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چکیعه
ْ
یکی ال اؾواق ؾقؼٍاو جاقیػ ایكاو په ال ظمله ا٠كاب به ایى کٍىق ،که به پایه گفاقی ظکىهحی هل ی و
هًىصن ايصاهیؿ ،ظکىهث ِ٩ىیه بىؾه اوث .ایكاو ؾق ؾوقاو ظکىهث ایى ؼايؿاو ،یکی ال ؾقؼٍاو جكیى
اؾواق ؼىؾ قا ؾق لهیًه های هؽحل ،٧ال شمله هًك ٘ی کكؾ .يگاقگكی به ً٠ىاو ٌاؼه ای ال هًكهای جصىمی ؾق
ایى ؾوقاو به اوز پیٍك٨ث و جك٬ی ؼىؾ قویؿ و ایى ؾق ظالی بىؾ که ایى هًك ؾق ؾوقاو جیمىقی و به ویژه ؾق
هکحب هكات جیمىقی ،ؾوقاو ؾقؼٍايی قا جصكبه کكؾه بىؾ .په ال ٨كوپاٌی ظکىهث جیمىقیاو ،هکحب هكات
آو جا ظؿوؾی قوي ٫ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ .با ایى وشىؾ جا اوا وٗ ظکىهث ِ٩ىی همچًاو به ظیات هًكی ؼىؾ
اؾاهه ؾاؾ ،اها به ؾلیل ایًکه يگاقگكاو آو به ٌهكها و کٍىقهای ؾیگك ههاشكت کكؾيؿ و ال٘ك ٦ؾیگك هکحب
جبكیم ِ٩ىی ؾق ایى ؾوقاو ؾقؼًٍ بىیاقی پیؿا کكؾه بىؾ ،چًؿاو هىقؾ جىشه ٬كاق يگك٨حه و هًاب ٟهؽحل ٧يیم
ال آو یاؾ يکكؾه ايؿ .با ایى وشىؾ چًیى پًؿاٌحه هی ٌىؾ که هکحب هكات ؾق ؾوقه ِ٩ىی جا ؾهه پًصاه ٬كو ؾهن
هصكی به ظیات ؼىؾ اؾاهه ؾاؾه و ؾوحاوقؾهایی ؾاٌحه و هًكهًؿايی ؾق آو ١٨الیث ؾاٌحه ايؿ .هؿ ٦ال ايصام ایى
پژوهً بكقوی ؤ١یث يگاقگكی ؾق هکحب هكات په ال اي٭كاْ ظکىهث جیمىقیاو و ؾق ؾوقه ِ٩ىی
هی باٌؿ  .بك ایى اوان ،پژوهً ظأك به قوي جىِی٩ی -جعلیلی ؾق پی پاوؽگىیی به ایى وئاالت اوث::
 .:آیا يگاقگكی ؾق هكات په ال جیمىقیاو و هكات اوایل ّ٠ك ِ٩ىی (@ B>9-B9هـ  )٪.قا هیجىاو به
ً٠ىاو هکحبی هًكی ياهیؿ یا يه؟
; .يگاقگكی ؾق هكات ّ٠ك ِ٩ىی چه ویژگی ها و آذ اق و يگاقگكايی قا ؾق ؾقوو ؼىؾ پكوقي ؾاؾه اوث؟
واژههای کلیعی  :يگاقگكی ،هکحب هًكی٩ِ ،ىیه ،هكات ،جیمىقیاو.
 .:ؾايٍیاق گكوه جاقیػ ؾايٍگاه اِ٩هاو

; .کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ ؾايٍگاه اِ٩هاو

a.jafari2348@yahoo.com
sahnaz.salehi68@gmail.com

جاقیػ ؾقیا٨ث :<B>/9A/:; :جاقیػ پفیكي:<B>/::/9> :
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ظکىهث جیمىقیاو په ال هكگ ولٙاو ظىیى بای٭كا قوبه يابىؾی و اي٭كاْ گفاٌث و ؾق وال  B::هـ ٪.با
ظمله البکاو و جىؽیك ٌهك هكات به ؾوث ایى ٬ىم ههاشن ب ه ٘ىقکلی ال بیى ق٨ث و شای ؼىؾ قا به
ظکىهث های شؿیؿ ؾاؾ .ؾق همیى ایام ؾق ٤كب ایكاو ظکىهث شؿیؿ و جاله ي٩ىی ؾق ظال ٌکل گیكی بىؾ .ایى
ظکىهث که جىوٗ ٌاه اوما٠یل ِ٩ىی بًیاو گفاٌحه ٌؿ ،ؾق ٘ی هؿت ايؿکی جىايىث جماهی ایكاو قا جعث
ً
جىلٗ ؼىؾ ؾقآوقؾه و ؾق وال @ B9هـ٠ ٪.مال ظکىهث ؼىؾ قا پایه گفاقی کًؿ .ظکىهث شؿیؿ با گكایً
ؼىؾ به هفهب جٍی ٟبا٠د ایصاؾ ج٥ییك و جعىالت بىیاقی ؾق ایكاو و ٨كهًگ ایكايی ٌؿ که جؤذیك آو قا ؾق
بىیاقی ال وشىه ایى ظکىهث هیجىاو هٍاهؿه کكؾٌ .اه اوما٠یل په ال جىؽیك بىیاقی ال هًا٘٬ ٫لمكو
جیمىقی هحىشه هكا ت ،جؽحگاه جیمىقیاو ٌؿ که اکًىو ؾق ؾوث البکاو ٬كاق ؾاٌث .په ال جىؽیك ایى ٌهك
ٌاه اوما٠یل بىیاقی ال هًكهًؿاو ایى هکحب قا به جبكیم ،هكکم ظکىهث ؼىؾ ايح٭ال ؾاؾ .ؾق ایى هیاو بكؼی
هًكهًؿاو يیم به بؽاقا ههاشكت کكؾه و ٠ؿه ای يیم همچًاو ؾق ٌهك هكات با٬ی هايؿيؿ .هكات که ؾق لهاو
جیمىقیاو به ویژه ؾق لهیًهی هًك و ال شمله يگاقگكی قوي ٫بىیاقی ؾاٌث ،ؾق ایى لهاو با کىچ ؾاؾه ٌؿو
بىیاقی ال هًكهًؿاو آو ،قوي ٫ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ ،ولی با ایى وشىؾ ظیات هًكی ؼىؾ قا جا ظؿوؾی ظ ٛ٩کكؾ
و به ٘ىق کلی ال بیى يك٨ث .يگاقگكی به ویژه ؾق ایى له او جا ظؿوؾی قواز ؾاٌث اها ،به ؾلیل قوي ٫بىیاق ایى
هًك ؾق جبكیم ،پایحؽث ِ٩ىیاو ،به آو جىشه چًؿايی يمی ٌؿ و جا ظؿوؾی ياًٌاؼحه هايؿه اوث .اها ایًکه آیا
بحىاو يگاقگكی که ؾق ؾوقاو ِ٩ىی ؾق هكات قواز ؾاٌحه اوث قا به ً٠ىاو هکحبی هًكی ياهیؿ یا يه ،ال شمله
اهؿا ٦ایى پژوهً هی باٌؿ ال ٘ك ٦ؾیگكایى پژوهً و١ی ؾق بكقوی هًك يگاقگكی په ال اي٭كاْ جیمىقیاو
و ؾق لهاو ظکىهث ٌاه اوما٠یل اول و ٌاه جهماوب ِ٩ىی ؾق هكات ؾاقؾ.
ؾقؼّىَ هکحب يگاقگكی هكات ؾق ؾوقه ِ٩ىیاو و به ویژه ؾق ؾوقاو ٌاه اوما٠یل اول و ٌاه جهماوب جا به
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ظال پژوهً کاهل و شاه١ی ِىقت يگك٨حه اوث و ؾق هًاب ٟو کحب گىياگىو به ِىقت بىیاق هؽحّك به آو
اٌاقه ٌؿه اوث به گىيه ای که ظحی بىیاقی ال شكیايات ؾقباقه ایى هىٔى ٞظحی ؾق آو لهاو هىقؾ بی جىشهی
٬كاق گك٨حه و هٙالب بىیاق هؽحّك و هبهمی ؾق ایى باقه وشىؾ ؾاقؾ ،ال شمله ؾق کحاب Dي٭اٌی ایكاو ال ؾیكبال
جا اهكول Cيىٌحه قوییى پاکبال اٌاقههای هؽحّكی به ؤ١یث هًك يگاقگكی ؾق ٌهك هكات په ال اي٭كاْ
جیمىقیاو و ؾق ؾوقاو ِ٩ىیاو ؾاقؾ .همچًیى ؾق ه٭اله  Dچگىيگی پاقاؾاین ٌؿو هکحب هكات Cيىٌحه هعىى
ظىى پىق اٌاقه های بىیاق هؽحّكی به هىٔى ٞهىقؾ بعد ایى ه٭اله ؾاقؾ.

