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   The constructive role of historical narratives in shaping the identity of 

Muslims has urged historians to the ideological emplotment of the 

events of Islamic history. The Zangian movement is one of those events 

that not only became the subject of ideological narration by Muslim 

historians, but also was discarded as an abnormal part from the 

discoursal order of the Islamic world. Considering the damage that this 

narrative rejection has in our understanding of the nature of Islamic 

historiography and by using narratology and recognizing the discoursal 

order of the third century, the author tried to rethink Tabari's account of 

the Zangian movement and investigated the role Tabari's theological 

perspectives played in shaping his narrative of the battle of Sahib al-

Zanj and Al-Muwaffaq Billah Abbasi. The application of this method 

led us to the conclusion that the weakness of the Abbasid caliphate, 

Turkish domination of power relations, religious and social conflicts, 

and the formation of independent governments were the most important 

components of the discoursal order that forced Tabari to introduce the 

Abbasid caliph as the foundation of Muslim unity and the return to its 

golden past. Thus, Tabari's traditionalist perspective and the application 

of techniques such as intervening narrator, elimination of Zangian's 

achievements, highlighting Al-Muwaffaq Billah's achievements, direct 

and value-judgmental description of Sahib al-Zanj's personality, and 

indirect and positive characterization of Al-Muwaffaq provided the 

ground for the consideration of Zangian movement as an abnormal 

event in the discoursal order of the Islamic world. 
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 قزى سوم

ايؿالی ایؿئىلىژیک ال  بًؿی هىیث هىلماياو، هىقؼاو قا به عكض های جاقیؽی ؾق ِىقت ی قوایث يوً بكواليؿه 
  پكؾالی جًها هىضىع قوایث قویؿاؾهای جاقیػ اوالم واؾاٌحه اوث. شًبً ليگیاو یکی ال ایى قویؿاؾها اوث که يه

يابهًصاق ال كضای گلحمايی شهاو اوالم عكؾ ٌؿ. يگاقيؿه هًمله ػًّكی  ایؿئىلىژیک هىقؼاو هىلماو هكاق گككث، بلکه به
يگاقی اوالهی ؾاقؾ، ؾقِؿؾ بالايؿیٍی قوایث  با ػًایث به آویبی که ایى عكؾکًًؿگی قوایی ؾق كهن ها ال هاهیث جاقیػ

ؾق ايؿالهای کالهی عبكی چه يوٍی  و چٍن ها هؤللهعبكی ال شًبً ليگیاو بكآهؿ و به عكض ایى پكوً پكؾاؼث که 
ًٌاوی و بالًٌاوی يظن گلحمايی هكو  بالله ػباوی ؾاٌث؟ قوایث الميس و المىكن بًؿی قوایث او ال يبكؾ ِاظب ِىقت

کًؿ که جضؼیق  يحیصه قهًمىو هی وىم قاهبكؾ هواله شهث پاوػ بؿیى پكوً اوث. کاقبىث قوي همبىق ها قا بؿیى
های گكیم ال  گیكی ظکىهث هفهبی و اشحماػی و ٌکلهای  ؼالكث ػباوی، جىلظ جكکاو بك هًاوبات هؿقت، کٍمکً

گكایايه، ؼالكث  ؾیؿی وًث ی يظن گلحمايی هكو وىم بىؾ که عبكی قا هلمم کكؾ جا با اوحًاؾ به لاویهها هؤلله ىیجك ههنهكکم 
كی و گكایايه عب ايؿال وًث جكجیب چٍن ػباوی قا هعىق وظؿت و بالگٍث به گفٌحه عالیی اوالم هؼككی يمایؿ. بؿیى

والی ؾوحاوقؾهای هىكن، جىِیق  گك، ظفف ؾوحاوقؾهای ليگیاو، بكشىحه هایی همچىو قاوی هؿؼله کاقبىث جکًیک
پكؾالی ؿیكهىحوین و هربث ال المىكن، لهیًه جلوی شًبً  الميس وٌؽّیث ؾاوقايه ٌؽّیث ِاظب هىحوین و اقلي

 م قا ككاهن کكؾ.ؾق كضای گلحمايی شهاو اوال يابهًصاقهًمله قویؿاؾی  ليگیاو به
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 هوؿهه
کًًؿ، ؾق  هایی اوث که هىقؼاو ال گفٌحه جاقیؽی آو شاهؼه اقائه هی اگك بپفیكین که بكؾاٌث شىاهغ ال هىیث ؼىؾ بكآیًؿ قوایث

جاقیؽی باٌؿ، ابماقی بكای بكواؼث هىیث ككهًگی های جاقیؽی بیً ال آيکه بالجاب ليؿگی ػاهالو  آو ِىقت کاقکكؾ قوایث
های جاقیؽی با جؼیى بؽٍیؿو به كهن کاقگماقاو اشحماػی يوٍی بالجابًؿه ؾق  جك، قوایث بیايی ؾهین ِی هىقؼاو اوث. به شاهؼه

گكایی بك  میث وًثجك اوث. چكاکه ظاک ؾق شىاهغ اوالهی بكشىحه 1کًًؿ. ایى بالجابًؿگی بًؿی يظن گلحمايی شاهؼه ایلا هی ِىقت

جبؿیل کكؾه : ولق ِالط;های جاقیؽی قا به هًبؼی اقلٌمًؿ ؾق جكوین ویمای وًث اوالهی و ویكه  يظن گلحمايی شاهؼه، قوایث
بًؿی کكؾه و به اقلیابی اؼالهی يیكوهای  جكجیب بىؾ که هىقؼاو هىلماو قوایث ؼىؾ ال هىیث بهًصاق اوالهی قا ِىقت اوث. بؿیى
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اوالم قا  ػیهًابغ جاق ییو هعحىا یِىق یها یؾگكگىي جىاو یههن، ه ىیيظك بؿ با ػغقپكؾاؼحًؿ.  ؿاؾهای جاقیؽی هیاشحماػی و قوی
 (.08: 5631)قوليحال،  ىحًؿیل یايگاٌث که هىقؼاو هىلماو ؾق آو ه ای یو باكحاق یككهًگ ،یاویو یها یؾگكگىي یویبالجاب ظو

های  يمىؾيؿ جا با کمک قوایث ايگاٌحه و جالي هیؼىؾ  یآهال و آقلوها اویب یبكا یابماق قا ػیهىقؼاو هىلماو جاقبك ایى اوان 
های اشحماػی ایلا کًًؿ. هاظّل ایى اقلیابی اؼالهی هىلماو ال قویؿاؾها و يیكوهای  جاقیؽی يوٍی بكواليؿه ؾق کٍمکً

ها  يگاقيؿه بك ایى باوق اوث که عكؾ شكیاو ا يؿاٌحًؿ.هایی بىؾ که اهکاو و هؿقت باليمایی ؼىؾ ق ها و ٌؽّیث اشحماػی عكؾ شًبً
 یها بیآوگیكی قوایث هىلظ ال هىیث اوالهی  جىشهی به چگىيگی ٌکل يگاقی هىلماياو و بی ها ؾق جاقیػ و ٌؽّیث

 ثیو يه هى نییآ هیؾق اوالم بك یيگاق ػیجغىق و جعىل جاق ىییجب ی ال ػهؿه یؼىب يه بهجكجیب  بؿیىآوقؾ.  هیبه باق  یكیياپف شبكاو
ه.م( یکی ال 011-078) اویليگشًبً . نیبؽٍ هی ییقها یاواله ػیهىشىؾ ؾق جىاق یها و جلکكات هالب قا ال ؼغك اوغىقه یاواله

 ایى قویؿاؾهای ههن جاقیؽی بىؾ که هحؼَلن ؼىايً ایؿئىلىژیک هىقؼاو هىلماو هكاق گككث و ال هىیث اوالهی عكؾ ٌؿ.

ِاظب الميس  یال يبكؾها یو کاله 2ؾاوقايه اقلي یحیقا به اقائه قوا اویگكا ؼّىَ وًث هىقؼاو هىلماو بهقوؿ آيچه  يظك هی به

 یبعكاي ثیؾق وضؼ اویليگ اوالم و يوً پكقيگ ػیجاق یها بميگاه ىیجك ال ههن یکیؾق  اویليگ یشًبً اشحماػه، وهىع واؾاٌح
 حهوابى ِی گكا با اوحًاؾ هىقؼاو وًث ِككا  شًبً ليگیاو ال هىلماياو ؼىايً اوث. ؾق ایى وضؼیث جاقیؽی بىؾ که  اویؼالكث ػباو

به  میي یٌؿ. هىقؼاو اهكول یبًؿ شًبً ِىقتایى کاقگماقاو  یيگاٌحه ٌؿه ال وى یحیبه قوا یو بؿوو ؾوحكو یبه ؼالكث ػباو
با ػًایث کًًؿ.  یاقائه هليگیاو ال  یهًل یىايٍؼ یوابىحه به ؼالكث ػباوگكاِی  وًث هىقؼاِو  ايؿالِ  چٍن جأذیكهمیى جكجیب و جعث 

ی ايگاٌحه و ؽیضكوقت جاقليگیاو قا واشؿ اهمیث و هىلظ ال شًبً  ثیقوا 3یٌکً ٌالىؾهبه ایى هالظظات اوث که يگاقيؿه 

یاو بكآهؿه های جاقیؽی ال يبكؾهای ليگ بًؿی قوایث ی ویاوی، اشحماػی و ككهًگی ؾق ِىقتها هؤللهؾقِؿ پكؾه بكگككحى ال يوً 
اوث. ؾق ایى قاوحا يگاقيؿه به هغالؼه هىقؾی قوایث جاقیػ عبكی ال يبكؾهای ليگیاو و ػباویاو پكؾاؼث. ٌایؿ ایى پكوً پیً بیایؿ 

 که چكا بالايؿیٍی قوایث عبكی ال شًبً ليگیاو يىبث به قوایث وایك هىقؼاو اولىیث ؾاقؾ؟

و با  اكثیوهىع  یعبك 4شهاو ىثیؾقوث ؾق ل اویشًبً ليگيؽىث آيکه  ؾق پاوػ بؿیى پكوً بایؿ به وه يکحه اٌاقه کكؾ.

شهث  بی. كؾیاو هكاق يگ یايؿال کاله و چٍن یجىايىث هعل جىشه عبك یؾاٌث يم یکه بك شاهؼه اواله یمیجىشه به جأذیك هىحو
ال وىی ؾیگك عبكی ال هىقؼاو هحوؿم اوالهی  جىاو اظىان کكؾ. یوضىض ه قا به ؿاؾیقو ىیال ا یؾاوقايه عبك ؼىايً اقلييیىث که 

ٌاو ؾاٌحه و قوایحً ال يبكؾهای ليگیاو ؾق وایك آذاق جاقیؽی  بًؿی كهن هىلماياو ال هىیث جاقیؽی اوث که جأذیك بىمایی ؾق ِىقت
ً ليگیاو قا بؿوو جـییك کریك هلاهین و پیكيگ عبكی ؾق باليمایی شًب اذیك و ابى بالجىلیؿ ٌؿه اوث. بكای يمىيه هىقؼايی يظیك ابى

اي ؾق  های کالهی ؾاوقی اها جىشیه وىم يگاقيؿه بكای ایى گمیًً، جأکیؿی اوث که عبكی بك ػؿم جأذیك پیً> ايؿ کاق بكؾه چًؿايی به
 مبكیـاق پکحاب بك آذاق و اؼب ىیهغالب ا ٍحكیؾق ب; گىیؿ: های جاقیؽی ؾاقؾ. چًايکه ؾق هوؿهه جاقیػ الكول و الملىک هی اقائه قوایث

ؾقک آو يه به اوحًباط که بىؾه  یيه اوحًباط ػول و كکك که همه ؼبك ال گفٌحه و ظىاؾذ نیؾاق هیو ولق ِالط جک الىالم هیػل الله یِل
های بؿیل ایلا کكؾه، بلکه  جًها يوً ههمی ؾق عكؾ قوایث او با اوحًاؾ به ایى اوحؿالل يه(. 5/61: 5671 ،ی)عبك :ػول يحىاو کكؾ

 يگیاو قا ؾق ؾایكه اهىق ياايؿیٍیؿه هكاق ؾاؾه اوث.شًبً ل
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قوایث عبكی ال شًبً ليگیاو ؾق ؾوحىق کاق هواله ظاضك هكاق گككث و يگاقيؿه ؾقِؿؾ  5با ػًایث به ایى هالظظات بالايؿیٍی

ايؿال کالهی عبكی چه  ی ویاوی اشحماػی و ككهًگی ظاکن بك يظن گلحمايی هكو وىم و چٍنها هؤللهپاوػ بؿیى پكوً بكآهؿ که 
بالله ػباوی ؾاٌث؟ پاوػ بؿیى پكوً کلیؿی هىحلمم آو اوث که  بًؿی قوایث او ال يبكؾ ِاظب الميس و هىكن ی ؾق ِىقتكیجأذ

هكو وىم ؾق  6یؽیکه باكحاق جاق یا پكؾه بكگككحى ال يوٍبايؿاؼحه و  یهكو وىم هصك یو ككهًگ یاشحماػ یاویو یها بك هؤلله یپكجى

 یها ثیقوا 7یايؿال و عكض ؿاؾهایقو ًًیؾق گم یكؼال ظضىقبك آيکه  یاو هبً یکكؾ، اؾػا لایا یعبك یايؿال هؼككح چٍن ىیجؼ

