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چکیعه
وكلهیى باوحايی ایكاو همىاقه ؾق ٘ىل جاقیػ پفیكای ا٬ىام و گكوههای هؽحل٬ ٧ىهی بىؾه که بًا به ؾالیل ویاوی،
ا٬حّاؾی ،هفهبی و يیم هى١٬یث ش٥كا٨یایی ایكاو ،به ایى وكلهیى ههاشكت کكؾهايؿ .ال شمله ههنجكیى ایى
ههاشكتها ،ههاشكت گىحكؾه ٠لما و ؾايٍمًؿاو بىؾ ،که ؾق ؾوقه واوايیاو هًصك به ج١الی ٠لمی ایى وكلهیى و
ٌکلگیكی هكکم ٠لمی شًؿی ٌاپىق گكؾیؿ .ایى ههاشكتها ال یکىى قیٍه ؾق ٠لل ؾاؼلی و هبؿأ ههاشكیى ؾاٌث،
که آو به ؤ١یث ویاوی و جٙ١یلی بكؼی ال هكاکم ٠لمی شهاو باوحاو هكبىٖ هیٌؿ ،و ال وىی ؾیگك به هى١٬یث
ش٥كا٨یایی ایكاو و ظمایث بكؼی ال پاؾٌاهاو واوايی ال ٠لما و ؾايٍمًؿاو هكجبٗ بىؾ .لفا ؾق پژوهً ظأك ؾق
جالي هىحین جا ؾق یک قویکكؾ جىِی٩ی  -جعلیلی و با جکیه بك هًاب ٟجاقیؽی به جؤذیك ههاشكتها ؾق قٌؿ و ج١الی و
ؾق يهایث ا٨ىل ؾايٍگاه شًؿی ٌاپىق بپكؾالین .بكقوی جاقیؽی ؾايٍگاه شًؿی ٌاپىق به قوًٌی گىیای جؤذیك
ههاشكت ؾايٍمًؿاو ؾق وه ؾوقه ههنٌ Eکل گیكیٌ ،کى٨ایی و ا٨ىل ایى هكکم ٠لمی شهاو باوحاو اوث.
واژههای کلیعی :گًؿی ٌاپىق ،واوايیاو ،ههاشكت ،ؾايٍمًؿاو٘ ،لى ٞو ا٨ىل.

 .:ؾايٍصىی ؾکحكی جاقیػ ایكاو ؾايٍگاه ؼىاقلهی sharafihabib@yahoo.com
جاقیػ ؾقیا٨ث :<B>/:9/:: :جاقیػ پفیكي:<B>/:;/;= :

همعهه
واب٭ه ١٨الیث هكاکم ٠لمی ؾق ایكاو و جؤذیكپفیكی ایكايیاو ال هكاکم ٠لمی هلل هؽحل ،٧به پیً ال قوی کاق آهؿو
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واوايیاو و جؤویه هكکم ٠لمی گًؿی ٌاپىق بال هیگكؾؾ .ال شمله ایى پایگاههای کهى ج٩کك ٠لمی ؾق ایكاو باوحاو،
ايصمىهای ٨لى٩ی و ٠لمی ه٥او ایكاو بىؾه که پیً ال پیؿایً ظىله ٠لمی آجى ،هح٩کكیى و ٨الو٩ه یىيايی به
گىيههای هؽحل٩ی ال آو بهكه هًؿ ٌؿه وال وىی ؾیگك ؼىؾايصمى ه٥او ایكاو يیم به يى٠ی هحؤذك ال ؾايًهای وكلهیى
بابل بىؾه اوث (ؾه٭ی .)=:-:B ::<A?،هكکم ٠لمی ؾیگكی که ؾق ظؿوؾ وؿههای چهاقم و وىم پیً ال هیالؾ
گٍایً یا٨حمؿقوه ٠لمی اوکًؿیه بىؾ .ایى هؿقوه که پایگاه بكؼىقؾ ايؿیٍههای ٠لمی٨ ،لى٩ی و ٠ك٨ايی بىؾ ،به
هكوق شايٍیى ظىله ٠لمیه آجى ؾق یىياو ٌؿ و هح٩کكیى و ؾايٍمًؿاو بمقگی همچىو ا٬لیؿون (<.٪ <?9-;Aم)،
اقٌمیؿون (وؿه وىم هیالؾی) و شالیًىن ( :<:جا  ;99هیالؾی) پكوي یا٨حه ایى هكکم بىؾيؿ که ي٭ً هىذكی ؾق
بكپایی هؿاقن و هكاکم ٠لمی ؾق وكلهیىهای ٌك ٪و ٤كب ای٩ا کكؾيؿ .په ال آيکه اهپكاجىقی قوم ٌك٬ی به
٬ىًًٙٙیه ايح٭ال یا٨ث ایى ٌهك پایگاه ؾیگكی بكای ايصمى ؾايٍمًؿاو ٌؿ .اها ایى ظىله به واوٙه ؾؼالثهای
هحّ١بیى ؾیًی هیچگاه با ظىله اوکًؿقیه بكابكی يکكؾ .هًگاهی که هّك ؾوث هىلماياو ا٨حاؾ ،اقجباٖ ایى ٌهك با
قوم ٌ ٟٙ٬ؿ و ا٬حّاؾ آو ؾچاق قکىؾ گكؾیؿ .په ال ا٨ىل ظىله ٠لمی اوکًؿقیه ؾق اوایل ؾوقه اوالهی ؾايٍمًؿاو
قوی به پایگاه ايٙاکیه يهاؾيؿ و بؿیى جكجیب ؾايً و ٨كهًگ یىياو به جؿقیس به ومث ٌك ٪هًح٭ل ٌؿ و به لوؾی ؾق
ٌهكهای ظكاو ،قها ،يّیبیى ،آهؿ و ً٬ىكیى ظىلههای ٠لمی شؿیؿی بكپا ٌؿ .ال آيصا که ٌهكهای هفکىق گاه ؾق
ؾوث ایكايیاو و گاه جعث جىلٗ اهپكاجىقی قوم بىؾه ظىلههای ٠لمیه آو شایگاه جال٬ی ايؿیٍههای ٌك ٪و ٤كب به
ٌماق هیق٨ث.
ال ایى هؿاقن بىؾ که ٠لىم و ؾايً ٨لى٩ه به ٤كب ایكاو بالجاب یا٨ث و با جكشمه ها و جؤویه هؿاقن ال وىی بكؼی
ال ایكايیاو پكوقي یا٨حه ایى هكاکم ،لهیًههای جؤویه هكاکم ٠لمی بمقگ و بكپایی يهٕث جكشمه ؾق ایكاو ،به ویژه ؾق
٠هؿ ؼىكو ايىٌیكوايمئذك وا ٟ٬گٍث (وگایا .):<@;:=A? ،ؾق پی ایى جعىالت ،ؾق ّ٠ك ٨كهايكوایی واوايی
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هؿاقن ٠لمی ؾق ٌهكهای قیى اقؾٌیك ،ولىکیه جیى٩ىو ،گًؿی ٌاپىق و ظحی والیات ٌك٬ی ایكاو ،يٝیك هكو ،بلػ و
و٥ؿ بكپا ٌؿ .ایى هؿاقن هكکم بكؼىقؾ ايؿیٍههای ایكايی با ا٨کاق هًؿی ،یىيايی ،وكیايی و قوهی بىؾيؿ
(ِ٩ا .):; ::<@:،بًابكایى ظىلههای ٠لمیه آجى و اوکًؿقیه الگىی هًاوبی بكای ایصاؾ هؿاقن ٠لمی ال ایى ؾوث
ؾق هٍك ٪لهیى ٌؿ .واوايیاو با اوح٩اؾه ال جصاقب گفٌحه و يیم بهكه گیكی ال ؾايً ٤كب که به واوٙه قواز آوها
هىیعیث به هٍك ٪لهیى قاه پیؿا کكؾه بىؾ جىايىحًؿ ایكاو قا به یکی ال پایگاههای ههن ٠لمی ؾق آو قولگاق جبؿیل

يمایًؿ (ؾه٭ی .)=:-:B ::<A? ،بؿیى جكجیب ،ايؿیٍه و شهاو بیًی ه٥او و ٨الو٩ه ایكايیٔ ،مى ايح٭ال ال ٨الت
ایكاو به شهاو ٤كب ،با جعىلی بكجك و اقليؿه جك به هٍك ٪لهیى بالگٍث (ِ٩ا.):; ::<@:،
بكقوی واب٭ه جاقیؽی هكکم ٠لمی شًؿی ٌاپىق همىاقه هىقؾ جىشه پژوهٍگكاو بىؾه و ه٭االت و پژوهًهایی ؾق
يمىؾه جا با بكقوی ههاشكت ا٬ىام و گكوه ها به شًؿی ٌاپىق ؾق اؾواق هؽحل ،٧جؤذیك آو قا ؾق قٌؿ و ٌکى٨ایی و ؾق
يهایث ا٨ىل ایى هكکم ٠لمی هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾهؿ که به ل٠ن يگاقيؿه ایى هىٔى ٞجؤذیك بىمایی ؾق ؤ١یح١لمی و
قٌؿ و ٌکى٨ایی و ا٨ىل شًؿی ٌاپىق ؾاٌحه اوث.
گًعی ناپىؼ
گًؿی ٌاپىق یا ه١كب آو شًؿی ٌاپىق ،به لباو پهلىی Dوه ايؿو ٌاه پىهك ،)vehandivishahpuhr(Cیً١ی ٌهك
ٌاپىق بهحك ال ايٙاکیه اوث .ایى ٌهك به هً١ی Dلٍکكگاه یا ؾژ يٝاهی ٌاپىق Cيیم آهؿه اوث (گیكٌمى::<<? ،
=< ):که ب١ؿها به Dويؿی ٌاپىق Cو Dگًؿی ٌاپىق Cو ؾق ؾوقه اوالهی به Dشًؿی ٌاپىق Cج٥ییك یا٨حه اوث
(اٌپىلك.):? ::<?=،
گًؿی ٌاپىق ؾق وال  ;@:هیالؾی به ؾوحىق ٌاپىق یکن ؾق یک هًٙ٭ه باوحايی که Dشًحا ٌاپیكجا یا با٢
لیبا (Gentasphapirta(Cيام ؾاٌث ،بًا به ٬ىلی به ؾوث اوكای قوهی و یىيايی و به هًاوبث پیكولی ٌاپىق بك

