىالو حهؿح ٦يٝاهی چًگیمؼاو قح جٍکیل هی-
ؾحؾ.
ظاؾذه حجكحق و قویؿحؾهای هح١ا٬ب آو چًگیمؼاو قح وحؾحق يمىؾ که به ٬لمكو ولٙاو هعمؿ ظمله کًؿ .حگك ظاؾذة حجكحق
يبىؾ ه٥ىالو جكشیط هی ؾحؾيؿ ٨حط چیى قح که حل ذكوت و ي١مث آو ح٘ال ٞؾحٌحًؿ کاهل يمایًؿ٨ .حط کاهل چیى بكحی
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ه٥ىالو ووىوهحيگیمجك بىؾ جا ظمله به وكلهیى های ياآًٌای ؼىحقلم و هاوقحءحلًهك و ؾقگیك ٌؿو با ظکىهث
ؼىحقلهٍاه که ؾق ٜاهك و ؾق يٝك آوها بىیاق ٬ؿقجمًؿ به يٝك هیآهؿ.
٠الوه بك حیى حل ٨كهايؿه يٝاهی بمقگی هايًؿ چًگیمؼاو ب١یؿ حوث ؾق ظالی که هًىل جماهی چیى قح ٨حط يکكؾه به
ؾيبال ٨حط ٬لمكو ؼىحقلهٍاه باٌؿ .گكچه ولٙاو هعمؿ وپاه پك شم١یحی ؾحٌث حها جىحو ه٭ابله ؾق بكحبك جهاشن
ه٥ىالو قح يؿحٌث٬ .ؿقت حو ؾق هًا٘ ٫ه٩حىظه ٠م ٫يیا٨حه بىؾ .ظکام و ٨كهايكوحیاو هعلی قح به ً٠ىحو ؾووث و
هحعؿ ظ ٛ٩يکكؾ بلکه با ؼٍىيث و بؿق٨حاقی یا آوها قح حل هیاو بكؾحٌث و یا آوها قح به ح٨كحؾی ؾق ٜاهك هٙی ٟو ؾق

با٘ى ياقحٔی جبؿیل کكؾ .حقکاو ولًٙث حو حل ؾقوو به ؾلیل حؼحال٨ات ٌؿیؿ با هاؾقي و بمقگاو ظکىهث به ٌؿت
هحململ بىؾ .ههن جك حل همه ولًٙث حو با بعكحو هٍكو٠یث قوبكو بىؾ .جهاشن چًگیمؼاو ٔ ٧١و هٍکالت ولًٙث
ولٙاو هعمؿ ؼىحقلهٍاه قح آٌکاق يمىؾ .ولٙاو هعمؿ يه جىحو حیىحاؾگی ؾق بكحبك ه٥ىالو قح ؾحٌث يه ٠مم و حقحؾة آو
قوحبٗ ه٥ىالو و ؼىحقلهٍاهیاو په حل هكگ ولٙاو هعمؿ ؾق جکاپىهای شاللحلؿیى ٬ابل پیگیكی و بكقوی حوث.
ً
قوحبٗ شاللحلؿیى با ه٥ىالو جماها به شًگ و ؾٌمًی گفٌث .حیى قوحبٗ ؾق ؾو ؾوقه ٬ابل بكقوی حوث هكظلة حول
حل هكگ ولٙاو هعمؿ جا ق٨حى شاللحلؿیى به هًؿ و هكظلة ؾوم حل بكگٍحى شاللحلؿیى به حیكحو جا هكگ حو .یگايه هؿ٦
شالل حلؿیى پیً حل ق٨حى به هًؿ هباقله با ه٥ىالو به هًٝىق ٌکىث ؾحؾو و حل بیى بكؾو آوها بىؾ .حها په حل بكگٍحى
به حیكحو حو جمام و٬ث ؼىؾ قح ِك ٦جعکین ٬ؿقجً ؾق آـقبایصاو و يىحظی هصاوق آو يمىؾ .به يٝك هیقوؿ حو حل
پیكو ل ٌؿو بك ه٥ىالو هؤیىن ٌؿه بىؾ و جكشیط هی ؾحؾ ؼىؾي ؾق آـقبایصاو ظکىهحی جؤویه کًؿ .ؾقگیكیهای
ً
شاللحلؿیى با گكشیها و هلىک هىلماو ح٘كح ٦با٠د ٌؿ که حو حوال ٨كِث جىلٗ یا٨حى بك هًا٘ ٫ؾحؼلی حیكحو قح
ً
به ؾوث يیاوقؾ و ذايیا حل ؼٙك ه٥ىالو جا حيؿحلهحی ٤ا٨ل ٌىؾ.