ًٌاوايه به یاقی  همچىو ابماقی قوي 8:ًٌاوی قوایث;ؾق ایى هیاو اهکايات هلهىهی . نییِىقت هىحؿل قؾ يما يؿاقؾ قا به یؽیجاق

يگاقيؿه ایى وغىق آهؿه اوث. چكاکه عبكی يیم همچىو وایك هىقؼاو کالویک، قوایث جاقیؽی قا ابماقی لبايی بكای جؿاوم یا جعىل 
ً ال يبكؾ بًؿی قوایح ايؿالهای کالهی عبكی ؾق ِىقت کكؾ. لفا هكگىيه جعلیل ال جأذیك چٍن يظن گلحمايی شاهؼه اوالهی جلوی هی

ايؿالی قوایی او هىحؿل و واكی به هوّىؾ يؽىاهؿ بىؾ. بالًٌاوی ایى  های عكض الميس و هىكن ػباوی بؿوو جىشه به جکًیک ِاظب
 آیؿ. ؾوث هی ًٌاوی به پكؾالی يیم جًها با کاقبىث اهکايات هلهىهی قوایث های قوایث جکًیک

ِؿؾ جىِیق يظام هىاػؿ ویژه ظاکن بك جىلیؿ و پكؾالي هحىو قوایی اوث> ی هؼككحی ؾق ػًىاو یک ظىله ًٌاوی به ؾق واهغ قوایث
(. يگاقيؿه بك ایى باوق اوث که 6: 5631کًًؿ )باقت، جىؾوقوف و پكیًه،  ها به یاقی آو شهاو ؼىؾ قا بالوالی هی هىاػؿی که ايىاو

هىاػؿ ظاکن بك جىلیؿ هحىو قوایی لهیًه يواب  ًٌاوی جاقیػ باوق قا اجؽاـ کًین، ؾق آو ِىقت بالًٌاوی ایى اگك قویکكؾ قوایث
کًؿ. ؾق واهغ اوحكاجژی هواله  بكگككحى ال قويؿ عكؾ اككاؾ ؼاَ یا وشىه ؼاِی ال شاهؼه، که هؿقت باليمایی ؼىؾ قا يؿاقيؿ، ككاهن هی

وی اوث. ؾق ایى کًًؿگی قوایی و عكؾکًًؿگی ؾق ػكِه هًاوبات هؿقت ویا قو، آٌکاق واؼحى قابغه پیچیؿه هیاو عكؾ پیً
ظاهك هىحول قوایث جا چه ايؿاله با آيچه عكؾ  ٌىین که ؾيیای به اوحكاجژی با بالکاوی باكث جاقیؽی قوایث بؿیى ههن قهًمىو هی

(. ؾق ایى قاوحا 565: 5637پكؾالین )کىقی،  ها به يوؿ عكؾکًًؿگی هی ٌؿه جكجیب با بالايؿیٍی ؾاوحاو عكؾ کًؿ وابىحه اوث. بؿیى هی
به ايحواؾ ال يوً  یکاقبكؾ هحى ؾق جؼاهالت اشحماػ یچگىيگ ضاضیهحى و ا یًٌاؼح و لباو یايضماه لیو جعل هیجصمضمى 

 (.558-503: 5630 ىقگًىى،ی) ینپكؾال یهًاوبات يابكابك هؿقت ه یؾق ظلظ و بوا 9یگلحماي یها هیپكکح

حاق جاقیؽی هكو وىم هصكی قا جكوین يمایین. ی باكها هؤلله ىیجك ههنکاقبىث ایى قهیاكث هىحلمم آو اوث که يؽىث 
ٌىین. وپه بایىث ال  ايؿال هؼككحی او ؾق جكوین يبكؾهای ليگیاو قهًمىو هی جكجیب به يظن گلحمايی ظاکن بك عبكی و چٍن بؿیى

 یًٌاو ثیقبىث قواکاهؿف ال  ًصایؾق ا بالله بهكه ببكین. الميس و هىكن ًٌاوی بكای بالايؿیٍی يبكؾ ِاظب اهکايات هلهىهی قوایث
لفا ؾق بؽً ؾوم  بكؾ. هیبه کاق يبكؾهای ليگیاو  ییباليماؾق  یکه عبكاوث  ای ییقوا ايؿالی ی عكضها ها و قوي کیجکً یبالًٌاو

های  ؾاوقی الميس و هىكن ػباوی، پكؾه ال يوً اقلي هغؼات قوایی جاقیػ عبكی ال يبكؾ ِاظب ىیجك ههنهواله ضمى يول 
های عبكی كوظ  کًؿ که قوایث گیكین. قاهبكؾ همبىق ها قا بؿیى يکحه قهًمىو هی اي بكهی قوایی  ايؿالی گكایايه عبكی ؾق عكض وًث

پكؾالی او يیم  های قوایث ه جعث جأذیك کلیث بیاو کالهی و جکًیکقوايًؿ، بلک شهث هعحىایٍاو يیىث که هؼًای هعّلی قا هی به
                                                           
5 . Rethinking 
6 
. Historical context 

7
. Emplotment 

8
. Narratology 

9 
. Discoursive practice 
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 گكایايه اوث. های ایؿئىلىژیک و وًث واشؿ ؾاللث

 پیٍیًه جعوین
ال  اوث. چًؿاو هعل جىشه هىقؼاو هكاق يگككحهيگاقی ايحواؾی شًبً ليگیاو ال آو ؾوحه هىضىػاجی اوث که  بالايؿیٍی و جاقیػ

 یها ثیقوا يگاقايه ػیو يه يوؿ جاق اویليگ امیه ىییو جب لیياظك بك جعل اویيصام ٌؿه ؾق هىقؾ شًبً ليگا یها الب پژوهًوىی ؾیگك ؿ
 یاشحماػ ،یاویو یها ًهیلهال  یحیقوا :اویليگ امیه;آژيؿ ؾق بؽً يؽىث کحاب  ؼوىبیشًبً بىؾه اوث. چًايکه  ىیال ا یؽیجاق

 اویو ليگ اویػباو اویه یال يبكؾها یو وپه ؾق بؽً ؾوم به اقائه ٌكظ ؾهؿ یالميس اقائه ه شًبً ِاظب یكیگ ٌکل یو اهحّاؾ
ؾق کحاب  بیجكج ىیبه هم میهمحعى ي یًؼلیيؿاقؾ. ظى یاواله ثیال هى اویشًبً ليگ یٌؿگ به عكؾ ییپكؾاؼحه و اػحًا

 یها ًهیله نیبه جكو: گاوبكؾ ىیؼىي امیه ایالميس  ؾق باب يهضث ِاظب ىیكالمؤهًیظضكت اه ىیو قاوح حىاقاو یها ییٍگىیپ;
 اویليگ یيبكؾها طیبه جٍك امیه ىیؾق ا اویلیو ضمى آٌکاق واؼحى يوً ؼىاقز و اوماػ پكؾالؾ یه اویشًبً ليگ یو اشحماػ یاویو

به  جىاو یه میػكب ي ىًؿگاویيى اویالميس يؿاقؾ. ال ه ال ِاظب یؽیجاق یها اقيگم يگاقايه ػیجاق یٍیبه بالايؿ یپكؾاؼحه و جىشه
و بؿوو  یعبك یها ثیايؿال قوا ال چٍن: الميس و ؾولحه المهمولة بى هعمؿ ِاظب یػل;اٌاقه کكؾ که ؾق کحاب  یِالط اظمؿ الؼل

جىشهی يىبث به  ایى بی پكؾاؼحه اوث. اویػباو اب ٍاویو يبكؾها اویشًبً ليگ ىییبه جب ها ثیقوا ىیا کیؿئىلىژیا ثیيوؿ هاه
 های جاقیؽی ال يبكؾهای ليگیاو و ػباویاو قا ضكوقی واؼحه اوث. يگاقی ايحواؾی شًبً ليگیاو، بالايؿیٍی قوایث جاقیػ

 هكو وىم هصكی 10يظن گلحمايی
هكو وىم هصكی ػّك ظاکمیث ػباویاو بك هًاوبات ویاوی شهاو اوالم اوث> ظکىهحی که با هؿقت يظاهی بكآهؿه ال یک 

(. بكآهؿو ػباویاو به کمک ایى 611-663: 5608ٌؿ )ؾیًىقی،  یؼالكث اهى یوكيگىياقجً ایكايی، یمًی و ػكبی هىكن به 
و  یهايؿه ال ػّك اهى یشا به یو يظاه ییؿ يؽبگاو اشكایجكؾ قا بكایيیكوهای اشحماػی واشؿ ؼاوحگاه هىهی هحلاوت، لهیًه 

اهحؿاق به شهاو اوالم  یهؼًى یقهبكككاهن کكؾ. ؾق ایى ٌكایظ بىؾ که ػباویاو ؾقِؿؾ اكموؾو  اویؼیهؿت ٌ یعىالي  هؽاللث
ؾق  ِككا  و  هائل يٍؿيؿ یًیاهىق ؾ نیؾق جًظ اویػباو یبكا یاهل وًث ظو یػلماها  جالي ىیا قؿن ی> اها ػلبكآهؿيؿ ؼىؾ یاویو

ؾق هوابل (. 65-60: 5631)هحعؿه،  ؾيؿيمىػًىاو يماؾ ظکىهث هٍكوع ؾكاع  به اویال ػباو یاواله ی وظؿت شاهؼه لظظ یقاوحا
ًؿ و بؿهبه ؼالكث  یهفهب یا شلىه یًیؾ یال يماؾها میجظاهكآه ی و اوحلاؾه یًیؾ یها ال ؾايً ثیظماػباویاو جالي کكؾيؿ جا با 

شؼل و  یبكا یا گىحكه ػیجاقؼىؾ يمایًؿ. چًايکه ظمایحٍاو ال  ثیاظكال هٍكوػ یبكاقا ابماقی ؾق شهاو اوالم  یٍگیايؿ یها اویشك

 (.78: 5630 ًىىو،ی)قاب 11ؿيؿیآو به هؿقت قو ی غهواو بىؾ که به یبه ؼٍىيح ؿویبؽٍ ثیؼىؾ و هٍكوػ یككهًگ ثیاظكال ِالظ

کكؾ، هعیظ اشحماػی و اهحّاؾی شهاو اوالم بىؾ که  هٍكوػیحً کمک هی ىیجأهؾق  ؼالكث ػباویؾق ایى هیاو آيچه به 

                                                           
 ايؿ. اوث که ؾق یک هلمكو هٍؽُ اشحماػی به کاق گككحه ٌؿههایی  ( هصمىع جماهی ژايكها و گلحماوorder of discourse. يظن گلحمايی )10
های باوحايی ؾاٌحًؿ، ؼىؾ ٌاهؿی بك کاقکكؾهای ایؿئىلىژیک  . ظمایث ؼللای ػباوی همچىو هأهىو ال هؼحمله و يوٍی که ؾق جكشمه هیكاخ كلىلی جمؿو11

های ػولی ؾق هًابغ جاقیػ اوالم بالجاب ؾاٌحه اوث. چًايکه هىؼىؾی ؾق  شكیاوػلىم ؾق هكوو يؽىحیى اوالهی اوث. ایى ظمایث ؼللای اولیه ػباوی ال 
وهحی ؼالكث به هحىکل قویؿ بعد و شؿل و هًاظكه قا که ؾق ایام هؼحّن و واذن و هأهىو هیاو هكؾم هؼمىل بىؾ همًىع ؾاٌث و کىاو قا ;گىیؿ:  ایى هىقؾ هی

(. ؾق ایى 0/133: 5671)هىؼىؾی، : جا ظؿید گىیًؿ و هفهب وًث و شماػث قا قواز ؾهًؿ به جىلین و جولیؿ واؾاٌث و بمقگاو هعؿذیى قا گلث
او ؾق ایى کحاب ضمى يوؿ و بكقوی ٌىاهؿ جاقیؽی، کاقکكؾ ویاوی و :. جلکك یىيايی و ككهًگ ػكبی;ؼّىَ همچًیى بًگكیؿ به کحاب ؾیمیحكی گىجان 

 .ىحؿل آٌکاق يمىؾه اوثِىقت ه های باوحايی قا به اشحماػی جكشمه هیكاخ جمؿو
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، بكآهؿو جك قوٌىبیاو  به يمىؾ. و ٌکىكایی هك چه بیٍحك ؾايً هغلىب قا ككاهن هی ؾايً و ؾايٍىقاو ىیجأه یاللم بكا یابماقها
اؾاقه و  اویؾق پكؾاؼث ظوىم و هىاشب لٍکك اویجىاو ػباو یؾقٌؿ اهحّا ىیا. ؾق ػكام هواقو ٌؿ یقٌؿ اهحّاؾ کػباویاو با ی

قٌؿ  جكجیب بؿیىبـؿاؾ بهكه گككحًؿ.  ٌاوحؽثیپا ی جىوؼه یبكا یقٌؿ اهحّاؾ ىیال ا اوی. ػباوؾاؾ ًیاكماقا  ییاشكا التیجٍک
کمک ؾاؾ و به ػباویاو  کاهًقا  یابماق يىٌحاق ی ًهیهم ،کاؿف ؿیلهاو ٌؿه بىؾ با جىل که هن ،ؾق بـؿاؾ یو ككهًگ یاهحّاؾ ی ًؿهیكما

