ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﻀﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺮﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻧﺠﻤﯽ ،ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﯾﻦ؛ﻗﺮﻩﭼﺎﻗﯽ ،ﺳﻌﯿﺪﻩ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﺟﻨﺪﯼﺷﺎﭘﻮﺭ  ::ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1394ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺍﺯ  96ﺗﺎ 106
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1234672 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 12/12/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ
)ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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فصل ٔ
ياهه ُجًذیؽاپىس،دايؾگاهؽهیذچ﵀شاو 

ٔ
وال یکنٌ ،ماقه  ،۳پاییم ۴۳۳۱

عتیضیوػذالتخىاهیدسيهضتؽیؼیعشبذاساوخشاعاو


یهفاهینظلن
واکاو
ّ
1
ٔ
ٔيىیىًؿه هىئىلٓ
ٌمهالؿیى يصمی
2
و١یؿه ٬كهچا٬ی

جاقیػ ؾقیا٨ث۳۱/۷/۰۷ :
جاقیػ پفیكي۳۱/۳/۰ :

چکیذه 

ٜلنوحیمی و ٠ؿالث٘لبی ال اهؿا ٦بىیاقی ال شًبًها ؾق جاقیػ ایكاو بىؾهاوث .ایى ه٩اهین لهايی بكشىحه
ٔ
ولٙه ظاکماو هىحًبؿ ٬كاق ؾاٌحًؿ و اؤا ٞویاوی،اشحما٠ی و ا٬حّاؾی قو به وؼاهث
هیٌؿيؿ که هكؾم جعث
هی گفاٌثّ٠ .ك ه٥ىالو و ایلؽاياو ال شمله ایى ؾوقه های جاقیػ ایكاو اوث که ٜلن و بی ٠ؿالحی ؾق شاه١ه
گىحكي یا٨ث و با٠د پؿیؿ آهؿو شًبً های هكؾهی ٜلن وحیم و ٠ؿالث ٘لب ٌؿ .يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو
ؾق ٬كو هٍحن هصكی ٬مكی ال شًبً های ٜلن وحیم و ٠ؿالث ٘لب هؽال ٧ه٥ىالو بىؾکه جىايىث با بالجىلیؿ
ه٩اهین ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايۀ ٌی١ی ظؿوؾ يین ٬كو ؾق ؼكاواو ظکىهحی قا جٍکیل ؾهؿ  .ایى پژوهً
هی کىٌؿ جا پاوؽی به ایى وىال ؾهؿ که چكا ه٩هىم ٜلن وحیمی و ٠ؿالث ٘لبی بیٍحكیى ي٭ً قا ؾق جٍکیل و
ّ
هى٨٭یث ظکىهث وكبؿاقاو ؼكاواو ؾاٌحه اوث ؟يحایس پژوهً بك ایى يکحه جؤکیؿ ؾاقؾ که ٠ؿالث ٘لبی و ٜلن
وحیمی يهٕث وكبؿاقاو جعث جؤذیك يهٕث ٠اٌىقا و ٨كهًگ اهل بیث ٬كاق ؾاٌحه اوث و ایى يهٕث با جىول
به ایى ه٩اهین هى ٫٨به جٍکیل ظکىهث ٌؿ .لفا ًٌاوایی و ه١ك٨ی اهؿاٜ ٦لن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايه يهٕث
ٌی١ی وكبؿاقاو ال اهؿا ٦ایى پژوهً به ٌماق هی آیؿ .قوي جع٭ی ٫به ٌیىه جىِی٩ی و جعلیل و هحکی بك هًابٟ
کحابؽايه ای اوث.
واژگاوکلیذی:وكبؿاقاوٜ ،لنوحیمی٠ ،ؿالث٘لبی ،ه٥ىالو .





 .1ؾايٍیاق گكوه جاقیػ ؾايٍگاه ٌهیؿ باهًك کكهاو sh.najmi@yahoo.com
 .٢ؾايٍصىی کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ ایكاو اوالهی ؾايٍگاه ٌهیؿ باهًك کكهاو saeideghare68@gmail.com
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همذهه 
ظمالت ه٥ىالو به وكلهیى ایكاو ؾق ٬كو ه٩حن هصكی ٬مكی ،ؾوقهای پك ال جًً ویاوی و همكاه با
کٍحاق و ٤اقت به همكاه آوقؾ .ؾق چًیى ٌكایٗ ویاوی و اشحما٠ی ،هكگاه هكؾم ایكاو به ٬یام یا يهٕحی
ؾوث هی لؾيؿ با واکًً ٬هكآهیم ه٥ىالو قوبكو هی ٌؿيؿ .با ؾق گفٌث ابىو١یؿ ایلؽايی آؼكیى
٨كهايكوای ایلؽايی ه٥ىل ،وكلهیى ایكاو ؾقگیك کٍمکً های ؾاؼلی و شًگ های شايٍیًی بیى
ً
٨كهايؿهاو و اهیكاو ه٥ىلی ٌؿ  .ایى شًگ ها بكای هكؾم وحن ؾیؿۀ ایكاو ؼّىِا هكؾم ؼكاواو
يحیصهای شم يااهًی و ا٨مایً هالیاتها يؿاٌث .ؾق چًیى ٌكایٙی يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو بك ٠لیه ٜلن
و وحن و بی ٠ؿالحی ٘ب٭ۀ ظاکن ٬یام يمىؾ .یکی ال ٠ىاهلی که ؼكاوايی ها و به ویژه هكؾم وبمواق به ایى
يهٕث پیىوحًؿ١ٌ ،اقهای ٜلنوحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايۀ قهبكاو هفهبی و قهبكاو ویاوی وكبؿاقاو بىؾ.
هكؾم به ؼّىَ شاه١ۀ قووحایی وبمواق که ؾیگك جاب ٜلن و وحن و بی٠ؿالحی ه٥ىالو و اؼال ٦آيها قا
يؿاٌحًؿ با پیىوحى به ایى يهٕث به ه٭ابله با بیگايگاو پكؾاؼحًؿ١ٌ .اقهای ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايۀ
قهبكاو هفهبی وكبؿاقاو هايًؿٌ :یػ ؼلی٩ه و ٌیػ ظىى شىقی که جعث جؤذیك وا١٬ۀ ٠اٌىقا و ٨كهًگ
ه٭اوهث يه٩حه ؾق ٨كهًگ ٠اٌىقایی بىؾه اوث بیٍحكیى ي٭ً قا ؾق جٍکیل و ّ
هى٨٭یث وكبؿاقاو ؼكاواو
ؾاٌحه اوث  .وكبؿاقاو په ال پیكولی ّ
اولیه ؾق بكابك ه٥ىالو و جٍکیل ظکىهث به ظمایث ال ٬یام های
ٜلن وحیم ه١اِك ؼىؾ پكؾاؼحًؿ٬ .یام های وكبؿاقاو کكهاو ،وكبؿاقاو ومكً٬ؿ و هكٍ٠یاو هاليؿاقو ال
شمله ایى ٬یام ها بىؾيؿ که ال ظمایث و کمک های وكبؿاقاو ؼكاواو وىؾ بكؾيؿ و ایى ٬یام ها يیم جعث
جؤذیك ٌ١اقهای ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايه يهٕث وكبؿاقاو ٬كاق گك٨حًؿ.

