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 هیذکچ
٠لمیویاوی،يؽبگاوبهایاٌاقهبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاوجاقیؽیش٥كا٨یایهؽحّكبكقویٔمىه٭الهایىؾق
بؽحیٍىٞقاههكهمی،ؼالؾایىچىوايؿیٍمًؿايیيؽبگاوایىهیاوالاوثٌؿهؾوقهآوؾقؼىلوحاو٨كهًگیو
ؾقاهىالی،ابىالعىىٌهكیاق،پىقبمقگياؼؿااهىالی،ی١٭ىبابىاهىالی؛هصىوی٠بانبى٠لییىظًا،كليؿ٨

یاالملکیهٍهىقکحابيىیىًؿهاهىالی٠بانبى٠لی.ؾاٌحًؿهئذكیي٭ًویاویو٨كهًگیو٠لمیجعىالت
الپهجًهاوبىؾؾايٍمًؿاووپمٌکاوجىشههىقؾاقوپاؾقهاهؿتویکحابکهاوثالٙب٨یالًّا٠هکاهل

 .گكؾیؿاوح٩اؾه٬ايىوکحابالالملکیشایبهکهبىؾهویًاابى٬ايىوکحابباآًٌایی
وشاه١هوالهثواشحما٠یاؤاٞبهبىؾؾق٠لمیاشحما٠ی،ویاوی،يؽبگاووپمٌکاوکىًٌایىبكا٨موو
واوثيمىؾه٨كاهنشاه١هؾقجعىلبكایهًاوبیهایلهیًهوگفاٌحه٠می٭یجؤذیكهكؾمه١یٍحیاؤاٌٞؿوبهحك
 .قوؾهیٌماقبهاوالهیوایكايی٨كهًگوجمؿو٘الییؾوقاوالبؽٍیبعدهىقؾ٠ّكؾايینهیکه٘ىقیهماو

ىایالکؿامهكي٭ًبكقویوبىیهآل٠ّكؼىلوحايیايؿیٍمًؿاوباآًٌاییبكایایىثه٭ؿههجًهاشىحاقایى
 .ٌىؾگك٨حه٬كاقبكقویهىقؾیکهكآذاقواظىالجاؾاقؾجكیگىحكؾهجع٭ی٫بهيیاليؽبگاو
 .ٌی١هایكاو،ؼىلوحاو،،بىیهآليؽبگاو،:کلیذیواژگاو
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ُشًؿی٨ّل        ۰  ٌاپىقياهه 

 همذهه
ایالمؾوقهجاکنؾوثآوؾقٌهكيٍیًیواب٭ه کهاوثایكاوجمؿيیهایکايىوجكیىکهىالیکیؼىلوحاو

هایؾوقهالهايؿهشایبكبًاهایوآذاقبكقویباوجاقیؽیهًابٟوهحىوقوایثبهاوث.بكقویل٬ابکهى
و٨كهًگیاشحما٠ی،ویاوی،جعىالتؾقهمىاقهؼىلوحاوکهگ٩ثجىاوهیاوالمالپهواوالمالپیً

 .اوثؾاٌحهاواویي٭ًایكاو٤كبوشًىبویژهبهایكاوا٬حّاؾی
جكوینؼىلوحاوش٥كا٨یایالجّىیكیجىاوهیجاقیؽیهؿاقکواوًاؾوًٌاویوباوحاهایا٨حهیبكجکیهبا

ایالهیؾوقهبههكبىٖيمىؾـکكجىاوهیؼىلوحايیيؽبگاوو٨كهیؽحگاوالکههاییيٍايهجكیىؾیكیًه.يمىؾ
 .اوثهايؿهشایبكآياوالاقلٌمًؿیهایکحیبهکهاوث

اوح٭كاقوایكاو٨التؾقهاآقیاییظٕىقباایالهیؾوقهٌؿووپكیالپهؼىلوحاو٨كهیؽحگاو
يیملهاوآو٠لمیاؾاقیوویاویجعىالتؾقجىايىحًؿؼىلوحاوؾقپاقن٬ىمهايًؿهاآقیاییالهاییؾوحه
 .باًٌؿؾاٌحهوهن
ؼىؾاؾاقیواؾبیهای١الیث٨با(ؼىلوحاو)ایالهیکاجباووؾبیكاوهؽاهًٍیاوؾوقهؾقکهقوؾهیجّىق
 .ايؿيمىؾهجىهیلقاهیؽیؼٗالاوح٩اؾهوآهىليهایٌیىه
ايحؽابؾقوگك٨حه٬كاقهؽاهًٍیاوجىشههىقؾٌىيهايًؿٌهكهاییهًكیهایشاـبهوبىؾو٤ًیوبببه
 .اوثبىؾههئذكآوا٬حّاؾیوقوي٫ٌهكيٍیًیوىاب٫پایحؽثبكایٌهكایى
ال٨كاوايیهًكهًؿاووکاقگماقاوه١ماقاو،ايؿیٍمًؿاو،يیمواوايیاوواٌکايیاوهايًؿب١ؿهایؾوقهؾق

هىقؾؾقوىؾهًؿيهایيىٌحهکهؼاقاکىیایمویؿوقالجىاوهیيمىيهبكایکهايؿبكؼاوحهؼىلوحاو
 .بكؾيامقویؿههاؾوثبههاقاهاؤاٞوایكاوش٥كا٨یای

الپیًباه٭ایىهؾقجكیقوٌىجّىیكجعىالت،ایپاقهوهًابٟوشىؾواوٙهبهاوالمالپهؼىلوحاوال
 .ًٌاوینهیقا(آياوهمه يهچهاگك)ؾیاقایىيؽبگاوالٌماقیوؾاقیناوالم
الجًهايهکهٌؿهبا٠داوالمالپیًایكاوش٥كا٨یایؾقاذكِاظبظ٫ق٠ایثو٠ؿمهًاب٬ٟلث

/ایالهیباوحاوؾوقاوؾقؼىلوحاوهًكیوویاویاؾاقی٠لمی،يؽبگاوو٨كهیؽحگاووؾايٍمًؿاو
هؽاهًٍی اٌکايی/ واوايی/ ٨كهیؽحگاوويٍاويامالبلکهباٌین،يؿاٌحهؾوثؾقایویژهگماقي/
گاهیيیمؼىلوحايی  .يؿاقینؾ٬ی٭یآ

بهٌؿهگك٨حهياؾیؿهپژوهٍگكاوىیوال٤البااکهاوالمؾیىبهایكايیاوگكای٠ًللجكیى٠مؿهالیکیٌایؿ
 .باٌؿاوالمؾیىؾق»اذكِاظبظ٫«ویژهبهو»ظ٫«اهمیثؾلیل



 ۳  بىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاويؽبگاوًٌاؼثبكایه٭ؿهه

يؽبگاووؾايٍمًؿاويامواوايیوهؽاهًٍیٌاهاو٬ؿقتپكجىؾقباوحاوایكاوؾقؾايینهیکهشاییجا
يیمهاياههؼؿایهايًؿجاقیؽیواؾبیوآذاقهايؿهشایبكکههاییکحیبهؾقوگٍحههیهعىاؾاقی/٠لمی
 .اوثآياوبهه١ٙى٦جىشهبیٍحكیىوآهؿههیاوبهوؽىٌاهاوال٤الباا