يظاقت کًًؿ  اویجك ال اهى بمقگ یيظام ػلم کی ًیؿایبك پ ؾاؾه وٌحاب  اویقا يىبث به اهى یايؿول ػلن یوى ظكکث ؼىؾ بهجا کكؾ 
 (.75-70: 5630 ًىىو،ی)قاب

. پكاکًؿه ٌؿ ؿيؿیياه یٌاه ه ایکه ؼىؾ قا ولغاو  ییاهكا اویؾق ه لهیهؿقت هغلن ؼل یاوالهؼالكث  هیجصمو با ال آؿال هكو وىم 
بىؾ که  یلهاو به بؼؿ ؾق ؾوث ظاکماي ىیال ا یؾاؾ. ؼالكث ػباو یو وپه ؾق هكکم ؼالكث قو هاالثیيؽىث ؾق ا ًؿیككآ ىیا

بلکه بك  یاهث اواله یاهگككحه و يه بك جم اقیبىؾيؿ که به کمک لوق و ؿلبه هؿقت قا ؾق اؼح یيبىؾيؿآياو ِككا  اككاؾ اهبكیپ ىیيٍشا
 یگكا جالي يمىؾيؿ جا يىػ وًث وقاو ٍهی(. هكچًؿ ايؿ5/633 :5671کكؾيؿ )ابى ؼلؿوو، یه یظکمكاي یهٍؽّ یها و يىاظ بؽً

: 5603)کكويه،  ها هائل ٌىيؿ آو یال بكا یًیؾ یيحىايىحًؿ اهحؿاق گاه چیه یول ،اوقيؿیوشىؾ ب هحـلب به یها هؿقت ىیبا ا یوالگاق
 .ؽحًؿیاوحمكاق هؿقت ؼىؾ ق یبكا یجكکاو عكظؾق ایى وضؼیث جاقیؽی بىؾ که  (.010

ؼللا  یظلظ و جؿاوم هؿقت، بك قو یبكاهای ؼىؾ  بكياههؾق  یقو ىیها بىؾ. ال ا هًبغ هؿقت آوٌؽُ ؼلیله جكکاو جلوی ؾق 
جك  هٍاقکث كؼال ؾاٌحه و ههن یاویو یها یكیؾقگ ؾق ،گككحهيظك  كیقا ل ٍاوجعكکاج ؿه وجا بك ؼللا هىلظ ٌ ؿيؿیکىٌجمكکم کكؾه و 

هٍاقکث  ىی. اٌؿ یها ه آو یاویو یها نیكٍاق بك ؼللا و جّم ًیکه هىشبات اكما ؽحًؿیو يّب ؼللا ق ًًیؾق گم یا آيکه بكياهه
 یؼللاهكچًؿ  ؾق ایى هیاو .(0/150: 5675یؼوىبی، هحىکل به ؼالكث آؿال ٌؿ ) حؽابايال لهاو ؼللا  بؾق ػمل و يّجكکاو كؼال 
 می. جكکاو يٌؿ ها آوی هايغ ال هىكویث کاك یكویيكوؿاو اها  ،جكک هواوهث کًًؿ یاهكا ییشى ولغه ىیجا ؾق بكابك اجالي کكؾيؿ  یػباو

گاه  ٍحكیبو ؼٍىيث  علبیؿقتبه ومث ه کكؾ یها اظىان ه که ؾوحگاه ؼالكث به ؼؿهات آو یالیبه ي ثیاهك و با ػًا ىیال ا یبا آ
 (.500-503: 5607ظكکث کكؾيؿ )عوىي،

جًها باػد وؼاهث اوضاع اهحّاؾی، اشحماػی و ككهًگی شهاو اوالم ٌؿ، بلکه ككِحی ؾق اؼحیاق يیكوهای گكیم ال  ایى ٌكایظ يه
ؾق هكو  یاوؼالكث ػبجكجیب  ىیبؿ کًًؿ. هًؿی ال ضؼق ظاکمیث ػباوی آقلوهای ویاوی ؼىؾ قا بكآوقؾه هكکم هكاق ؾاؾ جا با بهكه

هىحول ؾق  های هىحول و يیمه ظکىهثهكو بىؾ که  ىیا یها مهیال ؾوث ؾاؾ و ال ي قا ؼىؾ ؾق شهاو اوالمظاکمیث  سیجؿق وىم به
های  (. البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که هكچًؿ بىیاقی ایى ظکىهث5671:5/633ؿكب و ٌكم شهاو اوالم ٌکل گككث )ابى ؼلؿوو،

 یؾوث آوقؾيؿ اهحؿاق هؼًى به یًیؾ ثیهكؾم هٍكوػ ی ػاهه اویآيکه ه یبكا ، اهاؿيؿیقا به چالً کٍ كثؼال یىیاهحؿاق ؾيهىحول  يیمه
های  ایى ظکىهث ىیجك ههنهای ِلاقی، عاهكی، ػلىیاو، عىلىيیاو، واهايیاو و ظمؿايیاو  ؼايؿاو ًٌاؼحًؿ. ثیؼالكث قا به قوم

ها بك ٌمال  یؿیچًايکه لهىاػؿ یاكحًؿ. ؼىؾ  یها وجعون آقها یبكاقا كِث ك يیم اویؼیٌ ایى هیاو ؾق هىحول بىؾيؿ. هىحول و يیمه
وشىؾ آوقيؿ )هاشىى،  قا به یمیيهضث ػظ یبؿو لیهبا و اویقووحائ ثیبا ظما يؿهىكن ٌؿو اوماػیلیاو  اكحًؿی الیاوح مىیو  كاویا

5633 :53-51.) 
 ؿیبىؾ. بعكاو ٌؿ یؿیٌؿ یها ؾوحؽىي بعكاووىم يیم ؾوث کمی ال وضؼیث ویاوی يؿاٌث و   هكو یاشحماػ ظیٌكا
 یها ًهیهم ًیکىاؾ و اكما یبالاقها ث،یکاهً شمؼ ،یهعغ ،یکٍاوقل كیـؼا اجمام ات،یهال ًیجىقم قول اكموو، اكما ،یاهحّاؾ
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 لیجا با جٍک کكؾ یؼالكث جالي هجك،  بیاو ؾهین بهبىؾ.  یبعكاي ثیوضؼ ىیا لػل ىیجك ههناؾاقه ظکىهث هٍىو و  ىیؾولث ؾق جأه
جك  گىحكؾه یيظاه یكوی. يؾاٌث الیي یٍحكیب یيظاه یكویبه ي ها یياآقاه ًیبا اكمااها > هىلظ ٌىؾ یگىحكؾه بك هكؾم بىه یيظاه یكویي
ؼىؾ  ی يىبه به ها اتیهال ًی. اكماٌؿ یه ىیأهج اتیهال ًیاكما نیعك ال یىثبا هیياچاق  بهکه  کكؾ یه ؾایصاقا  یٍحكیب یها ًهیهم میي

 .کكؾيؿ یه یليؿگ یو بؿبؽح یؿیال يااه ییهكؾم ؾق كضا ی جىؾه بیجكج ىیبؿ .ٌؿ یه یػمىه یها یو يااهً ها یحیياقضا ًیهىشب اكما
 یبئهىشب هّا ظیٌكا ىیا. ٌؿه بىؾ  یكايگكیو یها هىشب آٌىب یو کاله یا ككهه یها جضاؾها و جؼاقْ ال وىی ؾیگك

 (.11-36: 5671)کكهك، ، ٌؿه بىؾبا آو قا يؿاٌحًؿ لهاي جىاو هواب یو ػمال ظکىهح یکه ؼالكث ػباو، كیياپف جعمل
 ی بىؾ.اواله ی ضكوقت ظلظ وظؿت شاهؼه گكا به وًث یيگاه ػلماکكؾ  آيچه به جؿاوم هؿقت ػباویاو کمک هی اویه ىیا ؾق

 یقهبك ىییجؼ یوكايصام بكا یب یها با کٍمکً ؿیبىؾ که يبا یچًاو اقلٌمًؿ یال هىلماياو ؾوحاوقؾ یاقیوظؿت ؾق چٍن بى ىیا
که لموها   ؾاؾيؿ یجى ه یکىاي یاشماع هىلماياو به قهبك ثیقػا یو هن بكا یػمل لیؾالهن به  ىیاكحاؾ> بًابكا یبه ؼغك ه ؿیشؿ
اوث و  یجك ال پاکؿاهً نوظؿت هىلماياو هه کكؾيؿ یه باٌؿ. آياو اظىان هؾاٌح جىايىث یه یيبىؾيؿ که اهث اواله یقهبكاي ىیبهحك

جكجیب اجعاؾی هیاو  بؿیى (.61: 5631اوالم وضغ کًؿ )هحعؿه،  یبكا ىیجك ال ا ههن یاقیهؼ جىايؿ یيم یگكیككؾ ؾ ایقهبك  چیه
كاهؿ هًاكغ هحوابل ٌکل گككث. اجعاؾی که ؾق آو ػلما واشؿ هٍكوػیث هفهبی و  ىیجأهػلمای اهل وًث و ؼللای ػباوی بكای 

 ؾق هىقؾ ؼللا ِاؾم بىؾ. ظیٌكا ىیػکه ا که یبىؾيؿ. ؾقظال یاویهؿقت و
 اویؼللا و ككهايكوا یال وى وت قاهمچىو هضا یال ؾولث هًاِبقؿن اوحوالل  ػلیػلما ؾق ایى وظؿت و اٌحكاک هًاكغ،  

هك ؾو عكف  ،گكیؾ كیظکىهث کًًؿ. به جؼب یبا کاقآهؿ جىايىحًؿ یيم یًیؾ یػلما ؿییبؿوو جأ اویككهايكواؾق هوابل . ؿکكؾي یه اكثیؾق
ؾولث هحؼهؿ ٌؿ جا  واو ىیببكؾ. بؿ ًیاهىق قا پ جىايىث یيم یگكیبؿوو ؾ کی چیوابىحه بىؾيؿ و ه گكیکؿیبه  یو هؼًى یهاؾ دیال ظ

 اویاجعاؾ ه ىیقا وكکىب کًؿ. ا یؿجیػو هایايعكاف ی شالم اهل وًث قا اػمال کًؿ و همه ِىلا ،گكا وًث یػلما ثیظما یؾق الا
 گكیؾ ی صهیهكاق ؾاؾ. يح بیقه یكکك یها و گكوه یها ؾق هوابل با ككهه یكوهًؿیي ثیاهل وًث قا ؾق هىهؼ یػلما ك،یهعكاب و ٌمٍ

ايگاٌحه ٌؿ.  یکیال اوالم  ايهیگكا وًث كیو جؼب یًیؾ یٍیقاوث ک بهبا ظمله  یاجعاؾ آو بىؾ که ظمله به ؾوحگاه ؼالكث ػباو ىیا
 (.30: 5601 ،ی)ياؾق گككث یبه ؼىؾ ه یهفهب یًییقيگ ؾگكآ یؾق ؼالكث ػباو یاویيبىؾ که هك شًبً و شهث یب

 ؿیگفٌحه با ىیل ايؿاٌحًؿ و ا یؾوح چیه یوشىؾ ؾاٌث. ػلما ػمال  ؾق اهىق ظکىهح ىیعكك ىیب یاجعاؾ ؾقک هحوابل ىیهلب ا ؾق
باٌؿ و چه يباٌؿ  ؼثی. ؼىاه ككهايكوا ػاؾل باٌؿ و ؼىاه ػاؾل يباٌؿ، چه ػاهل به ٌكکكؾيؿ یه سیكوا قا جكوياعاػث ال ككها ی لهیوظ
به باكث  یکیو يمؾ یًیؾ یگفاق . هايىواكحًؿیيلىـ ؼىؾ قا  ی ػلما ظىله یؼؿهح ؼىي ىیا یبىؾ. ؾق الا لهیهكؾم اعاػث ال ؼل ی لهیوظ

 ىیبه جأه اویػباو الیي ىیؾق هحى ابىؾ که  12گكا ايؿیٍمًؿی وًث یعبك كیبى شك هعمؿػلما بىؾ.  يلىـ ی هكؾم ظىله یاشحماػ

 یػلما ؿیکه ٌا کكؾ یقا اؾقاک ه یغیٌكا یعبكالبحه بكؾ.  ػیؾوث به يگاقي جاق یظکىهحٍاو و ضكوقت وظؿت اواله ثیهٍكوػ
ؼىؾ  یؽیو جاق یبه يگاقي آذاق کاله یؼالكث ػباو ػیجاق لا یا ؾق بكهه یکًًؿ. عبك یًیبً یپ جىايىحًؿ یال او يم ًیپ یگكا وًث

يبىؾ و ظکىهث هحمكکم ػّك اول  یاویو واشؿ ههاقت و كوهًؿیي ثیبكؼىقؾاق ال ٌؽّ یال ؼللا یؼبك گكیپكؾاؼث که ؾق آو ؾ
های  ؾاؾه بىؾ. ؾق ایى يظن گلحمايی بىؾ که عبكی قوایحً ال گكوهجعث ویغكه جكکاو  كکممهح مهیؼىؾ قا به ظکىهث ي یشا یػباو

