جایگاه عؿالۀ ايیؾالؼاكمیى صع جغیاو اصبی لغو صهن هجغی
(با تأکیض بغ همایـۀ ايیؾالؼاكمیى و عؿالههای هذتلن کاكايی)
علیه بایغامدمیمی* •اوحاؾیاق ؾايٍگاه پیام يىق ،جهكاو‡
;

‟
‟
الؿ †یى ظىیى ‛ا ‛
بیىقؾی ،هئلـ ٧قوـالۀ اویهالعیٌامیه ،یکـی ال قوـالههای ه٭اهـهواق و
چکیضه :کمال
کمحكًٌاؼحهٌؿۀ پایاو ٬كو يهن هصكی ؾق هكات ،ؾق جؤلی ٧ایى قواله به گلىحین و١ؿی يٝـك ؾاٌـحه و
‟
ؾق ه٭ؿهۀ اذك اـ٠او کكؾهاوث که ،با وشىؾ گلىحین ،اذك وی ؾلكبایی چًؿايی يؿاقؾ Fباایىظال ،بكقوی
‟
‟
اشحما٠ی ٠هؿ هئل ،٧ؾق پیىيـؿ بـا شكیـاو
واؼحاق و هعحىای قواله ا٘ال٠ات اقليؿهای ؾقباقۀ هىائل
„
†
کی وی ؾق
ٌاهؿوحایی و  ٫ٍ٠و٬ى٠ی ؾق اؼحیاق هؽا٘ب ٬ـكاق هیؾهـؿ ،و يىآوقیهـا و ج٥ییـكات وـب „
‟
اؾبی ب١ـؿ
ایصاؾ باق٬ههای لباو و ٬الب„ .
٨كم اؾبیات و٬ى٠ی ؾق يرك ،و همچًیى جؤذیكات ایى قواله بك آذاق „
ـاقی
ال ؼــىؾ ،هايًــؿ قوــائل هعحٍ ّــن کاٌــايی ،قا يیــم يٍــاو هــیؾهــؿ -ه٭ایىــۀ الگىهــای ؼىیًکـ „
اویهالعیٌمیه با قوالۀ ومل عٍیق و قویلۀ شاللیه ،و يیـم پـكؾاؼحى بـه اٌـحكاکات جمهیـؿات لبـايی و
ـلی
الگىهـای
قوایـی آوهـا ؾق ا٨ـمایً ظ٭ی٭ثيمـایی قوایـث و هٕــاهیى و٬ـى٠ی ال هىٔـى٠ات اِـ „
„
هٙكضٌؿه ؾق ایى يىٌحهاوث-
ّ
کلیضواژهها :اویهالعیٌمیه ،ابیىقؾی ،هعحٍن کاٌايی ،ومل عٍیق ،شاللیه ،و٬ى ،ٞه٭اهه-

ا
 .1همضهه
‟
‟
قوالۀ اویهالعیٌمیه اذكی اوث هح١ل ٫به ٬كو يهن هصكی ،که کمالالؿ †یى ظىیى ابیىقؾی ؾق هكات
‟
‟
آو قا جؤلی ٧کكؾهاوث -ؾقباقۀ ایى قواله و هئل ٧آو ا٘ال٠ات چًـؿايی ؾق ؾوـث يیىـث -ال هیـاو
* rbhaghighi@yahoo.com
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‟
‟
کحابهای جاقیؽی ،ظطیب ّ
الى َیك ظاوی ا٘ال٠ات بیٍحكی ؾقباقۀ هئل ٧اوث -ؾق بٕ١ی جـفکكههـا،
‟
هايًؿ مصیله ّ
الىفی ه و عكفیتالعیٌمیه ،يیم چًؿ وٙكی ؾقباقۀ هئل ٧و اذك وی ؾیؿه هیٌـىؾ -ؾق
هیاو ه١اِكاو ،ایكز اٍ٨اق ،ؾق وال 1347ي ،با ‟
ه١ك٨ی Eؾو اذك ال ظىیى ابیىقؾی ،Dبه چـاپ هًٝىهـۀ
چیق جؽث و قوالۀ اویهالعیٌمیه وی پكؾاؼحهاوث•• -‡1يک -هًاب ،ٟاٍ٨اق‡
‟
‟
ال آو په ،پژوهٍگكاو ‟
اؾبیات جًها ؾق چًؿ وٙك ،ال هئل „ ٧آو ؾق ٠ؿاؾ ه٭لؿاو گلىحین وـ١ؿی
‟
يام بكؾهايؿ ،و بیٍحك ‟ا٘ال٠ات جاقیؽی و اشحما٠ی اي١کانیا٨حـه ؾق آذـاق وی هـىقؾ ‟
جىشـه هع٭٭ـاو
„
جاقیػ بىؾهاوث-
‟
اظمؿ هًموی ،ال ابیىقؾی به ً٠ىاو یکی ال ه٭لؿاو و١ؿی یاؾ کكؾهاوث •هًموی -‡178 َ ،او
‟
‟
ابیىقؾی قا ؾق Eگكوه ؾوم ه٭لؿاو٬ Dكاق ؾاؾه که ؾق کاق ؼىؾ جًها Eياٜك Dبك گلىحین بىؾهايؿ و با يرك هىصٟ
„
آهیؽحه به يٝن و ظکایثهای پًؿآهیم ؼىاوحهايؿ اذكی هايًؿ گلىحین بىاليؿ•• ‡2هماو-‡168َ ،
قوىل ش٩١كیاو ،ؾق پیىوث کحاب وفكویمۀ مىظى ظس ،گمیؿهای ال Eو٩كياهۀ هًٝىم Dظىیى
ابیىقؾی ،با ظؿوؾ  170بیث ،قا به همكاه چًؿ گمیؿۀ ؾیگك ال ظسياههها ؾقز کكؾهاوث• -يک-
ش٩١كیاو87 َ ،ـ‡94
‟
“
اوكا ؾو٤او و قوـىل ش٩١كیـاو ،ؾق ه٭الـۀ Eظصـاز و وـال٘یى ،Dابیـاجی ال Eوـ٩كياهۀ هًٝـىم ‟
ظـسD
„
„
ابیىقؾی ،ؾق شهث جؤییؿ و جکمیل بعدهای ه٭اله ؾق باب Eجىِی ٧آییىهای بؿق٬ـه و هكاوـن اوـح٭بال ال
“ظ ‟صاز ،Dي٭ل کكؾهايؿ• -ؾو٤او و ش٩١كیاو‡85 َ ،

٤الهكٔا اهیكؼايی ؾق ه٭الۀ Eشایگاه کحاب ؾق هًاوبات ٨كهًگی جیمىقیاو ،Dبا ي٭ل هاشكای اقوال
بىؾو ظىیى ابیىقؾی ؾق ایى ج١اهالت اٌاقه
کحاب ال ؾقباق جیمىقیاو به ؾقباق آ٬٪ىیىيلىها ،به قوىل „
کكؾه و ،با اوحًاؾ به هًاب٬ ٟؿینجك ،ليؿگیياهۀ هؽحّكی ال وی ٨كاهن کكؾهاوث• -اهیكؼايی،

َ56ـ‡59

هكجٕی قاويـؿی يیـم هىٔـى٠ات هٙـكضٌـؿه ؾق اویهالعیٌامیه قا ال لعـا ٚبالجـاب هىـائل
‛
‛
اشحما٠ی ّ٠ك يىیىًؿه و ٌیى ٞا †ه ‛كؾبالی و ٫ٍ٠وقلی با ا †ه ‛كؾاو بكقوی کكؾهاوـث• -قاويـؿی ،ز ،7
„

َ ،372به ي٭ل ال ٌمیىا ‡184َ ،2

 .1هشتصغی صعباعۀ يىیـًضه

‟
الؿ †یى ظىیى ابیىقؾیِ ،اظب مصیله ّ
الىفی ه ،يام وی قا ‟ E
ویؿظىیى ‛باو †قؾی Dـکك
اهیك کمال

71

61

وامة فرَىگستان 2/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقالٍ
جایگاٌ رسالة اویس العاشقیه

‟
کكؾهاوث •٠لیٍیك يىایی ،‡273َ ،ال واؾات و ٕ٨الی ؼكاواو بىؾه و ٨Eیٕی Dجؽلُ هیکكؾهاوث
•ابیىقؾی  -‡57 َ ،2ؾق ابحؿای شىايی ،ال ‛باو †قؾ .ابیىقؾ• ‡3به هكات آهؿ و په ال جعّیل ٠لىم به
ؾقباق جیمىقیاو ق٨ث و هىقؾ ‟
جىشه و اظىاو کیچیکهیكلا ،ال ٌاهماؾگاو جیمىقی٬ ،كاق گك٨ث -او
‟
هؿجی يیم ؾق جبكیم ؾق هاللهث ولٙاوی١٭ىب به وك بكؾ •ؼىايؿهیك ،ز -‡350َ ،4ؾق هًاب٬ ٟؿیمی
و٩یكی وی اٌاقه ٌؿهاوث Fالشمله ،یک باق اهیك٠لیٍیك يىایی او قا به يمؾ
چًؿ باق به قوىلی و
„
ّ
ولٙاوی١٭ىب ياهمؾ کكؾ و ‟
ه٭كق ٨كهىؾ جا کلییت هىاليا شاهی قا با چًؿ کحاب ي٩یه ؾیگك ال
کحابؽايۀ ‟
“‟
اب آو ؾقگاه ‛بب ‛كؾ‟ Fاها ،لهايی که کحابها قا
ؼاِه بگیكؾ و به شهث ٬أی ٠یىی و
ؾیگك يى „
‚
ال هىاليا ٠بؿالکكین کحابؿاق جعىیل گك٨ث ،او ،وهىا ،بهشهث جٍابه ظصن و شلؿ ،کحاب فحىظیت
‟
ّ
مکی قا به اهیك ظىیى ؾاؾ ،و چىو او به هاللهث ولٙاو ی١٭ىب قویؿ ،ولٙاو ،ال قوی ج٩٭ؿ ،ال
“
١ؿ هىا٨ث ،هلىل ٌؿه باٌی؟ Dاهیك ظىیى ؾق شىاب گ٩ث که بًؿه
وی پكویؿE :ؾق ایى و٩ك ،به واوٙۀ ب „
ّ
چىو هّاظب کلییت شاهی بىؾم ــ که اهیك٠لیٍیك به شهث جع٩ه به هاللهاو ٬أی ٨كوحاؾه ــ
هكگم ايؿک هاللحی ؾوث يؿاؾهاوث -پاؾٌاه اهك کكؾ که آو کحاب قا بیاوقيؿ‟ -اها ،ال ٠صایب ليؿگی
ّ
ّ
اهیكظىیى ایى بىؾه کهE :چىو بال کكؾيؿ ،ه١لىم ٌؿ که فحىظیت مکی اوث يه کلییت هىاليا شاهی• Dهماو،
‟
الح٩ات پیٍیى اهیك٠لیٍیك ٌاهل ظال او يٍؿ• -يیم← اوظؿی ‛بلیايی،
ز -‡351 ،4په ال ایى اج٩ا،٪
„
„
ز 3575 َ ،6ـ‡3576

‟
بًا به قوایث مصیله ّ
الىفی ه ،ابیىقؾی به همكاه هیكلا کیچیک به و٩ك هکۀ هباقکه ق٨ث و په ال
آيصا ٠الم „٠كا٨ ،٪اقن ،و قوم ٌؿ •٠لیٍیك يىایی‟ F‡273 َ ،اها ،بًا به قوایث ؼىايؿهیك ،او ؾق و٩ك به
‟
ظكکث کاقواو پٍیماو ٌؿ و ؼىؾ بهجًهایی به
هکه ال همكاهی با هیكلا کیچیک اهحًا ٞکكؾ -په ال
„
‟
هکه ق٨ث و ظس گماقؾ و ؾق بالگٍث قهىپاق جبكیم ٌؿ • -ؼىايؿهیك ،ز‡350َ ،4
‟
ال هًٝىهۀ چیق جؽث چًیى بكهیآیؿ که ابیىقؾی په ال بالگٍث ال هکه به چهاق جؽحگاه ٬ـؿین،
‟
یً١ی قوم ،ظلب و ٌامٌ ،هك ٬ؿن ،و هّك• ،‡4ق٨حه و ؾوبـاقه بـه هؿیًـه و هکـه بالگٍحهاوـث -او ال
آيصــا وــ٩ك آـقبایصــاو و هاللهــث ؾقبــاق وــلٙاوی١٭ــىب قا اؼحیــاق کــكؾه و وــپه بــه ؼكاوــاو
بالگٍحهاوث -ابیىقؾی ،په ال ایى وـ٩ك ،ؾق وـال  ٪ 898چایق جؽاث قا ،ؾق ٌـكض هىـا٨كتهای
ؼىؾ ،به يٝن ؾقآوقؾه و اویهالعیٌمیه قا يیم ،ؾق بیاو ٠اٌ٭ی و هٍ١ى٬ی و ظاالت آو ،جـؤلی ٧و بـه
ولٙاوظىیى بای٭كا ج٭ؿین کكؾهاوث• -ابیىقؾی 88َ ،1ـ‡89
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‟
ابیىقؾی ؾق وال  ٪908يمؾ بؿی‟ ٟ
المهاوهیكلا٨ ،كليؿ ولٙاوظىیى بای٭كا ،به بلػ ق٨ـث و هـؿجی
به ِؿاقت هًّىب ٌؿ‟ Fاهـا ،ؾق وـال  ٪910ال آو ه٭ـام اوـح٩١ا کـكؾ -ؾق وـال  ٪914ال ٘ـك٦
‟
هؤهىقیـث وی و هعحـىای ياهـه يـک-
هعمؿؼاو ٌیبايی ياههای به ٌاهاوما٠یل ِـ٩ىی بـكؾ •ؾقبـاقۀ ایـى
„
ؼىايؿهیك ،ز -‡504 َ ،4او والهای آؼك ٠مكي ؾق ابیىقؾ بـىؾ ،و ؾق  ‡5• ٪920ؾقگفٌـث• -همـاو،
ز‡351 َ ،4