وكلهیى ؼكاواو ال ؾوقاو باوحاو همىاقه یکی ال چهاق بؽً بمقگ ایكاو هعىىب ٌؿه و بىیاقی ال جعىالت
ایكاو به ویژه ٬بل ال ظمله ی ه٥ىالو به ایى وكلهیى ،ؾق ایى هًٙ٭ه ِىقت هی پفیك٨حه و ؾق ؾوقه های هؽحل٧
به ً٠ىاو جؽث گاه بىیاقی ال پاؾٌاهاو ٬كاق هی گك٨حه اوث .ایى هًٙ٭ه ی پهًاوق ؾاقای ٌهكهای ههمی بىؾه که
یکی ال آو ها ٌهك هكات اوث .هكات ؾق اکرك ؾوقه های جاقیؽی به ً٠ىاو یکی ال ههن جكیى ٌهكهای ؼكاواو
ًٌاؼحه ٌؿه اوث ،اها یکی ال ؾقؼٍاو جكیى ؾوقه های جاقیؽی ؼىؾ و اوز ٌکى٨ایی و لیبایی ؼىؾ قا ؾق ؾوقهی
جیمىقیاو ٘ی کكؾ (هیك ش٩١كی)::=::<A@،
هكات ال شمله جؽحگاه های بمقگ جیمىقیاو بىؾ که ؾق لهاو ٌاهكغ (@ A>9-A9هـ  )٪.و بایىً٭كهیكلا (-A:A
@< Aهـ ٌ )٪.کى٨ا ٌؿ و ؾق لهاو ولٙاو ظىیى بای٭كا ،چه ال لعا٠ ٚلمی و چه ال لعا ٚهًكی ،به باق
يٍىث .کاقگاه بمقگ بایىً٭ك هی كلا و په ال آو کاقگاه و کحابؽايه بمقگ ولٙاو ظىیى بای٭كا هكاکم بمقگ جىلیؿ
يىؽه های ؼٙی و يگاقههای با اقلي بىؾيؿ که ؾوحاوقؾهایی چىو ٌاهًاهه بایىً٭كی قا به وشىؾ آوقؾيؿ و
په ال آو هًكهًؿ بمقگی چىو بهماؾ قا ؾق ؾقوو ؼىؾ پكوقي ؾاؾيؿ .بایىً٭ك هیكلا په ال ایًکه ٨كهاو ظکىهث
هكات قا ال ٌاهكغ ؾقیا٨ث کكؾ کاقگاه بمقگی ؾق آو بكپا کكؾ (پاکبال )@<::<A@،يگاقگكی هكات ؾق لهاو
بایىً٭ك هیكلا ؾق اؾاهه هکحب ٌیكال آو لهاو ،به یک وبک ٬ايىيمًؿ و قومی ؾوث یا٨ث که يمىؾ آو ؾق
يگاقههای اذكی چىو ٌاهًاهه بایىً٭كی پؿیؿاق ٌؿ .اها اوز يگاقگ كی هکحب هكات ؾق ؾوقاو ظکىهث ولٙاو
ظىیى بای٭كا قغ ؾاؾ.

ةررشی جأثیر نکحب ىگارگری ٌرات جیهَری و شتک ةٍزاد ةر ٌير اوایل عٍد صفَی

هؽات ظؼ ظوؼاو جیمىؼ یاو

ؾق ؾقباق ایى پاؾٌاه بىؾ که ٌؽّیحی جىايمًؿ چىو بهماؾ که وكآهؿ هّىقاو ياهؿاق و اوحاؾ ياؾقه کاق و
 Dهٝهكبؿای ٟالّىق و هٝهك يىاؾق هًك(Cؼىايؿهیك ،ز <<< =،<?;::و اً٨ؿی :9=::<?B ،و اوکًؿقبیگ
جكکماو ،ز =<< ) :،:@>::بىؾ ،پا به ٠كِه ٜهىق يهاؾ و ج٥ییكاجی اواوی و بىیاق لیبا ؾق ایى هًك به وشىؾ
آوقؾ که با٠د هايؿگاقی يام او ؾق جاقیػ هًك يگاقگكی ٌؿ .بهماؾ ال هیكاخ گفٌحگاو و به ؼّىَ
ؾوحاوقؾهای ؾو اوحاؾ ه١اِكي (قوض الله هیكک ؼكاوايی و هىاليا ولی الله) به ؼىبی بهكههًؿ ٌؿ و وبکی قا
ؾق يگاقگكی آ٨كیؿ که به بیايی ؾیگك هی جىاو آو قا وبک و یا هکحب بهماؾ ؾايىث .بهماؾ ؾق ؼالل یک ؾهه چًاو
جعىلی ؾق وًث يگاقگكی به وشىؾ آوقؾ که جا آو لهاو کىی به ايؿاله او ؾق جاقیػ هًك يگاقگكی ایى چًیى
جاذیكگفاق يبىؾه اوث و ایى جؤذیك چه ؾق لهاو ظیات و چه ؾق لهاو هماجً وشىؾ ؾاٌث( .قابیًىىو،
@?< )=B::جىلیؿ يىؽههای ؼٙی با يگاقه های بىیاق ي٩یه ؾق ایى ؾوقاو چًاو قوي ٫ؾاٌث که ایى ؾوقاو به
لعا ٚهًكی و همچًیى ٠لمی به قيىايه ٌكٌ ٪هكت یا٨ث.
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هکحب يگاقگكی هكات جیمىقی با بهماؾ به اوز ؼىؾ قویؿ و ٌاگكؾاو لیاؾی جعث ج١ل ین او ؾقآهؿه و به پیكوی
ال اوحاؾ ؼىؾ آذاق لیبا و گكاو بهایی قا آ٨كیؿيؿٌ .کل  ،:ال يگاقههای بهماؾ اوحاؾ بكشىحهی هکحب هكات
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جیمىقی و هح١ل ٫به ایى ؾوقاو هی باٌؿ .هکحب يگاقگكی هكات با ظمایثهای ولٙاو ظىیى بای٭كا و ولیك
کاقؾايً ،اهیك٠لیٍیك يىایی و با هًكهًؿاو بكشىحه ای چىو بهماؾ و ٬اوم١لی و هعمىؾ هفهب وبىیاقی کىاو
ؾیگك به اوز ؼىؾ قویؿ و ایى اوز جا پایاو ظکىهث جیمىقی و ا٨ىل ایى ظکىهث ،همچًاو با٬ی بىؾ جا ایًکه
اِىل و وًث های آو به هکاجب ؾیگك ايح٭ال یا٨ث( .آقیاو)<A::<A;،
وضؼیث هکحب يگاؼگؽی هؽات پف اؾ ايمؽاض جیمىؼ یاو
ٌهك هكات ؾق وال < B:هـ  ،٪.ؾو وال په ال هكگ ولٙاو ظىیى بای٭كا جىوٗ ٌیبک ؼاو البک و٭ىٖ کكؾ.
البک ها که ال ا٠٭اب شىشی پىك اقٌؿ چًگیم ؼاو ه٥ىل بىؾيؿ ،به قهبكی ٌیبک ؼاو یا ٌیبايی ؼاو البک،
هن لهاو با ٔ ٧١جیمىقیاو ٬ؿقت یا٨حًؿ و ؾق هؿت ايؿکی هى ٫٨به جّك ٦و اوح یال بك هاوقاءالًهك ٌؿيؿ.
(يىایی ) @A::<AB ،په ال جّك ٦و ٤اقت ٌهك هكات به ؾوث البکاو ؾق وال < B:هـ  ،٪.و و٭ىٖ ظکىهث
ً
جیمىقیاو ،هكات که ٘ی ظمالت البکاو به کلی ویكاو ٌؿه بىؾٜ ،اهكا هكکمیث هًكی ؼىؾ قا ؾق ي٭اٌی ال
ؾوث ؾاؾ و بىیاقی ال هًكهًؿاو يگاقگك هكات ایى ٌهك قا جكک گ٩حًؿ .بكاذك ایى شًگ ها بؽً بمقگی ال هیكاخ
هًكی ال بیى ق٨ث جا آيصا که ؼكاواو ؤ١یث پیٍیى ؼىؾ قا که پیٍىایی ٨كهًگ و جمؿو بىؾ ،ال ؾوث ؾاؾ.
(ٌایىحه ٨كٌ ) =B::<@A،یبايی ؼاو به پیكوی ال قویه ی يیاکاو ه٥ىلی ؼىؾ ،ج١ؿاؾ لیاؾی ال هًكهًؿاو و
ًِ١حگكاو قا با ؼىؾ بكؾ و ؾق بؽاقا اوکاو ؾاؾ .ؾق وال ? B:هـ  ٪.و با هكگ هعمؿ ٌیبايی ؼاو البک ،ا٨كاؾی
که وبک بهماؾ قا ؾق ؼكاواو پیكوی هی کكؾيؿ  ،به بؽاقا ايح٭ال ؾاؾه ٌؿيؿ و بًابكایى وبک هكات ؾق بؽاقا ٜاهك
ٌؿ( .کًبای)@?::<A@،
به ٘ىقکلی هی جىاو چًیى گ٩ث که هًكهًؿاو يگاقگك هکحب هكات په ال جّك ٦ایى ٌهك و و٭ىٖ ظکىهث
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جیمىقی ،وه هكکم قا بكای اؾاهه ١٨الیث های هًكی ؼىؾ ؾق يٝك گك٨حًؿ٠-::ؿه ای ؾق هكات با٬ی هايؿيؿ و
همچًاو ؾق آو ٌهك ١٨الیث های هًكی ؼىؾ قا پیگیكی کكؾيؿ٠-;.ؿه ای هايًؿ هعمىؾ هفهب ،به ٌهك بؽاقا
ق٨حه و ؾق هکحب يگاقگكی بؽاقا و جع ث ظمایث ٌیبايیاو به ١٨الیث پكؾاؼحًؿ -<.گكوهی به ظٍهك جبكیم
ايح٭ال ؾاؾه ٌؿيؿ و ؾق آو هکحب هًك ؼىؾ قا اقائه و به کمال قوايؿيؿ .ایى گكوه کىايی بىؾيؿ که هايًؿ بهماؾ و
بكؼی ٌاگكؾايً ؾق ابحؿا هؿجی همچًاو ؾق هكات با٬ی هايؿيؿ و په الآو به جبكیم ايح٭ال ؾاؾه ٌؿيؿ.
(کىيل)B?::<@A،