 کكؾ. هؼاقْ ؼالكث ػباوی يظیك شًبً ليگیاو قا اقائه هی
                                                           

( ِكیط 5636الؿیى و عبكی، هعمؿ بى شكیك ) (، الحبّیك كی هؼالن5636گكایايه عبكی بًگكیؿ به عبكی، هعمؿ بى شكیك ) . بكای آًٌایی با ؾیؿگاه وًث12
 الىًة، چاپ ٌؿه ؾق عبكی پژوهی، يگاقي و ویكایً هعمؿظىیى واکث، جهكاو، ؼايه کحاب.
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 بالايؿیٍی شًبً ليگیاو
 یهصك 078جا  یهصك 011وال ال  51بىؾ که به هؿت  یؾوم هكو وىم هصك ی مهیيؾق  یاویو و یاشحماػشًبٍی  اویليگ امیه

: 5631)هىؼىؾی، جهؿیؿ کكؾ قا یػباو یؼللا یاویو ثیيمىؾ و هٍكوػ یشؿ یها ها و بعكاو قا ؾچاق چالً یؼالكث ػباو
بكای و هىهباوا  کیهمچىو الهى، ليگباق، هىلاهب یٌكه یوایبىؾيؿ که جىوظ جاشكاو بكؾه ال وىاظل آكك یبكؾگاي اویليگ (.0/611

ها قا همچىو کاال ؾق  و آو ؾاؾيؿ یؼكها ه اویليگ ؿیصاق ؾق هوابل ؼك. جهای شًىب ػكام ؼكیؿاقی ٌؿه بىؾيؿ کاق ؾق باجالم
 ىیيمک یها هیبكؾو ال اویها و ال ه ؼٍکايؿو باجالمبكؾگاو ویاه  قیككوؼحًؿ. وظا یه یؼالكث ػباو یٌهكها یككوٌ بكؾه یهاقبالا
 ؾاقاوىیؼكها و کاق ؾق هًمل له یكهیآوقؾو ٌ كوویككوي ؾق بّكه، ب یپالىؾه ٌؿه بكا هایيمک یوال کٍث و کاق، آهاؾه یبكا ىیله

 یهًاعو ییآب و هىا ثیبؿ بىؾ. وضؼ اقیؼىقاک، پىٌاک و هىکى بكؾگاو بى ثیوضؼ ىیوًگ قیوظا ىیا قؿن یو اٌكاف بىؾ. ػل
کكؾيؿ که وضؼیث بهؿاٌحی ؼىبی يؿاٌث و  چًايکه ؾق چاؾقهایی ليؿگی هی ياهىاػؿ بىؾ. میکه ؾق آو کاق و وکىيث ؾاٌحًؿ ي

)آژيؿ،  ٌؿ یها ه آو یباػد ػفاب قوظيیم همیؿ بك ػلث ٌؿه و ؾوق بىؾو ال ؼايىاؾه  هكؾيؿ. ها بك اذك بیماقی هی بىیاقی ال آو
5631 :18.) 
گاهالميس  هؼكوف به ِاظب هعمؿ بى یػل و به هیام ؼىیً هىاػؿ ؾیؿ  یقا بكالهیًه بىؾ که  اویوؽث ليگ ظیٌكا ىیال ا یبا آ

ِىقت پكاکًؿ ٌكوع کكؾ و به شًگ  ؼىؾ قا به یيظاه اتیػمل اویپه ال شفب ليگ او ها پكؾاؼث. آو اویؾق ه یاویو و یهفهب ؾیجبل
 یٌىقا کی یًوكاو با  کیؼىؾ ال ؾووحاو يمؾشًبً  ٍبكؾیپ یبكاالميس  ِاظببا هؽاللاو و ِاظباو بكؾه و اهالک پكؾاؼث. 

)ابى  لؾ یؾوث به كحىظات يظاه اویوپه با کمک ليگاو هكاق ؾاؾ.  قاٌى ىیيظك ا كیقا ل یيظاه یؾاؾ و اکرك کاقها لیايوالب جٍک
 ییٌهكهابك ههن بىؾ كحط يمىؾ و وپه  یؼالكث ػباو یبكا یو يظاه ی. ؾق ابحؿا بّكه قا که ال شهث جصاق(673: 5638عباعبا، 

 (.637-1/180: 5671و ابى هىکىیه،  611: 5631ؿلبه کكؾ )هىؼىؾی، قاههكهم و واوظ  ٍاو،یچىو ابله، آباؾاو، اهىال، ؾٌث ه
وپه (. 50/71: 5675)ابى اذیك، و آجً لؾيؿبكؾيؿ ِاظباو ؼىؾ قا به ؿاقت  یها ییؾاقا واهالک  یكحىظات جماه ىیؾق ا اویليگ

 (.31-37: 5631يهاؾيؿ )آژيؿ،  اویؼىؾ بً یاجیملػ گاهیػًىاو پا ٌهك هؽحاقه قا به
ٌؿ و با ككاهن آوقؾو جؿاقکات  اویمؼحمؿ هأهىق وكکىب ٌىقي ليگال یػباو ی لهیبكاؾق ؼل بالله مىكنالبىؾ که وضؼیث  ىیؾق ا

)ابى  پكؾاؼث اویليگ یو اهحّاؾ یبه هعاِكه يظاه ؿهیآهىلي ؾ یال هٍىو يظاه وحلاؾهبمقگ و ا ییایهمچىو ياوگاو ؾق اقیبى
لیكا بك اوان گماقي > الميس با وهىلث به ؾوث يیاهؿ اها ٌکىث ِاظب> (15-55/63: 5187و ابى کریك، 5636:0/101ؼلؿوو،

الميس پیكول  الميس بىؾ. يبكؾهایی که گاهی هىكن و گاهی ِاظب با ِاظب میوگك شًگها ؾقگیك  هًابغ جاقیؽی هىكن ػباوی وال
جىايىث با  یؼالكث ػباو ثیؾق يهاوال ؼالكث ػباوی قا هٍـىل واؼث.  51الميس ظؿوؾ  اظبجكجیب شًبً ِ ٌؿ. بؿیى هی

و ؾهؿ  یككاق ایقا  اویال ليگ یاقیبى هعمؿ بى یهحل ػل باو ؾاؾه قا ٌکىث  كگفاقیو جأذ نیشًبً ػظ ىیابالله ػباوی  قهبكی المىكن
 (013-50/063: 5675ابى اذیك، و به هحل قوايؿ ) هؾيمى كیاو ای

های ؼالكث ػباوی بیً ال پیً اكموؾ.  قؿن پیكولی يهایی ػباویاو، شًبً ليگیاو بك بعكاو بایؿ ؼاعكيٍاو واؼث که ػلی 
شًبً  ىیا ی که ؾق بعبىظه یايیگكا واؼث. وًث هیال بكول كحًه قا به ؼىؾ هٍـىل يگكاو  اویگكا وضىض اـهاو وًث که به یبعكاي

  ؾق ِىقت ػاؾل يبىؾو آو یظح یػباو هلیؾٌىاق قا اعاػث ال ؼلوضؼیث  ىیظل ػبىق ال ا قاه ىحًؿیل یه یاویو و یاشحماػ
ال  یاقیبىاوالهی  ی ؾق بكهن لؾو آقاهً شاهؼه اویشًبً ليگ یكگفاقیجأذوؽى بگىیین،  جك نیؾهاگك بؽىاهین . ايگاٌحًؿ یه
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آقاهً  جك غیهكچه وك یؼىاهاو بكهكاقواؾاٌث. لفا شًبً  ىیبه ا یا ًايهیو بؿب یيگاه هًلقا به  یهىاؼىاه ؼالكث ػباو اویگكا وًث
 ىیؾق هحى ايیم ال آو ؾوث ػلمای شهاو اوالم بىؾ که  یعبكشكیك  . هعمؿبىٌؿيؿ یػباو یاعاػث ال ؼللا ثیؾق شاهؼه با هعىق

گاه بىؾ. ال ا یاواله ی هىشىؾ ؾق شاهؼه یها یال ػمن يابىاهاي یؼىب و به ىثیل یهحململ ه یاشحماػ ظیٌكا  کیػًىاو  به یقو ىیآ
 .ابؿیب ظیٌكا ىیا یال بكا یکه پاوؽ ؾايىث یؼىؾ ه ی لهیهىئىل وظ وقٍهیايؿ

 اوالم ییاوالم و بالگٍث به ػّك عال ػیال جاق ايهیگكا ؼىايً وًث یاشحماػ ىبياهغل ظیٌكا ىیال ا میشهث گكقاهبكؾ عبكی  
شهاو اوالم قا  ی ماقگىيهیب ثیوضؼ ىیا یبكا ییمهایجعىالت شهاو اوالم جصى ییباليماضمى جا  ؿیکىٌ یه یعبك گكیؾ كیجؼب به .بىؾ

 بك .وشىؾ ؾاٌث یؽیجاق یؿاؾهایاو ال قو یپكؾال ثیؾق هحى قوا یِىقت ضمً ِىقت آٌکاق بلکه به که يه به ییمهایاقائه ؾهؿ. جصى
و باوقهای ایؿئىلىژیک ؼىؾ به جكوین ایى قویؿاؾ ههن جاقیؽی  ايؿال هؼككحی ایى اوان بایؿ جّكیط يمایین که عبكی قها ال چٍن

بك همیى اوان شًبً پكؾاؼث.  ىیا ثیشايبؿاقايه به قوا یمیهلاه کًؿ با يپكؾاؼحه و بكؼالف آيچه ؾق هوؿهه کحاب ؼىؾ اظهاق هی
 بكؾ: الميس قا جؼابیك لیك قا به کاق هی يگاقی هىكن و ِاظب ال ياهه اوث که ؾق قوایحً

که  ها ثیها که ٌکىحه و ٌهكها و وال ها که قیؽحه و ظكهث ای بؿو يىٌث که ال ؼىو يؽىحیى کاقی که ؾقباقه ؼبید کكؾ ایى بىؾ که ياهه;
ها که قوا ؾاٌحه و ؾػىی قوالث و پیمبكی که به ياظن کكؾه به وىی ؼؿای جؼالی جىبه بكؾ و بالگكؾؾ. بؿو گلث  ها و هال به ویكايی ؾاؾه و ياهىن

قاه جىبه گٍىؾه اوث و اهاو آهاؾه، اگك ال کاقهایی که هایه ؼٍن ؼؿاوث ؾوث بؿاقؾ و به شمغ هىلماياو ؾقآیؿ گًاهاو گفٌحه وی هعى  که
ؼبید ال ٌىؾ و به وبب جىبه ال ؾيیا بهكه واكك یابؿ. ایى ياهه قا با پیي ؼىیً به يمؾ ؼبید ككوحاؾ، پیي ؼىاوث که ياهه قا بكوايًؿ اها یاقاو 

لصاز و  ايیؿو ياهه ؼىؾؾاقی کكؾيؿ. پیي ياهه قا به عككٍاو اكکًؿ که بك گككحًؿ و آو قا بًمؾ ؼبید بكؾيؿ که بؽىايؿ اها ايؿقلها که ؾق آو بىؾقو
 (.3101، 51شلؿ  ،ی)عبك :جمكؾي قا كموو کكؾ و به ياهه پاوؽی يؿاؾ و بك ؿكوق ؼىیً بمايؿ

و  كاشك ،دیؼب ى،یلؼ مچىوهجؼابیكی با  اویقهبك شًبً ليگ آوقی کكؾه ال که شمغ هایی و وایك قوایث ثیقوا پاقه ىیؾق ا یعبك
ایى جؼابیك و  يمایؿ. واو ؾٌمًاو ؼؿا هؼككی هی الميس، او و وپاهیايً قا به هًگام گماقي اهؿاهات ِاظب كاون یاؾ کكؾه و به

های جاقیػ عبكی جأذیك هًاكغ  ؾق وایك بؽً کحابً اوث. ىیٍیپ یها ثیؾق قوا یعبك قیجىِ ی ىهیکاهال  به ؾوق ال ٌاِغالظات 
جىاو ؾقیاكث. ؾق واهغ گمیًً یک قوایث و  او هی ًٍگكیگمايؿال هؼككحی عبكی قا جًها با ػًایث به يوً  ایؿئىلىژیک و چٍن

ا ظضىق هىحوین عبكی اه> گكایايه ال جعىالت ِؿق اوالم بىؾ های بؿیل، قاهبكؾ عبكی ؾق جربیث گماقي وًث پىٌی ال قوایث چٍن
ای و  گىيه هالظظه بىؾ که ایى قوي قا کًاق گفاٌث و بؿوو هیچ كگفاقیجأذپكؾالی او  چًاو ؾق قوایث ؾق هحى جعىالت شًبً ليگیاو

جىايؿ پكؾه ال  الميس پكؾاؼث. هوایىه قوایث باال با قوایحی ابى عباعبا ال ِاظب الميس هی ِكاظث به يوؿ شًبً ِاظب به
 گىیؿ: الميس هی های عبكی بكگیكؾ. ِاظب اللؽكی ؾق هىقؾ ٌؽّیث و اهؿاهات ِاظب ؾاوقی اقلي
پىوث بّكه و يىاظی آو قا قبىؾ، و گكوه لیاؾی ال ایٍاو و  الّميس هكؾی كاضل و كّیط و بلیؾ و ؼكؾهًؿ بىؾ. وی ؾل بكؾگاو ویاه ِاظب;

الّميس ؾق آؿال کاقي هكؾی كویك و جًگؿوث بىؾ، و  حی ككاواو یاكث. ِاظبالّميس باال گككحه ٌىک وایك هكؾم گكؾ او شمغ ٌؿيؿ، و کاق ِاظب
الّميس لیى و لگاهی يؿاٌث که بك اوب يهاؾه وىاق آو  شم وه ٌمٍیك چیم ؾیگك يؿاٌث. جا آيصا که لهايی اوبی بؿو هؿیه کكؾيؿ، و ِاظب