بیاوهغأله 
ظکىهث ٌی١ی وكبؿاقاو ال شمله ؼكؾه ظکىهثهای هعلی ٬كو هٍحن هصكی ٬مكی اوث که
جىايىث با ه٭اوهث ؾق بكابك بیگايگاو به پیكولی ؾوث یابؿ .بكؼی ال اهؿا ٦ایى يهٕث با٠د گكایً
هكؾم به ایى يهٕث ٌؿٜ .لن وحیمی و ٠ؿالث ٘لبی ال شمله ایى اهؿا ٦بىؾيؿ که ٌؽّیث های
هفهبی و ویاوی وكبؿاقاو با جىول به ایى ٌ١اقها هى ٫٨به جٍکیل ظکىهث ٌؿيؿ .لفا هىئلۀ پژوهً
ؾق پیً قو ،بكقوی ه٩اهین ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايۀ يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو ؼكاواو ؾق ٬كو
هٍحن هصكی ٬مكی اوث که با ؾیؿی جعلیلی ابحؿا به چگىيگی جٍکیل ظکىهث وكبؿاقاو هی پكؾالؾ و
وپه به جؤذیكپفیكی ؾیگك ٬یام ها ال ه٩اهین ٜلن وحیمی و ٠ؿالث ٘لبی وكبؿاقاو ؾق ٬كو هٍحن هصكی
٬مكی اٌاقه هیکًؿ.
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ّ٨ 98ل ٔ
ياهه ُشًؿیٌاپىق

ّ
اه﵀یتوضشوستتحمیك 
ؾق پژوهًهای ّ٠ك ظأك جاقیػ ایكاو ،پكؾاؼحى به ٬یامهای ٌکلگك٨حه با ِب٥ۀ ٌی١ی ؾاقای ّ
اهمیث
اوث .یکی ال ایى ٬یامها که هى ٫٨به جٍکیل ظکىهث ٌؿ ،يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو ؼكاواو اوث.
چگىيگی جٍکیل ظکىهث وكبؿاقاو و همچًیى جؤذیك ه٩اهین ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايه بك ؾیگك ٬یام
ها ،با ؾیؿی شؿیؿ پكؾاؼحى به چًیى هىٔى٠ی قا ٔكوقت هیبؽٍؿ.
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پیؾیًۀتحمیك 
اگكچه جاکًىو جع٭ی٭ات و پژوهً هایی ؾق هىقؾ هاهیث و چگىيگی جٍکیل ظکىهث وكبؿاقاو
ؼكاواو ِىقت گك٨حه اوث .کحاب قیام شیعی سشبذاساو به يىیىًؿگی ی١٭ىب آژيؿ ال ه١كو ٦جكیى
کحب ؾق هىقؾ ٬یام وكبؿاقاو اوث ایى کحاب ؾق وال  ۴۳۱۳به همث ايحٍاقات يٍك گىحك هًحٍك ٌؿه
اوث .همچًیى کحاب ه١كو ٦ؾیگك ؾق لهیًۀ يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو،کحاب يهضت سشبذاساو خشاساو
ال پٙكوٌ٩ىکی اوث.ؾق هىقؾ يهٕث وكبؿاقاو ؾق کحاب های جاقیػ ایكاو ؾق ؾوقۀ ه٥ىل يیم ا٘ال٠اجی
یا٨ث هی ٌىؾ ال ههنجكیى ایى کحابها هیجىاو ال کحاب تاسیخ هغىل ٠بان ا٬بال اٌحیايی يام بكؾ .ؾق
لهیًۀ ه٭االت هن آذاقی ؾق هىقؾ يهٕث وكبؿاقاو يگاقي یا٨حه اوث .اها جاکًىو اذكی که به ِىقت
یک پژوهً هىح٭ل به بعد ٜلن وحیمی و ٠ؿالث ٘لبی و جؤذیك ایى ه٩اهین بك جٍکیل يهٕث ٌی١ی
وكبؿاقاو پكؾاؼحه باٌؿ هىشىؾ يیىث ،ال ایى ظید ایى پژوهً ؾاقای يى آوقی اوث .

