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ٍضع٘ت س٘اسٖ ،اجتواعٖ ٍ فشٌّگٖ صًاى دس دٍسُ هغَل ٍ اٗلخاًٖ

اٌٙبَ ٍِه ىاكٖ

چك٘ذُ

بٌا بِ سسن هغَل ،صى داسإ اّو٘ت ٍ ًفَر صٗادٕ دس جاهعِ بَد ٍ دٍضادٍش هشداى دس
فعال٘تّإ سٍصهشٓ صًذگٖ ضشكت هٖكشد .بذٗي هٌاسبت بِ لحاظ اقتصادٕ صًاى هغَل
ًقص صٗادٕ داضتٌذ .حتٖ اصدٍاجّإ آًْا ً٘ض هٖتَاًست دس هٌافع اقتصادٕ اٗل اثش صٗادٕ
داضتِ باضذ .دس ًت٘جِ بش خالف بس٘اسٕ اص اقَام قذٗن ،داضتي دختش ًِ تٌْا ًٌگ ضوشدُ
ًوٖضذ بلكِ بس٘اس هسشت بخص بَد .بِ ّو٘ي هٌاسبت هادساى اص هقام ٍاال ٍ احتشام صٗادٕ
بشخَسداس بَدًذ .علٖ الخصَظ ّوسشاى اٍل هشداى هغَل اص عضت ٍ ضَكت ب٘طتشٕ
بْشُداضتٌذ ٍ فشصًذاًطاى ً٘ض اص احتشام ب٘طتشٕ ًص٘ب هٖبشدًذ .قَاً٘ي ٗاسا ً٘ض هْش تأٗ٘ذٕ
بَد بش اٗي اّو٘ت ،احتشامً ،فَر ٍ قذستٖ كِ تَسط هغَل سعاٗت هٖضذ؛ اهشٕ كِ ضاٗذ
دس ّ٘چ قَهٖ بذٗي صَست دٗذُ ًطذُ است .پس اص استقشاس اٗي افشاد دس اٗشاى ٍ تأث٘ش
پزٗشٕضاى اص فشٌّگ ٍ دٗي اٗشاً٘اى ٍ حتٖ دس دٍساى حكَهت اٗلخاًاىّ ،وچٌاى اٗي ًقص
هْن صًاى حفع ضذ ٍ حتٖ ساّٖ بشإ حضَس اجتواعٖ صًاى اٗشاًٖ گشدٗذ .هطاسكت
خاتَىّإ هغَل دس سلطٌت با ّوسشاًطاى ،صهاهذاسٕ هستقل اٗطاى صهاًٖ كِ ًاٗب
السلطٌِ هٖضذًذ ٍاهثال آى  ،اص جولِ ًوًَِّإ ًفَر صًاى هغَل هسلواى ضذُ دس اٗشاى بَد.
دس حق٘قت هغَالى با تَجِ بِ تعاسٗف جاهعِ ضٌاساى ،دٍساى هادس ساالسٕ سا طٖ هٖكشدًذ
كِ صى كواكاى اص دسجٔ باالٕ اّو٘ت بشخَسداس بَد.
ٍاطُ ّإ كل٘ذٕ  :سسَم هغَل ،هادساىٗ ،اسا ،اٗلخاًاى ،خاتَىّإ هغَلً ،اٗب السلطٌِ،
مادسساالسٕ.
 عضو هيئت علمي گروه  ،تبريخ دانشگبه آزاد اسالمي واحد شهر ري
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هقذهِ
ِواع ٗ٦ثٗ ربهيـ  ٚثوهٍي چٙوح ىْ كه ربهيـ ،ثب ٘لف يبفزٓ ٛ٥اًِ ِاصو ثو
ؽيبد ٦ٙٚ ٚيذ اِوٚىي ا ، ٚالىَ ٙٚوٚهي اٍذ  .اى آٔغب وٗ ثواي رؾميك كه
٘و اِوي اّواف َٔجي ثو ربهيقچخ آْ الىَ اٍذ ،لب٥لرًب ثواي ّٕبفذ ٛ٥اًِ
ِاصو ثو ٦ٙٚيذ ِٛ ٚل٦يذ ىْ كه ٛٝي ربهيـ ُ٘  ،ثبيل ثٗ ٛ٥اًِ ِقزٍفي وٗ
كه رؾٛالد ٍؤّٛذ ا ٚرإصيو گناّزٗ اٍذ ،رٛعٗ ّٔٛكٍ .ؤّٛزي وٗ ثب ٚعٛك
ٚعِْ ٖٛزون ىيبك ىٔبْ كه اىِٕخ ِقزٍف ،ثٗ يه عب فزُ ْٔلٖ اٍذ .رؾٛالد
ِاصو كه ؽيبد آٔبْ ثب ٕ٥بيذ ثٗ ِمب ٤ٝىِبٔي ِ ٚىبٔي فبٓ ٘و يه ،ثب ُ٘
رفبٚد كاّزٗ  ٚيىَبْ ٔجٛكٖ اٍذ 1 .ثب ٔگبٖ ثٗ ىٔلگي ىٔبْ كه ربهيـ ثبٍزبْ ٚ
كٚهاْ پو فواى ْٔ ٚيت ث٦لي ِيرٛاْ ثٗ ايٓ ٔزيغٗ هٍيل وٗ ىٔبْ هٚىگبه پو
ِْمزي ها ثب أٛاِ ٣ؾوِٚيذ٘ب ٍِٛ٢ِ ٚيذ٘ب پْذ ٍو ٔٙبكٖأل .پيْوفذ ثْو ُ٘
٘وچٕل وٗ وبِ٘ ِؾوِٚيذ٘ب ها ٔٛيل كاكٖ اِب رب ؤٕ ْٛيي ثٗ ٛٝه وبًِ ايٓ
ِؾوِٚيذ٘ب اى ىٔلگي ىٔبْ هفذ ثو ٔجَزٗ اٍذ.
عبِّٕ ٗ٦بٍبْ ًِّٛ٥ب ثو ايٓ ا٥زمبك ثٛكٖ َ٘ ٚزٕل وٗ كه آغبى ربهيـ ثْوي ،ىْ كه
عبِ٦خ أَبٔي اى عبيگبٖ ٚااليي ثوفٛهكاه ثٛكٖ اٍذ.آٔبْ فبٔٛاكٖ ها ثٗ عٙذ
رٛىي ٤للهد ثٗ ك ٚگو ٖٚپله ٍباله ِ ٚ 2بكه ٍباله  3رمَيُ ِيوٕٕل .كه ثوفي اى
لجيٍٗ٘ب  ٚعٛاِ ٤اثزلايي  ٚثبٍزبٔي ،ىْ ثيِ اى ِوك كاهاي للهد ثٛكٖ ،فوىٔلاْ ثٗ
ِبكه  ٚفبٔٛاكح إِ ٚزَت ِيّلٔل .اى آٔغب وٗ ِوكاْ ُ٘ كه ثَيبهي اى ِٛاهك
ثواي عٕگ ّ ٚىبه اى فبٔٛاكٖ علا ِيّلٔل ،ىٔبْ اِٛه فبٔٗ ها ثو ٙ٥لٖ ِي
گوفزٕل ٚ ،فوىٔلاْ ُ٘ ثٗ ٔبَ آٔبْ فٛألٖ ِيّلٔل ،هٔٚلي وٗ كه اكٚاه ث٦ل ثٗ
پله ٍبالهي كه فبٔٛاكٖ أغبِيل 4 .كه كٚهح ِوك ٍبالهي كه ٍواٍو عٙبْ ،ىٔبْ اى
ؽمٛق ثْوي ِؾوّ َٚلٔل .كهكٔيبي پيِ اى ٛٙ١ه اٍالَ ُ٘  ،ؽمٛق ىٔبْ ها
كهاوضو عٛأِ ٤بكيلٖ ِي گوفزٕل  ٚپبيّبي ِي ّٔٛكٔل .ثٗ ا٥زمبك عبِّٕ ٗ٦بٍبْ ثٗ
كٔجبي ٔ٢ويخ كٚهاْ ِبكه ٍبالهي  ٚپله ٍبالهيٛ٥ ،اًِ ِز٦لكي ِٛعت ّل رب
كٚهح ِبكه ٍبالهي ٍپوي ّلٖ  ٚىْ ِٛهك ٍ ٚ ٍُ١زُ ٚالّٛ ٤ك .ثٗ گفزخ آٔبْ ثٗ
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رلهيظ ىْ اى ف٦بٌيذ٘بي ِ ُٙاعزّب٥ي وٕبه ىكٖ ّل ٔ ٚمِ ٚي ٔٗ رٕٙب ثٗ ىاك ٚ
ٌٚل ِؾلٚك ّل ،ثٍىٗ وُ وُ چٕبْ ِوك ثو ىْ ٍَِ ٜگوكيل وٗ كه ؽميمذ ىْ ثٗ
ّىً ٝفيٍي  ٚثبهي ثو كٚ ُٚي ثبلي ِبٔل .ايٓ گو ٖٚألن اى عبِّٕ ٗ٦بٍبْ،
ؽف ٠رٍَ ٜىْ كه عبِ ٗ٦ها رٕٙب رب ىِبٔي ِيكإٔل وٗ ِوك ثواي ّىبه كه عٕگً٘ب
 ٚثيبثبْ ٘ب ٍيبه ثٛك  ٚعبِ ٗ٦كه ِوؽٍخ گوكآٚهي فٛهان لواه كاّذ .اِب ثٗ
ِؾ٘ آْ وٗ أَبْ رٌٛيل فٛهان ها اى ٝويك ىها٥ذ يبك گوفذ ِ ٚوك ثٗ ٕٛهد
صبثذ كه يه عب َِزمو ّل  ٚچ ْٛثٗ ٌؾب ٟفيييىئ ،يوِٕٚلي ِوك ثو ىٔبْ غٍجٗ
كاّذ ،كه ٔ٢بَ عليل ِوك رٕٙب رٌٛيل وٕٕلٖ ّل  ٚثٗ كٔجبي للهد ثلٔي ،رٛأَذ
ثٗ للهد الزٖبكي ٍ ٚيبٍي كٍذ ثيبيل 5 .اى ِٕ٢و ٥لح ىيبكي اى فالٍفٗ ُ٘ ىْ
ثليٓ كٌيً ِغبي ىٔلگي يبفذ وٗ ثٗ روثيذ فوىٔلاْ ِوك ثپوكاىك .ايٓ كه ؽبٌي ثٛك
وٗ ا ٚپَذ رو اى ِوك ّٕبفزٗ ِي ّل .افال ْٛٝوٗ پله فٍَفٗ ّٕبفزٗ ِي ّٛك ،
ِ٦زمل ثٛك«:فلا ها ّىو ِيوُٕ وٗ ئٛبٔي ىاكٖ ّلَ ٔٗ غيو ئٛبٔي ،آىاك ثٗ كٔيب
آِلَ ٔٗ ثوكِٖ ،وك آفويلٖ ّلَ ٔٗ ىْ».
اِب ّبگوك ا ٚاهٍ ٛٞكه ِقبٌفذ ثب ٥ميلح اٍزبكُ كه وزبة ٍيبٍذ فٛك رفبٚد
ىْ ِ ٚوك ها رٕٙب ثٗ ٌؾب« ٟوّي» ّٔي كأل  ،ثٍىٗ ايٓ كِٛ ٚعٛك ها ثٗ ٌؾبٟ
«ويفي» ٔيي كاهاي رفبٚد ثَيبه ِي أگبهك  6 .ژاْ ژان ه ٍٛٚاى عٍّٗ أليّْٕلاْ
لوْ ٘غلُ٘ فوأَٗ  ،آفويِٕ ىْ ها ٔٗ ثواي وَت  ٚ ٍُ٥ؽىّذ  ٚفٓ ٚ
ٍيبٍذ ،ثٍىٗ ثواي آْ وٗ كه افزيبه ِوك ثبّل ِيكأل 7 .اٌجزٗ ٔٙبك٘بي ؽىِٛزي ،
إٍيرويٓ  ُِٙ ٚرويٓ ٔٙبك٘بي ثْوي وٗ كهعبِٔ ٗ٦مِ ر٦ييٓ وٕٕلٖ  ٚرإصيو
گناهي كاهٔل ثيْزويٓ ٥بٍِيذ ها كه ر٦ييٓ ِٛل٦يذ ىٔبْ ثو ٙ٥لٖ كاهٔل.
كهؽميمذ آٔغب وٗ ؽىِٛذ٘ب ثواي ىْ اهط ِٕ ٚيٌذ لبئً ِئّٛل ،رٛكح عبِٗ٦
ُ٘ اى ؽىِٛذ رإٍي عَزٗ ،ثٗ ىْ ثب كيلح اؽزواَ ٔگويَزٗ اٍذ .اِب ٘وگبٖ
ؽىِٛذ ثواي ىْ عبيگبٖ اهىّّٕل  ٚكه ؽل ّإْ ا ٚها فواُ٘ َٔبفزٗ  ،ثٗ ٕٛهد
وباليي عٙذ فلِذ ووكْ ثٗ ِوكاْ ثٗ أ ٚگويَزٗ ّلٖ اٍذ 8 .اى لليُ االيبَ ُ٘
وٗ ّ٘يْٗ ِغبكٌٗ  ٚثؾش كهثبهح ّ٘لّٚي ىٔبْ ِ ٚوكاْ كهاِٛه اعزّب٥ي ٚ
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ٌيّ٘ َٚگبِي ّ٘ ٚبٕ٘گي ِوك  ٚىْ ٚعٛك كاّزٗ اٍذ  ،اىآٔغبوٗ ٕوفبً رؾميمبد
كه ايٓ ِٛهك اى ٍٛي اهٚپبييبْ عٙذ ّٕبفذ عبيگبٖ ىٔبْ ٕٛهد پنيوفزٗ ،چٕيٓ
رٖٛهّلٖ وٗ ٔقَزيٓثبه اهٚپبئيبْ ثواي ىٔبْ ّقٖيذ ِٛ ٚعٛكيذ لبئً ّلٖأل.
كه ؽبٌي وٗ ثبيل رإويل ّٔٛك ّ٘ ،بْ گ ٗٔٛوٗ غوة رّلْ فٛك ها اثزلا اى ّوق
افن ووكٍٖ ،پٌ كه عٙذ ا٥زالي آْ وّٛيلٖ ،ا٥زجبه ّ ٚقٖيذ ىْ ها ُ٘ ثبيل
اثزلا كه ّوق عَزغ ٛووك.كه ايٓ ثيٓ ايواْ ثٗ ٕٛ٥اْ يىي اى ِواوي رّلٔي ثبٍزبْ
ثواي ىٔبْ ّ٘چِ ْٛوكاْ ؽمٛق ِ ٚيايبي ثْوي لبيً ثٛكٖ  ٚچٗ ثَب كّٚبكُٚ
ِوكاْ اى ىٔبْ كه اكاهح اِٛه اٍزفبكٖ ّلٖ اٍذ .كه ٚال ٤ىْ ايوأي ثٗ َٔجذ ٍبيو
ٍِذ٘ب اى ؽمٛق ثيْزوي ثوفٛهكاه ثٛكٖ اٍذّ .ووذ كهاِٛهٍِّىزي ٍٚيبٍي ٚ
اِو ٍٍٕٞذّٔٛٔ،خ ثبهىآْ ثٗ ّّبه ِيهٚك 9 .ايٓ ِْبهوذ ،وٗ رب پيِ اىلوْ ٘فزُ
اِوي اٍزضٕبيي ثٗ ّّبه ِيهفذٌٚ ،ي ثٗ ٘و ؽبي اِىبْ ٚعٛك يبفزٗ ثٛك ،كه ايٓ
لوْ ثب ؽٍّخ ِغٛي ثٗ ٍوىِيٓ ايواْ  ،ىْ ثٗ ٛٝه هٍّي كه ِٛل٦يزي َِبٚي ثب
ِوك لواهگوفذ .كهٔزيغٗ ،ثبيل ام٥بْ كاّذ للهد ،اؽزواَ  ٚرٛأبيي ىْ كه كٚهح
ِغٛي  ،وٗ ثب ٚهٚك ايٓ ِٙبعّبْ ثٗ ٛٙ١ه هٍيلٖ ثٛك ،رب پبيبْ ؽٛٚه آٔبْ ثٗ لٛد
فٛك ثبلي ثٛك ٚ ،ثٗ ِؾ٘ ٔبثٛكي ِغٛالْ ُ٘ ثٗ ؽيبرِ فبرّٗ كاكٖ ّل .آٔچٗ وٗ
كه پي ِيآيلِٞ ،بٌٗ٦اي اٍذ ِقزٖو كه ِورجذ ٍيبٍي  ٚاعزّب٥ي ىْ كه ٖ٥و
ؽىِٛذ ِغٛي  ٚايٍقبٔي كه ايواْ وٗ ثبُ٘ ِوٚه ِي وٕيُ :
ٍسٍد هغَالى بِ اٗشاى
ِغٛي كه ايواْ ّ٘يْٗ ثب ٚاژح ٘غ ٚ َٛايٍغبهّ٘واٖ ثٛكٖ اٍذ٘ .غِٛي وٗ
ثيروكيل كهربهيـ ايٓ ٍوىِيٓ ثيٍبثمٗ ثٛكٖ اٍذ ٚثٗ ٔبثٛكي ِٕبٝك َِىٔٛي ٚ
آثبك ِز٦لكي أغبِيل کٗ ىيو ٍُ اٍجبْ ىهك پٍٛزبْ ِغٌٛي ثٗ ٚيوأٗ٘بيي ِجلي
ّلٔ ،ف ًٛىيبكي اى ىْ ِ ٚوك ٚوٛكن  ٚپيو ثٗ كٍذ ايٓ ِٙبعّبْ ها٘ي كيبه
ٔيَزيگوكيلٔل٘ .غِٛي وٗ كهپبٍـ ثٗ رؾميوي وٗ ثو فوٍزبكگبْ چٕگيي هفزٗ ثٛك ،
ٍبىِبْ ك٘ي ّل ٚ ،ثٗ ٚاٍٞخ ايٓ آرِ فُْ  ٚغٚت چٕبْ ووكٔل وٗ«:كه ٘و
ّٙوي  ٚكه ٘و كيٙي چٕل ٔٛثذ وْزٕل  ٚغبهد ووكٔل»10 .ثليٓ روريت  ،اى ٍبي
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٘ 616غوي لّوي ٖ٥ ،و ؽٛٚه ِغٛالْ كه ايواْ آغبى ٝ ٚي ك ٚكٚهٖ( اثزلا
ؽٍّخ چٕگيي ثٗ ايواْ ٍ ٚپٌ آِلْ ٘الو ٛثٗ ٍوىِيِٓبْ  ٚرْىيً كٌٚذ
ايٍقبٔي وٗ رب ٍبي ٘ 736غوي لّوي ثٗ ٛٝي أغبِيل) كٚهاْ پوفواى ْٔ ٚيجي ثو
11
ِوكَ ايواْ هفذ وٗ پوكافزٓ ثٗ آْ اىؽٍٕٛخ ايٓ ّٔٛزبهفبهط اٍذ.
صى دس دٍساى هغَل
ىٔبْ ِغٛي ثب رٛعٗ ثٗ ٍٕذ٘بي لجيٍٗاي فٛك كّٚبكِ ُٚوكاْ وبه ِيووكٔل  ٚاى
ؽمٛق رمويجًب َِبٚي ثب ا ٚثٙوِٖٕل ثٛكٔل.چٕبٔىٗ ؽزي َٔجذ ثٗ هيبٍذ ايًّ ،ىبه
 ٚعٕگِ ،وكاْ ٘يچ ثوروي َٔجذ ثٗ ىٔبْ ٔلاّزٕل ِ ٚي رٛاْ گفذ وٗ وبه ىْ
ِغٌٛي كاهاي ِؾلٚكيزي ٔجٛك .ثٗ ّ٘يٓ ٌؾب ،ٟىْ كهٔيك ِغٛالْ اى للهد ٚ
اؽزواَ ثَيبهي ثوفٛهكاه ثٛك .وٗ هيْٗ كه ٍٕٓ ِغٌٛي كاّذ  12 .اى آٔغب وٗ ىْ
كه ِٛهك َِبئً فبٔٛاكٖ ،چٗ وبه٘بي هٚىِوٖ (ِبٕٔل كّٚيلْ گب ٚ ٚكهٍذ ووكْ
پٕيو  ٚكثبغي پٍٛذ  ٚكٚفزٓ ٌجبً)ٚ ،چٗ گوكُ چوؿ الزٖبكيٚ ،ل ٣ٛعٕگ ٚ
غيوٖ  ،ثب َّ٘و فٛك ِْزووًب رّٖيُ ِيگوفذ  ٚف٦بٌيذ ِيووك  ّٓٙ13 ،آٔىٗ اى
صوٚد افزٖبٕي ُ٘ ثوفٛهكاه ثٛك ،عبيگبٖ ٚيژٖاي كه ايً  ٚلجيٍخ فٛككاّذ ،
وٗ ّبيل كهثيٓ ٘يچ ريوٖ ٝ ٚبيفٗ  ٚل َٛكيگوي ٔزٛاْ ّٔٗٔٛاي ها كه ثواثو آْ ْٔبْ
كاك .ايٓ اّ٘يذ ٚللهد ثب كه كٍذ گوفزٓ هيبٍذ ايً ثٗ اٚط فٛكِيهٍيل ٚ ،
آْ ىِبْ وٗ ِغٛالْ ثٗ كٔجبي اللاِبد چٕگييفبْ رب ؽل يه للهد  ٚاِپوارٛهي
عٙبٔي كهكٔيبي آْ هٚىگبهّٙوح آفبق ّلٔل ،ثٗ ىٔبْ ِغٛي ُ٘ اعبىٖ كاك رب ثو
ِغٍٛثبْ فٛكؽبوّيذ يبثٕل .كه٥يٓ ؽبيٍٕ ،ذ٘بي ِٛعٛك ِغٌٛي ُ٘ ،كهثيٓ
ِوكاْ ٍوىِيٓ٘بي رؾذ ٍٍٞخ ِغٛي ثٗ ِوٚههٚاط يبفذ  ٚكه رغييو ِٛل٦يذ ىٔبْ
ثِٛي آْ ٍوىِيٓ ٘ب اى عٍّٗ ايواْ  ،رإصيو ثَيبهٔٙبك٘ .وچٕل وٗ ايٓ رإصيو ثب آِلْ
ِغٛي ٘ب آغبىٚثب ٔبثٛكي للهرْبْ ثٗ پبيبْ هٍيلٚ ،كه ٘يچ ِوؽٍخ كيگوي اى ربهيـ
ايواْ چٕيٓ رغوثٗاي رىواه ْٔل.ىٔبْ ِغٛي ثٗ َٔجذ ىٔبْ كيگو ِٛل٦يذ آىاكي
كاّزٕل .ؽزي رب پبيبْ لوْ ٘فزُ ثيؽغبة ثٛكٔل 14 .ىٔبْ ثيهگبْ ِغٛي  ،ثٗ ٚيژٖ
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ىٔبْ إٍيؽبوُ ،فيّٗ٘بي افزٖبٕي كاّزٕل ٚثٗ ٛٝه آىاكأٗ كه ْٚفيّٗ٘بي
فٛكىٔلگي ِي ووكٔل .ؽزي لبكه ثٛكٔل فيّٗ٘بي فٛك ها وٗ ثٗ اهس ثوكٖ ثٛكٔل ،
ثٗ كيگواْ ثجقْٕل 15 .چِ ْٛغٛالْ كاهاي ىٔبْ ِز٦لك ثٛكٔل ّ٘ٛ ،و ِي رٛأَذ
٘و هٚى ٔيك يىي اى ىٔبْ فٛك ثبّل٥ 16 .ال ٖٚثوآْ  ،ىٔبْ اىاِالن ٍٍٕٞزي ٚ
غٕبيُ عٕگي ُ٘ ٍِ ُٙيثوكٔل ،اگو ُ٘ كه كٚهاْ ٍٕؼ ثٗ ٍوِيثوكٔل
ثبيل٘لايبي ٔملي عبيگييٓ غٕبيُ عٕگي ِيّل .ايٓ هٍُ رب كٚهاْ ؽىِٛذ
٘الوٚٛاثبلب اكاِٗ يبفذ ٚؽزي كهىِبْ اهغٚ ْٛگيقبرٔ ٛيي ٚعٛك كاّذ .ىٔبْ
17
پٌ
ِغٛي ؽزي كه فيّٗ٘بي فٛك گٗ گبٖ ثٗ ثوپبيي عْٓ ِيپوكافزٕل.
اىرلٚيٓ ِغّ٥ٛخ كٍزٛه٘ب  ٚلٛأيٓ چٕگييي وٗ ثٗ «يبٍب» ِْٛٙه ّل ،اؽىبَ
هٚىِوٖ  ٚآكاة  ٚ ٍٕٓ ٚا٥زمبكاد ِغٌٛي ثواي ّ٘گبْ اعجبهي ا٥الَ ّل «٘و
ٚ 18فبٝي ِؾَٛة
وٌ اى يبٍب ٍوپيچي ِي ووك ٍوُ ها ثٗ ثبك ِي كاك » ،
ِيّل .كه ثيٓ ايٓ ِغّ ٗ٥ٛاى اؽىبَ  ٚكٍزٛهاد ٔيي ِٞبٌت ِوث ٛٛثٗ ىْ ٚ
١ٚبيف  ٚثؤبِٗ٘بي ِورج ٜثب أ ٚيي ثٗ اّىبي ِقزٍف اى عٍّٗ« :ىٔبْ كه غيبة
ّ٘ٛواْ فٛك ِ١ٛف ثٗ ؽفٔ ٚ ٠گٙلاهي كاهايي آٔبْ ثٛكٔلٌٚي ؽك كاّزٕل ٘و
ٛٝهٕالػ ثلإٔل فويلٚفو ُٚوٕٕل» ،ثٗ چُْ ِيفٛهك ٚ19 .يب كه ثقِ كيگوي
اىايٓ لبٔ،ْٛوٗ ثٗ ؽمٛق فبٔٛاكٖ پوكافزٗ اٍذ ،چٕگييفبْ كهِٛهكاىكٚاط فوِبٔي
ٕبكه ووكٖ ثٛك وٗ ثو اٍبً آْ ثبيل ىٔبْ رَّ٘ ٍٜٛوأْبْ فويلاهي
ِيّلٔل ّٓٙ 20.آٔىٗ اىكٚاط ثب الٛاَ كهعٗ يه  ٚك ٣ِّٕٛ ٚا٥الَ ّلٖ ثٛك.
21
ؽزي اىكٚاط ثب ك ٚفٛا٘و  ٚكاّزٓ چٕل ىْ غيو ّو٥ي ؽالي ثٛك .
كه ايٓ ِمبٌٗ آٔغب وٗ اى ىْ  ٚعبيگبٖ اٍ ٚقٓ ثٗ ِيبْ ِيآيل ،ثيْزو ٔ٢و ثٗ ىٔبْ
ٝجمبد ثبالي عبِ ٗ٦كاهيُ ٗٔ ،رٛكح ِوكَ وٗ ّ٘چ ْٛرّبِي اكٚاه ربهيـ  ،ؽيبد ٚ