جایگاه نٍاجرتٌا در ظلَع و افَل داىظگاه جيدی طاپَر

ایى لهیًه هًحٍك ٌؿه که يٍاو ال اهمیث ایى هكکم ٠لمی شهاو باوحاو ؾاقؾ .اها يگاقيؿه ؾق پژوهً ظأك جالي

والكیايىن ،اهپكاجىق قوم واؼحه ٌؿ و ؾق آيصا بكای اولیى باق ٘ب ب٭كا٘ی به ؾوث پمٌکاو یىيايی که به همكاه ؾؼحك
اهپكاجىق آهؿه بىؾيؿ ،جؤویه گكؾیؿ (قشب يیا .)?= ::<?=،ایى ٌهك ال هماو آ٤ال ،گكوههایی ال ا٬ىام و هلل
هؽحل ٧قا ؾق ؼىؾ شای ؾاؾ که ایى اهك به هكوق لهاو لهیًه پیؿایً ٌهك گًؿی ٌاپىق و ب١ؿها قٌؿ و جك٬ی ؾايٍگاه
آو قا ٨كاهن واؼث .جًى ٞشم١یحی ایى ٌهك به ايؿاله ای بىؾه که ظحی بًای ؼىؾ ٌهك گًؿی ٌاپىق قا هن به ٘كاظاو
ايٙاکیه ای يىبث هیؾهًؿ (پاجیه )?<B ::<AA،لیكا آو قا يمىيه ای ال ٘كض ٌهكوالی هیپىؾاهىن هلٙی یکی ال
بمقگجكیى ٌهكوالاو ٠هؿ باوحاو هیؾايًؿ (ایمايی پىق و کائیؿ.)<B ::<A?،
ههاشكت ها و جًى ٞشم١یحی ؾق گًؿی ٌاپىق قا هیجىاو ؾق ؾو بؽً٠ Eلل هىشىؾ ؾق Dهبؿأ Cو ٠لل و ٠ىاهل هىشىؾ
ؾق Dه٭ّؿ Cهىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾ٠ .لل و ٠ىاهل هىشىؾ ؾق هبؿأ قیٍه ؾق اؤا ٞویاوی و هفهبی هى٘ى ؾايٍمًؿاو
ِ
ؾاٌحه و ههاشكتهایی که به ایى ِىقت ايصام هیگك٨ث قا گاها هیجىاو ؾق ه٭ىله ههاشكتهای اشباقی شای ؾاؾ.
اها ؾق ؼّىَ ٠لل هىشىؾ ؾق ه٭ّؿ هیجىاو به جىاياییهای هعیٙی و ٌكایٗ هًاوب ا٬لیمی ٌهك گًؿی ٌاپىق،
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جىاهط و جىاظل پاؾٌاهاو واوايی و بكؼی هىاقؾ ؾیگك اٌاقه کكؾ .اٌاقه کكؾ که شفب و گكایً آلاؾايه ههاشكاو به
ایى ٌهك قا ؾق اهکاو پفیك هیواؼث.
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ؾق ؼّىَ هىقؾ يؽىث ،یً١ی ٠ىاهل هىشىؾ ؾق هبؿأ ،بایؿ ؾايىث که ،ایى ایام هّاؾ ٦گكؾیؿه بىؾ با شًگهای
ِ
بی پایاو واوايیاو و قوهیاو که ج٭كیبا جا اواؼك ظکىهث واوايی يیم اؾاهه یا٨ث وبه ؾيبال ایى ؾقگیكی ها و جىؽیك
يىاظی ،ا٨كاؾ و گكوههایی ،کما به اؼحیاق یا اشباق ٌكو ٞبه ههاشكت به وكلهیىهای همصىاق و هكاکم ٠لمی شؿیؿ
کكؾيؿکه يمىيه باقل آو پىال ٌکىث اهپكاجىق قوم ٌك٬ی (یىویايىن) ال ایكاو و وكؾهؿاقی اهپكاجىقی قوم ٤كبی و
پاپهای واجیکاو اج٩ا ٪ا٨حاؾ و با ا٨مایً اؼحال٨ات هفهبی ،هىیعیاو ٌك ٪اهپكا٘ىقی ٌكو ٞبهمهاشكت ؾوحه
شم١ی به هكلهای ٤كبی و بؽّىَ به او٭ ٧يٍیى ٤كب ایكاو یً١ی Dوه ايحیىک ٌاپىق Cيمىؾيؿ ،که اوح٭بال
پاؾٌاه ایكاو ال ایى ههاشكیى و ا٬ؿاهات اللم شهث اوکاو آياو ،ؾق ايؿک لهايی هىشب ههاشكتهای هىیعیاو ال
شمله گكوههای جاله پمٌکاو یىيايی و قوهی به ایكاو قا هىشب گكؾیؿ .اها ؾق شايب ؾیگك ،هى١٬یث ش٥كا٨یایی و
٬ابلیثهای ٘بی١ی ٌهك گًؿی ٌاپىق ٬كاق ؾاٌث که ؾق شفب ههاشكیى جؤذیك بىیاقی ؾاٌث و ها ال آو با ً٠ىاو ٠لل
و ٠ىاهل هىشىؾ ؾق ه٭ّؿ Cیاؾ کكؾین .ایى ٌهك همىاقه ال وىی هىقؼاو ٬كوو يؽىحیى اوالهی به ٌهكی ٨كاغ
ي١مث ،پكبكکث و بكؼىقؾاق ال آب و هىایی هٙبى ٞگماقي ٌؿه اوث (یا٬ىت ظمىیD .)<9> ::B@@،ه٭ؿویC
گًؿی ٌاپىق قا ایًگىيه جىِی ٧هیکًؿD :شًؿی ٌاپىق ظىله ایىث که ٌاپىق آو قا آباؾ کكؾه بًام ؼىیً بىث .ؾق
هكل کىهىحاو و ؾلٍاؾ هیباٌؿ .گىیًؿ پایحؽث ٌاهاو بىؾه و ؾق آو ٌکك بىیاق هیپميؿ(Cه٭ؿوی.)?9? ::<?:،
ایى ٌهك با بكؼىقؾاقی ال آب و هىای هًاوب ،ؼاک ؼىب ،آب ٨كاواو و هى١٬یحی همحال ؾق کًاق قوؾ ٨كات و بك وك
قاه شاؾه ابكیٍن و جال٬ی قاههای ایكاو و یىياو و هّك و ؾق ٠یى ظال ٕ٨ایی یىيايی -قوهی هیجىايىحه اوث ٕ٨ای
ؼىبی بكای ظکیماو و ٨كلايگاو یىيايی و قوهی باٌؿ (ؼؿایی )?: ::<AA،و ؾق ٝ٠مث و لیبایی شًؿیٍاپىق همیى
به که يىیىًؿگايمىیعی ،ایًٍهكقاهمايًؿ Dبیمايه Cؾايىحهايؿ.
٠اهل ههن و جؤذیك گفاق ؾیگك ؾق ههاشكت ؾايٍمًؿاو (٠ىاهل هىشىؾ ؾق ه٭ّؿ) ،جىاهط و جىاظل پاؾٌاهاو

98

واوايی ؾق ؾق بكؼىقؾ با ههاشكیى بىؾه اوث .پاؾٌاهاو واوايی یا به ؾلیل بكؼىقؾاقی ال ایى جىاهط و جىاظل و یا
٘ب ٫ا٠ح٭اؾ و باوق لقجٍحی ،که ؼىؾ قا ه٭یؿ بؿاو هیؾیؿيؿ ،پفیكای ؾايٍمًؿاو و ا٬ىام هؽحل ٧ؾق ٌهك و هكکم ٠لمی
گًؿی ٌاپىق بىؾيؿ که ایى اهك وبب هیٌؿ جا ؾايٍمًؿاو و پمٌکاو بیگايه ایى وكلهیى قا هؤهًی اهى بكای کىب
٠لن یا ج١لین ؾايً ؼىیً و کىب هى١٬یث یا ؾقآهؿ ؾايىحه و بؿاو ههاشكت کًًؿ .لفا ال لهاو ٌاپىق اول ،پمٌکاو
و ؾايٍمًؿاو وكیايی به ٌهك گًؿی ٌاپىق واقؾ ٌؿه و به آهىلي ؾیگكاو هباؾقت هیوقلیؿيؿ (ٙ٩٬ی.):A> ::<@:،

ؾق ایى آهىلٌگاه هصاؾالت ؾیًی و کالهی قاه يؿاٌث و ایى هكکم ٨٭ٗ قاه ٠لمی ؼىؾ قا هیپیمىؾ (ياِكی::<AB،
 .)<:=-<99چًايکه ؾق يیمه اول ٬كو پًصن هیالؾی ٠ؿه ای ال هىیعیاو يىٙىقی ال آویای ِ٥یك به گًؿی ٌاپىق
ههاشكت کكؾيؿ و ؾق ایى ٌهك ا٬اهث گمیؿيؿ ،همیًٙىق با بىحه ٌؿو هؿقوه آجى و الكها به ؾوث ژووحیًیى ،ه٩ث