گاهیيٍاوويامکهيیىثجّاؾ٨ی ٬كوالویژهبههىلماوایكايیيؽبگاووؾايٍمًؿاوالوىؾهًؿیهایوآ
ظ٫بهيهاؾووظكهثظ٩ٛکهؾاقؾٔكوقتایًصاؾقيکحهایىـکكوؾاقینؾوثؾقب١ؿبههصكیؾوم

پیاهؿهایويحایسالوگكؾیؿ٨كاهنآوبىحكاوالمؾیىوایهؾقکه٨كهًگیهًكیاؾبی،٠لمی،آذاقِاظباو
کهيؽبگايی/اهابؿايینقاهىلماوایكايیؾايٍمًؿِؿهاياماهكولکهٌؿوبببىؾؾیًیویاوی،جعىالت
و١٨الیثهایولهیًهًٌاوؿهیقاآياوایكايیشاه١هوًؿباٌهیاوالمالپیًایكاوبههكبىٖ

 .يباٌؿبیٍحكج١ؿاؾٌاوهنؾوثايگٍحاوج١ؿاؾالؾايؿهیقایٍاو٠ملکكؾها
ظٕىقواب٭هؼىلوحاو،ؾقٌاپىقشًؿیهايًؿ٠لمییهاکايىووشىؾؼىلوحاو،ش٥كا٨یاییویژه هى١٬یث
ا٬حّاؾی٤ًیهًابٟوشىؾؼىلوحاو،ؾقظکىهحگكیهاؼايؿاوا٬ؿاهاتوها١٨الیثؼىلوحاو،ؾق٠لىیاو
 .اوثگكؾیؿهؼىلوحاوؾقؾقؼٍايیاوح١ؿاؾهایبالًؿگیوپكوقيلایً،هىشبؾوثایىالوهىاقؾی
جمؿو٨كهًگیو٠لمیهكاکمبهؼىلوحاو٘كی٫الباوحاوایكاو٨كهًگیو٠لمیهىاقیدالای٠مؿهبؽً

پژوهٍگكاووىیالجاکًىوهحؤو٩ايهکهیا٨حهايح٭ال١٨الهایؾاقال١لنوایكومهالعکبیثهايًؿاوالهی
 .اوثيگك٨حه٬كاقؾ٬ی٫بكقویهىقؾ

الایهصمى٠هجىايىثکهبىؾهایكايیاو٠لمیکايىوجكیى٠مؿه(کًىيیؾل٨ىليمؾیک)ٌاپىقشًؿیؾايٍگاه
٠مؿه هكاکمبهؾاٌحًؿ٠لمی١٨الیثهكکمایىؾقکهيیمؾايٍمًؿايیويمایؿظ٩ٛقا٠لمیوآذاقهاکحاب
 .یا٨حًؿقاهب٥ؿاؾهايًؿاوالهیجمؿو

ه۹۵4ؾقگفٌحه)هىقیايیایىبابىهايًؿکاقؾايیولقایویاویهای١٨الیث .٪ ؼلی٩ههًّىقولیك(
جكشمهيهٕثؾقاهىالیهاللبى٠بؿالهواهىالیابىالعىىوهنويیمبىؾؼىلوحاوهكؾمالکه٠باوی

هايًؿ…اؾبکالم،٨٭ه،ظؿید،٠لنؾقؼىلوحاوؾايٍمًؿاوالؾیگكبىیاقیوهنو٠بانبًیؾوقهؾق
کًىيیٌاؾگاو)ؾوق٬یوکیثابى جمؿوهایچهكهجكیىبكشىحهالجىاوهیقااهىالیههمیاقؼايؿاوو(

 .آوقؾٌماقبهاوالهی
ٔمىبىیهآلاهكایوؾاٌث٨كاوايیا٠حباقبىؾ٠كا٪وقوی٨ااجّالظل٭هکهبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاو
کًىيیبهبهاو)اّقشاوؾقبیٍحكکهيٝاهیویاویقؼؿاؾهای بكایيیما٬ؿاهاجیٌؿ،هیظاؾخاهىالو(

 .ذمكقوايؿيؿبهؼىلوحاوٌهكهایاؤاٞبهبىؾ



ُشًؿی٨ّل        4  ٌاپىقياهه 

ایفزبًایجصؿیؿهؤهىقؾیلمیالؿوله قکىولقایيؽىحیىال٪.هـ۳۰۸والبهگفٌحهؾق٬میابى٠بؿاله
 ۼ.يهاؾبًیاؾایکحابؽايهقاههكهمؾقو٧٬ؼمايهقئیهوکاجبوىاقابىابى٠لی ۻگكؾیؿؼىلوحاوؾق

 بىیهآل
وشًىبیایكاوؾق٪.هـ44۸جا٪۳۰الکهاوثؾیلمیيامبىیهاوالؾاليژاؾایكايیایؼايىاؾهبىیهآل

قکىظىىوالؿوله٠ماؾ٠لیؾیالمه،ولًٙثهئوه.ياهًؿهیيیمؾیالمهقاهاآو.ؾاٌحًؿ٨كهايكوایی٠كا٪
چهاقويمىؾيؿج٭ىینؼىؾهیاوقاوالیاتبكاؾقوهایى.بىؾيؿؾیلمیبىیهپىكاوه١مالؿولهاظمؿوالؿوله

٬لمكوهًاوبثبهآياو.ؾاٌحًؿظکىهث٠كا٪وایكاوال٬ىمحیؾقکؿامهكهاآوا٠٭ابواوالؾالجىؾه
کكؾوحاوؾیالمهوا٩ِهاووهمؿاوقی،ؾیالمهوکكهاوواهىالو٠كا٪ؾیالمهو٨اقنؾیالمهبهظکىهث
 ۽.ايؿٌؿههىوىم
اوالهیپهًاوقکٍىقبالؾوایكؾقٌی١یهایؾولثوایكهمكاهبهکههىحًؿٌی١یؾولثجكیىبكشىحهآياو
 4.آوقؾيؿوشىؾبهقولآوؼال٨ث٠لیهشؿیؿهىشیقولآو
 5.اوثگك٨حهيٝكؾقهصكیچهاقم٬كوبكایقااوالهیقيىايه٠ًىاوهحمآؾام

 ٦.اوثؾاؾه٬كاقبعدهىقؾقاؼىاهیؾيیاوً٘ی،شهاو٨كؾگكایی،٠ّكایىهایویژگیالکكهكشىئل
»بىیهآل٠ّكؾقوهفهبیؾیًیهؿاقای«ه٭الهيىیىًؿگاو جماهیباوهباظد٠لمیشلىاتجٍکیل.