ِّبد آٔبْ ٔٗ ثٗ چُْ ِيآِلٖ  ُِٙ ٗٔ ٚرٍمي ِيّلٖ اٍذ .اى ايٓ هّ٘ٗٔٛٔ ،ٚبيي
ُ٘ وٗ كه پي ِيآيل  ،ىٔلگي ىٔبٔي اٍذ وٗ كه ٖ٥و فٛك ّٙود كاّزٗ ،ثٗ
ٕٛ٥اْ ىٔبْ ثوعَزخ ِغٛيِٞ ،بٌجي اى ايْبْ ثٗ عبي ِبٔلٖ اٍذ .ثٗ ّ٘يٓ ٚاٍٗٞ
ثبيل ثبٚه كاّذ وٗ ؽزي فزٛػ ِغٛي  ٚرغييواد ؽبًٕ اى اٍزيالي آٔبْ  ٚثٗ رج٤
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ٚهٚك هٍِ َٛغٌٛي كهثبة ىٔبْ ،اگو ُ٘ ِْٕإ رؾٛالد  ٚرغييواري گوكيلٕ،وفًب
ِؾلٚكثٗ ىٔبْ ٝجمبد ؽبوّٗ ّل.كه ٔزيغخ ىٔبْ الٛاَ ِغٍٛة  ٚ ،اى آْ عٍّٗ
ىٔبْ ايوأي ،اگو اى كَ ريغ ٍپب٘يبْ ِغٛي عبْ ٍبٌُ ثٗ كهِيثوكٔل ،ثٗ ٕٛ٥اْ
غٕيّذ كهكٍذ ِغٛالْ گوفزبه ِي آِلٔل .ثليٓ ٕٛهد ثٛك وٗ ٥لٖاي اى ىٔبْ
فٛاهىِي ثٗ اهكٚي ّب٘ياكگبْ ِغٛي  ٚاِواي ٔ٢بِيْبْ هاٖ يبفزٕل 22 .آْ كٍزٗ اى
ىٔبْ وٗ رٍَيُ ِغٛي ّلٖ ثٛكٔلِٛ ،ل٦يذ ِٕبٍجي كاّزٕل ٚثٗ ِوٚه ،ثب ٥مل اىكٚاط
ِغٛالْ ثب كفزواْ ؽبوّبْ ِؾٍي ُ٘ ،هٚاثَٔ ٜجي پليل آِلِٕ ُ٘ ،بفٍ ٤يبٍي
ٝوفيٓ رإِيٓ ّلِ.ضال“ كه كٚهح ايٍقبٔبْ ِغٛي وٗ ؽبوّبْ ِؾٍي فبهً  ٚووِبْ
( اربثىبْ فبهً  ٚلزٍ ٤فبٔي٘بي ووِبْ ) ثب ايغبك اهرجبَٔ ٛجي ِٕج٦ش اى ثولواهي
اىكٚاط ثب ايٍقبٔبْ اى يه ٝوف ِٛل٦يذ فٛك ها َِزؾىُ ِيٍبفزٕل  ٚاى ٝوف
كيگو ايٍقبٔبْ ثٗ كايوح رٍَ ٜفٛكّ ،ب٘ياكگبْ عليلي ها ِٕ ُٚووكٖ ثٛكٔل ،ىٔبْ
ثٗ ٕٛ٥اْ ٚعٗ اٌّٖبٌؾخ ايٓ ِبعوا ثٗ فلِذ گوفزٗ ّلٔل .اى ّ٘ٗ ِّٙزوآٔىٗ
كهرمٛيذ الزٖبك لجيٍٗاي ٔيي ثيرإصيو ٔجٛكٔل 23 .اىكٚاط٘بيي  ،وٗ اٌجزٗ ثيْزو ثٗ ٔف٤
ٍالٝيٓ ِغٛي ثٛك  ٚاوضو ىٔبْ ُ٘ اى ٝجمبد ؽبوّخ ثِٛي ثٛكٔلّ٘ٗٔٛٔ 24 .بي
ِ٦لٚكي اىاىكٚاط ىٔبْ فبٔٛاكح ايٍقبٔبْ ٚيب ٔٛيبْ٘بي ِغٌٛي ثبؽىبَ ِؾٍي كيلٖ
ّلٖاٍذ٘.وچٕلوٗ ك ٚاىكٚاط فبرٔٛبْ ِغٛي(ووكٚعيٓوٗثٗ َّ٘وي ٍيٛهغزِّ
كهآِل ٚثىي فبر )ْٛها ٔجبيل ٔبكيلٖ أگبّذ 25 .ثب ٚعٛك ايٓ  ،ايٍقبٔبْ ِغٛي اوضو
اٚلبد  ،ىٔبْ فٛكها اى ثيٓ لجبيً ِغٛي أزقبة ِيووكٔل  26رب ثليٓ ٍٚيٍٗ هاثٞخ
فٛك ها ثب ِغٛالْ آٍيبي ِوويي  ٚچيٓ ؽف ٠ووكٖ ثبّٕلّٔٛٔ .خ ثبهى آْ ُ٘ ا٥ياَ
يىي اى ّب٘ياكٖ فبُٔ٘بي ِغٛي چيٓ ثٗ ٕٛ٥اْ َّ٘و اهغ ْٛثٗ ايواْ ثٛك وٗ چْٛ
كهىِبْ ٚهٚك ايٓ ّب٘ياكٖ فبُٔ اهغ ْٛكه ليل ؽيبد ٔجٛك ،ثٗ اىكٚاط غبىاْ
كهآِلِ .غٛي٘ب  ،ثب رٛعٗ ثٗ  ٤ٙٚالزٖبكي فٛك ِيرٛأَزٕل ىٔبْ ِز٦لكي افزيبه
وٕٕل ٚؽزي كيلٖ ّلٖ وٗ گب٘ي يه فوك ِغٌٛي كهؽلٚك ٍي ىْ ثٗ ٕٛ٥اْ َّ٘و
ثوگييلٖ اٍذٌٚ ،ي ّ٘يْٗ عبيگبٖ ثورو ىْ اٚي ثٗ َٔجذ ثميخ ىٔبْ  ٚكهثيٓ
فبْ٘بي ِغٛي،فبر ْٛاٚي ِّٙزويٓ  ٚثورويٓ فٛاريٓ  ٚكه ٔيك ٍالٝيٓ ثٗ ٕٛ٥اْ
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ٍِىٗ ِؾَٛة ِيّل.چ ْٛر٦لكىٚعبد اِو٥بكي ىٔلگي ِغٛالْ ثٗ ّّبه
ِيهفذ،ؽَبكد ِْٚبعوٖ ثيٓ ىٔبْ يه ِوك ٚعٛك ٔلاّذ .ؽزي ثوروي ىْ اٚي
ر ٍٜٛثميخ ىٔٙب پنيوفزٗ ّلٖ ثٛك٥ .ال ٖٚثو ىٔبِْ ،غٛالْ كاهاي وٕييأي ُ٘ ثٛكٔل
وٗ اىِيبْ كفزواْ ٚىٔبْ ىيجب أزقبة ِيّلٔل .چٕگيي فبْ كاهاي  5ىْ إٍي ٚ
 50ىْ ٥ملي  ٚلِٛب ثٛك 27.ىٔبْ ثوعَزخ ا٥ ٚجبهد ثٛكٔل اى:
 -1ثورٗ اٚعيٓ ِّٙزويٓ ىْ ٚي وٗ كاٍزبْ ْ٥ك  ٚاىكٚاط ا ٚكه وزبة٘بي
ِقزٍف ِٚج ٛٛاٍذٚ .ي وٗ اى ٝبيفخ «كاي ٍبچبْ» ثٛك ،پٌ اى اىكٚاط ثب
چٕگيي كه ٔزيغخ ٔجوكي وٗ ثيٓ ّ٘ٛوُ ثب لجيٍخ ِوگيذ 28هٚي كاك ثٗ اٍبهد ايٓ
لجيٍٗ كهآِل ٚچٕگيي كه ىِبْ اىكٚاط ثب ا ٚكه ٚال ٤وٛكوي ٔٗ ٍبٌٗ ثٛك وٗ پٌ اى
كٚهٖاي ٔمبهثيٓ آْ ك ،ٚرٛأَذ ٍبٌٙب ث٦ل ثٗ ا ٚكٍذ يبثل.
29
 -2لٛالْ كفزو هئيٌ لجيٍخ اٚاً ِوگيذ.
31
-3يبٍٛگبْ  ٚيبٍٛئي 30كٚفٛا٘و اى كفزواْ ربربه.
32
-4ؤٛغ ، ٛكفزو آٌزبْ  ،فبْ چيٓ ّّبٌي.
يبٍٛگبْ پٌ اى غٍجخ چٕگيي ثو ل َٛربربه ثٗ ىٔي ٚي كهآِل ،اثزلا ٚاهك
ؽوَِواي چٕگيي ّل ،ا ٚوٗ اى هفزبه ِٙوثبٔبٔٗ فبْ ِغٛي فْٕٛك ّلٖ ثٛك  ،اى
چٕگييفبْ كهفٛاٍذ ووك وٗ ثب ٚعٛك رّبَ هؽّزي وٗ ثٗ ا ٚكاّزٗ ،فٛا٘و
ثيهگزو ا ٚها ُ٘  ،وٗ يبٍٛئي ٔبَ كاهك  ،ثٗ ىٔي ثگيوك .چٕگيي ُ٘ كه پبٍـ
يبٍٛگبْ اثواى كاّذ وٗ كٍزٛه عَزغٛي يبٍٛئي ها فٛا٘ل كاك .اِب اگو چٕبٔچٗ
فٛك ا ٚاك٥ب كاهك فٛا٘و ثيهگزوُ ٍياٚاهرو اٍذ ،ثٗ ٔف ٤فٛا٘و فٛك وٕبه
فٛا٘ل هفذ؟ يبٍٛگبْ ٔيي پنيوفذ .كه ٔزيغخ ٍوثبىاْ چٕگيي ثٗ كٔجبي
فٛا٘ويبٍٛگبْ  ،وٗ ثب كاِبكي وٗ ّ٘يِبْ ثب ؽٍّخ ٍپب٘يبْ چٕگيي لٖل اىكٚاط ثب
ا ٚها كاّذ ،كهعٕگً كيلٖ ّل .كاِبك فواهووك  ٚيبٍٛئي ثٗ فيّخ چٕگيي ثوكٖ ّل.
كه ِٛل ٤كيلاهك ٚفٛا٘و ،يبٍٛگبْ فٛا٘و ثيهگزو فٛكها ثٗ عبئي وٗ اثزلا فٛك
كهآْ َْٔزٗ ثٛك ْٔبٔيل  ٚفٛك پبييٓ رو َْٔذ .چٕگيي ُ٘ اىفٛا٘و ربىٖ ٚاهك
ف ِّٛآِل  ٚا ٚها كهوٕبهفٛك ْٔبٔل 33 .هٍِ َٛغٌٛي ٚافزيبهاري وٗ يه ِوك
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ِغٌٛي كهأزقبة َّ٘و كاّذ ِٛعت ّلٖ ثٛك وٗ وّزو ىْ يب ِوكي كيلٖ ّٛك
وٗ رٕٙب ثّبٔلٚاىكٚاط ٔىٕل.ثي َّ٘وي ثٗ ٚيژٖ ثواي كفزواْ اِوي ٔبپَٕل ثٛك.
چٕبٔىٗ ؽزي ثواي ِوكگبْ ُ٘ اىكٚاط ووكْ وبهي غيو لبثً اعزٕبة ثٛكوٗ
ثبيلؽزّب“ٕٛهد ِي پنيوفذ ،يٕ٦ي آٔىٗ چ ْٛهٍُ ثو آْ ثٛك وٗ وٛكوبْ ُ٘
ر ٍٜٛپلهاْ ِٚبكهأْبْ ثٗ ٕٛ٥اْ ٔبِيك ُ٘ ِ٦وفي ّٔٛل ،اگو كهىِبْ ٔبِيكي يب
عٛأي ِي ِوكٔل ،پٌ اى ِوگْبْ ثٗ ٥مل ُ٘ كهِيآِلٔل .ثٗ ايٓ روريت وٗ
ثوهٚي چٕل رىٗ وبغن رٖٛيو چٕل ٕٛهد أَبٔي ،ؽيٛأيٌ ،جبً ٚاصبصيٗ ها
ِيوْيلٔل ّ٘ ، ٚگي ها ثبلجبٌخ اىكٚاط آرِ ِيىكٔل .ا٥زمبكّبْ ثوايٓ ثٛكوٗ كٚك
ؽبًٕ اىّ٘ ٍٗ٦بي آرِ ثٗ آٍّبْ ِي هٚك ٍٚ ٚبيً ٔمبّي ّلٖ ىٔلگي ٥ٚمل
ٔبِٗ ها ثٗ َّ٘واْ عٛاْ ِوكٖ ِيهٍبٔل .كهٔزيغٗ  ،پلهِٚبكه كفزو ٚپَو ِوكٖ
ثبُ٘ فٛيْبٔٚل ِي ّلٔل .ايٓ هٍُ كه چيٓ ّّبٌي ُ٘ ٚعٛك كاّذ 34 .اّ٘يذ
اىكٚاط رب ؽلي ثٛك وٗ كه«ربهيـ ٍوي ِغٛالْ» آِلٖ اٍذٍ « :ؤّٛذ ٘وكفزوي
35
ايٓ اٍذ وٗ ثٗ ِوكي كاكٖ ّٛك ٗٔٚ ،ايٕىٗ كهفبٔٗ پيوگوكك» .
ايٓ اّ٘يذ ها ُ٘ ثبيل كههيْٗ٘بي اعزّب٥ي  ٚالزٖبكي ِغٌٛي عَزغ ٛووك.
ثب اىكٚاط٘بي أغبَ ّلٖ ،رٌٛيل ٍَٔي ٕٛهد ِي گوفذ وٗ ِٕغوثٗ اىكيبك افواك
لجبيً ِي ّل  ٚثواي ِٛاهك عٕگ ّ ٚىبهثٗ ٔف ٤لجيٍٗ رّبَ ِي ّل ؛  ّٓٙآٔىٗ
اكاِخ اىكٚاط ثب لجبيً كيگوِٛعت فٛيْبٔٚلي ثب لجبيً ثيگبٔٗ ِي ّلٚثٗ كٔجبي
فٛك افيايِ صوٚد لجيٍٗ ٚؽّبيذ٘بي ِٛهك ٔيبى كهِٛال ٤ثوٚى عٕگ ها كه پي
كاّذ .اى اىكٚاط٘بي كٚهاْ وٛكوي اىكٚاط اهغ ْٛكهٍ 12بٌگي لبثً اّبهٖ اٍذ.
ّ٘چٕيٓ اى ٔبِيكي«اٌٚغبي لزٍغ» كفزوغبىاْ  ،وٗ كه ٍبي ٘ 696غوي لّوي
ِزٌٛل ّلٖ ثٛك ،ثب پَو ّٛ٥يِ ثَٞبَ فوىٔل اٌٚغبري ،ٛكه ٘فذ ٍبٌگي ،ثبيل ٔبَ
ثوك 36.آييٓ اىكٚاط ِغٛي وٗ كاهاي ٚيژگيٙبي فبٓ فٛكثٛك ،پٌ اىاٍالَ آٚهكْ
ايٍقبٔبْ كٍزق ُٛرغييواري ّل .فمٗ اٍالِي عبي ؽمٛق ىٔبّٛيي ِغٌٛي
هاگوفذ .لٛأيٓ ٝالق اىِموهاد اٍالِي پيوٚي ووك  ٚاى ِمزٚيبري وٗ ثو اٍبً
فٛاٍزٙبي لجيٍٗاي ْٔإد ِي گوفذ  ٚيب ؽزي ثو كفزو  ٚپَو رؾّيً ِي ّل ،رب
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ؽلي فبٍٕٗ گوفذّ٘ .چٕيٓ هٍِ َٛقبٌف ِٛاىيٓ ّو٥ي ُ٘ اى ثيٓ هفذ.
٘وچٕل وٗ ثب رٛعٗ ثٗ ٥لَ ايّبْ لٍجي ٚ ٚال٦ي ِغٛالْ ثٗ كيٓ عليل ِٛ ،اهكي
ُ٘ فالف ّو ٣كيلٖ ّلٖ اٍذ .اىعٍّٗ ِيرٛاْ ثٗ ٍٍٞبْ اث٦ٍٛيل ايٍقبٔي
(٘ 716-736غوي لّوي) اّبهٖ ووكوٗ چ ْٛثٗ ك ٚرٓ اىىٔبْ فٛك( ثغلاك فبرْٛ
كفزو اِيو چٛپبْ  ٚكٌْبك فبر ْٛكفزو كِْك فٛاعٗ ثواكهىاكح ثغلاك فبر) ْٛ
ّليلا“ ٥بّك ّلٖ ثٛك ،ثو اٍبً كيٓ اٍالَ ٥مل ٚ ّٗ٥ثواكه ىاكٖ كه آْ ٚاؽل
عبيي ٔيَذ ِ ،گو ثب اعبىح ىْ اٚي؛ اِب ِيثيٕيُ وٗ اث٦ٍ ٛيل ثب ٚعٛك ِقبٌفذ
ثغلاك فبر ،ْٛايٓ ك ٚىْ ها ثٗ ٥مل كائُ فٛك كه آٚهك 37.اى عٍّٗ ٍٕذ ٘بي ِغٛي
وٗ پٌ اى لجٛي اٍالَ ُ٘ ثو آْ ِٙورإييلىكٖ ّلٍٕ ،ذ ِٙويٗ ثٛك وٗ چ ْٛثٗ
ِوٚه افيايِ ِجبٌغ ِٙويٗ٘ب ثَيبه ٍٕگيٓ ّلٖ ثٛك ،كه كٚهح ؽىِٛذ غبىاْ ،عيٚ
وبه٘بي إالؽي اِ ،ٚيياْ ِٙويٗ وبِ٘ يبفذ  ٚثٗ ِجٍغ ِ٦يٓ «ٔٛىكٖ كيٕبه ٚ
ٔيُ»هٍيل 38 .يىي كيگو اى ٚيژگي ٘بي ٍٕذ ٘بي ِغٌٛي ٥لَ ٚعٛك ٝالق ثيٓ
ىْ ِ ٚوك ثٛكٖ اٍذ .ثٗ رٕٙب ّٔٔٛخ ٝالق كه ٍفؤبِخ ِبهوٛپ ٌٛٛاّبهٖ ّلٖ ،ثب
ٚعٛك ايٓ ِ ،وك ِغٌٛي اگو اهاكٖ ِي ووك ِي رٛأَذ ثٗ ٕٛ٥اْ ٘ليٗ ىْ فٛك ها
ثٗ كيگوي ثل٘ل .اِب پٌ اىاٍالَ آٚهكْ ايٍقبٔبْ ِغٛيٝ،الق ُ٘ ثيٓ آٔٙب ِّٛ٦ي
ّل.كه ايٓ ِٛهك ٔيي غبىاْ ثب أغبَ إالؽبد اعزّب٥ي فٛك هاٖ ٝالق ها ثبى
گناّذ وٗ ّ٘بْ وبِ٘ ِيياْ ِٙويٗ ثٛك 39 .كه ٔيك ِغٛالْ ٔيي ىٔبٔي غيو ٥ملي
ٚعٛك كاّزٕل وٗ فٛكّبًِ ك ٚگو ٖٚثٛكٔلٕ -1 :يغٗ٘ب (لِٛب) وٗ كهِورجخ ث٦ل اى
ىٔبْ ٥ملي لواه كاّزٕل  ٚكه كٚهح ايٍقبٔبْ ؽزي ثواي ِٛل ٤فٛاٍزگبهي ثيٓ
40پٌ اى
ٍالٝيٓ ٔبِٗ٘بيي ِجبكٌٗ ِيگوكيلوٗ ثب روريت فبٕي ّٔٛزٗ ِيّل.
41
رٛافك ٝوفيُِٓ٘ ،واٍُ ٔبِيكي ثوگياهِيّلوٗ ثٗ آْ ّيويٕي فٛهاْ ِي گفزٕل.
ثٗ كٔجبي آْ ٔيي كاِبك ّ٘چ ْٛپلهفٛك وٗ ثواي پله كفزو ٘لايبيي ثٗ فوافٛه
اٍزٞب٥ذ ِبٌي اُ فوٍزبكٖ ثٛك٘ ،لايبيي ثٗ پله َّ٘وفٛك رمليُ ِي ووك وٗ ثٗ
آْ «ثبٌگبْ»ِ42يگفزٕلّ٘.چٕيٓ ثواي كفزؤيي ٘ليٗاي ِي فوٍزبك43 .عْٓ ٥وٍٚي
ٔييّ٘واٖ ثبِواٍّي ثٗٛٝهِفًٖ ثوپبِيّل 44 .ث٦ل اى لجٛي اٍالَ كهكٚهاْ
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ايٍقبٔبْ ،ثب ٚعٛكآٔىٗ اى لجً ٍٕذ ِٙويٗ ٚعٛك كاّذ( ،اِب ّ٘ٛو ِ١ٛف ثٗ رٙيخ
َِىٓ ٚفيّٗ ٚافواك افزٖبٕي ثواي ىِٔ ثٛك) ِٙويٗ هٍّيذ يبفذ  ٚثب ِمبكيو
ثَيبهىيبك ثيٍٓالٝيٓ ّ ٚب٘ياكگبْ ِغٛي هايظ ّل45 .لِٛب٘ب وٗ ثٗ ٌؾب ٟاعزّب٥ي
پٌ اى ىٔبْ ٥ملي لواه كاّزٕل ،كاهاي اؽزواَ ثٛكٔل  ٚاى صوٚد َِ ٚىٓ علاگبٔٗ
ٔيي ثوفٛهكاه ِي ّلٔل  ٚفوىٔلأْبْ لبٔٔٛي ثٛكٔل.ؽزي لبثٍيذ لواه گوفزٓ كههكح
فٛاريٓ ها ُ٘ كاّزٕل .رٛليزي فبر ، ْٛيىي اىايٓ لِٛب٘ب ثٛك وٗ پٌ اى ِوگ
َّ٘وُ يٕ٦ي ٘الو ٛثٗ َّ٘وي اثبلبفبْ پَو ٘الو ٛكهآِل  ٚث٦ل اى كٚلٛى
46
فبرٕٛ٥ ْٛاْ ثيهگزويٓ فبر ْٛا ٚها رٖبؽت ووك.
 -2وٕيياْ ثٗ ٛٝه هايگبْ كه افزيبه ِوكاْ ثٛكٔل ٚكهفبٔٗ ٚلجيٍٗ ثٗ فلِذ
ِي پوكافزٕل .اى٘يچ ؽمي ثوفٛهكاه ٔجٛكٔلٚثيْزو ّبًِ اٍواي عٕگي ٚلجبيً
فميوِي ّلٔل.ثٗ ِؾ٘ اهاكح اهثبثبْٔبْ ُ٘ كهفلِذ كيگوي لواه ِيگوفزٕل.
فوىٔلاْ ايٓ وٕيياْ ٔبِْو ٣ٚثٛكٔل  ٗٔ ٚرٕٙبٕبؽت ؽمٛلي ٔجٛكٔل ثٍىٗ ِٞوٚك
47
فبٔٛاكٖ  ٚلجيٍٗ ُ٘ ِي ّلٔل.
حقَق صًاى دس دٍسٓ هغَل ٍ اٗلخاًٖ
ىٔبْ ثٗ ٌؾب ٟؽمٛق ِبكي  ٚرٖبؽت صوٚد  ٚاِالن ثب ِوكاْ َِبٚي ثٛكٔل.
چٕبْ وٗ پيِ اى ايٓ ُ٘ اّبهٖ ّل ٘ ،وىْ ِغٌٛي ٕبؽت چبكه  ٚاٍجبة  ٚاصبصيخ
ِقٖ ٓٛثٗ فٛك ثٛك.رب پيِ اى آٔىٗ ِغٛالْ ٍَِّبْ ّٔٛل  ،هٍّي رؾذ ٕٛ٥اْ
لبٔ ْٛاهس اى پله ثٗ كفزو ٚعٛك ٔلاّذ .رٕٙب  ،عٙيييخ كفزو  ٚيب صوٚري وٗ
كهفبٔٛاكٖ٘بي صوٚرّٕل ّ ،بًِ ؽبي ىٔبْ آْ فبٔلاْ ُ٘ ِي ّل  ،ثٙوح كفزو اى
اِٛاي پلهي ثٗ ّّبه ِي هفذّ 48 .بيل كٌيً ايٓ اِوها ثبيل كهٔ ٣ٛاىكٚاط ِغٛالْ
عَزغٛووك؛ ثليٓ ِٕ٦ب وٗ ِغٛي ٥ميلٖ كاّذ ثب ثيگبٔگبْ ٍٕٚذ وٕل .كه ايٓ
ٕٛهد  ،فوٚط كفزو اى لجيٍخ پلهي ٚ ٚاهك ّلْ اٚكهلجيٍٗاي كيگو ِٛ ،عت
ل ٤ٞاهرجبٚ ٛي ثب لجيٍخ فٛكُ ِي ّل ٚكه ٔٙبيذ ثئٖيت ِبٔلْ ا ٚاىاِزيبىاد
فبٔٛاكٖ  ٚلجيٍٗ ها كه پي كاّذ .كه ٗٛ٥ثب ٚهٚكثٗ لجيٍخ عليل رّبِي ِٕبفٚ ٤
اِزيبىاد فبٔلاْ ّ٘ٛو ثل ٚرٍ٦ك ِي گوفذ ؛  49ؽزي كه ٕٛهد ِوگ َّ٘و،
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ٚاهس ِب رون ّ٘ٛوُ ِي ّل؛ اهصي وٗ اىلبٔٔٛي فبٓ رج٦يذ ّٔي ووك ٚثٗ
ِيياْ رّٛي  ٚر٦لاك ٔفواد رؾذ ؽّبيذ َّ٘و ىْ ثَزگي كاّذ .اى آٔغب وٗ ىْ
ِغٌٛي ٔيي كهفبٔٛاكٖ كاهاي افزيبه ٚالزلاهىيبك ثٛكٍ٥،ياٌقٖٚ ٓٛعٛك فوىٔلاْ
وٛچه  ٚللٔٚيُ لل ٔيي ثٗ ا ٚافزيبهاد ثيْزوي ِي كاك،رّبَ ؽمٛق ِٚيايبي
ّ٘ٛو كهگنّزٗ ثٗ اٍ ٚپوكٖ ِي ّل؛ رب ىِبٔي وٗ فوىٔلأِ ثٗ ٍٓ هّلِيهٍيل ،
اِٛاي ِٛهٚصي ثيٓ رّبَ افواك رمَيُ ِي ّل .ربىٖ  ،پٌ اى آْ ٔيي ،ىْ اى ِبي ِوك
اهس ِي ثوكٔ .ىزخ كيگو ها ثبيل كهفٖ ٓٛاِٛاي ىٔبْ ِٛهك رٛعٗ لواه كاك.يٕ٦ي
آٔىٗ فٛاريٓ ِغٛي وٗ كاهاي ِبي  ٚاِالن ٚفيّٗ٘بي ِز٦لكي ثٛكٔلّ٘ ،چٕبْ وٗ
كه ٛٝي ؽيبرْبْ افزٖبًٕب ِبٌىيذ كاهايي فٛك ٚچگٔٛگي كفً  ٚرٖوف كهآْ