‚
جاقیؽی
يگاقيؿۀ ایى ه٭اله بك آو اوث جا ــ بكؼال ٦پژوهًهای پیٍیى ،که ِك٨ا به شًبههای
„
ِىقی ظکایات اویهالعیٌمیه ،و ٔمى
قوالۀ ابیىقؾی پكؾاؼحهايؿ ــ با بكقوی هعحىا و واؼحاق
„
ج٭لیؿ ایى قواله ال گلىحین و١ؿی ،به بكقوی يىآوقیها و ابؿا٠ات ابیىقؾی ،که ال
ؾاؾو هیماو „
يٍاو „
‟
ؾیگك ایى پژوهً آو اوث که،
٠ىاهل بىٗ ايؿیٍۀ و٬ى٠ی ؾق اؾبیات آو ؾوقاو ٌؿ ،بپكؾالؾ -هؿ„ ٦
ّ
هٍابهات هٍهىؾ هیاو ایى اذك و قوالههای هعحٍن ،یً١ی قوالۀ ومل عٍیق و قویلۀ
با بكقوی
„
شاللیه• ،‡6يٍاو ؾهؿ که چگىيه اویهالعیٌمیه ؾق ي٭ً ظل٭ۀ پیىيؿی بكای ٜهىق قوالههای همبىق
٠مل کكؾهاوث Fقوالههایی که بكؼی پژوهٍگكاو ال آوها با ً٠ىاو Eژايكی ياًٌاؼحه Dو گىيهای
‟
جؤهلبكايگیم یاؾ کكؾهايؿ که هیچ يمىيۀ هٍابهی ،پیً و په ال هعحٍن ،يؿاقؾ:
يىآوقی هعحٍن ؾق جىِی ٧هًاوبات ٠اٌ ٫و هٍ١ى ٪با آ٨كیًً هحًی ؾقآهیؽحه ال ٌ١ك و يرك ؾق کًاق

بهكهگیكی ال ً٠اِك ؾاوحايی يٝیك لهاو ،هکاوٌ ،ؽّیث و جمهیؿات قوایی ،ال ایى ؾو قواله گىيهای
‟
جؤهلبكايگیم واؼحه اوث -چًیى هحًی يه پیً ال هعحٍن يمىيه ای ؾاقؾ و يه په ال اوِ• -العیيیا و
ههؿوی191َ ،ـ‡192

•‡ 7

چًاو که ب١ؿ ال ایى ؼىاهؿ آهؿ ،بكقوی ً٠اِك هىشىؾ ؾق قوالۀ ابیىقؾی يٍـاو هیؾهـؿ کـه او
ـو٬ـی لهايـۀ ؼـىؾ،
بكؾاٌحی Eه٭اههواق Dال گلىحین و١ؿی ؾاٌحه و ،به ا٬حٕـای الگىهـای ٨کـكی و
„
ابؿا٠اجی ؾق اذكي ایصاؾ کكؾهاوث -ؾق هیاو ِاظبيٝكاو کن يیىحًؿ کىايی که گلىحین قا ؾق گىيـۀ
ابحکاقی يىیىًؿه هٍعىو اوث• -‡8بهاق ؾق ایى باقه گ٩حهاوث:
ه٭اهات ٬كاق ؾاؾهايؿ ،که ال شًبههای
„

‟
گلىحین و١ؿی ،ؾقوا ،ٟ٬ه٭اهات اوث ،و هیجىاو او قا ذايیاذًیى ممیمیت ٬أی ظمیؿالـؿیى ٌـمكؾF
‟اها ،ممیمیت ٬أی ج٭لیؿ ِك ٦و ؼٍکی اوث که ال بؿی‟ ٟ
المهاو [همؿايی] و ظكیكی ٌؿهاوث ،ولی
„
ه٭اهات و١ؿی ه٭اهاجی اوث که ج٭لیؿ قا ؾق آو قاه يیىث و وكاوـك ابحکـاق و ابحـؿا ٞو چابکؾوـحی و
ًِ١حگكی اوث• -بهاق ،ز ‡1039 َ ،2
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ؾق ج١كی ٧ه٭اهه گ٩حهايؿ٠E :باقت اوث ال ‟
ّ٬ـههای کىجـاه کـه ؾق آو ،قاوی ‟
ٌـؽُ واظـؿی قا ؾق
ه١ـیى
„
„
ّ٬هها ،به ووـیلۀ ‟ل٩ـاٜی ،ؾقال و ‟
ظاالت هؽحل ٧وِ ٧هیکًؿ ‟ ---اها ایى ‟
هّ٩ـل هیٌـىؾ• Dابكاهیمـی ظكیـكی،

‚
َ  -‡11ه٭اهههای ٠كبی ٠مىها به ایى ٌیىه يىٌحه ٌؿهايؿ‟ Fاها ه٭اههيىیىی ؾق ٨اقوی ٌـیىۀ ذـابحی
‟
يؿاقؾ و واؼحاق آو همىاقه با ؼال٬یثهای ه٭اههيىیه و ه٭حٕیات ّ٠ـكي وـالگاقی یا٨حهاوـث-
ابكاهیمی ظكیكی ،با پژوهً ‟
هّ٩لی که ؾقباقۀ واؼحاق ه٭اهههای ٨اقوـی و ٠كبـی ايصـام ؾاؾه ،بـا
اٌاقه به ؾگكگىيیهای ٨كاوايی که ایكايیها ؾق هعحىا و ِىقت ه٭اهه پؿیـؿ آوقؾهايـؿ ،ه١ح٭ـؿ اوـث:
Eایكايیها يى ٞه٭اهه قا ؾق ٨اقوی ج٥ییك ؾاؾه و به آو ظکایث يام يهاؾهايؿ• Dهماو -‡378َ ،او ،بـا هٙـكض کـكؾو
‟
بـىؾو ظکایـات بـك
بىؾو لباو و هبحًی
„
ویژگیهای اِلی ه٭اهات ٠كبی ،ال شمله هًّى ٞو هحکل„ ٧
کؿیه و ‟
ٌعاـی و ٌكض ٌیكیىکاقیهای آياو ،هیگىیؿ کـه ایـى هىـائل بـا قوض ایكايیهـا وـالگاق
يبىؾه Fال ایى قو ،ایكايیها ؾق ؾاوحاو ؼىؾ شًبههای ٍ٠٭ی و ٬هكهـايی و ‟
٨حـىت ،یـا پًـؿ و ايـؿقل و
اؼال٬یات و ٠ك٨او قا شایگمیى کكؾهايؿ •هماو -‡386 َ ،او ،بـا چًـیى ‟
جىوـ ٟهً١ـاییای کـه بـكای
ه٭اهات ایكايی ؾق يٝك گك٨حهاوث ،ؾق يهایث ،گلىحین و١ؿی قا يیم شمو ه٭اهات ایكايی ؾوحهبًـؿی
کكؾهاوث •هماو -‡387 َ ،ظكیكی •هماو ،‡161,156 َ ،با بكٌمكؾو ههنجكیى ویژگیهای هٍحكک
ه٭اهات ٠كبی و ممیمیت ظمیؿی ،به ه٭ایىۀ آوها پكؾاؼحهاوث ،که ‟
اهن آو ویژگـیهـا بـه ایـى ٬ـكاق
‟
اوث :ؾاٌحى قاوی ،ؾاٌحى ٬هكهاو ،ج١ؿؾ ٬هكهاياوٌ ،ـیىۀ آ٤ـال ؾاوـحاو ،وـكلهیى ؾاوـحاو ،يؽىـحیى
آهیؽحگی يٝن و يرك ؾق آو-
٬ىمث ؾاوحاو ،لهاو و٬ى ٞؾاوحاو ،پایاو ؾاوحاو و ،---و ال لعاِ ٚىقی،
„
‟
هعمؿ قا٤ب يیم ،ؾق ه٭الۀ Eگىحكي پیكيگ ؾق ممیمیت ظمیـؿی ،Dبـا قویکـكؾی بكگك٨حـه ال ؾیـؿگاه
والؾیمیــك پ ـكاپ ؾق قیؽثٌىیواای ّ
لصااههی پكیااین ،ؾه کــاقکكؾ اِــلی ب ـكای ممیماایت ظمیــؿی
بكٌمكؾهاوث• ‡9•-قا٤ب‡105 َ ،
‟
هماوگىيه که يىیىًؿۀ ه٭اله يیم هحفکك ٌؿهاوث ،با بكقوی و ايٙبا ٪هك ه٭اهه با آو ؾه کـاقکكؾ،
‟
هیجىاو٠ ،الوه بك هٍؽُ کكؾو ج٩اوت ه٭اههها ،به هیماو ابـؿا ٞو يـىآوقیهـای ظمیـؿی و ٨كاجـك
ق٨حى او ال ٬ىا٠ؿ يى ٞاؾبی لهايهاي يیم پی بكؾ• -هماوشا‡
„ والؾیمیك پكاپ ،ؾق „کحاب قیؽثٌىیوی ّ
1
لصاههی پكیاین ،ؾق ٬ا٠ؿهبًـؿی ؼىیًکـاقی هـای
<

1. function
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ّ٬ههأ ،مى جؤکیؿ بك جىالی یکىاو ؼىیًکاقیها و کاقکكؾهای اٌؽاَ ‟
اٌؽاَ ‟
ّ٬ه ،به ایـى
„
‚
لموها همۀ ؼىیًکاقیها ؾق همۀ ‟
ّ٬هها يمیآیؿ‟ ،اها يبىؾو آوها ٬ايىو جىالی
يکحه اٌاقه هیکًؿ که
‟
قا بـك هــن يمیليــؿ •پـكاپ -‡54, 53 َ ،بـا جىشــه بــه ایــى اِـل ،ابحــؿا هیؼــىاهین بــا بكٌــمكؾو
‟
ؼىیًکاقیهــای اِــلی اویهالعیٌاامیه هٍــؽُ کًــین کــه ؾق قوــالۀ همبــىق جــا چــه هی ـماو
ؼىیًکاقیهای ه٭اهات هٍهىؾ اوث ،و آیا هیٌىؾ آو قا ؾق هصمى٠ۀ ه٭اهـههای ایكايـی ٬لمـؿاؾ
کكؾ؟ وپه ،ؾق ِىقت جؤییؿ ،با يٍاو ؾاؾو ج٥ییكات و ابؿا٠ات ابیىقؾیٌ ،باهث آو قا با قوالههای
هعحٍن بىًصین -پیً ال پكؾاؼحى به ؼىیًکاقیها ،ابحؿا به ویژگیهـای ِـىقی هـك وـه قوـاله
اٌاقه هیکًین -هك وه قواله آهیمهای ال يٝن و يرك اوث-
الگىی ؼىیًکاقیها ؾق اویهالعیٌمیه ال ایى ٬كاق اوث:
 -1قاوی هاشكاهای ؼىؾ قا ؾق ٬الب ظکایث بالگى هیکًؿ •قاوی ؼىؾ ٬هكهاو اوث‡•F‡10
 -2قاوی و٩ك هیکًؿF
 -3قاوی به ٌهكی هیقوؿF
 -4قاوی با شىايی لیبا بكؼىقؾ هیکًؿF
 -5په ال گ٩ثوگىیی٠ ،اٌ ٫آو شىاو هیٌىؾF
†
•‡11
 -6قاوی ؾق چًؿ ظکایث ٨كیبکاقی ٬هكهاياو ه٭اهههای ٠كبی قا ؾق پیً هیگیكؾ F
و٩ك قاوی ظکایث به ايصام هیقوؿ-
 -7با „
ایًک ؾق ـیل ،بهجكجیب ،هك کؿام ال الگىهای یاؾٌؿه قا جىٔیط هیؾهین:

 .1-1باػگى کغصو هاجغا صع لالب دکایت

اویهالعیٌمیه ٌاهل يىلؾه ظکایث اوث -ظصن ظکایات ؾق ا٤لـب هـىاقؾ ،يىـبث بـه گلىاحین و
‟
ظحی بهیقوحین شاهی ،که آو هن بـه ج٭لیـؿ ال گلىاحین جّـًیٌ ٧ـؿه٘ ،ـىاليیجك اوـث ،چًاوکـه
کنظصنجكیى ظکایث ؾق ظؿوؾ ؾو ِ٩عه اوث -ظکایثهای  4 ،3 ،2 ،1بـیى  5جـا ِ 6ـ٩عه ،و
ب٭یۀ ظکایثها بیى  2جا ٩ِ 4عهايؿ-
بىصو عاوی و لهغهاو
 .1-1یکی ِ