٨كهايؿهیو٬ٕاوتولاقت،هايًؿهاییپىثؾقٌی١ی٤یكهًّباوِاظبکاقگیكیبههفاهب،وها٨ك٬ه
ؾقاوالهیهای٨ك٬هآلاؾی،(بىؾيؿٌی١هي٩ك۹۶جًهابىیهآل٠هؿؾقولیكي٩ك٪۷البیًهیاوال)وپاه
ؾقهفهبیوؾیًیهؿاقایهایيٍايهالقاایٍاواشحما٠یشایگاهوؾیًیهایا٬لیثباهؿاقا٠٭ایؿ،يٍك
٘ىقبهبىیهآلظاکماوهیاوؾقهفهبیوؾیًیهؿاقایکهگیكيؿهیيحیصهوؾايًؿهیبىیهآل٠ّك

هایگكوههایايؿیٍهوا٨کاقيٍكبكایقاؼىبی٨ٕایبىیهآلاهیكاويیماوث؛ؾاٌحهوشىؾچٍمگیكی

                                                                                                                                          
.۰4۰جابكآهؿوولصى٬یاو،٨َكای؛يّكباهٙهكی،جاقیػایكاوال٨كوپاٌیؾولثواوايیاو.ۻ
.۶۹۷ه٭ؿوی،اظىىالح٭اوین٨یه١ك٨هاال٬اوین،َ.ۼ
.٨.4۳ؿایی٠كا٬ی،ظیات٠لمیؾق٠هؿآلبىیه،َ۽
.٨.4۵ؿایی٠كا٬ی،هماو،َ۾
.۰۹.شىئلکكهك.ل.اظیای٨كهًگیؾق٠هؿآلبىیهايىاوگكاییؾق٠ّكقيىايهاوالهی،َۿ
.4۰.کكهك،هماو،٦َ



 ۵  بىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاويؽبگاوًٌاؼثبكایه٭ؿهه

٨ٕایوبپكؾاليؿؼىؾ٨لى٩یووکالهی٨٭هیاِىلجؿویىبههاآوجابىؾيؿکكؾه٨كاهنهفهبیهؽحل٧
ۻ.ؾاقيؿيگهپكکاقو١٨القاشاه١ه٨كهًگی

 
 بىیهآلػصزدرخىسطتاوجغزافیای

آوش٥كا٨یاییهًابٟبایؿباٌینؾاٌحهبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاوذ٥ىقوظؿوؾالقوًٌیجّىیكیآيکهبكای
 .ینؾه٬كاقبكقویهىقؾقا٠ّك

ال١النظؿوؾه٭ؿوی،اال٬اوینه١ك٨ه٨یالح٭اویناظىىظى٬ل،ابىاالقِْىقهش٥كا٨یایی،آذاقهیاوال
گاهیههلهلبىهى١كل٧ابىؾالرايیهالكوالهالم٥كب،الیالمٍك٪هى ٌهكهایهىقؾؾقاقلٌمًؿیهایآ

ۼ.ؾهًؿهیؾوثبهؼىلوحاو
 .اوثٌحهيى٪.هـ۳۷۰ظؿوؾؾقال١النظؿوؾهئل٧

ووپاهاو،ظؿوؾواوثپاقنویهٍك٪ياظیحیىثــویٌهكهایوؼىلوحاوياظیثايؿقوؽى«
وب٥ؿاؾوىاؾواوث٠كا٪ظؿوؾالب١ٕیویه٥كبو٠كا٪،ظؿالب١ٕیوؾقیاهاوث؛ویشًىب
ياظیحیهكالجكي١مثپكبىیاقوآباؾاوياظیحیىثایىواوثشبالياظیثٌهكهایویٌمالوواوٗ

وي١مثباهایکىهواوثؼكمووىاؾهاوقوايىثوآبهای٠ٝینقوؾهایویايؿقواوث؛پیىوحهبؿوکه
وؼیمؾؼكهاوٌماههجكيسوبًؿٌلىاقوکكؾهاوىلووهاپكؾهوؼیمؾ؛گىياگىوشاههایوٌکكویال

 …»بىىؾايؿهكؾهايیياظیث،ایىهكؾهاو
.۰ههؿیؾل.۹ٌهكهایالوپكؾاؼحه،ؼىلوحاوٌهكهایش٥كا٨یاییو٧ِبه٧هئله٭ؿهه،ایىالپه

 [بالاقچهاقًٌبه]االقب١اوى٪.۶[آيصاوثبههًىىبشباییابى٠لی]شبی.۵اوک.4ؾیكا.۳باویاو
ؼىلوحاووپاقنهیاوظؿبك…اوقهمؾقام.۹۰هىك٬او.۹۹هکكم٠ىکك.٪۹قاههك.۹الم.۸اهىال.۷
 [ٌاپىقشًؿی]يؿوٌاوقو.۹۵ایفه.۹4ومبیلبالاق.۹۳
 ۽.٬ك٬ىب.٪۰٘یب.۹۹بًّی.۹۸.ٌهكکىثؾوبكؾوو–هًىب.۹۷ٌىي.۹۶

ؼىلوحاوهىقؾؾقالح٭اویناظىىؾقؾقآوقؾهيگاقيبهقاؼىؾکحاب٪.هـ۳۷۵ظؿوؾؾقکهه٭ؿوی
 :يىیىؿهیآوجىِی٧ؾقوؾهؿهیؾوثبه٨كاوايیا٘ال٠ات

                                                                                                                                          
.۸۶–۹۸.ه٩حؽكی،هؿاقایؾیًیوهفهبیؾق٠ّكآلبىیه،َۻ
.۵۹–۷۹هایکهى،َ.يص٩ی،ؼىلوحاوؾقهحىۼ
.۷۷–۷۸.يص٩ی،هماو،َ۽



ُشًؿی٨ّل        ۶  ٌاپىقياهه 

٠الی،جكيسؼكها،ظبىب،ايصاَ،لاقيیوبكيسوهیىهالپكلق،گیاهًوهىیؼاکًاوثوكلهیًی«
وبا٨ثپًبهؼم،وؾیبایٍاوهاپاقچه.ايگیمٌگ٩ثهایًقوؾؼايه.اوثؼىبؾلگٍا،.اوثايگىقاياق،

اوثيالکابكیٍمی شهايگیكياهًکهآيصاوث"ٌىٌحك."ؾاقؾال٭ٙك٠ىلوؼىبٌیكیًی٬ًؿ،ٌکك،.
]"واوث کههکكم٠ىکك٠ىکك اهىال"وؾهؿهیآـو٬هقاکٍىقؾو[ اوياهبكؾاق" ًّ ِّ بههایًپكؾهکهَب
وهاگلووبمیکٍحماقو٬یكوي٩ثکايهایهمهایىبااوث،يٍؿهؾیؿهٌىيؼمهمچىوکٍیؿه،آوماو
ؾايیالگىقبىؾه،آوؾق٠كبهاییىقيواوالمیهاشًگواوث،وا٬ٟ"٠كا٪"و"٨اقن"هیاو.پكيؿگاو
 ۻ.»ٌىؾيمییا٨ثایٍاوالجك٨ّیط"ا٬لینهٍث"ؾقويیىثجهیؾايٍمًؿو٨٭یهال.آيصاوث
يىیىؿهیاؾاههؾقه٭ؿوی آذاقیاوالمکٍىقؾقوبىؾهیقولگاقيبمقگٌاهاوال٠ٕؿالؿوله:
کهيىهاچهويهاؾهکههايامچهوٌکا٨حهکهيهكهاچهوواؼحهکهٌهكهاچهيبیًیؾاقؾ،ايگیمٌگ٩ث
يؿیؿمهؽال٩یچىويیمهىوًٌاؼحًؿيامبؿیىآيكاهكؾموؼىايؿ"ؼىقهه٩ث"قاا٬لینایىوی.اوثآوقؾه
کكؾمپیكویآوال جىحك،شًؿیٍاپىق،«وپهاوث،»وىن«کىهىحاو،الومثهاآويؽىحیى:

 ۼ…»ايؿ٬ّبهبكؼیوؼىقهبكؼیهایىاؾوق٪،هم،هكقاماهىال،٠ىکكهکكم،
آوالبىیاقٌکكکهؾاقؾيیماقهاوبكيسکٍحماقهای.اوثکىهىحاوو[٬كيه٠كا٪]هكلؾقایؼىقه:ٌىي
 ۽.»کكؼه«،»َقهلؾیه«،»بؿاو«،»بیكوت«،»هحىت«،»بًّا:«ٌهكهایًال.پميؿهی

 .بىثؼىیًبًامکكؾهآباؾ٨اقنبىقٌاپىآيكاٌاپىقکهایىثؼىقه:شًؿیٍاپىق
بىؾهٌاهاپایحؽثگىیًؿباٌؿ،هیؾلگٍاوکىهىحاوهكلؾق پميؿهیبىیاقٌکك. «ٌهكهایًال. ؾژ:

 .»لىق«،»٬أبیى«،»بایىه«،»قوياي
۾…بكيؿهیبّكهواهىالبهقاهایًهیىههمه .اوثاجكزايگىق،وپكهیىهایؼىقه:ٌىٌحك
٠ىکك گفقؾهیآوهیاوالوؾوقاؾوقالقوؾؼايهوهکهاوثاقشمًؿایؼىقه: هٍكو٬اوقووحای. ال.

بالاق«،»٘ى٪ؼاو«،»بكشاو«،»ـو٬ك٘ن«،»ظبک«،»بالاقًٌبهوه«،»لیؿاو«،»شىبک«ٌهكهایً
قولهكؾقبالاقپهه٩حه،قولهایيامبههىثٌهكًٌ»٘ى٪ؼاو«جاوپهواوث؛آؾیًهقول»٠ىکك

 ۿ.اوثبكپاشایکؾق

                                                                                                                                          
.۰٪۶–۳٪۶.ه٭ؿوی،اظىىالح٭اوین،َۻ
.۵٪۶–۶٪۶.ه٭ؿوی،هماو،َۼ
.۶٪۶.ه٭ؿوی،هماو،َ۽
شا..هماو۾
.۷٪۶.ه٭ؿوی،هماو،َۿ



 ۷  بىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاويؽبگاوًٌاؼثبكایه٭ؿهه

يهك«،»بمقگهًاـق«کهاوث؛ؾقبكگك٨حهقاباوحايیٌؿهویكاوهایؼىقهکهایىثؼىقهآوو…اهىال
«امًٌاؼحههىقاآيچهاهىالٌهكهایال…باٌؿ»بلؿ«،»جیكی هًاـق«،»بمقگهًاـق«،»جیكیيهك:

،»ٌىقاب«،»باویاو«،»ههؿیظّى«،»بالاقچهاقًٌبه«،»بیكوه«،»ظىلؾک[:«ٌهكهابا٬یو]»کىچک
 ۻ.»ُظبی«،»وًه«،»ؾوق٪بًؿم«

«ٌهكهایًال،»٬كيه«کًاقبك٠كا٪هكلباهنایىثؼىقه:ؾوق٪ ،»ؾل«،»بؽىاباؾ«،»اشن«،»آلق:
 ۼ.»هیكاذیاو«،»هیكا٬یاو«،»ايؿباق«

ؾٌثؾق.اوثظبىبولیحىووؼكهاالپكوؾلگٍاوآباؾکىهىحايی٨اقن،هكلهنایىثؼىقه:قاههكهم
.ؾاقؾشؿاگايهيهكیؼىؾوقوؿيمیآوبهوكلهیىيهكهایيؿاقؾ،ٌکكيیيیىث،کٍحماقايؿکشمآو

،»بابس«،»٠كوه«،»ال٦«،(۸٪۶َهماو،ه٭ؿوی،)»باليگ«،»جیكم«،»ایفز«،»وًبل:«ٌهكهایً
 (شايکیًٙ٭ههؾقليگجااِلؾق.)هىحًؿههنوکىهىحايیهمگی»کىلوک«

ٌؿوآهؿآوالاهكولهکهبکًؿ٨كوًگچهاقؾقالایبهؾشلهواهىاليهكؾوهیاوبمقگيهكی٠ٕؿالؿوله
 ۽.ٌىؾهی

یا٨حهج٥ییكآياوویمایایًکهیاويؿاقيؿوشىؾاکًىوهنالح٭اویناظىىؾقٌؿهـکكٌهكهایالبىیاقی
 .ايؿؿهؾقآهبمقگییاکىچکهایآباؾیِىقتبهواوث

٨كهًگیيؽبگاوواؾبیویاوی،هًكی،٠لمی،هایٌؽّیثبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاوٌهكهایهیاوال
 .ايؿؾاٌحهي٭٠ًّكآو٨كهًگیو٠لمیظیاتؾقکهبالیؿه٨كاوايی
هایلهیًهؾقکه٠ّكآوؾقؼىلوحاويؽبگاوه١ك٨یبهاؼحّاقبهجاقیؽیهحىوبهاوحًاؾباایًک

 :پكؾالینهیؾاٌحًؿ،١٨الیث…١ٌك،٨٭ه،جاقیػ،قیأی،صىم،يپمٌکی،
قاههكهمیؼالؾابى-۹ ؾايٍمًؿاوالؼالؾابىبههٍهىققاههكهمی٠بؿالكظمىبىظىىابىهعمؿ:

 ۾.ايؿؼىايؿهيیم٠صنهعؿخقااو.باٌؿهیهصكیچهاقم٬كوؾقؼىلوحاوهٍهىق
به٨ٕیلثو٠لنکىببكای٪.هـ٪۰۹الپیًويهاؾوشىؾ٠كِه بهپا٪.هـ۰۶4–۵والؾقؼالؾابى

وبالگٍحهقاههكهمبه٪.هـ۳4۵ؾقوپه.يمىؾظؿیدکىبهٍهىقهعؿذاوالآيصاؾقوکكؾو٩كٌیكال
 .بىؾظیات٬یؿؾق٪.هـ۳۵۸والظؿوؾجاوی.گكؾیؿؾاق٠هؿهقاؼىلوحاوياظیه٬ٕاوت

                                                                                                                                          
.۷٪۶–۸٪۶هماو،َ.ه٭ؿوی،ۻ
.۸٪۶.ه٭ؿوی،هماو،َۼ
.۶۰۶.ه٭ؿوی،هماو،َ۽
.۹۷4–٨.۹۷۵ؿایی٠كا٬ی،هماو،َ۾



ُشًؿی٨ّل        ۸  ٌاپىقياهه 

اوحماٌٞیبهابیبى٠رماوهعمؿبىوواؾ٠یَظّیىابىظٕكهی،هعمؿهمچىوکىايیالؼالؾابى
 .کكؾظؿید

اواالؾباءه١صنؾقیا٬ىتووحىؾهيىٌحاقهالظثوجؤلی٩اتؼىبیبهقاؼالؾابىال٩هكوثؾقيؿین،ابى
وىاقاویکهوپهلىاياوالقااو»الؿهكیحیمه«ؾقذ١البیوآوقؾهٌماقبهجًىؼی٬أیاهرالوا٬كاوالآق