آغاصيهضتؽیؼیعشبذاساو 
٬كو ه٩حن هصكی ٬مكی هّاؾ ٦با چًؿ جعىل ویاوی ههن ؾق جاقیػ ایكاو بىؾٌ .کىث ظکىهث
ؼىاقلهٍاهیاو و و٭ىٖ ؼال٨ث ب٥ؿاؾ جىوٗ ه٥ىالو ؾق ایى ٬كو به و٬ى ٞپیىوث  .ه٥ىالو به هًٝىق
ویٙكۀ ویاوی ؼىؾ ؾق وكلهیى ایكاو ،ظکىهث ایلؽاياو قا جٍکیل ؾاؾيؿ 1.ایى ظکىهث ؾق ظؿوؾ یک
٬كو ؾق ایكاو ؾوام آوقؾ .با ؾقگفٌث ولٙاو ابىو١یؿ و ٨كوپاٌی ظکىهث ایلؽايی ؾق وال  ۷۳۱هصكی
ّ
ؤ١یحی ؾق هك ياظیه و
٬مكی هكز و هكز و يااهًی وكجاوك وكلهیى ایلؽاياو قا ٨كاگك٨ث 2.ؾق چًیى
٬ىمحی ال وكلهیى پهًاوق ایلؽايی٨ ،كؾی اؾ٠ای ٬ؿقت و ٨كهايكوایی ؾاٌث و ياظیه یا هًٙ٭ه ای قا به
جّك ٦ؼىؾ ؾق آوقؾه و به ظکىهث های همصىاق يیم ٘م ٟؾاٌث .ایى ٠اهل ؾق يهایث هىشب
کٍمکً ها و ؾقگیكیهای بیيحیصهای هیاو ظکام يىاظی هؽحلٌ ٧ؿ .اؾاهه یا٨حى ایى يماٞهای ؾاؼلی
بكای هكؾم وحنؾیؿۀ ایكاو که ؾق لیك ولٙه ظکام ٜالن بىؾيؿ ٨اش١هباق بىؾ .هؽاقز ایى شًگهای
 .1آژيؿ٬ ،یام ٌی١ی وكبؿاقاو.15َ،
 .2جكکمًی آـق،جاقیػ ویاوی ٌی١یاو اذًی ٍ٠كی ؾق ایكاو.282َ ،
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ٔ
٠اؾاليه هكؾم پكؾاؼث هیٌؿ اؤا ٞویاوی و ا٬حّاؾی هكؾم قا جعث
بیذمك که ال ٘كی ٫هالیاتهای يا
ٌ١ا ٞؼىؾ ٬كاق ؾاؾه بىؾ 1.همچًیى اؤا ٞویاوی ؼكاواو به ٠لث شًگ٘لبیهای ٌؽُ ٘٥اجیمىق
قو به وؼاهث گفاٌث .ق٨حاقهای ٜالماي ٔه ٘٥اجیمىق و ؾیگك هؿ٠یاو ٬ؿقت هىشب گىحكي ياقٔایحی
های ٠مىهی ؾق ایى يىاظی ٌؿ  .اوحمكاق ایى ؤ١یث که با ٜلن و وحن بك هكؾم همكاه بىؾ لهیًۀ ٬یام بك
٠لیه يابكابكیها و بی ٠ؿالحی ها قا ٨كاهن کكؾ .ؾق هىقؾ آ٤ال ٌکل گیكی يهٕث وكبؿاقاو قوایث های
گىياگىيی ؾق هًاب ٟجاقیؽی ـکك ٌؿه اوث اها هم ٔه هًاب ٟبك ٌكو ٞایى يهٕث آلؾی بؽً ؾق قووحای
باٌحیى بیه ٫جؤکیؿ ؾاقيؿ .اهیك ٠بؿالكلا ٪ال پهلىاياو و يام آوقاو بیه ٫قهبكی ٬یام وكبؿاقاو ؼكاواو قا
بك٠هؿه گك٨ث 2.اهیك ٠بؿالكلا ٪به گكوهی ال ياقٔیاو که با ٠اهالو هالیات بگیك ٘٥اجیمىق ؾقگیك ٌؿيؿ
پیىوث و با بهكهگیكی ال اظىاوات ياقأیاو ٬یاهی هكؾهی بك ٠لیه ٜلن و وحن به قاه ايؿاؼث 3.بكؼی
پژوهٍگكاو ا٬ؿاهات وؽحگیكايۀ ٨ئىؾالهای هعلی ؾق بهكه کٍی ال هكؾم قا ههن جكیى ٠اهل ٌکل گیكی
ّ
هى٨٭یث اولیه ؾق بكابك هحصاولاو و
يهٕث آلاؾی بؽً وكبؿاقاو ؾايىحه ايؿ 4.اهیك ٠بؿالكلا ٪په ال
جّك ٦بیه ٫ؾق يبكؾی يیكوهای ٘٥اجیمىق ظاکن ؼكاواو قا که بكای په گیكی ٌهكهای جّكٌ ٦ؿه
جىوٗ وكبؿاقاو ٨كوحاؾه بىؾ ٌکىث وؽحی ؾاؾ  .با ٌکىث يیكوی های ٘٥اجیمىق ٌهكت و آوالۀ
ّ
وكبؿاقاو ؾق هًا٘ ٫ؾیگك ٨كا گیك ٌؿ .اهیك ٠بؿالكلا ٪په ال هؿجی به ؾوث بكاؾقي اهیك وشیه الؿیى
ّ
هى١ىؾ وكبؿاقی به ٬حل قویؿ و اهیك وشیه الؿیى هى١ىؾ به ظکىهث وكبؿاقاو ؾوث یا٨ث .وی قا
هئوه ظ٭ی٭ی ظکىهث وكبؿاقاو ؼكاواو هی ؾايًؿ .اهیك هى١ىؾ وكبؿاقی په ال قویؿو به ٬ؿقت ،با
ٌیػ ظىى شىقی که ال ٠الماو به يام ٌی١ی بىؾ و همچًیى ؾق هیاو هكؾم ي٩ىـ ؾاٌث هحعؿ ٌؿ .با ایى
ّ
اجعاؾ ؾو شكیاو هفهبی _ویاوی به قهبكی ٌیػ ظىى شىقی و اهیك وشیه الؿیى هى١ىؾ شكیاو
6
هىح٭لی قا پؿیؿ آوقيؿ .5با ایى اجعاؾ ٬یام وكبؿاقاو ؼكاواو قيگی ٌی١ی و هفهبی به ؼىؾ گك٨ث.
آؼكیى جالي ٨كهايؿهاو ایلؽايی بكای ٌکىث ؾاؾو يهٕث وكبؿاقاو به قهبكی اهیك اق٤ىيٍاه ِىقت
گك٨ث که وی ؾق يبكؾی ؾق يمؾیکی يیٍابىق ال يیكوی وكبؿاقاو ٌکىث ؼىقؾ وگكیؽث 7.وكبؿاقاو
ظؿوؾ يین ٬كو ؾق وبمواق ٬ؿقت ؾاٌحًؿ و ؾوالؾه جى ال آيها به ظکىهث قویؿيؿ .


