ضذیـاپظس،داصفگاىـهیذچهشاشاهظاص 
ج 

ٜمل ٔ
صانه ُ
ـهاسى،۱ةهاس ۱۳۹۴
ؼالیکو،
ٔ

گیشیطکاسکشدهایؼاصناشچفوطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 

ـکل
ٔ
(صظیؽضذىنؽئظل) 
نؽخاصهنظنضیچلکی1
ٔ
ـهشامجلیلیاش 2
حاسیخدسیاٜد ۹۴/۱/۷0

حاسیخپزیشؿ ۹۴/۲/۲۲0
چکیذى 
اص ةذط حؤؼیؾ ـاهضفاهی هخانضفی ،ایط ـاهاش ةشای ایط که دائو دسجشیاش اطوآ طاحظال اجخهأی ط
ةهکاس ةشصذ،دؼخگاهیاٌالٔاحیایجاد کشدصذ که
کفظسةاـضذطدسنظا ٖ٠نهو ةخظاصضذحذاةیش الصمسا 

ؼیاؼی

نیخظاصضذ.ایضاش
ح١لیذاصٔضظاصیکهصظیؽضذگاشیظصاصیةهآشدادىاصذ،آشسا«ؼاصناشچفوطگظؿـاى»  


ةه
گشٜخضذطةهـکلاٜشادی

نجهظٔهایاصاٜشاددسؼخکا سط طٜاداسةهـاىةظدصذ،کهنؽخ١یهاًاص ـاىدؼخظ س  
نی
نیآطسدصذ .یظصاصی ها ایط صهاد سا «اٜذالهظػ
صاـضاػ اص ؼشاؼش انپشاٌظسی هخانضفی ةشای طی خت ش  
ةهههیطنٕضادیذىنیـظد.دس

ةاصیلیظػ»صانیذىاصذ،دسنضاةٖنمشیدطسۀهخانضفیاشصیضطاژۀ«گئظـکه»
ایط ن١اله چگظصگی ـکلگیشی صهاد ختشگیشی ـاى ،کاسکضاش ،کاسکشدها ط حؤریشاحی که ایط صهاد دس دؼخگاى
نیگیشد .
حکظندطجانٕۀٔمشهخانضفیداـخهاؼد،نظسدةشسؼی٠شا س 

طاژگاشکلیذی0هخانضفیاش،چفوـاى،گظؿـاى،کظسطؿ،داسیظؿ .








1داصفجظیکاسـضاؼیاسـذحاسیخایشاشةاؼخاشداصفگاىـهیذچهشاشاهظاصmastaneh.momeni@gmail.com
2داصفیاسگشطىحاسیخداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص jalilianshahram@yahoo.com


صانهٔلهی-حخممی ُجضذیـاپظسداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص92/
ٜمل ٔ
ن١ذنه 
ةشایؼخطگٝخطدسنظسد«ؼاصناشچفوطگظؿپادـاى»دسصناشـاهاشهخانضفی،آـضاییةاایطؼاصناشط
کاسکشدهای آش الصم اؼد .کل دسةاس ط صیضدطلدهای نحلی ،صیشصّاسج ههیفگی«گظؿ ها» 1ط «چفو
ٌظسنؽخ١یوةهپادـاىگضاسؿنیدادصذ 3.

گشاشها 
ساةه
پادـاىةظدصذطهشسٜخاسٜخضه 

های»2
کهدسصضدیظصاصیهاةه«اٜذالهظػ

ةظدىاؼد
ؼپ َؽک»یا« ْؼ َپ َذک» 

صانیکهةه
نخمذیاشایطانظسنیدادصذَ «،
ةاصیلئظػ»
آشگظصه که احخفام نیگظیذ0
ةظدىاؼد  4.
��� (چفو پادـاى) نفهظس  
�����
������
��
نخخنسئیؾایطدؼخگاىةظدى،داسایٔذىایکاسنضذکهةهٜشناشـاىنظِٞةظدصذهشچضذ

ٔضظاشؼ َپک
«
َ
ط٠د یک ةاس دؼخگاىهای اداسی اؼخاشها سا ةاصسؼی کضضذ ط صخیجه سا ةه ٔشه ـاهضفاى ةشؼاصضذ» 5.ایط
نیةایؽدههچظشـخنـاهضفاىةفضظصذطةتیضضذ.اصایطجهدایفاشسا
ةاصسؼاشاخخیاسحامداـخضذ ط  
ـاىنیخظاصذصذ 6.

«چفو»طیا«گظؿ»
« اصجهلهطِایٞکاسنضذاشایطدؼخگاىصّاسجطنشا٠تددسکاسهاینؤنظساشکفظسیطلفکشیدسؼشحاؼش
انپشاحظسیطحهیهگضاسؿساجٖةهٌشصسح٢طٜخ٢انظسجاسیطحؽطیاؼظ جشیاشکاسهاةشایـاهضفاىایشاش
ةظدىاؼد» 7.جاصگ ادٔا صهظدى که ةاصسػ ؼاالصه سا ـاى ٘التاً اص ةیط ةشادساش ط پؽشاش خظد اصخخاب

صهظدىاؼد 8.


نی
هخانضفیاشةشایاسؼالؼشیٖایطاختاس ،ؼیؽخو«پیکـاهی» سااخخشآکشدىةظدصذ،که«صهةشٛطةاساشط
صه گشنا ط ؼشنا ط صه ـث ط سطص ،هیچیک پیک سا دس نؽیش خظد اص ؼشٔد ٜظٟالٕادىای که داسد ةاص
ـذىساپیهظد،پیامساةهپیکدطمنیدهذطاطةهپیکؼظمطحا


حٕییط
صهیداـد؛پیکصخؽدط٠خینؽی ش

هاةذیطگظصهدؼدةهدؼد دادىنیـ ظصذ طةهدؼد ـاىنیسؼذ 9 ».ههاصگظصهکههشطدطج

آخش...پیام
دسنیاشنظجظداجصصذۀجهاشهیچنظجظدیحضذسطحشاصپیکهایـاهیصیؽد» 1:.

نیگظیذ«0

دسیکیاصلظحههایی

نیآیذ؛ 
اصسطیالظاحیةا٠یناصذىاصدط س ٔى هخانضفیاٌالٔاججالثحظجهیةهدؼد  

که دس ـظؿ ةه دؼد آنذى ط نشةظً ةه دیظاصؽشای ایط نضٍ١ه اؼد -نؤنظساش دسآنذ (ححمیلداساش) ط
نیکضذ.
ةاجگیشاشةهصامکظدىکاکا طهظةاشهالخاؿاهلایالمطحتٕۀپاسؼهةهخظةیایطنظوظٓساحؤییذ  
1

gaušaka
didika

2

3احهذی،هخانضفیاشٜشناصشطایاشصنیططدسیا،ك۳ۺ.۱
-4احخفام،ایشاشدسصناشهخانضفیاش،ك .۴۷
5ههاش،ك.۴۸
6ـاپظسـهتاصی،جهاصذاسیداسیظؿةضسگ،ك۳ۺ.۱
7احخفام،ایشاشدسصناشهخانضفیاش،ك.۴۷
8جاصگ،داسیظؿیکوپادـاىپاسؼها،ك.۱۴۷
9هشطدطج،حظاسیخ،ج،۱ك.۹۳۳
ههاشجا.
 1:



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
  /۹۳
ٔ
نیـظد
صانیذىـذىاصذ،ةشناسطـط  

دسایطلظحههاچگظصگیةاصسؼیایطصهایضذگاشـاى،کهدسلظحه« ،پیک» 
نیگشدد که چگظصه ةاصسؼاش ـاهضفاهی انظساداسی طحخی جضئیاج انظسسطصاصه اٜشاد سا
آشها نٕلظم  
طاص  
نیصظیؽذ«0هشناىةاصسػ (پیک)
سؼیذگینیکشدصذ.یکیاصگهاـخگاش،ةهصام ِةل ِصساةضیةهصتظنظکیط ِصس 
کضذ.هیچکؾهشگضؼشکاسخظدصیؽد.نؤنظساشپشؼخفگاىآنذىاصذکه


هاساةاصسؼینی
آیذطن١ام

ـاهینی

ـذىةظد طؼش
ٔلدساةذاصضذطچظشپیکهضظصةهـاىگضاسؿصذادىنشدیساکهگاططگظؼٝضذةهاطؼپشدى 
کاسخظدصتظدةهصصجیشکشدىطةهآصجاةٝشؼخضذ»1.ةضاةشگٝخۀسجتی،لظحهایٜشاطاصیدسدؼدداسیوکهدس
هش نظسدی کضخشلهای نکشسی اصجام نیپزیشٜخه اؼد .دس لظحی پشؼیذى ـذى اؼد که ؼتث حؤخیش دس
ٜشؼخادشگضاسؿچیؽد 2.»...
داصذانایٞکضخشلحهامکفظسطصّاسجةشکاسنضذاشسانؽخ١یهاًریلاخخیاساج«هضاسپخیق» کهدسٔیطحال
ٜشناصذى گاسدنخمظكـاهضفاىةظدٔ،ضظاشصهظدىاؼد 3.ایطن١ام ،ن١خذسحشیطکاسنضذدسةاسةظدطهضاس
ٔ
صادۀپاسؼیساٜشناصذهینیکشد طنظسدأخهادپادـاىةظدطههۀ نؽائلطسطیذادهاینهوساةها ط


صجیث
گضاسؿنیداد 4.نٕهظالًطصیشحفشیٝاج (هضاسپخیق)ٜ،شدینادیط٠ائون١اماطپاسؼیةظد.نؽئظلیداللی