 ،)<9لیکى يه ال جؤذیك کلیىا ؾق آيصا ؼبكی بىؾ و يه ال ظٕىق هىبؿاو يٍايه ای ؾق آو یا٨حه هیٌؿ ،بلکه ؾق آيصا
هٙال١ات و ١٨الیثهای ٠لمی و پژوهٍی که آهیؽحه ای ال جصاقب ٠لمی و ٠ملی همه آوها بىؾه وشىؾ ؾاٌحه اوث
(ياِكی .)<:=-<99 ::<AB،لفا به همیى ؾلیل بىؾ که ب١ؿ ال گىحكي ٌهك و اهمیث یا٨حى ویاوی آو هى١٬یث
هىیعیاو هًٙ٭ه يیم قولبه قول بهحك ٌؿه و آيصا هاؾق ٌهك او٭ ٧يٍیى ایكاو گٍث (ؼؿاؾاؾیاو )B;@ ::<A?،و
ِ
همايگىيه که ؾق هًاب ٟيیم اٌاقه ٌؿه ،لباو جؿقیه ؾق هؿقوه گًؿی ٌاپىق بؿوا یىيايی بىؾه اوث (ٌكویًی::<A:،
.)?:
ظوؼه آغاؾیى ههاخؽت ها :ػلل و ؾهیًهها (=)<A@-:8
پیٍیًه ظٕىق پمٌکاو و ؾايٍمًؿاو ٤كبی ؾقایكاو به ؾوقاو هؽاهًٍیاو بال هیگكؾؾ .ؾق آو ؾوقه ا٘بایی همچىو
Dؾهىکؿن Cشكاض و ٌکىحه بًؿ ؾقباق ؾاقیىي اول ال اوكای شًىب یىياوD ،آپىلىيیؿ Cپمٌک یىيايی ؾقباق
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ي٩ك ال يى ا٨ال٘ىيیاو به جیى٩ىو پًاهًؿه ٌؿيؿ (جاز بؽً .)A ::<@B،ؾقوا ٟ٬ؾق ایى آهىلٌگاه ،هن ال هىیعیاو
ِ
یىيايی و وكیايی بىؾيؿ و هن ال لقجٍحیاو ایكايی و ؾايٍمًؿاو هًؿی و اظحماال ؾیگك ا٬لیث ها (٠میمی-;< ::<AB ،

ؼٍایاقٌاه و Dکحمیان Cپمٌک و هىقغ ه١كو ٦یىيايی که به هؿت ه٩ؿه وال ؾق ؾقباق ؾاقیىي ؾوم و پىكي
اقؾٌیك ؾوم بىؾ ،ؾق ایكاو ظٕىق ؾاٌحًؿ (الگىؾ .)??-?> ::<@:،اها جىشه شؿی به اظیای یک هكکم ٠لمی شاه ٟو
گكؾآوقی ؾايٍمًؿا و و ٠لما ؾق آو ،ؾق لهاو اقؾٌیك واوايی ٠ملی گٍث و همى بىؾ که ؾوحىق شم ٟآوقی هًاب ٟقا
بهصم١ی ال پمٌکاو و ؾايٍمًؿاو ِاؾق کكؾ جا هًاب ٟال بیى ق٨حه و به جاقاز ق٨حه قا ؾوباقه گكؾآوقی کًًؿ
(همحعىD .)<: ::<=@،ابى يؿین Cؾق ایى باقه اٌاقه ؾاقؾD :جا آيکه اقؾٌیك بابکاو ال ؼايؿاو واوايی به پاؾٌاهی
قویؿ ...و همیى که لهام کلیه اهىق قا بؿوث گك٨ث ،هكؾهايی قا به هًؿ و قوم و چیى ٨كوحاؾ جا ال جمام کحابهایی که
يمؾٌاو بىؾ يىؽه بكؾاقی يمایًؿ ،پىكي ٌاپىق يیم په ال وی ،همیى قویه قا ؾيبال کكؾ جا آيکه جمام کحاب ها به
پاقوی ؾقآهؿ و په ال او ،کىكی ايىٌیكواو يیم بكای ٠ال٬ه و هعبحی که به ٠لن و ؾايً ؾاٌث به شم ٟو جؤلی ٧آو
کحاب ها پكؾاؼث و به آو ٠مل هیيمىؾ(Cابى يؿین.)<?9 ::<=@،
با وشىؾ ا٬ؿاهاجی که ؾق لهاو اقؾٌیك واوايی بًیايگفاق پاؾٌاهی واوايی بكای اظیای ٠لمی کٍىق و جؤویه هكکم
٠لمی ؾق کٍىق ِىقت گك٨ث ،اها ایى اهك جا قوی کاق آهؿو ٌاپىق اول واوايی (;@ ):=;-:و جؤویه ؾايٍگاه
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گًؿی ٌاپىق به ج١ىی ٫ا٨حاؾ .ؾیًىقی ؾقباقه جؤویه ایى ؾايٍگاه هیگىیؿD :چىو ٌاپىق پىك اقؾٌیك به ؼاک قوم
لٍکك کٍیؿ ،کٍىقهای ٬الى٬یه و ٬بؿو٬یه قا بگٍاؾ و ؾق ؼاک قوم پیً ق٨ث ،وپه به ٠كا ٪بالگٍث و به ؼىلوحاو
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ق٨ث جا شایی قا بكای واؼحى ٌهكی بكگمیًؿ و قوهیايی قا که همكاه آوقؾه بىؾ ؾق آيصا يٍیمى ؾهؿ .په ٌهك گًؿی
ٌاپىق قا پی ا٨کًؿ(Cؾیًىقیٌ .)=B ::<?A،اپىق په ال جّك ٦وىقیه و ٤لبه بك اهپكا٘ىق قوم و ؾوث یا٨حى بك
ايٙاکیه و الؾواز با ؾؼحك ٬یّك ،ال هك ًِ٩ی ال اًِا ٦که همكاه ایى يى ٠كون بىؾيؿ به گًؿی ٌاپىق آهؿيؿ و ؾق ایى
هیاو :پمٌکاو و ؾايٍمًؿی بىؾيؿ که چىو به ایى ٌهك آهؿيؿ ٌكو ٞبه آهىؼحى ؾیگكاو کكؾيؿ جا ایًکه ایكايیاو ؾق
ٕ٨ل و هًك وكآهؿ ؾیگكاو گٍحًؿ و ٘بب٭كا٘یؿقٌك٬كواز یا٨ث (ابى ٠بكیٙ٩٬ E:9: ::<@@ ،یE:A> ::<@:،
ویٍ٩ىهك );9< ::<A;،بؿیى جكجیبٌ ،اپىق اولب١ؿ ال ٌکىث قوهیاو و اوکاو آوها ؾق ؾو ٌهك ،گًؿی ٌاپىقو
اهىال ،با٠د قوي ٫ایى هكکم ٠لمی و ؾايً پمٌکی آو ٌؿ (ه٭ؿوی.)>:: ::<@=،
ههاشكت ها ؾق ایى ؾوقه به ايؿاله ای ا٨مایً یا٨حه بىؾ که ایى باوق قا بك ايگیؽحه بىؾ که ایى هكکم ٠لمی جعث يٝك
اولیای کلیىای يىٙىقی اؾاقه هیٌىؾ ،لیكا پمٌکاو و قوظايیىو هى ٧ٜبىؾيؿ هك قول پیً ال آ٤ال ؼؿهث قولايه
ؾق هكاون ِبعگاهی ٌكکث کًًؿ (هعمىؾ آباؾی .):: ::<A=،بًابكایى يهٕحی که ؾق ؾوقه اقؾٌیك واوايی آ٤ال
ٌؿه بىؾ يى٠ی ٠ال٬ه و ايگیمه بكای پاؾٌاهاو ب١ؿی ایصاؾ کكؾ جا ال ا٬ؿاهات گفٌحه پیكوی يمایًؿ ،که ایى اهك ؾق
جؤویه یک پایگاه بمقگ ٠لمی ،يٝیك ؾايٍگاه گًؿی ٌاپىق جؤذیك بىمایی ؾاٌث و همچًیى با٠د گكؾیؿ جا
ؾايٍمًؿاو قايؿه ٌؿه ال هكاکم ٠لمی ؾیگك ،يٝیك٬ Eىًًٙٙیه و هىیعیاو يىٙىقی ،به ایكاو قوی آوقيؿ.
په ال ؾقگفٌث ٌاپىق اول ،گًؿی ٌاپىق قوي ٫واب ٫ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ و بكای هؿجی به ا٨ىل گكاییؿ ،چكا که ؾق
٨اِله ? وال ه٩ث ٨كهايكوا ؾق ایكاو به ولًٙث قویؿيؿ جا ایًکه بألؼكه ٌاپىق ؾوم واوايی ( <@B-<9Bم) به
ِ
پاؾٌاهی قویؿ .یکی ال ههنجكیى و٬ای ٟؾوقه ٌاپىق ؾوم ،شًگهای بی پایاو ایكاو و قوم بىؾ که ج٭كیبا جا اواؼك
ظکىهث واوايی يیم اؾاهه یا٨ثٌ .اپىق جىايىث با ٌکىث یىویايىن (اهپكاجىق قوم) و ٘ی ه١اهؿه ایٌ ،هك
يّیبیى (ؾق يمؾیکی ٌهك الكها) ،قا به کًحكل ؼىؾ ؾقآوقؾ ولی الكها همچًاو ؾق ٬لمكو ظاکمیث قوم با٬ی هايؿ .ؾق
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يحیصه بىیاقی ال هكؾم جعّیل کكؾه و ذكوجمًؿ يّیبیى بی ؾقيگ به الكها هصىم بكؾيؿ و ؾق پی آو هؿقوه ایكايی
الكها واؼحه ٌؿ .یکی ؾیگك ال ذمكات ایى پیكولی ،قؼًه و ي٩ىـ ؾايٍمًؿاو يىٙىقی و گىحكي ؾايً قوم ٌك٬ی به
ایكاو و همکاقی يىٙىقیاو و ایكايیاو بىؾ (يصن آباؾی .)<A? ::<=:،همچًیى ٘ب ٫قوایات ٌاپىق ؾوم اوكایی قا که
ال ه٥كب آوقؾه بىؾ ،ؾق ایى ٌهك وکًی ؾاؾ و اویكاو قوهی قا هصبىق به بالوالی و آباؾايی گًؿی ٌاپىق کكؾ
(ذ١البی .);>: ::<;A،همچًیى ؾق ایى ؾوقه بىؾ که اؼحال٨ات هفهبی ؾق قوم به اوز ؼىؾ قویؿ و به ؾيبال آو
يىٙىقیىن ،او٭ ٧بمقگ ٬ىًًٙٙیه ،به ٠لث بؿ٠ث گفاقی ال ه٭ام ؼىؾ بكکًاق ٌؿه و ؼىؾ و پیكوايً هىقؾ ٘كؾ و