.1قاويؿی ،جاقیػ اشحما٠ی ایكاو،ز.331َ ،2
.2جكکمی آـق ،جاقیػ ویاوی ٌی١یاو اذًی ٍ٠كی ؾق ایكاو.285َ،
.3جحىی٬،مویًی،جاقیػ ال٩ی/448َ ،بؿلیىی ٌ،كً٨اهه/.41َ ،او٩ماقی،قؤات الصًات ٨ی اوِا ٦هؿیًه هكات،ز.8َ،2
.4ظ٭ی٭ث،جاقیػ شًبً وكبؿاقاو و ؾیگك شًبً های ایكايیاو ؾق ٬كو هٍحن هصكی.94َ،
.5ظا ٛ٨ابكو ،لبؿه الحىاقیػ .83َ،
.6آژيؿ٬ ،یام ٌی١ی وكبؿاقاو.133َ،
.7قاويؿی،جاقیػ اشحما٠ی ایكاو،ز.335َ،2
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بشسعیهفهىمظلنعتیضیدسيهضتؽیؼیعشبذاساو 

ٜلن و ٜالن ال واژههای اوث که ؾق ٬كآو به آو جىشه ٌؿه اوث .ؾق ٬كآو آیات بىیاقی به هبعد ٜلن و
ٜالن هی پكؾالؾ و ال همیى شهث ٜلن وحیمی ؾق بیى هىلماياو به ؼّىَ ٌی١یاو ال ّ
اهمیث ٨كاوايی
بكؼىقؾاق اوث.
ّ
﴿اوالظال﵀یىلهنػزابالین﴾ 
ً
1
١ٙ٬ا بكای وحمگكاو ٠فاب ؾقؾياکی هىث.
ؾق ویكۀ اهل بیث يیم به هبعد ٜلن و ٜالن به ً٠ىاو یکی ال ههن جكیى ه٩اهین پكؾاؼحه ٌؿه اوث و
ائمه ا٘هاق  به ویژگیهای ٜلن و ظاکماو ٜالن بىیاق اٌاقه کكؾهايؿ .ؾق جاقیػ اوالم و ایكاو ایى
ً
ه٩هىم ؼّىِا بكای ٌی١یاو جؿا٠ی گك وحن ها و ٌکًصه های ظاکماو ؾق ٘ىل جاقیػ اوث .یکی ال
ؾوقه های جاقیؽی ایكاو که ٜلن و وحن بك هكؾم ا٨مایً یا٨ث و با٠د ٬یام های ٜلن وحیمايۀ هكؾم
ً
ؼّىِا ٌی١یاو ؾق بكابك آو ٌؿ ؾوقۀ ه٥ىالو و ؼاِه ایلؽاياو ایكاو اوث .په ال هكگ ابىو١یؿ
ایلؽايی بی ذباجی و هكز و هكز وكاوك وكلهیى ایكاو قا ٨كاگك٨ث .ؾق چًیى ؤ١ی هكؾم ایكاو
بؽّىَ ؼكاواو به ي٩ی ٜلن و ٜالن پكؾاؼحًؿ و هكگىيه ٜلن به ظ ٫ق٠یث قا ياقوا ؾايىحًؿ .هكٍ٠ی
ؾق کحاب ؼىؾ تاسیخ طبشستاو و سویاو و هاصيذساو به ایى هىٔى ٞکه هكؾم ال ٜلن و وحن به جًگ آهؿه ايؿ
اٌاقه هی کًؿ:
ّ
;ؾق آو و٬ث ج٥ا جیمىق پاؾٌاه آو ٘ك ٦هىوىم ٌؿه و ؾق ؼكاواو ؼٙبه و وکه به يام او هیکكؾيؿ و
٬ىهی ال شحه که ال ٘ای٩ه اٌكاق اجكاٮ بىؾيؿ با او هىا ٫٨گٍحًؿ و ؾق ؼكاواو بؿویكجی هیکكؾيؿ و ال
ّ
ولقای ٬ؿین و اکابك ؼكاواو ٠الء الؿیى ّ
هعمؿ ؾق آو هملکث هحمکى بىؾ ال آو وبب ٠كِه ؼكاواو به
ّ
2
ق٠ایا جًگ ٌؿ و ٜلن ال ظؿ بگفٌث.:
ؾق جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم جا جٍکیل ؾولث ِ٩ىیه جًها يهٕحی که به ه٭ىل ٔه ٜلن وحیمی جىشه بىیاقی
يمىؾ وكبؿاقاو ؼكاواو بىؾيؿ  .وكبؿاقاو ؼكاواو ٜلن وحیمی قا هؿ ٦اِلی و اواوی ؼىؾ ؾق بكابك
3
S
ٌ١اقٜOلن وحیمی و پایؿاقی ؾق بكابك ٜالن ؾق ؼىؾ يام وكبؿاقاو يه٩حه اوث و
بیگايگاو ا٠الم يمىؾيؿAG .
RM
NO
آياو ایى ٌ١اق قا ههن جكیى هؿ ٦ؼىؾ ٬كاق ؾاؾيؿ٠ .بؿالكلا ٪ومكً٬ؿی با ِكاظث به ٜلن وحیمی
وكبؿاقاو اٌاقه هی کًؿ:
;اگك ؼؿا ها قا جى٨ی ٫ؾهؿ قٜ ٟ٨لن و ؾٜ ٟ٨الماو کًین و اال وك ؼىؾ بك ؾاق اؼحیاق ؾاقین و جعمل شىق
4
و وحن يؿاقین:.
.1وىقه ابكاهین.22/
.2هكٍ٠ی ،جاقیػ ٘بكوحاو و قویاو و هاليؿقاو.۱۴َ،
٩ِ.3ا ،جاقیػ اؾبیات ایكاو،ز.33َ،3
.4ومكً٬ؿی ،هٙل ٟالىؿیى و هصم ٟالبعكیى.176َ ،

www.noormags.ir

واکاوی ه٩اهین ٜلنوحیمی و ٠ؿالثؼىاهی ؾق يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو ؼكاواو
010

