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شاوؽاپىس،دايؾگاهؽهیذچياهٔهُجًذیفصل
 ۴۳۳۱ پاییم، ۳وال یکن، ٌماقٔه 

 
یغاويىوضؼیتاجتاػیصياودسدوسهصفىیباتکیهبشدیذگاهعفشياهه

 
 1وکیًه ُؾيیاقی

۰۱/۱/۳۱جاقیػ ؾقیا٨ث:   
۴۴/۳/۳۱جاقیػ پفیكي:    

چکیذه
 الهىحًؿ> ا٬حّاؾی و ٨كهًگی یک شاه١ه  اشحما٠ی، ها هًاب١ی ههن بكای ًٌاؼث جاقیػ ویاوی، و٩كياهه

لياو و بكقوی اوث. بكقوی قوابٗ اشحما٠ی ؾق ؾقوو یک شاه١ه  ،يىیىاو شمله هىائل هىقؾ جىشه و٩كياهه
با جىشه به هًاب١ی که به ِىقت و٩كياهه ؾق ؾوقاو  و١ٔیث آيها  يیم هىقؾ جىشه و٩كياهه يىیىاو بىؾه اوث.

ه ؼّىَ لياو ظكهىكا ایى ؾوقه ٩ِىیه بك شای هايؿه ايؿ ا٘ال٠ات ههمی ؾق اقجباٖ با جاقیػ اشحما٠ی و ب
هیحىاو بؿوث آوقؾ .ؾق وا٬ٟ هؿ٦ ال ایى جع٭ی٫ بكقوی و١ٔیث اشحما٠ی لياو ؾق ؾوقاو ٩ِىیه با جکیه بك 
و٩كياهه يىیىاو ایى ؾوقه ،ؾق هىائلی چىو: پىًٌ،وكگكهی ها ،١٨الیحهای ا٬حّاؾی،لياو ؾقباق ؾق ه٭ایىه با 

جعلیلی و بك اوان هًابٟ کحابؽايه ای گكؾآوقی -اله، پژوهً جىِی٩یب٭یه ا٬ٍاق لياو شاه١ه هی باٌؿ ایى ه٭
 ؾق ؾوقاو ٩ِىیه چگىيه بىؾه اوث؟ و١ٔیث اشحما٠ی لياو وىال اِلی جع٭ی٫ ایى اوث کهٌؿه اوث.

 .پىًٌ الؾواز، ،و١ٔیث اشحما٠ی ٩ِىیه، لياو، :واژگاوکلیذی
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 ٌاپىق ُشًؿیياهٔه  ٨ّل 24

 همذهه
 ال. باٌؿ هی شاه١ه یک ؾقوو ٬ٍكهای و اشحما٠ی قوابٗ بكقوی شاه١ه هك ؾق ههن هباظد ال یکی

 و ؾاٌحًؿ ظٕىق شاه١ه ؾق هكؾاو ؾوٌاؾوي شاه١ه ٬ٍك ال يیمی ٠ًىاو به لياو باوحاو ؾوقهٔ  ال و ؾیكبال
 لعاٚ ال و ٩ِىیه ٠ّك جا باوحاو ؾوقه ال هؽحل٧ های ؾوقه ؾق لياو کاقکكؾ و ي٭ً. کكؾيؿ هی ١٨الیث

 و شاه١ه به يىیىاو و٩كياهه ؾوقه ایى ؾق. اوث بىؾه هح٩اوت هًگی٨ك و ا٬حّاؾی اشحما٠ی، ویاوی،
 ایى لياو با اقجباٖ ؾق ا٘ال٠ات بیٍحك. ايؿ ؾاٌحه جىشه هؽحل٧ ٬ٍكهای قوىم و آؾاب و اشحما٠ی قوابٗ

 که اوث ـیل اِلی وئال هبًای بك پژوهً ایى اوان همیى بك. باٌؿ هی اٌكا٨ی لياو با هكجبٗ ؾوقه
 که باٌؿ ایى جىايؿ هی ها ٨كٔیه اوان بكایى .اوث بىؾه چگىيه ٩ِىیه ؾوقه ؾق ياول اشحما٠ی و١ٔیث
 ایًکه به جىشه بىؾبا هح٩اوت آياو اشحما٠ی هى١٬یث به جىشه با ٩ِىیه ؾوقاو ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

 ؾق پژوهً ایى وا٬ٟ ؾق.. اوث بىؾه هح٩اوت ٌهكها و قووحاها ٠اؾی لياو با ظكهىكا لياو ليؿگی يىٞ
 با. باٌؿ هی ؾوقه ایى يىیىاو و٩كياهه بك جکیه با ٩ِىیه ؾوقاو ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث بكقوی پی

 ؾقباقی لياو و الؾواز هكاون ا٬حّاؾی، های ١٨الیث و ها وكگكهی لبان، و پىًٌ يىٞ يٝیك هعىقهایی
 قوي بك هبحًی و بىؾهٓ جعلیلی-جىِی٩یٔ يٝكی پژوهٍی ظأك جع٭ی٫. باٌؿ هی ؾوقه ایى ؾق

 بكؼی همچًیى و اول ؾوث هًابٟ ال که ؾوقه ایى ؾق يىیىاو و٩كياهه های يىٌحه بكاوان که ای کحابؽايه
 .اوث ٌؿه گكؾآوقی شؿیؿ های پژوهً و هًابٟ

 
 اواصدوسهباعتاوتادوسهصفىیهپیؾیًهایاصوضؼیتصي

كؾاو ؾق شاه١ه ١٨الیث ؾاٌحًؿ،" لياو ؾق ایكاو باوحاو ال شایگاهی واال بكؼىقؾاق بىؾيؿ و ؾوٌاؾوي ه
اهمیث لياو ؾق ایكاو باوحاو جا ظؿی بىؾ که ليی به ٠ًىاو آياهیحا ؾاقای ه٭ام ایمؾی هی باٌؿ.ليی که به 
٠ًىاو یک ایمؾ ٔياهیؿٓ،جىايا جعث ظمایث اهىقاهمؾا به ليؿگی بكکث،به لياو باقوقی و به ٌاهاو جاز 

یاو به هى١٬یث ٘ب٭اجی آياو بىحگی ؾاٌث.لياو ٘ب٭ات باال شایگاه لياو ؾق ؾوقه واواي ٠1ٙا هیکًؿ.
ؾق اوایل ٜهىق اوالم با  2يٝیك هلکه و هاؾق ٌاه ؾق ١٨الیث ها و جّمین گیكی های ؼىؾ آلاؾجك بىؾيؿ.

آٌکاق يمىؾو اقلٌهای واالی لياو،آياو به شایگاه وا١٬ی و ظ٭ى٬ی ؼىؾ ؾق شاه١ه پی بكؾيؿ.لياو ال 
ؾق جاقیػ ایكاو ؾوقه اوالهی و آ٤ال  3َٓهٍاقکث ویاوی ؼىؾ قا آ٤ال يمىؾيؿ.٘كی٫ بی١ث با پیاهبكٔ

ظکىهث های ایكايی و جكک يیم ليايی ١٨ال ؾق ٠كِه های ویاوی و ٨كهًگی وشىؾ ؾاٌحًؿ." ؾق ؾوقه 
ه.٪ٓ هی باٌؿکه چىو پىكي ؾق ویمؾه والگی به جؽث ۳۳۷-۳۱۱واهايیاو هاؾق يىض ذايیٔ

                                                            
 .157َ . واهی،جمؿو واوايی،1
 .173. ؾقیایی،ٌاهًٍاهی واوايی،2َ
 .339. ال١اهلی، الّعیط هى ویكه الًبی 3َ
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 25                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

ؾق ؾوقه ولصى٬یاو بكای لياو اظحكام لیاؾی ٬ائل بىؾيؿ که ایى  1کكؾ. ؾاقه هیقویؿ،ؼىؾ اهىق هلکی قا ا
ال ليايی بىؾ که  ه.٪۱۰۳ٓ-۱55اهك به وًى ٬بیله ای آيها بالهی گكؾؾ." آلحىيصى لوشه اِلی ٥٘كل ٔ

ؾق ؾوقه ه٥ىالو و  2به کاقهای ؼیك،٬ٕاوت يیک و جّمیمات به شا و هًٙ٭ی و ٬ا١٘ايه هی پكؾاؼث."
او به بكابكی لو و هكؾ ه١كو٦ اوث و لياو ؾق اهىق ظکىهث و ویاوث ؾاقی هؿاؼله ؾاٌحًؿ." ایلؽاي

لياو ه٥ىل يه جًها و٬حی که قوما يایب الىلًٙه و یا ٨كهايكوا بىؾيؿ،بلکه ظحی ؾق هىا٬ٟ ؾیگك يیم ؾق اهىق 
و جیمىقیاو ال لياو ؾق ؾوقا 3ؾولث ؾؼالث هی کكؾيؿ و به جًاوب ٌؽّیحٍاو ؾق ایى قاه ي٩ىـ هی یا٨حًؿ"

١٨ال ؾق ٠كِه ویاوث و ٨كهًگ به يام گىهكٌاؾ آ٤ا همىك ٌاهكغ هی باٌؿ.ؾق ؾوقه ٩ِىیه لياو ؾق 
پٍث پكؾه های ظكهىكا ؾق ١٨الیث های ویاوی هٍاقکث ؾاٌحًؿ.ال شمله لياو ایى ؾوقه هی جىاو ال 

ٌاه ٘هماوب  ه.٪ٓ و پكیؽاو ؼاين ؾؼحك٪۳۳-5٪۳بهكوله ؼاين همىك ٌاه اوما٠یل اولٔ
 ه.٪ٓقا يام بكؾ که ليايی ١٨ال ؾق ٠كِه های ویاوی و اشحما٠ی بىؾيؿ.۳۳۱-٪۳۳اولٔ

 
 پىؽؼبايىاودوسهصفىیه

با جىشه به ایًکه ایى پژوهً بك هبًای و٩كياهه يىیىاو ٌکل گك٨حه اوث اللم اوث ج١كی٩ی ؾق اقجباٖ با 
ا جكکیبی ال بكؾاٌث های ٨کكی ٌؽّی و٩كياهه ـکك ٌىؾ. و٩كياهه،جىِی٧ ؾیؿه ها و ًٌیؿه ها ب

 ؼل٫ و ؼىی،ؼىقؾيیها، آؾاب و قوىم، ليؿگی قولايه، شهايگكؾاو اوث ال یک وكلهیى و هكؾم آو،
هًك و... کىجاه وؽى ٨كهًگ آو هكؾم که به قاظحی يمی جىاو ال کًاق آو گفٌث.  ١ًِث، ها، پىٌیؿيی