جک٩یك ٬كاق گك٨حًؿ و اهپكاجىق به هًٝىق ؼاهىي کكؾو آوها ،ؾق وال  =ABم .ؾوحىق بىحى ؾقهای ؾايٍگاه و جٙ١یل
کلیه ؾقون آو و اؼكاز آوها ال اؾوا قا ِاؾق کكؾ و ؾق ایى هى ٟ٬اکرك پمٌکاو به گًؿی ٌاپىق قوی آوقؾيؿ که بكای
چًؿیى وال به ٬كاقگاه کٍیٍاو يىٙىقی جبؿیل ٌؿه بىؾ و ال چًؿی پیً هكکم ٠لمی ؾق آو ٬كاق ؾاٌث.
پژوهًؿگاو ال وكاوك شهاو بىؾٌ .اپىق ؾق يؽىحیى قول ا٨ححاض ایى ؾايٍگاه گ٩حه بىؾٌD :مٍیكهای ها هكلها قا
هیگٍایؿ و ؾايً و ٨كهًگ ها ٬لب ها و ه٥مها قا جىؽیك هیکًؿ(Cهعمؿی هالیكی .)<>B ::<@=،با جىشه به
اوح٭بالی که ٌاپىق ال ؾايٍمًؿاو به ٠مل هیآوقؾ ،ؾايٍصىیاو و اوحاؾاو ال اکًا ٦شهاو به ایى هكکم ٠لمی قوی
هیآوقؾيؿ ،هىیعیاو يىٙىقی ؾق آو ؾايٍگاه پفیك٨حه هیٌؿيؿ و جكشمههای آذاق یىيايی ؾق ٘ب و ٨لى٩ه قا به
اقه٥او آوقؾيؿ .يى ا٨ال٘ىيیاو يیم ؾق آيصا بفق ِى٨ی گكی قا کاٌحًؿ و وًث ٘ب هًؿووحاو ،ایكاو ،وىقیه و یىياو
ؾق آيصا به هن آهیؽث و یک وبک ؾقهايی ٌکى٨ا قا به وشىؾ آوقؾ (ویل ؾوقايث.)@: ::<@<،
ٌهكت شهايی ؾايٍکؿه گًؿی ٌاپىق ؾق هكکم ٠لمی شهاو ،به ٬ؿقی بىؾ که ؾق کمحك ال ؾه وال بیً ال ِؿ پمٌک،
اوحاؾ و ٨یلىى ٦ال کٍىقهای یىياو ،قوم ،ویىیل ،هّك ،هًؿ و چیى به گًؿی ٌاپىق آهؿيؿ که با ؼىؾ کحابهای
چًؿی به ؼّىَ ؾق ؾايً پمٌکی به همكاه ؾاٌحًؿ (هعمؿی هالیكی );<< ::<>?،و ؾق ایى هیاو ٌاپىق
اهحیالات بٍماقی بكای ظىلههای ٠لمی ؾايٍگاه الكها و يّیبیى ؾق يٝك گك٨حه بىؾ با همایای بیً ال ٌهك ؼىؾٌاو
آوها قا شفب هیکكؾ که ایى ؼىؾ با٠د قٌؿ چٍمگیك ؾايٍگاه گًؿی ٌاپىق يه جًها ؾق ٠لىم پمٌکی بلکه ؾق ٠لىم
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هكکم ٠لمی گًؿی ٌاپىق په ال هؿت کىجاهی که ال لهاو گٍایً آو هیگفٌثٌ ،اهؿ ظٕىق ٘الباو ٠لن و

ؾیگكی يٝیك ٨لى٩ه ،ظکمث ،قیأی ،يصىهى ٨یمیک يیم ٌؿ (اظمؿلاؾه .):9 ::<A@،همچًیى ؾق ایى ؾوقه آلاؾی
هفاهب يمایًؿه همه هفاهب قا شلب يمىؾو آلاؾی هباظره بیى هكؾم و ؾايٍمًؿاو ،یک يٝام الح٭ا٘ی ال پمٌکی قا که
ؾق کًاق یک ٌیىه کهى ال پمٌکی ٬كاق گك٨ث ،جکمیل کكؾ و به اِٙالض یک يٝام هلی ،ایكايی ،هًؿی ،یىيايی و
یىيايی ياهیؿه ٌؿ ،ایى هى١٬یث ٤الب به يٝك هیقویؿ جا ایى که اؼكاز يىٙىقیاو ( =ABم) ال ٌهك اؾوا و پًاهًؿه
ٌؿو آوها به ایكاو ،به ویژه ؾق گًؿی ٌاپىق اج٩ا ٪ا٨حاؾ ،په ال آو بیٍحك ال ٘كی ٫ایى هىیعیاو يىٙىقی بىؾ که ٠لن
یىيايی هىیك ؼىؾي قا ال ٘كی ٫قوايه وكیايی ،به اوحاوهای هؽحل ٧ایكاو و اهپكا٘ىقی اوالهی یا٨ث .ؾق ایى
هیاو ،ؾايً هًؿی شایگاهی بؽّىِی یا٨ث و ٌاپىق ؾوم هن که به ؼىبی به يحایس هربث هكاوؾههای ٠لمی وا٧٬
بىؾ ،جىشه ویژه ای به آو يٍاو ؾاؾ .به ٘ىقی که ي٭ل ٌؿه اوث ٌاپىق پمٌکی ال هًؿ بیاوقؾ و ؾق کكؼه ٌىي شای
ؾاؾ ،ب١ؿ ال آو هكؾم ٌىي واقخ ٘ب وی ٌؿيؿ و به ٬ىل ٘بكی هكؾم ایى ياظیه ال ایكاو ؾق پمٌکی ال ؾیگكاو بكجكيؿ
(٘بكی .)?9>/; ::<@>،وقوؾ ٬ابل هالظٝه ای ال پمٌکاو هًؿی به ایكاو ،شؿای ال وقوؾ اي٩كاؾی آوها ؾق
لهاوهای هؽحل ،٧ؾق ؾوقاو ٌاپىق ؾوم ا٨مایً یا٨ث (هىکىیه.):<B/: ::<?B،
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اوج ههاخؽت ها و ظوؼاو عالیی خًعی ناپىؼ ()>=9->::
باؾقگفٌث ٌاپىقؾوم ( <@Bم ،).گًؿی ٌاپىق به هؿجیکّؿوپًصاه وال ،ؾچاق قکىؾ گكؾیؿ جا ایًکه ؼىكو ايىٌیكواو
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( >@B-><:م) به پاؾٌاهی قویؿ .ؾق ؾوقه ؼىكو ايىٌیكواو ،گًؿی ٌاپىق به اوز ٌکى٨ایی ؼىؾ قویؿ و به ظ ٫ایى
ؾوقه قا ّ٠Dك ٘الیی Cؾايىحهايؿ .ؼىكو ؾوم ،هًٍؤ ؼؿهات ٨كاوايی ؾق لهیًه ؾايً پمٌکی و ٨لى٩ی ٌؿ ،همچًیى
ؾق قوایات ٌك٬ی ،ؼىكو ايىٌیكواو يمىيه ؾاؾگىحكی اوث و هئل٩یى ٠كب و ایكايی ظکایات بىیاق ؾق وِ ٧جالي
او بكای ظ٠ ٛ٩ؿالث ي٭ل کكؾهايؿ (کكیىحى وى .);?< ::<:@ ،ؾیًىقی هیگىیؿD :ؾق هیاو ٌهكیاقاو ایكاو،
پاؾٌاهی ؾق شاه ٟبىؾو و آگاهی ال ً٨ىو اؾب و ظکث هايًؿ ايىٌیكواو وشىؾ يؿاٌث و هیچ یک ال پاؾٌاهاو چىو
او ؾق ٘لب ٠لن کىٌا يبىؾيؿ .وی همىاقه ا٨كاؾ با ٕ٨ل و ؼكؾ قا به ؼىؾ يمؾیک هیواؼث و ال آوها ج٭ؿیك
هیکكؾ(Cؾیًىقی .)=B ::<?A،ؾق وا ٟ٬ؼىكو ايىٌیكواو يىبث به وایك ٌاهاو ایى اهحیال قا ؾاٌث ،که ؾق هىائل
هفهبی شمىؾ و جّ١ب يؿاٌث و يىبث به ٠٭ایؿ هؽحل ٧ؾیًی و هفاهب ٨لى٩ی وو١ث يٝك يٍاو هیؾاؾ
(کكیىحى وى .);?<،;BA ::<:@،با ا٬ؿاهات ایى پاؾٌاه بىؾ که ؾق وال  >=9هیالؾی وو١ث ٌهك گًؿی ٌاپىق
ؾو بكابك ٌؿ .چكا که ؼىكو ايىٌیكواو به جىو١ه ؾايٍگاه و بیماقوحاو گًؿی ٌاپىق همث بىیاق گماٌث و اوحاؾاو
بىیاقی قا ال یىياو و قوم به جؿقیه ؾ٠ىت کكؾ و Dبكلویه٘ Cبیب قا يیم به هًؿ ا٠مام ؾاٌث .بكلویه به هًگام
بالگٍث ،چًؿ پمٌک ،گیاه ًٌان و یک ٨یلىى ٦و وحاقه ًٌان به ایكاو آوقؾ .وپه هؿت کىجاهی قیاوث ؾايٍگاه
و هؿجی ٘ىاليی قییه ؾايٍکؿه پمٌکی بىؾ .ال آو لهاو به ب١ؿ ؾايٍگاه گًؿی ٌاپىق با وشىؾ پمٌکاو هىیعی قوي٫
جاله ای گك٨ث و جكویس کحب یىيايی و اوح٩اؾه ال کحب ٠لمی آياو هىشب قواز بیٍحك ٘ب ب٭كا٘ی ؾق ایى هكکم
٠لمیگكؾیؿ.
ؼىكو ايىٌیكواو ؼىؾ به ٨لى٩ه و ٠لىم ٠ال٬ه هًؿ بىؾ و ؾق شلىات بعد و هًاٜكه ؾايٍمًؿاو ٌكکث هیشىث و
ٌایؿ جؤذیك همیى گ٩ث و ًٌىؾها بىؾ که ؼىكو ايىٌیكواو قا به آهىلي ٨لى٩ه و ظکمث یىياو جك٤یب هیکكؾ.
اوحاؾاو وی ؾق لهیًه ظکمث یىياو کهى ،بمقگايی همچىو Eپىله پاقوی ( )Paulus Persaو اقايیىویىيايی
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( )Uraniosبىؾيؿ (هّلعی .)::;-:9> ::<AB،ؾق Dاؼباق العکماء Cآهؿه :ؾق وال پًصن ولًٙث ايىٌیكواو،
پمٌکاو هًؿی گًؿی ٌاپىق به ٨كهاو ٌاه بكای بكگماقی همایً ٠لمی ،گكؾآهؿيؿ ،ایى يٍىث به قیاوث
Dؾقوحابف Cقئیه پمٌکاو ،پمٌک هؽّىَ ؼىكو و با ظٕىق وى٨ىٙای و همکاقايً و با همكاهی ،یىظًا و
ج١ؿاؾ لیاؾی ال پمٌکاو ،ؾیگك بكگماق ٌؿ ،هكکه به هىائل هىقؾ بعد ؾق ایى اشالن يٝك بی٩کًؿ ؾقشه ؾايً و
جصكبه ایٍاو قا ؾق هییابؿ (ٙ٩٬ی.):A> ::<@:،