و ؿمواجی بكایً پیً آهؿ که ؾق آو پیكول ٌؿ، و ؾوث به ؿاقت  ها قو قیىمايی بك وك اوب ؼىؾ بىحه وىاق بك آو ٌؿ. لیکى شًگ یىاٌىؾ. ال
)ابى  :لؾ، و به وبب آو ذكوجی به چًگ آوقؾ و ظالً يیکى ٌؿ، و وپاهیايً که ال ویاهاو بىؾيؿ ؾق بالؾ ػكام و بعكیى و هصك پكاکًؿه ٌؿيؿ

 (.673: 5638عباعبا، 
ال  یاواله یيگاق ػیجاق یکه جلوکًؿ  قا بؿیى يحیصه قهًمىو هیها  یعبك  ثیآو با قوا ىهیو هوا ثیقوا ىیجأهل ؾق ا یکم 

 ػیجاق ی ؾق هوؿهه یعبكباٌؿ.  اوث، ِعیط يمیالكول و الملىک  ػیجاق ی ؾق هوؿههاو  یاؾػاکه ؼىؾ بكآهؿه ال  ی،عبك یعكك یب
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پكؾالؾ>  یه یؽیجاق یها ثیقوا ی کكؾه و ِككا  به اقائه یؼىؾؾاق ؿاؾهایقو ثیکه ال ؾؼالث ػول ؼىؾ ؾق قوا ؿیيما یه طیؼىؾ جّك
 ثیهىقغ يها کیػًىاو  ؼىؾ به یًٍگكیال ابماق گم ؿیؾ یقا ؾق ؼغك ه اي ايهیگكا که هىاضغ وًث گاههك که اواوث  ىیا ثیاها واهؼ

عبكی  اتایقو ًکهیها قا ؾق ا ثیوضؼ ىیا 13بىث. اي هی یاویو و یکاله یهاً یهحضاؾ با گكا یها ثیبهكه قا بكؾه و چٍن بك قوا

 صهیيح ىیو به اايؿاؼحه  ؿیبه جكؾ ىثیاو ي ايهیگكا وًث ثیكچٍمه گككحه و جعث جأذیك ـهًوهىلن شهاو  یها ثیِككا  ال واهؼ
ث ؾاق قوای کًًؿه و شهث هایی که بك هاهیث عكؾ ال ؾیگك ویژگی .نیكیبپف اطیالميس قا با اظح ال يبكؾ ِاظب ًحیقوايؿ که قوا یه

 یکحاب ػمل کكؾه و ال ظالث هىقؼ یها ثیقوا كیؼىؾ ؾق وا کكؾیقوکًؿ آو اوث که او بكؼالف  عبكی ال شًبً ليگیاو ؾاللث هی

 کًؿ. یه لایقا ا 14گك هؿاؼله یقاو کیهىقؼاو و ٌاهؿاو اوث ؼاقز ٌؿه و يوً  كیکًًؿه هًوىالت وا یآوق که ِككا  شمغ

يٍؿه باٌؿ  ُهٍؽ: هى;گك اوث و اگك با  ؿاؼلهه ٍحكیهٍؽُ ٌؿه باٌؿ ب: هى;با و هؤلق  یاگك قاوی ًٌاو ثیؾق قوا 
و  كیگفاقؾ و هن بك جلى یجأذیك ه یقاو یها یژگیها ال و ُیهن بك جٍؽ یگك جىشه ؾاٌث که هؿاؼله ؿیگك اوث. با کمحك هؿاؼله

کًؿ و ها  یصاؾ هیا ییها ٌؿه پكوً ثیقوا یهاؿاؾیقو ثیاهم طیو جىض كیؾق جلى یقاو یگك او. ؾق واهغ هؿاؼله ثیواکًً ها به قوا
يه قوایث  یاوث و ههكهاو اِل ؿاؾهایاقائه قو یچگىيگبلکه  ؿاؾهایيه قو ثیقوا یکه هىضىع اِلکًؿ  ههن قهًمىو هی  بؿیىقا 

و واؾاق کكؾه  ؿیاو ؾچاق جكؾ یكیپف ها قا يىبث به اػحماؾ یقاو یگك هؿاؼلهال وىی ؾیگك اوث.  یؼىؾ قاوبلکه  ،ها ثیؽٌّال  یکی
 :5631 ًه،ی)پكقوی ؾاؾه بكوین  واهؼا  ه كهن ؾقوحی ال آيچه بجكجیب  بؿیىجا يمىؾه  كیاو قا بالجلى یها ال گلحه یاقیوالؾ جا بى یه

کًًؿه  آوقی عكف و ِككا  شمغ هىقغ بیالميس يوً  ال يبكؾ ِاظب یًها ثیال قوا یکیؾق آؿال  یعبكچًايکه اٌاقه يمىؾین ( 05-50
 :ؿیگى یه ىیگك چً هؿاؼله یقاوهًمله یک  گفاقؾ و به قوایات قا کًاق هی

اوالم يمؾیي آو با هىلماياو چه  یها ىیبى هحىکل و بكاؾقي هؼحمؿ ؼبك یاكحًؿ که ؾق بّكه و ؾیگك وكله ال پیً گلحین که وهحی ابىاظمؿ;
قكحًؿ ؾق بـؿاؾ ؾیؿم که ال  اظمؿ و هللط با آو هیىيبكؾ لؼیى ال واهكا به بّكه قكث. هى وپاهی قا که اباػمال كصیؼی ٌؿه، ابىاظمؿ بكای 

این و هايًؿ  بىیاق ؾیؿه یها ال ؼلیلگاو وپاه;گلحًؿ:  الغام گفٌحًؿ. ؾق آو وهث هى آيصا هًمل ؾاٌحن، ًٌیؿم که شمؼی ال پیكاو بـؿاؾ هی ابب
 (.51/3100: 5671 ،ی)عبك :يکى و والض و جصهیمات کاهل و ٌماق و شمغ بىیاق ؾاٌحه باٌؿاین که لىالم  ایى وپاه يؿیؿه

الميس  های ياظك بك يبكؾ هیاو ابىاظمؿ هىكن و ِاظب گك عبكی ؾق قوایث بایؿ ؼاعكيٍاو واؼث که ایى ظضىق كؼال و هؿاؼله
 ىیجك بمقگن ال جؼبیك هایؿو وایث اوحلاؾه کًین، بكآیًؿ جهؿیؿی بىؾ که شًبً ليگیاو بكای ؼالكث ػباوی ؾاٌث. اگك بؽىاهی

لا هىحًؿ و یا هؼًای  ؾهًؿ که ؾق ـات ؼىؾ آویب هكاق هی جأهلٌاو قا هعل  هىقؼاو همىاقه آو ؾوحه ال قویؿاؾهای جاقیؽی ككهًگ
شاهؼه هىقؼاو هىقؾ های ایى ؾوحه ال قویؿاؾها بك  ٌاو پیچیؿه و بـكيس اوث. بك ایى اوان اوث که ؾاللث ها بكای شاهؼه آو

کًًؿ جا با ػًایث به يوً ههمی که ایى هبیل قویؿاؾها ؾق اـهاو شاهؼه ؾاقؾ  گیكؾ و هىقؼاو جالي هی هكاق هی الظؿً یبهای  بكقوی
(. يگاقيؿه بك ایى باوق اوث که جؼبیك هایؿو وایث ؾق هىقؾ قوایث 11: 5603های آيها قا هىقؾ بالايؿیٍی هكاق ؾهًؿ )وایث،  ؾاللث

اؼحّاَ ؾاؾه  اویليگ یبه يبكؾها یاوث که عبك ییها ثیاؾػا وكػث و ظصن قوا ىیا ؿیهؤعبكی ال شًبً ليگیاو ِاؾم اوث. 
                                                           

پىٌی ال قویؿاؾها وشىؾ ؾاقؾ. بكای يمىيه ظؿید ؿؿیك یکی ال  ايؿال کالهی عبكی ؾق چٍن لملىک هّاؾین بىیاقی ال جأذیك چٍن. ؾق جاقیػ الكول و ا13
پىٌی بًگكیؿ به هواله  گیكؾ. بكای آًٌایی با جعلیلی ال ایى چٍن های ویاوی و کالهی آو هعل جىشه عبكی هكاق يمی قویؿاؾهایی اوث که به شهث ؾاللث

شكیاو اقجؿاؾ و جىشیه عبكی ال اهؿاهات ؿیك اوالهی ؼالؿ :. ها ال هىئله شايٍیًی پیاهبك کاقبىث جم واواؼحی ؾق جبییى کركت هكائث;جعث ػًىاو يگاقيؿه 
 (5180-1/5183: 5671عبكی، ;ٌؿه اوث. ؾق ایى ؼّىَ بًگكیؿ به  ايؿال کالهی عبكی قوایث بى ولیؿ ال ؾیگك قویؿاؾهایی اوث که با ػًایث به چٍن

14
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 ایى اؾػا قا قوٌى يمایین. 16هعىق و ػمل 15هعىق ٌایىحه اوث با بكهكاقی جلکیکی هیاو قویؿاؾهای ظالث اوث.

هعىق بك کًً  قویؿاؾهای ػمل که یؾقظالکًؿ.  ها و ظاالت ػاهالو قویؿاؾها هی هعىق ؾاللث بك ویژگی قویؿاؾهای ظالث 
هعىق یک قوایث لیاؾ باٌؿ ال ٌؿت پىیایی و جعكک قوایث همبىق  کًؿ. ظال اگك قویؿاؾهای ظالث ػاهالو قویؿاؾها ؾاللث هی

هایی که عبكی ال شًبً ليگیاو اقائه  ٌىؾ. کمی جأهل ؾق قوایث هىحًؿ کاوحه هی هعىق يىبث به لهايی که اکرك قویؿاؾها کًً
عبكی يىبث به وایك قویؿاؾهای جاقیؽی ِلعات بىیاقی به گماقي يبكؾهای  قوايؿ. يؽىث آيکه کًؿ ها قا به ؾو يحیصه هی هی

حابً قا به شًبً ليگیاو اؼحّاَ ؾاؾه که ال جك، عبكی ؾق ٌكایغی چًؿ ِؿ ِلعه ال ک بیايی قوٌى ليگیاو اؼحّاَ ؾاؾه اوث. به
به آوايی گفٌحه و گماقي ؼىؾ ال ایى قویؿاؾها قا ؾق چًؿ ِلعه ؼالِه  078جا  011های  کًاق بىیاقی ال قویؿاؾهای ؾیگك وال

17کكؾه اوث.
ی ؾاقؾ و جالي بىیاق ؿیجأکهعىق  يحیصه ؾوم آو اوث که عبكی ؾق گماقي يبكؾ ػباویاو با ليگیاو بك قویؿاؾهای ظالث 

جكجیب ظضىق عبكی ؾق هحى جهؿیؿی  هعىق هغالبات ایؿئىلىژیگ ؼىؾ قا بكآوقؾه والؾ. بؿیى ؾاقؾ جا با گماقي ایى قویؿاؾهای ظالث
جًها وكػث قوایحً ال يبكؾ ليگیاو قا ؾق هوایىه با وایك قویؿاؾهای جاقیػ اوالم  که شًبً ليگیاو بكای ؼالكث ػباوی ؾاٌث، يه

 18الميس به کاق گیكؾ. ای ؾق هىقؾ ِاظب هعىق ؼىؾ ال ایى يبكؾها جؼابیك ؼّمايه بلکه باػد ٌؿه جا ؾق جىِیلات ظالث کاهً ؾاؾه،

همچًیى بایؿ ؼاعكيٍاو والین که جىِیق جلّیلی عبكی ال شًبً ليگیاو به هؼًای آو يیىث که او هغالبات قهبكاو و پیكواو 
های اشحماػی و اهحّاؾی شًبً ليگیاو قا به ؾهث  ها و ايگیمه جًها آقهاو واهغ عبكی يهایى شًبً قا به ؾهث جكوین کكؾه اوث. ؾق 

پكؾالی  الميس قا يیم ياؾیؿه گككحه اوث. البحه ایى الگىی قوایث های هىكن ػباوی ال ِاظب جكوین يکكؾه، بلکه بىیاقی ال ٌکىث
لیكا هیچ ليصیكه هؼیًی ال قویؿاؾهای جاقیؽی به > اهؿه اوثاؼحّاَ به جاقیػ عبكی يؿاقؾ و ؾق هك اذك کالویک جاقیؽی هابل هٍ

ؾهؿ ػًاِك قوایث اوث. اذك  والؾ. ظؿاکرك چیمی که وهایغ جاقیؽی ؾق اؼحیاق هىقغ هكاق هی ؼىؾی ؼىؾ یک قوایث جاقیؽی يمی
الی گلحمايی اوث که ايؿ والی بؼضی ؾیگك و ال چٍن پىٌی هىقغ ال بؼضی قویؿاؾها و بكشىحه جاقیؽی به هیمث وكکىب و چٍن
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کًؿ. چًايکه ولك هىوی بى بـا به قی بكای يبكؾ  جكیى جعىالت ؼالكث ههحؿی قا ؾق چًؿ ِلعه ؼالِه هی ههن 011. بكای يمىيه عبكی ـیل ظىاؾخ وال 17