قوالث جاقیؽی شاللحلؿیى حیى بىؾ که ظکام و حهكحء و ٬ؿقتهای هىشىؾ قح با هن هحعؿ يمىؾه و به ه٭ابلة با ه٥ىالو
بكوؾ و وكلهیىهای حل ؾوث ق٨حه قح په بگیكؾ .حها به يٝك هیقوؿ حو بكحی ؼىیً چًیى قوالحی ٬اثل يبىؾ .جالي حو
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قح حل حیًكو يصات ؼىیً قح ه٭ؿم بك هك کاق ؾیگك ؾحيىث.

بك حیى ٬كحق گك٨حه بىؾ که ؾق ٬ىمحی حل حیكحو ظکى هحی بكپا کًؿ بك جىحو ؼىؾ بی٩محیؿ و بحىحيؿ جهاشمات ه٥ىالو قح ؾٟ٨
کًؿ.
ٌكحیٗ و حؤا ٞو حظىحل حیكحو و وكلهیىهای حوالهی يیم به گىيهحی بىؾ که شاللحلؿیى يمیجىحيىث ٠ملکكؾ
ً
هٙلىبی ؾحٌحه باٌؿ .شؿحی حل ه١ایب و ؼٙاهای ویاوی و يٝاهی ؼىؾ شاللحلؿیى ،ظکام و ٨كهايكوحیاو ٤البا
قحبٙة ؾووحايه حی با حو يؿحٌحًؿ .بكؼی حل هلىک هىلماو ؼىؾ قح حل ؾوحكن جهاشمات ه٥ىالو ؾوق ؾیؿه ٔكوقجی به
همکاقی و حجعاؾ با شاللحلؿیى يمی ؾیؿيؿ و حو قح يه جًها وؿی ؾق بكحبك ه٥ىالو که بایؿ ج٭ىیث ٌىؾ يمیؾیؿيؿ بلکه
حل حو به ؾلیل جصاوقلحجً به وكلهیىهایٍاو کیًه هن ؾحٌحًؿ .شاللحلؿیى وكبالحو ٌایىحه و هؿ ٦ؾحقی هن ؾق
حؼحیاق يؿحٌث .وكبالحو حو گكوهی ٤اقجگك ؼٍى و بیقظن بىؾيؿ که هؿ٨ی ٨كحجك حل ٤اقجگكی و کىب ً٤یمث
يؿحٌحًؿ هؿ ٦شالل حلؿیى ٬بل حل ق٨حى به هًؿ آو بىؾ که حل ح٨حاؾو ٬لمكو ؼىحقلهٍاهیاو به ؾوث ه٥ىالو شلىگیكی
يمایؿ حها په حل بالگٍث حل هًؿ وكؾحقی بىؾ که هؤهى و هىکًی قح شىحصى هیکكؾ.
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 .5بكحی ؾیؿو حیى جمایل ٕيک :قٌیؿ حلؿیى ،6518 ،ز .ٔ548 :6
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ٔ675 :8
ٕ .7يک :هكجٕىی @5 :6577 ،ح٬بالٔ54 :6527 ،
 .8بكحی ؾیؿو لهاو ظاؾذه و پیاهؿ قویؿحؾٕ .يک :شىلشايی ،6548 ،ز  @573-567 :6شىیًی ،6511 ،ز -11 :8
 @15قٌیؿ حلؿیى ،6518 ،ز  @544-547 :6يىىی @61-62 :6522 ،حبى حذیك ،8353 ،ز ٔ657-653 :81
 .9بكحی ؾیؿو قوحیات هكبىٖ به ٨حط هاوقحء حلًهكٕ .يک :شىلشايی ،6545 ،ز  @673-677 :8شىیًی ،6511 ،ز
 45 :6و همچًیى  @35-33بًاکحی @511-517 :6542 ،قٌیؿ حلؿیى ،6518 ،ز .ٔ535-518 :6
 .:بكحی آًٌا ٌؿو با ؤ ٟقوظی ولٙاو هعمؿٕ .يک :شىیًی ،6511 ،ز  @22-23 :6شىیًی ،6511 ،ز 73 :8
و هیكؼىحيؿ ،6527 ،ز .ٔ5548-5544 :4
; .بكحی ؾیؿو قوحیات هكبىٖ به گكیم ولٙاو هعمؿٕ .يک :شىلشايی ،6545 ،ز  @672-673 :8بًاکحی:6542 ،
 @517-512شىیًی ،6511 ،ز  @77-75 :8شىیًی ،6511 ،ز  @73-77 :6حبى حذیك ،8353 ،ز -637 :81
 @643ؾبیكویا٬ی 36-38 :8351 ،و هیكؼىحيؿ ،6527 ،ز ٔ5543 :4
< .بكحی ؾیؿو حؼحال ٦ولٙاو و حهكح و ؾحوحاو بؿقحلؿیى ٠میؿٕ .يک :يىىی 33-31 :6522 ،و ؾبیك ویا٬ی،
.ٔ44-43 :8353