NOORMAGS

ٜلن وحیمی و يبكؾ با ٜالن ؾق يهٕث وكبؿاقاو به يى٠ی جعث جؤذیك وا١٬ۀ ٠اٌىقا بىؾه اوث و ایى ههن
ؾق وؽًاو بكؼی ال قهبكاو هفهبی وكبؿاقی آٌکاق اوثٌ .یػ ؼلی٩ه يٍىحى و و ٛ٠کكؾو قا شایم
ً
يمی ؾايىث بلکه با جىول به ائمه ا٘هاق ؼّىِا اهام ٠لی و اهام ظىیى  که ٠لیه ٜلن و
وحن ٬یام کكؾه ايؿ ،هباقله با ٨ى ٫و ٨صىق قا الماهی هی ؾايىث و همچًیى وی هكؾم قا به ٜهىق ظٕكت
ههؿیٔ٠سٓ و يابىؾی ٜلن و وحن بٍاقت هی ؾاؾه اوث 1.همیى ب١ؿ هفهبی ج١الین ٌیػ ؼلی٩ه بىؾ که
با٠د وظٍث هیؤت ظاکن ؾق ؼكاواو ٌؿ 2.ؼىاشه ٠لی هئیؿ آؼكیى اهیك وكبؿاقی يیم هكؾم قا به
ٜهىق ظٕكت ههؿی ٔ٠سٓ و پایاو ٜلن بٍاقت ؾاؾه اوث:
;ؼىاشه ٠لی هئیؿ چىو به جائیؿ الهی ؾق وبمواق بك هىًؿ ٌهكیاقی يٍىث ؾق اٜهاق ٌ١اق هفهب
٠لیه اهاهیه هبال٥ه يمىؾه به اّ٬ی ال٥ای ٔه ؾق جٝ١ین واؾات ٝ٠ام کىٌیؿ و به اهیؿ ٜهىق ِاظب المهاو
ّ
3
والم الله ٠لیه هكِباض و هىاء ايحٝاق هي کٍیؿ ل ٧ٙو کكم آو ؼىاشه هعحٍن قا يهایث يبىؾ.:
4
پیىوحى هكؾم ؼكاواو به ٌیػ ظىى شىقی جعث جؤذیك ٌ١اقهای ٜلن وحیمايه وی بىؾه اوث.
٠بؿالكلا ٪ومكً٬ؿی گكایً هكؾم به ٌیػ ظىى شىقی قا بی يٝیك جىِی ٧هیکًؿ:
5
;به ايؿک هؿجی چًاو ه١ح٭ؿ او ٌؿيؿ که به وؽى او شاو ؾقهیباؼحًؿ.:
ه٩هىم ٜلنوحیمی ؾق يهٕث وكبؿاقاو به ؼىبی ؾق ياهۀ ؼىاشه ّ
ّ
یعیی کكابی که ؾق شىاب ٘٥اجیمىق
ظاکن ؼكاواو يىٌحه ٌؿه يٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث .ومكً٬ؿی ایى ياهه قا به لباو ٌ١ك ؾق آوقؾه اوث:
گكؾو چكا يهین ش٩ای لهايه قا
ؾقیا و کىه قا بگفاقین و بگفقین
یا بك وك هكاؾ گكؾوو يهین پای

قأی چكا ٌىین به هك کاق هؽحّك
ویمك ٢واق لیك پك آقین ؼٍک و جك
6
یا هكؾواق بك وك همث کًین وك

همچًیى گكایً هكؾم وحنؾیؿۀ کكهاو به يهٕث وكبؿاقاو کكهاو جعث جؤذیك ه٩اهین ٜلن وحیمايه بىؾه
اوث.ایى يهٕث به قهبكی پهلىاو اوؿ ؼكاوايی ،بك٠لیه ٜلن و وحن بیً ال ظؿ آل ه٩ٝك بك هكؾم بىؾ
که هىشب پایؿاقی و ه٭اوهث هكؾم ؾق بكابك ایى ظاکماو وحمگك ٌؿ 7.ؾق چًیى ٌكایٙی ظکىهث
وكبؿاقاو ؼكاواو که ؼىؾ قا ظاهی شًبً های ٜلن وحیم هی ؾايىث به کمک ایى شًبً ٔؿ ٜلن
بكؼاوث.

 .1آژيؿ٬ ،یام ٌی١ی وكبؿاقاو.77 َ،
.2هماو.78َ:
.3ؼىايؿهیك،ظبیب الىیك،ز.36َ،3
 .4جكکمًی آـق ،جاقیػ ویاوی ٌی١یاو اذًی ٍ٠كی ؾق ایكاو.283َ ،
 .5ومكً٬ؿی ،هٙل ٟالى١ؿیى و هصم ٟالبعكیى .174َ ،
 .6هماو.281:
 .7کحبی ،جاقیػ آل ه٩ٝك.99َ ،
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;ؼىاشه ٠لی هئیؿ وبمواقی الحمان هؿؾی کكؾه بىؾ .او ِؿ وىاق آقاوحه وكبؿال با پهلىاو ٤یاخ جىيی
به هؿؾ ٨كوحاؾه بىؾٌ ،اه یعیی به شهث اؼكاشات ایٍاو ؾق جًگ بىؾ ،آو وىاقاو قا با پهلىاو ٤یاخ به
هؿؾ پهلىاو اوؿ ٨كوحاؾ.1:
همچًیى ٜلن وحیمی وكبؿاقاو ٬یام ومكً٬ؿ قا يیم جعث جؤذیك ٬كاق ؾاؾ .بؿیًگىيه که یکی ال بمقگاو
ومكً٬ؿ به يام هىاليالاؾه ؾق بكابك ٜلن و وحن بیگايگاو ٬یام هی کًؿ و يام وكبؿاق به ؼىؾ هی ؾهؿ.
٠بؿالكلا ٪ومكً٬ؿی ؾق کحاب هطلع سعذیى و هجمع البحشیى چگىيگی آ٤ال ٬یام وكبؿاقاو ومكً٬ؿ و
ٜلن وحیمی آيها قا ٌكض هی ؾهؿ :
;قول شم١ه ؼىاَ و ٠ىام ؾق هىصؿ شاه ٟآهؿه ؼا٘ك بك اهكی ٬كاق يمیگك٨ث .ؾق ایى ظال ،هكؾی
ؾايٍمًؿ ال بمقگلاؾگاو بؽاقا ،هٍهىق به هىاليالاؾه ،جیكايؿال و ؾلیكٌ ،مٍیك ظمایل کكؾه بك پای ؼاوث
و آهىحه آهىحه ق٨حه بك باالی هًبك بكآهؿ و والم کكؾه آوال بكآوقؾ که هٍ١ك المىلمیى اهكول ٤لبه ک٩اق به
ّ٬ؿ ؼاو و هاو هىلماياو آهؿهايؿ و ظاکمی که شمیه هىلمايی قا باز و ؼكاز يام کكؾه هیوحايؿ و به
ؼا٘ك ؼىؾ ؼكز هیکكؾ ،چىو ؾٌمى پیؿا ٌؿ ،هىلماياو قا به ٘كض قیؽث و ال پیً ک٩اق گكیؽث و
هكچًؿ اهالی ایى ٌهك اهايی و واوقی ؾهًؿ ؼالِی يؽىاهًؿ یا٨ث و قول ٬یاهث وئىال ال ٌما بمقگاو
ؼىاهؿ بىؾ .کیىث که هحّؿی اهك اوالم و هح١هؿ ؼىاَ و ٠ىام ٌىؾ جا ها يیم ؾق وك ٬ؿم او يهاؾه به
2
ؼؿهحکاقی ٬یام يمایین:.
ٜلن وحیمی ؾق يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو جعث جؤذیك ايؿیٍه های جٍی ٟاذًی ٍ٠كی و ٨كهًگ ٠اٌىقا بىؾه
3
اوث که وكبؿاقاو ال آو بكای قویؿو به ه٭اِؿ ؼىؾ به ؼىبی بهكه بكؾيؿ.