بؿیى جكجیبمكکم ٠لمیگًؿی ٌاپىق قا به جمام هً١ا هیجىاو یک Dؾايٍگاه Cؾايٍگاه هكکم بیى المللی ؾايىث ،لیكا
٠الوه بك آيکه هكکىی ال هك هلیحی و هك ؾیًی بؿوو جّ١ب هیجىايىث ؾق آو جؿقیه و جعّیل يمایؿ و هکاجب
هؽحل ٧پمٌکی ال شمله همؾیىًا ،هًؿی ،قوهی ،پاقوی ؾق آيصا جؿقیه هیٌؿ و همچًیى پًاهگاهی بكای
Dژووحی يیاو Cاهپكاجىق قوم ،ه٩ث جى ال ٨یلىى٨او آو شالی و٘ى کكؾيؿ و به ؾقباق ایكاو پًاه آوقؾيؿ و با ؼىؾ
آهىلههای یىيايی قا به ایى ٌهك آوقؾيؿ و هىقؾ ً٠ایث کاهل ؼىكو ايىٌیكواو ٬كاق گك٨حًؿ (هٍکىقEB:: ::<??،
ِ
قپیکا .)B< ::<A:،ایى ؾايٍمًؿاو ٜاهكا هًگام ا٬اهث ؼىیً ؾق ؾقباق واوايی ،بكای هؿت کىجاهی کاق ؼىؾ قا ؾق
ؾايٍگاه يى بًیاؾ گًؿی ٌاپىق ؼىلوحاو اؾاهه ؾاؾيؿ (واهی .)::B ::<=;،اواهی ایى ؾايٍمًؿاي١باقت بىؾ ال:
ؾهىکیىن وىقی ( ،)DamaskiosUویمپلیکیىن کیلیائی ( ،)Simplikiosیىالهیىن ٨كوکی (،)Eulamios
پكیىکیايىیلیؿیائی ( ،)Priskianosهكهیان ً٨ی٭ی ( ،)Hermiasؾیىشايىن ً٨ی٭ی ( ،)Diogenesایىیؿوقون
( ،)Isodorosاهل ٤مه (هّلعی .)::;-:9> ::<AB،ايىٌیكواو با ایى @ جى به ویژه با پكیىکیايىن هباظراجی
ؾاٌث و هىایلی قا با او ؾق هیاو هیگفاٌث .همچًیى ؾق ایى ؾوقه به ؾيبال پیكلوی ؼىكو ايىٌیكواو بك ژووحیى
( >=9م)ِ ،ؿها پمٌک ،کیمیاگك و ؾايٍمًؿ ال ٌهكهای ٠لمی بیمايه ،هّك ،الكها واقؾ گًؿی ٌاپىق ٌؿيؿ و ؾق
گًؿی ٌاپىق و جیى٩ىو و يیم ولىکیه شابصا ٌؿيؿ( .لىهكل.)?< ::<;B،
ؼىكو ايىٌیكواو به ؾايً پمٌکی که جكکیبی ال ٠لىم پمٌکی بابل ،آٌىقی ،یىيايی ،هّكی ،ایكايی ،و ظحی چیًی
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ؾايٍمًؿاو به ٌماق هیق٨ث ،چًايکه ؾق وال  >;Bهیالؾی با ايعالل آ کاؾهی يى ا٨ال٘ىيی آجى ( >;Bم ).به ؾوحىق

بىؾ ،اهمیث لیاؾی ؾاؾ (گیبىو .)B?< ::<>;،هكچًؿ گ٩حه هیٌىؾ که ٘ب هًؿی و قوهی ؾق گًؿی ٌاپىق بیٍحك
جؿقیه هیٌؿ ،اها وایك هکحبهای ٠لمی يیم ؾق گًؿی ٌاپىق ١٨ال بىؾهايؿ .ال شمله هىیعیاو يىٙىقیی که لهیًه
ي٩ىـ ؾايٍمًؿاو یىيايی قا ؾق ؾايٍگاه گًؿی ٌاپىق ٨كاهن کكؾيؿ .يىٙىقیاو که ؾق ٬كو پًصن هیالؾی به ؾيبال اؼكاز
ال قوم به بیى الًهكیى و ایكاو پًاهًؿه ٌؿيؿ ،به ق٤ن هىیعی بىؾو ،به ؼا٘ك ؾايً ٘بی و يصىهی ؼىؾ هىقؾ اوح٭بال
٬كاق گك٨حًؿ و ؾق گًؿی ٌاپىق هىح٭ك ٌؿيؿ و به واؼث قِؿ ؼايه همث گفاٌحًؿ .ؾق بیى کىايی که ال هیاو هلل
هؽحل ٧به گًؿی ٌاپىق پًاه آوقؾيؿ ،بىیاقی قا يیم بایؿ ؾايً پژوهايی هعىىب ؾاٌث که به هًٝىق کىب ؾايً و یا
جکمیل جعّیالت ؼىیً به آيصا آهؿه بىؾيؿ .ال شمله ایى ؾايً پژوهاو –٠كب -که ال يام وی ؾق هًاب ٟوؽى به
هیاو آهؿهD Eظاقخ بى کلؿه Cبىؾ که ال شًؿی ٌاپىقیاو ٘ب آهىؼحه بىؾ و ؾق گًؿی ٌاپىق ٘بابث کكؾه بىؾه و
ذكوجی ايؿوؼحه بىؾ (ابى ٠بكی .):9: ::<@@،همچًیًمًاب ٟال وی به ً٠ىاو اولیى پمٌک٠ ،كب یاؾ کكؾهايؿ که
جعّیالت ؼىؾ قا ؾق هؿقوه گًؿی ٌاپىق جکمیل کكؾ و ظحی یکباق به ظٕىق و هٍاوقه با ؼىكو ايىٌیكواو قاه
یا٨ثٌ .كض هصله هٍاوقه بیى ايىٌیكواو و ظاقخ بى کلؿه ؾق کحاب Dابى ابی اِیب١ه Cبه ِىقت گىحكؾه بیاو
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ٌؿه اوث (ابى اِیب١ه ):9B ::;BB،ظاقخ بى کلؿه و پىكي يّك بى ظاقخ ب١ؿها ؾق کىىت پمٌک ؾق ؼؿهث
ؼل٩ای قاٌؿیى واقؾ ٌؿيؿ (ابى شلصل.):;= ::<=B،