ها كهافزيبه كاّزٕل ،پٌ اىِوگْبْ ٔيي اِٛاي آٔبْ ثٗ فٛاريٓ يب ٍالٝيٓ كيگو
ِي هٍيل ٗٔ ،فوىٔلأْبْ .اى ّٔ٘ٗٔٛبي ايٓ رمَيُ ُ٘ ِيرٛاْ ثٗ اهكٚي«كٚلٛى
فبر »ْٛىْ ٘الوٛها اّبهٖ ووك وٗ پٌ اى ِوگ «كٚلٛى» ثٗ ثواكهىاكٖاُ«رٛليزي
فبر »ِْٛلِٛبي ٘الوٛهٍيل ٗٔ ،فوىٔلأِ.ثبِوگ «رٛليٕي» ُ٘ اهكٚي ا ٚثٗ
«وٛوبعي فبر50»ْٛيىي كيگو اى ىٔبْ ٘الوِٕ ٛزمً ّل 51 ،اٌجزٗ كه ِٛاهكي پٌ اى
ِوگ يىي اى ىٔبْ فوِبٔوٚا ،اِالن ا ٚثٗ ٕٛهد ِمب ٗ٦ٝثٗ پَواْ اٚ ، ٚكهٕٛهد
ٔلاّزٓ فوىٔل،ثٗ پَواْ ىٔبْ كيگو ٍپوكٖ ِيّل 52 .ثوفالف الٛاَ كيگو ،كفزوكاه
ّلْ ٔٗ رٕٙب ِنِٔ َٛجٛكثٍىٗ ثب رٛعٗ ثٗ ّٔٚ ٣ٛيٛح ىٔلگي ِغٛي ،وٗ ؽٛٚه ٚ
ٚعٛك ىْ هاِفيل ووكٖ ثٛك ،كفزواْ اىِمبَ  ٚعبيگبٖ ٚااليي ثوفٛهكاهثٛكٔل.
چٕبٔىٗ ٍالٝيٓ ِغٛي كه ىِبْ كفزو كاه ّلْ ثواي ُ٘ ٔبِٗ٘بي رجويه آِيي ِي
ّٔٛزٕلٍَِّ 53.بً ٚعٛك كفزو ثواي فبٔٛاكٖ٘بي ِغٛي ٔٗ رٕٙب ثٗ ٌؾب ٟهيبٍذ
ثواِٛهفبٔٛاكٖ ِي رٛأَذ ِضّوصّو ثبّل ،ثٍىٗ كه ٕٛهد اىكٚاط ثب ثيهگبْ ٚ
فٛأيٓ  ٚاّواف ،ثو اّ٘يذ  ٚالزلاه  ٚصوٚد لجبيً ِيافيٚكوٗ ِٖلاق ايٓ ا٥زمبك
ها كه « ربهيـ ٍوي ِغٛالْ» ِيرٛاْ چٕيٓ يبفذ :
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«ِب كفزوأّبْ ها ثب گ٘ٗٔٛبي لْٕگْبْ ثواي وَبٔي اى ّّب وٗ ِي فٛإ٘ل «لبآْ»
ّٔٛل ،كه ٥واثخ لَمي  54وٗ ّزو ٍيب٘ي ثٗ آْ ثَزٗ ّلٍٖٛ ،اه ِيوٕيُ ٚثٗ ٍٛي
55
ّّبهَ٘پبهّبْ ِيٍبىيُ.»...
ايٍقبٔبْ ٔيي ثٗ رج٦يذ اى اعلاك فٛك،كفزوأْبْ ها ثواي َّ٘وي ٍالٝيٓ ٚ
ّب٘ياكگبْ روثيذ ِيىوكٔلرب كهاِٛه ِبكيٚؽىِٛزي ٚثٗ ٌؾبٕٛ٦ِ ٟي اىآٔبْ .ثٙوٖ
ثوكاهي وٕٕل 56 .ؽزي كفزواْ ٍالٝيٓ ايٍقبٔي كهٕ٘گبَ ثبه٥بَ ٚيب كيگو ِواٍُ
رْويفبد ؽىِٛزي ُ٘ ،چْٛعٍٍٍٞ ًٛبْ ثٗ رقذ ٍٍٕٞذ ٚغيوّٖ ،ووذ
ِيووكٔل؛ ؽٛٚهي وٗ ِٛل٦يذ ِٚ ُٙثبالي كفزواْ كه٥وٕٗ٘بي ٍيبٍي ٚ
اعزّب٥ي ايٓ كٚهٖ ها ْٔبْ ِيك٘ل .كهؽميمذ  ،ىٔبْ ـ اٌجزٗ ىٔبْ فبٔٛاكح
ٍٍٕٞزي -كاهاي للهد  ٚاِزيبىاري كٍٛ ٚيٗ ثٛكٔل (كاهاي للهد  ٚاٌياَ ثٗ أغبَ
اٝب٥ذ) .ثٗ ٛٝهِضبي  ،رٛهعٕٗ َّ٘و اٌٚغبري ،ٛپٌ اىِوگ َّ٘و كه هؤً للهد
ثٗ اكاهح اِٛه پوكافذ  ٚثٗ ٕٛ٥اْ فبْ ثيهگ لبئُ ِمبَ ثٛك .ثب ٚعٛك ايٓ  ،ىٔبْ
ٚكهٚال ٤فٛاريٓ ِغٛي،ثبايٕىٗ اى اؽزواَ ىيبكي ثوفٛهكاه ثٛكٔل ٚؽزي كهلٛهيٍزبي
أزقبة ايٍقبْ عليل ُ٘ ؽٛٚهكاّزٕل ٌٚ ،ي ٔفٛمّبْ ثيْزو ّقٖي ثٛك ٔٗ
ٔٙبكي 57.ؽٛٚهي وٗ ثَيبه پو هٔٚك ثٛك٘ ،وچٕلوٗ ثٗ ٕٛ٥اْ ٕٕف يب لْوي
ِزْىً اللاِي ٔىوكٖ ثٛكٔل .اِب كه اِٛه ٍِّىزي ثَيبه ِمزله  ٚثب ٔفٛم ثٛكٔل.
ىٔبٔي چ ْٛاثِ فبر ،ْٛپبكّبٖ فبر ،ْٛكٚلٛى فبر ،ْٛثٌٛغبْ فبر ،ْٛاٌٚغبي
فبرٚ ْٛاِضبي آٔبْ  ،وٗ ّوػ ؽبٌي اى ٘ويه كهعبي فٛكفٛا٘ل آِل.ايٓ للهد،
اؽزواَ ٔ ٚفٛم ِ ،بٔ ٤اى ِوگ٘بي ٥ناة آٚه ّٚليل ّٔي ّل .آْ عبوٗ ىٔي ِزُٙ
ثٗ يىي اىگٕب٘بْ آْ هٚىگبه ّ٘چ ْٛعبكٚگوي ِي ّل  ،ثٗ ّليلرويٓ ِوگ٘ب
ِؾىِ َٛي گْذ  ٚثٗ ريغ عالكاْ ٍپوكٖ ِي ّلٔل .فٛاريٓ ِغٌٛي ثب ٚعٛك
للهري وٗ كاّزٕل ،ثواٍبً هٍِ َٛغٌٛي ّٔيرٛأَزٕل اىآىاكي٘بي ِْو٥ٚي وٗ
ّبيل كيگو ىٔبْ اىآْ ثٙوِٖٕل ثٛكٔل ٖٔ ،يجي ثجؤلّ٘ .چٕيٓ ّ ،ب٘لىٔبٔي َ٘زيُ
وٗ پٌ اىِوگ ّ٘ٛوأْبْ ِغجٛه ثٛكٔل يب ثب ثواكهعٛأزوّ٘ٛوفٛك اىكٚاط وٕٕل،
 ٚيب ثٗ َّ٘وي پَو ّ٘ٛوُ اىىٔي كيگو كه آيٕل .اٌجزٗ ثب يه ِوك كيگوُ٘
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ِيرٛأَزٕل اىكٚاط وٕٕل ،اِب ّ٘خ ايٓ ِٛاهكٔم٘ ِيّل،ىِبٔي وٗ كاهاي فوىٔلاْ
ىيبكي ثٛكٔل .كه ايٓ ٕٛهد  ،ثبيل ّ٘چٕبْ ثي ٖٛثّبٕٔل ٚ .يب آ ٔىٗ اگو يىي اى
ِالىِيٓ ىٔبْ ٝجمخ ؽبوُ ثبيىي اى غيو ِغٛالْ اىكٚاط ِيووك  ،رؾذ ٔ٢بهد
كليمي لواه ِيگوفذ 58 .اؽزواَ ثٗ پبولإِي ٔ ٚغبثذ ىْ كهٔيك ِغٛي ثَيبهِْٛٙك
ثٛك ٚىٔبْ ِغٛي ثٗ ٛٝه٥بَ ٥فيف  ٚكه ّ٘وا٘ي ثب َّ٘وفٛك ثوكثبه ثٛكٔل .ثب
ٚعٛك ايٓ ،ؽَبكد كه ٔيكىٔبْ ِٚوكاْ ِغٛي ثًٚ٦ب ثٗ ثوٚى اللاِبري أزمبِي ِٕغو
ِي ّل ،وٗ كاٍزبْ أزمبَ چٕگيي اى ٔبِيكپيْيٓ يىي اى َّ٘واْ فٛك،ثٗ ٔبَ
يبٍٛيي وٗ ثلاْ اّبهٖ ّل ،اى ّٔ٘ٗٔٛبي ثوٚى ؽَبكد ِوكِغٌٛي اٍذ .كهيىي اى
ِيّٙبٔي٘بي عْٓ فبْ ِغٛي يبٍٛيي َّ٘و ا ٚثٗ ٔبگبٖ آ٘ي وْيل  ٚكهٍىٛد
فو ٚهفذ .فبْ ُ٘ كٍزٛه كاك رب رّبِي افواك ايً ها ثٗ ٔ ُ٢كهآٚهٔل .كٍذ آفو
يه ٔفو رٕٙب ثبلي ِبٔل ،وٗ چ ْٛاى ا ٚاٍُ  ٚهٍِّ ها پوٍيلٔل  ،اثواى كاّذ
ٔبِيكيبٍٛيي ثٛكٖ وٗ ِمبهْ ؽٍّخ چٕگيي لٖل اىكٚاط ثب اٚها كاّزٗ ٚ ،كه ٔزيغخ
عٕگ ِغجٛه ثٗ فواه ّلٖ اٍذ .چٕگيي ُ٘ كٍزٛه كاك رب ثالفبٍٕٗ ٍو اٚهااى رِٕ
علا وٕٕل59 .ىٔبْ ِغٛي ُ٘ آٔغبوٗ ؽَبكرْبْ ّٚ ٍٗ٦هِيّل  ،كهٕلك أزمبَ اى
ّ٘ٛواْ فٛك ثو ِيآِلٔل .ىيوا ثيٚفبيي ها ٥يت ثيهگ افاللي ِيكأَزٕل 60 .اگو
ُ٘ ّٔ٘ٗٔٛبيي اى ثياؽزواِي ثٗ ٥فذ ِّٛ٥ي  ٚرغبٚى كيلٖ ِيّل  ،عيء گٕب٘بْ
وجيوٖاي ثٗ ّّبهِيهفذ وٗ ِغبىاد٘بي ٍٕگيٕي ها كه پي كاّذ .ؽزي كه لٛأيٓ
چٕگيي «يبٍب» ثواي اهرىبة اّ٥بٌي چ٘ ْٛزه ٔبِ ،ًٛىٔب  ٚاىاٌخ ثىبهد ِغبىاد
ا٥لاَ كه ٔ٢و گوفزٗ ّلٖ ثٛك .ثٗ ٍم ٜعٕيٓ ُ٘ وٗ ثواصو ثلهفزبهي ّ٘ٛو ٚوزه
ثٗ ٚلِ ٣ٛي پيٍٛذ ،عويّٗ رٍ٦ك ِي گوفذ  ٚثٗ ِيياْ ِبٖ٘بي ّ٥وعٕيٓ،
ّ٘ٛوِ١ٛف ثٗ پوكافذ چٙبهپبيبٔي ثٗ َّ٘وفٛك ثٛك 61 .كهؽبٌيوٗ ِغٛي ثٗ
٥فذ ِّٛ٥ي رٛعٗ كاّذ،پيأِلؽٛٚهّبْ كهايواْ ٥ ،ال ٖٚثوكيگوِٖيجذ٘بيي
وٗ ِٛعت ّل ،فمو  ٚثلثقزي ِوكَ ثٛك وٗ ٔٙبيزًب ثٗ ايغبك فَك ٚفَبك  ٚىٔب
ٚرجب٘ي أغبِيل .كهؽميمذ پٌ اى ٚهٚك لِ َٛغٛي ثٗ ايواْ ،وبه ثٗ عبيي هٍيل وٗ
ىٔبْ هٍٚپي كهوٕبه َِبعل  ٚفبٔمبٖ٘ب َِ ٚبوٓ ِوكَ ِي َْٔزٕل  ٚوٕيياْ ها
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ثواي فو ُٚثٗ ٕبؽجبْ ِٕبىي فَبك ٥وِ ٗٙي ووكٔل .ىيوا وٗ ثٙبي ثيْزوي ها
٥بيل ثوكٖ فوّٚبْ ِي ووك .كهايٓ ثيِٓ،مبِٚذ ٍ ٚوٍقزي گو٘ٚي اى ايٓ كفزواْ
ريوٖ هٚى ثٗ عبيي ّٔي هٍيلٚكه اٚط اٍزيٖبي ثٗ وبهفؾْب وْيلٖ ِي ّلٔل.
ٍبي٘ب پٌ اىؽٛٚه ِغٛالْ  ٚكه ٖ٥و غبىاْ ،ثب رٛعٗ ثٗ ٔفود ا ٚاى فوُٚ
كفزواْ اٍيو ّلٖ  ٚثٗ كٔجبي ٍبيوإالؽبد اعزّب٥يٍ ،يبٍي ،الزٖبكي ،اىاكاِٗ
ايٓ هٔٚل عٍٛگيوي ثٗ  ًّ٥آٚهك .كهىِبٔي ُ٘ وٗ ثٗ هٍُ ِغٛي گو٘ٚي اى ايٓ
ىٔبْ  ٚكفزواْ ثٗ ٔيكُ ثوكٖ ِيّلٔل ،ايٓوبه ها ّٔي پنيوفذ ِ ٚيگفذ « :رٓ
62
فٛك ها ثٗ ايْبْ چگ ٗٔٛآٌٛكٖ وُٕ ٔ ٚبگبٖ چگ ٗٔٛثب ايْبْ إّٓب َّٛ؟ »
ِجبهىح ّليلا ٚثب فؾْب ِٕغوثٗ ٕلٚهفوِبٔي ّلِجٕي ثو ايٕکٗ وٕييأي وٗ
ِبيً ثٗ هفزٓ ثٗ فواثبد َ٘زٕل ،ؽمٛلْبْ ه٥بيذ ِي ّل .هٍٚپيبٔي وٗ اى وبه
فٛك ٔبهاٙي ثٛكٔل ِ ،ي رٛأَزٕل آىاك ّٔٛل  ٚاى فواثبد فبهط گوكٔل  ٚثو
اٍبً ٔوفي وٗ ِ٦يٓ ّلٖ ثٛك فويلاهي ّٔٛل ّ٘ٛ ٚو وٕٕل 63 .يىي كيگو اى
عٍٖ٘ٛبي ىّذ ؽٛٚهِغٛي كهايواْ ٔ ٚمِ ىٔبْ كهايٓ ٥وٕٗ٘ب  ٗٔ ،رٕٙب
فو ُٚكفزواْ  ٚىٔبْ ثٗ هٍٚپي فبٔٗ٘ب  ،ثٍىٗ اؽيبي ثوكٖكاهي ثٛك ،کٗ هٚاط
هثب فٛاهي ها ُ٘ ثٗ كٔجبي اٍزضّبه ِوكَ كه پي كاّذِ .ووي ِ ٚمو أغبَ ايٓ ًّ٥
ُ٘ كهثبه فٛاريٓ ِغٛي ِٕ ٚبىي ّب٘ياكگبْ ثٛك .اى آٔغب وٗ فبرْ٘ٛب ّ ٚب٘ياكگبْ
ٚافواك٥بكي ثواي وبه٘بيفٖٕٛي اى ايٍچي ِٚإِٛهاْ كٌٚزي ّٔيرٛأَزٕل اٍزفبكٖ
وٕٕل ،رغبهّ٥لٖ هارؾذ ؽّبيذ فٛكلواه ِي كاكٔل  ٚؽزي اى ٌؾبِ ٟبٌيبري
رَٙيالد ِز٦لكي كهافزيبهّبْ ِئٙبكٔل .ىٔبْ فٛأيٓ كهؽميمذ كوخ ِ٦بِالد
رغبهي  ٚهثبفٛاهي ّلٖ ثٛكٔلِ 64 .غٛالْ وٗ ه٥بيذ اؽزواَ ىٔبْ هاكهعٕجٗ٘بي
ِقزٍف ِل ٔ٢و كاّزٕل ،ثٗ ٌؾب ٟؽمٛق ِن٘جي ٥ ٚمبيل كيٕي ُ٘ ثٗ ىٔبْ فٛك
آىاكي ثَيبهي كاكٖ ثٛكٔل .چٕبٔىٗ ىٔبْٔبْ ِقزبه ثٗ أزقبة ِن٘جي ِغبيو ثب
ِن٘ت ّ٘ٛوأْبْ ثٛكٔل.كهٔزيغٗ ،ثل ْٚآٔىٗ ثٗ ايٓ اِوٚالف ثبّٕل  ،ثٗ رلهيظ
اىؽبٌذ ثيٞوفي فبهط ّلٔل ٚفٛك رؾذ رإصيو ٥مبيل ِن٘جي ىٔبْٔبْ اللاَ ثٗ
ٕلٚه فواِيٕي ووكٖأل وٗ گب٘ي اصواد ثَيبه ِّٙي ثو رّٖيّبد ٍيبٍي،
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اعزّب٥ي آٔبْ ٔٙبكٖ اٍذ .رإصيو «كٚلٛى فبر 65 »ْٛىْ َِيؾي ٘الو ٛها ثبيل فبٝو
ْٔبْ ّٛيُ  ،وٗ چ٘ ْٛالو ٛثٗ للهد هٍيل  ،ىِيٕخ هّل  ٚر٦ٍٛخ ِن٘ت
َِيؾيذ ها كه ثيٓ ِوكَ لٍّو ٚؽىِٛزياُ فواُ٘ ّٔٛك٘ 66 .الو ٛوٗ فٛك ثٛكايي
ثٛكٔ ،بفٛاٍزٗ  ٚثٗ ٚاٍٞخ ٥اللٗ ٚاؽزواِي وٗ ثواي َّ٘و فٛك لبئً ثٛك،
َِيؾيبْ ها ِٛهك رىويُ ٚؽّبيذ لواه كاك .اى آْ عب وٗ ِبكه ٘الوَِ ُ٘ ٛيؾي
ثٛك ،كهاثزلاي وبه ثب رىيٗ ثو ٍپب٘يبٔي ها٘ي فزٛػ ّلٖ ثٛك وٗ اى الٛاَ ِبكه ٚ
َّ٘وُ ِؾَٛة ِيّلٔل َِ ٚيؾي ثٛكٔلِ .أ ًال كهىِبْ ٚهٚك ٚي ثٗ ايواْ
الٍيزي َِيؾي ٔييفٛكهاكهٍوىِيٓ عليل َِزمو ٍبفزٕل ٚثٗ ايغبك ٕٗ٦ِٛ
ٚوٍيَب٘بي ِز٦لك پوكافزٕل  ٚكه اّبٚ ٗ٥للهد ثقْيلْ ثٗ كيٓ فٛكفوٚگناه
ٔىوكٔل .اكاِخ رٛعٗ ٘الو ٛثٗ ٥مبيل ِن٘جي َّ٘وُ ٔ ٚيي رّبيً كٚلٛى فبر ْٛثٗ
رٖ٦جبد كيٕياُ وٗ فٛا٘بْ كٍذ يبفزٓ ثٗ ىيبهرگبٖ ٥يَٛيبْ عٙبْ اى كٍذ
ٍَِّيٓ ثٛك  ،اىفٛك ٘ ٚالؤ ٛيك َِيؾيبْٔ ،بعيبٔي هاثٗ رٖٛيووْيل وٗ ثٗ
فوِبٔل٘ي ٍوكاهي ٥يَٛي اى ٌْىويبِٔ ثٗ ٔبَ «ويز ٛثٛلب»  67آغبىگو عٕگ٘بي
٘الو ٛثب ٍَِّبٔبْ ِٖو ّ ٚبَ (ِّبٌيه) ّل٥68 .ال ٖٚثو رٛعٗ ٍالٝيٓ ِغٛي ثٗ
فٛاٍذ٘بي ِن٘جي َّ٘وأْبْ  ،فٛاريٓ  ٚىٔبْ ِغٌٛي ُ٘ ثٗ ِٕبٍجذ ِٖبٌؼ
ٍيبٍي  ٚؽىِٛزي ر٢ب٘وثٗ رٛعٗ ثٗ ِن٘ت ّ٘ٛواْ فٛكِي ووكٔل؛ كه ؽبٌي وٗ
كهثب ٓٝثٗ كيٓ كيگو كي ٍپوكٖ ثٛكٔل .اٚط ايٓ ر٢ب٘واد ِن٘جي ُ٘ ثٗ ىِبٔي ثو
ِي گوكك وٗ ِغٛالْ ثٗ اٍالَ گوٚيلٔل  ،يٕ٦ي ِٛل٦ي وٗ كه كّذ لجچبق كيٓ
اٍالَ ،كيٓ هٍّي فٛأيٓ ِغٛي ّل ،ثبٌٞج ٤ىٔبْ ايْبْ ٔيي اٍالَ ها پنيوفزٕل ٚ
ر٢ب٘و ثٗ كاّزٓ ايٓ كيٓ ووكٔل ؛ كهؽبٌي وٗ ثبًٕٝب ثٗ كيٓ٘بي ٍبثك فٛك ايّبْ
كاّزٕل .اٌٚيٓ ىْ ٍَِّبْ ِغٛي ُ٘ «ثٌٛغبْ فبرَّ٘ »ْٛو غبىاْ ثٛك وٗ كه
كيٓكاهي ٦ِ ٚبّود ثب ِْبيـ ٍّ٥ ٚب  ٚرمَيُ ٔنٚهاد ٕ ٚللبد ثيٓ َِزّٕلاْ
اى ّ٘ٛوفٛك كٍذ وّي ٔلاّذ 69 .يىي اى ىٔبْ فٛأيٓ ِغٛي كهاٚافو لوْ
ْ٘زُ ٘غوي ،كفزو اِپوارٛه هّ َٚولي ،كاهاي ِن٘ت َِيؾي ثٛك .رب ىِبٔي وٗ
ٔيكَّ٘وفٛك ثٗ ٍوِيثوك  ،ر٢ب٘وثٗ ٍَِّبٔي ِيووك ،اِب ثٗ ِؾ٘ هٍيلْ ثٗ
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ٍوىِيٓ ِبكهي فٛكثٗ لٖل ِاللبد فبٔٛاكٖاُ  ٗٔ ،رٕٙب فواِ ُٛووك وٗ كيٓ
اٍالَ ها پنيوفزٗ،ثٍىّٗ« :واة ِي ّٔٛيلّٔ ،بى ّٔي فٛأل ٚ ،ؽزي گّٛذ فٛن
70
ِي فٛهك».
ثب ٚعٛك ايٓ ،ىٔبْ ٍالٝيٓ ِغٌٛي ّ٘پبي ِوكأْبْ ِغجٛه ثٗ ه٥بيذ كيٓ
اٍالَ ّلٔل  ٚپٌ اى هٍّيذ يبفزٓ ايٓ كيٓ ثيٓ ِغٛالْ ٌٛٚثٗ ١ب٘و ،رفبٚد
ِن٘ت ثيٓ ايٍقبٔبْ َّ٘ ٚوأْبْ كيلٖ ْٔل .ؽزي ىٔبْ ِغٌٛي وٗ ِن٘جي
ثوفالف ِن٘ت ّ٘ٛوأْبْ كاّزٕل ،ثٗ فٛك اعبىٖ ِي كاكٔل وٗ ثل ْٚاٝال٣
ّ٘ٛواْ فٛك ،فوىٔلأْبْ هاُ٘ ثٗ كيٓ فٛك كهآٚهٔلٍٍٞ .بْ اؽّل رىٛكاه ٚ
اٌٚغبري٘ ،ٛو ك ٚكهؽبٌي وٗ پلهأي ثٛكايي كاّزٕل،كهوٛكوي اى ٍٛي ِبكهاْ
َِيؾيّبْ ،غًَ رّ٦يل يبفزٗ ثٛكٔل ٔ ٚبَ ِن٘جي «ٔيىالي» ثو آٔٙب ٔٙبكٖ ّلٖ
71
ثٛك.
صًاى بشجستٔ هغَل
ثٕب ثٗ هٍِ َٛغٌٛي  ،رّبِي ىٔبْ اى كهعخ ثباليي اىاّ٘يذ  ٚاؽزواَ ثوفٛهكاه
ثٛكٔلِٛ ،ل٦يذ ٚيژٖاي وٗ ّبيل كه ثيٓ ٘يچ ل َٛغبٌت كيگوي كه ربهيـ ٚ
ؽلالً كهىِبٔخ ايْبْ لبثً رٖٛه ٔجٛكٖ اٍذ .اثٓ ث ٗٝٛٞكه ايٓ ِٛهك ثب ّگفزي
ِيگٛيل«:چييي وٗ كهايٓ ثالك ِبيخ ر٦غت فواٚاْ ثٛك ،اؽزواِي اٍذ وٗ كهثبهح
72
ىٔبْ فٛك كاّزٕلِ .مبَ ىْ كه ِيبْ ايٓ ِوكَ ثيْزو اى ِمبَ ِوك اٍذ»
خَات٘ي هغَل
فبرْ٘ٛب  ٚ ،يب ثٗ ر٦جيوي كليكرو ٍِىٗ٘بي ِغٛيَّ٘ ،واْ فبْ  ٚيبٍالٝيٓ
ِغٌٛي ثٛكٔل وٗ اى للهد ثَيبهي كهايً ٚؽىِٛذ ثوفٛهكاه ثٛكٔل  ٚكهؽميمذ
كهاِٛهٍِّىزي ثب ّ٘ٛواْ فٛك ٍٙيُ ثٛكٔل .ايٕبْ ٔٗ رٕٙب ثواٍبً آكاة ٍٕزي
ِغٛي كهآغبى اِووٗ َّ٘وأْبْ فٛأيٓ ٍبكٖاي ثيِ ٔجٛكٔل  ،كهوبه٘بي لجيٍٗ ُ٘
كّ٘ٛ ُٚوأْبْ ِ ًّ٥ي ووكٔل 73 ،ثٍىٗ پٌ اى ثَ ٜللهد ّ٘ٛوأْبْ وٗ ثٗ
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كٔجبي فزٛػ چٕگيي ٚرْىيً ؽىِٛذ وبهّبْ اىؽيٞخ ايً فوارو هفذ ،وبهفبرْٛ
٘بي ِغٌٛي ٔيي گَزوُ ثيْزوي پيلا ووك .كهايٓ ثيٓ  ،اٌٚيٓ ىْ فبْ ثٗ ٕٛ٥اْ ثب
اّ٘يذ رويٓ ىْ ،عبيگبٖ ِزفبٚري كاّذٌ .يبلذ ٚرٛأبيي فٛأيٓ ِغٛي ٔ ٚفٛم