اوثؾاٌحههعىىبؾايًو٨ٕلبمقگاوواؾب بهوبكؾهبىكؼىیًؼايهؾقاو٬اتاکركؼالؾابى.
ولیگكؾیؿيمیؼاقزؼايهالههنکاقهایؤكوقیيیالهایبكایشموبىؾه٥ٍىل٠لنکىبوهٙال١ه

 ۻ.ايؿؾاٌحههکاجبهوهكاوؾهاوباایكاوواوالهیکٍىقهایوكاوكالبىیاقیبمقگاووولقاظال٠یىؾق
وبىؾهٌاگكؾايًال٠باؾبىِاظبچىوا٨كاؾیکهؾوقاوآوبمقگکاجبوبىیهیهٍهىقولیك٠میؿابى
.پكؾاؼثهیهکاجبهبهاوباوؾاٌثيمؾیکبىیاقایقابٙهؼالؾابىبا،ايؿوا٧٬اوؾايًو٨ٕلبههمه
بىیهیؾیگكولیكههلبیباؼالؾابى.اوثيىٌحهویبههاییياههوکكؾهج٭ؿیناوبههؿایاییيیمؼالؾابى
 .ؾاٌثيیکوگكمایقابٙهيیملیىثهیب٥ؿاؾؾقکه
هفاهبالایكاوهكؾماکركیثکههصكیچهاقم٬كوؾق.اوثبىؾههفهبٌی١هوائمهپیكواوالؼالؾابى
ؾقکهقوؾهیجّىقوبىؾائمهؾووحؿاؾاووٌی١یاوالوابىؾيیا٨حهگىحكيجٍیٟوکكؾهپیكویجىًىاهل

ابىٌؽّیثپیكاهىوج٩ّیلبهالٍی١ها٠یاوکحابؾقاهیىظىى.ؾاٌثي٭ًقاههكهمؾقجٍیٟگىحكي
و٠میؿابىبايمؾیکاقجباٖ،((ٞ)ظىیىوظىى)ریحاوتیهکحابجؤلی٧.اوثآوقؾههیاوبهوؽىؼالؾ

جٍی٬ٟكایىال(ٞ)٠لیبىظىیىبى٠لیيامالپهالىالم٠لیهنکلمهجعكیكو٠ٕؿالؿولههؿضههّلبی،
 ۼ.باٌؿهیوی
والكذاءالمّحین،قبیٟ،(العؿیداهرال)الًبیاهرالالحًمیل،اهامالًا٫٘،اؾبالمىائؿ،اؾب:ؼالؾابىآذاق

المًاهلاالؼباق،هؽحاق٨یال١للالٍباب،والٍیبالى٩ك،قوالهالعىیى،والعىىالكیعايحیىالح١الی،
 .الىلقاهباوٙهالىا٠ی،والكا٠یبیىال٩اِلالمعؿخالٍىاؾق،والًىاؾقاال٠ٙاو،و
ؾوثؾقالىا٠یوقاویبیىال٩ألالمعؿخوالعؿیداهرالکحابؾوجًهاٌؿهیاؾاذك۹4هیاوال

 ۽.اوث

                                                                                                                                          
.۵َ،۹۰۹؛ا٠یاوالٍی١ه،ز۵٪۳؛ه٭الهالهعؿآ٨٧ِکكت،ل٥ثياههؾهؽؿا،َ٪۳َ،44.ؾایكةالم١اق٦بمقگاوالهی،زۻ
شا..هماوۼ
،۹۳۶۶َ،ابىالًؿین،هعمؿیىاوعا٪،ال٩هكوث،جكشمهقٔاجصؿؾ،جهكاو،٪44–44۹َ،۳.ؾایكةالم١اق٦بمقگاوالهی،ز۽

۹۷۰.



 ۹  بىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاويؽبگاوًٌاؼثبكایه٭ؿهه

ؾقکهؼىلوحاوهٍهىقپمٌکاوال:٪.هـ۳۳۶والبهگفٌحهؾق(یىظًا)یعیی٨كليؿچهاقمبؽحیٍىٞ-۹
..هـ۳۳۶والؾقبىیهلآظکمكايیؾومؾههؾقویپكؾاؼثهیبیماقاوؾقهاوکاقبه٠باویؼل٩ایؾقباق

 ۻ.ؾقگفٌث٪
اهىالیهصىوی٠بانبى٠لی-۰ هٍهىقکحابيىیىًؿهوهىلماواهىالیهصىوی٠بانبى٠لی:

هلکیقاآوشهثهمیىبهويىٌحهالؿوله٠ٕؿهلکبكایقاآوکهالٙب٨یالًّا٠هکاهلیاالملکی
٨ّلچًؿیىؾاقایه٭الههكوٌؿهج٭ىینه٭الهبیثبهکهؾاقؾل٥ثهماقچهاقِؿآو٠كبیهحىوگىیًؿ؛
اجوبىؾهؾقویهایکحاباللهاوآوؾق.٠ملی٘بيیمؾقؾیگكه٭الهؾهو٠لمی٘بؾقه٭الهؾه.اوث
 ۼ.بىؾ٠امٌهكتؾاقایویًاابى٬ايىوال٬بل
٠ٕؿیبیماقوحاوکه٪..هـ۳۷۰والؾقاهايیىث،ه١لىمویهكگوجىلؿجاقیػ:اهىالیی١٭ىبابى-۳
ٌؿهکاقگماقؾهبهآيصاؾقکهبىؾپمٌکی۰4الیکیاوٌؿ،ا٨ححاضؾیلمی٠ٕؿالؿولههمثبهب٥ؿاؾؾق

اظكهىالبموقیالىکًصیىکحابویآذاقال.اوثؾقگفٌحهجاقیػایىالپهالوچًؿیىاظحماالاوبىؾيؿ
 ۽.الحكیا٪

پمٌکوبىؾبىیهآلهٍهىقپمٌکاوالاول٠بیؿاله٨مقيؿؾومشبكائیل:اول٠بیؿاله٨كليؿؾومشبكائیل-4
 ۾.ؾقگفٌث٪..هـ۳۷۹والؾقکهبىؾهؾیلمی٠ٕؿالؿولههؽّىَ

همیى.يؿاقینؾوثؾقچًؿايیا٘الٌٞهكیاقياؼؿاليؿگايیال:قاههكهمیهكیاقٌپىقبمقگياؼؿا-۵
٠صایبيامبهکحابیکهباٌؿهیهصكیچهاقم٬كواؾبایوؾايٍمًؿاوؾقیايىقؾاو،الکهؾايینهیايؿاله
بالقگاياولاٌؽّااؼىؾکهقاییهاؾاوحاووظکایاتکحابایىؾقاو.اوثگفاٌحهیاؾگاقبهؼىؾالهًؿ