ؼىؾ ابیىقؾی اوث ،و ظکایات قا ال لباو ‟اولٌؽُ و با چًـیى
قاوی و ٬هكهاو ؾق جمام ظکایثها „
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شملههایی آ٤ال هیکًؿE :قولی ؾق ٌهك اؾقيه ویك هیکكؾم• D---ابیىقؾی E F‡136 َ ،1ؾق ٌـهك ظلـب قولی
ؾق ه٭ابل هىصؿی يٍىحه بـىؾم• D---همـاوE F‡143 َ ،ؾق ايگىقیـۀ قوم قولی ال ٠مـاقت ٬كاچـه بـه جماٌـای آو

هؿقوه هیق٨حن• -D---هماو‡133َ ،

قاوی ظکایات گلىحین ،و١ؿی اوث‟ ،اها ٬هكهاو ــ یً١ی ٌؽّیث اِلی ـــ ‟
هح٥یـك اوـث -ال
هصمى 21 ٞظکایث باب پًصن ٫ٍ٠ ،و شـىايی• ،‡12ؾق ظـؿوؾ  7ظکایـث ،قاوی و ٬هكهـاو یکـی
اوث و ،ؾق ب٭یۀ هىاقؾ ،ال ٬هكهاو با گكوهکلمههای Eیکی قاE ،Dؾايٍمًؿی قاE ،Dپاقوایی قا ،Dو Eیکی قا ال
•‡13
٠لما ،Dو يٝایك ایىها یاؾ ٌؿهاوث-
‟
‟
 -2و٩ك کكؾو قاوی :ابیىقؾی ،چًاوکه ؾق ه٭ؿهۀ اویهالعیٌمیه جّكیط کكؾه ،ؾق شىايی هؿجی
هؿیؿ و٩ك اؼحیاق کكؾه ،و اویهالعیٌمیه گماقي و٩كهای اووث• -هماو‡87 َ ،
 - 3واقؾ ٌؿو قاوی به یک ٌهك :ابیىقؾی ،ؾق ظکایات ؼىؾ ،ال و٩ك به هّك ،ب١لبـک ،ؾهٍـ،٫
ظكم ٬ؿن •هىصؿاألّ٬ی‡٬ ،ىًًٙٙیۀ قوم٬ ،الجه •ال ٌهكهای ٨كيگ‡ ،ايگىقیۀ قوم ،اؾقيـه و جبكیـم یـاؾ
کكؾهاوث-
 4و  -5هىاشهۀ قاوی با شىايی لیباقوی و ٠اٌٌ ٫ؿو قاوی بك او :ظکایثهـا بیاوکًًـؿۀ ؾیـؿاق
ابیىقؾی با شىايايی لیباقو و ٌكض ٠اٌٌ ٫ؿو وی بك آوهاوث Fهايًؿ ایىها:
شىايی قا ؾیؿم که هايًؿ هاه ٌبگكؾ و چهكۀ ٬مك ال قویً لقؾ ---ؾلن هایل او ٌؿ• -هماو‡109 َ ،
„
٬ؿن هباقک ،پیً هىصؿ اّ٬ی يٍىحه بىؾم ---ياگاه ِىقجی ؾق آیًه پیؿا ٌؿ ---يمؾیـک
قولی ؾق ظكم „
بىؾ که قوض ال ٬البن ه٩اق٬ث يمایؿ• -هماو‡123 َ ،
شاو ٤مگیًن ه١حک٧
کبىجك ؾلن ؾق پكوال آهؿ و „
قولی ؾق ٌهك اؾقيه ویك هیکكؾم -شىايی قا ؾیؿم که„ ---

کىی يیال ٌؿ• -هماو‡136 َ ،

کاقی ؼىؾ بكای قاه یا٨حى به
٨ -6كیبکاقی قاوی :ابیىقؾی ؾق چًؿ ظکایث به ؾقو٢گىیی و ؾ٤ل „
ؾل هٍ١ى ٪یا قویؿو به ه٭اِؿ ؾیگك اـ٠ـاو کـكؾه ،و ایـى یـاؾآوق ‟
٘ـكاقی و ؾ٤لکـاقی ٬هكهايـاو
‚
ه٭اهههای ٠كبی اوث Fهرال ،ؾق یکی ال ظکایات ،بكای قوايؿو وهیل ،شىاو لیبـاقوی ٠ـكب ،بـه
†
ؾقو ٢واظكی هٍك٬ی و ٠صن ‟
ه١ك٨ی هیکًؿ که جىايایی با٘ـل
لیًب ،ؾؼحك ظاکن ب١لبک ،ؼىؾ قا به
‛
کكؾو „وعك و شاؾو قا ؾاقؾ ،و وكايصام ،با قاهکـاقی ٨كیبکاقايـه ،آو ؾو لوز قا بـه هـن هیقوـايؿ-

•هماو‡119 ,115 َ ،
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ؾق ظکایحی ؾیگك ،هاشكای  ٫ٍ٠ؼىؾ به پىك ‟
هـؿقن یکـی ال هىـاشؿ ؾهٍـ ٫قا چًـیى بـالگى
کكؾهاوثE :هكچًؿ هاللهث بیً هیکكؾم٠ ،ؿاوت آو پىك به هى لیاؾه هیٌؿ ---و ٌبها لاقلاق هیگكیىحن ،و ال
ؼىقؾ و ؼىاب بالهايؿم -ياگاه ٌبی به ؼا٘كم قویؿ که هًاوب آو اوث که ؼىؾ قا چًاو يمایی که هى کیمیا هـیؾاينF

ٌایؿ که ِیؿت قام و بؽحث به کام ٌىؾ• Dهماو F‡121,120 َ ،ابیىقؾی ،با ایـى ٨كیبکـاقی و بـا و٠ـؿۀ
‛
آهىؼحى ٠لن کیمیا به شىاو ،جا آهؿو ّ٨ل بهاق يمؾ وی هیهايؿ• -هماو‡122 َ ،
او ؾق ٌهك اؾقيه يیم ،بكای به ؾوث آوقؾو ؾل پىـكی کبىجكبـال ،ؼـىؾ قا آٌـًا و هـؤيىن بـه ‟
٨ـى
کبىجكبالی يٍاو هیؾهؿ‟ Fاها ،به ؾلیل اٌحباه کـكؾو ؾق اوـح٩اؾه ال اِـٙالظات کبىجكبـالی ،قالي
بكهال هیٌىؾ و ال شىاو ٠حاب هیبیًؿ و ياوما هیًٌىؾ• -هماو‡137,136 َ ،
 -7و٩ك و ؼكوز قاوی ال ٌهك :ابیىقؾی ،ؾق پایاو بىیاقی ال ظکایثها ،به و٩ك ؼىؾ ال ٌـهكی
هايًؿ
که هاشكای ظٕىقي قا ؾق آو بالگى کكؾه ،جّكیط هیکًؿ„ F

‟ ‚
اج٩ا٬ا هماو قول کاقوايی به ٘ك ٦ؾهٍ٠ ٫الم بىؾ Fهمكاه ایٍـاو وـ٩ك کـكؾم و ال آو جکلیـ ٧ؼـالَ
ٌؿم• -هماو‡119 َ ،
با هى ؼىي بكآهؿ و هكا ؾق کًاق گك٨ث و „ب „عل يمىؾ ،و ال آيصا و٩ك کكؾم• -هماو‡123 َ ،
آو ؼیكباؾ [= ؼؿاظاٝ٨ی] که هى کكؾم و او وا ٧٬يٍؿ• - ---هماو‡129 َ ،

هى ال آو ٌهك ،ال ٬هك ،بیكوو آهؿم و و٩ك کكؾم و ال آو بیاؾقاک ظفق کكؾم• -هماو‡158 َ ،
و ال ایى شهث ؼا٘ك هلىل ٌؿم و ٨كا٤ث ؾق و٩ك ؾیؿم• -هماو 119 َ ،و ‡122

ؾق ایى بكقوی ،با وشىؾ ايؿکی ج٥ییكات ،کاقکكؾهای اِلی ه٭اهـات ؾق قوـالۀ اویهالعیٌامیه
ؾیؿه هیٌىؾ -ؾق اؾاههّ٬ ،ؿ ؾاقین ،با یا٨حى و بكٌمكؾو ؼىیًکاقیهـای ه٭اهـات ؾق قوـالههای
هعحٍن به ایى وئال پاوػ ؾهین که آیا هیٌىؾ قوایل همبىق قا هن ؾق هصمى٠ـه ه٭اهـههای ایكايـی
٬لمؿاؾ کكؾ یا ؼیك-
ّ
الگىی ؼىیًکاقی ؾق قوالۀ ومل عٍیق:
٬هكهاو قواله اوث‡F
 -1قاوی هاشكای ؼىؾ قا ؾق ٬الب ؾاوحاو قوایث هیکًؿ •قاوی ؼىؾ
„
 -2قاوی و٩ك هیکًؿ و هاشكا ؾق ٌهك ؾیگكی بكای او قغ هیؾهؿF
 -3قاوی با شىايی لیبا بكؼىقؾ هیکًؿ و ٠اٌ ٫او هیٌىؾF
‟ ‟
هکكق اج٩ا ٪هیا٨حؿF
 -4هیاو او و هٍ١ى ٪ؾیؿاقها و گ٩ثوگىهای
 -5با و٩ك قاوی٬ .هكهاو ؾاوحاو به پایاو هیقوؿ-
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الگىی ؼىیًکاقی ؾق قویلۀ شاللیه:
 -1قاوی هاشكای ؼىؾ قا ؾق ٬الب ؾاوحاو بالگى هیکًؿ •قاوی ؼىؾ ٬هكهاو اوث‡F
 -2قاوی ؼىؾ و٩ك يمیکًؿ Fشىايی لیبا •هٍ١ى ‡٪به ٌهك قاوی و٩ك هیکًؿF
 -3قاوی با شىاو لیباقو بكؼىقؾ هیکًؿ و ٠اٌ ٫او هیٌىؾF
‟ ‟
هکكق اج٩ا ٪هیا٨حؿF
 -4بیى او و هٍ١ى ٪ؾیؿاقها و گ٩ثوگىهای
 -5با و٩ك شىاو لیباقو •هٍ١ى ‡٪ؾاوحاو به پایاو هیقوؿ-
ؾق ـیل ،بهجكجیب ،هك کؿام ال الگىهای یاؾٌؿه قا جىٔیط هیؾهین:
 -1,1بالگى کكؾو هاشكا ؾق ٬الب ؾاوحاو :قوالههای هعحٍن ؾاوحاو آٌـًایی قاوی .هعحٍـن بـا
‟
هٍ١ى ٪و ٌكض و٬ای ٟو اج٩ا٬ات هیاو آو ؾو اوث -گىیی ٘ىل ظکایث ال يـین ،یـک ،یـا ؾو ِـ٩عۀ
گلىحین •ؾق باب  ٫ٍ٠و شىايی‡ و بهیقوحین شاهی •ؾق قؤۀ پًصن :ؾق ج٭كیك ظال بلبالو چمى  ٫ٍ٠و ‟
هعبث‡
„
‟
ا٨مایً یا٨حه ،ال ظؿ پًس یا ًٌ ِ٩عۀ قوالۀ اویهالعیٌامیه يیـم ٨كاجـك ق٨حـه ،و ٌـاهل قوـالهای
هٍحمل بك ظؿوؾ ه٩حاؾ یا هٍحاؾ ِ٩عه ٌؿهاوث-
بىؾو قاوی و ٬هكهاو :قوالههای هعحٍن ال لباو ‟اولٌؽُ قوایث هیٌـىؾ و قاوی
 -1,2یکی „
ّ
و ٬هكهاو ؾق هك ؾو قوالۀ هعحٍن یکی اوث -هعحٍـن ؾق ومال عٍایق و قوایلۀ شاللیاه ٠اٌـ ٫ؾو
لیباقو هیٌىؾ-
ّ
 -2و٩ك کكؾو قاوی :ال اٌاقات هعحٍن ؾق ومل عٍیق چًیى بكهیآیؿ که ایى ؾاوـحاو ؾق ٌـهكی
٤كیب ‟اج٩ا ٪ا٨حاؾه و او ،ؾق پایاو ؾاوحاو ،به هى٘ى وی بالگٍحهاوث‟ F
البحه قاوی به ایًکـه ؾاوـحايً
ؾق ٌهكی ٤كیب ‟اج٩ا ٪ا٨حاؾه جّكیط يکكؾه‟ Fاها ٬كایى و اٌاقاجی هبًی بك ایى وشىؾ ؾاقؾ‟ E :
ال٭ّـه ،بـه

آو ظال “ک ‛ل٩ثهآل ،که هیچ آ٨كیؿه هؿاقاؾ‟ ،
٘ی هًالل و  ٟٙ٬هكاظل هیيمىؾم جا به و٘ى اِلی ؼىؾ قشى ٞيمىؾه و ،ال
„
‛ “
‟
لاویۀ ٤ن و الن ،يؿای † ٨اؾؼلىا ‛ه ‛ ٟالؿ „اؼلیى ًٌىؾم• -Dهعحٍن کاٌايی‡1473 َ ،