آٔبْ چٗ ثَب ِٕغو ثٗ هٔٚك اٙٚب ٣فبٔلاْ آٔبْ ِيّلوٗ اى لجً رٛعٗ آٔٙب ثٗ اِو
ؽىِٛذ  ٚهرك  ٚفزك اِٛهي وٗ ثوٙ٥لح ّ٘ٛوأْبْ ثٛك ٚثًٚ٦ب ثب ثيرٛعٙي  ٚيب
ثيويبٍزي فٛأيٓ ِي رٛأَذ ِٕغوثٗ فبعّٛ ُ٘ ٗ٦ك ٗٔ ،رٕٙب اى ثوٚى ِْىالد
اؽزّبٌي عٍٛگيوي ِيووك ،ثٍىٗ كلذ  ٚرٛٙه ايٓ ىٔبْ ِي رٛأَذ ثٗ اٙٚب٣
74
الزٖبكي پوهٔٚمي وٗ هٚى ثٗ هٚىثٗ صوٚد آٔبْ ِيأغبِيل ،فزُ ّٛك»ٌِْٛٛٛٔ« .
يىي اى اعلاك چٕگيي  ،رٛأَذ ثٗ صوٚد فبٔٛاكگي فٛك ر٦ٍٛخ ىيبكي ثجقْل.
ٚي ِٛ ،فك ّلّوائ ٜبٍِٛٞثي وٗ پٌ اى ِوگ ّ٘ٛوُ ( يىي اى هئٍبي ُِٙ
كٚهاْ فٛك) وٗ ؽزي ثيُ آْ ِي هفذ ايٍْبْ اى ُ٘ پبّيلٖ ّٛكٍ ،و ٍ ٚبِبْ
ك٘ل٥ 75.ال ٖٚثو ٔفٛم ٚللهد ىْ اٚي فبْ ،چٙبه ىْ ث٦لي اّ٘ ،ٚپبي ر٦ٍٛخ
للهد فٛأيٓ ثب رٛعٗ ثٗ صوٚد ،ىيجبيي ،إبٌذ ّ ٚبكاثيّبْ ِي رٛأَزٕل كه
كهعبد اٚي اّ٘يذ لواه گيؤل 76 .ىِبٔي ُ٘ وٗ ايٓ ؽىِٛذ ِؾلٚك فبٔي
ثٗاِپوارٛهي ِجلي گوكيلٚ ،كهاكاِخ ؽبوّيذ ِغٛالْ كهايواْ كهىِبْ ايٍقبٔبْ،
فٛاريٓ ِغٛي ثٗ ٛٝههٍّي ثورقذ ٍٍٕٞذ رىيٗىكٔل ،ىٔبْٔبْ (ىْ اٚي)ٔييرؾذ
ٕٛ٥اْ ٍِىٗ يبفبر، ْٛوٗ ِبكهفوىٔلاْ اهّلفبْ ِؾَٛة ِي ّلٔل ،ربط گناهي
77
ووكٔل  ٚثٗ رقذ ٍٍٕٞذ عٍّٛٔ ًٛكٔل  .ربط يب والٖ ثٗ «ثٛلزبق» ِْٛٙهثٛك.
ٍِىٗ٘ب٘ ،و يه ثٗ فوافٛهّإْ ِ ٚمبِْبْ ٕبؽت ٌمجي فبٓ ِيّلٔل( .چٙبه
ىْ اٚي ٍٍٞبْ وٗ ىٔبْ ٥ملي اِ ٚؾَٛة ِي ّلٔلٍِ ،ىٗ ثٗ ّّبه ِي آِلٔل ٚ
كهِواؽً ثبالي اعزّب٥ي لواه كاّزٕل ).اِب پيِ اى ايٕىٗ ثزٛإٔل ربط يب ّ٘بْ
ثٛلزبق ها ثوٍو ٕٔٙلِ ،يثبيَزي ثٗ ٥مل ٍٍٞبْ كه ِي آِلٔل  ٚثٗ ِمبَ فبرٔٛي
اهرمبء ِييبفزٕل«.رٛليزي فبر »ْٛاثزلا يىي اى لِٛب٘بي ٘الو ٛثٛك  ٚچ٘ ْٛالوٛ
كهگنّذ  ،كه ىِبْ اثبلبفبْ ،ثٗ ٥مل ٚي كهآِل  ٚثٗ عبي «كٚلٛى فبر »ْٛثٗ
ِمبَ فبرٔٛي هٍيل  ٚربط ثو ٍو ٔٙبك78 .ؽىبيزي وٗ اى چٕگييفبْ پٌ اى ثبىگْذ
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اى يىياى فزٛػ فٛك ثٗ عبي ِبٔلّٖ ،ب٘ل گٛيبيياٍذ ثورٛعٗ ثَيبهىيبكِوكِغٌٛي
َٔجذ ثٗ ىٔبْ ٚكفزواْ،وٗ كهعبِ ٤اٌزٛاهيـ ثب ٔضوىيجبي هّيلاٌليٓ ف ًٚاهلل
ِٚج ٛٛاٍذٕ٘ .گبِي وٗ چٕگيي ثٗ اهكٚي ىٔبْ فٛك اى كٚه ِئگوك« :فبرٔٛبْ ٚ
٥وٍٚبْ  ٚكفزواْ وٗ ّ٘چ ْٛآرِ ٍوؿ هٔگيٓ كه افْبٕٔل ،ك٘بْ ايْبْ ها
ّيويٓ گوكأُ ٚ ،پٌ  ٚپيِ  ٚك ُٚايْبْ ها ثٗ عبِٗ٘بي ىهثفذ ثيبهايُٚ ،
ايْبْ ها ثوافزگبْ ها٘ٛاه ٍٛاهگوكأُٚ ،آثٙبي ٕبفي فّٛگٛاه ثيبّبِبُٔٚ ،
چٙبه پبيبْ ايْبْ ها ٍ٥فقٛاه٘بي ٔيى ٛاهىأي كاهَ ٚ ،اى ّب٘واٖ  ٚعبكٖ وٗ ّبه٣
٥بَ ثبّل  ،فبه  ٚفبّبن ٘ ٚوچٗ ِٚو ثبّل ،ثفوِبيُ رب كٚه وٕٕل ٚ ،كه يٛهد
ٔگناهَ وٗ فبه  ٚفٌ هٚيلٚ 79 ».ي ؽزي كهلٛأيٓ ٍقذ گيوأٗ فٛك «يبٍب» ٔيي
اى ٛٞ٥فذ  ٚرٛعٗ ثٗ ىٔبْ  ٚكفزواْ فٛأيٓ ِغٍٛة غفٍذ ٔٛهىيلٖ ،فوِبْ ثٗ
٥لَ ر٦وٗ  ٚرٙبعُ آٔبْ كاكٖ اٍذ 80 .فبر ْٛكه ِمبثً فبْ  ٚثٗ ِٕ٦ي ثبٔٛي
فبْ ثٗ وبه ِيهفذ  ٚكهؽميمذ ٕٛ٥اْ ٌ ٚمجي ثٛك وٗ ثٗ َّ٘واْ اِپوارٛهاْ ُ٘
اٝالق ّل  ،وٗ ثٚ٦بً كاهاي ٕ٥بٚيٓ كيگوي ُ٘ ثٛكٔل 81 .اوضو فٛاريٓ يب ٍِىٗ٘بي
ِغٛي ؽلالً يه ٍبي اى ّ٥و فٛك ها رؾذ ٕٛ٥اْ ٔيبثذ ٍٍٕٞذ ثٗ ايٓ اِو ُِٙ
پوكافزٗأل ،ؽبي ثٚ٦ي اى ايْبْ ثٗ ٚاٍٞخ ٛٝي ِلد هٚي وبه آِلْ فبْ عليل
ثٗ عبي َّ٘واْ كهگنّزّٗبْ ،وٗ كه ٚالِٛ ٤عجبد ٔيبثذ ٍٍٕٞذّبْ هافواُ٘
ووكٖ ثٛك ،ثيِ اى يه ٍبي ىِبَ اِٛه ها كهكٍذ كاّزٕل  ٚثٗ ٛٝههٍّي ثٗ ٕٛ٥اْ
ٍِىٗ ثو رقذ ٍٍٕٞذ رىيٗ ِي ىكٔل 82 .ؽزي كهر٦ييٓ ٍٍٞبْ عليلٔمِِّٙي
كاّزٕل.عبٔجلاهي آٔبْ اىيىي اىّب٘ياكگبْ پيْٕٙبك ّلٖ ثواي رٖلي ِمبَ
ٍٍٕٞذ ،وٗ اغٍت ُ٘ پَواْ ايٓ فٛاريٓ ثٛكٔل ِ ،ي رٛأَذ كهأزقبة ايٍقبْ
عليل ٔمِ ثب اّ٘يزي كاّزٗ ثبّل 83 .پٌ اى أزقبة ايٍقبْ كه١ب٘و ّبيلىِبْ
ٔيبثذ ٍٍٕٞذ ٍِىٗ٘ب فبرّٗ ِييبفذٌٚ ،ي ّ٥الً للهد كه كٍذ ا ٚثبلي ِيِبٔل.
اگوٍٍٞبْ اىثيوفبيزي  ٚيب ثٗ ٚاٍٞخ ثوٚى ثيّبهي لبكهثٗ أغبَ ١ٚبيف وْٛهكاهي
فٛك ٔجٛكِ ،بكه اِ ٚيرٛأَذ هٍّبًوبه٘ب ها كهيلللهد فٛكگيوك ٚثٗ هرك ٚفزك
اِٛهؽىِٛزي ثپوكاىك .ؽىِٛذ «لٛري فبرِ »ْٛبكه ٍٍٞبْ اؽّل رگٛكاه يىي اى
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 84اى ّ٘ٗ ِْٛٙهرو
ايٓ گِٛ ٗٔٛاهك ىِبِلاهي ىٔبْ ِغٛي ثٗ ّّبه ِيهٚك.
ؽىِٛذ «ٍبري ثيه» كفزو اٌٚغبيز ٛها ثبيلٔبَ ثوكوٗ چ ْٛثواكهُ ٍٍٞبْ
اث٦ٍٛيل كهگنّذ ،كه ٍبي ٘ 739غوي لّوي ثٗ ٍٍٕٞذ هٍيل  ٚفٞجٗ ثٗ ٔبِِ
فٛألٖ ّل  ٚثٗ ٔبِِ ٍىٗ ٙوة ووكٔل ٚ .ي وٗ كهىِبْ ؽىّوأي فٛكثب
ِقبٌفذ٘بي ّيـ ؽَٓ ثيهگ كهآمهثبيغبْ هٚثٗ هّ ٚلٖ ثٛك ثٗ عٕگ ثب ٚي
پوكافذ ِٛ ٚفك ثٗ فزؼ آمهثبيغبْ ّل .اِب ثٗ ٚاٍٞخ ثَٔ ٜفٛم هٚى افي ،ِٔٚثٗ
كٔجبي ؽيٍٗ٘بي ّيـ ؽَٓ چٛپبٔي (ّيـ ؽَٓ وٛچه)  ،وٗ يىي اى ّب٘ياكگبْ
(ٍٍيّبْ ّبٖ ٔٛح ٘الو)ٛها ثٗ ٍٍٕٞذ ثوكاّزٗ ثٛكٍ ،بري ثيه اثزلا ِغجٛه ثٗ
٘ 741غوي لّوي للهد ثالِٕبى٣فٛك ها
اىكٚاط ثب اّ ٚل  ٚكه ٔٙبيذ كه
اىكٍذ كاك 85 .أزقبة ٚىها ِٚغبىاد فبٝيبْ ،ؽٛٚهكهِيبكيٓ عٕگ ،أغبَ
لٚبٚد ،ؽً كهِؾبوُ ٚفًٖ َِبيً ٍيبٍي  ٚاعزّب٥ي ،اىعٍّٗ١ٚبيف فٛاريٓ
ِغٛي ثٗ ّّبه ِيهفذ .اى ّ٘ٗ ِّٙزو ٛٚ٥ ،يذ كه لٛهيٍزب٘ب يب ِغبٌٌ ِْٛهري
86
ر٦ييٓ ايٍقبْ عليل  ٚؽك هؤي ها ٔجبيل اى ٔ٢و كٚه كاّذ.
٥ال ٖٚثوآْ ِيرٛاْ ،ثٗ وبه٘بي ِ ُٙكيگوي ،چ ْٛرٛعٗ ثٗ ِْبيـ ٍّ٥ٚبي
كيٓ،ايغبك ثٕب٘بي ِن٘جيٚفيويّٗ٘ ،چَِ ْٛغل ِٚلهٍٗ  ٚثيّبهٍزبْ ،رقٖئ
ِٛلٛفبري ثواي ايٓ ِواوي ،ا٘لاي ٔنٚه ٕ ٚللبد  ٚا٦ٝبَ َِبويٓ ،رْىيً
ِغبٌٌ ثؾش كيٕي  ،٠٥ٚ ٚاّ٘يذ كاكْ ثٗ ِْبيـ ٕٛفي  ٚوّه ووكْ ثٗ
فبٔمبٖ٘ب ثٗ ِٕٛ٢ه رجٍيغ ثواي ِزٖٛفٗ ٚاِضبي آٔٙب  ،اّبهٖ ووك 87.كه ثبة ٘و يه اى
ايٓ ِ٥ٛٙٛبد ٔيي ِٞبٌت ٥ليلٖاي كه ِٕبثٖ٥ ٤و ِغٛي  ٚايٍقبٔي ِٚج ٛٛاٍذ
وٗ اى موو آْ چُْ ِيپّٛيُ.فبر٘ ْٛب ّ٘چٍ ْٛبيو ىٔبْ ِغٛي وٗ ِغبى ثٗ
كاّزٓ فيّٗ افزٖبٕي ثٛكٔل،كاهاي كهثبه ٚرْىيالد اكاهي ِٚبٌي َِزمً ثٛكٔل،
وٗ اٌجزٗ رْويفبرِ ثب رْويفبد كهثبه َّ٘وأْبْ ِزفبٚد ثٛك .اى ىِبٔي ُ٘ وٗ
غبىاْ كه يه ؽووذ إالؽي ّ٘ٗ عبٔجٗ ؽزي كٍزگبٖ٘بي ؽىِٛزي ها ثٗ ٔٚ ُ٢
روريت كهآٚهك ،كهثبه ىٔبْ ٍٍٞبْ ٍ ٚبيو فٛاريٓ ٔيي كاهاي إٛي ِلِ ٚ ْٚورجي
گوكيلٚ.ىيو كيٛاْ اٍ٥ي يب ٚىيو ثيهگ ُ٘ كههؤً هيبٍذ وً كهثبه فبر ْٛثيْزو
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عٕجٗ٘بي ِبٌي ها رؾذ پ ِّٛلواه ِي كاك .ثليٓ ِٕ٦ي وٗ فبر٘ ْٛب  ،وٗ ٘ويه
كاهاي اِالن َِ ٚزغالد ِز٦لكي ثٛكٔلًٍَِّ،ب كاهاي ٛ٥ايلي اى لجيً ،گوكآٚهي
ِبٌيبد٘ب ِٚؾٖٛالد ايٓ اهاٙي َِ ٚزغالد ٔيي ِي ّلٔلوٗ ثٗ ٛٝه ِب٘بٔٗ يب
ٍبالٔٗ ٙجِ ٜي ّل .هٍيلگي ثٗ ايٓ اِٛهكهؽيٞخ افزيبهاد ٚىيو لواه كاّذ وٗ
كهكٚهح غبىاْ ثٗ ايٓ َِئٍٗ ُ٘ رٛعٗ ّلرب ٛ٥ايل ِنوٛه ثٗ ٕٛهد كليك ٚ
ِورتروي ثٗ فيأخ فٛاريٓ ٚاهيي ّٛك.كه ؽميمذ ٛ٥ايل فٛق اٌنوو اى ّىً
ِؾٖٛي  ٚعٌٕ ثٗ ِجبٌغ ٔمل ِجلي گوكيل 88 .فبرٙٔٛب ثواي ٍبفذ وبؿ ِٕٚبىي
فٛكٔيي ثٗ ٚىيو ِواعِ ٗ٦ي ووكٔل ّٓٙ .آٔىٗ ثواي ٍو ٍ ٚبِبْ كاكْ ثٗ ٚاليبري
وٗ ثٗ ٕٛهد ٘ليٗ ٚالٞب ٣ثٗ آٔٙبٚاگناهّلٖ ثٛك ،ثبيلاى ٕبؽجبْ ِْبغً ِقزٍفي
چ ْٛوبرتِْٕ ،ئ ،ب١وِْ ،وف ٦ِ ٚزّل ،اِيو اهكٚ ٚغيوٖ  ،ثٙوٖ ِي ثوكٔل ،وٗ
ايٓ گ٢ٔ ٗٔٛبهد ثو ِياه ،٣كوبْ٘ب ،فبٔٗ٘ب  ٚاعبهٖ كاكْٔبْ ٍ ٚبيو اِٛه ِوثٛٛ
ثٗ كاهايي٘بيْبْ ها ثٗ ٛٝهِٕ ٚ ُ٢كليمي رؾذ ٔ٢بهد كليك فٛك كهآٚهكٖ
ثبّٕل٥ 89.ال ٖٚثو آْ  ،ؽزي ٔگٙلاهي عٛا٘وادٌ ،جبً٘بي گواْ ليّذ ٍٚ ٚبيً
فٖٕٛيّبْ ها ُ٘ ثٗ ِ٦زّلاْ فٛك ِي ٍپوكٔل ،وٗ اى ثبثذ ؽفٔ ٚ ٠گٙلاهي
آٔٙب فيبٌْبْ هاؽذ ثبّل 90 .فبر٘ ْٛب ّ٘چٕيٓ  ،اى ٚعٛك ر٦لاك ىيبكي غالَ ٚ
وٕيي  ٚفٛاعٗ ٍ ٚپب٘ي «گبهك ٍٍٕٞزي» ٔ ٚليّٗ ٚغيوٖ ثوفٛهكاه ثٛكٔل .ثًٚ٦ب
ر٦لاكوَبٔي وٗ ثٗ ٛٝهِضبي رؾذ ٕٛ٥اْ ٍپب٘ي كه كهثبهفٛاريٓ ؽٛٚه كاّزٕل ثٗ
91
كٖ ٘ياه ٔفو ِي هٍيل.
ٔلِبي آٔبْ ٔيي ٘ويه اى ١ٚبيف ِقٖٕٛي ثوفٛهكاه ٚكاهاي اٍبِي ٚ
ٕ٥بٚيٓ ِقٖٕٛي ثٛكٔل .اى آْ ثيٓ كٔ ٚفو اى ٔليّٗ٘ب ثٗ ٔبِٙبي ا 92 ٌٛٚفبرْٛ
(فبُٔ ثيهگ) ثبٔٛي ٚىيو ثٛك  ٚكه ٍّذ هاٍذ فبرِ ْٛي َْٔذ .كيگوي
وچه 93فبر( ْٛفبُٔ وٛچه) ،وٗ ؽبعت فبر ْٛثٗ ّّبه ِيهفذ  ،كه ٍّذ
چپ ا ٚعبي كاّذ 94 .ايٓ رْىيالد ِٕ ُ٢كه ٔٙبيذ  ٚثٗ ٍ٦ي غبىاْ ثٗ ٦ٍٚذ
ٔفٛم ،ثَ ٜللهد ِبٌي  ٚصوٚد فٛاريٓ ِٕغو ّل ؛ كهٔزيغٗ  ،كهِٕبثِٛ ٤اهكي
موو ّلٖ وٗ كه ٝي ىِبْ٘بي فٛق اٌ٦بكٖ  ،وٗ فيائٓ ٍالٝيٓ ِغٛي فبٌي ِي
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ّل ،ايٍقبٔبْ اىفيأخ فٛاريٓ فٛك ثوكاّذ ِي ووكٔل  ٚاى آٔبْ لوٗ ِيگوفزٕل
رب ثٗ اٙٚب ٣آّفزخ ِٛعٛكٍ ٚپب٘يبٔيوٗ ِلد٘ب اى گوفزٓ ِٛاعجْبْ ِي گنّذ ،
ٍو ٍ ٚبِبٔي كٕ٘ل 95 .اىآىِٕلي فبر٘ ْٛب ثٗ عّ ٤صوٚد  ٚاِالن ُ٘ ٔجبيلغبفً
ثٛك .چٕبٔىٗ ثواي وَت ٛ٥ايل٘وچٗ ثيْزو ثٗ ٚ ٍُ١ر٦لي ٘بي ىيبكي ُ٘ كٍذ
ىكٔل.ؽزي ثٗ ؽىبَ ٚاليبد لوٗ ِي كاكٔلٚث٦لثب كهيبفذ هثؼ ثَيبه لوٗ
فٛكها پٌ ِي گوفزٕل؛ اى ّ٘ٗ عبٌت رو ثبط گيوي ّ٥بي ايٓ فٛاريٓ ها ثبيل موو
ّٔٛكوٗ ثوٍو هاٖ٘ب  ٚثبىاه٘ب وّيٓ ووك ،اى افواك صوٚرّٕل افبمي ِيووكٔل؛  ٚيب كه
ِٛال٥ ٤يل اى رٛأگواْ كه فبٔٗ٘بيْبْ ثٗ ىٚه پٛي ٥ ٚيلي٘بي ٍٕگيٓ ٍٝت
ِيووكٔل ،اثزلا ايٓ ِٛهك ٔيي رب ؽل ىيبكي ر ٍٜٛغبىاْ فبْ اى ِيبْ هفذ ؛
96
٘وچٕل وٗ ّٔ٘ٗٔٛبيي اىاكاِٗ ايٓ ٚ ٤ّٝهىي فبر٘ ْٛب كه ِٕبث ٤موو ّلٖ اٍذ.
كه كٚهح ايٍقبٔبْ ٥ال ٖٚثوٕٛ٥اْ فبرٕ٥ ْٛبٚيٓ كيگوي ُ٘ ٚعٛك كاّذ وٗ اى آْ
عٍّٗ «ثيگي» ها ِي رٛاْ ٔبَ ثوك وٗ كهثواثو«ثيگ» ثٗ وبهِيوفذ ٦ِٚبكي اِيو ثبٔ ٛيب
ٍبالهثبٔٚٛيبؽزي ٍِىٗ اٝالق ِيّلّ٘ .چٕيٓ اٌمبة ٕ٥ٚبٚيٓ كيگوي چ:ْٛ
ِٙلاٍ٥يِٙ ،لٍ٥يبٕ ،ف ٖٛاٌلٔيبٕ ،ف ٖٛاٌليّٖٓ٥ ،ذ اٌلٔيب ّٖ٥ ٚذ اٌليٓ ...ٚ
97
ٔيي هايظ ثٛك.
صًاى اضشاف
ىٔبْ ّب٘ياكگبْ،اِواي ا،ًٌٛٚفوِبٔل٘بْ ٌْىوي،ؽىبَ ٚٚىها ٔييكهٙ٥ل ِغٛي
كاهاي للهد ٔ ٚفٛمىيبكي ثٛكٖ ،رمويجًب آٔٙب ُ٘ كهوٍيٗ اّ٥بي ّ٘ٛوأْبْ ّويه
ثٛكٔل .ىٔبْ ِنوٛه وٗ ٝجمٗ اّواف عبِ ٗ٦ثٗ ّّبه ِيهفزٕلّ٘ ،چ ْٛفٛاريٓ كه
ِٛالٙ ٤وٚهي ِٕغٍّٗ ثوٚىعٕگ ٚيب ثيّبهي ّ٘ٛواْ فٛك ،هٍيلگي ثٗ اِٛه
هاّقًٖب كهكٍذ گوفزٗ  ،98كهٕٛهري ُ٘ وٗ َّ٘وأْبْ كهِي گنّزٕلٕ ،بؽت
ريٛي ّلٖ،ثٗ فوِبٔل٘ي ٍپب٘يبْ رؾذ اِوّ٘ٛوكهگنّزّٗبْ ِٕٖٛة ِي ّلٔل.
ايٓ ىٔبْ كهاهك٘ٚبي عٕگي ٔييثٗ ّ٘واٖ ّ٘ٛواْ فٛك ها٘ي ِيبكيٓ ٔجوك ّلٖ،
99
ٌجبً هىَ ثو رٓ ِي ووكٔل .چٕبٔىٗ رْقئ آٔبْ اى ِوكاْ ثٗ هاؽزي ِيَو ٔجٛك.
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ايٕگِٛ ٗٔٛال ٤وٗ ىْ فوِبٔلٖ كهعٕگؽٛٚه كاّذ ثٗ عٕگ اغٛىفبْ ثبى ِيگوكك
وٗ چ ْٛيىي اىفوِبٔل٘بِٔ وٗ ثب فٛكَّ٘و ثبهكاهُ ها ٔيي آٚهكٖ ثٛك كه ؽيٓ
ٔجوك وْزٗ ّلٚ ،كهّ٘بْ ىِبْ ىْ ِنوٛه ىايّبْ ووك ،فبْ وٛكن ِزٌٛل ّلٖ ها
ثٗ فوىٔلي پنيوفذ ٔ ٚبَ لجچبق  100ثو اٙٔ ٚبك.ايٓ وٛكن ّ٘بْ وَي اٍذ وٗ ٔبَ
ايً  ٚكّزي وٗ ِزٍ٦ك ثٗ ايٍِ ثٛك اى آْ پٌ ثٗ ٔبَ ٚي لجچبق فٛألٖ ّل.ىٔبْ
اّواف ُ٘ كاهاي رْىيالد علاگبٔٗاي ثب ِْٕيبْ ،وبرجبْ ٔ ٚلِبي فبٓ فٛك
ثٛكٔل .اٌمبة ِز٦لكي ٔييكاّزٕل وٗ ثٗ َٔجذ ِْبغً َّ٘وأْبْ ثب يىليگورفبٚد
ِي ووك .اىآْ عٍّٗ ثو اٌمبة ىٔبْ اِواي ا ًٌٛٚها ِي رٛاْ اّبهٖ ووكٍِ :ىٗ
اٌٍّىبد ،ماد اٌَ٦بكاد في اٌ٦بٌّيٓ  ، ...ٚيب اٌمبة ىٔبْ ٚىهاءٍ :زو هفي ،٤فبرْٛ
 101ىٔبْ ٝجمخ اّواف
ٍِِ ،ّٗ٢٦ىٗ اٌقٛاريٓ ،ىثلٖ ِقلهاد اٌ٦بٌّيٓ ...ٚ
كهٍيبٍذ آْ هٚىگبهٔمِ ثَيبهي كاّزٕل  ٚكه فزٕٗ٘بي ٍيبٍي  ٚكٍبيٌ
ِقزٍف هك پبي آٔبْ ثبه٘ب  ٚثبه٘ب كيلٖ ّلٖ اٍذ .لزً ٍ٦لاٌليٓ ٍبٚعي اى
ثيهگبْ كٚهح ايٍقبٔي وٗ ٚىاهد غبىاْ  ٚاٌٚغبري ٛها ٙ٥لٖكاه ثٛك ،كه ٔزيغخ يىي
اى ّ٘يٓ ف٦بٌيذ٘بي رٝٛئٗ آِييرَّ٘ ٍٜٛوُ ثٛك  ٚاث٦ٍٛيل چٕبْ رؾويه ّل
وٗ ٍوأغبَ كه ٍبي ٘ 711غوي لّوي فوِبْ ثٗ لزً ٍ٦لاٌليٓ كاك٥ 102 .الٖٚ
ثوعٕجٗ٘بي ِٕفي للهد ٔٚفٛمىٔبْ ٝجمخاّواف،ثبيل ثٗ ف٦بٌيذ٘بي اعزّب٥ي آٔبْ
رٛعٗ ووك.ايْبْ وٗ اوضوًا ثب ٍٛاكٕ٘ ،وِٕل ،اكة كٍٚذ ثٛكٔل ثب ؽّبيذ اى
ٕ٘وِٕلاٍّْ٥ ،ب  ٚاكثب ٍ٦ي كهاّب٥خ فوٕ٘گ  ٚاكة كاّزٕل .كهوبه٘بي ٥بَ إٌّفٗ٦
 ٚفيو ُ٘ ثَيبه وّٛب ثٛكٔلًٍَِّ .ب ايٓ ّ٘ٗ رؾون  ٚاصو گناهي  ٚف٦بٌيذ٘بي