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= -بكحی ؾیؿو حؼحال ٦ولٙاو و ؼلیهٕ .يک :شىیًی ،6511 ،ز  73-71 :8و همچًیى  17-16و هیكؼىحيؿ،
 ،6527ز .ٔ5551 :4
ٕ .54يک :شىلشايی ،6548 ،ز  @563-561 :6شىیًی ،6511 ،ز  26-28 :8و ؾبیك ویا٬یٔ73-77 :8351 ،
 .55بكحی ؾیؿو بكؼىقؾهای شالل حلؿیى و ه٥ىالوٕ .يک :شىیًی ،6511 ،ز  @24-27 :8حبى حذیك ،8353 ،ز :81
 @872-868شىلشايی ،6545 ،ز  667-663 :8و يىىیٔ671-667 :6522 ،

 .56بكحی ؾیؿو قویاؾهای هكبىٖ به شالل حلؿیى حل هًگام بالگٍث به حیكحو جا حوح٭كحق ؾق آـقبایصاو ٕيک :يىىی،
 @681-646 :6522شىیًی ،6511 ،ز  @36-34 :8بًاکحی @577-573 :6542 ،حبى حذیك ،8353 ،ز -871:81
 .57بكحی جىِی٩ی حل لٍکكکٍیهای شالل حلؿیى ؾق گكشىحاو ٕيک :حبى حذیك ،8353 ،ز  @837-578 :81حبى
حذیك ،8353 ،ز  57-54 :87و  @33-15يىىی 648-633 :6522 ،و شىیًی ،6511 ،ز .ٔ33-31 :8
ٕ .58يک :يىىی @617-678 :6522 ،حبى حذیك ،8353 ،ز  @34-37 :87بًاکحی 527-526 :6542 ،و شىیًی،
 ،6511ز ٔ677-676 :8
ٕ .59يک :يىىی @617-678 :6522 ،حبى حذیك ،8353 ،ز  @34-37 :87بًاکحی 527-526 :6542 ،و شىیًی،
 ،6511ز ٕ ٔ677-676 :8يک :شىیًی ،6511 ،ز  672-673 :8و  674-673و  @677حبى حذیك ،8353 ،ز :87
 671و  681-683و  @685قٌیؿحلؿیى ،6518 ،ز  415-413 :6و يىىی 854-851 :6522 ،و  887-885و
 863و  861و  866-868و  871و  632-633و ٔ631
 .5:بكحی يمىيه ٕيک :حبى حذیك ،8353 ،ز ٔ646-648 :87
;ٕ .5يک :شىیًی ،6511 ،ز  73 :8و  17و هیكؼىحيؿ ،6527 ،ز ٔ5531 :4
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 873و همچًیى  823-835و هیكؼىحيؿ ،6527 ،ز .ٔ5517-5512 :4

هًابغ
حبىحذیك٠ ،محلؿیى ٠لی ٕ .ٔ8353الکاهل ،جكشمه حبىحل٭اون ظالث ،ز  ،87-81جهكحو٠ :لمی.
ح٬بال آٌحیايی٠ ،بان ٕ .ٔ6527جاس یخ هغىل ،جهكحو :يگاه.
باقجىلؿ ،و.و ٕ .ٔ6511جشکغحاو ياهه ،جكشمه کكین کٍاوقل ،ز ،8جهكحو :آگاه ،چ.8
بًاکحی ،ؾحوؾ بى هعمؿ ٕ .ٔ6542جاسیخ بًاکحی ٕقؤه حولی حاللباب ٨ی ه١ك٨ه حلحىحقیػ و حاليىابٔ ،به کىًٌ
ش٩١ك ٌ١اق ،جهكحو :حيحٍاقحت حيصمى آذاق هلی.
بیايیٌ ،یكیى ٕ .ٔ6517دیى و دولث دس ایشاو ػهذ هغىل ،ز  ،6جهكحو :هكکم يٍك ؾحيٍگاهی.
شىلشايی ،هًهاز وكحز ٕ .ٔ6548ىبمات يافشی ،جّعیط ٠بؿحلعی ظبیبی ،ز ،8-6کابل.
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شىیًیٙ٠ ،اهلک هعمؿ ٕ .ٔ6511جاسیخ خهاو گؾای خىیًی ،جّعیط ٠الهه ٬مویًی ،جهكحو :پؿیؿه ؼاوق.
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ؾبیكویا٬ی ،هعمؿ ٕ .ٔ8351علياو خالل الذیى خىاسصهؾاه ،جهكحوٌ :كکث وهاهی کحابهای شیبی .چ.8
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