صهاصیدساصجامکاسهاةا٠ائون١امةظد.اطدسح١ی١د چفوطگظؿ ـاىةظدططصیشحفشیٝاجساصیشصّش
داـدطاطسانیپاییذ.طصیشحفشیٝاجٔالطىةشسیاؼدههۀانظسحشاؼخی،حٝاِخی،کاخداسیٜ،شناصذهی

صگهتاصاش ط خذنخکاساش ـاى ط دسةاس ط انظسی که نؽخ١یهاً ةا ـاى دس اسحتاً ةظدصذ ط صیضانظس ؼاخخهاصی،
داسی،سیاؼدٔالیۀخضاصهـاهی،اصتاسـاهی،دیظاشاداسیطـظسای
ٔ

داسیطاساةه

ةاصسؼی،کاسپشداصی،الٍتل
اؼد.ةهایطحشحیثپیذاؼدکهصهیحظاشدسدؼخگاىـاهضفاهیة ضسگ


نفظسحیدسةاسساصیضةشٔهذىداـخه
اٗکشدةاایطهههنشدپشصٝظر٘،یشنؽخ١یوصیش

هخانضفین١انیصیشطنضذحشطپ شصٝظرحشاصطصیشحف شیٝاجؼش
ُ
صّشحیضةیططحؽاػطگاىخٍشصاک٠ائون١امخظدةظد 5.
نیةیضیوةه
صظیؽذ؛دسنضاةٖیظصاصیاـاسىهایی  

سیچاسدٜشایةادیذیاصخ١ادیةهایطؼاصناشصگشیؽخهطنی
گظؿهای ـاى»،ایطدطالٍالحکهةهِاهشاصهوجذا
«چفهاش ـاى» طصیضةهصذسجاـاسىـذىاؼدةه« 
صظیؽضذگاشیظصاصیطِیٝهایههاصضذداـخضذیاـایذایفاش طِایٞایطدطگظصهگهاـخۀـاى

هؽخضذ ،دسصّش 
گظیضذةهصام«گظؿـاى» که


ساةاهوآنیخخهةاـضذ.ةیفخشنضاةٖیظصاصیاصٜشؼخادۀةلضذن١انیؼخطنی
گظصهایدؼخظسةضسگطؼشدةیشیاٜشؼخاد ٔى خاكـاىةظد.دسنضاةٖایشاصیهیچیادیاصایطگظصهن١امهاط

هایآسانیکهدسالٝاصخیطنمشیاٜخهاصذالٍالح gwshkyکهاص

حخی«چفوـاى» صفذىانادسپاپی ش 
طػ
ةظدىاؼدکهاص
اؼددیذىـذىاؼد.دسایضجاچضیطنیصهایذکهنؤنظسی 

gaushakaةهنٕضی«ـضظصذى»
1احخفام،ایشاشدسصناشهخانضفیاش،ك .۴۸
2سجتی،هضاسىهایگهفذى،ج،۲ك .۳۱۳
3داصذانای،ٞحاسیخؼیاؼیطا٠خمادیهخانضفیاش،ك .۱۱
4احهذی،هخانضفیاشٜشناصشطایاشصنیططدسیا،ك۱ۺ.۱
5

.۳۴


صانهٔلهی-حخممی ُجضذیـاپظسداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص94/
ٜمل ٔ
ال ـایذ صظٔی دادؼخاش اؼخاش
ٌش ٛحکظند نشکضی گهاـخه  
نیـذ حا ةه انظس ٠اصظصی سؼیذگی کضذ ،نز ً

طاژىای که یظصاصیاش
ةظدىاؼد .ایط حضها ـاهذی اؼد ةشطجظد نؤنظساصی که دسنضاةٖ یظصاصی آنذى اؼد  1.
نیـضاخخضذ 2.ةه گضاسؿ نضاةٖ ،ـاهاش هخانضفی
ححد ٔضظاش «ةاصیلئظػ اطحا» ةه نٕضی «گظؿ ـاى»  
ایاصایطؼاصناشةهشىنیگشٜخضذ .

هشکذامةهگظصه

کظسطؿةضسگ 
یکی اص اةخکاساج کظسطؿ دطم (-۵۵۹ۺ ۵۳پ.م ،).ةضیاشگزاس حکظند هخانضفیاش ،که ةاحظجه ةه طؼٕد
گظـههایةؽیاسدطسدؼدنهلکدخظیقپیظؼخهآگاىةظد

انپشاحظسیاؿحائضاههیداؼد،ایطاؼدکهاص
ط جضئیاج ط٠ایٕی که دس کلیۀ ایاالج نیگزـد ةش اط پظـیذى صتظد .ةهگٝخۀ هشطدطج ،کظسطؿ اص ههاش
ةهگٝخۀگضصٝظش ،صناصیکهکظسطؿ
صیهایقن١شس نیداـدکهچضذحضی «چفوـاى» ةاـضذ  3.
کظدکیدس ةا 
اـخالیةهٔضظاشچفوطگظؿـاىدسؼشاؼش٠لهشطـاهضفاهیخظدگؽیلداـخهةظد،

ةهحکظندسؼیذ«،
ایطاـخاكنظر٢سااصةیطنحاسمخالهاصخخابنیصهظدطدسح١فاشةااکشامةؽیاسسٜخاسنیکشد» 4.
جاخخوصهیـظدةلکه«کظسطؿٔالطىةشاـخالیکهچفوط گظؿـاىخظاصذى

 ّاناکاسداصیطیةهههیط
نیـذصذ،نؤنظساشةؽیاسدیگشیدساٌشاٛطاکضاٛکفظسداـد،چظشٔ١یذىداـدیکنشدطاحذةهصذسج

ةهصیکیطةاٜشاؼددسککضذ،ةهخمظكٔیثدیگشی

چیضساخظبةتیضذطسنظصههه کاسسا 
ٔ
نیحظاصذههه
نؤنظسیدهاینهوةهاـخاكنٕیطط نحشطمصهظدشاؼخٕذاددیگشاش

هونضیذنیـظدکهههاصااصحماس 
دسصخیجهنضالثةضسگطحؽاػةهدؼدٔذۀنٕذطدینیاٜخذطنای ٔه ٜؽادنیـظد،ةا ألخشىط٠خی

اؼدط 
نشدمةذاصضذکهصهایضذ ٔىپادـاىههاشیکصٝشاؼداصاطةشحزسخظاهضذناصذطح١ای٢کفٞصهیـظد،کظسطؿ
ةهایطصکخهخظبپیةشدىةظدطةهآصچهنیگزـدآـضانیـذ.ایطاؼدکهـهشجداـدپادـاىچفوط
گظؿةؽیاس داسدطهیچانشجضئیاصصّشاطپضهاشصهیناصذ.نشدمکهی١یطداـخضذآصچهةخظاهضذةه ؼهٖ
ـاىخظاهذسؼیذطسٜخاسـاشاصصّشحیضةیضقنکخظمصخظاهذناصذ،گٝخاسطکشداسخظدساالالحنیکشدصذچه
اطساساپیظؼخهـاهذطصاِشأهالخظیقنیداصؽخضذ،ةهخمظكط٠خینیدیذصذکظچکحشیط٘ٝلخفاشنظسد
نغاخزى٠شاسنیگیشدطةهٔکؾدساصایٔهلصیکطسٜخاسپؽضذیذىحخیاگشاصذکةاـذپاداؿصیکدسیاٜد
نیداـخضذ» 5.
ٜ 1شای،نیشاذةاؼخاصیایشاش،ك.۶ ۶-۱۶۵
2احخفام،ایشاشدسصناشهخانضفیاش،ك.۴۸
3هشطدطج،حظاسیخ،ك.۱۵۳
گضصٝظش،کظسؿصانه،ك.۲۸۹

4
گضصٝظش،کظسؿصانه،كۺ.۲۹

5



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
  /۹۵
ٔ
گٝخۀـاصذطس،صّامؼیاؼینؽخ١شةهطؼیل ٔه کظسطؿ ،رتاجط اؼخحکامخظدساحاحذصیادینشهظشههیط

 
ةه
دؼخگاىةاصسؼیطجاؼظؼیةظد؛ادا س ٔىسطاشطنالیوةااسحتاٌاحیؼشیٖطن١شساحید٠ی٢طسؼیذگینؽخ١یوةه
انظسطیژىةهطؼیل ٔهخظد٠ذسجنشکضیایطرتاجساحىهیطنیکشد 1.
ٔذىای سا ةه لتاػ ةشدگاش ةه اسدطی
کظسطؿ ةشای کؽث ختشاصدـهضاصق اصهشسطـی کهک نیگشٜد؛  
ةیضضذطةهگظؿنیـضظصذدسنشاجٕدص١ل

دـهطنیٜشؼخادکهِاهشاٌةهآصجاپضاىةشصذطهشچهةهچفونی
کضضذ» 2.یادسجاییدیگش« ،ةٕىیاصاؼشایااـخالیکهاصةاةلسؼیذصذاِهاسداـخضذ کهـاىآـظسةه
٠یهدةشدىاؼد»3.


