عشهماله
٨كا قویؿو یکّؿهیى والگكؾ والؾت هح٩کك ٌهیؿ اوحاؾ هكجٕی هٙهكی وكآ٤ال
ّ٨لی يى ؾق ایى يٍكیه اوث .آيچه پیً ال ایى با ً٠ىاو ;جماٌاگهقال :و بهٌکل
ّ٨لًاهه به پژوهٍگكاو ٠لىم اوالهی و ايىايی ٠كٔه هیٌؿ ،لیى په ؾق
چاقچىبی شؿیؿ با ً٠ىاو ;هٙهكی پژوهی :و ؾق ٬الب ؾوّ٨لًاهه ؾق اؼحیاق
شاه١ۀ ٠لمی ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث .هىئىالو و همکاقاو ایى ؾوّ٨لًاهه ؾق بؽً
٠لمی و اشكایی جالي ؼىاهًؿ کكؾ ؾق ؾوقۀ شؿیؿ قویکكؾی شاهٟجك قا به
ايؿیٍههای اوحاؾ هٙهكی اجؽاـ کًًؿ و بك پىیایی هباظد ٠لمی هكجبٗ با آذاق و
ا٨کاق ایى ايؿیٍمًؿ ٌهیؿ بی٩مایًؿ .ؾق يؽىحیى ٌماقه ال ایى ؾو ّ٨لًاهه
ه٭الههایی ؾق هىٔى٠ات ٨لى٩ه اوالهی ،اؼال ،٪ظ٭ى ،٪جاقیػ و ٨لى٩ه ٠لن
پیًقوی ٌماوث .ایى جًى ٞهىٔى٠ات ،ؼىؾ ،يٍايگك شاه١یث ايؿیٍهها و آذاق
اوحاؾ هٙهكی اوث .اهیؿ که پژوهٍگكاو ،بهؼّىَ شىاياو ال آذاق پكباق او بهكه
گیكيؿ و بهلوؾی ٌاهؿ ايحٍاق آذاقی ٌاؼُ ال پژوهٍگكاو شىاو ؾق ایى
يؽىحیى ه٭اله با ً٠ىاو ;ؾیؿگاه هٙهكی ؾقباب اِالث وشىؾ< جؤهلی جاقیؽی
جعلیلی ،:ظاِل پژوهً ؾکحك ؾاووؾ ظىیًی ؾقباقۀ يعىۀ اوحؿالل اوحاؾ
هٙهكی ؾقباب اِالث وشىؾ اوث .او ؾق ایى ه٭اله ،با بكقوی لهیًههای
ٔ
جاقیؽی ،يىبث قای اوحاؾ هٙهكی قا با هالِؿقا و ٠الهه ٘با٘بایی وًصیؿه
اوث و وشه جمایم اوحؿالل اوحاؾ قا بكشىحه واؼحه اوث.
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ؾوّ٨لًاهه باٌین.

ؾکحك قٔا اکبكی و اهیؿ اقشمًؿ ؾق ه٭اله ;بكهاو هؿایث :قوایث اوحاؾ
هٙهكی ال بكهاو هؿایث ٨ؽكقالی قا ج٭كیك و بكقوی کكؾهايؿ .ال يٝك آياو اوحاؾ
هٙهكی با اوحًاؾ به ٬ا٠ؿه ;هٙ١ی ٌیء يمیجىايؿ ٨ا٬ؿ آو باٌؿ :ه١ح٭ؿ اوث
هىشىؾ ؾاقای ظیات هاوقائی به هىشىؾات هاؾی اٙ٠ا ٌؿه اوث.
ظیات ال شايب
ّ