شًىبجاهًؿوایكاووآ٨كی٭اٌك٬یوىاظلبیى٬كوچًؿیىکهؾقیايىقؾايیالو٠كبوهًؿیوایكايی
 .اوثآوقؾههنگكؾًٌیؿه،ايؿبىؾهآهؿوؾقق٨ثژاپىوچیى
 ۿ.يیىثه١لىم٠كبیبهآوجكشمهلهاوويیاهؿهؾوثبهکحابایى٨اقویيىؽه

ًٌاؼحه٨كؾيؽىحیىؼىلیایفشیی٭ٝاوبى٠بؿاله:ؼىلیایفشیی٭ٝاوبیى٠بؿالهاالوالمٌیػ-۶
ؾهؿهیيٍاواوث،آهؿهٌؽُایىيامپیؾقکه»ؼىلیایفشی«ٌهكت.اوثبًصیكؾوؾهاوالٌؿه

                                                                                                                                          
.۳٪۰َ،۶.ا٨ٍاقویىحايی،ؼىلوحاووجمؿوؾیكییًهآو،زۻ
.۳َ،4۷۵بهي٭لالقیعايهاالؾبز–۹۰۹–٪٨.۹۳ؿایی٠كا٬ی،َۼ
.۶َ4۰۹ز،ؾایكةالم١اق٦بمقگاوالهی٨.۹۰۹ؿایی٠كا٬ی،هماو،َ۽
.۰٪۶–۳٪۶.ا٨ٍاقویىحايی،هماو،َ۾
.قاههكهمیياؼؿابمقگپىقٌهكیاق،٠صایبهًؿ،بًیاؾ٨كهًگایكاو،ه٭ؿهههحكشن.ۿ



ُشًؿی٨ّل        ۹٪  ٌاپىقياهه 

٬مكیهصكی۵وؿهالٜاهكااواوثؼىلوحاووكلهیىؾقوا٬ٟایفهیاایفزياظیهالؼايؿاوایىاِلکه
١ٌك٘بٟی٭ٝاوبى٠بؿاله.اوثٌؿههحى٘ىٌیكالؾقوپهو٨اقنکكبالؾقؾوؾهاوایىکهوثاب١ؿبه

ٌؽُایىيىاؾگاوو٨كليؿاوالجىشهی٬ابلٌماقآيکهشالبيکحه.اوثهًىىبویبهآذاقیوؾاٌث
ايؿبىؾهؾايٍمًؿاووهٍاهیكال ٨اقنؾقکه٠بؿالهابیابى٠بؿال٥البوذايیبًصیكابى٠بؿالهشملهال.
 ۻ.لیىحًؿهی
قاههكهمیوهالوبىظىىهعمؿابى-۷ ٌی١یؾايٍمًؿولیكوهالوبىه٩ٕلبىظىىهعمؿابى:

هكاجبلفابىؾ،لیكکوباهىيؾايٍمًؿهكؾیاو.ٌؿلاؾهقاههكهمؾق٪.هـ۳۶۹والؾقبىیهیهفهب
 .پیمىؾوك٠ثبهقا٨ٕلوکمال
٨اقنبىیهیاوالالؿولهولٙاو.ٌؿبكگمیؿهولاقتبهؾیلمیالؿولهولٙاویوىال٪.هـ۶٪4والؾق
 ۼ.بىؾيٍىحهجؽثبك٪.هـ۳۹۳ظؿوؾؾقکهبىؾ
٤اهلؾٌمًاوکیؿوهکكالگاههیچوبىؾکاقؾاوولیكکبىیاقاهىق،اؾاقهوکٍىقؾاقیؾقوهالوابى
کهٌؿبًاوكايصاموکكؾيؿيماٞیکؿیگكبااوشهثبهاباقهالؿولههٍك٦والؿولهولٙاولفاگكؾیؿ؛يمی
بكايؿ؛ظکىهث٠كا٪بكالؿولهولٙاواليیابثبهالؿولههٍك٦ويباٌؿؾوآوالیکهیچولیكوهالو،ابى
ويمايؿبا٬یؼىی٠ًهؿبكالؿولهولٙاوولیباٌؿ؛الؿولهولٙاوآواليیمؼىلوحاوو٨اقنهملکثو
 ۽.بكگمیؿؼىؾولاقتبهقاوهالوىابؾیگكباق
آ٩ٌحهاؤاٞو٨كويٍايؿبىؾٌؿهبكپاآيصاؾقکهقاای٨حًهوٌؿب٥ؿاؾ٠الم٪.هـ۹٪4والؾقوهالوابى
جّك٦ؾققا٠كا٪هاهؿتوهالو،ابىیاقیبهالؿولهولٙاو.بؽٍیؿواهاوويٝنقاب٥ؿاؾيابىاهاوو

١ٌاقبكاؾقيالؿولههٍك٦يامبهوٌىقیؿيؿاو٠لیهوی،وپاهیاو٪.ـهـ4۹۹والؾقآيکهجاؾاٌثؼىؾ
قاوهالوابىؾیگكباقآيصاؾقوق٨ىؼىلوحاوبهالؿولهولٙاو.گٍثبك٬كاقِلطؾوآوهیاواها.ؾاؾيؿ

آوالقاهالؿولهٍك٦جا٨كوحاؾ٠كا٪بهقاوهالوابى(4۹۹)والهماوؾقالؿولهولٙاو.بكگمیؿولاقتبه
اها.گكؾیؿجىلینوكايصاموؼىقؾٌکىثالؿولههٍك٦الوهالوابىواوٗيمؾیکیؾق.قايؿبیكووؾیاق

ؾوحگیكیالپهقااوويمىؾؼیايثوهالوابىبهٌهكآوبكجىلٗوواوٗجىؽیكالپهالؿولههٍك٦

                                                                                                                                          
.۹َ،۳۸۵.هكکمؾایكةالم١اق٦بمقگاوالهی،ؾايًٍاههبمقگاوالهیزۻ
.۸َ،۹۹.ابىاذیكالکاهل،زۼ
.۵َ،۳۹۵ا٠یاوالٍی١ه،ز.۽
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يمىؾکىق هـ4۹۰والؾق. شاللبكاؾقيباؾاٌثبینوهالوابىوشىؾالهًىلکهالؿولههٍك٦٪.
 ۻ.قوايؿيؿ٬حلبهقاوهالوابىوگٍحههمؿوثبّكهظاکنابى٘اهكالؿوله
باٌؿهیهصكیپًصنوچهاقم٬كوؾقٌی١هبمقگاوالوهالوابى ؼؿهاتؼىیًولاقتهؿتؾقاو.

 .يمىؾجٍیٟبهلیاؾی
والؾق(ٞ)٠لیاهامٌكی٧ظكما٘كا٦اقؾیىکٍیؿوقاههكهمیوهالوابىههنوبمقگؼؿهاتالیکی
ویؿ.بىؾ٪.هـ۳٪4ؾقظىیًیشائكو(ٞ)ظىیىاهامهٙهكظكمؾوقبهؾیىاقکٍیؿويیمو٪.هـ4٪٪

ؼىیًاقلٌمًؿجؤلی٧وؾاٌثِمیمیويمؾیکبىیاقایقابٙهوهالوابىباالهؿی٠لنهكجٕی
ؼىیًکحابابحؿایؾقويمىؾهؿیهوهالوابىبهاوث٭یه٨هىائلؾقٌی١هيٝكاتظاویکهقاااليحّاق

 ۼ.اوثپكؾاؼحهوهالوابىالجمصیؿبه
اهىالیابىالعىى-۸ هـ۵و4وؿهایكايیهًصنوؾاوقیأیظىیىبىاظمؿ: والؾت،جاقیػال٪.