با٬ی هايؿه و به ١٨الیث ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ .الشمله ی ایى يگاقگكاو بهماؾ و بكؼی ال ٌاگكؾاو او بىؾيؿ که جا
ايح٭الٍاو جىوٗ ٌاه اوما٠یل به جبكیم ،همچًاو ؾق هكات با ٬ی هايؿيؿ( .آقیاو ) <;::<A;،ؾق هیاو ایى
هًكهًؿاو آو هایی که هًىل ؾق هكات با٬ی هايؿيؿ ،هیكک ،وكپكوث و قئیه کحابؽايه ی ولٙاو ظىیى بىؾ که
ؾق وال < B:هصكی ٬مكی ؾق هكات ٨ىت کكؾ .لهايی که ٌاه اوما٠یل ِ٩ىی ؾق ٤كب ایكاو ٬ؿقت یا٨ث و
هكکم هًكی ایكاو به ٤كب یً١ی جبكیم ايح٭ال یا٨ث ،همچًاو جا هؿت ها هكات ،به ً٠ىاو هكکم هًكی ،جىوٗ بهماؾ
و په الآو جىوٗ بكؼی ال ٌاگكؾاو بهماؾ به ١٨الیث های هًكی ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ و جؤذیك وبک بهماؾ همچًاو
به ً٠ىاو ٌیىه ی هًكی هىلٗ ،ؾق کاقگاه هًكی و يگاقه های واؼث هًكهًؿاو ایى ٌهك جؿاوم ؾاٌث.
(پاکبال)@B::<A@،
ً
هماو ٘ىق که ٬بال گ٩حه ٌؿ ،ؾق وال < B:هـ  ٪.هكات جىوٗ هعمؿ ٌیبايی ؼاو جّكٌ ٦ؿ و په الآو به
هؿت وه وال ؾق ؾوث ٌیبايیاو بىؾ .ؾق ایى هؿت ٌیبک ؼاو البک همايًؿ ظاکماو جیمىقی ؾوث ال
ظمایث هًكهًؿاو بكيؿاٌث و کاقگاه های هًكی هكات همچًاو به ١٨الیث ؼىؾ اؾاهه هی ؾاؾيؿ (ظىى
پىق ) :@<::<@@،بهماؾ يیم الشمله هًكهًؿايی بىؾ که ؾق ایى ؾوقاو ؾق هكات با٬ی هايؿه و ؾق ؼؿهث ٌیبک
ؼاو البک ه٭ام پكاقشی پیؿاکكؾه و به ؼل ٫آذاقی همث گماٌث( .کكین لاؾه جبكیمیٌ ):::/: ::<?<،کل ;،
يگاقه ی چهكه ٌیبک ؼاو البک اذك بهماؾ هح١ل ٫به هم یى ؾوقاو اوث .ؾق وال ? B:هـ  ٪.ؾق ٘ی شًگ هكو که
بیى هعمؿ ٌیبايی ؼاو البک و ٌاه اوما٠یل ِ٩ىی قغ ؾاؾ ،هعمؿ ٌیبايی کٍحه و البکاو ؾق شًگ ٌکىث

ةررشی جأثیر نکحب ىگارگری ٌرات جیهَری و شتک ةٍزاد ةر ٌير اوایل عٍد صفَی

ؾوحه ی اول ال هًكهًؿاو په ال جّك ٦هكات به ؾوث ٌیبايیاو ،کىايی بىؾيؿ که همچًاو ؾق آو ٌهك

ؼىقؾيؿ (ؼىايؿهیك )>9A->9= /:< ::<<<،و په ال آو ِ٩ىیاو بك هكات هىلٗ ٌؿيؿ .په ال ایى شًگ
هًكهًؿاو بىیاقی ال هكات به جبك یم ايح٭ال ؾاؾه ٌؿه و یا ههاشكت کكؾيؿ.
ههاخؽت هًؽهًعاو هکحب هؽات ،آغاؾ ظوؼهای خعیع
ههاشكت هًكهًؿاو به جبكیم ال اي٭كاْ ظکىهث جیمىقیاو ٘ی چًؿ هكظله ِىقت گك٨ث٠ ،ؿه ای په ال
ظمالت ٌیبک ؼاو به هكات ال ایى ٌهك قؼث بكبىحه و به جبكیم ق٨حًؿ٠ ،ؿه ای ؾیگك په ال شًگ هكو و با
جىلٗ ٌاه اوما٠یل بك هكات به جبكیم ايح٭ال ؾاؾه ٌؿيؿ و ٠ؿه ای ؾیگك په ال ظمالت هصؿؾ و جىلٗ البکها
و ٠بیؿالله ؼاو البک بك هكات ؾق وال >< Bهصكی ٬مكی به جبكیم ههاشكت کكؾيؿ .بهماؾ هًكهًؿ بكشىحه ی
ؾقباق جیمىقیاو يیم به هؿت چهاق وال په ال جّكٌ ٦هك جىوٗ ٌیبايیاو ؾق وال < B:هصكی ٬مكی ؾق هكات
با٬ی هايؿ و په الآو به جبكیم ايح٭ال ؾاؾه ٌؿٌ( .ایىحه ٨ك):<;::<A=،
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قؾی٧

جىٔیعات

هًبٟ

ً
ؾ٬ی٭ا ه١لىم يیىث که ؾق چه والی بهماؾ و وایك هًكهًؿاو هكات به جبكیم
هًح٭ل ٌؿه ايؿ .يٝك ٤الب پژوهًؿگاو به اوحًاؾ يىٌحه ی هّ٩ٙی ٠الی
:

اً٨ؿی بك ایى اوث که ؾق وال  B;9هـ  ٪.ؾق شكیاو شًگ چالؿقاو
بهماؾ ؾق جبكیم بىؾه اوث اها ٨كْ ؾیگكی يیم ؾق ایى هىقؾ وشىؾ ؾاقؾ و

(اٌك٨ی)B:::<?@،

آو ایًکه جهماوب هیكلا که کىؾکی اي قا ؾق هكات گفقايؿ به هًگام ق٨حى
به جب كیم يمؾ پؿقي ،اوحاؾاو هكات و الشمله بهماؾ قا با ؼىؾ به جبكیم بكؾ.
;
<

بهماؾ به همكاه جهماوب [ B;Aهـ  ]٪.ال هكات به جبكیم آهؿ.

(کًبای)A:::<A@،

[بهماؾ] ؾق وال ? B:هـ  ٪.به جبكیم آهؿ.

(کكین لاؾه جبكیمی،
<?< ،:ز @):::9

=

بهماؾ ؾق وال ? B:هـ ٪.هًىل ؾق هكات بىؾ.

>

ؾیگك هًكهًؿاو يیم به ؾقؼىاوث ٌاهماؾه ی شىاو به کاقگاه ولًٙحی

ً
په ال اظٕاق ولی١هؿ (جهماوب) به جبكیم ال وىی پؿق اظحماال بهماؾ و

(ولً)?=::<A>،
(اٌك٨ی)<?::<A=،

ؾ٠ىت ٌؿيؿ .ؾق ؾهه ی بیىث اهکاو آهؿو يگاقگكاو هكات ٨كاهن آهؿ.
?
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@
A

په ال >< Bبهماؾ و ٠ ....الم جبكیم ٌؿيؿ.

(پاکبال)A@::<A@،

وال  B;Aقا وال ايح٭ال بهماؾ ال هكات هی ؾايؿ که ٨كهاو قیاوث

(هًٍی ٬می::<= ،

کحابؽايه قا ِاؾق کكؾه اوث.
ؾق ایى ایام  B;9هـ  ٪.بهماؾ هًىل ؾق هكات هی لیىث.
بهماؾ يیم به هؿت چهاق وال ،په ال جّكٌ ٦هك جىوٗ ٌیبايیاو ؾق

B

وال < B:هصكی ٬مكی ،ؾق هكات با٬ی هايؿ و په الآو به جبكیم ايح٭ال
ؾاؾه ٌؿ.

;><):
(آژيؿ);<::<A=،
(ٌایىحه ٨ك::<; ،
=):<A

ايصام ٌؿه جىوٗ او بكگكؾايؿو بهماؾ ب ه هكات بىؾ .به ٠باقجی چًیى به يٝك هی قوؿ که په ال پیكولی ٌاه
اوما٠یل ؾق شًگ هكو و یا ايؿکی په الآو ،بهماؾ و گكوهی ال يگاقگكاو و هًكهًؿاو با همكاهی و قهبكی او به
جبكیم ههاشكت کكؾه باًٌؿ و ؾق ایى ٌهك هکحب يگاقگكی جبكیم قا پایه گفاقی کكؾه باًٌؿ .ؾق ایى ٌهك بهماؾ
بىیاق هىقؾجىشه و ٠ال٬ه ی ٌاه اوما٠یل ٬كاقگك٨حه بىؾ و همیى اهك با٠د ٌؿه بىؾ جا ٌاه شىاو ،به ؾلیل
شًگ های هحىالی که بیى يیكوهای ِ٩ىی و جكکاو ٠رمايی ِىقت هی گك٨ث ،بىیاق يگكاو والهحی اوحاؾ
يگاقگك ؾقباق ؼىؾ باٌؿ ،چًايکه هٍهىق اوث که ؾق ٘ی شًگ چالؿقاو ٠لیه ٠رمايی ها ؾق وال  B;9هصكی
٬مكی ،به ؾلیل ٠ال٬ه و جىشه ٨كاوايی که ٌاه اوما٠یل به بهماؾ ؾاٌث ،او و ؼٙاٖ هعبىب ؾقباقيٌ ،اه
هعمىؾ يیٍابىقی قا ؾق هؽ٩یگاهی به هًٝىق هّىو هايؿو ال آویب شًگ و ایًکه هباؾا به ؾوث جكکاو ٠رمايی
بیا٨حًؿ ،پًهاو کكؾ و په ال شًگ اولیى چیمی که ٌاه اوما٠یل شىیای آو ٌؿ اظىال بهماؾ بىؾ.
(آقیاو ) <;::<A;،همیى ٠ىاهل وبب ٌؿ جا ٌاه اوما٠یل به هًٝىق ظ ٛ٩بهماؾ ال آویب های که ظکىهث
يىپای ِ٩ىی قا ،به ویژه ال شايب ٠رمايیاو که به جبكیم بىیاق يمؾیک بىؾيؿ و ٘ی ظمالت ٬بلی ؼىؾ بىیاقی ال
آذاق گكاو بهای ایى ٌهك و همچًیى بىیاقی ال هًكهًؿاو و يگاقگكاو قا به همكاه ؼىؾ بكؾه بىؾيؿ ،جهؿیؿ هی کكؾ،
بهماؾ قا به هكات ايح٭ال ؾاؾه باٌؿٌ( .ایىحه ٨ك)=?::<A=،
به ٘ىقکلی آذاق بهماؾ قا به وه ؾوقه هصما هی جىاو ج٭ىین کكؾ :اول ؾوقه ای که ؾق ؾقباق ولٙاو ظىیى بای٭كا به