آيها گاه هی جىاو به وا١٬یث هایی ال ؤٟ و٩كياهه ها گًصیًه ای ال ا٘ال٠ات هىحًؿ که ال ٘كی٫ 
ای پی بكؾ که ؾوث یابی به آيها ال ٘كی٫ کحب  اشحما٠ی،ویاوی،ا٬حّاؾی ال جاقیػ هكؾم یا هًٙ٭ه

اها ههمحكیى  و٩ك ویاظاو ؼاقشی به ایكاو ال اوایل ؾوقه اوالهی آ٤ال هی ٌىؾ. 4جاقیؽی هیىك يیىث.
 الئاقیىن، ؾالواله، ىی با و٩كياهه هایی هرل بكؾاقاو ٌكلی،ؾوقه ای که هىقؾ جىشه ویاظاو بىؾ ؾوقه ٩ِ

 ایى جىشه هىقؾ جك شؿی ای گىيه به يیم و٩كياهه يىٌحى ٬اشاق ؾوقه ٌكوٞ با اها. باًٌؿ هی ٌاقؾو جاوقيیه،
 قاولیًىىو، باقيم، ؾقوویل، هىقیه، شیمم چىو هایی و٩كياهه شمله ال و گك٨ث ٬كاق يىیىاو و٩كياهه

 هٙال١ه بكای ههمی هًابٟ ها و٩كياهه وا٬ٟ ؾق. ٌؿيؿ يىٌحه...  و هکًمی، ؾوگىبیًى، ىالک،پ ٌل، ٨كیمق،
 بكقوی يىیىاو و٩كياهه ایى بكقوی ٬ابل هىٔى٠ات ال. هىحًؿ ویاوی و ٨كهًگی اشحما٠ی، جاقیػ

 یک ا٠ٕای و هؽحل٧ ٬ٍكهای اقجباٖ و شاه١ه یک ویاوی و ٨كهًگی ا٬حّاؾی، اشحما٠ی، هىائل
های ؾقوو ؼايه قویؿگی  هىئىلیث و کاقها به ٠مؿجاً  ؼايه ؾق ٠اؾی لياو ٩ِىیه ؾوقه. اوث ؾهبى شاه١ه

                                                            
 .493ٌحیايی، جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم َ. ا٬بال آ1
 .293. لمبحىو، جؿاوم و جعىل ؾق جاقیػ هیايه ایكاو 2َ
 .396. اٌپىلك، جاقیػ ه٥ىل ؾق ایكاو،ویاوث ،ظکىهث و ٨كهًگ ؾوقه ایلؽاياو 3َ
 .228. ٘اهكی،ٌیٍه چی، ياِكالؿیى ٌاه و ظكهىكاهایً 4َ
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 ٌاپىق ُشًؿیياهٔه  ٨ّل 26

 جا و يؿاٌحه قا ظكهىكا ال ؼكوز اشاله و ؾاٌحًؿ ٬كاق هعؿویث ؾق يى٠ی به يیم ظكهىكا لياو. کكؾيؿ هی
 ال هؽّىِی ٬ىمث ؾق وی ظكم لياو پاؾٌاه یک ٨ىت ال ب١ؿ. هايؿيؿ هی با٬ی ظكم ؾق ؼىؾ ٠مك پایاو
 ؼاقز ؼايه ال اشباقاً  لو گاه هك;. هايؿيؿ هی با٬ی اوث بىؾه آيها ولًٙحی های کاغ ای گىٌه ؾق که ظكم
 یکؿیگك با ظكهىكا لياو و ٠اؾی لياو لبان ؾوقه ایى ؾق 1:.پىٌايیؿ هی و٩یؿی چاؾق ؾق قا ؼىؾ ٌؿ هی

 و٩كياهه شمله ال. بىؾ اوتهح٩ يیم ذكوجمًؿ و ١ٔی٧ ٬ٍك پىًٌ يىٞ همچًیى. اوث ؾاٌحه ج٩اوت
 آالت لیىق همچًیى و ظصاب يىٞ و لياو پىًٌ يىٞ ؾقباقهٔ  که بىؾ الئاقیىن آؾام ٩ِىیه ؾوقه يىیىاو

 ؾاٌحه يگه بؿو به کمكبًؿ با و اوث هكؾاو لبان ال جك يالک لياو لبان: ;يىیىؿ هی ٩ِىیه ؾوقه ؾق آياو
 ال ه١مىال آيها شىقاب ؾاقيؿ، جى به هكؾاو که اوث ٌکلی هماو به آياو پیكاهى و ٌلىاق. ٌىؾ يمی

 ٌؿه با٨حه های قٌحه با قا ؼىؾ گیىىی يؿاقيؿ، ای ویژه آقایً وك بك. اوث قيگ وبم یا و ٬كهم هؽمل
 یا و هكواقیؿ قؾی٧ ؾو یا یک آياو گىيه و چايه ؾوق بك. کًًؿ هی آویماو پاییى به وك پٍث و شلى ال لیاؾی
 ٠الوه ؾوٌیمگاو. اوث ٬كاق وگگ و هكواقیؿ ؾق چهكه جمام که ٘ىقی به ؼىقؾ، هی چٍن به ٘ال وگگ

 ايگٍث، بك لياو. ؾاقيؿ ؼىؾ بیًی قاوث پكه به يٍاو شىاهك ٘الی های ظل٭ه هفکىق، آالت لیًث بك
 های گفقگاه ال ٠بىق هًگام لياو. کًًؿ هی ای ي٭كه پهى بًؿ بالو ؼىؾ بالواو بك و ٘ال های ايگٍحكی

 آو ال ٌکا٨ی و پىٌايًؿ هی چاؾق وویله به قا پا ٬ىلک جا وك ال و ٌىؾ ؾیؿه ِىقجٍاو اقيؿگف يمی ٠مىهی
 ال لياو لبان 2:ببیًؿ قا بیكوو جىايًؿ هی آو پٍث ال لظمث به که گفاقيؿ هی بال ؼىؾ ِىقت بك قا

 و ًؿجكبل وا٬ها ولی قوؿ، هی پا ب٭ىلک جا ٘ىق هماو جًباو. اوث هكؾاو پىٌاک همايًؿ شهات بىیاقی
 ای چکمه يین با لياو. کًًؿ يمی ؼىیً پای به شىقاب هكگم بايىاو چىو باٌؿ، هی ٔؽیمحك و جًگحك
 یا آو و قوؿ، هی ٬ىلک ال باالجك چهاقايگٍث جا که قاهیپىٌايًؿ ؼىؾ پای هايًؿ شىقاب هًىىز، پىجیى

ؼىايًؿ، و  ∗ ٬میُ که قا ىپیكاه. گكؾؾ هی جهیه گكايبهایی بىیاق يىىشات ال ایًکه یا و اوث، کاقؾوحی
ال آو آهؿه اوث، ال شلى جا يا٦ بال هیباٌؿ.باال پىٌهای بايىاو بلًؿ جك ال کلیصه های  ∗∗کلمه ٌمیم

هكؾاو اوث،چًايکه ج٭كیبا جا پاًٌه پا هیكوؿ.کمكبًؿهای بايىاو باقیک اوث و ٨٭ٗ یک ٌىث پهًا 
  3ؾاقؾ.

چاق٬ؿ،چاؾق و ؾوحمالٔقوبًؿٓ بىؾ و لياو اقهًی لياو هىلماو چهاق يىٞ ظصاب ؾاٌحًؿ که قووكی ،
ظحی ؾق هًمل ؼىؾ ظصاب ؾاٌحًؿ.ٌاقؾو ؾق هىقؾ ظصاب لياو هىلماو و ایكايی ؾق ایى ؾوقه هی 
يىیىؿ:"وك ؼىیً قا کاهال هیپىٌايًؿ، و ال قوی آو ٔچاق٬ؿی ؾاقيؿٓکه بٍايه ٌاو هیكوؿ، و گلى و 

                                                            
 393-٠391ی،ا٬حّاؾی و ٨كهًگی ایكاو ؾق ؾوقاو ٩ِىیه،ُِ. يىایی،٤اقی ٨كؾ، جاقیػ جعىالت ویاوی،اشحما1
 287.  الئاقیىن، و٩كياهه آؾام الئاقیىن بؽً ایكاو 2َ

∗ camis 
∗∗ chemise 

 217-4َ،218. ٌاقؾو،کحاب ویاظحًاهه ٌاقؾو،ز3
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 27                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

هیؽىاهًؿ ال ؼايه بیكوو بیایًؿ،ال قوی همه هلبىوات  ویًه ٌايكا ال شلى هىحىق هیىالؾ .هًگاهیکه
ظصاب بلًؿ و٩یؿی ٔچاؾقیٓ هی پىًٌؿ، که ال وك جا پا بؿو و ِىقجٍايكا هىحىق هیکًؿ، به ٘ىق کلی 
شم هكؾهک واؾه چیمی هكئی يمیگكؾؾ.٠مىها لياو چهاق ظصاب ؾاقيؿ.ؾو جا ؾق ؼايه بىك هیکًؿ> و ؾو 

ك قوی آيها بی٩مایًؿ.يؽىث قووكی اوث که بكای آقایً جا پٍث بؿو ؾیگك قا هًگام ؼكوز ال هًمل ب
آویماو اوث،ؾوم چاق٬ؿ اوث که ال لیك ـ٬ى هیگفقؾ و ویًه قا هیپىٌايؿ.وىم ظصاب و٩یؿی ٔچاؾقٓ 
اوث که جمام بؿو قا هىحىق هیىالؾ و چهاقم به ٌکل ؾوحمالی ٔقوبًؿٓ، یا ظصاب ٌبکه ای بمايًؿ 

قی ؾق ه٭ابل چٍماو ؾاقؾ که بكای ؾیؿو ج١بیه ٌؿه اوث.لياو اقهًی بك ؼال٦ ؾوحبا٦ يیمؿاق، و یا جى
بايىاو هىلماو، ظحی ؾق هًمل يیم ؾق ِىقجیکه ٌىهك کكؾه باًٌؿ،ظصابی ؾاقيؿ که بیًی قا هىحىق هی 

 ایٍاو هال٬ات به هصال که کٍیٍاو و يمؾیک، بىیاق ؼىیٍاويؿاو که اوث آو بكای پىًٌوالؾ.ایى 
 هىحىق قا ؼىیٍحى ِىقت ؾهاو جا ؾؼحكاو اها کًًؿ، هٍاهؿه قا ِىقت ال ٬ىمث یک ٭٨ٗ باًٌؿ، هی
 و گكؾؾ يمىؾاق ِىقجٍاو لیبایی که باًٌؿ هكئی ای ايؿاله جا ی١ًی ؾاقؾ، ه١کىوی ؾلیل ایى و واليؿ هی