اعزّب٥يٍ ،يبٍي ىٔبْ ايٓ ٙ٥ل ثيبْگو ايٓ ٔىزٗ اٍذ وٗ ثب ٚعٛكٍبثمخ ىٔلگبٔي
كهؽوَِوا٘بي ٍالٝيٓ پٌ اىاٍالَ كهايواْ  ٚثٗ كٔجبي اٍالَ پنيوي ِغٛالْ،
آٔچٗ وٗ رؾذ ٕٛ٥اْ لٛأيٓ  ٚليٛك اٍالِي ّٚو٥ي ثٛك ِي رٛأَذ ِؾلٚك
وٕٕلح ىٔبْ ثبّل ،اِب ىٔبْ ِغٛي ٚثبٌٞج ٤ىٔبْ ٝجمخ اّواف ،ثب رّبِي لٛاي فٛك
ٍ٦ي كهؽف ٠آكاة  ٚهٍ َٛلِٛي فٛك ّٔٛكٔلوٗ كه ٔٙبيذ آىاكي ٍّ٥ي ها
ثوايْبْ هلُ ىك .آىاكي ٍّ٥ي اي وٗ ثب ّٔ٘ٗٔٛبي كيگوؽوَِوا٘بي ٍالٝيٓ
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اٍالِي رفبٚد ثَيبه ىيبكي كاّذّ .وػ ِقزٖوي پيواِ ْٛىٔلگي چٕلرٓ اى
ىٔبْ ِغٌٛي ايٓ ٍِٞت ها ّفبف رو ِي وٕل.
َّ -1آلَى اٍج٘يِ :بكه چٕگيي فبُِْٙ ،رويٓ ىْ كه ٍٍٍَخ ِغٛي ،ىٔي وٗ
كهكاِبْ فٛك چٕگيي هاچٕبْ پوٚهُ كاك وٗ ٕفبد ِْقٖخ افاللي فٛك ِبٕٔل
ّٙبِذ ،ىيوويّ ،غب٥ذ ٌ ٚيبلذ ها ثٗ إِ ٚزمً ٍبفذٚ .ي وٗ كه ٛٝي ىٔلگي
فٛك ّ٘واٖ چٕگيي ثٛك ،اى هإّ٘بيي پَو ٌؾٗ٢اي غبفً ّٔبٔل .اى آٔغب وٗ پله
چٕگيي كه ٍييكٖ ٍبٌگي ا ٚكهگنّزٗ ثٛكًٍَِّ ،ب ٔفٛم هٚؽي ٕٛ٦ِ ٚي ٘ٛآٌ ْٛثو
فوىٔلأِ  ٚاى ّ٘ٗ ثيْزو ثو چٕگيي ثَيبه ىيبك ثٛكٛ٘.آٌ ْٛيىي اى كفزواْ ايً
اٌمٛٔٛد ثٛك وٗ ثٗ َّ٘وي يىي اى هئٍبي ايً ِوگيذ كه آِلٖ ثٛك .هٚىي وٗ ثب
ّ٘ٛو فٛك ها٘ي فيّٗ ِٕ ٚيٌگبٖ عليل ِيّل  ،ر ٍٜٛپله چٕگيي (يَٛوبي) وٗ
ثب كيلْ ٚي  ٤ّٝكه رٖوفِ ّٔٛكٖ ثٛك ،ثٗ ّ٘واٖ چٕل رٓ كيگو اى ّ٘وا٘بْ
يَٛوبي هثٛكٖ ّلٛ٘ .آٌ ْٛوٗ َّ٘وفٛكها ثَيبه كٍٚذ ِيكاّذ  ،اىٚي
فٛاٍذ رب عبْ فٛك ها ثو٘بٔل  ٚاى ٍِٙىٗ ثگوييك .ىِبٔي ُ٘ وٗ ثٗ چٕگ
يَٛوبي افزبك ،چٕبْ ّي ٚ ْٛگويٗاي ٍو كاك وٗ«ِٛط ثو (آة٘بي) هٚك أْٛ
افزبكٌ ٚ ،وىٖ ثو ّبفَبه كهفزبْ» 103 .اى آْ پٌ ايً ِوگيذ ّ٘ٛاهٖ كه أليْخ
أزمبِغٛيي اى لجيٍخ ثوعيميٓ ،لجيٍخ چٕگيي  ،ثوآِل .عٕگٙبي ِز٦لك ٍبي٘بي ث٦لي
اى ّ٘يٓ ٚالْٔ ٗ٦إد گوفذٛ٘ .آٌ ْٛاى پلهچٕگيي پٕظ فوىٔل كاّذ وٗ رّٛچيٓ
(چٕگيي) اهّل فوىٔلأِ ثٗ ّّبه ِي هفذٚ .ي پٌ اى رٌٛل چٕگيي ٍِمت
ثٗ«٘ٛآٌ ْٛآوب» ّ 104لوٗ ْٔبْ اى ِمبَ ٚعبيگبٖ اؽزواَ آِيي أٚيكيَٛوبي كاّذ.
ث٦ل٘ب ُ٘ «٘ٛآٌ ْٛاٚعيٓ» ٔ 105بِيلٖ ّل .پٌ اى ِوگ َّ٘وُ ُ٘ اِٛهلجيٍٗ
ٍٚوپوٍزي فوىٔلأِ ثٗ ٚي هٍيل٘،وچٕلوٗ آغبى گوفزبهي٘بيِ ٔيي ِؾَٛة
ِي ّل .فْبههلجب  ٚكّّٕبْ چٕبْ وبه هاثو ا ٚرٕگ ووكوٗ كهٔٙبيذ عي چٕل
فلِزگياه ،فوىٔلاْ ٚچٕل اٍت ثوايِ چييي ثبلي ّٔبٔل 106 .ثب ايٓؽبي ،كهكٚهاْ
ٍقزي ٚثلثقزي ٌؾٗ٢اي اى فيبي كه آغ ُٛگوفزٓ ر ٍٓٛللهد  ٚغٍجٗ ثو
كّّٕبْ ه٘بيي ٔلاّذ  ٚكهٔٙبيذ ُ٘ رٛأَذ ثب هإّ٘بيي٘بي فٛك،چٕگيي ها
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چٕبْ لٛي ّ ٚغب ٣ثبهثيبٚهكوٗ كٚثبهٖ لجبيً پواوٕلٖاُ ها ىيو پوچُ ٚاؽل
پَوفٛك يبفذ  ٚارؾبك  ٚللهد ثورو ايً هاثٗ چُْ فٛك كيل.يىي اىاللاِبد ُِٙ
اٚاىكٚاط ثب ّّٓ ثيهگ (ربة ربٔگوي) 107 ،يٕ٦ي ِ ُٙرويٓ للهد هٚؽبٔي آْ
هٚىگبهثٛك  ،رب ثٗ ٔمْٗ٘بي چٕگيي ثواي ثٕيبك  ٚرمٛيذ ؽىِٛذ عليل ،وّه
ّٛكٛ٘ 108.آٌ ْٛرب پبيبْ ّ٥و فٛك ٔمِ ثَيبه ِّٙي كهايغبك اِپوارٛهي ِغٛي
كاّذ ٚ 109،ثو هٚػ چٕگيي ٔفٛم ووك  ٚا ٚها كهرٍَ ٜثيْزو ثو ؽىِٛذ يبهي
هٍبٔيل.
 -2تَساكٌ٘اخاتَى  :رٛهاويٕبفبر ْٛكِٚيٓ  ٚثيهگزويٓ ىْ اٚگزبي لبآْ ثٛكوٗ
كهاثزلاي َّ٘وي هيبٍذ ايً اٚيواد ها ثوٙ٥لٖ كاّذٚ .ي پٌ اى ٔجوكي وٗ
َّ٘وُ ثب چٕگيي كاّذ  ٚوْزٗ ّل ،ثٗ اٍبهد فبْ ِغٛي كهآِل  ٚثٗ اٚگزبي
ثقْيلٖ ّل .رٛهاويٕب ىْ ىيجبيي ٔجٛكٌٚ ،ي ثٗ عبي آْ  ،چٕبْ اى ّٔ٦ذ ٘ٚ ُٛ
موبٚد ثوفٛهكاه ثٛكوٗ كهألن ِلري فٛكهاثٗ ٕٛ٥اْ ِؾجٛة رويٓ ىْ فبْ
ِغٛي رب ِوؽٍخ َّ٘وي ا ٚاهرمب كاك .اى آٔغب وٗ فوىٔلا ٚثيهگزويٓ پَو اٚگزبي
ِؾَٛة ِي ّل ،پٌ اى ِوگ َّ٘و ٝي لٛهيٍزبي ثيهگبْ  ٚاِواي ِغٌٛي ،ثٗ
ٚاٍٞخ ٕغو ٍٓ گيٛن  ،ثٗ ٔيبثذ ٍٍٕٞذ ِٕٖٛة ّل ٚچٙبه ٍبي ٔ ٚيُ يٕ٦ي اى
ٍبي  639رب  .ٖ 644ق .ثب للهد ٘وچٗ رّبَرو ثورقذ ٍٍٕٞذ رىيٗ ىك.
رٛهاويٕبفبر ْٛكه ّ٘بْ اثزلاي فوِبٔل٘ي فٛكرٛأَذ ثب كهپيِ گوفزٓ ٍيبٍذ
ِٕؾٖو ثٗ فوكُ ،اّواف  ٚثيهگبْ ها ثب فٛك ّ٘واٖ ٍبىك  ٚثب فوٍزبكْ ٘لايبي
ِقزٍف ٔ٢و كيگواْ ها ثب فٛكِٛافك گوكأل110.كه اٌٚيٓ اللاَ فٛك ِؾّٛك يٍٛاچ ،
فوِبٔلٖ ثبٍبثمخ اٚگزبي ها ٥يي  ٚگوگٛى  111ها اى وبه ثووٕبه  ٚاوضو ٚىها ٚ
ٕبؽجبْ كٚاٚيٓ ؽىِٛزي ها اى ِْبغً فٛك ثوكاّذ .ثليٓ روريت ٥لح ىيبكي اى
ٕبؽت ِٕٖجبْ ِغٛي  ٚايوأي ها اى ِْبغٍْبْ ثووٕبه ووك ٚ 112 ،ثب ايٓ ؽووذ،
ِيرٛاْ اك٥ب ووك وٗ ثٕيبك كٍزگبٖ ؽىِٛزي ِوويي ِغٛي كه ايواْ ها كهُ٘
ّىَذ  ٚثب هٚي وبه آٚهكْ گو٘ ٖٚبي عليل ،وٗ اغٍت ٔيي ايوأي ثٛكٔل،هاٖ
ٕ٥بٕو ايوأي ها ثيِ اى ِغٛالْ ثبى ّٔٛك.كهايٓ ثيٓ ٔفٛم ٚىيو ِؾجٛة ٚي«فبّٗٝ
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فبر»ْٛها ٔجبيل ثيرإصيو كأَذ ،ثٍىٗ ثبيل أغبَ ايٓ ٍيبٍذ٘ب ها ٔبّي اى ٔفٛم
فٛق اٌ٦بكٖ ا ٚكأَذ  .ايٓ ٚلبي ٤ثٗ ّٛهُ ٔٚبهٙبيزي اّواف  ٚثيهگبْ ٚ
فوِبٔل٘بْ ِغٛي أغبِيلوٗ كهٔٙبيذ ثٗ لزً فب ّٗٝفبر ٚ ْٛوٕبه گناّزٓ
رٛهاويٕبفبر ٚ ْٛأزقبة گيٛن  ،وٗ ايٕه ثٗ ٍٓ هّل هٍيلٖ ثٛكِٕ ،غو گوكيل .
كهايٓ ِٛهكُ٘ للهد رٛهاويٕبفبر ْٛاٌٚيٓ  ٚآفويٓ ؽوف ها ِي ىك .ثٗ ايٓ ِٕ٦ب
وٗ كه كٚهاْ ٔيبثذ ٍٍٕٞزِ ِزٛعٗ ِل٥يبْ ٍٍٕٞزي ّلٖ ثٛك وٗ ٘و يه فٛك ها
ثواي رٖلي للهد ّبيَزٗرو اى كيگوي ِي كيلٔل .وَبٔي چ ْٛوٛربْ كِٚيٓ
پَواٚگزبيّ،يواِٛٔ ْٛح اٚگزبي ،ثبرٛپَو عٛعي 113 ،وٗ پبكّبٖ فبٔبد هٍٚيٗ
ٚكّذ لجچبق ثٛك،وٗ ّ٘ٗ يب فٛكّبْ يب اگو وُ ٍٓ ٍ ٚبي ثٛكٔل ،رٍٜٛ
ٝوفلاهأْبْ ثواي وَت للهد لل  ٍُ٥ووكٖ ثٛكٔل .اِب اىآٔغبوٗ رٛهاويٕبفبرْٛ
فٛا٘بْ ٍٍٕٞذ فوىٔل فٛكُ «گيٛن» ثٛك ،كهؽميمذ كهِلد چٙبهٍبي ٔٚيُ
پبيٗ٘بي ؽىِٛذ اٚهاَِزؾىُ گوكأيل ٍ ٚوأغبَ كهلٛهيٍزبي ثيهگي وٗ رْىيً
كاك رٛأَذ  ،ثب اّ٥بي ٔفٛم فٛك،ؽىِٛذ گيٛن ها رضجيذ ّٔبيل 114.اِب ث٦ل اىآٔىٗ
پَوُ ثو ٍٍٕٞذ كٍذ يبفذ ،اىِٙو ِٚؾجذ گنّزخ آْ ك ٚكيگو اصوي كيلٖ
ْٔل ٚثب ٚعٛك اؽزواِي وٗ گيٛن َٔجذ ثٗ ِبكهفٛك اؽَبً ِي ووك ،ثوٍو
َِئٍخ فب ّٗٝفبر ْٛثيْٕبْ افزالف افزبك وٗ ٔزيغخ ايٓ افزالف ثٗ ٔبثٛكي فبّٗٝ
فبر ْٛأغبِيل .رٛهاويٕبفبرٔ ْٛييكهٍبي ٘ 647غوي لّوي كهؽبٌي وٗ كي
ّىَزٗ اىايٓ ٚلبي ٤ثٛك ،كهگنّذ 115 .رٛهاويٕبفبر ْٛوٗ ثوِن٘ت َِيؾيذ ثٛك،
ٔٗ رٕٙب فوىٔلفٛكهارؾذ ٔ٢وِوثيبْ َِيؾي لواه كاكٖ ثٛك ثٍىٗ ثب٥ش ٚهٚك ٖٕ٥و
116
َِيؾي كهكٍزگبٖ  ٚكهثبه ِغٛي ّلٖ ثٛك.
 -3دٌٗا خاتَى  :يىي اى َّ٘واْ ٍٍٞبْ ِؾّل فلاثٕلٖ اٌٚغبري ٛثٛك وٗ كه
ٍٛكاي للهد ٚؽىِٛذ ،ثيْزو ّ٥و فٛك ها ِٖوٚف كٍيَٗ گوي ٚفزٕٗ آفويٕي
 ٚعٕگ ّٔٛك .كهٔٙبيذ ٔيي ثٗ كٔجبي رٝٛئٗاي وٗ ثو ٙل عبْ كِْك فٛاعٗ
پَواِيوچٛپبْ روريت كاكٖ ثٛك،كهّٙوٍٍٞبٔيٗ ثٗ ٍ٦بيذ كِْك فٛاعٗ ثٗ ٕٛهد
117
ثَيبه فغي٦ي ثٗ لزً هٍيل.
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 -4كشدٍچ٘ي :كفزو ِٕگ ٛريّٛهٛٔٚح ٘الوٚ ٛآثِ فبر ْٛوٗ كهعٛأي ثب
ٍيٛهغزِّ ،ثواكهپبكّبٖفبر ، ْٛاىكٚاطووك .چٍْٛيٛهغزِّثٗ كٍذ فٛا٘وفٛك
ىٔلأي ّل ،ووكٚچيٓ ثٗ ّ٘وا٘ي كفزوُ ّ ،بٖ ٥بٌُّ٘ٛ ،وكهثٕل فٛكها اىىٔلاْ
ه٘بٔيلٚثٗ اهكٚي گيقبر ٛفوٍزبك .اِبگيقبرٍ ٛيٛهغزِّ ها ثٗ پبكّبٖ فبرْٛ
رؾٛيً كاكوٗ ثٗ كٍزٛهٚي وْزٗ ّل.كاِبك ووكٚچيٓ ،ثبيلٚفبْ عبْٔيٓ
گيقبرٛگوكيل.ووكٚچيٓ ُ٘ اىاٚؽىِٛذ ووِبْ ها فٛاٍزبه ّل رب ثليٓ ٍٚيٍٗ
أزمبَ َّ٘وُ ها اى پبكّبٖ فبر ْٛثگيوك .ثب ٚعٛك ِمبِٚذ پبكّبٖ فبر ،ْٛثب
ؽّبيذ ثيهگبْ ّٙو اى ووكٚچيٓ  ٚرّىيٓ اى فوِبْ ثبيل ،ٚپبكّبٖ فبر ْٛرٍَيُ
ّل ٚثٗ كٍزٛهووكٚچيٓ ثٗ لزً هٍيل 118 .اى آْ پٌ ووكٚچيٓ ثب كهايذ  ٚوفبيذ
ثٗ ؽىِٛذ پوكافذ ِْٕ ٚإ اصواد فيوّلٚ .ي كٍزٛه آثبك ٍبفزٓ ِٕبٝك ثَيبهي
ها ٕبكه ووك ِٛ ٚلٛفبد ىيبكي هاثو ِواوي ٥بَ إٌّفٗ٦اي اى عٍّٗ هثبٍٕ ٛموي،
َِغل عبِ ،ٛٔ ٤كاهاٌْفبي ِ٢فوي ،عبِ٥ ٤زيكِ ،لهٍخٚ٥لي ٚاِضبي آْ،وٗ
ر ٍٜٛپلهأِ ايغبك ّلٖ ثٛكٔل ِ ،موه ووكٔل .چٕلي ث٦لثٗ اِو ٍٍٞبْ اث٦ٍٛيل،
ووكٚچيٓ ثٗ اىكٚاط ّ٘ٛو فٛا٘و ٚي ثٗ ٔبَ اِيو چٛپبْ كهآِل .اِب پٌ اى ِلري
ٍٍٞبْ ثٗ اِيو چٛپبْ  ٚپَوأِ ِْىٛن ّل ٚاِيو چٛپبْ ثٗ ٘واد گويقذ .ثبى
ثٗ اِو اث٦ٍٛيل ثٕب ّل،ووك  ٚچيٓ ثب ٍِه غيبس اٌليٓ اىكٚاط وٕلٌٚ .ي پيِ اى
آٔىٗ اىكٚاط ٍو گيوك ،ووكٚچيٓ كه ٍٍٞبٔيٗ كهگنّذ  ٚعَلُ ثٗ ّيواى ِٕزمً
119
گوكيل ٚكه آٔغب ثٗ فبن ٍپوكٖ ّل.
 -5سضِ٘ سلطاى ٚ :ي كفزو ٌّّ اٌليٓ اٌزِّ ،اى ىٔبْ ٥بلً  ٚثب رلثيوي ثٛك
وٗ ٔٗ رٕٙب رٛأَذ ثٗ ؽىِٛذ ثوٍل ،ثٍىٗ كه  ٍَٛ٥كٍزي كاّذ .اٚوٗ اى ّ٘بْ
ىِبْ ؽىِٛذ پلهُ كه وبه٘بي ؽىِٛزي كفبٌذ ِيووك ،ثٗ ٚاٍٞخ ؽَٓ
وفبيذ  ٚكهايزِ ،ر ٍٜٛپله كه ثواثو ٥لٖاي اى اِوا ثٗ ٌٚيٙ٦لي ثوگييلٖ ّل .ايٓ
ِبعوا كه ؽبٌي ثٗ ٚل ٣ٛپيٍٛذ وٗ اٌزِّ ٕبؽت چٕليٓ پَو ُ٘ ثٛك .كه پبٍـ
ثٗ ٍااي اِوايِ كه ايٓ ِٛهك ُ٘ چٕيٓ گفذ وٗ پَواْ فٛك ها ٥لٖاي ّواثقٛاه
ٍٛ٘ ٚواْ وٗ ّٔي رٛإٔل ثبه ؽىِٛذ ها ثو ك ُٚثىْٕل ِي كأل  ٚهٙيٗ ٍٍٞبْ
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ها ثٙزو اى پَواْ فٛك ِيكأل،وٗ ٘وچٕل ىْ اٍذ ٌٚي كه إً ِوك اٍذ.ثليٓ
روريت هٙيٗ ٍٍٞبْ ثٗ للهد هٍيلٚ.ي ثٗ ٍبي .ٖ 643ق .ؽغبة ىٔبٔٗ ها وٕبه
گناّذ ٌٚجبً ِوكأٗ پّٛيل  ،ٚلجب ثو رٓ ووك ٚوالٖ ثو ٍوگناّذ  ٚثورقذ
ٍٍٕٞذ َْٔذ .ثب ٚعٛك ايٓ ٚ ،ىهايِ وٗ ّيٛح ٥لاٌذ ٍٝجبٔخ ا ٚها ثٗ ِناق
فٛكفّٔ ُٛي كيلٔل  ،ثب ا ٚاى كهكّّٕي كهآِلٔل  ٚثب اهٍبي ٔبِٗ٘بيي ثواي
اِواي اٝواف ،آٔبْ ها ثٗ ِقبٌفذ ثب هٙيٗ ٍٍٞبْ رْٛيك ووكٔل.
هٙيٗ ٍٍٞبْ وٗ ِزٛعٗ ايٓ رؾووبد ّلٖ ثٛك،ثبكهايذ ثٗ ِمبثٍٗ ثوفبٍذ
ِٛٚفك ثٗ ٍووٛثي ٔبهاٙيبْ ّلٚ .ىهاي فٛكها ٥يي ّٔٛك ٚاٙٚب ٣ها ٍو ٍٚبِبْ
كاك .اِب رّوك اِوا ثٗ ىٔلأي ّلْ ا ٚأغبِيل .كه اٍبهد ،ثب فوِبٔلٖ لٍٗ٦اي وٗ
كهآْ ِؾج ًٛثٛك اىكٚاط ووك ِٛ ٚفك ثٗ گوكآٚهي ٍپب٘يبٔي ّلِ .غلكًا ثٗ عٕگ
ِقبٌفبْ فٛكهفذ.كه ايٓ عٕگ هٙيٗ ٍٍٞبْ وْزٗ ّل ٍٍٕٞ ٚذ ٍٗ ٍبي ٚ
ٔيّٗاُ فبرّٗ يبفذٚ 120 .ي يىي كيگو اى ىٔبْ پو للهد ِغٌٛي ثٛك وٗ رٛأَذ
كه ِٕٞمخ ٕ٘ل ثٗ چٕيٓ ّٛوزي ثوٍل.
 -6پاٌٗذُ خاتَى ( :پبيٕلٖ ٍٍٞبْ ثيگُ)،ىْ ثب وفبيذ ٍٍٞبْ ؽَيٓ ِيوىا ِغٛي،
اى ىٔبْ عبٖ ٍٝت،كٌيو ٚللهرّٕلي ثٛكوٗ ّ٘واٖ ّ٘ٛوُ كه٘واد  ٚپيواِ ْٛآْ
ؽىّوٚاييِيووك .ثٗ كٔجبي ٔجوكي وٗ ثيٓ ثواكهىاكٖاُ ثب رٕي چٕل اى ِقبٌفبِٔ
كهگوفذ،چٕبْ هّبكري اىفٛك ْٔبْ كاك وٗ ثٗ پيوٚىي ثواكهىاكٖاُيبكگبه
ِؾّلأغبِيل .اىآْ پٌ ،پبيٕلٖ فبر ْٛرب پبيبْ ّ٥و ىِبَ للهد ها كهكٍذ
121
گوفذ.
 -7ساتٖ ب٘ك ٚ :ي كفزو اٌٚغبيزٚٛفٛا٘و اث٦ٍٛيل ثٛك .ايٓ ىْ كه ؽيبد فٛك
ِغجٛه ثٗ اىكٚاط٘بي ٍيبٍي ِز٦لكي ّل وٗ ثٗ ّ٘بْ ألاىٖ ٔيي ثٗ اصو گناهي اٚ
كه ؽىِٛذ٘ب ِٕغوگوكيل .اثزلا كه ٍبي ٘ 719غوي لّوي ثٗ اىكٚاط اِيو چٛپبْ
كهآِل .اِب چ ْٛاث٦ٍٛيل ثٗ ٚىيو فٛك ثلگّبْ ّل ،اِيو چٛپبْ ٔيي ٍبري ثيه ها
ه٘ب ووك .پٌ اى ِوگ اث٦ٍٛيل كه ٍبي  . ٖ 736ق  ُ٘،اهپبفبْ وٗ ٍٍٕٞذ ها ثٗ
كٍذ گوفزٗ ثٛك  ،اى ٍبري ثيه فٛاٍذ رب ثٗ اىكٚاط ا ٚكهآيل .كه ّ٘بْ ٍبي
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اهپبفبْ وْزٗ ّل .كه ٔزيغٗ ٍبري ثيه ثب پَوي وٗ اىاِيو چٛپبْ كاّذٔ ،يك اِيو
ّيـ ؽَٓ ايٍىبٔي ِْٛٙهثٗ اِيو ّيـ ؽَٓ ثيهگ هئيٌ ٍٍٍَخ آي عاليو،
هفذ .اِب ثٗ ِؾ٘ للهد يبفزٓ ،اِيو ّيـ ؽَٓ چٛپبٔي ِْٛٙهثٗ ّيـ ؽَٓ
وٛچه  ،ثلٚپيٍٛذ .ثٗ كٔجبي كهگيوي ثيٓ ّيـ ؽَٓ ٍٚوكاه رون ا( ٚلواعوي)
 ٚثٗ پيْٕٙبك اِواي چٛپبٔي ٘ ٚياهٖايٍ ،بري ثيه ثٗ ٕٛ٥اْ پبٔيكّ٘يٓ ايٍقبْ
ِغٛي ثٗ ٍٍٕٞذ ثوگييلٖ ّلّٗ٘ .عب ثٗ ٔبِِ فٞجٗ فٛألٔل ٍ ٚىٗ ىكٔل.
آمهثبيغبْ ٚاهاْ ّٙيّخ لٍّوّ ُٚل .چ ْٛكهايٓ ثيٓ للهد  ٚوفبيذ ؽىِٛذ
كاهياُ ثو ّيـ ؽَٓ ٥يبْ ّل ،اى ثيُ چٕيٓ للهري ثٗ ٔبگبٖ پٌ اى هٍيلْ
اهكٚي ّيـؽَٓ ثيهگ ثٗ اٚعبْ ،كهثبه ٍبري ثيه هاغبهد ووك ٍٍ ٚيّبْ فبْ ،
يىي اى ٔجيوٖ٘بي ٘الو ، ٛهاثٗ ٍٍٕٞذ ْٔبٔل .ايٓ ثبه ُ٘ ٍبري ثيه هاِغجٛه
ووكٔل رب ثب ٍٍيّبْ فبْ اىكٚاط وٕل .اى آْ ثٗ ث٦ل كيگو اٝال٥ي اى ىٔلگي ايٓ ىْ
122
كه كٍذ ٔيَذ.