ةررشی جأثیر نکحب ىگارگری ٌرات جیهَری و شتک ةٍزاد ةر ٌير اوایل عٍد صفَی

ٌاه اوما٠یل ظاهی هٍحا ٪و ٠ال٬ه هًؿ به ه١ماقی ،ؼىًٌىیىی ،يگاقگكی و ؾیگك هًكها بىؾ .اولیى ا٬ؿام

١٨الیث هٍ٥ىل بىؾه اوث .ؾوم ؾوقه ی هابیى جیمىقی و ِ٩ىی یً١ی ؾوقه ای که ؾق آو ٌیبايیاو و ِ٩ىیاو ؾق
کٍمکً بىؾيؿ و وىم ؾوقه ای که ؾق آو بهماؾ قئیه کحابؽايه ی ولًٙحی ؾق جبكیم بىؾه اوث و ٌاگكؾايی چىو
٬اون ٠لی قا جكبیث کكؾه اوث (آیث اللهی ،بیجا )>?:الشمله يگاقه های بهماؾ ؾق ؾوقاو هابیى جیمىقی و
ِ٩ىی هی جىاو به جک چهكه ی ٌیبک ؼاو البک اٌاقه کكؾ که ؾق وال = B:هصكی ٬مكی ؾق هكات کٍیؿه ٌؿه
ً
اوث و الشمله يگاقه های ه١كو ٦ایى ؾوقاو هعىىب هی ٌىؾٜ .اهكا بهماؾ ؾق ایى ؾوقاو یً١ی ال بالگكؾايؿيً
جىوٗ ٌاه اوما٠یل به هكات جا هًگام ظکىهث یا٨حى ٌاه جهماوب ؾق هكات ،همچًاو ؾق ایى ٌهك [هكات]
با٬ی هايؿه اوث.
ٌاه جهماوب ؾق وال  B;9هـ  ٪.و په ال ٌکىث ٌاه اوما٠یل ؾق شًگ چالؿقاو ،ؾق هماو وال به ؾيیا آهؿ
و ؾق وى ؾووالگی یً١ی ؾق وال ;; Bهـ  ٪.به ظکىهث هكات هًّىب ٌؿه و قهىپاق ایى ٌهك ٌؿ.
ٌاه جهماوب جا وال  B;Aهـ  ٪.ؾق ایى ٌهك با٬ی هايؿ و ؾق همیى ٌهك بىؾ که جعث جؤذیك ٕ٨ای هًكپكوق
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هكات و ؾقباق ولٙاو ظىیى بای٭كا ٬كاقگك٨حه و ؾق يمؾ هًكهًؿايی چىو بهماؾ پكوقي یا٨ث و به هًك و به ویژه
يگاقگكی بىیاق ٠ال٬ه هًؿ ٌؿ و و١ی ؾق آهىؼحى ایى هًك کكؾ .آيچه ؾق بىیاقی ال هًاب ٟبا ً٠ىاو ٠ال٬ه ی ٌاه
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جهماوب به هًك و به ویژه يگاقگكی اٌاقه ؾاقؾ (قوهلى E=AA/; ،:<>@،هًٍی ٬می ،):<@::<>;،هی جىايؿ
يٍايگك قوي ٫ایى هًك ؾق ایى ؾوقاو ؾق ٌهك هكات بىؾه باٌؿ ،به ٠باقجی ٌایؿ بحىاو گ٩ث ،وشىؾ هًكهًؿايی
چىو بهماؾ و همچًیى ٌاهماؾه ی شىاو ِ٩ىی ؾق هكات و ا ل ٘ك ٦ؾیگك ايح٭ال بكؼی ال هًكهًؿاو بكشىحه
چىو ولٙاو هعمؿ به هكات جىوٗ ٌاه اوما٠یل به هًٝىق ج١لین ٌاهماؾه جهماوب هیكلا (آژيؿ،);<::<A=،
ؼىؾ ال شمله ٠ىاهل قوي ٫هًك يگاقگكی ؾق هكات ؾوقاو ِ٩ىی و ؾق آو ه٭ ٟٙلهايی بىؾه اوث.
ً
ؾق وال  B;Aهصكی ٬مكی ٌاه جهماوب قوايه ی جبكیم ٌؿه و ٜاهكا بك اوان ا٬ىال هؽحل٩ی که وشىؾ ؾاقؾ ؾق
همیى وال اوث که ٌاه جهماوب ،بهماؾ و ج١ؿاؾی ال ٌاگكؾاو او قا ؾوباقه به همكاه ؼىؾ به جبكیم بكؾه اوث.
(کًبای )B@::<@A،اگكچه ؾوحه ی ؾیگكی ال هًاب ٟايح٭ال و یا ههاشكت بهماؾ و ٌاگكؾايً به جبكیم قا په ال
ظمله ی ٠بیؿالله ؼاو البک ؾق وال >< Bهصكی ٬مكی به هكات و جىؽیك آو ٌهك هی ؾايًؿ
(پاکبال )A@::<A@،و ؾوحه ی ؾیگكی ال هًاب ٟايح٭ال بهماؾ به جبكیم قا جىوٗ ٌاه اوما٠یل و په ال شًگ با
البکاو ؾق وال ? B:هـ ٪.یا ايؿکی په الآو بیاو هی کًًؿ( .بیًىو و ؾیگكاو );A9::<?@،باایى ظال ق٨حى
بهماؾ ال هكات ؾق هكوالی که اج٩ا ٪ا٨حاؾه باٌؿ آيچه اهمیث ؾاقؾ ایى اوث که ق٨حى او پایاو ؾوقاو ٌکى٨ایی و
قوي ٫هکحب هكات هی باٌؿ و اگكچه ظیات هًكی ایى هکحب همچًاو اؾاهه ؾاٌث اها آو ٌکى٨ایی که ؾق
ؾوقاو جیمىقیاو ؾاٌث قا ال ؾوث ؾاؾ.
صفىیاو و هکحب يگاؼگؽی هؽات
با ایًکه هكات ،په ال و٭ىٖ جیمىقیاو یک چًؿ به ؾوث البکاو ا٨حاؾ ،همچًاو هى١٬یث ٨كهًگی و هًكی ؼىؾ
قا ظ ٛ٩کكؾ .کاقگاه هًكی هكات و به ویژه هکحب يگاقگكی آو ؾق ؾوقه ی ابحؿایی ِ٩ىیاو جا هؿت ٘ىاليی
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بك٬كاق بىؾه و بىیاقی ال هًكهًؿاو جا هؿت هؿیؿی ؾق هكات که همچًاو پایحؽث ههن والیحی جعث ظکىهث
جبكیم بىؾ با٬ی هايؿيؿ و همچًاو به ١٨الیث ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ .يىػ ْ
هّىق ٨كاوايی که ؾق ایى ؾوقاو ؾق هكات
جهیه ٌؿه ايؿ ؼىؾ گىاه ایى اهك اوث.
يىؽه های ْ
هّى قی که ال ایى ؾوقاو بكشای هايؿه ايؿ ،به لعا ٚوبک يگاقگكی ،ج٩اوجی آٌکاق با واؼحه های
ً
کاقگاه جبكیم ؾاقيؿ .ایى يىؽه ها ٤البا ؾق هكات و به ؼٗ ولٙاو هعمؿ يىق کحابث ٌؿه ايؿ و ؾاقای کی٩یحی ؾق
ظؿ يىؽه های ولًٙحی هىحًؿ .يىؽه ی ْ
هّى ق ٩ٜكياهه یکی ال همحالجكیى آو هاوث .ؾق ِ٩عه ی آؼك ایى

(پاکبال ) A?::<A@،جّاویك ایى يىؽه ٩ٜكياهه يٍاو ؾهًؿه ی اشكای بی ي٭ُ آو ها جىوٗ هًكهًؿ و يگاقگك
کاقآلهىؾه ای اوث ،اها ؾق ِعث آو ها به بهماؾ جكؾیؿ وشىؾ ؾاقؾ .وبک يگاقگكی ایى ٩ٜكياهه با ویژگی هایی
چىو ٘كاظی ٬ىی ،قيگ های شايؿاق و جكکیب بًؿی ٌلى ٢ولی به واهاو هٍؽُ هی ٌىؾ.
(پاکبال )A?-A@::<A@،يعىه ی باليمایی ِؽكه ها ،ؾقؼحاو و ابكهای پیچاو ؾق بكؼی ال يگاقه ها جمایم آو قا
با وبک بهماؾ يٍاو هی ؾهؿ .به ٘ىقکلی يگاقه های ایى يىؽه ؾق ه٭ایىه با آذاق ٠هؿ ولٙاو ظىیى بای٭كا
ً
قوظیه ی ٌاؾاب جكی قا يٍاو هی ؾهًؿ که هعحمال ال ولی٭ه ی ظاهی شؿیؿ ياٌی ٌؿه اوث.
هكات ؾق اواؼك ؾوقاو ٌاه اوما٠یل اول و اوایل ولًٙث ٌاه جهماوب ،هكکم اِلی کحاب يگاقی ِ٩ىیاو بىؾه
اوث .بهماؾ ؾق آو وال ها هًىل ؾق هكات ا٬اهث ؾاٌحه و کاقگاه هًكی ایى ٌهك قا اؾاقه هی کكؾه اوث( .بیًىو و
ؾیگكاو );B9::<?@،يىؽه هایی چىو ٩ٜكياهه یاؾٌؿه و ؼمىه ی يٝاهی ( B<:هـ  )٪.لیك يٝك او و با
همکاقی ٌاگكؾايی چىو ٬اون ٠لی و ٌیػ لاؾه جّىیك ٌؿه ايؿ .همچًیى ایى ٨كٔیه پًؿاٌحه هی ٌىؾ که با
جىشه به اؼحال٬ ٦لمی که ؾق ٌاهًاهه ی جهماوبی وشىؾ ؾاقؾ ،بكؼی ال يگاقه های آ و ؾق کاقگاه هًكی هكات
هّىق ٌؿه باًٌؿ و ظحی بكؼی ال يگاقه های آو قا به بهماؾ يىبث ؾاؾه و یا ه١ح٭ؿيؿ که جعث يٝك او جؿویى و
ْ
ْ
هّى ق ٌؿه که یا به ٘ىق
هّىق ٌؿه ايؿ .با ایى وشىؾ يگاقه های ایى اذك وحكگ جىوٗ يگاقگكاو بكشىحه ای
هىح٭ین ٌاگكؾ بهماؾ بىؾه ايؿ و یا وؽث ج عث جؤذیك ایى يگاقگك جىايا ٬كاق ؾاٌحه ايؿ .هکحب هًكی هكات په ال
ايح٭ال بهماؾ و بكؼی ٌاگكؾايً به جبكیم همچًاو به ١٨الیث هًكی ؼىؾ اؾاهه ؾاؾه اوث.
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ْ
ْ
هّىق آو ه١ك٨ی کكؾه ايؿ.
کحاب ولٙاو هعمؿ يىق قا ؼٙاٖ ،هیك ٕ٠ؿ قا هفهب و بهماؾ قا