 1.بی٩حؿ ها لباو وك بك ج١كی٩ٍاو
 لیىق و لق ها ؼاين ٨٭ٗ يؿاقؾ چًؿايی ٦اؼحال هكؾها پىٌیؿو لبان با ایكاو ؾق ليها پىٌیؿو لبان ٘كل

 ٌؿه پىٌیؿه ؾاقؾ پهًا ايگٍث وه که يىاقی ال ها ؼاين پیٍايی اوث، جك ؾقؼٍاو ٘ب١اً  و ؾاقؾ بیٍحكی
. آویميؿ هی هكواقیؿ و بكلیاو و یا٬ىت آو بك و اوث یا٨حه لیًث ٌؿه کاقی هیًا ٘الی با يىاق ایى اوث
 که قا ٜكی٩ی ٌال و گفاقيؿ هی وك بك ايؿ کكؾه ؾولی ظاٌیه آيكا ٘ال با که ٜكی٩ی ای پاقچه کاله ها ؼاين

 هكواقیؿ بًؿهای گكؾو گكؾٌاو به پیچًؿ، هی کاله ؾوق اوث ٌؿه گلؿولی لیبایی کمال ؾق آو ظاٌیه
 آوحیى جًه يین لهىحاو ؾق اوث، ومىق پىوث ال جًه يین آوحك پىًٌؿ، هی لیك ؾق که پیكاهًی. آویميؿ هی

 کًًؿ هی بپا که ٌلىاقی لیكا پىًٌؿ يمی شىقاب هكگم ها ؼاين. باٌؿ هی آوحیى بؿوو جابىحاو ؾق و ؾاقؾ
 لیًث آيكا های لبه که قا بلًؿی وا٪ های پىجیى لهىحاو ؾق پىٌايؿ، هی قا پایٍاو ٬ىلک جا و اوث بلًؿ
 بپا اوث ٌؿه ؾقوث وا٤كی چكم ال که قاظحی ک٩ً هكؾاو هايًؿ هًمل ؾق و پىًٌؿ هی کًًؿ هی
 قا هایٍاو چٍن و کًًؿ هی ٬كهم هؽّىِی قيگ با قا وكايگٍحاو و پا ک٧ و ؾوث ؾاؼل ليها کًًؿ، هی

 3پىًٌؿ. ليها هايًؿ هكؾها ٌلىاق و شىقابهای هؽمل کلی هی 2.يمایًؿ هی ویاه وكهه با
 مامظ به و٬حی: ;اوث بىؾه هح٩اوت بالاق و ٠مىهی اهاکى به ق٨حى هًگام بايىاو پىًٌ يىٞ همچًیى
ـات ؾق ٨٭ٗ که يمایًؿ، هی هىحىق قا ؼىؾ وكجاپای چاؾقی ؾق قويؿ، هی ٠مىهی  وىقاغ ؾو چٍن هعا

 وىم ٘ب٭ه و ٨٭كا هؽّىَ ق٨حى ٠مىهی ظمام به ی١ًی ایًکاق و ؾیؿ، بحىايًؿ قا ؼىؾ پای پیً که ؾقاؾ

                                                            
 . هماو هًب1ٟ
 124و122. وايىىو، و٩كياهه وايىىو،ؤٟ کٍىق ٌاهًٍاهی ایكاو ؾق لهاو ٌاه ولیماو ٩ِىی،2َ
 87. ٌكلی، و٩كياهه بكاؾقاو ٌكلی ؾق لهاو ٌاه ٠بان کبیك 3َ
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. باٌؿ هی واؾه لياو لل٧ آقایً 1.:باًٌؿ يؿاٌحه ؼايه ؾق هؽّىَ ظمام ؾاٌحى اوحٙا٠ث که اوث
 جا که آيىث بلًؿی و لل٩او ايبىهی ؾق آقایً ایى لیبایی اوث، با٨حه چًؿیى و وك پٍث ؾق گیىىاو همه

 بٙىل بؿیًٙكی٫ جا کًًؿ هی ج١بیه گیىىاو وك بك ابكیٍمی های با٨حه ي٭ّاو ِىقت ؾق و قوؿ هی پا بپاًٌه
 کاله بايىاو 2.ؾهًؿ آقاي ویمیى و لقیى تآال لیًث یا و هكواقیؿ با قا لل٧ های با٨حه يىک. بی٩مایًؿ آيها

. کكؾ هی همیى شىاهكات به قا کاله ؼىؾ ه٭ام و هكجبه ايؿال به که هك و گفاقيؿ هی وك بك يیم کىچکی
 لبه بی کالهک جیاق، یا کاله، شای به ؾوٌیمگاو: ;يىیىؿ هی هحٍؽُ ؾؼحكاو کاله يىٞ هىقؾ ؾق ٌاقؾو

 بك يیم قا گیىىاو های با٨حه ال قٌحه ؾو بلکه يؿاقيؿ، ظصابی گمهك هًمل ؾق ایًاو. ؾاقيؿ وك بك ی ا
 3.:ؾاقيؿ هكواقیؿی بًؿ هحٍؽّیى ؾؼحكاو کالهک. ؾهًؿ هی يمایً ؼىیً های گىيه

 قوبًؿه بؿوو هى٬ٟ ایى ؾق و ؾاٌحًؿ قا ؼايه ال آهؿو بیكوو ظ٫ والگی ه٩ث یا ًٌ وى جا ؾؼحكاو
 ولیًث شىاهكات لياو 4.ؾاؾيؿ هی يٍاو اقوپایی لباوهای ال ًؿجكبل قا ٬اهث و ٬ؿ ایكايی لباوهای. بىؾيؿ
 بیًی بك ای ظل٭ه کًیماو و والیات لياو. کكؾيؿ هی اوح٩اؾه قا هكواقیؿ ال هایی قٌحه و ٬یمث گكاو آالت
 آالت لیًث. ؾاٌحًؿ ؼىؾ بالواو بك قا هكواقیؿها ال لیبا هایی قٌحه يیم ذكوجمًؿ لياو و ؾاٌحًؿ ؼىؾ

 ذكوجمًؿ لياو همچًیى وٓ کًیماؤ بكؾه لياو و ها والیث ؾق لياو آالت لیًث. بىؾ هحًىٞ وليا ٌؽّی
 ؼىیًٓ جباقٔ بًؿ پیٍايی بك آيكا و ؾاقيؿ وك بك شىاهكی های شی٭ه لياو: ;يىیىؿ هی ٌاقؾو. بىؾ هح٩اوت

 ال ای مى٠ههص ليًؿ، هی ؼىیً وك بك ٠اؾی گل ؾوحه شىاهك، کاکل ٨٭ؿاو ِىقت ؾق و کًًؿ، هی ج١بیه
 ؾق لياو. قوؿ هی ابكواو باالی به که کًًؿ هی ج١لی٫ ؼىؾٓ يیمحازٔ بًؿ پیٍايی بك گكايبها گىهكهای

 بكؾه لياو. اوث آویماو گىٌىاقه بمايًؿ که کًًؿ هی ج١بیه بیًی چپ پكه بك ای ظل٭ه هؽحل٧ والیات
 وك بك ایكايی بايىاو که شىاهكاجی بك وه٠ال. ؾاقيؿ ؼىؾ ؾها٢ بك ها ظل٭ه ایى ال ٌاو همه ج٭كیباً  ،ٓکًیماؤ

 آو ؾق جمام بىهىلث که ؾاقيؿ هچ بك ايگٍث وه جا ؾو بپهًای يیم شىاهكی بالوبًؿ ؾاقيؿ، ؼىیً
 یک ٨٭ٗ ه١مىالً  ؾوٌیمگاو. ؾاقيؿ ؼىیً بالواو ؾق هكواقیؿهایی قٌحه هحٍؽّیى لياو. چكؼؿ هی

. بًؿيؿ هی ؼىیً هچ به ٩٬ل، هعل ؾق گىهكی ١ٙه٬ یک با ٨لمی، يالک بًؿ یک بمقگی به لقیًی ؾوحبًؿ
 ٠ٙك و آویميؿ هی ؼىیً گكؾو به که اوث هكواقیؿی یا لقیى، ليصیك قٌحه ایكايی بايىاو بًؿهای گكؾو
 ب١باقت يؿاقيؿ، ؼاجن ایكايی بايىاو ب٭ؿق لياو ؾيیا شای هیچ ؾق. ايؿ کكؾه ج١بیه آو و٩الی ٬ىمث به ؾايی

 ال ؾوقه ایى ؾق يیم ؾه٭او لياو همچًیى 5.اوث ايگٍحكی ال پىٌیؿه وایٍا ايگٍحاو جمام قوًٌحك
 پا به ٘ال یا ي٭كه ؼلؽال و ؾوث به ي٭كه های ایاقه ي٭كه، گكؾيبًؿ آيها. بىؾيؿ ؼىقؾاق بك ؼىبی و١ٔیث

                                                            
 628. جاوقيیه، و٩كياهه جاوقيیه 1َ
 219-218،   4َ. ٌاقؾو،ز2
 219. ٌاقؾو،3َ
 244. ٨كیك، و٩كياهه ٌاقؾو:بكگمیؿه و ٌكض،4َ
 622-627، همچًیى ق.ک و٩كياهه جاوقيیه،222ُِجا4َ،223. ٌاقؾو،ز5
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 29                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

 و ٌاو ؼايه اذاذیه کًًؿ، هی پا به ؼىب های ک٩ً پىًٌؿ، هی ؼىب. ايؿ لبان ؼىي هكؾ و لو. ايؿ ؾاٌحه
  1.اوث ؼىب همه ؼايه آٌپم ٜكو٦

 
 صفىیهدوساودسصياوالتصادیهایفؼالیتوهاعشگشهی

 که ؾاٌث جىشه بایؿ. کكؾيؿ هی قویؿگی ؼايگی اهىق به قووحایی و ٌهكی بايىاو ه١مىالً  ٠اؾی لياو
 ؾ قهى ؾق و باٌؿ هی ؾقباقی و اٌكا٦ لياو با هكجبٗ ٠مؿجاً  ؾوقه ایى ؾق يىیىاو و٩كياهه هٙالب بیٍحك
 همیٍه لياو: ;يىیىؿ هی لياو ٨كا٤ث او٬ات هىقؾ ؾق جاوقيیه. اوث ٌؿه ـکك کمحكی هٙالب ٠اؾی لياو