تاریخنامه خوارزمی  -سال پٌجن  -شوارُ شاًسدّن  -تابستاى 0560

ایى گىياگىيی ا٬ىام و گكوه ها ؾق گًؿی ٌاپىق وبب جًى ٞهؽحلٌ ٧یىه ها ويٝكیات ؾق قابٙه با ٠لىم و به ویژه ؾايً
پمٌکی و يعىه ؾقهاو ؾق بیماقوحاو و هكاکم آهىلٌی ایى ٌهك گكؾیؿ ،به گىيه ای که با ا٬ؿاهات ٌهكیاقاو هؽحل٧
ؾق شلب پمٌکاو بیگايه به ایكايٍهك و ؾوحىق جكشمه هحىو هؽحل ،٧به ویژه جعث جؤذیك ا٬ؿاهات ؼىكو ايىٌیكواو ؾق
لهاو پاؾٌاهی وی ،يٝام پمٌکی ایكايیاو ٌبکه بمقگی ال قٌؿ ٨كهًگی با ؾیگك ویىحنهای پمٌکی بمقگ شهاو ال
٬بیل چیى ،هًؿ و یىياو قا جٍکیل ؾاؾ (کاویايی .):9> ::<B>،ؾق وا ٟ٬ظٕىق و آهىلي جكکیبی و همگام هلل
هؽحل ٧ؾق هؿقوه پمٌکی گًؿی ٌاپىق وبب گكؾیؿ که ایى هكکم آهىلٌی -ؾقهايی ،جكکیبی ال يٝامهای یاؾ ٌؿه
باٌؿ .ؾق يحیصه ایى يٝام با پیٍك٨ث ؾق جئىقی وٌیىه های پمٌکی و همچًیى ٌاؼههای هؽحل٩ی ال پمٌکی و
يصىم ،هىیث و ج١كی ٧ؼاِی بك پمٌکی شهايی ؾاؾ .ال ایى قو جكکیبی ال جئىقیهای پمٌکی یىيايی شالیًىوی و
شًبه ٠لمی آ کاؾهی گًؿی ٌاپىق ؾق وؿههای ب١ؿ ،پمٌکاو بمقگی چىو Eقالی ،ابى ویًا ،و ٠لی بى ٠بان اهىالی
قا که همه ایكايی بىؾيؿ ،قا به وشىؾ آوقؾ .لیكا آهىلگاقاو گًؿی ٌاپىق ال پمٌکاو هًؿی ،ایكايی ،چیًی ،هّكی و
يىٙىقیاو هىیعی جٍکیل هی ٌؿيؿکه جصكبیاجی قا که ؾق ٘ی لهاو ايؿوؼحه بىؾيؿ و با همکاقی ؾق هکحب گًؿی
ٌاپىق کىب کكؾه بىؾيؿ ،با هن ايحماز يمىؾه و ٌکل بهحك و کاهلجكی ال ٌیىه ؾقهاو و بكؼىقؾ با بیماقی ها قا اقائه
هیؾاؾيؿ و به جؿقیس ؾوحاوقؾهایی قا ؾق کًاق هن کىب يمىؾه و با گفق لهاو آو قا به يىلهای ب١ؿ هًح٭ل يمىؾيؿ
(هماو.):9?-:9>:
هكچًؿ که هکحب گًؿی ٌاپىق ال هیكاخ هكاکم ؾیگك ٠لمی بهكه هیبكؾ ،اها ؾق آؼك ایى ایكايیاو بىؾيؿ که با
ؾوحاوقؾهای ؼىیً و اکحىاباجی که ال ؾايً پمٌکی ؾیگكاو يمىؾيؿو ٨Dائ ٫و وكآهؿ گٍحًؿ ،به ظؿی که شما٠حی
٘كی٭ه ایٍاو قا بك ٘كی٭ه یىيايیى و هًؿ جكشیط ؾاؾيؿ و ٬ايىو ها و ؾوحىق ها ابؿا ٞيمىؾيؿ و کحاب ها گكؾ
آوقؾيؿٙ٩٬(Cی ):A> ::<@:،بًابكایى پمٌکاو ایكايی ؾوحاوقؾهای ٠لمی ؾیگك هكؾهاو قا پفیك٨حه و آوها قا با
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کٍ٩یات ؼىؾ جٙبی ٫يمىؾه و اِالض کكؾيؿ ،وپه ٬ىايیى پمٌکی قا ٌ٩ا ٦يمىؾه و کاقی که پمٌکاو ؾیگك وكلهیى
ها ايصام ؾاؾه بىؾيؿ ذبث کكؾيؿ (کاویايی .):9> ::<B>،به گىيه ای که ایى ؾايٍگاه کايىو اِلی ايح٭ال ؾايً هیاو
ؼاوق و باؼحك بىؾ و گًؿی ٌاپىق به یک ٌهك ؾايٍگاهی بمقگ شهايی جبؿیل ٌؿ و به يام ٌDهك ٠لن Cؾق شهاو
ٌهكت یا٨ث (اظمؿ لاؾه.):9 ::<A@،

افىل خًعی ناپىؼ
گًؿی ٌاپىق ه٭اقو وقوؾ ا٠كاب هىلماو به ایكاو ؾق ؾقشه اول ا٠حال و ا٠حباق ؼىؾ بىؾ .ایى ٌهكؾق وال ?<?
هیالؾی (وال @ :یا  :Aهصكی ٬مكی) جىلین Dابىهىوی اٌ١كی(Cبالـقی )><< ::<@@،و یا به ٬ىلی به DابىویكهC
بمايؿ (الگىؾٌ .)?> ::<@:،هكت هؿقوه ٘ب گًؿی ٌاپىق و بیماقوحاو و قإوای آو جا هؿجی ال ؾوقه اوالهی هن
به ٬ىت ؼىؾ با٬یبىؾ واؾاقه آو جا وال >?; ه ،٪.به ٠هؿه ؼايؿاو بؽحیٍى ٞبىؾ.
ؾايٍگاه شًؿی ٌاپىق ؾق لهاو بًی اهیه چًؿاو يحىايىث به هكاکم و هًا٘ ٫ؾیگك ي٩ىـ کًؿ ،ؾلیل ایى اهك يیم ؾق
جب١یٓ ٬ىهی و ٠٭یؿه بكجكی ٠كب بك وایك ا٬ىام و ي٩ىـ ٠لىم یىيايی و قوهی ؾق ؾهٍ( ٫ه٭ك ظکىهث اهىیاو) يه٩حه
بىؾ (ی١٭ىبی .):?9 ::<@:،به همیى ؾلیل ا٤لب پمٌکاو ؾقباق اهىی ،قوهی بىؾيؿ و ظحی بك ؼل٩ای اهىی يیم ي٩ىـ
ویاوی ؾاٌحًؿ .ایى ؤ١یث ظحی ؾق ؾوقه ٠باویاو هن که ايحٝاق هیق٨ث با ٬ؿقت یابی ًّ٠ك ایكايی بهبىؾ یابؿ،
ج٥ییك چًؿايی يکكؾ .ؾق ایى ؾوقه ،وشىؾ بكؼی ؼايؿاوهای ؾايً پژوه و ظمایث ٨كاواو ظاکماو ٠باوی با٠د ٌؿ جا
ؼّلث ؾايً پكوقی ؾق بٕ١ی ال ؼايىاؾههای اِیل ایكايی به ِىقت هىقوذی جصلی يمایؿ که ال شمله با ي٩ىـجكیى
ایى ؼايؿاو ها ،ؼايؿاو هىیعی بؽحیٍى ٞبىؾيؿ .آ٤ال اقجباٖ ؼايؿاو بؽحیٍى ٞبا ؾقباق ؼال٨ث ،به لهاو ؼال٨ث
هًّىق بال هی گٍحکه ؾق وا ٟ٬بك٬كاقی يؽىحیى اقجباٖ بیى ؾوحگاه ؼال٨ث ب٥ؿاؾ و بیماقوحاو شًؿی ٌاپىق يیم بىؾ.
ایى ؼايؿاو ال ٠یىىیاو يىٙىقی ایكاو بىؾيؿ که ؾق اوایل ٠هؿ ٠باوی قیاوث بیماقوحاو شًؿی ٌاپىق قا بك ٠هؿه
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٨كهايؿه وپاه اوالم ٌؿ اها ٌهكت ؾايٍگاه گًؿی ٌاپىق و جؿابیك ِىقت گك٨حه با٠د ٌؿ که ال گميؿ ظىاؾخ هّىو