ؾق ٬كو ؾهن هصكی ،جمایم کاهلی بیى وبک های يگاقگكی ٬ىمث های هؽحل ٧اهپكاجىقی ایكاو وشىؾ يؿاٌث.
هًكهًؿاو ؾقباق ٌیىهی ؼاِی قا قایس کكؾيؿ و اگكچه آذاقی ال وبک های والیحی بكشای هايؿه ،ولی ج٩اوت
ً
ايؿکی بیى آذاق ٌك ٪و ٤كب ایكاو ؾیؿه يمی ٌىؾ .به ویژه هکحب هكات ،ج٭كیبا ؾق اوایل ایى ٬كو جا ظؿ لیاؾی
ؾق ٌیىه ی ظاکن هىحعیل هی ٌىؾ و با ایًکه ؾق جّاویك بكؼی کحب وبک ؼكاوايی اؾاهه هی یابؿ اها ج٩اوتها
بىیاق ايؿک ٌؿه و یکی ال ٌاؼّه های اِلی ایى ؾوقاو که يٍاو ؾهًؿه يگاقگكی ّ٠ك ِ٩ىی هیباٌؿ ،یً١ی
وشىؾ کاله های ٬ملباي ،وشه هٍحكک جمام يگاقههای ایى ؾوقاو هیٌىؾٌ( .کل < ) هكات به وبب اهمیث
ش٥كا٨یایی و ویاوی ،اهمیث ؼىؾ قا ؾق ٘ىل ذلد اول ٬كو ؾه ن هصكی ظ ٛ٩کكؾ( .بیًىو و
ؾیگكاو ) ;B9::<?@،جهماوب و بكاؾقي وام هیكلا یکی په ال ؾیگكی به ظکىهث هكات هًّىب گٍحًؿ.
ايحّاب ٌاهماؾگاو ِ٩ىی ؾق ومث والی اوحاو ٌك٬ی باوشىؾ جهاشمات٤ ،اقت گكی ها و هماظمث های
البکاو هؿت های ٘ىاليی په الآو اؾاهه یا٨ث( .جكکماو):>:/: ::<<=،
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یکی ال ٠الی جكیى يىػ ایى ؾوقه ،يىؽه ی ي٩یىی ال ؾیىاو اهیك٠لیٍیك يىایی ؾق کحابؽايهی هلی پاقیه اوث
که جهیه ی آو ؾق هكات به وال << Bهـ  ٪.به پایاو قویؿه اوث .ایى ي٭اٌی ها بی اهٕاء هىحًؿ ولی ظؿا٬ل
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ج١ؿاؾی ال آو ها کاق ٌاگكؾاو بهماؾ هی باًٌؿ .ایى ؾیىاو به لب او جكکی ش٥حایی اوث٠ .لی هصكايی ؾق وال
<< Bهـ  ٪.آو قا کحابث کكؾه و ؾقبكؾاقيؿه ًٌ هصله ي٩یه هی باٌؿ که ؾق هکحب هكات ِ٩ىی و ؾق کاقگاه
ولًٙحی آو هّىق ٌؿه اوث( .پاکبال ) AA::<A@ ،ج١ؿاؾ آذاق هًىىب به ٌیػ لاؾه قا ؾق ایى اذك پًس ٠ؿؾ
هی ؾايًؿ و گكچه بكؼی ه١ح٭ؿيؿ که ولٙاو هعمؿ جبكیمی يیم ؾق هّىقوالی آو ؾؼیل بىؾه ،اها ایى جًها یک
ظؿن و گماو اوث و ِعث يؿاقؾ و جًها بك اوان ٌباهث هایی که بیى وبک ایى ؾو ي٭اي وشىؾ ؾاٌحه ایى
اؼحال ٦و اٌحباه ِىقت گك٨حه اوث .هن جصلیؿ وهن هّىقوالی اذك به ٌیىه ی هكاجی ِىقت گك٨حه و پًس اذك
ال ًٌ اذك آو به ٌیػ لاؾه هًىىب اوث که بیً ال همه پیكو وبک بهماؾ بىؾه اوثٌ .یػ لاؾه بیً ال همه
اوحاؾ جكکیب قيگ های هحٕاؾ ،قیحن و ٘كض های اولیمی بىؾ و يمؾ او جًاوبات و هًعًی ها و لاویه های ٜكی٩ايه
ؾقهن جًیؿه ،هً١ایی بیً ال ق٨حاق آؾم ها ؾاٌحًؿ .ؾق يگاقه های ایى اذك يیم جؤذیك وبک يگاقگكی ِ٩ىی قا بك ایى
هًك هی جىاو هٍاهؿه کكؾ چًايکه ؾق بىیاقی ال يگاقه های ایى اذك کاله ٬ملباي قا که يماؾ يگاقگكی اوایل
ِ٩ىی هی باٌؿ قا هی جىاو ؾیؿ( .بیًىو و ؾیگكاو);A@::<?@،
په الایًکه ٌاه جهماوب ؾق وال  B;Aهصكی ٬مكی ال هكات به جبكیم آهؿ ،ظکىهث ایى والیث به وام هیكلا
بكاؾق ؾیگك ٌاه جهماوب وپكؾه ٌؿٌ .اهماؾه ی ِ٩ىی يیم هايًؿ ظاکماو هًكپكوق جیمىقی به ظمایث و جٍىی٫
ً٨ىو و ايىا ٞهًكها پكؾاؼحه و همچًاو ایى ٌهك اهمیث ؼىؾ قا ظ ٛ٩کكؾ .وام هیكلا به همكاه اجابک ؼىؾ،
ظىیى ؼاو ٌاهلى ،به هكات ق٨حه و ؾق آو ٌهك ظکىهث یا٨ث .ؾق ٘ی ظمالت ٠بیؿالله ؼاو البک ؾق وال
>< Bهصكی ٬مكی ،وام هیكلا ٨كاق کكؾه و ٌهك به ؾوث البکاو ا٨حاؾ( .اوکًؿقبیک جكکماو )?;/: ::<<=،ؾق
٘ی همیى ظمله بىؾ که ؼاو البک گكوهی ال هًكهًؿاو هكات قا با ؼىؾ به بؽاقا بكؾ .ايح٭ال هًكهًؿاو يگاقگك
ؾق ایى ؾوقاو به بؽاقا ؼىؾ ؾلیلی بك قواز و جؿاوم هًك يگاقگكی جا ایى لهاو ؾق هكات بىؾه اوث.
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چًاو که گ٩حه ٌؿ ظىیى ؼاو ٌاهلى همكاهی و للگی وام هیكلا ٌاهماؾه ی ِ٩ىی قا بك ٠هؿه ؾاٌث .ایى اهك
با٠د ٬ؿقت گیكی ٘ای٩ه ی ٌاهلى ؾق ؼكاواو ٌؿه بىؾ .په الآو که اهیكاو ٌاهلى ظکىهث ؼكاواو قا به ؾوث
گك٨حًؿ ،جعىلی ؾق يگاقگكی هكات پؿیؿ آهؿ .ؾق بهحكیى يىؽه های هّىقی که به و٩اقي ایى اهیكاو
جؿویىٌؿه ايؿ ،بالگٍث به ه١یاقهای ؾقباقی هکحب وؿه ی يهن هصكی هكات ٬ابل جٍؽیُ اوث.
(پاکبال )::>::<A@،ؾق يیمه ی ؾوم وؿه ی ؾهن هصكی ،کاقگاه های هىشىؾ ؾق هكات و بكؼی ٌهكهای ؼاوقی
ً
ؼكاواو يیم١٨ ،الیحی ٬ابل هالظٝه ؾاٌحًؿ .يىؽه های هّىق واؼث ایى کاقگاه ها ٠مؿجا به هًؿ و بؽاقا ِاؾق