 کىی که همیً٭ؿق و کًًؿ، هؿاؼله ؾاقی ؼايه اهىق ؾق ظحی کاقی هیچ به ایًکه بؿوو ايؿ يٍىحه ؼايه ؾق
 ٌىهك ب١هؿه کاقها همه و ؼىقيؿ يمی ٤فا و٩كه یک ؾق ٌىهكٌاو با ليها ؾیگك ٌىؾ، ؼايه واقؾ ؼاقز ال

 جمام و گفقايًؿ هی جًباکى اوح١مال به قا ؼىؾ و٬ث بیٍحك لياو. بؿهؿ بایؿ او قا اهىق جكجیب و اوث،
 ه٩ّل هاکىالت و ٠ّكايه و بؿهًؿ يٍاو قا ؼىؾ ٬ًٍگ لباوهای ظمام قول ؾق ایًىحکه ؾلؽىٌیٍاو

 2...:ببكيؿ بعمام
 بیٍحكی آلاؾی ال ولًٙحی ؼايؿاو و اٌكا٦ لياو با ه٭ایىه ؾق پایئى ٘ب٭ات و وقاو پیٍه ؾؼحكاو و لياو

 های ١٨الیث ايصام. ق٨حًؿ هی ظمام و جماٌا ج٩كیط، به شم١ی ؾوحه ِىقت به آياو. بىؾيؿ بكؼىقؾاق
 به و ٌىيؿ کٍیؿه اشحماٞ ٠كِه به ياؼىاه ؼىاه آياو که ٌؿ هی وبب ؼايىاؾه ا٠ٕای کًاق ؾق ا٬حّاؾی

 يٍىحًؿ هی لايى ؾو که بىؾ ایى بمقگاو هعٕك ؾق ایكايیاو اؾب و ه١اٌكت آؾاب 3.:باًٌؿ ه٥ٍىل ١٨الیث
 لياو. ًٌاؼث هی قا ؼىؾ شای که هك و کكؾ هی شلىن ه١یى هعلی ؾق ؼىؾ ٌؤو ايؿاله به که هك و

 يؿاٌث اشاله لو. ؾاؾيؿ يمی ههمايی و هىصؿ به ق٨حى اشاله آياو به هكؾاو و ؾاٌحًؿ ٬كاق هعؿوؾیث ؾق
  4.ٌىؾ ٜاهك بال چهكه با ق٨حًؿ هی او ٌىهك ؼايه به که ؼىؾ بىحگاو يمؾیکحكیى بكابك قؾ ظحی

 لبان ؾوؼحى و با٨حى و ؾاقی بچه يٝا٨ث، آٌپمی،– ؼايگی هىلؿ های ١٨الیث ؾق ٌهكی لياو ا٤لب
 اوث بىؾه هح٩اوت ظكهىكا بايىاو و ٠اؾی لياو های وكگكهی يىٞ ایًکه به جىشه با 5.ايؿ ؾاٌحه ٌكکث

 و ٌهكی لياو ٩ِىیه ؾوقاو ؾق. ايؿ کكؾه ـکك هٙالبی ؾقباقی لياو با اقجباٖ ؾق بیٍحك يىیىاو و٩كياهه
 هٍاقکث ٌؿ هی ؼايىاؾه ا٬حّاؾی يیالهای ق٨ٟ به ه١ٙى٦ که ا٬حّاؾی های ١٨الیث ؾق قووحایی

 ظٕىق حّاؾیا٬ های ١٨الیث ؾق هالی جىاو ؾلیل به ولًٙحی ؼايؿاو ؼّىَ به اٌكا٦ لياو ايؿ، ؾاٌحه
                                                            

، ٨ىقاو به ي٭ل 63-61ٌمىی جا اي٭الب،879َهیالؾی هٙاب٫ با 1533جاقیػ جعىالت اشحما٠ی ایكاو ال وال. ٨ىقاو، ه٭اوهث ٌکًًؿه 1
ال ٌاقؾو ؾق هىقؾ ؾه٭اياو هی يىیىؿ:ؼىب ليؿگی هیکًًؿ و با ا٘میًاو هی گىین ؾه٭اياو ایكايی و١ٔیحی به هكاجب بهحك ال و١ٔیث 

 63ٓ-61ؾه٭اياو ؾق هًا٫٘ ظاِلؽیم اقوپا ؾاقيؿ.٨ٔىقاو،ُِ
  628-629جاوقيیه،و٩كياهه،َ-2
 7َ،51. ٌاقؾو،ز3
 393-391. يىایی،٩٤اقی ٨كؾ،4َ
 66. ٨ىقاو،5َ
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 هؽحل٩ی کاقهای به هكؾاو ال بیً و ظصابًؿ بؿوو قووحا ؾه٭او لياو هرل يیم ٬بیله لياو. ;ايؿ ؾاٌحه ١٨ال
 ليؿگی ؾق که ٬بیله لياو. ؾاقيؿ اٌح٥ال ؾاهؿاقی و کٍاوقلی ٤فا، جهیه با٨ًؿگی، قیىی، پٍن يٝیك

 های ١٨الیث ؾق ٠مؿجاً  ایالجی لياو ًابكایىب 1.:بىؾيؿ بكابك ج٭كیبا هكؾاو با ؾاٌحًؿ کاهل هٍاقکث ا٬حّاؾی
 به هى٧ٜ لياو بالٙبٟ يیم قووحایی های ؼايىاؾه ؾق. ؾاٌحًؿ ههن وهمی ؼايىاؾه به هكبىٖ ا٬حّاؾی
 لياو ١٨الیث هىقؾ ؾق ٨یگىئكوا. بىؾيؿ کٍاوقلی و ؾام اهىق به قویؿگی و ٨كليؿاو هكا٬بث و يگهؿاقی

 یا پٍمی لهؽث های پاقچه يیم و ؼىؾ های ؼیمه بكای ٔؽین یها پاقچه با٨حى به: ;يىیىؿ هی جكکمى
 هٍا٤ل ب١ٕی به يیم ؼايگی های ١٨الیث کًاق ؾق ٌهكی لياو.: هىحًؿ ه٥ٍىل لبان جهیه بكای ای پًبه

 2.پكؾاؼحًؿ هی يیم :٬الیبا٨ی و هٍا٘گی; شمله ال
 ؾاٌحه قووحایی و ٌهكی ياول ال بیٍحكی جىايایی هالی اليٝك ایًکه به جىشه با ولًٙحی ؼايؿاو لياو

 همچًیى. کًًؿ ٌكکث ا٬حّاؾی های ١٨الیث ؾق جىايىحًؿ هی بیٍحك و ايؿ بىؾه... و ها با٢ اهالک، ِاظب
 ال ٌاقؾو. ؾهًؿ هی ٬كاق اؼحیاق ؾق ا٘ال٠اجی يىیىاو و٩كياهه آٌپمی و ؼىقؾو ٤فا آؾاب با اقجباٖ ؾق

 ه٩یؿ بیماقی بهبىؾی و والهث بكای آيكا و کًؿ هی ی٧ج١ك ایكايی و٩كه ههن و اِلی ٤فای ٠ًىاو به بكيس
 ؾق. بىؾ چیًی ٜكو٦ و هىی های کاوه ٌؿ هی اوح٩اؾه ؾوقه ایى ؾق ؼىقؾو ٤فا بكای که ٜكو٨ی. ؾايؿ هی

 ؼايه ٤فای ؼىؾ ٌهكی و قووحایی ایالجی، ال ا٠ن لياو بًابكایى 3.بىؾ ه١مىل و٩الی ٜكو٦ اکركاً  ؾهات
 .کكؾ هی قویؿگی اهىق ایى به آيها ؼؿهه ا٤لب ؾقباقی لياو ولی کكؾيؿ هی آهاؾه قا
 

 اجوهشاعنػشوعیدسدوساوصفىیهاصدو
 گاهی و والگی يه هٍث، ال قا ا٩٘ال. ;اوث بىؾه همكاه ؼاِی قوىم و آؾاب با ؾوقه ایى ؾق الؾواز
 ال بعد ؾق قؾوٌا 4.:ؾیؿيؿ يمی قا یکؿیگك هكگم الؾواز ال ٬بل ٌىهك و لو. کكؾيؿ هی ياهمؾ لوؾجك

 لقؼكیؿ لياو. گك٨ث هی ِىقت ؼاِی های ٌیىه به آيها الؾواز که بكؾ هی يام لياو يىٞ وه ال الؾواز
 کًیم قا لقؼكیؿ لياو." ياهیؿيؿ هی هًکىظه قا ٬ايىيی لياو ِی٥ه، و هح١ه قا ای اشاقه لياو ،ٓکًیمٔ

 به باٌؿ ؾاٌحه لقؼكیؿ جىايؿ هی اهؿبؽى که ايؿاله هك که هك و اوث، بؿلؽىاه کًیم ؾاٌحى. ياهًؿ هی
 ا٨مایً ه٭اهً و شاه آوقؾ، هی بؿيیا ٨كليؿايی که ِىقجی ؾق بكآیؿ> آياو ي٩٭ه ٠هؿه ال ایًکه ٌكٖ

. کًًؿ هی جکكیمً و ج١میم ٬ايىيی شايٍیى هاؾق بمرابه بلکه ٌماقيؿ يمی لقؼكیؿ قا او ؾیگك و یابؿ، هی
 کًؿ ٠٭ؿ ؼىؾ بكای ٬ايىيی لو چهاق جىايؿ هی که هك اوالم ئیىآ ٘ب٫ بك. ياهًؿ هًکىظه قا ٬ايىيی لياو

                                                            
 57-56. ٨ىقاو،1َ
 251. هماو هًبٟ،2َ
 9. ؾالواله، و٩كياهه ؾالواله٬ٔىمث هكبىٖ به ایكاو 3َ
 643. جاوقيیه،4َ
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 30                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

 همٍؤو های ؼايىاؾه با ه١مىالً  هحٍؽُ هبكل اٌؽاَ 1هیچکه بیً ال یک لو هًکىظه يؿاقؾ." ولی
 بؿیى و گیكيؿ، هیٓ هح١ه و ِی٥هٔ ای اشاقه لياو هحىوٗ اٌؽاَ ٨٭ٗ. کًًؿ هی وِلث ؼىؾ ه٭ام و