ؾاٌحًؿ (ِ٩ا ،)>; ::<@:،اها به هكوق لهاو و با جىشه ظاکماو ٠باوی و ظمایث آياو ال ایى ؼايؿاو ،لهیًه
ههاشكت آياو ال شًؿی ٌاپىق به هكکم ؼال٨ث ٠باوی و Dبیث العکمه٨ Cكاهن آهؿ .بكؼی ال إ٠ای ایى ؼايؿاو
٠باقت بىؾيؿ ال Eبؽحیٍى ٞاول ،شبكئیل اول ،شكشیه ،بؽحیٍى ٞؾوم ،شبكؾیل ؾوم ،بؽحیٍى ٞوىم٠ ،بیؿاله اول،
شبكائیل وىم٠ ،بیؿاله وىم.
يؽىحیى ٌؽُ ال ؼايؿاو بؽحیٍى ،ٞشكشیه بى بؽحیٍى( ٞهحى٨ی ب١ؿ ال ;> :ه @?B/٪.م) بىؾ که با بكول
کىالث هًّىق ٠باوی بكای ؾقهاو وی با ؾو ي٩ك ال ٌاگكؾاو ؼىؾ ٠Dیىی بى ٌهال٨ا Cو Dابكاهین بى وكا٨یىو Cقوايه
ب٥ؿاؾ گكؾیؿ .ؼايؿاو بؽحیٍى ٞبا اوح٩اؾه ال ي٩ىـ و ٬ؿقت ؼىؾ ،لهیًه ظٕىق ١٨ال پمٌکاو ؾیگكی ال شًؿی ٌاپىق
يٝیك یىظًا بى هاوىیه قا ؾق ب٥ؿاؾ و ؾقباق ؼال٨ث ٠باوی ههیا واؼحًؿ .یىظًا (<? ;=<-:ه A>@-@@@/.٪.م ).ال
٬ؿینجكیى و هٍهىقجكیى ؾايٍمًؿاو ایكايی وكیايی يژاؾ و يّكايی هفهب بىؾ که ههاقجً ؾق پمٌکی و ویژگیهای
٨كؾی ،وبب گكؾیؿ ،به هؿت بیً ال يین ٬كو ؾق ؼؿهث چًؿ جى ال ؼل٩ای ویاوی (هاقوو الكٌیؿ ،هؤهىو،
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ه١حّن ،واذ ،٫هحىکل) ال ا٬بال باالیی بكؼىقؾاق گكؾؾ ،اها ؾقؼًٍ ٠مؿهاي ؾق لهاو هؤهىو و ؾق ومث قیاوث
بیث العکمه بىؾ (ؼمی هاشؿ.);9 ::<@;،
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با قوی کاق آهؿو ؼايؿاو بًی ٠بان و ي٩ىـ ایكايیاو ؾق ؾوحگاه ؼال٨ث و آواله و ٌهكت بیماقوحاو شًؿی ٌاپىق،
بكؼی ال پمٌکاو قا ال هماو ابحؿا به بهايههای هؽحل ٧به ؾقباق ؼال٨ث کٍايؿ و ایى چًیى بىؾ که بألؼكه ؾق لهاو
هاقوو الكٌیؿ (< :@9-:Bهصكی) و لیك يٝك شبكئیل یا شىقشیه ٨كليؿ بؽحیٍى ٞقئیه بیماقوحاو گًؿی ٌاپىق،
يؽىحیى بیماقوحاو په ال اوالم ؾق ب٥ؿاؾ بًا ٌؿ ،وپه (به وال  ;9:هصكی) هؤهىو Dبیث العکمه Cقا ؾق ب٥ؿاؾ
به ج٭لیؿ ال گًؿی ٌاپىق واؼحکه يؽىحیى يىل ال اوحاؾاو بیث العکمه همگی ال ؾايٍمًؿاو شًؿی ٌاپىق بىؾيؿ.
به هكوق لهاو با ههاشكت اوحاؾاو و ؼايؿاوهای پمٌکی شًؿی ٌاپىق همچىو Eبؽحیٍى ،ٞهاوىیه ،ظًیى و ظاقخ
بى کلؿه و پىكي يّك بى ظاقخ (ابى شلصل ):;= ::<=B،به ب٥ؿاؾ ایى هكکم ٠لمی شهاو باوحاو قو به ا٨ىل يهاؾ
و په ال چًؿ وال ٌماقی ال ٠الماو جًها ؾق قٌحههای يصىم و قیأیات ،آو هن يه چًؿاو ٬ىی ؾق آيصا به ١٨الیث
ِ
پكؾاؼحًؿ و يهایحا بیى والهای  :?>-:;9هصكی ب٭یه هؿقوه گًؿی ٌاپىق يیم به ب٥ؿاؾ ايح٭ال یا٨ث .اها بكابك يىٌحه
ِ
کحاب Dظؿوؾال١الن هى المٍك ٪الی الم٥كبٌ Cهك گًؿی ٌاپىق جا وال ;@< هصكی هًىل آباؾ بىؾه ولی ب١ؿا به
کلی ویكاو ٌؿه و به شم چًؿ جپه چیمی ال آو با٬ی يمايؿه اوث .به ایى جكجیب ٘ب ایكايی که جكکیبی ال ٘ب
اووٙایی و ٘ب یىيايی و ؾیگك هلل بىؾ همكاه با جصكبه بالیًی  <99واله بیماقوحاو گًؿی ٌاپىق ؾوحمایه ٘ب
اوالهی ٌؿ (ؼٕكی.)<B-<= ::<@;،
به ٘ىق ؼالِه بایؿ چًؿ ٠اهل ههن قا ؾق ا٨ىل هكکم ٠لمی شًؿی ٌاپىق ؾؼیل ؾايىث:
 .:و٭ىٖ ولىله واوايی که هحىلیاو شًؿی ٌاپىق بىؾيؿ.
; .قوی کاق آهؿو ٠باویاو و ي٩ىـ بكؼی ؼايؿاوهای ؾايً ؾووث ایكايی ؾق هكکم ؼال٨ث ٠باوی که لهیًه
ههاشكت ؾیگك ؾايٍمًؿاو گًؿی ٌاپىق قا يیم به ب٥ؿاؾ ٨كاهن واؼث.
< .بكجكی یا٨حى ظىله ٠لمی ب٥ؿاؾ بك شًؿی ٌاپىق و جؤویه بیث العکمه (هعمىؾ آباؾی.):? ::<A=،
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= .ق٬ابث ؼايؿاوهای ایكايی بكای ي٩ىـ ؾق ؾقباق ٠باویاو ،به ؼّىَ ؼايؿاو بؽحٍیى ٞو هاوىیه.
شًؿی ٌاپىق با ایى پیٍیًه به ليصیكه پیىيؿ ؾهًؿه جمؿو يىپای اوالهی با جمؿو کهى پیىوث و یکی ال يؽىحیى و
اقلٌمًؿجكیى ظل٭ههای آو ٌؿ .هؿقوه شًؿی ٌاپىق ؾق هعیٙی که هكکم جصم ٟؾايٍمًؿايی با هلیثهای گىياگىو
بىؾ ،پمٌکی ایكايی و یىيايی قا ؾق هن آهیؽث و لهیًه قا بكای لایً پمٌکی اوالهی همىاق کكؾ .بًابكایى جاقیػ
پمٌکی اوالم قا ؾق وؿههای يؽىث بایؿ ؾاقای ؾو هکحب ٌمكؾ Eهکحب شًؿی ٌاپىق و هکحب ب٥ؿاؾ ،که ایى
هکحب اؼیك ،ؼىؾ پكوقؾه هکحب يؽىث بىؾ (وصاؾی.);?B ::<@?،

بًابكایى ،هماو ٠لل و ٠ىاهلی (جىاهط و جىاظل پاؾٌاهاو و ٬ؿقت ویاوی هًىصن ٬ؿقجمًؿ ،هى١٬یث ٌهك شًؿی
ٌاپىق ،ههاشكت ها و )...که ؾق آ٤ال هىشب قٌؿ و ج١الی شًؿی ٌاپىق گكؾیؿ ،په ال و٭ىٖ واوايیاو يیم جؤذیك
بىمایی ؾق ا٨ىل چكا٠ ٢لن و ؾايً ؾق شًؿی ٌاپىق ؾاٌث.

ؾايٍگاه شًؿی ٌاپىقؾق ؾوقه واوايیاو بك پایه هكاکم ٠لمی يٝیك Eايصمى ه٥او ایكاو ،هکحب اوکًؿقیه ،الكها و
بكؼی هكاکم ؾیگك ٌکل گك٨ث و با ایصاؾ بىحكهای هًاوب جىايىث پفیكای بىیاقی ال ٠لما و ؾايٍمًؿايی باٌؿ که
ال هكاکم ٠لمی ؾیگك قايؿه ٌؿه بىؾيؿ و ؾق شىحصىی هعلی هًاوب بكای ١٨الیثهای ٠لمی ؼىؾ بىؾيؿ .پاؾٌاهاو
واوايی با آگاهی ال ایى هىٔى ،ٞبا آ٤ىي گكهپفیكای ههاشكیى گكؾیؿيؿ و ایى آ٤الی ٌؿ به ههاشكتهای گىحكه
ؾايٍمًؿاو و ا٬ىام و گكوه هایمؽحل ٧که ؾق شىحصىی هؤهًی اهى بكای اؾاهه ١٨الیثهای ٠لمی ؼىؾ بىؾيؿ .لفا ایى
اهك لهیًههایی جبؿیل شًؿی ٌاپىق قا به یکی ال ههنجكیى هكاکم ٠لمی شهاو باوحاو ٨كاهن يمىؾ .اها ٠لیك٤ن
ههاشكتهای گىحكؾه ا٬ىام و هلل هؽحل ٧به شًؿی ٌاپىق و جؤذیك پفیكی ایى هكکم ٠لمی ال ؾوحاوقؾهای ٠لمی
آياو ،ؾق يهایث ایى ایكايیاو بىؾيؿ که جىايىحًؿ یا٨حه ها شؿیؿ قا با کٍ٩یات ؼىؾ جٙبی ٫يمىؾه و اِالض کًًؿ و آو قا به
ظؿ ا٠حالی ؼىؾ بكوايًؿ و ؾق يهایث يیم با ٜهىق اوالم ایى ؾوحاوقؾها به شهاو اوالم هًح٭ل ٌؿيؿ .بًابكایى يحایس
ظاِل ال ایى پژوهً يٍاو هیؾهؿ ،همايگىيه که ایى هكکم ٠لمی ؼىؾ بك پایههای هكاکم ٠لمی پیً ال ؼىؾ ٌکل
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يحیده گیؽی