لیذیٔضیهدصهظدىطةاخظدن١ادیشهضگٝخیؼیوطصسطاصظآطا٠ؽامجظاهشطاراریۀری
ههچضیط« ،کظسطؿ نشا٠تد داـد که اص هشاؼیشی که اص حشی ٞةه دؼد آنذى اؼد اٌالٔاحی کؽث
ایاصؼظاسىصّامسانؤنظسؼاخدطاسدجلگهـظصذطحضیچضذاصاٜشادسااؼیشکضضذطةه

صهایضذ»4.طی« 
دؼخه
حىظسؿةیاطسصذحااٌالٔاجد٠ی٢حشیاصطوٖآصاشکؽثصهایضذ» 5.کظسطؿةشایحمشٛةاةل،گظةشیاػسا

آشها نیٜشؼخذط«چظشگظةشیاػةه
ٔضظاشیکجاؼظػةه٠لٕۀةاةلیهاةشایکؽثخت ش طٜشیثدادش  


ةه
ٔشهکظسطؿسؼاصذکههههچیضةهصحظنٍلظبپیفشٜدصهظدىاؼداصٜشدایآشسطصحهلهآ٘اصـذ».ط

ـذىةظد٠،لٕهساةاکهکاؼشاییکهکظسطؿٜشؼخادى،ةهدؼد
«دسنظٖ٠نٕیطةأالناجنخمظكکهن١شس 
کظسطؿکهاصخاسجحهلهطسـذدادصذ» 6.ص١قیهظدیاشصاساویدسةاةلطاسحتاٌفاشةانشدمایشاشساصیض

صهیحظاشصادیذىگشٜدطـایذههیطحهاػةظدکهکظسطؿساةهطوٖةاةلآـضانیکشد 7.

دس جاییدیگش؛هضگامصتشدکظسطؿةاکشطصطػ ،ـاىلظدیه،ـاىهضذسؼظالصیةانتالٙیص١ذیضهةهخذند
ةیطآصاشةهاسدطگاىخموةهٔضظاش

کظسطؿٜشؼخادطکظسطؿپؾاصـضیذشاِهاسحفاش،دؼخظسداد«ؼهصٝشاص
آشاسدطلظسجنیگیشددس اصذکنذج ،ناط

نخحذیطپادـاىهضذةشطصذطلیدس ةاٌطةکظـضذحا آصچهدس 
پادـاىهضذسانؽخحىشؼاصصذطةهآصاشگٝدایطنؤنظسیدچضاصچهخظباصجامدادىـظد،نشااصطجظهیکه
آشجا
ةهکهکآطسدىاصذةیفخشساویطخشؼضذخظاهذکشدصیشاجاؼظؼاشناکهدسلتاػةضذ ٔى صسخشیذدس  

یناصضذـهاةهخظةی

خظةیاصکوطکیٞط٠ایٖاٌالٓیاةضذدسلظسحیکهاـخال

نفٙظلهؽخضذصهیحظاصضذةه
نیحظاصضذ دسههۀ نحاٜل آصاش طاسدـظصذط اصآصچهدسلذد اجشایآش هؽخضذط٠ظ ٛیاةضذ طاصحمهیهاج
1ـاصذطس،کظسطؿ،ك.۱۳-۴۱۱
گضصٝظش،کظسؿصانه،ك.۲۱۶

2
3ههاش،ك.۲۳۳
4ههاش،ك .۲۱۶
5ههاصجا.
گضصٝظش،کظسؿصانه،كۺ.۲۹

6
-7ؼالظس،ةضیادـاهضفاهیایشاش،ك .۲۴۵
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نحشناصۀآصاشکؽثاٌالٓصهایضذ»ٜ1.شؼخادگاشـاىهضذپؾاصةاصگفد،اِهاسداـخضذکهک شطصطػاصٌشٛ
نخحذیطةهؼهدٜشناصذۀکل٠ظاةشگضیذىـذىاؼد 2.
نخطةاالحاطیچضذصکخهاؼد؛کظسطؿةشایایطکهحؽطصیدٜشؼخادگاشهضذیساةتیضذاص آصاشنیخظاهذ
نؽخ١یهاٌةهاسدطگاىدـهطةشطصذطحخیختشکؽثکضضذ،دیگشایضکهکؽثایطختشاصهذایاییکهههشاى
آطسدىاصذةؽیاسةیفخشةشایطیداسایاههیداؼدطصیض ایضکهکظسطؿجاؼظؼاصیدس اسدطگاىدـهطداسدط

خظةیصهیحظاصضذاصاللحمهیهاجط


جانفٙظلکاسصذةه
آشهاةهـکلةشدگاشدس 
آش
نیداصذکهچظش 
ةهخظةی 

ص١فههایدـهطآگاىـظصذطدسههۀنحاٜلآصاشحىظسداـخهةاـضذ .

دسنضاةٖآنذىاؼدکهکظسطؿههیفهاصاٜشادةاهظؿطنظسداٌهیضاشطصیضصضدیکةهخظیقةشایختشگیشی
کشد،ةهههیطنضّظسٔالطىةشجاؼظؼاصیکهةهـکلةشدگاشصسخشیذٜشؼخادىةظدطصیضٜشؼخادگاش


اؼخٝادىنی
ـاىهضذ ،آساؼپ  ،یکیاصصضدیکاصقساةهاسدطگاىلظدیهٜشؼخاددسلظسحیکهدساسدطگاىخظیقچظاصذاخخه
طهضگامأضامپضهاصیاؿةهاسدطیدـهطةهطیگٝد 0

ةظدکهطییکجاؼظػاؼدطا صؼپاىگشیخخهاؼد
چضاصچهحظنمهوةهٔضیهدهؽخیةایذایطدؼخظسساةهکاسةضذیحاأخهاددـهطساةهؼظیخظدجلث

«
نیـظدٜاؿکط،نضجهلهحمهیو
صهایی.ص١فۀٔهلیاجناسادس آش٠ؽهدکهنظجثهظلطهشاػآصاش  
حهل ٔه نجذاص ٔه ناساةهؼشصنیطآصاشاٜفاکطچظشنای ٔه خظٛآصاش اؼدط اصـضیذشایطختشةهٜکش دٜآاص
ؼشصنیط خظد خظاهضذ اٜخاد .حا حذ انکاشدس ةیط آصاشحظ ٞ٠صها ،چه ط٠خی نا ةه حظاحخیاج نتشم خظاهیو
داـدکهنجاطسلفکشیاشخموخظاهیوةظد،ةهآصاشحظلیهکطکهص١فۀجضگیخظدساـذیذاٌطدٕٜخاٌآ٘اص
کضضذطچظشةهنال٠اجناخظاهیآنذؼٕیکطحا آخشاص جضئیاجص١ف ٔه حهل ٔه آصاشاٌالٓکانلحاللکضی،
ةایذص١ف ٔهٍٕ٠یکهةهنشحل ٔهاجشاخظاهضذگضاسدد٠ی١اٌةذاصی» 3.
ةهؼظی کظسطؿ ةاصگفد ،صح ظ ٔى اؼخ١تال کظسطؿ اصطی ةؽیاسجالث
آساؼپ پؾ اص کؽث خت ش اص دـهط  ،
اؼد؛ کظسطؿةهنحيایطکهاصطسطدآساؼپط٠ظٛیاٜد،اصجایخظیقةشخاؼدطةهاؼخ١تالقـخاٜدط
دؼدخظیقساةهٔالندححیدطؼالمپیقةشد،حىاسکهاصناطٖ٠هیچاٌالٔیصذاـخضذ٘شٟحیشجدس
ـذىةظدصذحاایضکهکظسطؿصةاشةهؼخطگفظدطگٝد« 0یاساشنط،یکیاصخذنخگضاساش
جایخظیقخفک 
لذی٢ؼپاىنااصنؤنظسیدخظیقنشاجٕدکشدىطحالط٠دآشسؼیذىاؼدکهاصناطٖ٠نٍلٖـظیذط
صهةهؼتث٘ذسطخیاصدط
خذنخیساکهاصجامدادىاؼدةذاصیذ،آساؼپصهةهٔلدصضگاصسٜخاسخظیقط  

حشػ اصٔ١ظةد اص ؼپاى ٜشا س کشدى اؼد ،ةلکه اصجاصث نط نؤنظسـذ که ةه ؼپاى خمو ةشطد ط ةه داخل
آشها آگاى ـظد ،...حال ای آساؼپ ةگظةتیضو چه
خیههؼشاها طلٝظ ٛدـهط ؼشةضصذ طاصکوطکی ٞکاس  

دیذىای ط چه کشدىای؟ نتادا دس ةیاش اٌالٔاج خظد اص کوطکی٠ ٞظای دـهط رسىای ٜشطگزاس کضی یا

1گضصٝظش،کظسؿصانه،ك.۱۴-۲۱۳
2ههاش،ك.۲۱۵
گضصٝظش،کظسؿصانه،كۺ.۲۱

3

وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
  /۹۷
ٔ
آساؼپپاؼخدادةههشحذةیشیدؼدصدمحااصطوٖآصاشآگاىـذم،حخیخظدمةهلٞآسایی

کؽشصهایی .
آصاشکهککشدم» 1.
ؼیؽخوجاؼظؼیةهشىنیگشٜد ،ةلکهنظاِثةظدحاجاؼظؼاشدـهط

ـاىکاسداشهخانضفیصهحضهاخظداص 

هاآحقصهیاٜشطخد،ةلکه

اسدط٘زایخظدسادسهضگامسطصلشٛنیکشدط ـث

ةهؼپاىاطسخضهصکضضذ؛ «
اٜشطخخضذحااگشکؽینیخظاؼدطاسدـظداطساةتیضضذطلیخظداص

پیفاپیقٌالیهداساشآحق  
نی

َ١ٜدس 
صّشاط پضهاش ةهاصضذ ،ةشخی اص اط٠اج دس ٠ؽهدهای ٔ١ث اسدط صیضآحق نیاٜشطخخضذ حا ایضکه دـهط سا
کهن١ذنهطنغخشىؼپاىدسکذام٠ؽهد٠شاسداسد» 2.
ٔ
ؼشدسگوصهایضذطجاؼظؼاشپیصتشصذ
ـایذةفظدگٝدکهایطجاؼظؼاشـاىححدصّاسجـخمیةهصامهضاسپخیق (خیلیاسخٜ،شناصذ ٔى هضاسصٝش)
ها(طالیها)،گاسد


دٜخشکاسهضاسپخیقةشؼهةخقنجضایؼپاىصّاسجداـد0ـهشب
ؼاصناشنییاٜخهاصذ؛«

طگظؿهای ـاى صیض

طِیٝه چفو
ٔ
ؼلٍضخی ةشگضیذى ط ؼپاهیاش خاسجی ححد صّشحیظلداساش هخانضفی که
آطسیاٌالٔاجاصـهشةیها(اؼخاشها)ط٠لهشطهایةیگاصهةظد» 3.دس صهایداختاسةهدؼدهضاسپخیق


جهٖ
نیسؼیذىاؼد .