‟اها ،ؾق قویلۀ شاللیه ،هعحٍن به آهؿو هٍ١ىٌ• ٪ا٘كشالل‡ ال اِ٩هاو بـه کاٌـاو ،بهِـكاظث
ًّ٠ك و٩ك وشىؾ ؾاقؾ Fبا ایى ج٩اوت که ایـى بـاق بـكای هٍ١ـى٪
اٌاقه کكؾهاوث -ؾق ایى قواله يیم
„
‟
‟
وـك وـاکًاو ؼٙـۀ کاٌـاو
اج٩ا ٪ا٨حاؾهاوثٌE :ا٘كشالل ،ال ؼاک قً٠اؼیم ِ٩اهاو ،وایۀ
ظىـى بلًؿپایـه بـك „
„

ايؿاؼث• -Dهماو‡1317 َ ،
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 -3هىاشهۀ قاوی با شىايی لیباقوی و ٠اٌٌ ٫ؿو بك وی :چًاوکه ال ٬كایى بكهیآیـؿ ،ؾق قوـالۀ
ّ
ومل عٍیق ،هٍ١ى ٪ليی لیباقووث که هعحٍن ٠اٌ ٫او هیٌىؾ Fو ؾق قویلۀ شاللیهٌ ،ـا٘كشالل
کمًؿ لل ً٩گك٨حاق هیگكؾؾ-
ق ُ٬او ،ؾق „
اوث که هعحٍن ،با هٍاهؿۀ „
‟
 -4ؾیؿاقها و گ٩ثوگىهای هکكق بیى قاوی و هٍ١ى :٪هك ؾو قواله ٠بـاقت ال ٌـكض ؾیـؿاقها و
„
‚
گ٩ثوگىهای هعحٍن با هٍ١ى٬او وی اوث ،که ٠مـؿجا بـه ِـىقت هًٝـىم و ٨یالبؿاهـه بـك لبـاو
هعحٍن ق٨حه ،و گاه بهِىقت هًٝىم و هًرىق ال لباو هٍ١ى٬او بیاو ٌؿهاوث -ؾقوا ،ٟ٬هعحٍن وبب
وقوؾ Eآو ق١٬ههای هًٝىم Dقا ؾق ٔمى ؾیـؿاقها و ٬هـك و آٌـحیهای ؼـىؾ بـا هٍ١ـى٬او ٌـكض
يمول و „
„
ؾاؾهاوث-
ّ
 -5و٩ك .شؿایی قاوی :چًاوکه پیًجك يیم اٌاقه کكؾین ،هعحٍن ؾق پایاو قوالۀ ومال عٍایق بـه
و٘ى ؼىؾ هكاش١ث کكؾ -ؾق پایاو قویلۀ شاللیه يیم آهؿهاوث٠E :لی ‟
الّباض ---پیكبابای شًاب ٌا٘ك يیـم
هاه ؾوه٩حه [یً١ی هٍ١ى ]٪و
اوباب کىچ به ٌحاب ا٨حاؾٌ ---كض
قؼث و٩ك بك قاظلۀ ٠میمث يهاؾه و ؾق جهیۀ
وؾا ٞآو „
„
„
„ „
ٌهك ٠ا٨یث بهؾقق٨حه ---چگىيه ؾق بیاو آقؾ؟‣• - Dهماو‡1383 َ ،
ایى بی٬كاق ال „

با ‟
جىشه به وشىؾ ایى ؼىیًکاقیها ؾق قوالههای هفکىق ،و يیـم ‟
جىوـ١ی کـه بـكای ٌـیىههای
هٍـحكک
ه٭اههيىیىی ؾق يمؾ ایكايیاو بكٌمكؾین ،هیٌىؾ هحىو هـفکىق قا ،کـه هـك وـه ـیـل ً٠ـىاو
„
کـاقی ه٭اهـات
Eقواله٬ Dكاق گك٨حهايؿ ،ؾق هصمى٠ۀ ه٭اهههای
ابؿا٠ی ایكايی ٬كاق ؾاؾ -الگىی ؼىیً „
„
ّ
ؾق واؼحاق قوالههای اویهالعیٌمیه ،ومل عٍیق ،و قویلۀ شاللیه ،با ايؿکی ج٩اوت ،یکىاو اوث و
اؼحال ،٦بیٍحك ،ؾق ٌكض و بىٗ شمئیات هاشكاها و آوقؾو وبب وكوؾه ٌـؿو اٌـ١اقی اوـث کـه
هعحٍن ٨یالبؿاهه ؾق بیـاو ا٘ـىاق و اظـىال ظ٭ی٭ـی ٠اٌـ ٫و هٍ١ـى ٪وكوؾهاوـث •٨٭ـكۀ اؼیـك ؾق
„
اویهالعیٌمیه يیم چًؿیى يمىيه ؾاقؾ‡٠ -الوه بك ایى ،ؾقباقۀ قوالههای هعحٍن بایؿ ا٨موؾ که هصمى٠ـهای
ال ظىاؾخ بـكای یـک ٬هكهـاو ؾق ٘ـىل ؾو قوـاله قوی ؾاؾهاوـث Fظـال آيکـه ؾق اویهالعیٌامیه
هصمى٠های ال ظىاؾخ بكای یک ٬هكهاو ؾق ٘ىل چًؿ ظکایث قغ يمىؾهاوث-
ّ
بكقوی واؼحاق و الگىهای لبايی و „قوایی ؾق قوالۀ اویهالعیٌمیه و قوـالههای ومال عٍایق و
شاللیه يٍاو هیؾهؿ که ایى آذاق٠ ،الوه بك اٌحكاکات ؾق گىيه  .ژايك„ ،پیقيگ ،و ؼىیًکاقیها ،ؾق
وایك ظىلهها يیم جٍابهاجی ؾاقيؿ-
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 .3اكتغاکات تمهیضات ػبايی و الگىهای عوایی ايیؾالؼاكمیى و عؿالههای هذتلن صع افاؼایق
دمیمتيمایی و هضاهیى ولىػی
ه٭ایىۀ ؾوقۀ ليؿگی ابیىقؾی و وال جؤلی ٧قوالۀ اویهالعیٌمیه • ‡٪ 898و ؾوقۀ هعحٍن کاٌـايی و
ّ
لهاو جؤلی ٧قوالۀ ومل عٍیق • ‡٪ 966و قویلۀ شاللیه • ‡٪ 980يٍاو هیؾهؿ که هك ؾو يىیىًؿه ؾق
گ٩حماو و٬ى ٞال ٤البجكیى ِؿاهای قایس ّ٠ك به ٌماق هیآهؿه Fبا ایـى
ٕ٨ایی به وك هیبكؾيؿ که
„
„
ج٩اوت که ابیىقؾی قوالۀ ؼىؾ قا ؾق ؾوقههای آ٤الیى ایى گ٩حمـاو جعكیـك کكؾهاوـث و هعحٍـن ؾق
„
“
ؾوقههای يٕس و پؽحگی و ا٠حالی آو• -ؾقباقۀ جکىیى شكیـاو و٬ـى ٞؾق اواؼـك ٬ـكو يهـن و اوایـل ٬ـكو ؾهـن
هصكی ،يک -ظاشیاويژاؾ و بایكامظ٭ی٭ی45 َ ،ـ F66يیم بایكام ظ٭ی٭ی97 َ ،ـ‡120

٨كؾ قوـالۀ اویهالعیٌامیه ؾق پیىيـؿ بـا
اکًىو ،بك آيین جأ ،مى بكٌمكؾو ویژگیهای هًعّكبه „
لباو و شكیاو و٬ى ٞو ه٭ایىۀ اٌحكاکات آو با قوائل هعحٍن ،يٍاو ؾهین که چگىيه لباو و وـاؼحاق
اشحما٠ی ّ٠ك و بـه اِـٙالض قوض لهايـه جـؤذیك هیگیـكؾ،
وایی ایى يىٌحهها ال گ٩حماو ٨كهًگی و
„
„ق „
ج٥ییكات ه١ك٨حی ؾق يگكي و ظیات ٨کكی يىیىًؿه بك ٬الب اذك و ژايكهای اؾبـی جـؤذیك هیگـفاقؾ ،و
‚
هح١ا٬با با ايح٭ال ایى جؤذیكات به آذاق ب١ؿی ،هىشب يىآوقی ؾق گىيۀ اؾبی ؼىؾ هیٌىؾ و ؾق ایـى بـیى
ايٙ١ا٦پفیكی ژايكهای اؾبی يیم يمایاو هیٌىؾ-
ال شملۀ اٌحكاکات اویهالعیٌمیه و قوالههای هعحٍن هیجىاو به ایىها اٌاقه کكؾ:
 -1جّكیط به اون هکاوهاF
 -2جّكیط ؾ٬ی٫جك به لهاو و٬ى ٞقویؿاؾهاF
 -3ـکك يام ٌاهؿاو و ٌؽّیثهای ٨ك٠یF
 -4جىِی٩ات واٟ٬گكایايه ال ٜاهك و لبان ٌؽّیثهاF
 -5هکالمههای ٘ىاليی هیاو ٌؽّیثها و ٠اٌ ٫و هٍ١ىF٪
 -6اٌاقه به وبب وكوؾه ٌؿو اٌ١اق ٨یالبؿاهه ؾق گ٩ثوگىهای ٠اٌ ٫و هٍ١ىF٪
‟
کبىجك ياههبكF
 -7اٌاقه به قؾ و بؿل „
ٌؿو ياهههایی هًٝىم هیاو قاوی و ٌاهؿاو ال ٘كی٬ ٫اِؿاو یا „
 -8هٕاهیى واوىؼحیF
 -9ق٬یبوحیمیF
 -10جّكیط يىیىًؿه به وا١٬ی بىؾو ظکایات و ؾاوحاوهاF
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کكؾو قاوی و ٬هكهاوF
 -11یکی „
 -12واؾگی لباو و اوح١مال واژههای ٠اهیايه-
ایًک جّ٩یل هك کؿام ال بًؿهای یاؾٌؿه:
„
ظکایات اویهالعیٌمیه ،به يـام هکاوهـایی کـه و٬ـای ٟؾق
 -1جّكیط به اون هکاوها :ؾق ا٤لب
„
آيصا قوی ؾاؾه اٌاقه ٌؿهاوث:
ظکایث 1ـ ٌEب هاهحابی ؾق بیىال٭ّكیى هّـك يٍىـحه بـىؾم• Dابیـىقؾی E F‡109 َ ،1ؾق ؼـؿهث او بـه
گٍث هٙكیه ق٨حین• -Dهماو‡111 َ ،

ظکایث 3ـ Eچىو به ٌهك ؾهٍ ٫قویؿم ،هماو قول به هىصؿ بًی ‟
اهیه ق٨حن و ؾق آيصا ویكی هیکكؾم Fؾیؿم که
پیً ٬بك ‟
لکكیاء ---ظل٭ۀ ؾقوی هً١٭ؿ ٌؿ• -Dهماو)331 َ ،

ؾق ایًصا ،به يام بكؼی هکاوهای ؾیگك که ؾق ایى قواله آهؿه اٌاقه هیکًین٬ :ل١ـۀ ب١لبـک ،ال بًاهـای
ولیماو •َ  F‡115ؼايۀ پیً هماق ٌیػاقوالو •َ  F‡120ظكم ٬ؿن پـیً هىـصؿ اّ٬ـی٬ ،ىـًًٙٙیۀ
قوم •َ ٬ F‡130الجه ،یکی ال ٌهكهای ٨كيگ •َ ٌ F‡132ـهك اؾقيـه •َ  F‡136جبكیـم •َ  F‡138ظلـب
•َ ٌ F‡143هك ‛ظما ،ؾق کًاق يهك ٠اِی يمؾ چكغ ‟
هعمؿی •َ  F‡150ؾیؿاق با ٌـاهؿ ؾق هىـصؿ EقأنD
•َ  F‡151هّك ،شاه٠ ٟمكو ٠اَ •َ  ،‡155ویىان قوم •َ  ،‡156ولٙايیه پیً گًبؿ ولٙاو ‟
هعمـؿ
ؼؿابًؿه •َ  ،‡158و- ---
•‡14
ه٭ایىۀ ایى هىاقؾ با ظکایات و١ؿی و بهیقوحین شاهی يٍـاو هیؾهـؿ کـه جّـكیط بـه يـام
•‡15
هکاوها ؾق اویهالعیٌمیه بىاهؿ باالجكی ؾاقؾ-
ّ
جّكیط به يام هکاو ؾق قوالۀ ومل عٍیق :ؾق ایى قوـاله بـه يـام ٌـهكی کـه هـاشكای ٠اٌـ٭ايۀ
‟
هعحٍن ؾق آو اج٩ا ٪ا٨حاؾه جّكیط يٍؿهاوث-
جّكیط به يام هکاو ؾق قویلۀ شاللیه :ؾق قویلۀ شاللیه هٍ١ى ٪ال اِ٩هاو به کاٌاو آهؿهاوث-
 -2جّكیط ؾ٬ی٫جك به لهاو قویؿاؾها :ؾق قوالۀ اویهالعیٌمیه يیم ،به ‟
جؤوی ال اولىب ظکایات
پیٍیى ،جّكیط بىیاق ؾ٬ی٭ی به لهاوهای وا١٬ی يٍؿهاوث‟ Fاها ،ؾق چًـؿ ظکایـث ،اٌـاقههایی بـه
هايًؿ
لهاوهای وا١٬ی ٌؿه که ؾق يى ٞؼىؾ يىآوقی هعىىب هیٌىؾ„ F