ؾق جّاویك يىؽه های هکحب هكات ؾق ایى ؾوقاو هی جىاو هٍاهؿه کكؾ .ؾق ایى يگاقه ها لیًث کاقی بًاها و
لبان ها به ظؿا٬ل قویؿه ،و هًٝكه يیم بىیاق واؾه اوث .گهگاه قيگ های ٤یكه١مىل وبم لیحىيی و آبی بی قه٫
ؾق آو ها به کاق ق٨حه اوث.
با ایى وشىؾ آيچه ؾق ایى ؾوقاو به ً٠ىاو هًك يگاقگكی ؾق هكات قواز ؾاٌث ،قا يمیجىاو به ً٠ىاو هکحب هًكی
ؾايىث ،لیكا یک هکحب هًكی ؾاقای ٌاؼّه ها و ویژگی و هؽحّات ؼاَ ؼىؾ هی باٌؿ و ایى ویژگی ها قا
ؾق هًك يگاقگكی هكات ِ٩ىی يمیجىاو ؾیؿ .هكات ؾوقاو ِ٩ىی به ؾلیل کٍمکً ها و شًگهای بىیاق لیاؾ
بیى ؾو ظکىهث ِ٩ىی و البکاو چًؿاو قوی آقاهً يمی ؾیؿ و اهًیث که یکی ال ههن جكیى ٌاؼّه های جمؿو
والی بىؾ ،ؾق ایى ٌهك وشىؾ يؿاٌث و همیى اهك ؼىؾ ؾلیلی بك ٠ؿم قٌؿ و پیٍك٨ث هًك و به ویژیه هًك
يگاقگكی ؾق ایى ٌهك ؾق ؾوقاو ِ٩ىی ٌؿ .ال ٘ك ٦ؾیگك وشىؾ هکحب هًكی جبكیم به ً٠ىاو پایحؽث و به ویژه
ايح٭ال ایى هکحب به ه ٍهؿ ؾق ؾوقاو ب١ؿ ،ال شمله ٠ىاهل ال قوي ٫ا٨حاؾو هك چه بیٍحك هکحب هكات ٌؿ.
هًكوحاو هكات په ال ظمالت هکكق البکاو ؾق ظمله ای که به وال ;= Bهـ  ٪.قوی ؾاؾ و به ویكايی ٌهك
ايصاهیؿ ،قو به ا٨ىل گفاٌث و ا٠حباق ؼىؾ قا به کلی ال ؾوث ؾاؾ( .جصىیؿی):?:::<>;،
هکحب يگاؼگؽی بطاؼا ،جعوام هکحب يگاؼگؽی هؽات
هؽاِمه ی ِ٩ىیاو و البکاو ٌیبايی با٠د ٌؿ که يگاقگكی هاوقاءالًهك ؾق ؼاقز ال ظىلهی ي٩ىـ هكات جعىل
یابؿ .ایى جعىل با٠د ٌؿ جا ؾق اوایل وؿه ی ؾهن هصكی ،یک وبک بىهی با ايؿک جؤذیكاجی ال وبک ومكً٬ؿ
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هی ٌؿيؿ .چًايکه جل٩ی٭ی ال وبک ؾقباقی هٍهؿ (جعث ظمایث ابكاهین هیكلا) و ٌیىه ی ٘كاظی هعمؿی قا

٠هؿ جیمىقیاو ؾق هاوقاءالًهك قغ يمای ؿ .ایى ظكکث ال لهايی آ٤ال ٌؿ که ٠بیؿالله ؼاو البک ؾق پی جّك٦
هكات ٌماقی ال هًكهًؿاو و ًِ١حگكاو هكات قا به پایحؽث ؼىؾ ؾق بؽاقا ٨كوحاؾ (>< Bهـ.)٪.
بؽاقا که ؾق وال > B9هـ ٪.به جّك ٦البک ها ؾقآهؿه بىؾ ،جا وال > B:هـ  ٪.ؾق اؼحیاق آياو بىؾ ،جا ایًکه ؾق
ایى وال ٌ ،اه اوما٠یل ِ٩ىی ،هعمؿٌیبايی ؼاو قا به ٬حل قوايؿ و ٌهك قا ال جىلٗ آياو ؼاقز کكؾ ،ولی ال
وال @ B:هـ ٠ ٪.بیؿالله ؼاو ،به ي ٟ٩البک ها بك ٌهك اوحیال یا٨ث و جا وؿه ی بیىحن کن وبیً ایى ٌهك ؾق
ؾوث البک ها بىؾ( .کًبای ) AA::<@A،بؽاقا ؾق قولگاق شايٍیًاو جیمىق و همچًیى ؾق ؾوقاو ٌیبايیاو الشمله
هكاکمی بىؾ که قابٙه ی هىح٭یمی اليٝك هًك يگاقگكی با هکاجب يگاقگكی ایكاو ؾاٌث و با ابى که ؾق ایى لهاو
بیٍحك هًك ٌك ٪و ؼاوق ؾوق ؾق ٌهكهایی هايًؿ ومكً٬ؿ قواز ؾاٌث ،اها ؾق بؽاقا يگاقه هایی جىلیؿ هی ٌؿ که
کمحك به وبک های ؼاوق ؾوق هحکی ب ىؾيؿ و بیٍحك ویژگی و هاهیث اوالهی ؾاٌحًؿ( .کىيل)BA::<@A،
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همیى هاهیث اوالهی يگاقگكی ؾق هکحب بؽاقا وبب ٌؿ جا په ال ٨كوپاٌی جیمىقیاو بىیاقی ال هًكهًؿاو
يگاقگك هکحب هكات شفب هکحب بؽاقا ٌىيؿ و ؾق آو هکحب هًك ؼىؾ قا ٠كٔه و اقائه کًًؿ و ظاکماو ٌیبايی
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يیم به ظمایث ال آياو بپكؾاليؿ .به ٠باقجی ظاکماو ٌیبايی به يى٠ی ظمایث هًكی هٍابه جیمىقیاو ،الي٭ٙه يٝك
٨كهًگی ،ال هًكهًؿاو هی پكؾاؼحًؿ و هعمؿؼاو ٌیبايی ؾق ؾقشه ی هٍابهی با بكشىحه جكیى ظاکماو جیمىقی
٬كاق ؾاٌث .او ؼىؾي قا اليٝك اقلي هن پایه ی ايىاب جیمىقیاو ٠ال٬ه هًؿ به  ٨كهًگ ایكايی يٍاو ؾاؾ٠ .ال٬ه و
جىشه او به هًك با٠د ٌؿ جا او ؼىؾي قا با هًكهًؿاو ایكايی به ویژه ٘ی ؾووالی که بك هكات جىلٗ ؾاٌث
اظا٘ه کًؿ ،چًايکه ؾق هیاو آو ها بهماؾ يیم ٬كاق ؾاٌثٌ( .ایىحه ٨ك)=?::<A=،
قويؿ ههاشكت و ايح٭ال هًكهًؿاو هكات به بؽاقا جا وال >= Bهـ ٪ .که باق ؾیگك هكات جىوٗ البکاو
هىقؾظمله ٬كاق گك٨ث همچًاو اؾاهه ؾاٌث .ال ظکمكاياو هٍهىق ایى ولىله هی جىاو ٠الوه بك ٌیبايی ؼاو که
هئوه ایى ولىله بىؾ به ٠بؿال١میم ،یاقهعمؿ و ٠بیؿالله ؼاو اٌاقه کكؾ که ؾق هیاو آياو ٠بیؿالله ؼاو به هًك
و به ویژه يگاقگكی و کحاب و الی ٠ال٬ه ٨كاوايی ؾاٌث و ال هًكهًؿاو ظمایث های لیاؾی هی کكؾ و همى ؾق ٘ی
ظمالت هکكق ؼىؾ به هكات ج١ؿاؾ ؾیگكی ال هًكهًؿاو يگاقگك قا به بؽاقا ايح٭ال ؾاؾ.
اگكچه ؾیىاو های هّىقی که بكای ٌیبايی ؼاو جهیهٌؿه ايؿ هحؤذك ال هکحب ٌیكال اوث ،ولی جا وال ?;B
هـ ٪.ي٩ىـ هک حب هكات و وبک کمال الؿیى بهماؾ بك آو ٤الب ٌؿه و ایى هکحب قا به ٌؿت جعث جؤذیك ٬كاقؾاؾ.
ً
ؾقیکی ال يگاقه های ؼمىه اهیك ؼىكو ؾهلىی جؤذیك هکحب هكات بك يگاقه های هکحب بؽاقا کاهال آٌکاق
اوث .ايؿام و ٕ٨ا ؾقيهایث ؾ٬ث جّىیك ٌؿه اوث و کی٩یث اشكای ايؿام ها یاؾآوق ٌیىه ی وبک بهماؾ اوث.
(کًبای)AB::<@A،
یکی ال يؽىحیى يىػ جىلیؿٌؿه ؾق بؽاقا ؼمىه ی يىایی اوث که اکًىو ؾق کحابؽايه ی ٠مىهی لًیى گكاؾ
يگهؿاقی هی ٌىؾ و ا٤لب يگاقه های هىشىؾ ؾق آو ؾاقای وبک کهى يیمه ی ٬كو يهن هصكی هىحًؿ .اها ؾقیکی
ال يگاقه های آو یً١ی يگاقهی Dهصًىو به همكاه ظیىايات وظٍی بیاباو Cهی جىاو ي٩ىـ هکحب هحؤؼك هكات قا
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هٍاهؿه کكؾ .چهاق يگاقه ی يىؽه ی ههك و هٍحكی که الشمله يىػ اقلٌمًؿ هکحب بؽاقا اوث ،و اکًىو ؾق
گالكی هًك ٨كیك واًٌگحى يگهؿاقی هی ٌىؾ ،بىیاق کاهل و پیٍك٨حه هىحًؿ .ایى يگاقه ها يمایٍگك جمایل به
وبک ی واؾه و ٤یك واؼحاقی ايؿ که الشمله ؼّىِیات ایى يگاقه ها و کحب به ٌماق هی قوؾ و قيگ پكؾالی
کن هایه و قوٌى هكات ؾق آو ها ظٌ ٛ٩ؿه اوث (شکىىو و الکهاقت)<=<::<B9،
ال هیاو ي٭اٌايی که کاقگاه ؼىؾٌاو قا ال هكات به جؽحگاه ٌیبايی ها هًح٭ل کكؾيؿ ،هعمىؾ هفهب اوث که ؾق
ؾقباق ولٙاو ظىیى بای٭كا کاق هی کكؾ و يگاقه های او ؾق هکحب بؽاقا قا ال ٘كی ٫ج١ؿاؾ ٝ٠یمی ال آذاق ق٬ن ؾاق