جاکهـهشبهاصهَ١ٜکاسگضاسیکفظسیساةشٔهذىداـخضذ،ةلکهٜشناصذۀؼپاهیاش

ةهٔ١یذ ٔى اطنؽخذ،اص  
آش
آشها ةه
آشها نظسطری ـذ ،صهیـذ صؽتد ةه حهذیذی که اص ؼظی  
ـهشؼخاش صیض ةظدصذ ،صناصی که ـٙل  
نیـذةیأخضاناصذ،دسصخیجهدسةشاةشایطحهذیذنظاصٕیةش٠شاسـذ؛ دةیشاط،گضجظساط،
حکظندنشکضی  
ؼشکشدۀٜشناصذىپادگاشدسةاسطیدسهشپایخخدـهشؼخاصی،صیشٜشناشؼشساؼدـخنـاهضفاىةظدصذط
یکشاؼدةهاطگضاسؿنیدادصذ.ةاصهوسؼیذگینغرشحشیةهطؼیلۀ«چفوـاى» یا«گظؿـاى» یا«پیک
نیگشٜد 4.
،کههشؼالهةاصسؼید٠ی١یاصهشـهشؼخاشنیکشداصجام 

ـاى»
ایطةاصسؼاشةهههشاىیکهیئدصّانیحهایدنیـذصذطنذاماصیکایالدةهایالددیگشیسٜخهطأهال
آصاشساةاطِایٞآصاشحٍتی٢نیدادصذطاگشیکیاصؼاحشاپهاةشایخانظؿکشدشـظسؿطیادٖٜدـهط

آصاشدسلذدا٠ذامةشٔلیهـاى
ٔ
خظاؼخاسکهکنیـذ،طِیٝهداـخضذکهةهکهکآصاشةفخاةضذطاگشیکیاص

ةشنیآنذ ،ةایذ اط سا دسجای خظد ةضفاصضذ ط اگشدسکاسها طانظسؼؽخی طنؽانحه طةیحشةیخینفاهذى

نیکشدصذ،ةایذآشساةاا٠ذاناجن١خىیالالحصهایضذطجشیاشساآشٌظسیکهةظدةهـاىگضاسؿةذهضذ 5.

1ههاش،ك .۲۵-۲۲۴
2گضصٝظش،کظسؿصانه،ك۷ۺ .۱
ٜ3شخ،ؼایههایلحشا(ایشاشةاؼخاشدسجضگ)،ك.۶۹
4اطنؽخذ،حاسیخـاهضفاهیهخانضفی،ك.۸۲
5طیلهلو،کظسطؿـهشیاسدادگش،ك.۲۴۸
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ههچضیط ،طی ةشای سد ط ةذل کشدش اٌالٔاج نهو ،ةیط خظد طٜشناصذاساش طکاسنضذاش ٔالیسحته که ههاصا
چفوهاط  

گظؿهایپادـاىدسص١اًدطسدؼدةظدصذ،یکـتک ٔه اسحتاٌیهظـهضذةضاکشد 1کهپؾاصاطةه
طیژىداسیظؿیکو،نضؽجوحشـذ .


دؼدجاصفیضاصق،ةه

کهتظجیه 
ههچظشپذسؼٕینیکشد اةخذااٌالٔاحیاصدـهطٜشاهو

کهتظجیه (ۺ ۵۲۲-۵۳پ.مٜ،).شصصذةضسگکظسطؿ ،
آطسدؼپؾحمهیهاحید سخظساحخارصهایذ.اٌالٔاجاصذکنادسنظسدایطجضتهاص کاسکهتظجیهاصهشطدطج
هالیکاسصاؼظؼی (ۺ.ٟ۴ ۴م) اؼد ،هشطدطج دس ـشح لفکشکفی کهتظجیه ةه نمش صظـخهاؼد« 0دسنیاش
نضدطساشیظصاصیآناؼیؾ [پادـاىنمش]،نشدیةهصامٜاصؾاصاهالیهالیکاسصاؼظػةظد کهؼشةاصیةاهظؿط
دالطسةظد.ایطٜاصؾةهٔلدسصجفیکهاصآناصیؾداـداصساىدسیااصنمشگشیخدحاةهخذندکهتظجیه

دسآیذ .اص آصجا که ن١انی ةلضذ دس نیاش نضدطساش داـد ط اص ههۀ انظس ط اؼشاس نمشآگاى ةظد ،آناؼیؾ،
ةیدسصگطٜاداسحشیطخظاجۀحشنؽشایخظدساةایکسصمصاطةشایدؼخگیشیاطٜشؼخاد»2.صتایذایطاحخهالسااص

اصصّشدطسداـدکهنهکطاؼدکهتظجیهچضیطٜشدیساحٍهیٖ کشدىةاـذحاةخظاصذاصطیآگاهیهای
ـخطجاؼظؼاصیدسنمشاصسطاةَحیش ٔىطیةاپادـاىنمش

طاؼٍهدا
ٔ
ٜشاطاشةهدؼدآطسدطاحخهاالٌکهتظجیهةه
ةظدىاؼد .
آگاى 
ههچضیطکهتظجیهکهآنادى حشکدةهؼظینمشةظددسایطاصذیفهةظدکهاسحقخظدساچگظصهاصلحشای
ٔ
ٔشةؽخاشٔتظسدهذطدسههیطوهطةظدکهٜاصؾاصساىسؼیذطاٌالٔاجالصمسادسةاسۀطوٖآناؼیؾط
سا هیکهةایذدسپیقگیشددساخخیاساطصهاد؛اطةهکهتظجیهحظلیهکشدپیکیصضدؼلٍاشأشابةٝشؼخذطةه
نیخظاهذةذطشایجادنضاحهداصؼشصنیضقٔتظسکضذ 3.
اطاٌهیضاشدهذکه 
احیظپیاییها اصجام داد .دس نظسد

کهتظجیه ؼپؾ ٌی ؼه لفکشکفی جذاگاصه ٔلیه کاسحاژیها ،آنظصیها ط
نیـظددسآصجا
ساؼخیآشٌظسکهادٔا 

احیظپیاییهاصیضصخؽدحمهیوگشٜدجاؼظؼاصیأضامکضذحاةتیضذةه

ؼٝشى خظسـیذ» هؽدیاصهطاٜضطشةشآشهشگظصهاٌالٔاجالصمسادسةاسۀآشکفظسساةهةهاصۀح١ذیوهذایایی
« ٔ
کهتظجیهةهنحيآصکهحمهیوةهأضامجاؼظؼاشگشٜد،دؼخظسدادچضذحطاص

ةهـاىآصاشةهدؼدآطسصذ4.
[=ناهیخظاساش]ؼاکطالٝاصخیطساکهةهصةاشاحیظپیاییآـضاةظدصذةهحىظسؿةیاطسصذ،ط٠خی

ایکخیظٜاگهای 

آنظصؿهاید٠ی٢ساةه

ایکخیظٜاگهایاحىاسـذىا ص الٝاصخیطآنذصذ ،کهتظجیهدسةاسۀایضکهچهةایذةگظیضذ 

ایکخیظٜاگهاپؾاصسؼیذشةهصضد

ادطصیضهذایاییساکهةایذح١ذیونیکشدصذدساخخیاسـاشصهاد 5.

ایفاشد
1جظسج،انپشاحظسیجهاصیایشاش،ك .۸۳
2هشطدطج،حظاسیخ،ك.۳۵۱
3ههاصجا.
4هشطدطج،حظاسیخ،ك .۳۵۸
5ههاش،ك.۳۵۹



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
  /۹۹
ٔ
ـاىاحیظپی،هذایاساپیقصهادصذطگٝخضذ«0کهتظجیهپادـاىایشاصیاشخظاهاشآشاؼدکهدطؼدطنههاش
حظةاـذطناساةاایطهذایاکهةشایخظدؿةؽیاسگشانیاصذصضدحظٜشؼخادىحاةاحظاصؼظیاطپیهاشدطؼخی
ةتضذیو»ـاىاحیظپیدسیاٜدآصاشجاؼظؼضذطپاؼخداد«0ـاىایشاصیاشـهاطایطهذایاساةهخاٌشٔال٠ه،
دطؼخیطدیذاسنطصٝشؼخادىاؼد،ـهاساؼدصهیگظییذ،صیشاةه٠مذجاؼظؼیةه٠لهشطنطآنذىایذ»1.