بهٍث ٨كؾونآییى •هٙكیه‡ به وك بكؾین• -ابیىقؾی ‡112 َ ،1
و ٬كیب وه قول ؾق آو
„
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چىو وا٠حی بگفٌث ،هكا پیً ؼىؾ شلب ٨كهىؾ و گ٩ث :هًاوب آو اوث جا یک هاه „گ „كؾ هى يگكؾی-

•هماو‡113 َ ،

جا ال ه٩اق٬ث بیىث قول گفٌث ،چىو قول بیىثویکن ٌؿ• - ---هماو‡114 َ ،
چىو ٨كؾا ٌؿ ،آوچًاو کكؾم و به ظكم ق٨حن• -هماو‡125 َ ،
آؼك قهٕاو ؾق شاه٠ ٟمكو ٠اَ کال٤ی ویاه ؾیؿم• -هماو‡155 َ ،
ؾق هّك ٠حی ٫قول شم١ۀ „

ّ
يمىيههایی ال جّكیط به لهاوهای وا١٬ی ؾق قوالههای ومل عٍیق و شاللیه:
جاقیػ ٨حًهلای وـًۀ يهّـؿوه٩حاؾ ،کـه وـال وقوؾ ٌـا٘كشالل بـه کاٌـاو اوـث •هعحٍـن کاٌـايی،
‟
ؼىاوحاقی هیكلا ولیماو ،هحؽلُ
َ  ،‡1317اٌاقه به وال جؿویى قویلۀ شاللیه ؾق وال  ٪980به
„
‟
به ظىابی •هماو ،‡1318 َ ،اٌاقه به جاقیػ اقوال یکی ال ٤ملها به شايب ٌا٘كشالل با هاؾهجاقیػ
„
ّ
ٌEــهیؿ يــاوک ٌــا٘كشالل ،‡1354 َ• ‡٪970 =• Dاٌــاقه بــه وــال اجمــام قوــالۀ وماال عٍاایق بــا
هاؾهجاقیػهایی يٝیك Eؾو ًٌ آوق يهی ال پی همه شای ،‡1474 َ• ‡٪966 =• Dآوقؾو ٠باقتهایی يٝیك
‟ ‚
Eقول ‟اول هال٬اتE ،‡1319 َ• Dقول وىم یا چهاقم اؼحالٖ بىؾ کهE ،‡1322 َ• D---اج٩ا٬ا ؾق آو ؾو وه قولD---
•َ E ،‡1358قول شم١ه ،که ِـعى هیـؿاو شلىهگـاه آو يؽـل چمـىE ،‡1374َ• D---یـک قول ٬بـل ال آوD---
•َE ،‡1380ب١ؿ ال وا٠حی-‡1440 َ• D---
ایى ؾق ظالی اوث که ؾق گلىحین و١ؿی و بهیقوحین شاهی چًـؿاو بهِـكاظث بـه لهـاوهـای
وا١٬ی اٌاقه يٍؿهاوث-
 -3ـکك يام ٌاهؿاو و ٌؽّیثهای ٨ك٠ی :ابیىقؾی يیـم ؾق ا٤لـب ظکایـات بـه يـام ٌـاهؿاو
جّكیط يمیکًؿ و ال آياو با ً٠ىاو Eشىايی† E ،D
کا٨كپىكی ،Dو ٨Eكيگیپىكی Dیاؾ هیکًـؿ‟ Fاهـا ،ؾق چًـؿ
ظکایث به يامهای آياو يیم اٌاقه کكؾهاوث Fال شمله ،ؾقظکایث ؾوم ،يام ٌاهؿ Eوهیل Dاوث که او
ؼىؾ ٠اٌ ٫ؾؼحكی به يام لیًب اوث -ؾق ظکایث چهاقم ،يام ٌاهؿ ‟ E
ویؿی ‟
هعمؿ شىهكی Dاوث-
قویلۀ شاللیه ،به گ٩حۀ هعحٍن ،ؾق  ٫ٍ٠او بـه ٌـا٘كشالل وـكوؾه ٌـؿه‟ Fاهـا ؾق قوـالۀ ومال
ّ
عٍیق يام هٍ١ى ٪آٌکاق يیىث ،و ؾق پایاو قوالهE ،يام ؼاَ آو ‟
ؼ٩یاالوـن ظـىقیل٭ـا Dقا بـه ٌـکل
ّ
‟
‟
ه١ما آوقؾهاوث٬ -كایًی ؾق ؾاوحاو وشىؾ ؾاقؾ کـه ه١لـىم هیکًـؿ هٍ١ـى ٪ؾق ومال عٍایق هئيـد
بىؾهاوث -بكای هرال ،هعحٍن٠ ،الوه بك ایًکه ال ؼايۀ هٍ١ى ٪با يـام ظكموـكا یـاؾ کـكؾه ،ؾق پایـاو
ؾاوحاو يیم به هً١٭ؿ ٌؿو ٠E٭ؿ هى١ىؾ Dبا هٍ١ى ٪اٌاقه کكؾهاوث-
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و١ؿی ؾق ظکایات باب پًصن گلىحینE ،ؾق  ٫ٍ٠و شىايی ،Dبه يام ٌـاهؿاو اٌـاقهای يکـكؾه و ال
آياو با ً٠اویى Eیاقی ٠میمE ،Dق٨ی٭یٌE ،DاهؿیٌE ،Dؽّی ،Dو هايًؿ ایىها یاؾ کكؾهاوث -ؾق ظکایث
‟
٬أی همؿاو يیم او ٠اٌ ٫ي١لبًؿپىكی بىؾهاوث -ؾق بهیقوحین شاهی هن ،به ٤یك ال ٍ٠ـا٬ی کـه ؾق
هًاب ٟجاقیؽی به يام آياو اٌاقه ٌؿه ،جّكیعی به اواهیٌاو ؾق ؾوقۀ ظیات شاهی وشىؾ يؿاقؾ-
 -4جىِــی٩ات واٟ٬گكایايــۀ ٜــاهك و لبــان ٌؽّــیثها :ابیــىقؾی ؾق یکــی ال ظکایــات
اویهالعیٌمیه ،ؾق وِ ٧ؾه پىك شىاو که ؾق هکحب يٍىحه بىؾيؿ٠ ،الوه بك جىِی٩ات و جٍـبیهات
‛ † ‛ “ ‛ ” ‛ † “ ‛ ‛ “ ُّ ‟
ـاٜكیى [ب٭ـكة،2 :
ظکن ِ٩كاء „ ٨ا ٟ٬لىيها جىك الً „
جکكاقی ،ؾقباقۀ پىًٌ آياو گ٩حهاوث ---E :ؾوحاقهای لقؾ به „
 ]69ؾق وك بىحه ،همه بك هى والم کكؾيـؿ• Dابیـىقؾی  -‡142 َ ،1ؾق ظکـایحی ؾیگـك يیـم ال شىايـايی یـاؾ
هیکًؿ که ؾق ؾهٍ ،٫پیً ٬بك ‟
لکكیاّ ،
مغىل هیؼىايؿيؿ• -هماو‡119 َ ،
ّ
ؾق قوــالۀ وماال عٍاایق ؾقبــاقۀ يعــىۀ پىٌــً هٍ١ــى ٪جىِــی٩اجی آوقؾه -او ال هعحٍــن ٘لــب
کكؾهاوث که Eبه بؿیهه يٝمی به شهث ي٭ٍبًؿ چا٬چىق بىكایؿ ،Dو هعحٍن چًیى وكوؾهاوث:
کكؾ پا ؾق چاٍ٬ىق آو وكوٌ ،ى٬ن بیً واؼث

همچى بًؿ چاٍ٬ىقم پایبىث ؼىیً واؼث

چاٍ٬ىق ال يال چـىو ؾق پـا کًـؿ شـايـاو هـى

بـاؾ بـًـ „ؿ چـا٬ـٍـىقي قٌحـههای شـاو هـى
•هعحٍن کاٌايی‡1408 َ ،

ؾق قویلۀ شاللیه يیم ویژگیهای ‟
ؼاَ هٍ١ى ،٪که او قا ال ؾیگك هٍ١ى٬او هحمـایم و بـه وِـ٧
وا١٬یث يمؾیک کًؿ ،چًیى اوث:
وكو “هالئنظكکات‛ ،پك بك وك لؾه ،هیؼكاهیؿF
قول وىم یا
„
چهاقم اؼحالٖ بىؾ که آو „
“
شًبً پـ ‟ „ك کـالهً يگكیؿ‣ •هماو‡1322 َ ،
وكو هالئـنظكکات
بـك وـ „ك „

 -5هکالمههای ٘ـىاليی هیـاو ٌؽّـیثها ،بـهویژه بـیى ٠اٌـ ٫و هٍ١ـى :٪ؾق ظکایثهـای
اویهالعیٌمیه وئال و شىاب هیاو ٌؽّیثها بىاهؿ ٨كاواو ؾاقؾ و ،ا٨موو بك ایًکه با لبايی واؾه و
‟
‟
بیجکل ٧بیاو هیٌىؾٌ ،ماق آوها ال ظؿ پًس ًٌ وئال هن ٨كاجك هیقوؾ:
‟
گ٩ث :ای ٠صن ،کصا بىؾی؟ ؾق ایى هؿت کىجاه هكیٓ بىؾی؟
گ٩حن :هكیٓ يبىؾم-
گ٩ث :په چكا قيگث لقؾ اوث؟
گ٩حن :قيگن چكا لقؾ يباٌؿ؟
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به ؼًؿه گ٩ث که چىو هكیٓ يبىؾی قيگث چكا لقؾ باٌؿ؟
گ٩حن :به واوٙۀ ٨كا-٪
گ٩ث :به واوٙۀ ٨كا ٪چهکه؟ •ابیىقؾی ‡135 َ ،1

و ؾق چًؿیى شای ؾیگك •يـک -همـاو ،‡118 ،109 ،103 ،بـال يمىيـههایی ال ایـى ؾوـث هکالمـههـای
٘ىاليی به چٍن هیآیؿ-
٠الوه بك ایى ،گ٩ثوگىی قاوی با هٍ١ى ،٪ؾق چًؿیى ظکایث ،به ِىقت ٌـ١كهای اقجصـالی و
اقوال آو ال٘كی ٫ياهه ايصام ٌؿه -ؾق ـیل ،ؾق ایى باقه جىٔیط هیؾهین-
‟
ٌؿو ياهـههایی هًٝـىم
 6و  -7اٌاقه به وبب وكوؾه ٌؿو اٌ١اق ٨یالبؿاهه و اٌاقه به قؾ و بؿل „
هیاو قاوی و ٌاهؿاو :يکحۀ ظائم ‟
اهمیث ؾق بىیاقی ال ظکایثهای ابیىقؾی ،اٌاقه به وبب وـكوؾه
کبـىجك ياهـهبك بـه هٍ١ـى ٪اقوـال کـكؾه-
ٌؿو ابیاجی اوث که بك بؿیهه وكوؾه و ال٘كی٬ ٫اِـؿ یـا ‚ „
کبـىجك ياهـهبك بـه وی
هعبىب يیم شىاب قا به ِىقت هًٝىم یا هًرىق و گاه اقجصاال ال ٘كی٬ ٫اِؿ یا
„
اقوال کكؾهاوث Fبكای يمىيه:
ياگاه ال ٠الن ٤یب ‛
هلهن ٌؿم بؿیى بیث:

بك قغ لیًب چى ٠اٌٌ ٫ؿ وهیل

یـاقب ا٨ـکـى ؾق ؾل او يیـم هیـل
•ابیىقؾی ‡116 َ ،1

جا آيکه بك کا٤فی ایى بیث يىٌحن:
گـٍحن ل شـىق چـكغ ال آو هـهكباو شؿا

همچى[و] کبىجكی که ٌؿ ال آٌیاو شؿا
•هماو‡137 َ ،

و آو کا٤ف قا بك بال کبىجكی بىحن ---و پكايؿم-
چىو ٬لن بك کا٤ف يهاؾم ایى بیث به ؼا٘كم قویؿ:
ؼیل کبىجـكی کـه به بام جـى هـیپـكيؿ

هكیک بـه ياهـهای ل ؾیـاقی قویؿهايؿ
•هماوشا‡

و ایى کا٤ف قا يیم بك بال کبىجكی بىحن و پكايؿم• -هماوشا‡

ؾق يمىيۀ لیك يیم وئال و شىابی با ِب٥ۀ و٬ى٠ی ؾیؿه هیٌىؾ:
چىو ٠اقْ گل٩اهً قا بؿیؿم گ٩حن:
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ال هصـك ق٬یـب و وِل شاياو
ِؿ ٌکك که جاله ٌؿ هكا شاو
“
‟
و چىو او هكا بؿیؿ ً٤چۀ لبً چىو گل به ؼًؿه ٌک٩ث و گ٩ث که ؾق ایى هؿت کصا بـىؾی؟ •همـاو،
َ ‡140