ؾق وىهیى ه٭اله با ً٠ىاو ;ویك جکاهلی جاقیػ ال هًٝك اوحاؾ هٙهكی :ؾکحك

ظاهؿ شىکاق و ؾکحك اظىاو بابایی بعری قا ؾقباب ؾیؿگاه اوحاؾ هٙهكی ؾق
٨لى٩ۀ جاقیػ و يٝكیه وی ؾقباقۀ ویك جکاهلی جاقیػ و شایگاه ظ ٫و با٘ل و
٠ملکكؾ ايىاو ؾق ویك جکاهلی جاقیػ بهؾوث ؾاؾهايؿ و ٠الوه بك ج٭كیك قأی اوحاؾ
به بكؼی اٌکاالت پاوػ ؾاؾهايؿ.
ه٭اله ؾیگك با ً٠ىاو ;آلاؾی ٠٭یؿه ؾق اوالم و ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك ال
هًٝك اوحاؾ هكجٕی هٙهكی :به هىٔى ٞآلاؾی ٠٭یؿه ؾق اوالم پكؾاؼحه اوث.
ؾکحك ٠لی پالوکی و هعمؿ پالوکی کكبالیی بك ایى باوقيؿ که اوحاؾ هٙهكی ؾق
اِل آلاؾی ٠٭یؿه با ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك همكاه اوث ،اها ؾقباقۀ قاههای
ّ
کىب ٠٭یؿه ،اظحكام به هك ٠٭یؿه ،هعؿوؾۀ بیاو و کی٩یث جكویس و ج٥ییك ٠٭یؿه،
ؾیؿگاهی هح٩اوت ؾاقؾ که ؾق ایى ه٭اله جبییى ٌؿه اوث.
هىٔى ٞپیً٨كْهای ٤یك جصكبی ؾق ٠لىم ٘ی والهای اؼیك بىیاق هىقؾ
باوقهای ؾیًی بی٘ك ٦يیىث ،بلکه پیً٨كْهایی هلعؿايه ي٭ٍی اواوی ؾق
قويؿ قٌؿ ٠لمی ؾق قولگاق ها ؾاقؾ .هعمؿقٔا يىقهعمؿی ؾق ه٭اله ;بكقوی
ايح٭اؾی پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ با جکیه بك آقای اوحاؾ هٙهكی :هىئله
ي٭ً پیً٨كْها قا ؾق ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ کاویؿه اوث و جالي کكؾه اوث
ايؿیٍه اوحاؾ هٙهكی قا به هرابه هؿؼلی بكای ؾوثیابی به پیً٨كْها و هبايی
هٙلىب ٠لن بك اوان آهىلههای اوالم ه١ك٨ی يمایؿ.
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جىشه بىؾه اوث .بكؼی ٨یلىى٨او ٠لن بك ایى باوقيؿ که ٠لن شؿیؿ يىبث به

ؾق ه٭اله پایايی با ً٠ىاو ;چگىيگی جؤذیك ٌايه بك ٠مل یک ٨كؾ ؾق يگاه جاهه
يیگل و ٌهیؿ هٙهكی :ؾکحك لهكا ؼما٠ی و ٨ا٘مه جمؿو آيچه اوحاؾ هٙهكی ؾق
ؼّىَ جؤذیك ٠ىاهلی چىو ٕ٬ا و ٬ؿق٠ ،لیث و … ؾق هباظد اؼال٬ی هٙكض
واؼحه قا با ؾیؿگاه ٨یلىى ٦آهكیکایی ه١اِك جاهه يیگل ه٭ایىه کكؾهايؿ .به
٠٭یؿۀ آياو گكچه هك ؾو ٨یلىى ٦بؽث قا ؾق اهىق اؼال٬ی ايىاو ٔهىذك هیؾايًؿ،
اها اوحاؾ هٙهكی با هبًا ٬كاق ؾاؾو بكؼی آهىلههای ٬كآيی و ؾیًی جىايىحه قاهی
ه١ك٨ی يمایؿ که بحىاو همچًاو هؽحاق بىؾو ايىاو و هىئىلیث اؼال٬ی وی قا
پفیك٨ث.
اهیؿ اوث ایى هصمى٠ه بحىايؿ گاهی ه٩یؿ ؾق قاه بالًٌاوی ايؿیٍههای اوحاؾ
هٙهكی و ؾوحیابی به يگاهی يى ؾق هىٔى٠ات بعد ٌؿه ؾق ه٭االت باٌؿ.
جعكیكیه ایى ؾوّ٨لًاهه همىاقه ال ؾقیا٨ث ي٭ؿها یا ه٭االجی ؾق پاوػ به آيچه ؾق
هطهری پژوهی هًحٍك هیٌىؾ اوح٭بال هیکًؿ.
سردبیر
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