 ا٨كاؾ بال١که. ٌىيؿ هی شؿا آيها ال ؼىاوحًؿ و٬ث هك ؼىؾ لؽىاهؾ و بمیل وهىلث، کمال با ٘كی٫
 ياهیىك و ه١ىىق بكایٍاوٓ ي٩٭هٔ اشاقه وشه پكؾاؼث لیكا کًًؿ، هی ِی٥ه قا ليی بًؿقت کىچک و ٠اؾی

  2.کًًؿ يمی اؼحیاق ای ِی٥ه لو يیم هعحكم و هبكل اٌؽاَ اوث>
 ؾوٌیمه پؿق يمؾ ؼىاوحگاق ٠ًىاو به قا ؼىؾ ایق٨٭ ال ي٩ك ؾو ؾاٌث ؾؼحكی با الؾواز ٬ّؿ شىايی اگك

 قوی با ؼىاوحگاقاو با ابحؿا ؾق ؾؼحك يمؾیکاو و پؿق که بىؾ قون هكظله ایى ؾق. ٨كوحاؾ هی يٝك هىقؾ
 پؿق که اوث آو ه١ًایً باٌؿ ایى شم اگك که بىؾيؿ ه١ح٭ؿ لیكا کكؾيؿ، يمی بكؼىقؾ ِمیمی و گٍاؾه

 شىاو ایى به قا ؼىؾ ؾؼحك که پفیك٨ث هی پؿق اگك. ٌىؾ آوىؾه ؾؼحك ٌك ال لوؾجك چه هك ؼىاهؿ هی
 که ههكیه و ٌیكبها ؾقباقهٔ  ؾاهاؾ وکیل ٠ًىاو به اول ؼىاوحگاق، ؾو همكاه پىك والؿیى ظال ایى ؾق بؿهؿ،

 ؾاؾه اهمیحی يعه و و١ؿ وا٠ث به ؾیگك ٠كووی قول ج١یى بكای. کكؾيؿ هی ِعبث بىؾ ؾاهاؾ ٠هؿه به
 ه٭ؿاقی يیم و آالت لیًث وایك و ؾوحبًؿ گىٌىاقه، ٠كون بكای هكاون ال پیً قول یک ؾاهاؾ. ٌؿ يمی

 ٠كون. ٌؿيؿ هی ؾ٠ىت هكاون به که بىؾ ههمايايی بكای ها ؼىقاکی ایى. ٨كوحاؾ هی او ؼايه به ؼىقاکی
 گیكؾ، هی ايصام وکیلی یا يمایًؿه جىوٗ ه١مىالً  الؾواز 3.ٌىيؿ ٜاهك شٍى ایى ؾق يؿاٌحًؿ اشاله ؾاهاؾ و

  4.باًٌؿ هی هىحىق هٙل٭اً  هكؾاو ؾیؿاق ال لياو چىو
 ظٕىق قوظايی ٌؽّیث یک و ٘ك٨یى يمایًؿگاو ؾاهاؾ، ٨٭ٗ که هؽّىِی هعل یک ؾق الؾواز ٠٭ؿ
 بكای هفهبی پیٍىای که ِؿق باًٌؿ> اول ٘كال و ٠الیه ٘ب٭ات ال ٘ك٨یى که هًگاهی. ٌىؾ هی بكگماق ؾقاؾ

 ؾق ياهه ٠٭ؿ. آوقيؿ هی بمصله ٨٭یهی یا هال، یک٩ًك کىچک و ٠اؾی ا٨كاؾ. گكؾؾ هی ؾ٠ىت ٠٭ؿ ؼىايؿو
 ؾاهاؾ هًمل ؾق ٠كووی شٍى هصله. باٌؿ ؾاٌحه ا٘میًاو ؼىیً ههكیه ال کاهالً  جا هايؿ، هی لو ؾوث
 ؾاهاؾ بؽايه قا ٠كون شهیمیه قول ووٗ ؾق ؾهن، قول ؾق. یابؿ هی اؾاهه قول ؾه هؿت و گكؾؾ، هی بكگماق
 و کًیماو ؼايه، اوباب و اذاخ هبل٥ی شىاهكات و هلبىوات: ال ٠باقجىث که ؾاقيؿ، هی اقوال

 با قا شهیمیه ه١مىالً . اوث ه١٭ىؾه شالل و بصاه بىحه آيها کی٩یث، و کمیث کلی بٙىق که ؼىاشگاو،
 بمًمل ٠كون هًگام ٌب کًًؿ، هی ظمل جمام ؾبؿبه و با٘مٙكا٪ باقبك> وحىقاو ؾیگك یا و ٌحك، ٬ٙاق
 ِىقجیکه ؾق ولی يٍیًؿ هی کصاوه باٌؿؾق ٠الیم٭اهی ؼايىاؾه ال ه١٭ىؾه اگك ٌىؾ> هی هؿایث ؾاهاؾ

 های الؾواز ؾق اها 5.گكؾؾ هی هٍای١ث پیاؾه یا و اوبی پٍث بك باٌؿ، هحىوٗ های ؼايىاؾه ال يى٠كون

                                                            
 339-2َ،341. ٌاقؾو،ز1
 342. هماو هًبٟ،2َ
 294-295ام الئاقیىن بؽً ایكاو ،.  اولئاقیىن، و٩كياهه آؾ3
 2َ،343. ٌاقؾو،ز4
 343-346. هماو هًبٟ،5
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 ٌاپىق ُشًؿیياهٔه  ٨ّل 32

 بكای ؾاهاؾ جیکهِىق ؾق المرل ٨ی. ا٨حؿ هی اج٩ا٪ ه١کىوی کاهالً  ظىاؾخ ٠اؾی ا٨كاؾ و کىچک اٌؽاَ
 وقوؾ هًگام اوث، وی جمکى و ٘ا٠ث ها٨ى٪ که باٌؿ کكؾه ج١هؿ ای ههكیه ٠كون اولیاء قٔایث شلب

 وٙط باالشباق ؾؼحك والؿیى باالؼكه اوث، گكاو ؼیلی: گىیؿ هی و بًؿؾ هی قا ؼىیً هًمل ؾق ه١٭ىؾه
 قأی جا ٌىؾ وپكی بایؿ ها هاه ًٙحیول ؼايؿاو ؾؼحكاو بیى ایى ؾق اها 1.آوقؾيؿ هی پائیى ايؿکی قا ههكیه

. بپكؾالؾ قا لو ههكیه بایىث هی هكؾ يیم ٘ال٪ ال ب١ؿ 2.اوث وی با همىكی ٌایىحه ٌىهكي که ٌىؾ
 .گك٨ث هی ِىقت کمحك ٘ال٪ پائیى ٘ب٭ات بیى ؾق ه١مىالً 

 
 حشهغشاوبايىاودسدوساوصفىیه

ا پایاو ٠مك ؼىؾ قا ؾق ظكم وپكی هی کكؾيؿ.ؾق ليايی که ؾق ایى ؾوقه ؾق ظكهىكا ليؿگی هیکكؾيؿ ٠مال ج
ظكهىكا ايىاٞ ؾویىه و جى٘ئه چیًی بك ٠لیه یکؿیگك ِىقت هی گك٨ث.هاؾق پاؾٌاه ؾق قان اهىق ظكم 

 لياو ال ٌؿیؿاً  که بىؾبىؾ و بك کاقها يٝاقت هیکكؾ.بكای يگاهبايی ال ظكهىكا ا٨كاؾی ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه 
 آيكا ∗اها جكکاو .گىیًؿ هی ه٭ؿن هکاو یا ظكم قا لياو هىکى ایكايیاو .کكؾيؿ هی ظ٩اٜث و هكا٬بث ظكم

 ليايىث، هىکى که ب٭ىمحی، قا يام ایى ایكاو ؾق. اوث بمقگ هىکى یا کاغ بم١ًی که ياهًؿ، هی وكای
 که اوث، هعحكهی هکاو و ٌاه باوحرًای اوث، همًىٞ هكؾاو همه بكای بآو وقوؾ که ايؿ ؾاؾه شهث آو ال

  3.ٌىؾ يمی ؾاؾه بؿاو وقوؾ اشاله یهكؾ بهیچ
 که واؼحمايی ال ٌىؾ هی جٍکیل ياهًؿ هی ظكم آيكا ٨اقوی و ٠كبی به که لياو ا٬اهث هؽّىَ ٬ىمث

 ؾاؼل ؾق. اوث هعّىق آو ال بیً ظحی یا هحك بیىث ج٭كیبی اقج٩اٞ به ؾیىاقی با و اوث هكبىٖ کاغ با
 و گكشی اقهًی، ایكايی، يژاؾهای ال ٤الباً  ایًها ؾاقيؿ، وکًی پاؾٌاه همىكاو و ها هح١ه کًیماو، ظكهىكا
و ؾق ظكهىكای ٌاه ولیماو  5ي٩ك ٪٪5ج١ؿاؾ لياو ؾق ظكهىكای ٌاه ٠بان اول  4.هىحًؿ چكکىی

 لياو. ٌؿ هی ظكهىكاها ِك٦ ها همیًه و هؽاقز ٠مؿه بؽً 6ايؿ. ي٩ك ـکك کكؾه ٪٪۳هحصاول ال 
 وه ظكهىكا ا٨كاؾ به ایًؿوقه ؾق. کكؾيؿ هی ليؿگی و آیًؿ هی باق به ي١مث و يال و جصمالت ؾق ظكهىكا

 بیگ هئيد کلمه ایى ٌىيؿ، هی ياهیؿه بیگن آیًؿ، هی بؿيیا ظكهىكا ؾق که ؾؼحكايی:ؾاؾيؿ هی ل٭ب گىيه
 ٌاه ه١ٍى٬ه که ليايی. اوث ولًٙحی ؼايىاؾه ٌاهماؾگاو ل٭ب بیگن ؼاو، یا اقباب ه١ًی به اوث،

                                                            
 349-353. ٌاقؾو،ویاظحًماهه،،1
 347. هماو،2َ
 8َ/369ٓ:ز1353هًٝىقال جكکاو، ٠رمايیاو هی باٌؿ. ٌٔاقؾو، ∗
 8َ،369. ٌاقؾو،ز3
 26.  کمپ٩ك، و٩كياهه کمپ٩ك 4َ
 54. جکحايؿق ٨ى ؾقیابل، ایحكپكویکىم، 5َ
وايىىو،،و٩كياهه وايىىو،ؤٟ کٍىق ٌاهًٍاهی ایكاو ؾق لهاو ٌاه ولیماو ٩ِىی،جع٭ی٫ و هٙال١ه ؾ٬ی٫ ؾقباقه آؾاب و اؼال٪ و .  6

 119ظکىهث ایكاو ،َ
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 33                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