ِلعه ؼالِه کكؾه اوث. ؾق هوابل چگىيگی آؿال شًبً ليگیاو و با ظىى بى لیؿ ػلىی و بالگٍث ایى ككهايؿه جكک و وپاهیايً به واهكا قا ؾق چهاق 
هصكی همكی اجلام اكحاؾ، چیمی ظؿوؾ چهل ِلعه ال جاقیػ عبكی قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث.  011الميس، که ؾهیوا  ؾق همیى وال  ٌكوع کاق ِاظب

 (3030-51/3616: 5671به: )عبكی، بًگكیؿ  011گىیی عبكی ال قویؿاؾهای وال  شهث آًٌایی با ایى ؼالِه و جلّیل
ٌماق قویؿاؾهایی اوث که به هىضىع جؼابیك ؼّمايه عبكی جبؿیل ٌؿه اوث. عبكی ؾق  هّؿاهی ال بی 037. گماقي عبكی ال يبكؾ هىكن با ليگیاو ؾق وال 18

و وكؾاقاو و ؿالهاو قا بگلث که ظكکث کًًؿ و به هعلی  ابىاظمؿ، ابىالؼبان;کًؿ:  بؽٍی ال ایى قوایث ؼىؾ قویؿاؾ همبىق قا با چًیى جؼابیكی باليمایی هی
بكؾيؿ، به علب يصات ال هماو قاهی که آهؿه بىؾيؿ ٌحاباو بالگٍحًؿ  قويؿ که یاقاو ؼبید آيصایًؿ... وهحی بؿ کاقاو با جكجیبی قوبكو ٌؿيؿ که ايحظاق آو قا يمی

ه يام ذابث که وكؾاق گكوهی بىیاق ال ؿالهاو وی بىؾ ؾوحىق ؾاؾ جا یاقاو ؼىیً قا بك گفقها و و قاه شىید باقویه قا پیً گككحًؿ... به یکی ال ؿالهاو ؼىیً ب
جىلظ ؾاؾ که کٍحه  لوقهها ببكؾ و به هعل ؾٌمًاو ؼؿا بكوؿ و هك کصا بىؾيؿ با آيها يبكؾ کًؿ... ذابث به شاو کىٌیؿ و بك آيها جاؼث که ؼؿا وی قا بك آيها

ها و لوقهها ؾق ؾشله و يهك وی قا گككحًؿ، و ال آو وپاه بصم ايؿکیٍاو  کكؾ و کٍحی وق ؾق آبی که به ايؿاله جىاو ؼىیً ًٌا هی عهٌؿيؿ یا اویك یا ؿكین یا ؿى
یاو ها آویماو کكؾه بىؾيؿ، اویكاو قا يیم آویؽحه بىؾيؿ و بك ٌهك ليگ ؼالِی يیاكث. ابى الؼبان با ظلك بالگٍث، ذابث يیم با وی بىؾ، وكها قا ؾق کٍحی

يؿ. ابى اظمؿ ؼبك یاكث ػبىقٌاو ؾاؾيؿ که یاقايٍاو قا هكاواو کًًؿ. وهحی ليگیاو آيها قا بؿیؿيؿ به هالکث ؼىیً یویى کكؾيؿ، اویكاو و وكها قا به هىكویه بكؾ
ايؿ جا هكاواو ٌىيؿ و اویكاو،  که به آيها يمىؾه ها بىؾه که واالق ليگیاو یاقاو ؼىیً قا به ؼغا ايؿاؼحه و ایى جىهن قا ؾق آيها يلىـ ؾاؾه که وكهای آویؽحه، يوً

ايؿ. په هىكن به ابىالؼبان بگلث جا وكها قا ككاهن کًؿ و هوابل هّك كاون بكؾ و آو قا با هًصًیوی ال یي کٍحی به اقؾوگاه وی بیلکًؿ.  اهاو گككحگاو بىؾه
یاقاو ؼىیً قا ًٌاؼحًؿ و بگكیىحًؿ و هؼلىهٍاو ٌؿ که كاشك ؾقوؽ گلحه و ابىالؼبان چًاو کكؾ و چىو وكها ؾق ٌهكٌاو اكحاؾ، کىاو کٍحگاو، وكهای 

 (.3161-51/3161: 5671)عبكی،:  ككیبکاقی کكؾه اوث
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(. عبكی يیم با ػًایث به ایى الگى اوث که قوایث 563-513: 5631هايملى،) كؾیگ ٌکل یک قوایث جاقیؽی هؼًاؾاق قا به ؼىؾ هی
 والؾ. اي ال شًبً ليگیاو قا بكهی گكایايه وًث
ل، آباؾاو و قاههكهم ظکایث ال های هؽحلق بّكه، واوظ، اهىا وال و جىلظ ليگیاو بك بؽً 51جؿاوم شًبً ليگیاو به هؿت  

وال  51جك آيکه عی ایى  ؾاؾيؿ و ههن الميس بؽً کریكی ال شاهؼه اوالهی قا به ؼىؾ اؼحّاَ هی ایى ؾاقؾ که ظاهیاو ِاظب
کًین چًیى  قوایث عبكی ال يبكؾ ليگیاو و ػباویاو قا هغالؼه هی که یهًگاهاها > های وؽحی قا بك ػباویاو جعمیل کكؾيؿ ٌکىث

الميس و وضؼیث  های اشحماػی ِاظب ٌىؾ. چًايکه عبكی گماقٌی ال ايگیمه اٌحی ال هاهیث و یا اهمیث شًبً ليگیاو اقائه يمیبكؾ
هایی که  گكایايه ؼىؾ ال بىیاقی ال قوایث جك آيکه با ػًایث به قویکكؾ وًث کًؿ و شالب اهحّاؾی و اشحماػی ليؿگی ليگیاو اقائه يمی

کًؿ  کًؿ و یا اگك قوایحی ال ٌکىث ػباویاو يول هی ها قا يول يمی پىٌی کكؾه و یا ایى قوایث کًؿ چٍن هیبك ٌکىث ػباویاو ؾاللث 

 19کًؿ. ای اوث که بك پیكولی ػباویاو ؾاللث هی گىيه بىیاق ؼالِه و به

ث ؼؿاويؿ يىبث های ليگیاو و پیكولی ػباویاو قا به هٍی ايؿالی قوایی عبكی آو اوث که او ٌکىث يکحه ههن ؾق ایى عكض 
های  قوایث ؾهؿ. گىیی ػباویاو ؾوث ؼؿاويؿ و ليگیاو ؾٌمى ؼؿا و شايٍیى ٌیغاو بك قوی لهیى هىحًؿ. یکی ال ایى پاقه هی

اجلام  078الميس ؾق ِلك  هصكی و پیً ال هكگ ِاظب 033ؾاق عبكی گماقي آؼكیى يبكؾی اوث که ؾق وال  ایؿئىلىژیک و شهث
جىايؿ كهن ها ال قاهبكؾ  الميس اوث، هی ، که ياظك بك چگىيگی جىلظ هىكن ػباوی بك ٌهك و ؼايه ِاظباكحاؾ. جأهل ؾق ایى قوایث

ًٌاوايه آو  قوایث به جعلیل قوایث بًؿی قویؿاؾهای شًبً ليگیاو قا ژقف والؾ. لفا ضمى يول هىحوین ایى پاقه عبكی ؾق پیکكه
 کًؿ: قوایث ؼىؾ قا چًیى آؿال هی ٌىؾ. هؤلق جاقیػ الكول و الملىک پاقه کًًؿه عبكی بكگككحه هی پكؾاؼحه و يواب ال قهیاكث عكؾ

بگلث جا ال ؾشله و هىق و  ،گىیًؿ که وهحی ابىاظمؿ هّمن ٌؿ، به كاون ؾق ٌهك وی که به شايب ٌكهی يهك ابى الؽّیب بىؾ هصىم بكؾ;
اقؾوگاه بكای وپاه وی به يبىؾ، که وپاه بىیاق  یها یبیلمایؿ که کٍحکه ؾق اقؾوگاه وی بىؾ  ها و گفقها ككاهن آقيؿ که بك آيچه اعكاف آو کٍحي

و گفقها کاهل ٌؿ و ال ٌماق آو قضایث آوقؾ به ابىالؼبان و وكؾاقاو و وابىحگاو و ؿالهاو ؼىیً ؾوحىق ؾاؾ که بكای  ها یوهحی کٍح..بىؾ.
 که با وپاه ؼىیً به ومث ؿكبی يهك ابىالؽّیب قوؾ. جًی چًؿ ال به ابىالؼبان ؾوحىق ؾاؾ ...هوابله ؾٌمى آهاؾه ٌىيؿ و لىالم ككاهن کًًؿ

يام  وكؾاقاو و ؿالهاو ؼىیً قا با يمؾیي هٍث هماق که ال یاقايٍاو بؿو پیىوث و ؾوحىق ؾاؾ وىی ايحهای اقؾوگاه كاون قوؾ و ال ؼايه ٌهكه به
ؼىیً قا يمؾیي آو شای ؾاؾه بىؾ که ال هؤؼكه اقؾوگاه ؼىیً اعمیًاو ؼبید، ایى ؼايه قا اوحىاق کكؾه بىؾ و بىیاق که ال یاقاو  ههلبی بگفقؾ.

ابىاظمؿ به ابىالؼبان ؾوحىق ؾاؾ که با یاقاو ؼىیً به ومث ؿكبی يهك ابىالؽّیب قوؾ و ال  آواو به آيصا يحىايؿ قویؿ. که چیؾاٌحه باٌؿ و ه
ی بىیاق ال وىاق و پیاؾه يمؾیي بیىث هماق که به ومث ٌكهی يهك پٍث آو ياظیه ؾقآیؿ. به قاٌؿ وابىحه ؼىیً يیم ؾوحىق ؾاؾ که با گكوه

ٌاهگاه قول ؾوًٌبه،  ٌاو یابىالؼبان و قاٌؿ و ؾیگك وكؾاقاو وابىحه و ؿالم، آيچه قا ؾوحىق یاكحه بىؾيؿ کاق بىحًؿ و همگ..ابىالؽّیب قوؾ.
ؼىیً قا بكاه ايؿاؼحًؿ. وىاقاو ال پی همؿیگك بككحًؿ، پیاؾگاو  یها یوال ؾویىث و ٌّث و يهن، بپاؼاوحًؿ و کٍح هؼؿه یهلث قول قكحه ال ـ

                                                           
يمایی  کًؿ ال قویؿاؾهایی اوث که ؾق آو ٌاهؿ بمقگ هصكی اقائه هی 037بالله بكای ظمله به هؽحاقه ؾق وال  های هىكن . گماقٌی که عبكی ال ايگیمه19

: 5671عبكی، ;های يظاهی ليگیاو هىحین. ؾق ایى ؼّىَ بًگكیؿ به  الميس و کىچک شلىه ؾاؾو بكياهه های ِاظب های هىكن و ٌکىث پیكولی
کًؿ. قوایث یؼوىبی ؾق  هایی اٌاقه هی ایى ؾق ظالی اوث که ابى واضط یؼوىبی ؾق جاقیػ ؼىؾ به ِىقت ؼالِه به چًیى ٌکىث:. 51/3111-3163

عالب که ؾق  و ؾق همیى وال ابىاظمؿ بى هحىکل ػلی الله با وپاهی ايبىه بىىی هؿػی ايحىاب به آل ابی;جكجیب لیك اوث:  ها به کىثهىقؾ یکی ال ایى ٌ
ها آجً گككث و وىؼث و ابى اظمؿ )ياچاق( هًّكف  ها شای ؾاٌث، په کٍحی بّكه ؼكوز کكؾه بىؾ قوی يهاؾ و لٍکك و لاؾ و بكگ و اولعه ؾق هیاو کٍحی

 (.0/111: 5631)یؼوىبی،: بالگٍثٌؿه 



بالله ػباوی الميس و المىكن ًٌاوی يبكؾ ِاظب بالايؿیٍی قوایث عبكی ال شًبً ليگیاو> قوایث  26 
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ػاهبث ؾق پاییى اقؾوگاه به هعلی  .قكث ًٌبه ؾق ؾشله هی ػٍای ٌب وه  ال هًگام يمال يیمكول ؾوًٌبه جا آؼك وهث ها یيیم قواو ٌؿيؿ. کٍح
و يهكهای آو قا پك کًًؿ که هىغط و گٍاؾه ٌؿه  ها یقا پاى کًًؿ و شى لاقهای آو قویؿيؿ که هىكن گلحه بىؾ آيصا قا پاکیمه کًًؿ و ػللماقها و بیٍه

 بىؾ و اعكاف آو ووؼث گككحه بىؾ و هّكی آيصا واؼحه بىؾ با هیؿايی بكای ال يظك گفقايیؿو پیاؾگاو و وىاقاو که هوابل هّك كاون بىؾ، که
قوؾ باعل کًؿ و هؼلىم ؾو گكوه بؿاقؾ که ال  ىاظمؿ بموؾی ال آيصا هیؾاؾ که اب ای قا که ؼبید به یاقاو ؼىیً هی ؼىاوث با ایى کاق وػؿه هی

يمؾیي  ٌاو یًٌبه قا ؾق آيصا هوابل اقؾوگاه كاون بىك کكؾيؿ، همگ وپاهیاو ٌب وه آيصا يؽىاهؿ قكث جا ؼؿا هیاو وی و ؾٌمًً ؾاوقی کًؿ.
ؼىايؿيؿ و يمال  گلحًؿ و هكآو هی گلحًؿ و جهلیل هی که جکبیك هی جكجیب ىیجك هماق که بىؾيؿ ال وىاق و پیاؾه با بهحكیى وضغ و کاهل پًصاه