الشمله ٌاگكؾاو هیك٠لی هكوی هی ؾايؿ( .اً٨ؿی ):9=::<?B،جؤذیك به ماؾ و هکحب هكات بك هکحب بؽاقا قا ال
آذاق اولیه ی هعمىؾ هفهب هی جىاو ؾیؿ که ؾق آو ها ال هك يٝك ؾيباله قو بهماؾ اوث ،چًايکه ؾق ؾو جّىیك
قیمي٭ً ال ؾیىايی که یکی ال آو ها ق٬ن هعمىؾ قا ؾاقؾ ،جؤذیكپفیكی وی ال بهماؾ قا به ٘ىق آٌکاق هی جىاو ؾیؿ
چكاکه ؾق ایى آذاق پیىيؿ يمؾیکی اليٝك جكکیب بًؿی و په لهیًه ی ه١ماقی و جیپ و ظاالت پیکكه ها با آذاق بهماؾ
ً
ؾیؿه هی ٌىؾ .ایى آذاق يٍاو ؾهًؿهی آو اوث که ایى هًكهًؿ په ال و٭ىٖ هكات و اظحماال په ال ايح٭ال بهماؾ
به جبكیم به بؽاقا ق٨حه باٌؿ و ؾق آيصا وبکی جل٩ی٭ی قا به يمایً گفاٌحه اوث .به کاقگیكی قا٬مه "ِىقه ال١بؿ
ْ
المفه ب" که جىوٗ بهماؾ ؾق اهٕای يگاقه هایً به کاق گك٨حه هی ٌؿ ،يٍاو ال جؤذیك بهماؾ بك ایى
هعمىؾ
هًكهًؿ ؾاقؾ اها به ق٤ن جؤذیكپفیكی های ٤یك٬ابل ايکاق او ال بهماؾ ،وبک آو يٍايگك اوح٭الل بیٍحكی يىبث به
وبک آذاق ٬اوم١لی ٌاگكؾ ؾیگك بهماؾ اوث .به ٠باقجی ؾق ایى لهاو وبک هكات ؾقبؽاقا و جىوٗ هًكهًؿاو
هکحب هكات يمىؾ پیؿا کكؾ.
ایى هًكهًؿ آذاق لیاؾی الشمله جع٩ه االبكاق شاهی و ؼمىه يٝاهی که ؾق وال ;> Bهـ  ٪.و بكای ٠بؿال١میم
ٌیبايی ؾق بؽاقا هّىق ٌؿه و ؾاقای کی٩یث واالی هًكی اوث و همچًیى يىؽه ی بىوحاو و١ؿی که ؾق وال
ً
<? Bهـ  ٪.و بكای اظمؿٌیبايی جهیه ٌؿه و ٌاهل چًؿیى يگاقه هی باٌؿ که ی٭یًا ال آو هعمىؾ هفهب هىحًؿ و
همچًیى چًؿیى جکيگاقه که ق٬ن هعمىؾ ْ
هفه ب قا ؾاقا اوث ،هّىق کكؾه اوث .ایى ؼیل ٝ٠ین آذاق ایى
يگاقگك هکحب هكات يٍاو ال هى١٬یث و شایگ اه واالی ایى هًكهًؿ ؾق ؾقباق ٌیبايیاو و جؤذیك او بك هکحب هًكی
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ً
وی هی جىاو ًٌاؼث و ٜاهكا ایى ٨كؾ هماو ولٙاو هعمىؾ بؽاقایی اوث که ٠الی اً٨ؿی هىقغ جكک او قا

بؽاقا ؾاقؾ( .کىيل٠ ) :9;::<@A،بؿالله ؼكاوايی که به "هفهب" و "هّىق" ه١كو ٦بىؾه اوث و ال يگاقگكاو
بكشىحه ی هکحب بؽاقا به ٌماق هی قوؾ ،ال ٌاگكؾاو باواوٙه ی بهماؾ و هکحب هكات جیمىقی بىؾه اوث که
همچىو هعمىؾ هفهب ال هكات به بؽاقا ق٨حه بىؾ .او ؾاقای چًؿیى يگاقه ی کحاب و يگاقه ی هىح٭لی هیباٌؿ
و گ٩حه ٌؿه که ؾق آ٤ال ؾق ؼؿهث ولٙاو ابكاهین هیكلا بىؾه اوث .ایى يگاقگك بیٍحك به ج٭ابل بیى شاهه های
ً
ً
کاهال جمئیى ٌؿه و کاهال واؾه ٠ال٬ه هًؿ بىؾه اوث ،يگاقه های او جكکیب بًؿی واؾه ای ؾاقيؿ ولی اللعا ٚقيگ
آذاق اوحاؾاو هکحب هكات قا به یاؾ هی آوقيؿ( .پاکبال .) ::B::<A@،ایى ؾو يگاقگك ال ًٌاؼحهٌؿه جكیى يگاقگكاو
هکحب هكات هىحًؿ که به هکحب بؽاقا قاهیا٨حه ايؿ و بك آو جؤذیك گفاٌحه و جا ظؿوؾی وبک هکحب هكات و
ؾوحاوقؾهای کمالا لؿیى بهماؾ قا به بؽاقا بكؾه و ؾق کاقگاه هًكی ٌیبايیاو و جعث ظمایث های ٠بیؿالله ؼاو و
٠بؿال١میم ،پىك و شايٍیى او ،جؿاوم بؽٍیؿيؿ و ؾق آيصا يىلی ال هًكهًؿاو بىهی قا پكوقؾيؿ که ؾق آذاقٌاو
جؤذیك هکحب هكات يمایاو بىؾ.
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به ٘ىقکلی بىیاقی ال کاقگماقاو ٨كهًگ ؾق هكات په ال ٨كوپاٌی جیمىقیاو به بؽاقا ؾ٠ىت و یا ٨كوحاؾه ٌؿيؿ
و وپه همکاقی يمؾیک اوحاؾاو هعلی با آياو ،هًك يى هایه ای قا پؿیؿ آوقؾ که وبب ه١كو٨یث هکحب بؽاقا ؾق
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وؿه ی ؾهن ٌؿ .ال شمله ویژگی های ایى هکحب که باوشىؾ وبک وًحی يگاقه ها ،ویژگی و گیكایی ؼاَ ؼىؾ
قا ؾاٌث ،جكکیببًؿی های يگاقه ها اوث که ؾق آو جكکیب ها ا٤لب واؼحاقی ا٨٭ی ؾاقيؿ و ٘كل ٬كاق گك٨حى
ايؿام ها ؾق آو ال ایى يٝام پیكوی هی کًًؿ و جا ظؿی هبحًی بك واؾه کكؾو کلی ٬ىا٠ؿ کهى جك و کاقبكؾ بیً الظؿ
قيگ های ؼالُ بىؾ( .بیًىو و ؾیگكاو);A;::<?@،
ؼّىِیاجی ال ٬بیل ً٤ی بىؾو و ؼلىَ قيگ ها که بیٍحك به کاقگیكی شمئیات و اوح٩اؾه ال ٌکل های واؾه،
پیکكه های کىجاه ٬ؿ و جًىهًؿ که جؤذیك هکحب هكات و وبک بهماؾ قا ؾق ٘كاظی ،قيگ ها و ؾق ظاالت و ظكکات
آياو آٌکاقا هی جىاو ؾیؿ ،و واؼحماو هایی که ال قوبه قو يمایً ؾاؾه هی ٌىيؿ همه الشمله ؼّىِیات هکحب
بؽاقا هعىىب هی ٌؿيؿ .ا٨موو بك آو يگاقگكاو هکحب بؽاقا به جک يگاقه ها يیم جىشه ؾاٌحًؿ که ا٤لب
يگاقه هایی الایى ؾوث ،ؾاقای شؿول کٍی هعكابی ٌکل به همكاه جفهیب اوث .قيگ ها ؾق ایى ٬بیل اذك
ؾقؼٍاو و لهیًه ی جفهیب آو ها ا٤لب جیكه اوث( .کًبای )AB::<@A،اه میث ؾاؾو به وشىؾ و ظٕىق یک ٨كؾ
ؼاَ ؾق ي٭اٌی و همچًیى ٌباهث والی ال ؾیگك ؼّىِیات يگاقه های ایى هکحب بىؾه اوث .اهمیث
هکحب بؽاقا ؾق ایى اوث که يگاقه های آو ؾق ٌکل گیكی هکحب يگاقگكی ه٥ىلی هًؿ جؤذیك ؾاٌحه ايؿ و آییًه ای
ال هکحب يگاقگكی هكات ؾق ایى ؾوقاو هی باٌؿ.
بهحكیى ؾوقاو ایى هکحب ؾق لهاو ٠بؿال١م یم (?= B>>-Bهـ  )٪.و یاق هعمؿ (=? B>@-Bهـ )٪.بىؾه اوث.
٠بؿال١م یم بهاؾق ال ظاهیاو بكشىحه ی هًك يگاقگكی و کحابث بىؾ و يىؽه های ولٙاو ظىیى بای٭كا قا به يعى
ؼاِی جعىیى هی کكؾ .وی يگاقه هایی قا بكای ا٨موؾو به يىػ يىٌحهٌؿه به ؾوث ؼىًٌىیىاو پیٍكو هكات و
ً
يیم کحاب های کاهال شؿیؿی باکی٩یث ٠الی و جمئیًات بىیاق با ظىاٌی ٘الیی همچىو بىوحاو و١ؿی قا که
هیك٠لی هكوی الشمله ؼىًٌىیىاو هکحب هكات ،بكای او به قٌحه ی جعكیك ؾقآوقؾه بىؾ ،و٩اقي ؾاؾ که چًؿ
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يگاقه ال ایى يىؽه ؾاقای اهٕای هعمىؾ هف هب و ٠بؿالله اوث .ي٭اٌی بؽاقا په ال هكگ ٠بؿال١میم ؾچاق
ؾوقه ای ال یکًىاؼحی ٌؿ ،قيگ آهیمی ؼاَ بهماؾ با٬ی هايؿ ولی ٘كاظی ها همچًاو ؼام ؾوحايه و بی جصكبه و
جكکیب بًؿی هایً پیً پاا٨حاؾه بىؾ .بؿیى جكجیب ي٭اٌاو هکحب بؽاقا بكای ؾويىل وًث هکحب هكات لهاو
ولٙاو ظىیى قا ظ ٛ٩کكؾيؿ( .شکىىو و الکهاقت)<==::<B9،