 ٨كوجكی ٧ِ ؾق که ؾیگكی لياو. هىحًؿ ؼاين به هل٭ب هىحًؿ ههن هٍا٤ل یهحّؿ که ليايی و هىحًؿ
  1.کًیم به هىوىهًؿ همگی ؾیگك لياو بايى، بم١ًی هىحًؿ ؼاجىو به هل٭ب گیكيؿ، هی ٬كاق

 هًالل و بمقگ های ؼايىاؾه ؾق بىیژه. اوث ظّىل و وِىل ٤یك٬ابل و هعحكم لياو وکىيث هعل ظكم
 ٌىهك. ٌىؾ هی ٌمكؾه شًایحی ايؿقوو شكیاو ال واؾه اوح١الم و حٙالٞاو بٙىقیکه هحٍؽُ> ه٭اهات

 هؿاؼله بؿوو ؼىیً ياهعؿوؾ اؼحیاقات ال و قوؾ هی بٍماق هٙل٫ ٬اؾق و هایٍاء ٨ا٠ل هعى٘ه ایى ؾق
 ٨كاهن آيها بكای که قاظحی و آوایً ق٤ن ٠لی ظكهىكا ؾق لياو 2.کًؿ وىءاوح٩اؾه هكگىيه جىايؿ هی اظؿی

 ٬كاق هعؿوؾیث ؾق ٌؿت به ولی ؾاٌحه ؼىؾ قولهكه کاقهای ايصام بكای ؼؿهحکاقايی و ههؼؿ و ٌؿ هی
 ٬كاق ؼاَ هكاجب ولىله یک ؾق لياو ظكهىكا ؾق. بىؾيؿ آياو ال هكا٬بث وٜی٩ه وكایاو ؼىاشه و ؾاٌحًؿ
 هىقؾ های هح١ه و ٌاه لياو به يىبث او ال په. اوث هاؾقٌاه آو ال اول ؾقشه وهًملث ه٭ام." ؾاٌحًؿ

 هىقؾ لو ایًکه به ؾاقؾ بىحگی ؾاقيؿ ٬كاق لياو ایى ؼؿهث ؾق که ؼىاشگايی ج١ؿاؾ. قوؿ هی او جىشه
  3.اوث گك٨حه ٬كاق ؼىؾ ٨كهايكوای ل٧ٙ و ٠ال٬ه هىقؾ ايؿاله چه جا بعد

 ٌاه: ;يىیىؿ هی ظكهىكا لياو هكاجب ولىله با اقجباٖ ؾق ٩ِىی ولیماو ٌاه ؾوقه يىیىاو و٩كياهه
 و وىگلی لو یا اِلی لو ی١ًی ياهًؿ، هی; ؼاِه لو :قا ؼاين آو و يؿاقؾ ٬ايىيی لو یک ال بیً ولیماو
 بلکه گفاقيؿ، يمی لیاؾی اظحكام يیم ٌاه وىگلی لو به اوث ليؿه هاؾق هلکه و٬حی جا ایى وشىؾ با همحال،

 و هكجبه بلًؿ بىیاق ؼاين ی١ًی ٠لیه يىاب قا او و باٌؿ هی اظحكام هىقؾ ؼیلی ٌاه هاؾق اول ؾقشه ؾق
 ؼؿهث که و٩یؿ های ؼىاشه: ؾاقيؿ ؼىاشه گىيه ؾو ٌاهاو ظكاوث و ظ٩اٜث بكای 4.:ياهًؿ هی ه٭حؿق

 5.اوث ایٍاو با ها ؼاين ؾاؼلی ؼؿهات و ویاه های ؼىاشه ؾیگك و ٌىؾ هی هعىل آيها ب١هؿه ؾوق ؾوقا
 ه١ٍى٬گاو: ;يىیىؿ هی وی. اوث کكؾه اٌاقهٓ کًیمکاؤ ؾؼحكاو يام به يیم يگهباياو وىم يىٞ ال ٌاقؾو

 يگهبايی به قول و ٌب آياو ال جى ًٌ همىاقه و ٌىيؿ هی ايحؽاب يگهباياو ؾوحه ایى هیاو ال ٌاه
هك ٬ىمث ظكم ظاکمی ؼاَ ؾاٌث و کلیه ظكهىكا جعث ظکىهث ؼىاشه  6..:ه٥ٍىلًؿٓ کٍیکٔ

  7کام ٌهكهای بمقگ اوث.وكایی بىؾ،که وی قا بل٭ب ؾاقو٤ه یا ظاکن هی ياهیؿيؿ،که ل٭ب ظ
 آيها وٜای٧ يىٞ به بىحه که ؾاٌحًؿ يیم ؾیگك های هىئىلیث و هكاجب ظكهىكا ؾق وكایاو ؼىاشه همچًیى
 ؾق و ؾاقيؿ> ج٩اوت یکؿیگك با وهًملث ه٭ام يٝك ال پىوث ویاه وكاهای ؼىاشه. ;اوث بىؾه هح٩اوت

 هلکه هالی پیٍکاق. هىحًؿ ظكم باٌی آ٬اوی یکایٍ و ظكم ؾاق ؼمايه او ال په. ؾاقؾ ٬كاق ههحك آيها قان
                                                            

 375-8ُِ،376.  ٌاقؾو،ویاظحًاهه ،ز1
 2َ،352.  ٌاقؾو،ز2
 226.  کمپ٩ك،3َ
 119.  وايىىو،4َ
 629. جاوقيیه،5َ
 8َ،385. ٌاقؾو،ز6
 378هماو،َ. ٌاقؾو،7
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 ٌاپىق ُشًؿیياهٔه  ٨ّل 34

 کًاق ؾق ٤فا ِك٦ بهًگام که ئی ها پیٍؽؿهث همچًیى و اووث ؾقآهؿ هًٝن وِىل هكا٬ب که هاؾق
 لياو پیٍکاقهای وكاها، ؼىاشه ایى بیى ال.. ايؿ هعىىب ٠الیم٭ام ؼؿهه لهكه ال گیكيؿ هی ٬كاق ٌاه

 واکى های ه١لن. کًًؿ هی ايحؽاب ها ٌاهماؾه بكای ثوكپكو و هكبی جىشه، هىقؾ های هح١ه و اِلی
 قا هًكها و بالیها وایك و يىٌحى ٨٭ه، ایًاو ال ظكهىكا لياو و ٌىيؿ هی بكگمیؿه شمٟ ایى ال يیم ظكهىكا

  1.:آهىليؿ هی
 ٠لیه جى٘ئه و ؾویىه بكای هعلی بايىاو، ال وكایاو ؼىاشه هكا٬بث و هعؿوؾیث بك ٠الوه ظكم ؾق

 اج٩ا٪ وظٍحًاکی و٬ایٟ و وىء بىیاق هاظىاؾخ ظكم ؾق. ;اوث بىؾه ٬ؿقت به یابی ؾوث بكای یکؿیگك
 و هىا ٬كبايی ايؿ، وپكؾه شاو ٘بی١ی اشل با آیؿ هی بًٝك که ايؿقويها هحى٨یات اکرك بٙىقیکه ا٨حؿ، هی

 ظكهىكا ه١ایب و ظىاؾخ بؿجكیى آلاؾی ال هعكوهیث اها 2.:ايؿ گٍحه هىمىم ب١مؿ و ٌؿه هىن
 يابىؾی ٌىيؿ، هی هكجکب قا ؾيیا ا٠مال ايگیمجكیى ي٩كت ظكهىكا ؾقوو ؾق که گىیًؿ، هی ه١مىالً  ىث،يی

 ال بایؿ بمایؿ قا پىك يؽىحیى که ليی يىلاؾ، ؼكؾواالو ظیات ٬ٟٙ اشباقی، های شًیى و٭ٗ آبىحى، لياو
 اها ؾاٌث> هؿؼىا قا ٌاه هاؾقی و١اؾت و ٬ؿقت و ه٭ام قولی وی لیكا باٌؿ، وپاوگماق ؼىؾ بؽث

 ظكهىكا ؾق لياو ظال ٠یى ؾق اها 3.ٌىؾ هی جب١یؿ ظكهىكا ال ای بگىٌه ؼىؾ ٨كليؿ با یک هك ؾیگك لياو
 لهايی ؾقباقی لياو ه١مىالً . ؾاٌحًؿ هایی وكگكهی و ؾايؿ هی ايصام ؼىؾ و٬ث گفقايؿو شهث کاقهایی

 آيچه ال بالؾیؿ بكای هًاوب كِحی٨ و قويؿ هی ٬ّك ال بیكوو به وی با همكاه ؾقاؾ ٌکاق ٬ّؿ ٌاه که
 ٬كاق وكایاو ؼىاشه هكا٬بث جعث ٌؿت به لياو آهؿ و ق٨ث ولی آيهاوث بكای باٌؿ هی ظكم ال بیكوو

 اج٩ا٪ ٌبها ٨٭ٗ اهك ایى و قويؿ، هی بٍهك و آیًؿ، هی بیكوو ؼايه ال هحٍؽُ لياو که هًگاهی. ;ؾاٌث
 ٨كیاؾ و وك پٍث ٬ؿهی ِؿ ؾق ؾیگك وىاق ای ٠ؿه و قويؿ هی شلىجك ٬ؿهی ِؿ ؾق وىاق ای ٠ؿه ا٨حؿ، هی
 که آيىث، ه٩هىم به هىقؾ ایى ؾق و العفق> ٬ؿ٤ى،: بم١ًی اوث جكکی کلمه ایى; ٬ك٪ ٬ك٪،:: ليًؿ هی

 ٌب يیمه ال ٬بل هحٍؽُ بايىاو که ا٨حؿ، هی اج٩ا٪ بًؿقت. يٍىؾ يمؾیک کىی و بكويؿ، کًاق هكؾم
ٌاهماؾه ؼاين  4.:باًٌؿ بالگٍحه آو ال ؼىاه و باًٌؿ، ق٨حه بىحگاو قؾیؿا و بمهمايی ؼىاه بیایًؿ، بیكوو

  5ایى اهحیال قا ؾقايؿ که هیحىايًؿ ؼًصك بك کمك ؼىیً ببًؿيؿ. هایی که ال ؾوؾهاو ٌاهی هیباًٌؿ،
 وك بك که هكؾهی بكای لیكا اوث وظٍحًاک گیكؾکاهال هی ايصام ٌاهی ظكهىكای بايىاو بكای که ٬ك٬ی