ٌاهگاه قول ؾوًٌبه هىكن بك کٍحی  اككوؼحًؿ که ػول ؼبید و ػوىل یاقاو وی ال کركت شمغ و لىالم و ٌماق ؼیكه ٌؿ. کكؾيؿ و آجً هی هی
ى جا ئؾاق ؼىیً پك کكؾه بىؾ و ال اول اقؾوگاه ؼا جیكايؿال و يیمهيٍىث. ؾق آو وهث یکّؿ و پًصاه کٍحی بىؾ که آو قا ال ؿالهاو و وابىحگاو ؾلیك 

ِبعگاه قول .. گاه وپاه باٌؿ، لًگكهای آو قا يیم چًاو ايؿاؼحه بىؾ که يمؾیي کًاقه باٌؿ. آؼك آو هكجب يهاؾه بىؾ که ال پٍث وك وی جکیه
  وكؾاقاو وی وىی هعلی قكحًؿ که ؾوحىقٌاو ؾاؾه بىؾ. وپاه وىی ًٌبه هىكن بكای يبكؾ كاون، واالق ليگیاو قواو ٌؿ و هك یي ال وكاو و وه

ٌاو آهؿ و يبكؾ ؾقگككث و ال ؾو گكوه کٍحه و لؼمی بىیاق ٌؿ. كاوواو ال باهیمايؿه  كاون و یاقاو وی قواو ٌؿ، ؼبید با وپاه ؼىیً به هوابله
و هكؾايه يبكؾ کكؾيؿ و ؼؿایٍاو ظلك بؽٍیؿ. كاوواو همیمث  ٌهك ؼىیً به وؽحی ؾكاع کكؾيؿ و شايلٍايی کكؾيؿ. یاقاو هىكن ذبات کكؾيؿ

ا ٌؿيؿ که ال آيها کٍحاقی بمقگ کكؾيؿ و گكوهی بىیاق ال ؾلیكاو و شًگاوقايٍاو قا اویك گككحًؿ. اویكاو قا به يمؾ هىكن بكؾيؿ که بگلث ج
هحی به آيصا قویؿ که ؼبید به ؼايه پًاه بكؾه بىؾ و ؾلیكاو گكؾيهاٌاو قا ؾق يبكؾگاه لؾيؿ. آيگاه با شمغ ؼىیً به آهًگ ؼايه كاون بككث و و

او اِعاب ؼىیً قا بكای ؾكاع ال آو ككاهن آوقؾه بىؾ، اها چىو کاقی يىاؼحًؿ ؼايه قا جىلین کكؾ و یاقايً ال اعكاف آو پكاکًؿه ٌؿيؿ. ؿاله
ها و ككليؿاو ـکىق و اياخ  بىؾ که همه قا ؿاقت کكؾيؿ و ظكهث هىكن واقؾ ؼايه ٌؿيؿ که باهیمايؿه هال و اذاخ ؼبید که والن هايؿه بىؾ ؾق آو

پكؾاؼث،  وی قا گككحًؿ که ال لو و کىؾى بیٍحك ال یکّؿ بىؾيؿ. كاون يصات یاكث و گكیماو وىی ؼايه ههلبی قكث که به کىی یا هالی يمی
ید قا به يمؾ هىكن بكؾيؿ که بگلث جا آيها قا به هىكویه بكيؿ و که اي قا با هك چه کاال و اذاخ ؾق آو هايؿه بىؾ آجً لؾيؿ. لياو و ككليؿاو ؼب ؼايه

 (3130-51/3385: 5671)عبكی،: بك آيها گماقيؿ و يیکٍاو بؿاقيؿ

کًًؿه قوایث عبكی ؾاقؾ. لاویه  وضىض ؾاللث بك هاهیث عكؾ قوایث به والی و ظفكیات ایى پاقه ، لعى و بكشىحه20ؾیؿ لاویه 

کًؿ که ؾق آو ال شمئیاو يیات و  ٌىيؿ بك ظضىق یک قاوی ؾايای کل ؾاللث هی ايؿال آو قوایث هی ؾیؿی که قویؿاؾها ال چٍن
گاه اوث. به بیاو قوٌى ايگیمه ايؿالی ٌؿه که گىیی عبكی ال شمئیات  ای عكض گىيه جك قوایث به های ػاهالو قویؿاؾهای جاقیػ آ
گاهی کاهل ؾ ها و اهؿاف ِاظب ايگیمه الميس و هىكن وشىؾ ؾاقؾ  اقؾ. ؾق ایى هیاو جًها یک جلاوت هیاو ِاظبالميس و هىكن ػباوی آ

الميس جىِیلی هىحوین و هاعغ که ؾال بك گًاهکاقی و ضؿ ههكهاو بىؾو اووث اقائه  و آو ایى اوث که عبكی ال ٌؽّیث ِاظب
کًؿ و اذكی هؿقجمًؿ و پایؿاق بك  یؾاوقايه او ؾاللث ه ؼىايؿ. ایى قویکكؾ عبكی بك لعى اقلي ؾهؿ و او قا كاون و ؼبید هی هی

ِىقت  به گفاقؾ. ؾق هوابل ٌاهؿ ایى هىحین که ٌؽّیث ابىاظمؿ هىكن با جكوین گلحاقها و اهؿاهات هىٌمًؿايه او هؽاعب هی

های ٌؽّیث اٌاقه  عبكی به شای آيکه به ؼّلث 21ٌىؾ. به جؼبیك ٌلىهیث قیمىو کًاو ؿیكهىحوین و با لعًی هربث جىِیق هی

ها و  پكؾالی، کًً (. ؾق ایى ٌکل ال ٌؽّیث01-01: 5607کًؿ )کًاو ؾهؿ و جٍكیط هی کًؿ آو قا به عكم هؽحلق يمایً هی
 ٌىؾ. ؾق واهغ عبكی جالي ؾاقؾ جا با جىِیق هؼككی هی الميس هًمله ػلث پیكولی او و همیمث ِاظب گلحاق هىكن ػباوی به

 الميس قا به اهكی باوقپفیك ؾق پایاو قوایث جبؿیل کًؿ. های ِاظب های او و همیمث ؿیكهىحوین ٌؽّیث هىكن پیكولی
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ايؿالی قوایی عبكی و الگىیی که ؾق ظفف یا  لیكا ٌیىه عكض> يیىث میآه ثیهىكوالبحه بایؿ ؼاعكيٍاو واؼث که ایى جالي 
کًؿ  والؾ. آيچه ها قا بؿیى ههن قهًمىو هی اق بكؾه هىاضغ ایؿئىلىژیک او قا آٌکاق هیقوایث باال به ک والی قویؿاؾهای پاقه بكشىحه
هىقغ ؾق هًغن جلکك جاقیؽی ؾاقؾ. بك ایى اوان هىقغ جًها با جّمین به جكک یک یا چًؿ هىقؾ  ًٍگكیگمهایی اوث که يوً  ؾاللث

جكجیب گماقي هىقغ ال واؼحاقهای جاقیؽی يه جىوظ آيچه  بؿیىجىايؿ قوایحی شاهغ ؾقباقه گفٌحه بكوالؾ.  ال ظواین ككاقوی ؼىؾ هی
والی و ال هلن  ٌىؾ. ؾق ایى ٌکل ال بكشىحه بًؿی هی ايؿالؾ اوث که ِىقت واوغه آيچه ال هلن هی گًصؿ، بلکه به ؾق قوایث هی

قت باوقپفیك ؾق اؼحیاق هؽاعب هكاق ِى ٌىؾ جا هؼًای ال پیً هىشىؾ ؾق ـهى هىقغ به ای جًظین هی گىيه ايؿاؼحى، جىالی قویؿاؾها به
 گیكؾ.

ها و  والی کًً ای که جىالی قویؿاؾهای قوایث ِككا  بك بكشىحه گىيه قوایث باال به همیى جكجیب ػمل کكؾه اوث. به عبكی ؾق پاقه
ای جلوی  ظاٌیه الميس ؾاللث کًؿ اهكی جىايؿ بك ػاهلیث ِاظب هایی که هی ؾاقؾ و اهؿاهات و کًً ؿیجأکگلحاقهای هىكن ػباوی 

 کاهال  ایى قوایث جّىیكی  22قكث ٌؿه و ال قوایث ظفف ٌؿه اوث. اككاط عبكی ؾق ایى قویکكؾ چًاو هٍهىؾ اوث که ؼىايً پی

های هؿقت ؼالكث ػباوی قا لكلايؿ. يوغه پایايی قوایث  وال پایه 51والؾ که به هؿت  هًلؼل و جىلین ال قهبك شًبٍی جكوین هی
گكایايه هعمؿ بى شكیك عبكی  الميس و هىكن ػباوی يیم بك ایى ؼىايً ایؿئىلىژیک و وًث ىک ال يبكؾ ِاظبجاقیػ الكول و المل

الميس و  کًؿ که ياظك بك هكگ ِاظب الميس اٌؼاقی يول هی کًؿ. عبكی ؾق ايحهای قوایحً ال چگىيگی ٌکىث ِاظب ؾاللث هی
 جكجیب اوث: های هىكن اوث. اٌؼاق همبىق بؿیى پیكولی

 ؾاق بىؾيؿ. و به قول يبكؾ يٍاو قايؿيؿ کكؾيؿ و ؾٌمى ؼىیً قا ال ظكین هی لاؾه ؼلیلگاو ؼايؿاو هاٌن که هكؾم قا هٍمىل جلضل هیای ;
جىیی که ال ِىلث لهايه پًاهگاه کىايی و هك ِاظب قؿبحی به وؤال  ٌاهی که ؾیى قا ال په کهًگی جصؿیؿ کكؾ و اویكاو قا ال بًؿها قهایی ؾاؾ.

 وای لاؾه ؼلیلگاو! که ػمم ؾقوث ؾاقی  های يلام قا که باال گككحه بىؾ ؼاهىي کكؾی. آجً ای بؽًٍؿه آقلوها و ػمكها ٌىؾ. یوىی وی ه
های قأی ؾوقايؿیً قا همايًؿ باقاو  ػمیمث ٌؿيؿ و لوال ؼىیً قا به یویى بؿايىحًؿ. لؾه كتیٌؿگاو قا يابىؾ کكؾی که ظ ؾاهى پاى، ال ؾیى بكوو

کًؿه کكؾ. ٍاویها یؿی که ؾلبك آيها باق ها و  وهحی پلیؿ هلؼىو عـیاو کكؾ با ٌمٍیك جیم و يیمه قوا آهًگ وی کكؾی و او قا با قگ قا ال هىل آ
به قكث و آهؿ بىؾ و او به وبب اػمالی که کكؾه بىؾ با ليصیكهای وًگیى وىحی لای به ;بكیؿه قها کكؾی که پكيؿگاو ؾق اعكاف وی  یها هلّل

: 5671)عبكی، :  کكؾ قوين ؾاؾی و ال هاجل کىؾکاو قهايیؿی با آو هکاقی هی  ؾیى قا با کٍحى کىی که آجً آو وكالیك بىؾ. هؼك شهًن و
51/3300-3308) 

والؾ  یآؿال آو قا هٍكوط ه ثیهك قوا اویپاایؿئىلىژیک ایى اٌؼاق هًىط به ؾق يظك گككحى ایى يکحه اوث که  های ؾقیاكث ؾاللث
به  یؼًیهىحًؿ>  یًٌاؼح ثیاؿ ىیجؼ یها ؾاقا ثیال قوا یاقیاوان بى ىیآو ؼىاهؿ بىؾ. بك ا یاهؿهایوابىحه به پ ثیهك قوا یو هؼًا

 ؿیبا یبؼؿ یؿاؾهایؾهًؿ که قو یػلث قغ ه ىیبه ا ؿاؾهایقو یقغ ؾهًؿ، بكؼ ىیٍیپ یؿاؾهایقو لیبه ؾل ؿاؾهایقو یبكؼ ًکهیا یشا
بؽً  بیجكج ىی. به اؾاؾ طیجىض اي یکاقکكؾ یژگیو هیبك پابایؿ قا  ثیواظؿ قوا ایهًغن هك ػًّك  ىیابك اوان قغ ؾهًؿ.  ؿیظحما  با

: 5631 ًه،ی)پك کًؿ یه ىییث قا جبیواظؿها ؾق قوا ىیو ظضىق ایاكحه ولغه  ثیواظؿها و ػًاِك قوا كیبك وا ثیهك قوا یايیپا
 ثیقوالفا قا هؿيظك ؾاٌحه و  یاؼاله یحیؿا اویشًبً ليگ ییقوا یايؿال ال عكض ًیپ یکه عبكآیؿ  ال ایى جعلیل چًیى بكهی(. 530
 یقاهعبكی  ثیقوا اویاوان پا ىی. بك ابكوؿهغلىب  صهیو يح ثیؿا ىیجا به ايمىؾه  یايؿال عكض یا گىيه قا به اویال شًبً ليگ ؼىؾ
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عكض آو  ثیهؿف و ؿاپفیكکه  > قوایحی كهنپفیك اوث كهن یحیو اقائه قوا اویشًبً ليگ یؿاؾهایيىبث ؾاؾو اقلي به قو یبكا
که ايگاٌحه ٌؿه  یىمايیهًمله ق بهبىؾ. ؾق ایى عكض ؼللای ػباوی شهاو اوالم  یها ػًىاو قاهبكؾ ػبىق ال بعكاو به ییگكا وًث