جاؼظؼاشپؾاصطاسؼیهههچیضةهنمشةاصگفخضذ.گضاسؿآصاشکهتظجیهساةهخفوآطسدکهدسجاةهجضگ
آصکهآرط٠هایکاٜیٜشاهوؼاصد 2.


هاـخاٜد،ةی

ةااحیظپیایی


داسیظؿةضسگ 
)ةهنضّظسأهالحاکهیدنٍل٢خظداصاخخیاساحیکهؼاحشاپها[ـهشةاشها]دس
داسیظؿ( ۴۸۶-۵۲۲پ.م .
ال دس اخخیاس خظد داـخه ةاـذ ،نؽئظالش
صناش کظ سطؿ داـخضذ ،کاؼد .اط ةشای ایضکه ؼاحشاپها سا کان ً
اپها سا خظد نضمظب نیکشد .ایط نؽئظالش که ؼهد نٕاطصد ؼاحشاپها سا ةشٔهذى
دیظاصخاصههای ؼاحش 
داـخضذ ،دس ح١ی١د چفو ط گظؿ پضهاش ـاى ةظدصذ ط صهاصی ط نشحث سطیذادهای حظصۀ نؤنظسید خظد ط
کشدصذ.یکیدیگشاصـیظىهایکضخشلؼاحشاپهاایطةظدکهداسیظؿهشاصگاهی

ؼاحشاپساةهـاىگضاسؿنی
نیٜشؼخاد .ایط ةاصسؼاش کؽاصی ةظدصذکه اصٔهذۀ کضجکاطی دسکاسهای
ةاصسؼاصی سا ةه ؼاحشاپیهای خظد 
ةاٌطکاسهایاطساةاصسؼینیکشدطاختاس

هاةشنیآنذصذ 3.دةیشنخمظكؼاحشاپد س 

صیشطنضذحشیطؼاحشاپ
حظصۀٜشناصشطاییؼاحشاپساةهنشکضگضاسؿنیداد،دسطاٖ٠طیناصٕیدسةشاةشایجادصدطةضذهایؼیاؼی
ؼاحشاپطکاسهایپضهاصیاؿةظد .
هضگانیکهداسیظؿنیخظاؼداصیظصاشاٌالٔاحیةهدؼدآطسدةانفظسجآحظؼاحمهیوگشٜددنظکذػ

پضـکساةشایایطکاساصخخابکضذ.داسیظؿپاصضدىحطاصایشاصیاشةشجؽخهساٜشاخظاصذطدؼخظسدادههشاى
کشدصذطص١فهةشداسیهای

آشها اصحهانیصظاحیؼاحلیةاصدیذ 
دنظکذػکشاصههاییظصاشساةشسؼیکضضذ  ،
الصمسااصجامدادصذ.آسیؽخظٜیلیذػٜشناصشطایحاسصخظمدسایخالیا،دنظکذػساٜشاسیدادطایشاصیاشساةهجشم
جاؼظؼیصصذاصیکشد4.ایطاٜشادةٕذهاآصادـذصذطاصاٌالٔاجخظدداسیظؿـاىساةهشىنضذؼاخخضذ .
دسؼضذیکهنٕهظالً صانۀداسیظؿةهگاداحاػخظاصذىنیـظد،داسیظؿآگاهیخظدسااصنضاٌ٢نخخلٞ
سیضحشیط انظس نضمظةیضق ةه صهایق نیگزاسد« 0ـاى ـاهاش ،داسیظؿ ،پؽشطیفخاؼپ ،ةه
انپشاحظسیاؿ ط 

ةضذىاؿ،گاداحاػچضیطنیگظیذ.ةهنطختشسؼیذىاؼدکهحٕلیهاجنشاةهکاسصهیةضذی 5.»...
1ههاش،كۺ.۳۶
2ههاش،ك .۳۶۲
3سجتی،هضاسىهایگهفذى،ك.۲۲۹
4هشطدطج،حظاسیخ،كۺ.۴۲
5ةشیاش،انپشاحظسیهخانضفی،ك.۷۷۱


صانهٔلهی-حخممی ُجضذیـاپظسداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص1::/
ٜمل ٔ
کشدىاؼداناةیـکیکیا ص

حل١ۀنفاطساش داسیظؿـاىةؽیاسحضگةظدىطنٕهظالً اصهٝدصٝشحجاطصصهی
ایطها
ایطاٜشاد،ـخننظسداٌهیضاصیةظدىکهاختاسساةهاٌالٓـاىنیسؼاصذىاؼد.ةهصظـخ ٔهکخاباؼخش 
کؽاصیةظدىاصذکهنیحظاصؽخهاصذداسیظؿـاىساةتیضضذ؛ٜشصکهطصیشحفشیٝاج،گظةشیاػپذسصشداسیظؿط

گاسدجاطیذاش،اؼپچضاىجانهداس

ةشداـخضذٜ،شناصذى
ٔ
یکیاصهٝدحضاصیکهداسیظؿسااصنیاشخظدةهـاهی
ةظدىاؼدطاسحهؼظساکهدسحاسیخةهچفوطگظؿـاىنٕشطٛاؼد1.صّاسج
داسیظؿکهاؼلحهداسطیصیض 

.اصههیطسطینیحظاشاطسا«نٝخقـاهضفاهی» خظاصذ،

ـذىةظد
ةشـاهضفاهیاصؼظیـاىةهاطنحظل 
جاینٝخقـاهضفاهی ،حخیدسصتشد،دسکضاسـاهضفاىةظد.ایططِیٝۀصّاسحیةهصاگضیشپایاطساةهیک
هانیکفاصذ .

یکؼاحشاپی
داسیظؿ دس هههجا جاؼظؼاصی داـد که اص نشکضاداسى نیـذصذ ط ٔالطى ةشایط حؤؼیؽاج ؼالی یک ةاس
نٝخفیضیاصنشکضةشایدیذشاطوآایاالجنؤنظسنیـذصذطةاایطنٝخفیطکهل١ثچفوطگظؿـاىسا
ةاایطحال ةٕىیاصپژطهفگشاش نٕخ١ذصذداسیظؿ
داـخضذؼپاهیاصیةشایاجشایاطانشـاشأضامنیصهظدصذ .
هاأضامنیداـخهاؼد 2.

دسؼالدطةاسةاصسؼاصقساةهؼاحشاپی
پیخشژطلیظػجاصگةؽیاسجالثؼٕیصهظدىاؼدحاةاایجادحل١هطاؼٍههاییةیطکاساٜشادایطؼیؽخو،

صحظۀاسؼالاختاسساةهـاىصفاشدهذ[«0داسیظؿ]ةایکدؼخهدةیشاشطنؽخظٜیهایآصنظدىگضاسـاجههۀ
٠ؽهدهاینهلکدسانظسدنٍالٕه٠شاسنیداد.دسدسةاساطاداسۀانظسا٠خمادیکفظسسطصصانهؼلٍضخیط
اسؿهاطنظاددیظاصیٜشاطاصیکهسطصاصهةهدؼددةیشةضسگدیظاش
نکاحتاجدطلخیحهشکضنییاٜد،اصسطیگ ض 
سؼیذ،خاللهایةشایپادـاىحهیهنیـذ.ةشایایطپؽدةضسگدطلخی،کهـانلةلضذحشیطاٜخخاساجط


نی
هایکفظسیپؾاصن١امؼلٍضدةظد،داسیظؿنؽخظٜییادةیش٠اةلیصهیگهاـد،

حشیطنؽئظلید

ؼضگیط

ةلکهن١ذمحشیطههشاهاشخظد،اطسطصخظپخؾساةشگضیذىةظد» 3.

ةظخقیکیاصهٝدیاسدس٠یامٔلیهگئظناحاین،ٚدسناىةیؽخونحالشى ةاةل
ٔ

صطپیشپؽشنگاةظصطػیاةگ
حمهیوگشٜدٜخحةاةلساکهآسصطیداسیظؿةظد،ةهاصجامةشؼاصذ،ناجشایایطداؼخاشنٕشطٛساهشطدطج
ط٠خیاٌهیضاشیاٜدکهـاىةهـذجچضیطآسصطییداسد،دطةاسىةهاصذیفهپشداخدحا

نیکضذ«0
ایطگظصهةیاش 

ساهی ةیاةذ حا خظد ةأس آش کانیاةی ةاـذ ،صیشا دس صضد ایشاصیاش ،کشداسهای صیک ةه ةضسگخشیط اٜخخاساج
اصجانضذ.یگاصهچاسىایکهةشایحؽلَةشاطوآةهصّشؿسؼیذآشةظدکهخظدساصخهیطاصذانیاصحضق


نی
اسیةهاسدطیدـهطپضاىةتشد.پؾچظشچاسىدیگشیصیاٜد،کاسیکشدکهجتشاشآش
ٔ
ساٍٖ٠کضذطةهٔضظاشٜش

هایخظدساةشیذ،ؼشخظدساةهصحظیخٝدةاسحشاـیذ،پفدخظدساةاوشةههای


نهکطصتظد؛ةیضیطگظؿ
حاصیاصهصخوکشدطةاآشحالطسطصصضدداسیظؿسٜدط ةهداسیظؿگٝد نطةاایططوٖةهاسدطیدـهط
1سجتی،هضاسىهایگهفذى،ك.۲۲۸
2آةاداصیٜ،شهضگایشاشةاؼخاش،ك.۱۴۵
3جاصگ،داسیظؿیکوپادـاىپاسؼها،ك.۹۱



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
۱ۺ  /۱
ٔ
نیگشیضم ط ادٔا خظاهو کشد که ٠شةاصی ؼخو حظ ـذىام .صطپیشپؾ اص حظلیهها ط حٕشی ٞص١فهاؿ ةشای