 ال اوث ٠باقت هعى٘ه ایى و اوث هیاو ؾق شايی ؼٙك ٌىيؿ، ؾیؿه ٌؿه ٬ؿ٤ى هعى٘ه ای ٤الهاو قاه
 کىچه باٌؿ، ٌهك ؾق بايىاو ٠بىق اگك ؼىقيؿ، هی بچٍن لياو ایى ظاهل ٌحكاو که اوث، هىاظحی وكاوك

                                                            
 227.  کمپ٩ك،1َ
 2َ،352.  ٌاقؾو،ز2
 383-381/،8ٌَاقؾو،ز -3
 393-8َ،394.  ٌاقؾو،ز4
 4َ،223.  ٌاقؾو،ز5
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 35                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

 بكؼی که کًًؿ، هی آو بكای قا ایًکاق و کًًؿ هی ٬ك٪ قا قاوث و چپ هصاوق های کىچه و ٠بىق هعل
 بكويؿ، ییال٪ به لياو ایى اگك اها يؿهًؿ، بهؿق قا ؼىؾ شاو و يکًًؿ جى٧٬ همًى٠ه هعى٘ه ؾق َاٌؽا

 ؾقباقی لياو ٠بىق هعل شاؾه ٨كوًگی یک ٨اِله جا قا ؾهکؿه هكؾاو همه ٠میمث، ال ٬بل قول يیمه یک
 اهك ثجع که چی، ٬ك٪ به هىوىم اوث، وٜی٩ه ایى ايصام هؽّىَ ج٩ًگچی گكوهاو یک. کًًؿ هی ؾوق

 بایى و ؾقیا٨ث وكایاو ؼىاشه ال ظكهىكا کٍیک قئیه بىویله ٨كهاو ایى و اوث باٌی آ٬اوی ج٩ًگچی
 1.گكؾؾ هی ابال٢ ؾوحه

لياو چه وىاقه باًٌؿ و چه پیاؾه با ظصابی ؼىؾ قا هىحىق کكؾه ايؿ.گاه لياو ؾق جؽث قوايهائی آویؽحه 
 به پاؾٌاه که هًگاهی ولیماو ٌاه ؾقوه ؾق همچًیى 2که جىوٗ ٌحك ظمل هیٍىؾ ٘ی ٘كی٫ هی کًًؿ.

 بایؿ همه بىؾ ها ؼاين ٌاهماؾه ایى ٠بىق هعل که هًا٘٭ی ؾق بىؾيؿ وی همكاه لياو و ق٨ث هی ٌکاق
 ؼا٘ك بكای ٌاه و٬حی: ;ٌؿ هی گیكی وؽث بىیاق هىقؾ ایى ؾق و کكؾيؿ هی جكک قا ؼىؾ های ؼايه

 شلىؾاقاو و همكاهاو قوؾ هی ٌکاق به ٌاه ظكم های اينؼ و ها ؼاين ٌاهماؾه و ٌهبايى ج٩كیط و وكگكهی
 به لياو با ٌاه و٬حی. ؾهًؿ هی جٍکیل باًٌؿ هی ظكم ؼىاشگاو که ولًٙحی ٬ّك ؾاؼلی ا٨كاؾ قا ٌاه

 آيصا ال ظكهىكا و ٌاه که ظؿوؾی و يىاظی ٌهك، بیكوو های هعله واکًیى به ٬بال قوؾ هی ٌکاق
 3.:ٌىيؿ ؾوق ظؿوؾ آو ال و کًًؿ جكک قا ؼىؾ هًالل که ؾهًؿ هی ؾوحىق گفقيؿ هی

 ظال ٠یى ؾق اها. ؾاٌحًؿ ٬كاق وكایاو ؼىاشه هكا٬ب و ٌؿیؿ هعؿوؾیث جعث ظكهىكا بايىاو بًابكایى
 بىهىلث. ;گفقايًؿ هی اهىقی با قا ؼىؾ او٬ات و ؾاٌحًؿ قا ؼىؾ ؼاَ های وكگكهی ظكهىكا لياو
 هًگاهی. هماقٞ و ٌهك ؾق جاؼث و ؾويؿگی ال بىؾ اقت٠ب ٠ؿه ایى ٠مؿه لفجهای که لؾ، ظؿن جىاو هی
 گكؾي بمًٝىق ق٨حى بیكوو ایى ه١مىال و وىاقيؿ اوب بك همگی قويؿ، هی بیكوو او با ٌاه لياو که

 4 :اوث
 پكؾاليؿ يمی ؾاقی ؼايه اهىق به لياو:" يىیىؿ هی ظكهىكا و ٠اؾی لياو ٨كا٤ث او٬ات با اقجباٖ ؾق ٌاقؾو

 و کًًؿ هی هّك٦ ؾاؼلی جًباکىی گفقايًؿ، هی ي١مث و يال ؾق بیکاقی و بیعالی به قا ؼىؾ ليؿگی و
 ظكهىكا بايىاو. پكؾاليؿ هی ؾول و ؾوؼث اهىق به همچًیى لياو. گیكيؿ هی وا کاق به قا ؼكؾوال کًیماو
 کمحك که هىحًؿ بايىايی ایكايی، اول ؾقشه لياو کلی ٘ىق به و ٌىيؿ يمی ؾیؿه کاغ ال ؼاقز ؾق هكگم

 و لایماو و ٠كووی شمله ال اوحرًایی هىاقؾ ؾق. ؼىايًؿ هی ؼىؾ ؼايه به قا ؾیگكاو ایٍاو. آیًؿ هی بیكوو
 که ؾیؿاقی. ؾیگك ٌکل به يه قوؾ هی اي ٠مه بؿیؿاق بكاؾقلاؾه یا ؼىاهكي بؿیؿاق ؼىاهكی قومی ا٠یاؾ

                                                            
 8َ،394.  ٌاقؾو،ز1
 228.  کمپ٩ك،2َ
 137-138.  وايىىو،3َ
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 ٌاپىق ُشًؿیياهٔه  ٨ّل 36

 ی١ًی هاللهاو بیٍحك ،لو یک و کٍؿ، هی ٘ىل قول هٍث ه٩ث ه١مىالً  آوقيؿ، هی ب١مل هن ال ایًاو
  1ؾ.بك هی همكاه يیم قا ؼىؾ وكایاو ؼىاشه و ؾؼحكاو

 گفقاو يعىه و ١٨الیث يىٞ به ها و٩كياهه که ؾاٌحًؿ هایی وكگكهی ٩ِىی ولیماو ٌاه ؾقوه ؾق ظكم لياو
 های لو. کًًؿ هی وىاقی اوب ها ؼاو و آهىليؿ هی وىاقی اوب ها ؼاين به: ;کًًؿ هی اٌاقه آيها او٬ات

 گىلو ؾيبال به و کكؾو ٌکاق آيها به و گیكيؿ هی یاؾ قا ج٩ًگ با و کماو و باجیك جیكايؿالی وكا ظكم ؾق ٌاه
 لؾو وال و ؼىايؿو آوال کكؾو، ي٭اٌی به ها ؼاو ایًها بك ٠الوه آهىليؿ هی قا جاؼحى اوب و ؾویؿو

 و جاقیػ و اؾبیات آيها هب همچًیى گیكيؿ هی یاؾ يیم قا هىوی٭ی هؽحل٧ آالت يىاؼحى و پكؾاليؿ هی
 قویؿيؿ الؾواز هًاوب وى به و٬حی ٌاهی، ؼايؿاو ؾؼحكاو اها 2.:ؾهًؿ هی ؾقن قا قیأیات
 و ٌاه پیً ؾق آيها ي٩ىـ به بىحگی اهك ایى و کًؿ هی اوح٩اؾه آيها ؾاؾو ٌىهك بكای ؼىؾ ي٩ىـ ال هاؾقايٍاو

 ؾق بايىاو بكای که هایی هعؿوؾیث ق٤ن ٠لی ولی 3.ؾاقؾ ؼاين بٍاهماؾه يىبث ٌاه ٌؽُ ٠ًایث
 ؾق وايىىو. کكؾيؿ هی هؿاؼله ویاوی اهىق ؾق ٌاه هاؾق شمله ال و اقٌؿ بايىاو ؾاٌث، وشىؾ ظكهىكا

 ج١ؿاؾ قای ال ا٤لب هاؾقي ِالظؿیؿ با ٌاه: ;يىیىؿ هی ولیماو ٌاه ؾوقه ؾق هاؾقٌاه ي٩ىـ با اقجباٖ
 که ا٨حاؾه اج٩ا٪ ظحی گاه. کًؿ هی اوح٩اؾه هملکحی ی٠مىه اهىق ؾق ظحی ه١مك وكایاو ؼىاشه ال کریكی

 پىوث ویاه ؼىاشگاو و هاؾق هلکه ي٩ىـ ا٠مال اذك ؾق ٌؿه اؼف ٠الی ؾیىاو ؾق ؼاقز ؾق که جّمیماجی
٘ی ولًٙث ولیماو و ولٙاو ظىیى يیكوی ویاوی ؾیگكی که هى٫٨ ٌؿ به ه٭ام  4.:اوث گكؾیؿه ل٥ى

اقه با و ٌؽُ ولیك بىؾ.ظكم به يى٠ی هیات هٍاوقه ٤یك قومی بىیاق ٬ؿقجمًؿی ؾوث یابؿ،ظكم و همى
 5ٌبیه اوث و ه١مىال بك همه اهىق ج٩ى٪ ؾاقؾ.