هکحب يگاقگكی هكات ؾق ؾوقاو جیمىقیاو به واوٙه ی پاؾٌاهاو هًك ؾووث ایى هکحب به ً٠ىاو ظاهیاو هًك،
قٌؿ و پیٍك٨ث لیاؾی کكؾ به ٘ىقی که ایى ؾوقاو قا به ً٠ىاو قيىايه اوالهی ؾق لهیًه ٠لن و ٨كهًگ و هًك
هی ؾايًؿ .هًكهای کحابىالی و يگاقگكی ؾق ایى ؾوقاو قٌؿ بىیاقی یا٨ث و ایى هًك په ال اي٭كاْ ظکىهث
جیمىقی به واوٙهی بهماؾ به ظکىهث ِ٩ىیاو ايح٭ال یا٨ث .هكات په ال جیمىقیاو و ؾق ؾوقاو اوحیالی
ِ٩ىیاو آگه چه قوي ٫گفٌحه ؼىؾ قا به ؾلیل کٍمکًهای بىیاق لیاؾ بیى ؾوظکىهث يىپای البکاو و
ِ٩ىیاو ،و یكايی ها و ٤اقت ها و ال ؾوث ؾاؾو هكکمیث ویاوی ،الؾوث ؾاؾ اها ظیات ٨كهًگی آو به ویژه ؾق
لهیًه يگاقگكی همچًاو جا هؿت ها ظٌ ٛ٩ؿ .يگاقگكاو کاقگاه ولٙاو ظىیى هك کؿام ،هكکمی قا بكای ٠كٔه
هًك ؼىؾ ايحؽاب کكؾه و بك ایى اوان ٠ؿه ای به جبكیم و ٠ؿه ای به بؽاقا ق٨حه و گكوهی ؾق هكات با٬ی هايؿيؿ
و به ١٨الیث ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ.
هكات ؾق ؾوقاو ِ٩ىی و جا ؾهه پًصاه ٬كو ؾهن هصكی همچًاو هىشىؾیث ؼىؾ قا ظ ٛ٩کكؾه و وشىؾ
ٌاهماؾگاو هًكؾووث همچىو جهماوب هیكلا و وام هیكلا با٠د قوي ٫گك٨حى هك چه بیٍحك هًك يگاقگكی ؾق
هكات ای ى ؾوقاو ٌؿٌ .ایؿ اوز هًك يگاقگكی هكات ؾق ؾوقاو ِ٩ىی قا ؾق ؾوقاو ظٕىق ٌاه جهماوب ؾق ایى
ٌهك ؾايىث که اوحاؾايی همچىو ولٙاو هعمؿ و بهماؾ و کىاو ؾیگك بكای آهىلي او ؾق ایى ٌهك شمٌ ٟؿيؿ.
ؾق ایى ؾوقاو يىؽه های لیاؾی جىلیؿ يٍؿيؿ و اگك هن جىلیؿ ٌؿه باٌؿ به ؾلیل ظمله های پی ؾق پی البکاو یا
ال بیى ق٨حه و یا به ٤اقت بكؾه ٌؿه اوث .به ٘ىق کلی هی جىاو گ٩ث به ؾلیل ٠ؿم وشىؾ یکی ال اواوی جكیى
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يحیده گیؽی

٠ىاهل ٌکل گیكی هًك و ٨كهًگ که همايا اهًیث و آقاهً بىؾه اوث ،هًك يگاقگكی ؾق هكات ؾوقاو ِ٩ىی
قٌؿ و پیٍك٨ث چًؿايی يؿاٌحه و به ٘ىق کلی يمی جىاو آو قا به ً٠ىاو یک هکحب هًكی ؾق ؾوقاو ِ٩ىی ،که
ٌاؼّههای اِلی آو ؾاٌحى اهحیالات و و یژگی های هؽحُ به ؼىؾ اوث ،ؾايىث .آذاق ایى هکحب قا ؾق یک
یا ؾو اذك که ؾق ايحىاب آو ها به ایى هکحب يیم جكؾیؿ وشىؾ ؾاقؾ هیجىاو ؼالِه کكؾ .وشىؾ کاقگاه هًكی جبكیم
ؾق ٌك ٪و په ال آو کاقگاه هًكی هٍهؿ ال شمله ٠ىاهل اِلی ؾق ،ال قوي ٫ا٨حاؾو هکحب هكات ایى ؾوقاو
بىؾه ايؿ که وكايصام ؾق اواوٗ ظکىهث ِ٩ىی ایى هکحب به ٘ىق کلی ال قوي ٫ا٨حاؾ و ؾق هکاجب ؾیگك پیگیكی
ٌؿ.
هًابغ
آقیاو٬ ،مك (; .):<Aکمال العیى بهؿاظ ،جهكاو :هیكهًؿ ،چ <.
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آژيؿ ،ی١٭ىب (= .):<Aقیمای قلغاو هسمع يمال  ،جهكاو٨ :كهًگىحاو هًك.
آژيؿ ،ی١٭ىب (= .):<Aهکحب يگاؼگؽی جبؽ یؿ-لؿویى و هههع  ،جهكاو٨ :كهًگىحاو هًك.
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آیث اللهی ،ظبیبالله و قإ یا ٤الم ظىًی (بی جا) .نکل و ؼيگ ظؼ هکحب هؽات  ،هصله هًكهای جصىمی،
ي.;9
اوکًؿق بیک جكکماو (=<< .):جاؼ یص ػالن آؼای ػباقی ،جّعیط هعمؿاوما٠یل قٔىايی ،ز  :و = ،جهكاو:
اهیك کبیك.
اٌك٨ی ،م.ه٭ؿم (@?< .):همگاهی يمانی با اظبیات ظؼ ایؽاو  ،جكشمه قوییى پاکبال ،جهكاو :ايحٍاقات يگاه.
اقيىث کىيل (= .):<Aهًؽ اقالهی  ،جكشمه هىًٌگ ٘اهكی ،جهكاو :جىن.
بیًىو ،لىقيه و بالیل گكی و ز.و.ن.و یلکیًىىو (@?< .):قیؽ جاؼ یص يمانی ایؽايی ،جكشمه هعمؿ
ایكايمًً ،جهكاو :اهیكکبیك.
پاکبال ،قو ییى (@ .):<Aيمانی ایؽاو اؾ ظیؽباؾ جا اهؽوؾ  ،جهكاو :ايحٍاقات لقیى و ویمیى ،چ @.
جصىیؿی ،اکبك (;>< .):يمانی ایؽاو اؾ کهى جؽ یى ؼوؾگاؼ جاظوؼاو صفىیاو ،جهكاو :اؾاقه کل ولاقت ٨كهًگ
و هًك.
شکىىو ،پیحكو و لىقيه الکهاقت [ویكاوحاقاو]( .):<B9جاؼ یص ایؽاو کمبؽ یح ،جؽخمه جیمىؼ لاظؼی ،ز ?،
جهكاو :ههحاب ،چ ;.
ظىى پىق ،هعىى (@@< .):چگىيگی پاؼاظاین نعو هکحب هؽات  ،هصله هًكهای جصىمی ،وال اول،
ي.ؾوم.
ؼىايؿهیك٤ ،یاخ الؿیى (<<< .):زبیب الكیؽ ،ز = ،جهكاو :ؼیام.
قابیًىىو ،ب.و (@?< .):هًؽ يگاؼگؽی ایؽاو  ،جكشمه ی١٭ىب آژيؿ ،جهكاو ،هىلی.
ٌایىحه٨ك ،ههًال ( ،):<@Aآثاؼ و يكطه های ضغی هکحب بطاؼا ّ٨ ،لًاهه هًكٌ ،ماقه .A
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ـــــــــــ (= .):<Aػًاصؽ هًؽ نیؼی ظؼ يگاؼگؽی و کحیبه يگاؼی جیمىؼ یاو و صفىیاو ،جهكاو :هىوىه
هٙال١ات هًك اوالهی.
٠الی اً٨ؿی ،هّ٩ٙی ( .) :<?Bهًالب هًؽوؼاو  ،جكشمه جى٨ی ٫ه.وبعايی ،جهكاو :وكوي.
کكین لاؾه جبكیمی ،هعمؿ٠لی (<?< .):ازىال وآثاؼ يماناو لعین ایؽاو و بؽضی اؾ ههاهیؽ يگاؼگؽ هًع و
ػثمايی ،ز  ،:لًؿو.
کًبایٌ ،یالق (@ .):<Aيمانی ایؽاو ،جكشمهی ههؿی ظىیًی ،جهكاو :ؾايٍگاه هًك.

هىلی.
هًٍی ٬می٬ ،أی اظمؿ (;>< .):گلكحاو هًؽ ،جّعیط اظمؿ وهیلی ؼىايىاقی ،چ ;  ،جهكاو :کحابؽايه ی
هًىچهك.
هیكش٩١كی ،ظىیى (@ .):<Aجاؼ یص جسىالت قیاقی ،اخحماػی ،الحصاظی و فؽهًگی ایؽاو ظؼ ظوؼه
جیمىؼ یاو و جؽکماياو  ،جهكاو :ايحٍاقات ومث و ؾايٍگاه اِ٩هاو ،چ @.
يىایی٠ ،بؿالعىیى و ٠باو٭لی ٩٤اقی ٨كؾ ( .):<ABجاؼ یص جسىالت قیاقی ،اخحماػی ،الحصاظی ایؽاو ظؼ
ظوؼهی صفىی  ،جهكاو :ومث ،چ ?.
ولً ،آيحىيی (> .):<Aيگاؼگؽ ی و زاهیاو صفىی  ،جكشمه قوض الله قشبی ،جهكاو٨ :كهًگىحاو هًك.

ةررشی جأثیر نکحب ىگارگری ٌرات جیهَری و شتک ةٍزاد ةر ٌير اوایل عٍد صفَی

کىيل ،اقيىث ( .):<@Aقیؽ و صىؼ يمانی ایؽاو ،لیك يٝك آقجىق اپهام پىپ ،جكشمه ی١٭ىب آژيؿ ،جهكاو:
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ٌکل ::واؼث کاغ ؼىقي ،٫اذك بهماؾ ،هکحب هكات جیمىقی
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ٌکل ; :چهكه ٌیبک ؼاو البک ،اذك بهماؾ ،هكات په ال
اي٭كاْ جیمىقیاو.

ٌکل <٨ :کًؿو ٠اٌ ٫پیك ال بام جىوٗ شىاو ،ه٩ث اوقيگ
شاهی ،هکحب هٍهؿ ّ٠ك ِ٩ىی ،ج٥ییك ؾق پىًٌ وك ؾق
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يگاقههای ایى ؾوقاو.،