ًت٘جِ
كه يه ثوهٍي وٍي عبيگبٖ ىٔبْ ِغٌٛي ٔ ،مِ  ٚاّ٘يذ  ٚللهد آٔبْ ثيبْ ّلٖ
اٍذ .اِب ّبيل ٔزٛاْ للهد  ٚاّ٘يذ ٘يچ گو٘ٚي اى ىٔبْ ايٓ كٚهٖ هاثٗ ألاىح
للهد ىٔبْ ٝجمبد ِيبٔخ عبِ ٗ٦ثيبْ ووك .ىٔبْ ٝجمخ ِز ٍٜٛرّبِي آْ وبه٘بيي ها
وٗ كهمِ٘ٓ ،وكأٗ رٖٛه ِي ّٛك  ،ثو ٙ٥لٖ كاّزٕل .اٍت ٍٛاهي ،ألافزٓ
123
ٍبفزٓ
ريوٚوّبْ ٚريوألاىيّ ،ىبه ،فويل  ٚفوٍٚ ُٚبيً ٙوٚهي فبٔٗ ،
اّيبي ِٛهك ٔيبى ىٔلگي،هألْ اهاثٗ  ٚلواه كاكْ چبكه٘بي ِزؾون ثو هٚي
٥واثٗ،كهٍذ ووكْ ووٖ ،پٕيو ،كٚفزٓ ٌجبًّٔ ،ل ِبٌي124 ،پٍٛذ كٚىي ،وفِ
كٚىي ٚغيوٖ  ،ها ّ٘ٗ  ّٗ٘ ٚأغبَ ِي كاكٔل .كه يه والَ  ،ثبيلگفذ وٗ چوؿ
الزٖبك لجيٍٗ ها ىٔبْ لجيٍٗ ِي گوكألٔل.كهكٚهاْ ر٦ٍٛخ ؽىِٛذ ِغٛالْ  ٚرْىيً
اِپوارٛهي ِغٛي  ،ايٓ هٔٚل ّ٘چٕبْ اكاِٗ يبفذ .ؽزي ثوفي اى ايٓ ىٔبْ چٕبْ اى
فٛك ٘ ٚ ُٛكهايذ ٚرٛأبيي ْٔبْ كاكٔلوٗ رٛأَزٕل ثٗ ٕٛ٥اْ يىي اىافواك ٝجمخ
ك َٚاعزّب ٣فٛك ها ثٗ ِمبَ٘بي ثبال ثوٍبٕٔل ٚاى صوٚد ثَيبهي ثٙوِٖٕل
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ّٔٛل.كهؽميمذ  ،عيٝ ٚجمخ اٚي عبِ ٗ٦كهآيٕل ٍ ٚوأغبَ ثٗ ٍِ ٣ٛٙٛيبٍذ
ٚاهك گوكٔل.يىي اىِ ُٙرويٓ ِْٛٙٚهرويٓ ىٔبٔي وٗ اىثيٓ ايٓ ٝجمٗ رٛأَذ رب
ِلد٘بي ِليلِْٕإأغبَ اللاِبد ِز٦لكي كهكٍزگبٖ اِپوارٛهي ِغٛي ّٛك،
«فب ّٗٝفبرِْ ، »ْٛبٚه رٛهاويٕب فبر ْٛىْ اٚگزبي ،ثٛك 125 .رٛهاويٕبوٗ كهكٚهاْ
ٔيبثذ ٍٍٕٞذ فٛك ،فب ّٗٝها ثٗ ٍوپوٍزي اِٛهؽىِٛزي ِإِٛه ّٔٛكٖ ثٛك،كه ثيٓ
اٍوايي وٗ اى ِْٙلثٗ لوالٛهَ ا٥ياَ ّلٖ ثٛكٔل  ٚث٦ل٘ب كه ّ٘بْ عب ثٗ كالٌي
هٚي آٚهكٖ ثٛك ٚكهىِبْ ؽيبد اٚگزبي ٚاهك اهكٚي رٛهاويٕب ّلٖ ثٛك ،ثٗ ؽغبثذ
فٛك ثوگييل 126 .فب ّٗٝوٗ ىٔي ثب٘ ُٛثٛكٚكهٝي كٚهاْ اٚگزبي رٛأَزٗ ثٛك
صوٚري ثٗ ُ٘ ثئل ،ثٗ ِوٚه ِؾوَ اٍواه رٛهاويٕب فبرّ ْٛل .وبه ثٗ عبيي هٍيل وٗ
كٍزٛهاد ا ٚؽوف آفو ها ِي ىك .آْ چٕبْ وٗ ٘و ىِبْ اهاكٖ ِي ووك،
اِوٙٔٚي٘بي ّليل ِي ّٔٛك ٚكٍذ ثٗ رٛ٦ي٘ ٚىها ُ٘ ِي ىك .ثيهگبْ فواٍبْ
127
ُ٘ ،وٗ اى ٚعٛك ايٓ ىْ ٍَِّبْ ثَيبه فْٕٛك ثٛكٔل ،ا ٚها ؽّبيذ ِي ووكٔل.
كهؽبٌي وٗ اّواف ِغٛي كه ِمبثً ثَ ٜايٓ ٔفٛمچٕبْ كٍذ ثٗ رؾووبد رالفي
عٛيبٔٗ ىكٔلوٗ ٔٙبيزب“ ثب ثٗ كٍذ گوفزٓ للهد ر ٍٜٛگيٛن  ،اِو ثٗ لزً
فب ّٗٝفبر ْٛكاكٖ ّل .ثليٓ روريت  ،ثبيليبكآٚه ّلىٔبْ ايٓ ٝجمٗ وٗ ّ٘چْٛ
فٛاريٓ  ٚىٔبْ ٝجمخ اّواف ٢ٔٚبِيبْ ه٥بيذ هٍ َٛلجيٍٗاي فٛكها اهطِي ٔٙبكٔل
 ،ثٗ ٚاٍٞخ اٍزمواه كيٓ اٍالَ كه ثيٓ ٝجمخ ؽبوّٗ وٗ ِزإصو اى ٔفٛم فوٕ٘گ چٕل
ٕل ٍبٌخ اٍالِي كه ايواْ ثٛك ،ثٗ ِوٚه ثٗ ايٓ ٔىزٗ هٍيلٔل وٗ«ِوك لبكه اٍذ ٚ
ؽبوُ ٚ ،ىْ ِؾى.»َٛ
كه ؽميمذ  ،اى آْ پٌ ٔفٛم  ٚللهد ىٔبْ كه عبِٗ٦اي وٗ ثو اٍبً ِٛاىيٓ
ّو٥ي ،پنيوُ ّٙو ْٔيٕي  ٚكٚهّلْ اى ٍٕزٙبي ايٍي ،ثٗ ثوروي ِوكاْ ثوىٔبْ
ِٕغو ّل ،ثٗ ٕٛهد غيو َِزميُ كهآِل ٚكهعبِ ٗ٦رضجيذ ّلٔ .فٛمي وٗ ٘وچٗ
ثيْزو كهفبٔٗ٘ب ِؾجِ ًٛي ِبٔل  ،ثو كٔيبي پيوأِْٛبْ رَوي ِي يبفذ.
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پٖ ًَضت :
1ـ ؽَٓ ٕله ،ؽمٛق ىْ كه اٍالَ  ٚاهٚپب ،ثبٔه ٍِي ،رٙواْ49 ٓ ،1316 ،
2- Patriarchy
3- Matriarchy
4- Robin E. Fox, Kinship and Marriage . p.27.London. 1964