کهؾاؾالاظحمجىاوهیویيامبهجىشهباجًهايیىث،ؾوثؾقا٘ال٠یویليؿگیشمئیاتوو٨ات
ٔبٗاهىالیال٬لیؿن،الم١اٌكهالم٭الهٌكضؼٙیهایيىؽهبكؼیؾقاويام.باٌؿبىؾهاهىاللاؾگاهً

٠بؿالهباقاویالًٙىو،ک٧ٍبك٨لىگل٨هكوثبهاوحًاؾباآلىاقت.ؾؼىیهویىيگيحیصه،ؾقواوثٌؿه
.هـ۹۶۵ؾقهاللبى٠بؿالهلیكاقوؿ،يمیٝكيبهؾقوثاوحًباٖایىاهاايؿؾايىحهیکیاهىالیهاللبى
چًؿؼىیًآذاقؾقبیكويی.يمایؿهیب١یؿبىیاقلهاوآوؾقا٬لیؿناِىلبكٌكظیجؤلی٧وبىؾهليؿه٪
ویالايح٭اؾبهيیمشایک۽.اووث٠لمیکاقهایاهمیثؾهًؿهيٍاوکهبكؾهياماهىالیابىالعىىالباق

گىیؿهیوؽىؾاٌحه،قواؼىاقلهیبهيىبثاهىالیکهوحمیالوپكؾاؼحه الؾیگكیشایؾقهمى.
لوجك۾.ؾهؿهیيىبثویبهقاالكومه١اق٦کحابوبكؾهیيامکاجباهىالیظىیىبىاظمؿابىالعىیى
باًٌؿبىؾهیکیجىؾوایىکهؾهؿهیاظحمال ٨كليؿاهىالیابىالعىىکهاوثآوبكهمچًیىوی.
ابىش٩١كالؼىؾقوالهؾقاهىالیابىالعىىکهاوثجىشهٌایاو.اوثاهىالیکكيیببىظىیىابىاظمؿ
کهًىالیقولگاقکهگك٨ثيحیصهجىاوهیقوایىال.اوثکكؾهیاؾؾقگفٌحه،٪.هـ٪۳۶ظؿوؾؾقکهؼالو

بىیهآل٠ّكؾقىالیاهابىالعىىکهقوؿهیيٝكبهواوث؛بىؾهه٭اقوبیكويیکىؾکیؾوقاوبااهىالی

                                                                                                                                          
وهعمؿهیكکظىیًیقیا۰َ،۶۸۵ْجاقیػابىؼلؿوو،ز–۷َ،۳۸ؾایكةالم١اق٦بىحايی،ز–۵َ،۳۹۵یاوالٍی١ه،ز.ا٠ۻ

.۹۳۳–۹۳4ال٩كؾون،َ
.۵َ،۳۹۰.ا٠یاوالٍی١ه،زۼ
.٪۹،اوحؽكازاوالجاق،۳۵۷.جع٭ی٫هالهًؿ۽
.۰۸۹–۰۹۳.بیكويی،آذاقالبا٬یه۾
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اوثؾاٌحه٠لمی١٨الیث کحابهىالم١اٌكهه٭اله«ٌكض٠ًىاوبااوثکحابیاهىالیهىشىؾاذكجًها.
يىؽهؾو.اوثهىشىؾاوحايبىلوپاقیهبكلیى،هایکحابؽايهؾقآوالؼٙیيىؽهچًؿیىکه»ا٬لیؿن

 ۻ.اوثهىشىؾجهكاوؾايٍگاهؾبیاتاؾايٍکؿهو(هكکمی)جهكاوؾايٍگاههایکحابؽايهؾقيیم
اوليؿگیاللیاؾیا٘ال٠اتاها.اوثکكؾههیليؿگیهصكیچهاقموؿهؾقاو:ٌىٌحكیابىال١الی-۹
هملؾقووكوؾههًّىٞو٨ًیا١ٌاق.باٌؿٌىٌحكاهالیالل٭بًؾلیلبهاوثهمکى.يیىثؾوحكنؾق

بىؾکىاییپیٍگام ابىال١الهمیىهًىچهكیابیاتالیکیؾقابىال١الالهًٝىققوؾهیگماؤمًاا.
ٌك٦هصلهاولوالؾق:اوثآوقؾهلباو٨اقوی١ٌكایقؾی٧ؾققااولیكا.باٌؿ(ٌىٌحكی)یجكًٌ
 .ٌؿيىٌحهاوبههكبىٖایه٭اله

 هكیالآهؿآيکهويىایسالآهؿآيکهبىالمرلوبىولیکوبىال١بانوبىال١الء
 (هًىچهكی)
 .ؾايؿهی٠كوْؾقباقه کحابیيىیىًؿهقااوقاؾویايیمچًیىه
گاهیبىیهآلیاواهايیاوباویاقجباٖشمئیاتال باقچًؿيیكاوؿی٨كنل٥ثؾقاويامچىو.يؿاقینآ

 ۼ.کكؾهیليؿگی٪.هـ۵وؿهالپیًآهؿه
44۶والؾقظكیكیبه٦ه١كو٠لیبى٬اونابىهعمؿ:ظكیكیبهه١كو٠٦لیبى٬اونابىهعمؿ-۹٪
هـ ؼىلوحاوٌهكهایالکىکكجىابٟال)هیٍاوؾٌثالمًاوقووحایؾق٪. ٌؿهحىلؿ( اؾبایالوی.

 .اوثه١كو٦ه٭اهاتِاظبوهیٍاوؾٌثاهالیالوایكايیهٍهىق
ه٭اهاتچه.یا٨ثجامبهكهيگاقیه٭الهؾقوبىؾؼىی٠ًّكائمهالیکیظكیكی:«يىیىؿهیؼلکاوابى
 .اوثلباوایىواوكاققهىلواهرالوکحابالا٠ن٠كبکالمالبىیاقیبكهٍحملوی

ایهًٝىههکهاال٠كابهلعهوالؽىاَ،اوهام٨یال٥ىاَؾقهشملهالؾاقؾ،يیمؾیگكیجؤلی٩اتظكیكی
 ۽.»ؾقگفٌثبّكهؾق۵۹۵یا۵۹۶ؾقوی.اوثيعىؾق
.ٌؿهحىلؿاهىالؾق٪.هـ۳۶۰والؾقاهىالییمؾاؾبىابكاهینبىلی٠بىظىیى:اهىالیابى٠لی-۹۹
٨یالبیاوٌكض:الايؿ٠باقتویجؤلی٩ات.ؾاٌثاٌح٥الظؿیدآوقیشمٟبه.گمیؿا٬اهثؾه٫ٍؾقوی