ػذالتعلبی 

٠ؿالث٘لبی و ٠ؿالثؼىاهی به ً٠ىاو یکی ال ههنجكیى اهؿا ٦يهٕث های آلاؾی ؼىاه ؾق هك ّ٠ك به
ّ
ٌماق هی قوؾ و ٬یام های هح١ؿؾی ؾق جاقیػ ایكاو با ٌ١اق ٠ؿالث ٘لبی قوی ؾاؾه اوث .وكبؿاقاو
٠ؿالث ؼىاهی قا به ً٠ىاو یکی ال اهؿا ٦هح١الی ؼىؾ هؿ يٝك ٬كاق ؾاؾيؿ ٠ .ؿالث ٘لبی هىشب
پیىوحى ا٨كاؾ بىیاقی به ایى يهٕث ٌؿٌ .یػ ؼلی٩ه پیٍىای ٨کكی – هفهبی وكبؿاقاو ا٠ح٭اؾ ؾاٌث که
بایؿ هكؾم قا با هىائل اشحما٠ی آگاه کكؾ و جٍىی ٫يمىؾ جا بك ٔؿ ٠اهالو اِلی بی٠ؿالحی ٬یام کًًؿ.4
هؿ ٦قهبكاو هفهبی و ویاوی وكبؿاقاو ،ظمایث ال ٘ب٭ۀ پاییى و قووحائیاو و همچًیى بك٬كاقی
هىاوات ٠مىهی ؾق بیى جماهی هكؾم بىؾ 5.قهبكاو ویاوی ایى يهٕث،کىًٌ ٨كوايی ؾق اشكای ٠ؿالث
 .1هماو.131َ،
 .2ومكً٬ؿی،هٙل ٟالى١ؿیى و هصم ٟالبعكیى،ز.353َ،1
.3ظىیًی،جؤذیك ٨كهًگ ٠اٌىقا ؾق شًبٍهای وحن وحیمايه هكؾم هىلماو جا ٬كو هٍحن هصكی.59َ،
.4ظ٭ی٭ث ،جاقیػ شًبً وكبؿاقاو و ؾیگك شًبً های ایكايیاو ؾق ٬كو هٍحن هصكی ٬مكی.127َ،
.5هماو.166:
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ّ
ؾق شاه١ه به کاق هیبىحًؿ 1.گ٩حه ٌؿه ؼىاشه ٠لی ٌمه الؿیى چٍمی ،ال اهیكاو ٠اؾل وكبؿاقای بىؾه
اوث٠.بؿ الكلا ٪ومكً٬ؿی ؾق هىقؾ بكپایی ٠ؿالث جىوٗ ؼىاشه ٠لی ایًگىيه هیآوقؾ:
;هژؾه هماق هكؾ قا هكوىم ؾاؾ و ق٠یث قا هك٨ه العال ؾاٌحی و بک٩ایث ليؿگايی يمىؾی و با هعحك٨ات
2
وبمواق ٌؿی و گىیًؿ که هكوىم هكؾم قا بكات يًىٌحی و ؾق هصله ؼىؾ ي٭ؿ ٌمكؾی و ؾاؾی:.
هكؾم وحن ؾیؿه و ٠ؿالث ؼىاه وبمواق په ال ٌهاؾت ٌیػ ؼلی٩ه ،به ٌیػ ظىى شىقی که ال هكوشاو
٠ؿالث ؼىاهی بىؾ پیىوحًؿ 3.جبلی٥ات ٌیػ ظىى شىقی ؾق ب١ؿ ٠ؿالث ٘لبی ،به ؾلیل يابكابكیهای
اشحما٠ی و ا٬حّاؾی هىقؾ ّ
4
جىشه هكؾم ٬كاق گك٨ث.
ابى بٙى٘ه ویاض ه١كو ٦اهل ّ
وًث يیم با ایًکه وكبؿاقاو قا «سافضی» هیياهًؿ ّاها اشكای ٠ؿالث ؾق
ایى يهٕث قا کن يٝیكجىِی ٧هیکًؿ :
ّ
;آئیى ٠ؿالث ؾق ٬لمكو آياو قوي ٫گك٨ث که وکه های ٘ال و ي٭كه ؾق اقؾوگاه ایٍاو قوی ؼاک
5
هیقیؽث و جا ِاظب آو پیؿا يمیٌؿ کىی ؾوث به وىی آو ؾقال يمیکكؾ:
ابى یمیى ال ٌا٠كاو ه١كوّ٠ ٦ك وكبؿاقاو ؾق هىقؾ ٠ؿالث ٘لبی و بكپایی ٠ؿالث جىوٗ اهیكاو
ّ
وكبؿاقی اٌ١اق بیٌماقی ؾاقؾ او ؾق ابیات لیك به جمصیؿ ال جاز الؿیى ٠لی وكبؿاقی و ٠ؿالث ٘لبی
وی هیپكؾالؾ:
آ٨حاب ٠ؿل او چىو وایه بك گیحی ٨کًؿ
GS
RMA
هن ل ٠ؿل NOO
ٌاهلً بیًن که ال بیؿاؾ چكغ