ٚ -5يً كٚهأذ ،ربهيـ رّلْ ،ط ا،

 .43 ٓ ،1988عٛىف ،هٍٚهِ ،ملِٗاي ثو عبِٗ٦

ّٕبٍي ،ثٙوٚى ٔجٛي ،رٙواْ164. ٓ ،1350 ،
ِ -6ورٚي ِٙٞوي٢ٔ ،بَ ؽمٛق ىْ كه اٍالَٕ ،لها204. ٓ ،1369 ،
ِ -7ويُ ف ًٚاهلل ،اٌّوؤٖ في  ً١االٍالَ ،كاهاٌي٘وا ،ثيوٚد32. ٓ ،1405 ،
ِ - 8ورٚي هأٚلي  ،ربهيـ اعزّب٥ي ايواْ ،ط  ،4اِيو وجيو ،رٙواْ32. ٓ ،1347 ،
 -9ؽَٓ آىاك،پْذ پوكٖ٘بي ؽوَِوا ،أيٌي27. ٓ ،1364 ،
ٞ٥ -10بٍِه عٛيٕي ،عٙبٔگْبي عٛيٕي ،ط  ،1چ ِؾّل ليٚيٕيٌ ،يلْ ٌٕ ٚلْ،

، َ 1912

ٕٔ 37 ،75
 -11ثواي اٝال٥بد ثيْزو ه .ن  :ثٗ ِٕبث ٚ ٤وزت كٚهح ِغٛي  ٚايٍقبٔي.
 -12اثٓ ثٍ ،ٗٝٛٞفؤبِٗ (هؽٍٗ)  ،روعّخ ِؾّل ٍ٥ي ِٛؽل ،ثٕگبٖ روعّٗ ْٔ ٚو وزبة ،رٙواْ،
329. ٓ ،1337
13ـ ٚالكيّيو رَف٢ٔ،بَ اعزّب٥يِغٛي(فئٛكاٌيَُفبٔٗثلّ،)ُٚيويٓ ثيبثبٔي،أزْبهادٍّ٥ي ٚ
فوٕ٘گي ،رٙواْ،1365،

ٕٔ.102-103

14ـ ثورٌٛل اّپٌٛو ،ربهيـ ِغٛي كه ايواْ ،روعّخ ِؾّٛك ِيو آفزبةٍّ٥ ،ي فوٕ٘گي ،رٙواْ،
394. ٓ ،1365
15ـ ّ٘بْ .395 ٓ ،
16ـ ّيويٓ ثيبٔي ،ىْ كه ايواْ ٖ٥و ِغٛي ،كأْگبٖ رٙواْ44 ٓ ،1352 ،
17ـ اّپٌٛو ّ٘ ،بْ . 397 ٓ ،
18ـ يٛافيُ ثبهن٘ب ٚىْ ،اِپواٛٝهي ىهك چٕگييفبْ  ٚفوىٔلأِ ،روعّخ اهكّيو ٔيه پٛه،
ىٚاه ،رٙواْ72 ٓ ،1346 ،
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 - 19اّپٌٛو ّ٘ ،بْ 39. ٓ ،
٘ٚ -20بة ٌٚي ،غٛهي كه أليْخ ؽمٛلي چٕگييفبْ ثو ِجٕبي يبٍبِ( ،غِّ ٗ٥ٛمبالد اٌٚيٓ
ٍّيٕبه ربهيقي ٘غِ َٛغٛي ثٗ ايواْ  ٚپيبِل٘بي آْ) ،ط  ،2كأْگبٖ ّٙيل ثْٙزيٓ ،1379 ،
.1343
21ـ عٛيٕيّ٘،بْ  ،ط 201 ٕٔ ،2ـ ،200وبرويٌّٓ ،جزٓ ،آْ ،رلا ٚ َٚرؾٛي كه ربهيـ ِيبٔٗ
ايواْ ،ي٦مٛة آژٔلْٔ ،ؤي ،رٙواْ 312. ٓ 1372،
ًٍَِّ -22ب ِغٛالْ ىٔبْ  ٚكفزواْ فوِبٔوٚايبْ ِغٍٛة ها ثٗ ّ٘ٗ ٕٛهري كه افزيبه كاّزٕل.
چٕبْ وٗ ؽوَِواي ٍٍٞبْ عالي اٌليٓ فٛاهىِْبٖ ثٗ ٍبي

٘ 618غوي لّوي ثٗ رٖوف

عغزبي كهآِل ِ ٚيبْ اٝوافيبْ ٚي رمَيُ ّل.
23ـ ثيبٔي ّ٘ ،بْ 29 ٓ ،
ٌّ -24جزٓ ّ٘ ،بْ 312. ٓ ،
 -25عٛيٕي ،ط  ،242 ٓ ،2اّپٌٛو ّ٘ ،بْ 392. ٓ ،
 -26ؽجيت اهلل ٕؾيؾي ٍ ،فؤبِِٗ ،بهوٛپ ،ٌٛٛرٙواْ ،ثٕگبٖ روعّٗ ْٔٚووزبة.79 ٓ،1350 ،

ٕيغٗ

 QUMA :ـ27

28ـ لجيٍخ ِبكهچٕگيي ٘ٛآٌ ، ْٛوٗ ثٗ لٖل أزمبَ هثٛكْ كفزوّبْ ر ٍٜٛپله چٕگيي ،ثورٗ ها
هثٛكٔل ٘ٚوچٕل وٗ كه ِٕبث ٤كهثبة ر٦وي٘ ثٗ ٚي اٝال٥بد ِزفبٚري ٔمً ّلٖ اِبثٗ ٘وؽبي
ثبرٛعٗ ثٗ ثبهكاه ثٛكْ ا ٚكه ىِبٔي وٗ چٕگيي كه اىاء ؽٍّٗ ثٗ ِوگيذ ٘ب ِٛفك ثٗ آىاك ووكْ اٚ
ٍٚبيو ىٔبْ لجيٍٗ اُ ّلٖ ثٛك  ،كه ثيٓ هاٖ ىايّبْ ووك وٗ چ ْٛچٕگيي ٘يچ گبٖ ٔزٛأَذ ايٓ
فوىٔل ها وٗ ثٗ ٚاٍٞخ ٔب ثٗ ٕ٘گبِي رٌٛلُ (عٛعي) فٛألٖ ّل ،فوىٔل ٚال٦ي فٛك ثلأل  ،اِب
وّبوبْ ٥اللخ فٛك ها ثٗ ثورٗ ؽف ٠ووك  ٚأ ٚيي ربپٌ اى ِوگ ّ٘ٛوُ اى ِمبَ ِٕ ٚيٌذ
ٚااليي ثوفٛهكاه ثٛك  ٚثٕب ثٗ هٍُ ِغٛي رب ر٦ييٓ عبْٔيٓ چٕگيي ثٗ هرك ٚفزك اِٛه اِپوارٛهي،
َّ٘و فٛك ِجبكهد ٚهىيل .يٛافيُ ثبهن ٘بٚىّْ٘ ،بْ . 50 ٓ ،پٛهاْ فوفياك  ،ىْ اى وزيجٗ رب
ربهيـ  ،ط  ، 1رٙواْ  ،ىهيبة . 398 ٓ ، 1378 ،
Qulanـ 29
 Yasuqanـ30
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 Kunjuـ32