نیگفدط
هایـهشـشطٓةهدطیذشکشدطهشاصچضذگاىناصضذیکٜشاسیطإ٠یةش 

ةهؼظیدسطاصى
داسیظؿ ،
خظدنی صگشیؽد.ؼشةاصاشصگهتاشآشنحلاصةاالیةاسطهاصضدیکـذشاطسادیذصذطةهـخاب

ةهپفدؼش
هایدسطاصىساگفظدصذحااصاطةپشؼضذکیؽدطچهنیخظاهذ.اطگٝدصانقصطپیش

َد
پاییطآنذصذطیکیاصل 
اهذ.آشگاىصگهتاصاشاطساصضدن١اناجـهشةشدصذ،صطپیشةهةاةلیاشگٝدکهنطاص

اؼدطاصآصاشپضاىنیخ ظ

ص١فههای داسیظؿ آگاهو .ط٠خی ةاةلیاش چضاش پاسؼی ةلضذ پایهای سا ةا گظؿ ط ةیضی ةشیذى ط حط

ههۀ
حاصیاصه خظسدى دیذصذ ،ؼخط اط سا ةاطس کشدصذ که ةشای پیظؼخط ةه ایفاش آنذى اؼد ط هشچه خظاؼد دس

اخخیاسؿصهادصذ» 1.
ـاپظسـهتاصی دسنظسد ٜخح هضذ حظؼَ داسیظؿ نیگظیذ« 0ـاهضفاى پاسؼی که اصهضذطؼخاش طٜشاخی ط
صسخیضیطگظصاگظشةظدشنشدمطنحمظالحقچیضهاـضیذىةظد،ةشآشـذکهآصجاساةهانپشاحظسیاؿةیاٜضایذ،
ـاهضفاىنشداصیساةههضذ٘شةیٜشؼخادحاةشایاطختشآطسصذطکاسلفکشکفیةهآشؼاناشساؼادىکضضذ.ایط
نشداشهههکاسدیذىةظدصذطداسیظؿةهآصاشأخهادٜشاطاشداـد 2.
ةایؽدههیفهآنادى
ٔ
صظصدىـظسؿدسؼالاطلحکظندداسیظؿ،ةشایاطةهنضضلۀصصگخٍشیةظدکهنی
آشها ساداـخهةاـذ،ؼاصناشختشگیشیکهاطایجادکشدةهخظةیحظاصؽددسکضاسهضگ
جلظگیشیطدٜآاص  
جاطیذاشخٍشهاسااصحکظنداطدطسصگهداسد طحظاصاییؼشکظبایطـظسؿهااصؼظیدیگش،ةهدـهضاشطی

حظاشةشداـد.اناؼغالیکه

صفاشدادکهدیگشةشوذداسیظؿـاىهیچگانی،چهپضهاشطچهآـکاساصهی
ّ
کخیتههایق اص طجظد چضیط اٜشادی ؼخط

ایضجا پیق نیآیذ ایط اؼد که چشا داسیظؿ دس هیچ کذام اص 
صهیگظیذحاةأسایجادطحفددسدـهضاصقةهاصاین١اةلهةاـاىـظد؟ 


خفایاسـا 
ةهصّشنیسؼذصضدیکیـخمیچظشپاحیشانٞةهخفایاسـاةأسایجادِطهایینتضیةشایضکهطیاختاسسا

ـذىةظد،پاحیشانٞاساةهساشخفایاسـاطپؽشاطحاصؾةظد.یظصاصیاشایطن١امساةه
ةهگضاسؿـاىنیسؼاصذ ،

نیگٝخضذ 3.
ـظخی«چفوـاى» 
اٌالٔاج نا اصطجظد ؼاصناصی نضؽجو اصایط اٜشاد دسصناش خفایاسـا ةؽیاساصذک طجؽخه گشیخخه اؼد.
نهوحشیطنضتٖختشینادسایطدطسىةاصهوهشطدطجهالیکاسصاؼظؼیاؼدکهدسدسطشداؼخاشهاییکهاص
هاییةهحىظسجاؼظؼاشدسدطجتهه ایشاشطیظصاشنیکضذ]...[«0ط٠خی
ٔ
نیکضذاـاسى
دطسۀخفایاسـارک ش 
آحضی هااصحىظسخفایاسـاطاسحقاطدسؼاسدآگاىـذصذ،حمهیوگشٜخضذجاؼظؼاصیةهآؼیاةٝشؼخضذحااص

1هشطدطج،حظاسیخ،ك .۳۱-۴۲۹
2ـاپظسـهتاصی،صصذگیطجهاصذاسیکظسطؿکتیش،ك .۵۸
3کظک،ـاهضفاهیهخانضفی،ك.۲۲۵


صانهٔلهی-حخممی ُجضذیـاپظسداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص1:2/
ٜمل ٔ
أهالطةشصانههایـاىةضسگآگاىـظصذ]...[،ؼه جاؼظػةهآؼیاٜشؼخادصذ.جاؼظؼاشةهؼاسدآنذصذ ط

آگاهیهایةایؽخهای دسةا س ٔى اسحقـاىساةهدؼدآطسدصذانادؼخگیشـذصذطپؾاصةاصجظییطأخشاٛةه

جشمٜ،شناصذهاشصیشطیصنیضیدؼخظسدادصذأذامـظصذ.خفایاسـاصناصیاصجشیاشآگاىـذکهنحکظنید
ـذىةظد،طلیـاىةاایطحمهیونخالٝدکشدطچضذحطاصنحاّٜاشـخمیخظدساٜشؼخاد
آصاشةهنشگأالم 
حااگشهضظصصصذىةاـضذآصاشساصضداطةیاطسصذ.آصاشهضظصصصذىةظدصذطـاىپؾاصاٌهیضاشاصنؤنظسیدایفاش
ةهنحاّٜاصقدؼخظسدادآصاشساةههههجاةتشصذطههۀپیادگاشطؼظاساش ساةهایفاشصفاشدهضذطپؾاص

چیضسادیذىاصذةذطشطاسدآطسدشکهخشیطآؼیتیةهآصاشآصادـاشکضضذ.ـاىپؾاصایط


اٌهیضاشاصایطکهههه
ـذىةظدصذ،یظصاصیاشاصّٔهدصیشطهایایشاش
دؼخظسدلیلآشساچضیطحظویحدادکهاگشایطجاؼظؼاشأذام 
چضاش که ةایذ آگاى صهیـذصذ [ ،]...پؾ جاؼظؼاش یظصاصی هههچیضسا دیذصذ طؼپؾ آصاد ـذصذ طةه اسطپا
ةاصگفخضذ،نخحذاشیظصاصیپؾاصٜشؼخادشجاؼظؼاش،ؼٝیشاشخظدساةهآسگظػٜشؼخادصذ[ 1.»]...
ؼظیدیگشدسصاکانیهای

ایطاـختاىصّانیخفایاسـااصیکؼظط٘اٜلناصذشاصکؽیچظشاؼکظلیاػاص

تظدىاؼد.پؾاصـشطٓصتشدهایدسیاییخفایاسـاطپؾاصٔتظساصآسحهیؽیظم
دسیظصاشةیحؤریشص 

خفایاسـا 
اسحقطیدسناگضؽیادچاسٌظٜاصیؼخدـذ،حذطدؼیمذکفخیجضگیساصنیطگیشکشد،ؼشةاصاشپاسؼی

هایکفخیهای٘شٟـذىةهکاسگهاسدصذ،یکی

هو٘ظالاشنضدطسیظصاصیساةشایجهٖآطسیجظاهشاجطؼالح
هاختشچیضیةهصاماؼکظلیاػةظدکهةهخاٌشحظاصاییاؿدسناصذشصیشآبدسؼپاىخفایاسـا

اصایط٘ظاك

ـذىةظد .خفایاسـا ٠مذ داـد ٌی ٔهلیاحی نحشناصه کفخیهای یظصاصی سا دسنحالشى
ةه خذند گشٜخه  
یطدطؼپاىساـضاکشدطختشساةهکفخیهاییظصاصیسؼاصذ 2.

ةگیشد،انااؼکظلیاػٜالله۱۶کیلظنخشیة
ٔ

اسدـیشاطل 
دسصناشاسدـیشاطلدسپیدؼیؽههایدسةاسیطصٝظرصصاشحشنؽشا،دسدلداسیظؿصؽتدةهپذسؿکذطسحی

ةهطجظدآنذ.داسیظؿةهههشاىحیشیتاص٠مذ٠خلاسدـیشساداـخضذ،ختشایطحظٌئهسایکیاصخظاجگاشةه
النٍلٖـظد
اسدـیشسؼاصذ،اسدـیشدؼخظسدادطیةهنحلخظدةاصگشددطاصکیٝید٠ىایاطجضئیاجانشکان ً
طـاىسانشحتاًختشدهذ3کهدسصهایدنضجشةه٠خلـاهضادىگفد .

داسیظؿدطم 
ؼضذیآسانیکهاصؼال ۴۱۱پ.م .ةشجایناصذىاؼد،حاکیاصایطاؼدکه نضدطساشیهظدیکهدسپادگاش
هاییکهاصنمشیاشدیذىةظدصذـکایدنیکضضذ.