ؾق هىاقؾی يیم هٍ١ى ٪پاوػ ابیىقؾی قا ٨یالبؿاهه به ٌ١ك پاوػ هیگىیؿ:
„‟
چىو قول چًؿ ال ایى ّ٬ه گفٌث ایى بیث بگ٩حن و به ؾوحً ؾاؾم:

به ها ؾٌمى ٌىی ،با ؾٌمًاو یاق

هؿام ،ای یاق ،هی يىٌی به ا٤یاق

و چىو ایى بیث قا هٙال١ه کكؾم ؾیؿم ---ؾق لیك لب گ٩ث:
قيصايؿ هكا ل ً٘١ه ایى ٌىم
یک قول ل باؾه هايؿ هعكوم
•هماو‡154 َ ،

‚
ابیىقؾی ؾق آؼكیى ظکایث يیم ،به ؾلیل ج٥ا٨ل هٍ١ى ،٪بیحی قا اقجصـاال بـك کا٤ـف هیيىیىـؿ و
‛
کا٤ف قا بك باالی بكگ ؾقؼحی يهاؾه ،بك قوی آب هیايؿالؾ و هٍ١ى ٪بـكگ قا بكهـیؾاقؾ و هیؼىايـؿ-
اؾاهۀ گ٩ثوگىهای آو ؾو به لباو ٌ١ك و با ِب٥ۀ و٬ى٠ی ؾق ظکایث آهؿهاوث• -هماو‡160,159َ ،
ؾق ظکایثهای ؾیگكی ال اویهالعیٌمیه يمىيههای ؾیگكی ال ایى يى ٞگ٩ثوگىها ؾیؿه هیٌىؾ
•يــک -همــاو -‡159 ،156 ،154 ،151 ،150 ،147 ،132 ،123َ ،ویژگــی اؼیــك ،یکــی ال ٌاؼّــههای
ّ
اِلی و هًعّكبه٨كؾ قوائل هعحٍن اوث -يکحۀ ظائم ‟
اهمیث ؾیگـك آو اوـث کـه ؾق ومال عٍایق
هًرىق هـحى بـك بؽـً هًٝـىم ٤لبـه ؾاقؾ‟ Fاهـا ،ؾق قوایلۀ
• ‡٪966يیم ،هايًؿ اویهالعیٌمیه ،بؽً „
ّ
شاللیه • ،‡٪980که ظؿوؾ چهاقؾه وال په ال ومل عٍیق جؿویى یا٨حه ،ایـى يـىآوقی و ؾگكگىيیهـا
بیٍحك ٌؿه و هعحٍن با ؾقز ٤ 64مل ،بؽً هًٝىم قا بك هًرىق بكجكی ؾاؾهاوث-
 -8هٕاهیى واوىؼحی :ا٠كاْ ال هٍ١ـى ٪لیبـاقوی وـًگؾل یکـی ال هٕـاهیى ٌـ١ك وـبک
ؼكاوايی اوث ،و ‟
البحه ؾق ؾوقههای ب١ؿ يیم هیجىاو يمىيههایی ال آو ؾق ٌ١ك یا٨ـث‟ Fاهـا ،ایـى يـىٞ
ٌ١ك و٬ى٠ی ؾق هیايۀ ٬كو ؾهـن هصـكی اوـث-
ٌ١ك ،لیك ً٠ىاو Eواوىؼث ،Dال ؼّیّههای „
٤الب „
ابیىقؾی ؾق یکی ال ظکایات ؼـىؾ ،کـه بـه هـاشكای ياهـهيگاقی هًٝـىم ؼـىؾ بـا پىـكی کبىجكبـال
هیپكؾالؾ ،ؾقباقۀ وكايصام ایى ؾووحی ،که به ياقٔایحی و ؼٍن ؾو ٘ك ٦هیايصاهؿ ،هیگىیؿ که بـا
ل١ى و ي٩كیى هٍ١ى ٪ال اؾقيه و٩ك کكؾهاوث ،و وپه ایى قبا٠ی قا آوقؾهاوث:
„
آو هـــه کـــه يهـــاو يمایـــؿ ابـــكو یً قا

گـــك يالـــه کًـــی جیـــم کًـــؿ ؼـ ‛
ــىیً قا
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بــك بــام جــى گــك هرــل کبــىجك گــكؾؾ

†بگكیـــم • ‡16ال او ؾگـــك هبـــیى ‛
قویـــً قا
•هماو‡138 َ ،

ّ
ٌـ١ك و٬ـى٠ی و ال يٝـك
هبايی
جبییى
ؾق
هعحٍن
یق
عٍ
ؾق هیاو آذاق ٬كو ؾهن هصكی ،قوالۀ ومل
„
‟
جًى ٞو کركت پكؾاؼحى به ایى يى١ٌ ٞك شایگاهی هًعّك به ٨كؾ ؾاقؾ -او ؼىؾ قا وأٌ ٟیىۀ ا٠ـكاْ
ؾق ٤مل ؾايىحهاوث •هعحٍن کاٌايی٘ -‡1375 َ ،ب ٫آهاقی که ِـالعیيیا و ههـؿوی • َ  ‡191بـا
ّ
هٙال١ۀ هٕاهیى قوالههای هعحٍن به ؾوث ؾاؾهايؿ ،ؾق ومل عٍایق ٤ 14ـمل و ؾق قوایلۀ شاللیاه
ظکایـث
٤ 32مل با هعحىای و٬ى٠یـ واوىؼحی وشىؾ ؾاقؾ -گ٩حًی اوث ؾق باب پًصن گلىاحین ،ؾق
„
Eؾق ٩ً٠ىاو شىايی ،چًاو که ا٨حؿ و ؾايی Dيیم هٕمىو واوىؼحی ؾیؿه هیٌىؾ-
ٌـ١ك و٬ـى٠ی ،هىٔـىٞ
 -9ق٬یبوحیمی و ظٕىق ق٬یباو :یکی ال ٌایٟجكیى ویژگیهای
„
٨کـكی „
„
ٌ١ك و٬ى٠ی وكٌاق اوث ال گلههای ٠اٌـ٭او ؾق ایـى بـاقه و
ظٕىق ق٬یباو ؾق کىی هٍ١ى ٪اوث„ -
شهث ؾق اهاو هايؿو ال آياو به کاق هیبًؿؾ -ال اٌاقات هىشـىؾ
ايىا ٞجكً٨ؿهایی که ٌا٠ك و٬ى٠ی ؾق „
قوـیؿو ابیـىقؾی
ؾق اویهالعیٌمیه چًیى بكهیآیؿ که ایى ق٬یباو ،ؾق هك کىی و بـكلو ،قاه قا بـكای
„
به يمؾ هٍ١ى ٪بىحهايؿ -ؾق یکی ال ظکایات ،ق٨حاق یکی ال آوها با شمئیات جىِیٌ ٧ؿهاوث:
ابیىقؾی ،ؾق ظكم ٬ؿن٠ ،اٌ ٫شىايی به يام ‟
هعمؿ هیٌىؾ که ،ال هعحٍن جا ؾقویً ،همه
گك٨حاق اویًؿ -ؾق ایى هیاو ،یکی ال ق٬یباو ؾقویٍی ویاهوك اوث که ؾق کىی شىاو گؿایی هیکًؿ ،و
و٬حی ال ٠ال٬ۀ ابیىقؾی به ‟
هعمؿ آگاه هیٌىؾ ،اٌك٨یهایی قا که ابیىقؾی به وی ؾاؾه بىؾ بك وكي
هیليؿ و او قا ؾًٌام هیؾهؿ و هیگىیؿE :هى ال گكوًگی بمیكم بهحك باٌؿ که ال ق٬یب ٠صن هماق اٌك٨ی
بگیكم• Dابیىقؾی  F‡125 َ ،1و ؾق پایاو ظکایث ،گؿا ،با ؾیؿو ؾووحی و وِال آو ؾو٠ ،کهال١ملی
يٍاو هیؾهؿ که ابیىقؾی آو قا ــ که يمىيۀ ٠صیبی ال ق٨حاق ق٬یباو اوث ــ بكای ؼىايًؿه ‟
هصىن
کكؾهاوثE :گؿا چىو ؾیؿ که پىك ؾوث هكا گك٨حه ،به هن ویك هیکًین ،لب به ؾًٌام گٍاؾ و هكا ي٩كیى بىیاق کكؾ و
گكیباو پاقه کكؾ و قوی بك ؼاک هالیؿ• Dهماو -‡127 َ ،ؾق شاهایی ؾیگك •ال شمله٩ِ ،عات  112و  ‡114يیم
به ق٬یبوحیمی اٌاقه ٌؿهاوث-
عؿالههای هذتلن :ؾق ؾو قوالۀ هفکىق يیم به ظٕىق ق٬یباو و گلههًؿی ال هٍ١ى ٪به ؾلیل
‟
جىشه به آياو اٌاقههای ٨كاوايی وشىؾ ؾاقؾ •الشمله٩ِ ،عات -‡1439,1438 ،1341 ،1353,1327
ّ
ا٨موو بك ایى ،ؾق ومل عٍیق ،يمىيهای ال ق٨حاقهای ق٬یباو بهجّ٩یل ـکك ٌؿهاوث -هعحٍن ،ؾق یکی
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ال ٌبها ،که ؾق ظىالی ؼايۀ هٍ١ى ٪ویك هیکكؾه ،ق٬یب قا هیبیًؿE :ياگاه ؾق وایۀ ؾیىاق باهً ا٨حاؾهای
قا وایههرال ؾیؿم که ٬ك٠هواق بك ؼاک هی٤لٙیؿ [= هی٤لحیؿ] و همچى هاق بك ؼىیً هیپیچیؿ• D---هماو،

وك ٤یكتوقلی ،هیؼىاهؿ که به جی ٣کیًه هالکً
َ  -‡1437,1436هعحٍن ،با ؾیؿو او ،ال „
„
کًؿ ---ؾق اؾاهۀ ؾاوحاو به گ٩ثوگىهای آو ؾو اٌاقه ٌؿهاوث-
‟
ؾق گلىحین و١ؿی ،ؾق باب  ٫ٍ٠Eو شىايی ،Dيیم چًـؿ ظکایـث ؾقبـاقۀ ق٬یبـاو وشـىؾ ؾاقؾ Fاهـا
جّ٩یل و جىٔیعی ؾقباقۀ هىاشهه ،گ٩ثوگى ،و وِ ٧ق٨حاق آياو ؾیؿه يمیٌىؾ-
 -10جّكیط يىیىًؿه به وا١٬ی بىؾو ظکایات و ؾاوحاوها :ابیـىقؾی ،بـكای ظ٭ی٭ـی شلـىه ؾاؾو
‟
هٙالب و اً٬ا ٞـهى هؽا٘ب هبًـی بـك وا١٬ـی بـىؾو ظکایـات اویهالعیٌامیه ،ؾق ه٭ؿهـۀ قوـاله
جّكیط هیکًؿ که ؾق ؾوقۀ و٩كهای شىايی Eبه هك ؾیاقی به ؾقؾ یاقی هبحال و ال هك يگاقی[کفا] وحنٌ١اقی
شىايی اووث که بـه ٍ٠ـ ٫و
ؾق هعًث و بال هیبىؾ• Dابیىقؾی  ،‡87 َ ،1و قواله ظاِل ظکایثهای
„
ّ
‟
هعبث گفقايؿهاوث •هماوشا‡ -هعحٍن يیم ،ؾق پایاو ومل عٍیق ،ؾق پاوػ به ٠یبشىیی اظحمـالی
ؼىايًؿگاو ،ؾلیل واؾگی و بیپیكایه هايؿو اٌ١اق ؼىؾ قا Eبیاو وا ٟ٬کكؾو Dو ٨یالبؿاهه وـكوؾو آوهـا
هیؾايؿ •هعحٍن کاٌايیE -‡1473 َ ،اکرك اٌ١اق هًؿقشه ؾق آو وىث يٝنهاوث که ؾق و٬ث ق١٬ـه بـه شايـاو
يىٌحى یا شىاب ق١٬ۀ او ؾق ظٕىق ٬اِؿ يگاٌحى بؿیهۀ ٘ب ٟبا٠د ايحٝام آو گٍحه• Dهماوشـا‡ -او ؾق پایاو قویلۀ
شمئیـات
شاللیه يیم ؾلیل اِالض يکكؾو و وىحی ٤ملیات قا آگاه بىؾو شم١ـی ال همٍـهكیايً ال
„
بىؾو آوها و ظ٩ـ ٛقيـگ وا١٬یـث ،آو
وبب „
يمول آو ٤ملیات ـکك هیکًؿ Fال ایى قو ،بكای باوقپفیك „
„
اٌ١اق قا اِالض يکكؾهاوث:
‟ ‟
وبب يمول
هؿ ٫„ ٬ایى ٌهك گ٩حه ٌؿه که بك
„
ایى ٌّث وچهاق ٤مل ؾق ظٕىق شم١ی ال ا٠مۀ „
شمویات „
‛
‟
†
َّ
“
†
‛
“
یکیک ا٘ال ٞؾاقيؿ که اگك ٬ایل [هعحٍن] وكوؽى یک ٤مل قا ،بهظکن او أکفبـه أظ ‛ىـًه ،لیًـث ال
„
‟
‛
جکل٩ی که اللهۀ وؽىوالی اوث ‟
هلبه گكؾايؿ ،هماق گىيه باق „او جکفیب
لبان
کلمۀ العا٬ی ؾهؿ و به „
وعاب ج١كیٓ بك او هیباقيؿ• -هماو‡1386 َ ،
ال
„
اوی Eؾقووقویـؿاؾی
 -11یکی „
کكؾو قاوی و ٬هكهاو :هماو٘ىق که پیًجك هن گ٩حه ٌؿ ،ايحؽاب ق „