 -33ربهيـ ٍوي ِغٛالْ (يٛاْ چبئ ٛپيّٗ)ّ ،يويٓ ثيبٔي ،رٙواْ،كأْگبٖ رٙواْ،1351 ،ثٕل 155.
34ـ ٍفؤبِخ ِبهوٛپ .93 ٓ ،ٌٛٛاّپٌٛو ّ٘ ،بْ 392.-393 ٕٔ ،
 -35ربهيـ ٍوي ِغٛالْ  ،ثٕل 66
ٌّ -36جزٓ ّ٘ ،بْ 313. ٓ ،
 -37ثواي اٝال ٣ثيْزو كه ِٛهك ايٓ اىكٚاط پو ِبعوا هعّٛ ٣ٛك ثٗ وزت كٚهح ِغٛي ّ٘چ:ْٛ
ؽجيت اٌَيوِ ،غّ ٤االَٔبة ،ميً عبِ ٤اٌزٛاهيـ ،ربهيـ عاليويبّْ٘ ،چٕيٓ كه ّ٘يٓ ِمبٌٗ
ثقِ ِوث ٛٛثٗ ِ٦وفي ىٔبْ ثوعَزخ ِغٛي.
 -38هّيلاٌليٓ ف ًٚاهلل ،عبِ ٤اٌزٛاهيـ ،ط

 ،3ثٗ ٍ٦ي  ٚا٘زّبَ٥ .جلاٌىويُ ٍ٥ي اف،

فوٕ٘گَزبْ  ٍَٛ٥عّٛٙهي ّٛهٚي ٍٍٛيبٌيَزي آمهثبيغبْ531 ٓ ،1957 ،
39ـ ٍفؤبِخ ِبهوٛپ79. ٓ,ٌٛٛ
-40عٛيٕي ّ٘ ،بْ  ،ط .531 ٓ ، 3
41ـ ِؾّلثٓ ٕ٘لّٚبٖٔ ،قغٛأي ،كٍزٛهاٌىبرت ،رٖؾيؼ ٥جلاٌىويُ ٍ٥ي اف ،ط  ،1عيء ،1
فوٕ٘گَزبْ  ٍَٛ٥عّٛٙهي ّٛهٚي420.-421 ٕٔ ،1964 ،
 -42ربهيـ ٍوي ِغٛالْ ،ثٕل . 168
 Balqanـ43

ٚ – 44الكيّيورَف ّ٘ ،بْ 95. ٓ ،
 -45هّيل اٌليٓ ف ًٚاهلل ّ٘ ،بْ  ،ط . 565 ٓ ،3
 -46اّپٌٛو ّ٘ ،بْ 40. ٓ ،
 -47ثيبٔي ّ٘ ،بْ 43. ٓ ،
ٚ -48الكيّيورَف ّ٘ ،بْ 95. ٓ ،
ٚ -49الكيّيورَف ّ٘ ،بْ .40 ٓ ،
 Kukajiـ50

 -51هّيل اٌليٓ ف ًٚاٌٗ ّ٘ ،بْ  ،ط 7. ٓ ،3
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 -52اّپٌٛو ّ٘ ،بْ . 395 ٓ ،
ِ -53ؾّلثٓ ٕ٘لّٚبٖ  ،كٍزٛهاٌىبرت ،ط  ،1عيء . 442-443 ٕٔ ،1
٥ Qasqaq -54واثخ ٍٛاهي ِوغٛة .
 -55ربهيـ ٍوي ِغٛالْ ،ثٕل 64
 -56ىْ كه ٖ٥و ِغٛي 52. ٓ ،
 -57رلا ٚ َٚرؾٛي كه ربهيـ ِيبٔٗ ايواْ 314. ٓ ،
 -58رلا ٚ َٚرؾٛي كه ربهيـ ِيبٔٗ ايواْ 317. ٓ ،
 -59ربهيـ ٍوي ِغٛالْ  ،ثٕل .156
ٍ -60فؤبِخ ِبهوٛپ. 87-88 ٕٔ ،ٌٛٛ
 -61يٛافيُ ثبهن ٘بٚىّْ٘ ،بْ. 73 ٓ ،
 -62فٛاعٗ هّيلاٌليٓ ف ًٚاهلل،عبِ ٤اٌزٛاهيـ  ،ط . 570 ٓ ،3
ّ٘ -63بْ . 571 ٓ ،
 -64ربهيـ ايواْ اى كٚهاْ ثبٍزبْ رب پبيبْ ٍلٖ ٘غلُ٘ ِيالكي ،وويُ وْبٚهى ،أزْبهاد پٛيِ،
رٙواْ ،1359 ،اى ٕٔ  372رب . 364
ٝ-65جمبد ٔبٕوي ،ثٗ رٖؾيؼٌٚ :يُ ٔبٌٍٛيٌ  ،... ٚوٍىزٗ. 179 ٓ ،َ1864 ،
ٚ -66عٛك ّب٘ياكٖ فبُٔ٘بي َِيؾي ِغٛي ِْ ٚبٚهاْ ٚ ٚىيو ايْبْ ثب٥ش ٔفٛم اٍبٍي
ِن٘ت َِيؾيذ ّلٖ ،ثٗ رقٖئ اِزيبىاد ٚيژٖ ثواي َِيؾيبْ  ٚؽَٓ هفزبه ثب ٘يئذ
َِيؾي ِٕغو ّل .رٛهاويٕب فبرٍ ،ْٛولٛيزي ثيگي ،كٍپيٕب (ِويُ)  ... ٚاى عٍّٗ ىٔبْ ٍالٝيٓ
ايٍقبٔي ثٛكٔل وٗ چ ْٛثو كيٓ َِيؼ ثٛكٔل رإصيو ىيبكي كه اّبٔ ٗ٥فٛم َِيؾيبْ كه عبِٗ٦
كاّزٕل .اثٓ اٌ٦جوي ،ربهيـ ِقزٖو اٌلٚي ،ثيوٚد،

،284 -285 ٚ 256 ٚ248 ٕٔ ،1958

ِٕٛچٙوِ ،ورٛٚيَِ ،بئً ٖ٥و ايٍقبٔبْْٔ ،2 ،و آگبٖ ،رٙواْ. 111 ٓ ،1370 ،
67 - Kitu - Buqa

٥ -68جبً ،الجبي ،ربهيـ ِغٛي  ٚاٚايً ليبَ ريّٛهي ،ط  ،1أزْبهاد ٔبِه198. ٓ ،1376 ،
 -69اثٛاٌمبٍُ ٥جلاهلل ،اٌمبّبٔي ،ربهيـ اٌٚغبريِٙ ،ٛيٓ ّ٘جٍي ،ثٕگبٖ روعّٗ ْٔ ٚو وزبة،
رٙواْ. 89 ٓ ،1348 ،

ٍضع٘ت س٘اسٖ ،اجتواعٖ ٍ فشٌّگٖ صًاى ...
ّ -70يويٓ ثيبٔيّ٘ ،بْ. 64 ٓ ،
 -71ثورٌٛل  ،اّپٌٛوّ٘ ،بْ 188. ٓ،
ٍ -72فؤبِٗ اثٓ ث. 329 ٓ ،ٗٝٛٞ
 -73ىْ كه ٖ٥و ِغٛي. 80 ٓ ،
 Numulun -74يب ِ .ٌْٛٛٔٛىٔلگي ٚي ثب ِبكه چٕگيي يٕ٦ي «٘ٛآٌّ »ْٛجب٘ذ ىيبكي كاهك.
 -75فٛألِيو ،غيبس اٌليٓ ّ٘بَ اٌليٓ اٌؾَيٕي ،ربهيـ ؽجيت اٌَيوفي افجبه ثْو ،ثٗ وِّٛ
ِؾّل ٍ٥ي رولي ،ط  ،3فيبَ ،رٙواْ( 13 ٓ ،1333 ،عيء اٚي).
ّ - -76يويٓ ثيبٔيّ٘ ،بْ . 81 ٓ ،
 Boqtaq -77ثٛلزك يب ٔ٥ٛي ٍوثٕل  ٚوالٖ فٛاريٓ ِغٌٛي ثٗ ّّبه ِيهفذ وٗ كه ٚالّ٘ ٤بْ
ربط ٍِىٗ ِؾَٛة ّلٖ كه ِواٍُ هٍّي  ٚرْويفبري اٍزفبكٖ ِيّل.
 -78عبِ ٤اٌزٛاهيـ ،ط 10. ٓ ،3
 -79عبِ ٤اٌزٛاهيـ ،ط 189. ٓ ،3
ّ -80يواىي ،ف ًٚاهلل ثٓ ٥جلاهلل ،ربهيـ ٕٚبف اٌؾٚوٖ كه اؽٛاي ٍالٝيٓ ِغٛي ،ثٗ ا٘زّبَ
ِؾّل ِٙلي إفٙبٔي ،ط  ،1اثٓ ٍيٕب  ٚع٦فوي ،رٙواْ136. ٓ ،1338 ،
ّ -81يويٓ ثيبٔيّ٘ ،بْ . 87 ٓ ،
ّ٘ -82بْ . 84 ٓ ،
 -83فٛاعٗ هّيلاٌليٓ ف ًٚاهللّ٘ ،بْ 169. ٓ ،
ّ٘ -84بْ. 173 ٓ ،
٥ -85جبً الجبي،ربهيـ ِغٛي .358 _356 ٕٔ،پٛهاْ فوفياك اى وزيجٗ رب ربهيـ،ط1018. ٓ،2
 -86اثٓ ثّ٘،ٗٝٛٞبْ .222 ٓ ،ربهيـ ٍوي ِغٛالْ ،ثٕل٘بي  ٚ .188 ٚ 130ربهيـ عٙبٔگْبي
عٛيٕي ،ط .37ٚ33ٚ24_25 ٕٔ ،3فٛاعٗ هّيلاٌليٓ ف ًٚاهللّ٘ ،بْ  ،ط. 226 ٓ ،3
ّ -87يويٓ ثيبٔي ،ىْ كه ٖ٥و ِغٛي91.-92 ٕٔ ،
 -88كٍزٛهاٌىبرت ،ط  ،1عيء ك421. _ 424 ٕٔ ،َٚ
ّ٘ -89بْ . 418-420 ٕٔ ،
ّ -90يويٓ ثيبٔي ،ىْ كه ٖ٥و ِغٛي99. ٓ ،
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ٍ -91فؤبِٗ ِبهوٛپ176. -177 ٕٔ ،ٌٛٛ
92 - Ulu
93 -Keucak

ٍ -94فؤبِخ اثٓ ثّ٘ ،ٗٝٛٞبْ .333 ٓ ،
 95ـ فٛاعٗ هّيلاٌليٓ ف ًٚاهللّ٘ ،بْ ،ط. 536-538 ٕٔ ،3
 -96فٛاعٗ هّيلاٌليٓ ف ًٚاهللّ٘ ،بْ ،ط. 569-529ٕٔ،3
ِ -97ؾّلثٓ ٕ٘لّٚبٖ ،كٍزٛهاٌىبرت ،ط  ،1عيء اٚي133.-134 ٕٔ ،
ٚ -98الكيّيو رَف ٢ٔ ،بَ اعزّب٥ي ِغٛالْ193. ٓ ،
 -99ربهيـ ٍوي ِغٛالْ ،ثٕل . 65
 -100لجچبق ِٕ٦بي كهفذ ر ٛفبٌي ِيك٘ل وٗ چِ ْٛبكه ايٓ وٛكن كه كهفزي رٛفبٌي ٤ٙٚ
ؽًّ ووكٖ ثٛك ثليٓ ٔبَ فٛألٖ ّل .
ِ -101ؾّلثٓ ٕ٘لّٚبٖ  ،كٍزٛهاٌىبرت ،ط  ،1عيء ك. 6-13 ٕٔ ،َٚ
 -102اثٛاٌمبٍُ اٌمبّبٔي  ،ربهيـ اٌٚغبري129. ٓ ،ٛ
 -103ربهيـ ٍوي ِغٛالْ ،ثٕل .16
آوب ثٗ ِٕ٦بي ِبكه اٍذ 104- Hoalun .

 - 105اٚعيٓ ثٗ ِٕ٦بي ٍِىٗ اٍذ .
 -106ربهيـ ٍوّي ِغٛالْ ،ثٕل . 21
 Tab - Tanqri -107ثٗ ِٕ٦بي هٚاْ آٍّبٔي ٌمت ايٓ هٚؽبٔي ّّٓ ثٗ ٔبَ وٛوٛع ٛثٛك.
 -108يٛآفيُ ثبهن ٘بٚىْ ،اِپواٛٝهي ىهك. 50 ٓ ،
 -109ربهيـ اٌٚغبري.152 -151 ٕٔ ،ٛ
 – 110پٛهاْ فوفياك  ،ىْ اى وزيجٗ رب ربهيـ ،ط . 651 ٓ ،1
111 - Gorquz

 -112اثٛاٌمبٍُ اٌمبّبٔي ،ربهيـ عٙبٔگْبي عٛيٕي ،ط 143. ٓ ،2
 -113ىْ كه ٖ٥و ِغٛي148. ٓ ،
 _114عٛيٕيّ٘ ،بْ ،ط 131. ٓ ،1

ٍضع٘ت س٘اسٖ ،اجتواعٖ ٍ فشٌّگٖ صًاى ...
٥ -115جبً الجبي  ،ربهيـ ِغٛي154. ٓ ،
 -116پٛهاْ فوفياك  ،ىْ اى وزيجٗ رب ربهيـ ،ط . 861 ٓ ،2
٥ -117جبً الجبي ،ربهيـ ِغٛي  ٚاٚايً ايبَ ريّٛهي. 410 ٓ ،
 -118پٛهاْ فوفياك ،ىْ اى وزيجٗ رب ربهيـ ،ط . 394 ٓ ،2
ٕ -119لهوْبٚهى ،اى هاث ٗ٦رب پوٚيٓ ،چبپ وبٚيبْ14. ٓ ،1335 ،
 -120پٛهاْ فوفياك ،ىْ اى وزيجٗ رب ربهيـ ،ط . 548 ٓ ،1
٥ -121جبً الجبي  ،ربهيـ ِغٛي  ٚاٚايً ايبَ ريّٛهي 356 ٓ ،اٌي  .358پٛهاْ فوفياك  ،ىْ اى
وزيجٗ رب ربهيـ ،ط 1018 ٓ ،2
ٚ -122الكيّيو رَف ٢ٔ،بَ اعزّب٥ي ِغٛالْ93. ٓ ،
ّ -123يويٓ ثيبٔي ،ىْ كه ٖ٥و ِغٛي.116 -117 ٕٔ ،
ّ _124يويٓ ثيبٔي ،ىْ كه ٖ٥و ِغٛي ٓ 118.
 -125ايٓ ىْ ٘وچٕل وٗ ايوأي ٍَِّ ٚبْ ثٛكٌٚ ،ي ثٛاٍٞخ عَِ ٛب٥ل كٚهح ِغٛالْ رٛأَزٗ
ثٛك ،ثٗ عبيگبٖ ثبالرو اعزّب٥ي كٍذ يبثل.
 -126عٛيٕي ّ٘ ،بْ  ،ط 1310. ٓ1
 -127هّيلاٌليٓ ف ًٚاهلل  ،عبِ ٤اٌزٛاهيـ ،ط .133 ٓ ،1

هٌابع ٍ هآخز :
1ـ آىاك ،ؽَٓ ،پْذ پوكٖ٘بي ؽوَِوا ،أيٌي.1364،
2ـ اثٓ ثٍ ،ٗٝٛٞفؤبِٗ (هؽٍٗ) ِؾّل ٍ٥ي ِٛؽل ،رٙواْ ،ثٕگبٖ روعّٗ ْٔ ٚو وزبة.1337 ،
3ـ اثٓ اٌ٦جوي ،ربهيـ ِقزٖو اٌلٚي ،ثيوٚد. 1958 ،
4ـ اّپٌٛو ،ثورٌٛل ،ربهيـ ِغٛي كه ايواِْ ،ؾّٛك ِيو آفزبة ،چ ،2رٙواْ ٍّ٥ ،ي فوٕ٘گي ،رٙواْ،
.1365
5ـ اٌمبّبٔي ،اثٛاٌمبٍُ ٥جلاهلل ،ربهيـ اٌٚغبريِٙ ،ٛيٓ ّ٘جٍي ،رٙواْ ،ثٕگبٖ روعّٗ ْٔ ٚو وزبة،
.1348
6ـ الجبي٥ ،جبً ،ربهيـ ِغٛي  ٚاٚايً ايبَ ريّٛهي ،ط  ،1چ  ،1أزْبهاد ٔبِه.1376،
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7ـ ثيبٔيّ ،يويٓ ،ىْ كه ايواْ ٖ٥و ِغٛي ،چ  ،1رٙواْ  ،أزْبهاد كأْگبٖ رٙواْ.1352 ،
8ـ پٞوّٚفَىي ،پ ،پيگٌٍٛٛىبيب ،... ٚ ،ٚ ،ْ ،ربهيـ ايواْ اى كٚهاْ ثبٍزبْ رب پبيبْ ٍلٖ
٘غلُ٘ ِيالكي ،وويُ وْبٚهى ،رٙواْ ،أزْبهاد پٛيِ.1359 ،
9ـ رَفٚ ،الكيّيو٢ٔ ،بَ اعزّب٥ي ِغٛي (فئٛكاٌيَُ فبٔٗ ثلّ )ُٚيويٓ ثيبثبٔي ،رٙواْ،
أزْبهاد ٍّ٥ي  ٚفوٕ٘گي.1365 ،
10ـ عٛيٕيٞ٥ ،بٍِه ،عٙبٔگْبي عٛيٕي ،ط  ،1چ ِؾّل ليٚيٕيٌ ،يلْ ٌٕ ٚلْ .
11ـ فٛألِيو ،غيبس اٌليٓ ّ٘بَ اٌليٓ اٌؾَيٕي ،ربهيـ ؽجيت اٌَيوفي افجبه ثْو ،ثٗ وِّٛ
ِؾّل ٍ٥ي رولي ،ط  ،3رٙواْ ،فيبَ.1333 ،
 - 12هأٚليِ ،ورٚي ،ربهيـ اعزّب٥ي ايواْ ،ط  ،4رٙواْ ،اِيو وجيو1347 ،
13ـ هّيلاٌليٓ ف ًٚاهلل ،عبِ ٤اٌزٛاهيـ ،ط

٦ٍ ،3ي  ٚا٘زّبَ٥ :جلاٌىويُ ٍ٥ي افْٔ ،و

فوٕ٘گَزبْ  ٍَٛ٥عّٛٙهي ّٛهٚي ٍٍٛيبٌيَزي آمهثبيغبْ.1957 ،
 - 14هٍٚه ،عٛىفِ ،ملِٗاي ثو عبِّٕ ٗ٦بٍي ،روعّٗ ،ثٙوٚى ٔجٛي1350 ،
15ـ ّيواىي ،ف ًٚاهلل ثٓ ٥جلاهلل ،ربهيـ ٕٚبف اٌؾٚوٖ كه اؽٛاي ٍالٝيٓ ِغٛي ،ثٗ ا٘زّبَ
ِؾّل ِٙلي إفٙبٔي ،ط  ،1اثٓ ٍيٕب  ٚع٦فوي ،رٙواْ.1338،
ٕ - 16له ،ؽَٓ ،ؽمٛق ىْ كه اٍالَ  ٚاهٚپب ،رٙواْ ،أزْبهاد ثبٔه ٍِي1316 ،
17ـ فوفياك ،پٛهاْ  ،ىْ اى وزيجٗ رب ربهيـ  ،ط  ، 1رٙواْ ،أزْبهاد ىهيبة . 1378 ،
18ـ ف ًٚاهللِ ،ويُ ،اٌّوؤٖ في  ً١االٍالَ ،كاهاٌي٘وا ،ثيوٚد.1405،
19ـ ٌّجزٓ ،آْ وبرويٓ ،رلا ٚ َٚرؾٛي كه ربهيـ ِيبٔٗ ايواْ ،ي٦مٛة آژٔل ،چ  ،1رٙوأْْ ،ؤي،
. 1372
20ـ ِبهوٛپٍ،ٌٛٛفؤبِٗ ،ؽجيت اهلل ٕؾيؾي ،رٙواْ ،أزْبهاد ثٕگبٖ روؽّٗ ْٔٚووزبة .1350 ،
21ـ ِورٛٚيِٕٛ ،چٙوَِ ،بئً ٖ٥و ايٍقبٔبْ ،چ  ،2رٙوأْْ،و آگبٖ.1370 ،
22ـ ِٙٞويِ ،ورٚي٢ٔ ،بَ ؽمٛق ىْ كه اٍالَ ،چ  ،14رٙواْ ،أزْبهاد ٕلها.1369 ،
23ـ ِٕٙبط ٍواط ،اثّ٥ٛوٝ ، ٚجمبد ٔبٕوي ،ثٗ رٖؾيؼٌٚ :يُ ٔبٌٍٛيٌ  ،... ٚوٍىزَٗ1864 ،
24ـ ٔبّٕبفزٗ ،ربهيـ ٍوي ِغٛالْ (يٛاْ چبئ ٛپيّٗ) ّيويٓ ثيبٔي ،رٙواْ ،أزْبهاد كأْگبٖ
رٙواْ. 1351 ،
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ٍضع٘ت س٘اسٖ ،اجتواعٖ ٍ فشٌّگٖ صًاى ...
ٔ -25قغٛأيِ ،ؾّلثٓ ٕ٘لّٚبٖ ،كٍزٛهاٌىبرت ،رٖؾيؼ ٥جلاٌىويُ ٍ٥ي اف ،ط  ،1أزْبهاد
فوٕ٘گَزبْ  ٍَٛ٥عّٛٙهي ّٛهٚي.1964 ،
ٚ -26يي٘ٚ ،بة ،غٛهي كه أليْخ ؽمٛلي چٕگييفبْ ثو ِجٕبي يبٍبِ(،غِّ ٗ٥ٛمبالد اٌٚيٓ
ٍّيٕبه ربهيقي ٘غِ َٛغٛي ثٗ ايواْ  ٚپيبِل٘بي آْ) ،ط

 ،2چ  ،1أزْبهاد كأْگبٖ ّٙيل

ثْٙزي ،رٙواّْ٘ 1379 ،يٓ ِمبٌٗ ثقِ ِوث ٛٛثٗ ِ٦وفي ىٔبْ ثوعَزخ ِغٛي.