پفیك  های شهاو اوالم اهکاو ها گفاق ال بعكاو و با اعاػث ال آو گكؾايؿ هیشهاو اوالم بال ییجمىک بؿاو هىلماياو قا به ػّك عال
 ايؿالی قوایی شًبً ليگیاو و همچىو ؿایحی هغلىب ككاقوی ؼىؾ يهاؾه بىؾ. عبكی ایى قاهبكؾ قا پیً ال عكض.  ٌىؾ هی

 يحیصه
ظیات ككهًگی،  قؼاو الهایی اوث که هى ی قوایث اگك بپفیكین که كهن ايىاو هىلماو ال وًث و هىیث اوالهی بكواؼحه

بًؿی  بؿیل ؾق ِىقت يگاقی اوالهی يوٍی بی کًًؿ، ؾق آو ِىقت بایؿ اـػاو کكؾ که جاقیػ ویاوی و اشحماػی شهاو اوالم اقائه هی
يظن گلحمايی شهاو اوالم ؾاقؾ. با ػًایث به ایى يوً اوث که هىقؼاو هىلماو ال يظن گلحمايی ظاکن بك باكحاق جاقیؽی ؼىؾ جأذیك 

های گلحمايی و ایؿئىلىژیک ؼىؾ جبؿیل کكؾيؿ. شًبً  یككحه و باليمایی قویؿاؾهای جاقیؽی قا به ابماقی بكای بكآوقؾه واؼحى آقهاوپف
های هكو وىم هصكی ؾاٌث، هىضىع  ی که ؾق بعكاوكیجأذالميس یکی ال ایى قویؿاؾهای جاقیؽی بىؾ که با جىشه به  ِاظب

بى شكیك عبكی هكاق گككث و ال كضای گلحمايی شهاو اوالم عكؾ ٌؿ. با ػغق يظك بؿیى ههن  های ایؿئىلىژیک هعمؿ پكؾالی قوایث
ايؿال کالهی عبكی چه  آو چٍن جبغ بهيگاقيؿه ؾقِؿؾ بالايؿیٍی ایى شًبً و پاوػ بؿیى پكوً بكآهؿ که يظن گلحمايی هكو وىم و 

و  یبالله ػباو الميس و المىكن يبكؾ ِاظباقي عبكی ال ًٌاوی گم ايؿالی قوایِی شًبً ليگیاو ؾاٌث. قوایث ی ؾق عكضكیجأذ
 بًؿی قوایی او قاهبكؾی بىؾ که يگاقيؿه شهث پاوػ بؿیى پكوً به کاق گككث. ظاکن بك پیکكه یيظن گلحماي یبالًٌاو

می های اشحماػی و ویاوی ػّك ؾوم ؼالكث ػباوی هىشؿ يظ کاقبىث قوي همبىق ها قا بؿیى يحیصه قهًمىو کكؾ که بعكاو
های اشحماػی و  های گكیم ال هكکم، بعكاو گیكی ظکىهث اشحماػی و گلحمايی ٌؿ که جىلظ جكکاو بك هًاوبات هؿقت، ٌکل

 ىیجك ههنهای اشحماػی  گیكی شًبً های ٌیؼی، ٌکل گیكی شكیاو ای، هؿقت های کالهی و ككهه اهحّاؾی شهاو اوالم، يماع
وقاو هىلماو بكای ػبىق ال ایى وضؼیث هحململ ویاوی و  اوؽی بىؾ که ؿالب ايؿیٍهگكایی پ ؾاؾ. وًث ی آو قا جٍکیل هیها هؤلله

های اهل ظؿید قاهبكؾی ايگاٌحه  کكؾيؿ. ؾق ایى گلحماو اعاػث ال ؼلیله وهث ػباوی و جى ؾاؾو به باوقؾاٌث پیًٍهاؾ هی اشحماػی
جكیى  يمىؾ. عبكی ال بكشىحه پفیك هی الم اهکاوهای ؼالكث و بالیابی ػّك عالیی او ٌؿ که به یاقی آو گفاق ال بعكاو هی

 ىیجك ههنايؿالی قوایی يبكؾهای ليگیاو، که  گكایی بىؾ که به الماهات ایى گلحماو جى ؾاؾ و با اوحًاؾ بؿاو به عكض وقاو وًث ايؿیٍه
ماقي عبكی پكؾاؼث و ًٌاوی گ هًظىق هؿلل واؼحى ایى اؾػا به قوایث شًبً هؼاقْ ؼالكث ػباوی بىؾ، پكؾاؼث. يگاقيؿه به

 الميس بكگككث. بالله و ِاظب های ایؿئىلىژیک قوایث عبكی ال يبكؾ المىكن پكؾه ال ؾاللث
اؾػایً ؾق هوؿهه جاقیػ الكول و الملىک، ال ؾؼالث ػواليیث  بكؼالفجعلیل همبىق ها قا بؿیى يحیصه قهًمىو کكؾ که عبكی، 

ها و ؾالیل  الميس ؼىؾؾاقی يکكؾه و ضمى چٍن ككو بىحى بك ايگیمه كن و ِاظبايؿالی قوایی يبكؾ المى اي ؾق عكض گكایايه وًث
الميس،  الميس ال هیاهً، جّىیكی هًلىق ال او و ليگیاو جكوین يمىؾ. ؾق ایى هیاو کاقبىث جؼابیك ؼّمايه ؾق هىقؾ ِاظب ِاظب

های المىكن و ياؾیؿه  ؾیؿی که بك هعىقیث کًًپكؾالی يبكؾهای ليگیاو، لعى و لاویه  ؾق قوایث گك ایلای يوً یک قاوی هؿاؼله
پكؾالی ؿیكهىحوین و  الميس ؾق بكابك ٌؽّیث جىِیق هًلی و هىحوین ال ٌؽّیث ِاظب کًؿ، الميس ؾاللث هی گككحى ِاظب

با  هعىق يبكؾها که هًحهی به کاهً وكػث قوایث شًبً ليگیاو ؾق يىبث بالله، گماقي جلّیلی قویؿاؾهای ظالث هربث ال المىكن
الميس قا ؾٌمى  های جاقیػ الكول و الملىک ٌؿه و يوغه پایايی قوایث که المىكن قا ؾوث ؼؿا بك قوی لهیى و ِاظب وایك بؽً
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ايؿالی قوایی هؼككی ٌؿ که پكؾه ال هاهیث عكؾکًًؿه قوایث عبكی و  های عكض هًمله وایك جکًیک کًؿ، به ؾیى ؼؿا هؼككی هی
 ؾاقؾ. گكایايه او بكهی های وًث گكایً

  هًابغ

 ، جكشمه ابىالواون ظالث و ػبان ؼلیلی، جهكاو: هؤوىه هغبىػاجی ػلمی.الکاهل(، 5675اذیك، ػمالؿیى ػلی ) ابى -

 ، جكشمه هعمؿپكویى گًاباؾی، جهكاو: ايحٍاقات ػلمی و ككهًگی.هوؿهه(، 5671ؼلؿوو، ػبؿالكظمى ) ابى -

 ػبؿالمعمؿ آیحی، جهكاو: هؤوىه هغالؼات و جعویوات ككهًگی.، جكشمه الؼبك(، 5636ؼلؿوو، ػبؿالكظمى ) ابى -

 ، جكشمه هعمؿوظیؿ گلپایگايی، جهكاو: بًگاه جكشمه و يٍك کحاب.جاقیػ كؽكی(، 5638عباعبا، هعمؿ بى ػلی ) ابى -

 ، بیكوت: ؾاقاللکك.55، شلؿالبؿایة و الًهایة(، 5187کریك، اوماػیل بى ػمك ) ابى -

 ، بًـالی: ؾاقالمؿاق الىالهی.الميس و ؾولحه المهمولة ػلی بى هعمؿ ِاظب(، 0883اظمؿالؼلی، ِالط ) -

 های ٌکىكه وابىحه به ايحٍاقات اهیكکبیك. ، جهكاو: کحابهیام ليگیاو(، 5631آژيؿ، یؼوىب ) -

 ، جكشمه هىًٌگ قهًما، جهكاو: هكهه.ًٌاوی ؾقآهؿی بك قوایث(، 5631باقت، قوالو> جؿوقوف، جموجاو> پكیًه، شكالؿ ) -

 ، جكشمه هعمؿ ٌهبا، جهكاو: ايحٍاقات هیًىی ؼكؾ.ًٌاوی> ٌکل و کاقکكؾ قوایث قوایث(، 5631پكیًه، شكالؿ ) -

 ، جكشمه ویؿ ياِك عباعبایی، جهكاو: هوًىن.اهاهث و ویاوث(، 5608ؾیًىقی، ابى هحیبه ) -

هىوىه چاپ و ايحٍاقات آوحاو هؿن  ، جكشمه اوؿالله آلاؾ، هٍهؿ:يگاقی ؾق اوالم جاقیػ جاقیػ(، 5631قوليحال، ككايحه ) -
 قضىی.

 ، جكشمه ابىالواون پایًؿه، جهكاو: اواعیك.جاقیػ عبكی(، 5671عبكی، هعمؿ بى شكیك ) -

پژوهی، ویكایً هعمؿظىیى واکث، جهكاو:  ، چاپ ٌؿه ؾق عبكیالؿیى الحبّیك كی هؼالن(، 5636عبكی، هعمؿ بى شكیك ) -
 ؼايه کحاب.

 پژوهی، ویكایً هعمؿظىیى واکث، جهكاو: ؼايه کحاب. ، چاپ ٌؿه ؾق عبكیالىًة ِكیط (،5636عبكی، هعمؿ بى شكیك ) -

 الله شىؾکی، هن: پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه. . جكشمه ظصثؾولث ػباویاو(، 5608عوىي، هعمؿوهیل ) -

مؿوؼیؿ ظًایی . جكشمه هعگكایی ؾق ػّك قيىايه اوالهی اظیای ككهًگی ؾق ػهؿ آل بىیه> ايىاو(، 5671ل ) کكهك، شىئل -
 کاٌايی، جهكاو: هكکم يٍك ؾايٍگاهی.

 ی هىؼىؾ شؼلكی، جهكاو: وؽى. ، جكشمهی ویاوی ؾق اوالم جاقیػ ايؿیٍه(، 5603کكوو، پاجكیٍیا ) -

 ، جكشمه ابىاللضل ظكی، جهكاو: ايحٍاقات يیلىكك.قوایث ؾاوحايی> بىعیوای هؼاِك(، 5607کًاو، ٌلىهیث قیمىو ) -

 ، جكشمه آقي پىقاکبك، جهكاو: ايحٍاقات ػلمی و ككهًگی.كیه قوایث پىاهؿقويظ(، 5637کىقی، هاقک ) -

 ، جكشمه هعمؿوؼیؿ ظًایی کاٌايی، جهكاو: هكکم يٍك ؾايٍگاهی.جلکك یىيايی و ككهًگ ػكبی(، 5605گىجان، ؾیمیحكی ) -

 م.ؾه، جهكاو: پژوهٍکؿه جاقیػ اوال ، جكشمه هصیؿ هكاؾی وهواواؼث جاقیػ(، 5631هايملى، آلى ) -
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، جكشمه ی اوالهی ایكاو ؾق ػّك آل بىیه> وكاؾاقی و قهبكی ؾق اؾواق آؿالیى شاهؼه جاقیػ اشحماػی(، 5631هحعؿه، قوی ) -
 هعمؿ ؾهوايی، جهكاو: يٍك ياهک.

، جكشمه ابىالواون پایًؿه، جهكاو: ايحٍاقات هكوز الفهب و هؼاؾو الصىهك(، 5633هىؼىؾی، ابىالعىى ػلی بى ظىیى ) -
 هًگی.ػلمی و كك

 ، جكشمه ابىالواون پایًؿه، جهكاو: ايحٍاقات ػلمی و ككهًگی.الحًبیه و اإلٌكاف(، 5631هىؼىؾی، ابىالعىى ػلی بى ظىیى ) -

، جهكاو: ايحٍاقات الميس های اوحىاق و قاوحیى ظضكت ػلی ؾق باب يهضث ِاظب پیٍگىیی(، 5637همحعى، ظىیًؼلی ) -
 ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی.

 ، جكشمه ػبؿالعىیى آـقيگ و يگاق ياؾقی، جهكاو: وؽى.بكآهؿو ػباویاو(، 5601ياؾقی، ياؾق ) -

ٌؿه ؾق جاقیػ و قوایث، جكشمه شالل ككلايه ؾهکكؾی، جهكاو:  چاپ هرابه ككآوقؾه اؾبی، هحى جاقیؽی به(، 5603وایث، هایؿو ) -
 ايحٍاقات ؾايٍگاه اهام ِاؾم.

 ای، جهكاو: والهاو ايحٍاقات آهىلي ايوالب اوالهی. ، جكشمه ككیؿوو بؿقهػیلیهككهه اوما(، 5633هاشىى، هاقٌال ) -

 ، جكشمه هعمؿ ابكاهین آیحی، جهكاو: ايحٍاقات ػلمی و ككهًگیجاقیػ یؼوىبی(، 5675واضط ) یؼوىبی، ابى -

 .يی يٍك: جهكاو شلیلی، هاؾی جكشمه گلحماو، جعلیل ؾق قوي و يظكیه ،(5630) لىئیم كیلیپه، هاقیاو> یىقگًىى، -
 