يمـایی قوایـث ا٨ـمایً هیؾهـؿ -ایـى اهـك ؾق ظکایثهـا و
و ؼىؾگى Dا٠حماؾ ؼىايًؿه قا بـه ظ٭ی٭ث
„
ؾاوحاوها ال ؾیگك جمهیؿات يىیىًؿگاو قوالهها بىؾه که هیماو واٟ٬يمایی قا بیٍحك کكؾهاوث Fبـؿیى
هً١ی که ایى هاشكاها بهوا ٟ٬بكای قاوی قوی ؾاؾه بىؾهاوث-
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‚
 -12واؾگی لباو و اوح١مال واژههای ٠اهیايه :يرك ابیىقؾی ٠مؿجا واؾه اوث و ،با ایًکه ؼـىؾ قا
‟
ه٭لؿاو گلىحین و١ؿی ‟
ه١ك٨ی کكؾه ،اذك چًـؿايی ال وـصٟگىیی و کـاقبكؾ آقایـههای بـؿی١ی ؾق
ال
يىٌحۀ او ــ شم ايؿک هىاقؾی ؾق ابحؿای ظکایات ــ ؾیؿه يمیٌـىؾ -او ال اِـٙالظات قایـس ّ٠ـك
ؼىؾ ،هايًؿ EاؼحالٖE ،Dج٥ا٨لE ،Dؼیكباؾ• Dؼؿاظاٝ٨ی‡E ،هً١٩لٌ• Dكهًؿه‡E ،اي١٩الٌ• Dكهًؿگی‡ اوح٩اؾه
ل٥ـث ٤Eالبـا Dقا هـن بـههً١ی
کكؾهاوث که ب١ؿها با
„
ٌ١ك و٬ى٠ی بـه کـاق هـیقوؾ„ -
بىاهؿ بىیاق ؾق „
‚
•‡17
ٜEاهكا Dبه کاق بكؾهاوث •ابیىقؾی  -‡142َ ،1شملههایی يٝیك Eو اگـك يـه هكچـه بیًـی ال ؼـىؾ بیًـیD
•هماو ،‡134 َ ،که واؼحاقی يمؾیک به لباو ٠اؾی و ٠اهیايه ؾاقؾ ،ؾق ظکایات بـه چٍـن هیآیًـؿ-
‟
‟
جکل ٧و ‟
جىشه به هؽا٘ب ٠ام ؾق يرك ابیىقؾی جا ظؿی اوث که او واؾهجكیى ٠باقات ٠كبی
ؾوقی ال
‟
قا يیم به ٨اقوی هً١ا کكؾهاوث ،و ایى واؾگی یکی ال ویژگیهای اِلی اؾبیات و٬ى٠ی اوـث ،و ؾق
اویهالعیٌمیه يیم ؾیؿه هیٌىؾ و ،با ‟
جىشه به لهاو يگاقي قوـاله ،هـیجـىاو بـه جؤذیكگـفاقی آو ؾق
اؾبیات و٬ى٠ی ‟
‟
جىشه کكؾ-
‟
‟
ـ٧
لباو قوالههای هعحٍن بایؿ گ٩ث که هكچًؿ ؾق ایـى قوـالههـا پیچیـؿگی و جکل „
اها ؾقباقۀ „
وشىؾ ايـىا ٞوـص ٟو اوـح١اقه و جٍـبیه ،بؽـً
بكؼی هحىو ‟„ ً٨ی آو ؾوقه ؾیؿه يمیٌىؾ‟ ،اها ،به ؾلیل
„
هًرىق ایى قوالهها ،ؾق ه٭ایىه با اویهالعیٌمیه ،يرك ‟ً٨یجكی ؾاقؾ و †
ویژگی لبـاو ه٭اهـات ؾق
بیٍحك
„
ٌ١ك و٬ى٠ی ،بیٍحك ؾق اٌ١اق هعحٍن و
آوها هٍهىؾ اوث -واؾگی لباو ،به ً٠ىاو یکی ال ؼّایُ „
بؽً هًٝىم قوالهها ؾیؿه هیٌىؾ-
يتیجهگیغی
‟
ابیــىقؾی ،یکــی ال ه٭لــؿاو وــ١ؿی ؾق اواؼــك ٬ــكو يهــن هصــكی ،بكؾاٌــحی ه٭اهــهواق ال گلىااحین
‟
ؾاٌحهاوث Fلیكا بىیاقی ال کاقکكؾها و هئل٩ههای ه٭اههها قا هیجىاو ؾق اویهالعیٌامیه یا٨ـث•-‡18
ؾق ٘ىل جاقیػ ،بكؾاٌث يىیىًؿگاو ایكايی ال گىيه .ژايك ه٭اهه ،با ايٙ١ا٦پـفیكی و ‟
وـیالیث همـكاه
„
بىؾهاوث و ،هكیک بًا به ولی٭ه و ـو ٪ؼـىؾ٬ ،الـب٨ .ـكم هح٩ـاوت و هعحـىای ‟
هحًـى٠ی بـه ه٭اهـه
هايًؿ ا٨موؾو به ٘ـىل
بؽٍیؿهايؿ -په ال ج٥ییكاجی که ابیىقؾی ؾق ه٭اههيىیىی ایكايی به وشىؾ آوقؾ„ ،
ظاالت ٠اٌ٭ی ،هعحٍن کاٌايی يیم ،بـا ٘ـىاليیجـك کـكؾو ؾو
ظکایات و هًعّك کكؾو آو ؾق بیاو
„
وایی آو ،ه٭اههيىیىی قا به هكل ؾاوحاو ٠اٌ٭ايه قوايؿ-
ظکایث ٠اٌ٭ايۀ ؼىؾ و يیم با ا٨موؾو بك شًبۀ „ق „
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با ً٠ایث به ایًکه قوالۀ اویهالعیٌمیه ؾق وـال  ٪ 898و هنلهـاو بـا ؾوقۀ آ٤ـالیى و جکـىیى
‟
‟
شكیاو و٬ى ٞؾق ‟
ـات
اؾبیات جؤلیٌ ٧ؿه ،و همچًیى ،يٝك به ایًکه بىـیاقی ال هئل٩ـههای
لبـايی اؾبی „
„
و٬ـى٠ی
و٬ى٠ی ؾق آو ؾیؿه هیٌىؾ ،هیجىاو گ٩ث که ایى قوـاله بـك ایصـاؾ ٬الـب و هعحـىای آذـاق
„
ؾوقههای ب١ؿ ،هايًؿ قوائل هعحٍن ،جؤذیكگفاق بىؾهاوث-
اؾبی لهاو ؼىؾ ،یً١ی گ٩حماو
با ج٥ییكاجی که ابیىقؾی ،جعث
جؤذیك قویکكؾ قایس ٨کكی و „
ّ
‟
واٟ٬گكایی ،ؾق ه٭اهه به وشىؾ آوقؾ ،ه٭ؿهه و بىحك اللم بكای ٨كاهن آهؿو قوالههای ومل عٍیق و
شاللیۀ هعحٍن به وشىؾ آهؿ Fقوالههایی که ال ؾیؿگاه و٬ىٞپژوهاو Eگىيه .ژايكی ياًٌاؼحه Dبا
ویژگیهای هًعّكبه٨كؾ ٌمكؾه هیٌىؾ-
‟
ات و٬ى٠ی ؾق قوـالۀ اویهالعیٌامیه ٠باقتايـؿ ال :وـى ٪ؾاؾو لبـاو
ههنجكیى ویژگیهای اؾبی „
به ومث واؾهگىیی Fوقوؾ ل٥ات و ً٠اِكی ال لباو گ٩حاق و هعاوقه Fهًعّك کكؾو ظکایات قواله
به ٌاهؿوحایی و بیاو اظىال ٠اٌ ٫و هٍ١ى ٪لهیًـیٌ Fـكض ؾ٬ـای ٫و شمئیـات ق٨حاقهـای ٠اٌـ ٫و
هٍ١ى F٪ق٬یبوحیمی Fبیاو ظال کكؾو Fا٠ـكاْ ال هٍ١ـى ٪وـحمکاق Fو بـاال بـكؾو EهًكوـالههایD
ايًـؿگی هؽا٘ـب ؾق پـفیك٨حى وا١٬ـی بـىؾو ظکایثهـا ،ال ٘كیـ٘ ٫ـىاليیجك کـكؾو
اً٬ا٠ی و باوق
„
اوی Eؾقووقویؿاؾی یا ؼىؾگىD
هکالمههای ٠اٌ ٫و ٌاهؿ Fیکی کكؾو قاوی و ٬هكهاو ،و بهكهگیكی ال ق „
ؾق قوایث Fجّكیط به يام هکاوها Fـکك لهاوهای وا١٬ی و اواهی ا٨كاؾ Fبه کاق بىـحى کلمـاجی يٝیـك
‟ E
ال٭ّه Dو Eآؼك األهك Dؾق ي٭ل ظکایثها و ؾاوحاوها و جّكیط يىیىـًؿه بـه وا١٬ـی بـىؾو آو Fپؿیـؿ
آوقؾو يركی آهیؽحه با يٝن کـه ؾق آو قاوی٠ .اٌـ ٫اٌـ١اقی قا ٨یالبؿاهـه و هحًاوـب بـا ق٨حاقهـای
‟
•هفکك‡ هیوكایؿ ،و با اٌاقه به وبب وكوؾه ٌؿو اٌ١اق ،ؼىايًؿه قا يیـم ال ؾلیـل ؼلـ ٫اذـك
هٍ١ى٪
آگاه هیکًؿ-
پیيىكت
 -1گ٩حًی اوث که ایكز اٍ٨اق اویهالعیٌامیه قا بكاوـان يىـؽهای ؾق کحابؽايـۀ ؾايٍـگاه اوپىـاالی وـىئؿ هًحٍـك
کكؾهاوث -يىؽۀ جالهای ال ایى قواله به ٌماقۀ 19732ؾق کحابؽايۀ هصلـه يگهـؿاقی هیٌـىؾ Fو گكچـه يـا ُ٬اوـث،
هیجىايؿ ؾق ق ٟ٨پاقهای ال ابهاهات يىؽۀ چاپی ،وىؾهًؿ باٌؿ-
 -2اظمؿ هًموی آذاقی قا که يگاقيؿگاو آوها ّ٬ؿ ؾاٌحهايؿ ال گلىحین ج٭لیؿ کًًـؿ بـه وـه ؾوـحه ج٭ىـین کكؾهاوـث:
يؽىث گكوهی که ؾق کاق ؼىؾ ،با آوقؾو ٠باقتها و شملههایی هٍابه ،آٌکاقا ،ال و١ؿی ج٭لیؿ کكؾهايؿ Fؾوحۀ ؾوم هٍحمل
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بك آذاقی اوث که ؾق هحى به آوها پكؾاؼحه ٌؿ Fگكوه وىم ،يگاقيؿگايی هىحًؿ که به يعىی ياؼىؾآگاه جعث جـؤذیك گلىاحین
بىؾهايؿ Fهكچًؿ ؼىؾ به آو ه١حك ٦يیىحًؿ• -هًموی‡168 َ ،
E -3باوقؾِ Dىقت ؾیگكی ال Eابیىقؾ Dاوث• -يک -قٔا‡474َ ،
‟
اظحمـال
 -4ؼىايؿهیك •ز ‡700,699َ ،4هاشكایی ال ٬ىل کمالالؿ †یى ظىیى ابیىقؾی ي٭ل کكؾهاوث و ایـى گ٩حـه
„
و٩ك ابیىقؾی به هّك قا ج٭ىیث هیکًؿ-
 -5اوظؿی ‛بلیايی •ز ‡3576َ ،6وال و٨ات وی قا  ٪930ـکك کكؾهاوث-
‟
 -6ایى ؾو قواله هحٍکل ال هصمى٠های ال اٌ١اق و٬ى٠ی و واوىؼحی اوث که هعحٍن ،بـه ِـىقت هًرـىق ،بـه ٌـؤو
‟
وكوؾو بالبؿاهۀ اٌ١اق ٌؿه ،اٌاقه کكؾهاوث-
وكوؾه ٌؿو آوها و اج٩ا٬اجی که هىشب ‟قؾ و بؿل ٌؿو ياههها و
„
 -7يىیىًؿگاو ،ؾق ایى ه٭الهٔ ،مى اٌاقه به شایگاه هًعّك به ٨كؾ قوائل هعحٍن ؾق جبییى هکحب و٬ى ٞو واوىؼث،
ّ
وایـی لهـاو،
بكؼی ویژگیهای واؼحاقی و وبکی و يیم وكٌث
ؾاوحايی قوالههای ومل عٍیق و شاللیه ،ال شمله ٬ـاب „ق „
„
‟
ٌؽّیث قا بكقوی کكؾهايؿ-
هکاو ،و
‟
‟
 -8ویكون ٌمیىا يیم گلىحین و١ؿی قا اوز آهیمي ؾو وبک يرك هىلوو ؼىاشه٠بؿالله و ممیمیت ٬أی ظمیؿالؿیى
بلؽی هیؾايؿٌ• -میىا ‡94 َ ،1
†
 -9ؾق ه٭الۀ همبىق ،به ؾه کاقکكؾ ٠مؿۀ ممیمیت ظمیؿ به ایى ٬كاق اٌاقه ٌؿهاوث ‡1 :قاوی ؾاوحايی قا بكای يىیىًؿه
بالگى هیکًؿ ‡2 Fقاوی و٩ك هیکًؿ ‡3 Fقاوی بـه یـک هکـاو هیقوـؿ ‡4 Fقاوی الؾظـاهی هیبیًـؿ ‡5 Fؼٙیبـی ؼٙبـه
‛
هیؼىايؿ ‡6 Fؼٙیب وىؾی ٘لب هیکًؿ ‡7 Fؼٙیب وىؾی هی ‛ب ‛كؾ ‡8 Fؼٙیب هیقوؾ ‡9 Fقاوی ؼٙیب قا هیشىیـؿF
 ‡10قاوی ؼٙیب قا يمییابؿ-
 -10ایى هىقؾ يٝایك ٨كاوايی ؾق گلىحین و١ؿی ؾاقؾ-
 -11ایى هىقؾ ؾق وه ظکایث ؾیؿه هیٌىؾ-
‟
 -12الآيصاکه ظکایات ابیىقؾی جًها به بیاو  ٫ٍ٠و ظاالت آو هًعّك اوث ،هیٌىؾ گ٩ـث کـه جىشـه او ؾق يىٌـحى
‚
شىايی Dگلىحین بىؾه اوث-
قوالهاي ٤البا هٙ١ى ٦به باب  ٫ٍ٠Eو
„
٬ -13هكهاو ؾق ممیمیت همؿايی Eابىال٩حط اوـکًؿقی Dاوـث و ؾق ممیمایت ظكیـكی Eابىلیـؿ ‛وـكوشی٬ -Dهكهـاو
ممیمیت ظمیؿی هًعّك به یک ٌؽُ واظؿ يیىث ،و ؾق هك ه٭اهه ،به جًاوب هىٔى٠ ،ٞىْ هیٌىؾ Fو ؾق ه٭اهـههای
هىقؾ بعد ها قاوی و ٬هكهاو یکی هیٌىؾ-
 -14با ‟
جىشه به ایًکه ؾق ؾوقۀ هىقؾ بعد هـا ؾو شكیـاو ٠مـؿه وشـىؾ ؾاقؾ ،ؾق ایـى ه٭ایىـه ،شـاهی يمایًـؿۀ ج٭لیـؿ
‟
وبکی گلىحین و بهیقوحین آو قا يٍاو هیؾهؿ ــ و ابیىقؾی،
وًثگكایاو ال گلىحین اوث ــ همچًاوکه ه٭ایىۀ ویژگیهای
„
‟
يمایًؿۀ ج٭لیؿ پیكواو ٘كل جاله و و٬ى -ٞال ایى قو ،ا٤لب ؼّیّههای اؾبیـات و٬ـى٠ی ؾق قوـالۀ ابیـىقؾی ؾیـؿه هیٌـىؾ-
همچًیى ،به شهث پاوػ ؾاؾو به پكوً هعحمل ،يگاقيؿه ؾق ایًصا یاؾآوقی هیکًؿ که پیً ال  ،٪898یً١ی وـال جـؤلی٧
اویهالعیٌمیه ؾق هكات١ٌE ،ك Dو٬ى٠ی با اٌ١اق هعکن ٌهیؿی ٬می ؾق ؾاق ‟
الىلًٙۀ جبكیم جکىیى یا٨حه بىؾ ،و وال جـؤلی٧
„
‚
ٌـ١ك و٬ـى٠ی ؾق
اویهالعیٌمیه ه٭اقو با و٩ك ؾوم و ظٕىق ٌهیؿی ٬می ؾق هكات و هح١ا٬یا پفیكي هبايی شمال
„
ٌـًاؼحی „
آيصا بىؾهاوث• -ؾق ایى باقه يک -بایكامظ٭ی٭ی‡110,107َ ،
 -15ویكون ٌمیىا ،با ؾق يٝك گك٨حى ایى ‟
جىو ٟؾق هً١ا و هّـاؾی ٫ه٭اهـه ،هًٍـؤ بكؼـی قهاوهـای اقوپـایی قا يیـم
ه٭اهات ‟
ه١ك٨ی هیکًؿE :ه٭اههيىیىی قا هیجىاو هًٍؤ قهاوهایی چىو قابیىىىن کكولو ه ،اذك ؾايیل „ؾ٨ى ؾايىث ،که هكچًؿ
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‟
٬هكهاو آو ؾ٤لبال و “هعیل يیىث‟ ،اها قهاو هصمى٠های ال ظىاؾخ گىياگىيی اوث که بكای یک ٬هكهاو اج٩ا ٪ا٨حاؾهاوث---
ایى هً١ی ظؿا٬ل ؾق جکاهل قهاو ظىاؾخ • ‡novel of incidentآٌکاق اوثٌ• -Dمیىا ‡94 َ ،1
 -16ؾق هحى Eبگكیمؾٔ Dبٗ ٌؿهاوث-
‚
 -17کلمۀ ٤Eالبا Dهًىل هن ؾق جكکیۀ اهكولی بههً١ی ٜEاهكا Dبه کاق هیقوؾ-
ايك قوالههای هعحٍن اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاقؾ -پیً ال ایى
 -18چًاو ‟که پیًجك گ٩حه ٌؿ ،ؾق بیى اؾبا ؾق ج١ییى گىيه .ژ „
ّ
جع٭ی ٫يیم ،هعمؿقٔا جكکی قوائل هعحٍن قا ؾق ؾوحۀ ه٭اهات ٬كاق ؾاؾهاوثE :قوالۀ ومل عٍیق و شاللیاه ،ؾق وا٬ـ ،ٟؾو
ه٭اهۀ ٠اٌ٭ايهايؿ که ٌا٠ك جكکیبی „قوایی ال يٝن و يرك قا ؾق آوها اقائه کكؾهاوث• Dجكکی -‡90َ ،هىٔى ٞه٭الۀ ایٍاو ي٭ؿ
اؾبی قوائل ،به شملۀ هفکىق بىًؿه کكؾهاوث-
جّعیط ؾیىان هعحٍن بىؾه و ،ؾق ج١ییى يى„ ٞ