کكؾ کىجاه ال کحاو ؾوث ج١ؿی هاهحاب
ٌیك هیصىیؿ ل ّ٬ؿ گاو ٌیكی اشحًاب

همچًیى ابى یمیى ؾق شای ؾیگك ال ؾیىاو ٌ١ك ؼىؾ به ٠ؿالث ٘لبی ؼىاشه ّ
یعیی ّ
کكابی ال اهیكاو
ه١كو ٦وكبؿاقی هیپكؾالؾ و وی قا ولٙايی ّ
ه١ك٨ی هیکًؿ که ٠ؿالث و بؽًٍ ال الماهات ظکىهث
او بىؾه اوث:
٨كؼًیییؿه بیییاؾ ه٭یییؿم ؾویییحىق کاهییییاب
وییییلٙاو هٍییییك٬یى کییییه اوز وییییكوقی
آو کیییم ِیییكیك ؼاهییی ٔه او گیییىي ویییایالو
یعیی جیاز بؽیً کیه جیا قوین ؼىكویىیث
ال ٌیییكم قأییییً آؼیییك هیییك قول هیٍیییىؾ
جا ٠ؿل او ٠ماقت ٠الن بًا يمىؾ

بییییك قولگییییاق ؾولییییث ٌییییاه ٨لییییک شًییییاب
قأییییییً ٨کًیییییؿ ویییییایه ق١٨یییییث بكآ٨حیییییاب
پییییییییً ال ویییییییىال یا٨حیییییییه يیکیییییییىجكیى
جؽییییثکیی يیا٨ییییث چییییى او ٌییییاه کاهیییییاب
ؼىقٌیییییؿ لقؾقو پهایییییى يیلگییییىو ظصییییاب
شایی يمايؿ شم ؾل ا٠ؿای او ؼكاب 6ب

.1ؼىايؿهیك ،ظبیب الىیك،ز.3،364
 .2ومكً٬ؿی ، ،جفکكه الٍ١كاء .۰۰َ،
 .3جكکمًی آـق ،جاقیػ ویاوی ٌی١یاو اذًی ٍ٠كی ؾق ایكاو.284َ،
 .4آژيؿ٬ ،یام ٌی١ی وكبؿاقاو.78 َ،
 .5ابى بٙى٘ه  ،و٩كياهه ابى بٙى٘ه.۱۱۱َ،
 .6ابى یمیى ،ؾیىاو اٌ١اق ابى یمیى ٨كیىهؿی.۴۱َ،
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يهٕث ٌی١ی وكبؿاقاو ؼكاواو اگكچه با ظمله جیمىق و ؾق گفٌث ؼىاشه ٠لی هئیؿ هً٭كْ ٌؿ اها
ه٩هىم ٠ؿالث ٘لبی ایى يهٕث ؾق ٬یام های ب١ؿ ال آو جؤذیك گفاق بىؾ.
يتیجهگیشی 