گك٨ث و با ظمایثهای پاؾٌاهاو و جىايمًؿیهای ا٬لیمی ؼىؾ جىايىث به اوز قوي ٫و ٌکى٨ایی ؼىؾ ؾوث یابؿ،
اها ایى ؤ١یث هكچًؿ ؾق ؾوقه اوالهی جا ظؿوؾی اؾاهه یا٨ث ،اها با ال ؾوث ؾاؾو هحىلیاو ؼىؾ ،ؾیگك قوي٫
ا٬حّاؾی و ٠لمی واب ٫ؼىؾ قا پیؿا يکكؾو با جؤویه هكاکم ٠لمی شؿیؿ ،ههنجكیى و جؤذیك گفاقجكیى اج٩ا ٪یً١ی
ههاشكت ؾايٍمًؿاو ال ایى هكکم ،آ٤ال ٌؿ که ایى اهك به بی قوي٭ی و ؾقيهایث به ا٨ىل آو هًصك ٌؿ.
هًابغ
اٌپىلك ،بكجىلؿ (=?< .):جاؼیص ایؽاو ظؼ لؽوو يطكحیى اقالهی ،جكشمه شىاؾ ٨ال٘ىقی ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.
الگىؾ ،ویكیل ( .):<@:جاؼیص پؿنکی ایؽاو و قؽؾهیًهای نؽلی ،جهكاو :اهیكکبی.
ابى يؿین ،هعمؿ بى اوع .):<=@( ٫الفهؽقث ،جكشمه هعمؿ قٔا جصؿؾ ،جهكاو :اوا٘یك.
ابًال١بكی٤ ،كی٥ىقیىوابىال٩كشاهكی (@@< .):هطحصؽ جاؼیص العول ،جكشمه ٠بؿالعمیؿ آیحی ،جهكاو٠ :لمی و
٨كهًگی.
ٙ٩٬ی ،ابىالعىى ( .):<@:اضباؼ السکما ،به کىًٌ بهمى ؾاقائی ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
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ابى اِیب١ه ( .):;BBػیىو االيبا فی عبمات االعباء٬ ،اهكه :هٙب١ه الىهبیه.
ابى شلصل ،ولیماو بى ظىاو االيؿلىی ( .):<=Bعبمات االعباء و السکماء ،جكشمه ویؿ هعمؿ کاٜن اهام،
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جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
بالـقی ،اظمؿ بى یعیی (@@< .):فحىذ البلعاو ،جكشمه هعمؿ جىکل ،جهكاو :يٍك ي٭كه.
پاجیه ،ؾيیل ( .):<AAباقحايهًاقی ایالم ،جكشمه لهكا کائیؿ ،جهكاو :ومث.
جاز بؽً ،ظىى ( .):<@Bجاؼیص بیماؼقحاوهای ایؽاو ،جهكاو :پژوهٍگاه ٠لىم ايىايی.
ذ١البی ،ابىهًّىق ( .):<;Aغؽؼ اضباؼالفؽـ و قیؽهن ،جهكاو :چاپؽايه هصله.
ظمىی ،یا٬ىجبً١بؿالله (@@ .):Bهؼدن البلعاو ،بیكوت :ؾاقِاؾق.
ؼؿاؾایاو ،اقؾٌیك (? .):<Aجاؼیص یىياو باقحاو ،جهكاو :ايحٍاقات وؽى.
ؼمی ،هاشؿ (;@< .):قیؽ فلكفه ظؼ هیاو اقالم ،جكشمه اوما٠یل و١اؾت و ؾیگكاو ،جهكاو :يٍك هكکم
ؾايٍگاهی.
ؾیًىقی ،ابىظًی٩ه ( .):<?Aاضباؼ الغىال ،جكشمه هعمىؾ ههؿوی ؾاه٥ايی ،جهكاو :ايحٍاقات يی.
قپیکا ،یاو ( .):<A:جاؼیص اظبیات ایؽاو اؾ ظوؼاو باقحاو جا لاخاؼیه ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.
قشب يیا ،ههؿی (=?< .):جاؼیص عب اقالهی ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.
واهی٠ ،لی (;=< .):جمعو قاقايی ،ز ٌ ،:یكال :ؾايٍگاه پهلىی.
ٌكویًی ،ههكباو ( .):<A:ظايهگاه خًعی ناپىؼ ظؼ گهىاؼه جاؼیص ،جهكاو :پىقٌاؾ.
ِ٩ا ،ـبیط الله ( .):<@:جاؼیص ػلىم ػملی ظؼ جمعو اقالهی جا اواقظ لؽو پًدن هدؽی ،ز  ،:جهكاو:
ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
٘بكی ،ابى ش٩١ك هعمؿ بى شكیك بى یمیؿ (>@< .):جاؼیص الؽقل و هلىک ،ز ; ،جكشمه ابىال٭اون پایًؿه ،جهكاو:
اوا٘یك.

108

ٙ٩٬ی ،ابىالعىى ( .):<@:جاؼیص السکماء ،جكشمه بهمى ؾاقائی ،جهكايک ؾايٍگاه جهكاو.
کكیىحى وى ،آقجىق (@ .):<:ایؽاو ظؼ ؾهاو قاقايیاو ،جكشمه قٌیؿ یاومی ،جهكاو :چاپ قيگیى.
گیكٌمى ،قوهى (?<< .):ایؽاو اؾ آغاؾ جا اقالم ،جكشمه هعمؿ ه١یى ،جهكاو :ايحٍاقات ٠لمی و ٨كهًگی.
گیبىو ،اؾواقؾ (;>< .):ايسغاط و قمىط اهپؽاجىؼی ؼوم ،جكشمه ٨كيگیه ٌاؾهاو ،ز ; ،جهكاو :بًگاه جكشمه و
يٍك کحاب.
لىهكل ،پل ( .):<;Bجاؼیص بیؿايف ،جكشمه ٠لی اکبك ا٠حّام لاؾه ،جهكاو :چاپؽايه ٠لی اکبك ٠لمی.

ه٭ؿوی ،هعمؿ ( .):<?:ازكى الحماقین فی هؼؽفه االلالین ،به کىًٌ ٠لیً٭ی هًموی ،جهكاوٌ :كکث هئل٩او و
هحكشماو ایكاو.
ه٭ؿوی ،هٙهكبً١بؿالله (=@< .):آفؽیًم و جاؼیص .جكشمه هعمؿ قٔا ٌ٩ی١ی کؿکًی ،ز  ،:جهكاو :يٍك آگه.
ویٍ٩ىهك ،یىل .):<A;( ٦ایؽاو باقحاو ،جكشمه هكجٕی ذا٬ب ٨ك ،جهكاو٬ :٭ًىن.
هعمؿی هالیكی ،هعمؿ (=@< .):جاؼیص و فؽهًگ ایؽاو ظؼ ػصؽ ايحمال اؾ ػصؽ قاقايی به ػصؽ اقالهی،
جهكاو :جىن.
هعمؿی هالیكی ،هعمؿ (?>< .):فؽهًگ ایؽاو پیم اؾ اقالم و آثاؼ آو ظؼ جمعو اقالهی ،جهكاو ،ايحٍاقات
ؾايٍگاه جهكاو.
هىکىیه ،ابى٠لی ( .):<?Bجداؼب االهن ،ز  ،:جهكاو :ايحٍاقات وكوي.
هٍکىق ،هعمؿ شىاؾ (??< .):جاؼیص قیاقی قاقايیاو ،جهكاو :ؾيیای کحاب.
يصن آباؾی ،هعمىؾ ( .):<=:جاؼیص عب ایؽاو ،جهكاو ،چاپ هًك بؽً.
ویل ؾوقايث (<@< .):جاؼیص جمعو ،کحاب چهاقمّ٠ ،ك ایماو ،بؽً ؾوم :جمؿو اوالهی ،جكشمه ابىال٭اون
پایًؿه ،جهكاو :ا٬بال.
ی١٭ىبی ،ابى وأط ( .):<@:جاؼیص یؼمىبی ،جكشمه هعمؿ ابكاهین آیحی ،ز ; ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.
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همحعى ،ظىیً١لی (@=< .):قؽگػنث خًعی ناپىؼ ،اهىال :ايحٍاقات ؾايٍگاه شًؿی ٌاپىق.

هماالت:
ش٩١كی ؾه٭ی ،هعمىؾ (?D .):<Aوكچٍمههای ؾايً ؾق ٠هؿ باوحاو و جؤذیك ایكايیاو بك ايحٍاق ٠لىم ،Cهدله
ظايهکعه و ػلىم ايكايی ظايهگاه جهؽاو ،وال پًصن و ٌٍن ،ي =.:A
ؼٕكی ،اظمؿ قٔا (;@<D .):هكوقی بك جاقیػ ٘ب ؾق ایكاو ،Cهدله ظايهگاه ػلىم پؿنکی ؾيداو ،ؾوقه یکن،
ٌماقه < و =.
ؼؿایی ،هعمؿ لهاو (D .):<AAيگاهی يى به ٌهكی کهى ،Cظايهگاه اصفهاوٌ ،ماقه =.
وصاؾیِ ،اؾD .):<@?( ٪شًؿی ٌاپىق ؾق ؾوقه اوالهی ،Cياهه پژوهم -فصلًاهه جسمیمات فؽهًگی ،وال
ؾومٌ ،ماقه =.
٠میمی ،هعمؿ ظىیى (D .):<ABپیٍیًه هؿقوه گًؿی ٌاپىق ،ههنجكیى هكکم پمٌکی ؾق ؾوقه باوحاو ،Cهدله
عب و جؿکیه ،ؾوقه  ،:Bي <.
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کاویايی پىیا ،ظمیؿ و شلیلیاوٌ ،هكام (>D .):<Bجكکیب شم١یحی پمٌکاو و جٍکیالت ؾاؼلی بیماقوحاو شًؿی
ٌاپىق ،Cویژه ياهه زکمث و ضؽظ.
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ایمايی پىق ،هعمؿ ج٭ی Eکائیؿ ،لهكا (?D .):<Aشایگاه ٨كهًگی و ٠لمی ٌهك گًؿی ٌاپىق ؾق لهاو واوايیاو،C
پژوهههای جاؼیطی ایؽاو و اقالم ،وال يهن ،ي?.:
هعمىؾ آباؾی ،اِ٥ك (=D .):<Aؾايٍگاه شًؿی ٌاپىق ،Cهدله جاؼیص اقالم ،ي <;.
هّلعی ٌاؾ ،ابكاهین (D .):<ABؾايٍگاه شًؿی ٌاپىق ،Cهدله عب قًحی اقالم و ایؽاو ،وال اول ،ي ;.
ياِكی ،هعىى٩٤ Eاقی٨ ،كلايه (D .):<ABؼىلیاو پمٌکايی ال شًؿی ٌاپىق ،Cهدله عب قًحی اقالم و ایؽاو،
وال اول ،ي =.