هًابغ

ابكاهیمی ظكیكی٨ ،اقن ،ممیمهوىیىی ؾق ّ
اؾبییت فیقوی ،ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ؾوم ،جهكاو -1383
‟
ابیىقؾی ،کمالالؿ †یى ظىیى •E ،‡1ايیهال١اٌ٭یى ،Dبه کىًٌ ایكز اٍ٨اق ،فكهىگ ایكان لمیه ،ز  ،15وؽى ،جهـكاو
-160,85 َ ،1347
ـــــــــــــــ •E ،‡2چاقجؽـث ،Dبـه کىٌـً ایـكز اٍ٨ـاق ،فكهىاگ ایاكان لمایه ،ز  ،15وـؽى ،جهـكاو ،1347
َ -84 , 9
اٍ٨اق ،ایكزE ،ؾو اذك ال ظىیى ابیىقؾی ،Dفكهىگ ایكان لمیه ،ز  ،15وؽى ،جهكاو - 8,5 َ ،1347
ّ
اهیكؼايی٤ ،الهكٔاE ،شایگاه کحـاب ؾق هًاوـبات ٨كهًگـی جیمىقیـاو ،Dمغیلعایت ملای کحیباؿاق و وایلمیوؿهی
ّ
اعالعیت ،ي  ،60لهىحاو -59,54 َ ،1383
‟
‟
الؿیى ‟
هعمؿ ،عكفیتالعیٌامیه و عكصایتالعیقفیه ،بـه کىٌـً ـبیطاللـه ِـاظبکاقی و آهًـه
اوظؿی ‛بلیايی ،ج٭ی
٨ؽكاظمؿ ،با يٝاقت ٠لمی ‟
هعمؿ ٬هكهاو ،هیكاخ هکحىب ،جهكاو -1389
„
‟
بایكامظ٭ی٭ی ،ق٬یهE ،جا ظ٭ی٭ث ٌىؾ هصال همه :جؤهلی ايح٭اؾی بك کحاب صؿ ویل عٍك مصیل ّ٨ ،Dلًاهۀ ومؿ کحیب
ّ
اؾبییت ،ن  ،3ي  ،12لهىحاو -120,97 َ ،1396
بهاق‟ ،
هعمؿج٭ی ،وطکٌىیوی ،هصیؿ ،چاپ يهن ،جهكاو -1376
ّ
پكاپ ،والؾیمیك ،قیؽثٌىیوی لصههی پكیین ،جكشمۀ ٨كیؿوو بؿقهای ،جىن ،جهكاو -1368
جكکی‟ ،
هعمؿقٔاE ،ؾوباقهکاقی و ٌحابلؾگی ؾق جّعیط هفث ؾیىان هعحٍـن کاٌـايی ،Dویماۀ فكهىگىاحین ،وـال
ه٩حنٌ ،ماقۀ چهاقم• ،پیاپی ،‡27 :آـق -107,90 َ ،1384
‟
شاهی٠ ،بؿالكظمى ،بهیقوحین ،به کىًٌ اوما٠یل ظاکمی ،ايحٍاقات ا٘ال٠ات ،چاپ ٌٍن ،جهكاو -1387
ش٩١كیاو ،قوىل ،وفكویمۀ مىظى ظس ٌهكبیوى بیگم ،هٍ١ك ،جهكاو -1374
ظاشیاويژاؾ٠ ،لیكٔا و ق٬یه بایكامظ٭ی٭یE ،ي٭ً ؾاق ‟
الىلًٙۀ جبكیم ؾق ایصاؾ و گىحكي قویکكؾ و٬ى٠ی به ٌ١ك ،Dاؾب
فیقوی ،وال ؾوم ،ي • 2پیاپی ،‡11 :پاییم و لهىحاو -66,54 َ ،1391
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‟
‟
الؿیى العىیًی ،ظطیب ّ
الى َیك فی اؼطیق افكاؾ الطٍك ،ز  ،4کحابؽايۀ ‟
ؼیام ،جهكاو
ؼىايؿهیك٤ ،یاخالؿیى بى همام
-1333
‟
“
ؾو٤او„ ،اوكا و قوىل ش٩١كیاوE ،ظصاز و وال٘یى ،Dمیمیت ظس ،ؾوقۀ ؾوالؾهنٌ ،ماقۀ چهاقم •پیاپی،‡48 :
جابىحاو -104,79 َ ،1383
قا٤ب‟ ،
هعمؿE ،گىحكي پیكيگ ؾق ممیمیت ظمیؿ •قویکكؾی قیؽثًٌاؼحی ـ قوایثًٌاؼحی‡ ،Dاؾب فیقوی،
وال ؾوم ،ي • 2پیاپی ،‡11 :پاییم و لهىحاو -124,103 َ ،1391
قاويؿی ،هكجٕی ،جیقیػ اشحمیعی ایكان ،ز  ،7يگاه ،جهكاو -1368
‟
قٔاً٠ ،ایثاللهE ،ابیىقؾ ،Dؾایك المعیقف بمقگ اوالمی ،ز  ،6هكکم ؾایكةالم١اق ٦بمقگ اوالهی ،جهكاو ،1373
َ 476,473
‟
و١ؿی ،هّلطالؿیى ،گلىحین ،به کىًٌ ٤الهعىیى یىو٩ی ،ؼىاقلهی ،چاپ چهاقم ،جهكاو -1374
ٌمیىا ،ویكون • ،‡1وطکٌىیوی ورك ،يٍك هیحكا ،چاپ یالؾهن ،جهكاو -1387
ـــــــــــــــ •ٌ ،‡2یهؿبیل ؾق ّ
اؾبییت فیقوی٨ ،كؾون ،جهكاو -1381
ِالعیيیا ،هكین و هعمؿشىاؾ ههؿویE ،قوائل هعحٍن :ژايكی ياًٌاؼحهّ٨ ،Dلًاهۀ ومؿ اؾبی ،وال ؾومٌ ،ماقۀ
چهاقم •پیاپی ،‡15 :لهىحاو -209,187 َ ،1390
‟
الؿیى ،مصیله ّ
الىفی ه ،به کىًٌ ٠لیاِ٥ك ظکمث ،کحابؽايۀ هًىچهكی ،جهكاو -1363
٠لیٍیك يىایی ،هیكيٝام
‟
هعحٍن کاٌايی ،کمالالؿیى ،هفث ؾیىان ،به کىًٌ ٠بؿالعىیى يىایی و ههؿی ِؿقی ،هیكاخ هکحىب ،جهكاو -1380
هًموی ،اظمؿ‟ E ،
جحب ٟؾق گلىحین و١ؿی ،Dوظیؿ ،ي  ،113اقؾیبهٍث 167 َ ،1352ـ -178