دادگشی
الٝاصخیط(آؼظاش)دسخذندپاسػهاةظدصذ،اصةی

1هشطدطج،حظاسیخ،ك.۸۱۷
2ههاش،ك.۸۹۴
3پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،ك.۴۹۲



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
۳ۺ  /۱
ٔ
خٍابةهحاکونمشٔلیانیآیذ«0هضگانیکه٠ىاج،اٜؽشاشپلیؾطکاسنضذاشاٌالٔاحی

آشها
دسدادصانۀ 
صفیطٔلیاهؽخضذ،حح١ی٢ساآ٘اصکضضذ،گٝخههاینا

[یٕضیگظؿهایپشهیتدـاى]،کهسعؼاینضٍ١ۀح 
اکو

حؤییذخظاهذـذ» 1.
ٜشناصذى ؼپاى داسیظؿ،
ٔ
دس جضگی که ةیط اخظػ ط ةشادس حضیاؿ ،آسؼید ةهدلیل ـظسؿ طی سخ داد،
چفوـاىـضاخخهنیـظد2.حیشیتاصاختاسایطکاسهاسا

آسحاؼظساػةظد،کؽیکهدسدطسۀاسدـیشدطمةأضظاش
آطسدطآحقخفواطسادانطنیصد 3.

ةشایداسیظؿنی
ٌت٢ادٔاییکهکخضیاػداسد،حخیـهتاصظیاشهخانضفیصیضختشچیضاصیداـخهاصذ«0اسدطؿخظاجه،کهصضد

ـاىصٝظرةؽیاسداـدٔ،لیهـاىحظٌئهکشدصیشاخظاهاشآشةظدکهخظدؿٜشناصشطاییکضذ.چظشخظاجهةظد
دؼخظس داد صصی ةشایق سیق ط ؼتیلی دسؼد کضذ ةه ٌظسی که ناصضذ نشداش ةه صّشآیذ .آش صش ٔلیه اط
ختشچیضیکشدطاطساگشٜخضذطححظیلپشیؽادادصذطکفخهـذ» 4.

اسدـیشدطم 
آصگظصهکهگضصٝظشنیگظیذ«0پؾاصنشگداسیظؿ،حیؽاٜششاصکظسؿصضدةشادسؿاسدـیشؼخطچیضیکشدط

طیسانخهو صهظدکه٠مذکضکاؿٔلیهةشادسساداسد.اصایطسطیاسدـیش،کظسطؿساحظ٠یٞکشدط٠مذجاش
طی داـد» 5که ةا طؼاٌد نادسةخفیذى ـذٔ ،الطى ةشایط احٝا ٟکه دس سطصحاجگزاسی اسدـیشسخ داد،
گٝخهـذىصخؽخیطکؽیکهـخماًلفکشکفیکظسطؿساةهاٌالٓـاىسؼاصذهوحیؽاٜششة ظد 6کهدسصهاید

نظسد٘ىثپشطـاج٠شاسگشٜد 7.
ٌت٢گضاسؿههیطنظسخ،ـخندیگشیةهصاماطسطصخاػکهاصخظیفاشـاىةظد،پؾجلثأخهادکظ سطؿ،
صانهایةهـاىصظـدکهه شچهةیفخشحظاصؽخهؼظاسجهٖکشدىاؼدطةهصطدیةهاطخظاهذپیظؼدطاصـاى

خظاؼخهةظدکهةهؼظاساشخظدانشکضذکهاصطیناصضذدطؼداؼخ١تالکضضذططیساةپزیشصذ.هودسآش
صانهاطسطصخاػدطؼخی٠ذیوططٜاداسیخظیقساةهـاىیادآطسیکشدىةظد.ایطکا٘زساةهنشدیکهانیط
داصؽدؼپشدطةهکظسطؿحؽلیوکشد.کظسطؿصانهساخظاصذ،اطسطصخاػساةاصداـدکشد» 8.کظکنٕخ١ذ


نی
گظیذ؛یکیاطسطصخاؼیکهةهکظسطؿخیاصدنیکضذط


اؼدگضصٝظشاصدطـخنةهصاماطسطصخاػؼخطنی
1هیضخؾ،داسیظؿطایشاصیاش،ك .۳۱۷
2کظک،جاشناصظئل،ـاهضفاهیهخانضفی،ك.۲۳۳
3پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،ك.۴۹۱
4کخضیاػ،پشؼیکا،لن.۳۴-۲۳۳
5گضصٝظش،کظسؿصانه،لن-۶۹ۺ.۷
6پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،ك.۴ ۶۱
7ؼیؽیلی،کخاةخاصةحاسیخی،ك.۴۱۹
8گضصٝظش،کظسؿصانه،ك.۱۱۴


صانهٔلهی-حخممی ُجضذیـاپظسداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص1:4/
ٜمل ٔ
دیگشیپؽشچفوـاى(آسحاؼظساػ)،کهیکجاؼظػدطجاصتهطدانادـاىةظدىاؼد1.ههچضیطاطسطصخاػٌی
دسنحالشى ؼاالنیط ( ۸۴-۳۸۵پ.م ).ةشای اسدـیشط
ٔ
ٜشناصذى ؼپاهیاش پاسػ
ٔ
ٜشؼخادش اختاسی اص حیشیتاص،
احهاناحیکهةهطیطاسدنیؼاخد،ةأسلذطسدؼخگیشیطیاصؼظیـاىـذ 2.

ؼیضه ؼیؾ،حاکوکلیکیهصیضط٠خینجتظسةهاٌأداصکظسطؿـذ،یکپؽشؿساةاؼپاهی٠ذسحهضذههشاى

ٜشؼخاد انا پؽشدیگشؿ سا ةه دلیل أخهاد ط صضدیکی ةه طی ،ةه دسةاس اسدـیشٜشؼخاد حا ختشایط
کظسطؿ 
لفکشکفیساةهاٌالٓـاىةشؼاصذ 3.
ٔذىای اصاٜشاد طٜاداسؿ سا ةشای کؽث ختشةه اسدطگاى ـاى ٜشؼخادى ةظد ،چشا که
صّشنیسؼذ کظ سطؿ 

ةه
کؽاصیاصؼپاىـاىةضسگٜشاسکشدىطةشایکظسطؿختشهاییآطسدصذطپاحگظاػایشاصیحتاسطاصنحاسمکظسطؿ
نیسؼیذ ةه صةاش
صیضکه اصؼپاى ـاى ختشگشٜخه ةظد ،دسحالی که ةه حاخد ؼظی ؼپاى نیآنذ ،ةه هشکؾ  
جشاس ط آنادۀ کاسصاس ٜشا نیسؼذ 4.خظد کظسطؿ ةه ؼشةاصاش
یظصاصی ط ٘یش یظصاصی نیگٝد ـاى ةا لفکشی ّ
یظصاصیاؿ گٝخهةظد ةشایایطکهاصصحظۀجضگیکهخظاهیذکشدةیاٌالٓصتاـیذ ،نط کهاصآشاٌالٓکاٜی

داسم،ـهاساآگاىنیؼاصمٔ.ذۀدـهضاشناصیاداؼدطةاٜشیادهاینهیثةهناحهلهخظاهضذکشد 5.

اسدؼیشاص ،چفو ـاى ،احٝاٜاً ؼظاس ةشاؼتی اص آصجا نیگزـد ط چظش
هضگانی که کظسؿ دیگشنشدى ةظدَ ،
ایپاسیؽکا،ایطنشدکهدسکضاسؿصفؽخهایذ

خظاجگاشسادسحالؼظگظاسیدیذ،اصنٕخهذحشیضفاشپشؼیذ«0
ةیضی،ایاسدؼیشاص،کهکظسؿنشدىاؼد؟»6چفوـاى
طؼظگظاسینیکضیذکیؽد؟»طاطگٝد«0نگشصهی

َ
ـخماًایطخت شساةهاسدـیشدطمسؼاصذ 7.ـاىةشایاٌهیضاشاصلحدختشآسحاصیشاػٔ،ذىایساٜشؼخادحاةه
ةخظاشایطؼضذسادلیلةشطجظدچفوطگظؿهای

آشنحلةشطصذطاصساؼدطدسطٗ٠ىایاحح١ی٢کضضذ8.ـایذ
گظؿهایٜشاطاشةشایـاىداصؽد .

اصآشجا که ـاهاش ةشای ایط اٜشاد هذایای صیادی دسصّشنیگشٜخضذ ،ط٠خی آشکاسیاییکه ةش گظدی صاصظی

کظ سطؿوشةهصدطاطساةهصیشاٜکضذ،دسخظاؼدپاداؿکشد،ـاى[ةشایقپاداؿٜشؼخادط]ةهحانالشآشگٝد
ٔضظاشنژدگاصیآطسدشختشخظبةهحظنیدهذ.صیشااسدـیشاػ


ٔضظاشدطنیطپاداؿةه
ـاىایطهاساةه

ةگظییذ«
صخؽخیطکؽیةظدکهگضاسؿنشگکظسؿساآطسدطپؾاصاطحظةظدی» 9.
1کظک،جاشناصظئل،ـاهضفاهیهخانضفی،ك۹ۺ۳ط۸۴-۳۸۳
2ؼیؽیلی،دیظدطسطػ،کخاةخاصةحاسیخی،ك .۸۵-۴۸۴
3ههاش،كۺ.۳۴
4ههاش،ك.۱۲۵
5ههاش،ك .۱۱۸
6پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،ك۴ ۶۹طههچضیطصک.کخضیاػ،پشؼیکا،ك.۴۳-۲۴۲
7هیضخؾ،طالخش،داسیظؿطایشاصیاش،ك۱ۺ.۳
8پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،ك.۴ ۶۹
9پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،ك.۴۷۳