. بىؾيؿ ١٨ال يیم ٨كهًگی اهىق ؾق ویاوی اهىق ؾق هؿاؼله بك ٠الوه بىؾيؿ ؾوقه ایى ؾق بايىايی همچًیى
. ه۳۰5 وال ؾق که بىؾ اول یلاوما٠ ٌاه ؾؼحك و اول ٠بان ٌاه جًی ؼىاهك ولٙاين به هٍهىق بايى ههیى

 ٌاه ؾقباق ؾق ٨كاوايی ي٩ىـ لیىث هی هصكؾ ٠مكي پایاو جا که ؼاين ٌاهماؾه ایى. ٌؿ هحىلؿ ٪
 ٨كاواو اقز هایً قاهًمایی بكای و کكؾ هی ابكال ٨كاوايی هعبث و ههك او به يیم ٌاه و ؾاٌث ٘هماوب

 ق٨ٟ و هكؾم به ؼؿهث قاه ؾق ٘هماوب ٌاه هعبث و ل٧ٙ همه ایى ال يیم ولٙاين ٌاهماؾه و بىؾ ٬ائل
 هًاوب ؾوحىقات ِؿوق به قا ٌاه و کكؾ هی اوح٩اؾه آيها به وحن و ٜلن ال شلىگیكی و آيها اظحیاشات

 و يیکىکاق لياو ال وی. اوث اول ٠بان ٌاه شايٍیى ٩ِی ٌاه ؾؼحك بیگن هكین بايى. ٨كهىؾ قاهًمایی
 هعله ؾق بیگن هكین هؿقوه جؤویه ا٩ِهاو ؾق وی تا٬ؿاها ال. اوث بىؾه ؼىؾ لهاو ؾووث ؾايً

                                                            
 393-391.  ٌاقؾو،1َ
 119.  وايىىو،2َ
 8َ،378.  ٌاقؾو،ز3
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 37                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

ٓ الكظمه باب هىصؿ ه٭ابل کىچه ٘ال٭ايی، ؼیاباؤ ؾولث ؾقواله شًب بیگن هكین هىصؿ و آباؾ ظىى
 و اول ٠بان ٌاه ٠مه بیگن لیًب ال جىاو هی ویاوث ٠كِه ؾق ؾیگك ١٨ال لياو ال همچًیى 1.باٌؿ هی

 بیاو که هایی هعؿوؾیث ال شؿا هؾوق ایى ؾق. بكؾ يام جىاو هی قا اول ٘هماوب ٌاه ؾؼحك ؼاين پكیؽاو
 ؾق ؾقباقی لياو ولی کكؾيؿ> ای٩ا هئذكی ي٭ً و ايؿ ؾاٌحه هٍاقکث ٨كهًگی و ویاوی اهىق ؾق لياو ٌؿ

 .بىؾيؿ بكؼىقؾاق کمحكی آلاؾی ال قووحایی و ٌهكی لياو با ه٭ایىه


 گیشیيتیجه
 ؾقباقی و اٌكا٦ لياو ؾقباقهٔ  ا٘ال٠اجی ٩ِىیه ؾوقاو های ياههو٩ك ٠مؿجاً  ٌؿ بكقوی آيچه به جىشه با

 لياو ایًکه به جىشه با ؾوقاو ایى ؾق. اوث ٌؿه ـکك کمحكی هٙالب ٠اؾی لياو با اقجباٖ ؾق و ايؿ ؾاؾه اقائه
. ايؿ ؾاٌحه ؾقباقی لياو ال آلاؾجك قوابٗ اشحما٠ی هى١٬یث به بىحه ٌهكها و قووحاها لياو ٌاهل ٠اؾی

 وكایاو ؼىاشه هكا٬ب جعث و ٌؿیؿ هعؿوؾیث ق٤ن ٠لی ظكهىكاها ؾق اٌكا٦ و ؾقباق لياو ىهمچًی
 و٩كهای ؾق چه و وكا ظكم ؾق چه ؼىؾ ؼاَ های وكگكهی ايىاٞ و ايؿ ؾاٌحه هٍاقکث ویاوی اهىق ؾق

 ها گكهیوك و ا٬حّاؾی های ١٨الیث ٠اؾی لياو ؾوقه ایى ؾق بًابكایى ايؿ> ؾاٌحه قا ظكم ال بیكوو ؾق ٌاهاو
 لياو بیى همچًیى. باٌؿ هی اٌكا٦ و ؾقباقی لياو ال هح٩اوت آياو پىًٌ يىٞ همچًیى و الؾواز و

. اوث بىؾه هح٩اوت ای گىيه به هكاون بكگماقی و الؾواز شاه١ه ذكوجمًؿ و ١ٔی٧ ٘ب٭ات ٌهكی
 .ايؿ ؾاٌحه اٌاقاجی ظكهىكا لياو اشحما٠ی و١ٔیث به يى٠ی به ؾوقه ایى ؾق يىیىاو و٩كياهه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 113.  ؼىًٌىؾی، و٧٬ ياهه هؿقوه هكین بیگن ،1َ
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 ٌاپىق ُشًؿیياهٔه  ٨ّل 38

 هًابغوهآخز
 و ايحٍاقاجی والهاو جهكاو، بهپىق، اظمؿ جكشمه ،ایشاوبخؼالئاسیىطآدامعفشياهه آؾام، الئاقیىن،-

 .۴۳۱۳ ابحکاق، ٨كهًگی
 هعمىؾ جكشمه ،ایلخاياودوسهفشهًگوحکىهتعیاعت،ایشاو،دسهغىلتاسیخ بكجىلؿ، اٌپىلك،-

 .۴۳۷۱ ٨كهًگی، و ٠لمی ٍاقاتايح ٌكکث جهكاو، هیكآ٨حاب،
 .۴۱۴5 بیكوت، ؾاقالىیكه،-ؾاقالهاؾی ،۳ز ،۱چ ،الًبیعیشههىالصحیح ش٩١ك، ال١اهلی، -
 .۴۳۳۱ يگاه، جهكاو، ،۳چ ،اعالماصبؼذایشاوتاسیخ٠بان، آٌحیايی، ا٬بال -
 وًایی، کحابؽايه جهكاو، ،ٌیكايی ظمیؿ جّعیط يىقی، ابىجكاب جكشمه ،تاوسيیهعفشياهه باجیىث، ژاو جاوقيیه، -

۴۳۱۳. 
پشعیکىمگئىقگ، ؾقیابل، ٨ى جکحايؿق-  .۴۳5۴ ایكاو، ٨كهًگ بًیاؾ جهكاو، ج٩ٕلی، هعمىؾ جكشمهٔ  ،ایتش
 .٪۷۱٬۴۳۳ٌماقه ،جاویذاوهیشاثولف ،:بیگن هكین هؿقوه ياهه و٧٬; ٩٠ث، ؼىًٌىؾی، -
 و جكشمه بًگاه جهكاو، ٩ٌا، الؿیى ١ٌاٞ جكشمه ،ٓایشاوبههشبىطلغتٔدالوالهعفشياهه پیحكو، ؾالواله، -

 .۴۳۱۳ کحاب، يٍك
 .۴۳۳۳ ٬٭ًىن، جهكاو، ٨ك، ذا٬ب هكجٕی جكشمه ،عاعايیؽاهًؾاهی جىقز> ؾقیایی، -
 هٙال١ه و جع٭ی٫ ،صفىیعلیاوؽاهصهاودسایشاوؽاهًؾاهیکؾىسوضغ وايىىو، و٩كياهه وايىىو، -

 .۴۳۱۱ يا، بی ا٩ِهاو، ج٩ٕلی، ج٭ی جكشمه و باهحمام ایكاو، ثظکىه و اؼال٪ و آؾاب ؾقباقهٔ  ؾ٬ی٫
 .۴۳۷۱ هكکم، يٍك :جهكاو ،۳ٓویكایًٔ ٠میمی کاهبیم جكشمه ،صفىیػصشایشاو هكویى، قاشك ویىقی، -
 ۴۳۱۰ هىوىن، :ٌیكال ،عاعايیتذو٠لی، واهی، -
 ٪۴۳5 کبیك، اهیك و،جهكا ،۱ز ،۰چ ٠باوی، ٠لی هعمؿ جكشمه ،ؽاسدوعیاحتًاهه شاو، ٌاقؾو،-
 ٪۴۳5 کبیك، اهیك جهكاو، ،۳ز ٠باوی، ٠لی هعمؿ جكشمه ،ؽاسدوعیاحتًاهه >_____-
 ٪۴۳5 کبیك، اهیك جهكاو، ،۰ز ،۰چ ٠باوی، ٠لی هعمؿ جكشمه ،ؽاسدوعیاحتًاهه >_____-
 ۴۳۱5 کبیك، اهیك جهكاو، ،۷ز ٠باوی، ٠لی هعمؿ جكشمه ،ؽاسدوعیاحتًاهه >_____-
 ؾهباٌی، ٠لی بکىًٌ ،۰چ آوايه، جكشمه ،کبیشػباطؽاهصهاودسؽشلیبشادساوعفشياهه ی،ٌكلی،آيحىي-

 ۴۳۱۰ يگاه، جهكاو،
 ۴۳۳۴ ؾاقیىي، هٍهؿ، ،۴چ ،حشهغشاهایؼوؽاهياصشالذیى لهكه، چی، ٌیٍه ا٥ِك، ٠لی ٘اهكی، -
 پژوهً يٍك جهكاو، ؿی،او ظىى هژبكیاو، ظىیى جكشمه ٌكض، و بكگمیؿه، ؽاسدوعفشياهه قويالؿ، ٨كیك،-

 ٪۴۳۳ قول، ٨كلاو
 جهكاو، ،۴چ ومی١ی، قٔا ٤الم جكشمه ،فیگىیشوادعیلىاگاسعیادوعفشياهه ؾویلىا، گاقویا ؾو ٨یگىیكوا،-

 ۴۳۱۳ يى، يٍك
باهغابكهیالدی0511عالاصایشاواجتاػیتحىالتتاسیخؽکًًذههماوهت شاو، ٨ىقاو،-

 ۴۳۷۷ قوا، ٨كهًگی ؼؿهات جهكاو، جؿیى، اظمؿ جكشمه ،ايمالبتاؽغی879
 ٪۴۳۱ ؼىاقلهی، جهكاو، ،۰ویكایً شهايؿاقی، کیکاوون جكشمه ،کپفشعفشياهه ايگلبكت، کمپ٩ك،-
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 39                                                                                يىیىاو و٩كياهه ؾیؿگاه بك جکیه با ٩ِىی وقهٔ ؾ ؾق لياو اشحما٠ی و١ٔیث

یخدستحىلوتذاوم آو، لمبحىو، -  ۴۳۷۰ يی، جهكاو، ،۴چ آژيؿ، ی١٭ىب جكشمه ،ایشاوهیايهتاس
 ايصمى هصلهٔ پژوهیتاسیخفصلًاهه، :ویاوث ٠كِه ؾق ٩ِىی ياهؿاق لياو; ههكؾاؾ، هصیكی، يىقی-

 55٬۴۳۳۰ٌماقه ،ٓهٍهؿ ٨كؾووی ؾايٍگاه جاقیػ گكوه ٠لمی
یخ،٠باو٭لی ٨كؾ، ٩٤اقی ٠بؿالعىیى، يىایی، - ایشاوفشهًگیوالتصادیاجتاػی،عیاعی،تحىالتتاس
 و جع٭ی٫ هكکم ،ٓومثٔ ها ؾايٍگاه ايىايی ٠لىم کحب جؿویى و هٙال١ه والهاو جهكاو، ،۱چ ،صفىیهدوساودس

 ۴۳۳۳ ايىايی، ٠لىم جىو١ه
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