ه٩اهین ٜلنوحیمايه و ٠ؿالث٘لبايه ؾق آهىلههای ٬كآيی و ٨كهًگ جٍی ٟال ّ
اهمیث بیٌماقی بكؼىقؾاق
MAGS
OاوNOایى ه٩اهین با٠د گكایً هكؾم به آو ها ٌؿه
جاقیػRایك
هىحًؿ و به همیى ٠لث ؾق بكؼی ال ٬یام ها ؾق
ّ
اوث٬ .یام وكبؿاقاو ؼكاواو ال شمله ٬یام های ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايۀ هى ٫٨ؾق جاقیػ ایكاو اوث
که الگىیی بكای ٬یام های ب١ؿ ال ؼىؾ ٌؿ .وكبؿاقاو ؼكاواو ؾق ؾوقۀ لهايی ای که وكاوك وكلهیى
ایكاو قا هكز و هكز وياأهًی ٨كا گك٨حه بىؾ ،بك ٠لیه ٜلن و بی ٠ؿالحی ٘ب٭ۀ ظاکن ٬،یام کكؾيؿ و یکی ال
ههن جكیى ٠ىاهلی که با٠د گكایً هكؾم ؼكاواو بؽّىَ وبمواق به ایى يهٕث ٌؿ ٌ١اقهای ٜلن
وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايه آو ها بىؾ .ایى آهىله ها که جعث جؤذیك ٬كآو کكین و ٨كهًگ اهل بیث به وشىؾ
آهؿه بىؾيؿ ههن جكیى هؿ ٦وكبؿاقاو به ٌماق هی آهؿ .قهبكاو هفهبی وكبؿاقاو ؼكاواو چىو ٌیػ
ؼلی٩ه و ٌیػ ظىى شىقی جعث جؤذیك ه٩اهین و ا٠ح٭اؾات ٨كهًگ ٌی١ی به ه٩هىم ٜلن و ٠ؿالث
پكؾاؼحًؿ و هىٌ ٫٨ؿيؿ هكؾم قا با ایى ه٩اهین آًٌا و ال آو ؾق بكابك بیگايگاو اوح٩اؾه يمایًؿ .يهٕث
وكبؿاقاو ؼكاواو په ال جٍکیل ظکىهث یکی ال ویاوث های ؼىؾ قا ظمایث و ؾ٨ا ٞال ٬یام های
ٜلن وحیمايه و ٠ؿالث ٘لبايه ٬كاق ؾاؾ که بكؼی ال ایى ظمایث ها به ِىقت هىح٭ین و بكؼی به ِىقت
٤یك هىح٭ین بىؾه اوث .ظمایث ال وكبؿاقاو کكهاو یکی ال باقلجكیى ظمایث های وكبؿاقاو ؼكاواو ال
٬یام های ٜلن وحیم اوث .ظمایث های يٝاهی ال وكبؿاقاو کكهاو يٍاو ؾهًؿه گكایً ٜلن وحیمايۀ
وكبؿاقاو ؼكاواو ؾق ؾیگك ي٭اٖ وكلهیى بىؾه اوث .همچًیى يهٕث وكبؿاقاو ومكً٬ؿ و هكٍ٠یاو
هاليؿقاو يیم جعث جؤذیك وكبؿاقاو ؼكاواو ٬كاق گك٨حه ايؿ .يهٕث وكبؿاقاو ال ایى شهث ؾاقای ّ
اهمیث
هی باٌؿ که آٌکاقا ٌ١ائك ٌی١ی اذًی ٍ٠كی قا جبلی ٣کكؾيؿ و الگىیی بكای ظکىهث های په الؼىؾ
چىو ِ٩ىیاو ٌؿيؿ.
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٬كآو کكین.
ابى بٙى٘ه ،هعمؿبى ٠بؿالله .عفشياههابىبغىعه .جكشمه هعمؿ ٠لی هىض ،.جهكاو :هىوىه ايحٍاقات آگاه،
.۴۳۷٪
ابى یمیى٨ ،كیىهؿی .دیىاواؽؼاسابىی﵀یىفشیىهذی .به جّعیط ظىیى ٠لی باوحايی قاؾ .جهكاو ،کحابؽايهٔ
وًایی.۴۳۱۱ ،
او٩ماقی ،ه١یىالؿیى هعمؿ لهچی .سوضاتالجًاتفیاوصافهذیًههشات .هّعط ویؿ هعن کاٜن
اهام .جهكاو  :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.۴۳۳۳ ،
آژيؿ ،ی١٭ىب .لیامؽیؼیعشبذاساو .جهكاو :يٍك گىحك.۴۳۱۳ ،
بؿلیىیٌ،ك ٦ؼاو .ؽشفًاهه .هّعط والؾهیك والهیًى .٦جهكاو :ايحٍاقات اوا٘یك.۴۳۷۷ ،
ٔ
جكشمه کكین کٍاوقل :جهكاو ايحٍاقات پیام.۴۳5۴ ،
پٙكوٌ٩ىکی ،ای.پ .يهضتعشبذاساوخشاعاو.
جحىی٬ ،أی اظمؿ و آِ ٧ؼاو ٬مویًی .تاسیخالفی .هّعط ٤الهكٔا ٘با٘بایی هصؿ .جهكاو :ايحٍاقات
٠لمی و ٨كهًگی.۴۳۳۰ ،
ٔ
جكکمًی آـق ،پكویى .تاسیخعیاعیؽیؼیاواثًیػؾشیدسایشاو .جهكاو :هئوىه ٌی١هًٌاوی.۴۳۳5 ،
ظا ٛ٨ابكو٠ ،بؿالله ابى ابی ل٧ٙالله .صبذهالتىاسیخ .هّعط ویؿ کمال ظاز ویؿ شىاؾی .جهكاو :ايحٍاقات
ولاقت ٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی.۴۳۳٪ ،
ٔ
چکیؿه
ظىیًی ،هعمؿ; .جؤذیك ٨كهًگ ٠اٌىقا ؾق شًبٍهای وحن وحیمايه هكؾم هىلماو جا ٬كو هٍحن هصكی.:
ه٭االت اولیى کًگكه بیىالمللی اهام ؼمیًی ٔنٓ و ٨كهًگ ٠اٌىقا ،جهكاو ،هئوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام
ؼمیًی ٔنٓ.۴۳۷۱ ،
جًبؼهای ایشايیاو دس لشو هؾتن هجشی .جهكاو:

ظ٭ی٭ث٠ ،بؿالك٨ی .ٟتاسیخ جًبؼ عشبذاساو و دیگش 
ايحٍاقات ٠لمی.۴۳۱۳ ،
ؼىايؿهیك٤ ،یاخالؿیى همام .حبیبالغیش .جهكاو :ايحٍاقات ؼیام.۴۳۳٪ ،
قاويؿی ،هكجٕی .تاسیخاجت﵀اػیایشاو .ز .۰جهكاو :ايحٍاقات يگاه.۴۳۳۰ ،
ومكً٬ؿی ،کمالالؿیى ٠بؿالكلا .٪هغلغ الغذیى و هج﵀غ البحشیى .هّّط ٠بؿالعىیى يىایی .جهكاو:
پژوهٍگاه ٠لىم ايىايی و هٙال١ات ٨كهًگی.۴۳۳۳ ،
ومكً٬ؿی ،هیك ویؿ ٌكی ٧قا٬ن .تاسیخ سالن .هّعط هًىچهك وحىؾه .جهكاو :ايحٍاقات بًیاؾ هعمىؾ اٍ٨اق،
.۴۳۳٪
ِ٩ا ،ـبیطالله .تاسیخادبیاتایشاو .ز .۳جهكاو :ايحٍاقات ٨كؾون.۴۳۷۳ ،
٠باوی ،شىاؾ و لهكه قأی .هٍكو٠یث ایكايی ؾق ظکىهثهای هعلی ایكاو ؾق ٬كو هٍحن هصكی ،فصلًاهه
پضوهؾهایتاسیخهحلی ،وال ؾومٌ ،ماقه ؾوم.۳۳–۳۱ َ ،۴۳۳۳ ،
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- −کحبی ،هعمىؾ .تاسیخآلهظفش ،هّعط ٠بؿالعىیى يىایی .جهكاو :ايحٍاقات اهیك کبیك.۴۳۱۱ ،
 −هكٍ٠ی ،ویؿ ٜهیكالؿیى .تاسیخ عبشعتاو و سویاو و هاصيذساو .هّعط هعمؿ ظىیى جىبیعی .جهكاو:
هئوىه هٙبى٠اجی ٌك.۴۳۱5 ،٪
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