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
ـکلگیشیطکاسکشدهایؼاصناشچف
۵ۺ  /۱
ٔ
دسجضگاسدـیشٔلیهنمشیاشطدسپینؽائلیکهدسؼشصنیطکادطصیسخداد،حیشیتاصطپؽشؿاصؼظیـاىط
آشهاساةهاٌأداصـاىححشیککشدصذ.خظد
نخٝیاصهةهاسدطیدطپادـاىدسؼشصنیطکادطصیسخضهکشدىط 
حیشیتاصةیقاصپیقنظسدأخهادـاى٠شاسداـد 1.
دسنمشةهطٜظسنظسدحؤییذ٠شاس

دخالدن١اناجهخانضفیدسانظس٠ىاییطیاانظسنشةظًةهح١ظٟخمظلی
گشٜخهاؼد .ةشاینزالدسیکٔشه حال(حذطد ؼال ۺ ۴۱پ.م،).دسصناشحکظنداسدـیشدطم،أىای
حح١ی١یحظؼَ٠ىاج،ـحضههاطختشگضاساش(گئظـگه)نؤنظس

جانٕۀیهظدیالٝاصخیطدسخظاؼدکشدىاصذکه«

دسایالدةخقجضظةیلظسجپزیشد» 2.
اصدطساشاسدـیشؼظم(۳۳۸-۳۵۹پ.م).طداسیظؿؼظم(-۳۳۶ۺ۳۳پ.م).گضاسـیدسدؼدصذاسیو،انااگش
نیدهذ،دیظاشةشیذةه
داسا پؽشةههطساداسیظؿؼظمٜشهکضیوٌ،ت٢گضاسـیکهاةطةلخیدسٜاسؼضانه  
اةخذا [داساپؽشةههط]صهادطةهههۀنهالکالحاباختاسساگهاـدطهشکجالاحثختشگهاـخهةظدطجض
نشدمداصایٔا٠لساصگهاـخیکیةحلأخهادةظدصذیطةاٜىلطنٕشٜدّ 3.انااگشةخظاهیوؼاةٔ ١ه ایطصهاد
ّ
ساحاپیقاصهخانضفیاشةشسؼیکضیوةایذةشخالٛؼایشصظیؽضذگاشةاؼخاشکهاخخشآؼیؽخوختشگیشیساةه
کظسطؿطداسیظؿهخانضفیصؽتددادىاصذ،ةشایٜهوایطنٍلثةاصهو ةایذاصهشطدطجکهکگشٜدکه

ایطؼیؽخوساةهخذندگشٜدطنیصظیؽذ؛

دیاکظنغؼؾؼلؽلۀنادهاساصخؽخیطـاىایشاصینیداصذکه 
دس ؼشاؼش ٠لهشط خظد صاِشاش ط ختشچیطهایی گهاـخه ةظد 4.ـایذ ةخظاش گٝد دیاکظ ةه ح١لیذ اص دطلد
ایاصگشطىهایجاؼظؼیساةهخذندگشٜخهةظد،چضیطؼیؽخهی

ههؽایهاؿ،آـظس،کهـتکۀصؽتخاًپیچیذى

جاؼظػحٕلیودیذىةاطِایٞخالیچظشنشا٠تد،ةشسؼیط

سادسحکظندخظدةهکاساصذاخخهةظد 5.دىها
آشهاةهکفظسهایههجظاسآـظسیاةه
پادـاىدسةاسۀحهانیط٠ایٖحخیةاکظچکحشیطجضئیاج 

اسائهگضاسؿةه
ٔ
ـذىةظدصذ 6.هشطدطج ههچضیط ةه جاؼظؼاش هاسپاگ یکی اصةضسگاش دسةاسآؼخیاگ صیض
آشها أضام  
نشصهای  
هاییداـخهاؼد 7.


اـاسى

صخیجهگیشی 

گهاـخگاشٜشویپادـاىةاگضاسؿهای٘یشسؼهیخظدصّشةؽیاسیاصپژطهضذگاشطنح١١اشساةهؼظیخظد

ةایذـاىسااصآصچهدسـاهضفاهیپهضاطساطنیگزـدآگاىکضضذطپادـاهاشنحلی

کفاصیذىاؼد،آصاش 
نی
اةاایطحال،طجظدآصاشدسهالهایاصاةهاماؼداگشةٕىیاصاـاساج

طـهشةاشهاساصیشصّشداـخهةاـضذ،ان
1ههاش،ك.۴۸۶
2ةشیاش،انپشاحظسیهخانضفی.۷۴۴،
3اةطةلخیٜ،اسؼضانه،ك.۵۵
4هشطدطج،حظاسیخ،ك.۱۴۷
Dandamayev, COURTS AND COURTIERS , p 356-359.
ٔ6لیی،ٞپادـاهیناد،ك .۳۶۱
7هشطدطج،حظاسیخ،لن۱۵۲ط .۱۵۹

5


صانهٔلهی-حخممی ُجضذیـاپظسداصفگاىـهیذچهشاشاهظاص1:6/
ٜمل ٔ
آشها دسنضاةٖایشاصینظجظد
٘یشنؽخ١یوالظاحهخانضفیساصادیذىةگیشیوةایذةگظئیوهیچسدیاصطجظد  
صیؽدطناحضهاةااـاسى هاییاصصظیؽضذگاشیظصاصیاصطجظدچضیطصهادطکاسکضاشآشآگاهیداسیو.اصؼظی

ایحلصفذىاؼد.آیاةایذایضگظصهپضذاـدکههشـاىهخانضفییک


دیگشحٕذادکاسکضاشایطصهادصیضنؽئله
آشها ةؽیاس
نؤنظسنخمظكطنٕخهذةشایکؽثختشاصانپشاحظسیاؿداـخهاؼدیاٜشهکضیوکهـهاس  
اصذ؟ةیـکگؽخشدگیانپشاحظسیهخانضفیالضامطجظدچضیطؼاصناشیا


ةظدىطححدانشـخنطاحذیةظدى
اٜشادیساصفاشنیدهذکهاایضکهةشخیاصصظیؽضذگاش٠ائلةهؼاصناصینضؽجواصایطاٜشادـذىاصذکهحظؼَ
ـذىةظدهشچضذؼکظجـاهاشهخانضفیطـخنداسیظؿایطنؽئله
کظسطؿطیاداسیظؿهخانضفیایجاد 
هایاداسیهخانضفیاشچهةهل ظسج


ساصیشؼغالخظاهذةشد.دسهشحالطجظدچضیطصهادیدسةیطدؼخگاى
آـکاسا ط سؼهی ط چه پضهاش ط ٘یشسؼهی ،ةیـک ةأس نظ١ٜید ـاهاش اطلی ٔه هخانضفی دس ةشاةش ٜخض ٔه
دـهضاشـاش ـذىاؼد ،چیضی که ٌت ٢نضاةٖ ،اؼکضذس ن١ذطصی ةؽیاس ةهخشاص داسیظؿ ؼظم اص آش کهک
گشٜد .


ٜهشؼدنضاةٖطنآخز
آةاداصیٜ،شهادٜ،شهضگایشاشةاؼخاش،ةیجا،اصخفاساجکاصظشصسحفخیاشـشیٞآةادیضد ،اةطةلخیٜ،اسؼضانه،ةهاهخهامگایلؽخشصجطآلطصیکؽظش،حهشاش0دصیایکخاب،۱۳۶۳،چدطم .احخفام،نشحىی،ایشاشدسصناشهخانضفیاش،حهشاش0ـشکدؼهانیکخاةهایجیتی،۱۳۵۵،چاطل .احهذی،داسیظؿ،هخانضفیاشٜشناصش طایاشصنیططدسیا،حهشاش0جظاص ٔهحظػ،۱۳۸۸،چاطل .اطنؽخذ،ا.ج،حاسیخـاهضفاهیهخانضفی،حشجه ٔهنحهذن١ذم،حهشاش0انیشکتیش،ۺ،۱۳۵چدطم .ةشیاش،پییش،انپشاحظسیهخانضفی،حشجه ٔه صاهیذٜشط٘اش،حهشاش0صفشطپژطهقٜشصاشسطص-صفشٍ٠شى،۱۳۸۷،چؼظم .
پلظحاسک،حیاجنشداشصانی،سوانفایخی،حهشاش0ةضگاىحشجههطصفشکخاب،۱۳۴۶،ج۳ط .۴جاصگ،پیخشژطلیظػ،داسیظؿیکوپادـاىپاسؼها،حشجههطحظاـید.نضفیصادى،حهشاش0اصخفاساجداصفگاىحهشاش.۱۳۳۵،
جظسجٜ،یلیپةشاصذ،انپشاحظسیجهاصیایشاش،نخشجوطحیذٔؽگشاصی،حهشاش0انیشکتیش،ۺ،۱۳۹چدطم .داصذانای،ٞم.ا،حاسیخؼیاؼیطا٠خمادیهخانضفیاش،نخشجونیشکهالصتیپظس،حهشاش0صفشگؽخشى .۱۳۵۸،دیاکظصظ ،ٛنیخائیل نیخائیلظطیچ ،حاسیخ ایشاش ةاؼخاش ،نخشجو سطحی اسةاب ،حهشاش 0اصخفاساج ٔلهی طٜشهضگی،ۺ،۱۳۹چـفو .
سجتی،پشطیض،هضاسىهایگهفذى،حهشاش0حظػ،صنؽخاشۺ،۱۳۸ج،۲چاطل.-ؼالظس،ؼتکضکیط،ةضیادـاهضفاهیایشاش،حهشاش0ـشکدا٠تالطـشکا ،ۺ .۱۳۴



وطگظؿـاىدسدطسىهخانضفیاش 
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