 .ال٩ّاتؾقکحابیواالیماو٠٭ىؾ
 :قوـقاویهعمؿ-۹۰

                                                                                                                                          
.۹۷٪۵َ،۰الهی،ؾايًٍاههبمقگاوالهی،ز.ؾایكةالم١اق٦بمقگاوۻ
.4۰۸–٩ِ.۹َ،4۰۹ا،ـبیطاله،جاقیػاؾبیاتایكاو،زۼ
.۰۸۹–٪۰۹ایالهٍاهیكایكاوو٠كب،َ.وپهكم،جاقیػبكگمیؿگاوو٠ؿه۽
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4۳۷والؾقالىلیك،الكوـقاویابكاهینبىلله٠بؿابىهعمؿبىالعىیىبىهعمؿٜهیكالؿیىابىٌصاٞ
وپكهیمگاقی،ؾیايث،بهه١ك٨ثو٠الی،جعّیالتؾاقایجىايگك،هكؾیوی.ٌؿهحىلؿاهىالؾق٪.هـ

 .بىؾاظىاو
 .کكؾِؿ٬اتوؼیكاتؼكزقاآوولاقت،لهاوؾقکهؾاٌثؾیًاق٪٪۸/٪٪٪ولاقتال٬بل

هؿیًهبه.ٌؿبكکًاقبؿؼىاهاوو١ایثبه٪.هـ4۷4ؾقولیبكگمیؿتولاقهًّببهقااو٠باویه١حمؿ
ـیلوکكؾجکمیلقاهىکىیهابىجاقیػابىٌصاٞ،.ؾقگفٌثب١ؿچهاقوالوٌؿواکىآيصاؾقوق٨ث

ۻ.يىٌثؼىؾلهاوجاقاظىاؾخ
 

يتیجه
وؼىلوحاواهمیثيیموحاوؼىلوؾقآياوظٕىقوبىیهآل٠ّكبههكبىٖجاقیؽیهایگماقهبهجىشهبا

٨كهیؽحگاوويؽبگاوال٨كاوايیٌماقکهقوؿهیيٝكبه٠بانبًیؾوقه٨كهًگیجعىالتؾقآوي٭ً
وه١یٍحیواشحما٠یاؤاٞبهبىؾؾقولیىحههیبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاواؾبیویاوی،هًكی،٠لمی،
 .ايؿؾاٌحهي٭ًووهنآهىلٌیهًاوببىحكهایآوقؾو٨كاهن

شاه١یوؾ٬ی٫پژوهًبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاو٨كهیؽحگاوويؽبگاوؼّىَؾقجاکًىوهحؤو٩ايه
هىقؾٌؿهجؿویىبىیهآل٠ّكباقابٙهؾقکهییهاکحابوجع٭ی٭اتؾقؼىلوحاويؽبگاوويپفیك٨حهايصام
بهؾوحكوی٠ؿم.اوثيٍؿههابؿاوچًؿايیجىشهگكیؽحهشىحهوکىجاهاٌاقهشموايؿٌؿهوا٬ٟههكیبی

وبباقلٌمًؿؼٙیيىؽهيگهؿاقیهكاکمها،الم١اق٦ه ؾایكها،ه١صنوهاياهه٨كهًگواولؾوثهًابٟ
 .اوثگكؾیؿهؾ٬ی٫هایبكقویوپژوهًايصامکاقؾقهایهعؿوؾیثایصاؾ
ؼٙیهًابٟيیموکٍىقهیکحابؽايهؾقؼٙیيىؽههایگًصیًهالگیكیبهكهباآیًؿهؾقکهاوثاهیؿ

ؾقبیٍحكکًکايوؾ٬ثبابحىايؿيگاقيؿهآ٨كی٭اوهّكهايًؿاوالهیکٍىقهایویژهبهؼاقشیکٍىقهای
بهبىیهآل٠ّكؾقؼىلوحاويؽبگاوو٨كهیؽحگاوالکاهلیوشاه٨ٟهكوثهايؿهشایبههحىوالبالی
 .ؾهؿؾوث

 
 
 
 

                                                                                                                                          
.۹۳۶۷َ۳۰۶قیمیقهًگ،يامآوقاو٨كهًگایكاو،ولاقت٨كهًگواقٌاؾاوالهیجهكاوهاوبكياهه.ؾ٨حكپژوهًۻ
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 هآخذوهًابغ
 ۹۳۶۶جهكاو،جصؿؾ،قٔاجكشمه٨لىگل،جّعیط،الفهزطتاوعا٪،بىهعمؿيؿین،ابى -
یًهتمذووخىسطتاوایكز،ویىحايی،ا٨ٍاق - اقٌاؾو٨كهًگولاقتايحٍاقاتوچاپوالهاو،آودیز

 ۹۳۸۵ؾومچاپاوالهی
بمقگالم١اق٦ه ؾایكهكکمجهكاو،بصًىقؾی،هىوىیکاٜنيٝكلیك،اطالهیبشرگالمؼارفٔهدایز -

 .هیاوال
 ز-۹۳۷۷ؾهؽؿا،ياههل٥ثهئوىهجهكاو،،دهخذاياههلغتاکبك،٠لیؾهؽؿا، -
 .هًذػجایبپىقٌهكیاق،بمقگياؼؿاقاههكهمی، -
 .۹۳۶۰اهیكکبیك،جهكاو،،اطالماسبؼذایزاوتاریخ.٠بؿالعىیىکىب،لقیى -
 .٨۹۳۷۹كوقؾیى،جهكاو،،ایزاوادبیاتتاریخاله،ـبیط٩ِا، -
 .۹۳۸۳بهاقجهكاو،ؾايٍگاهايحٍاقاتجهكاو،،بىیهآلػهذدرػلمیدیات٤الهكٔا،٠كا٬ی،٨ؿایی -
اهیكکبیك،ايىٌه،ظىىجكشمه،طلجىلیاوبزآهذوتاطاطايیاوفزوپاػیاسایزاوتاریخقیچاقؾ،٨كای، -

 .۹۳۸۵جهكاو،
گیالو،،ػصزآوهزدمسيذگیاسيمىدارییاایؼاوسهاواوضاعوبىیهآلا٥ِك،٠لی٨٭یهی، -

۹۳۵۷. 
جكشمه،اطالهیريظايضػصزدرگزاییايظاوبىیه،آلػهذدرفزهًگیادیای.ل.شىئلکكهك، -

 .۹۳۷۵ؾايٍگاهی،يٍكهكکمجهكاو،کاٌايی،ظًاییو١یؿهعمؿ
اهیكکبیك،جهكاو،٬كاگملى،ـکاوجی٠لیكٔاجكشمه،۰ز.،هجزیچهارملزودراطالهیتهزاوآؾام،هحم، -

۹۳۶4.
پژوهؼیفصلًاهه،»بىیهآل٠ّكؾقهفهبیوؾیًیهؿاقای«چی،ايٙی٭هباقايی،ه٩حؽكی، -

یخ  .۸۶–۶َ،۹۸ي،۹۳۹۹بهاقوىم،وال،اطالهیتمذووفزهًگتار
هًموی،٠لیً٭یجكشمه،االلالینهؼزفهفیالتماطینادظىاظن،بىهعمؿابى٠بؿالهه٭ؿوی، -

 .۹۳۸۵ؾوم،چاپکىيايحٍاقات
اوالهی،اقٌاؾو٨كهًگولاقتايحٍاقاتوچاپهكکم،کهىهایهتىدرخىسطتاو.هعمؿبا٬ك٩ی،صي -

۹۳۸۵ؾوم،چاپ



