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چکیذه
شاؾهی حبكیٍن@ قحه بالقگايی حوث که ؾق همحقهی حول هیالؾی چیى و حقوپا قح به هن هحّل هیکكؾ .حیى شاؾه یکی حل
بمقگجكیى و ٘ىاليیجكیى هىیكهای لهیًی بىؾ که جصاقت چیى با کٍىقهای ٤كبی حل ٘كی ٫آو حهکاو پفیك هیٌؿ.
حیكحيیاو حل ٠ىحیؿ حیى شاؾه حوح٩اؾه لیاؾی هیيمىؾيؿ و ؾق حهى يمىؾو آو هیکىٌیؿيؿ .بىیاقی حل شًگهای ؾو
حهپكحجىقی واوايی و قوم ٌك٬ی بك وك شاؾه حبكیٍن بىؾ .ه٭اله ظأك بك آو حوث که با قویکكؾی جىِی٩ی جعلیلی به
شایگاه شاؾه حبكیٍن ؾق ؾوقه واوايی و ي٭ً آو ؾق هًاوبات حیى ظکىهث با حهپكح٘ىقی بیمحيه بپكؾحلؾ .بك حیى
حوان جع٭ی ٫ظأك به حیى يحیصه ؾوث یا٨حه که واوايیاو ولٙهی ویاوی و يٝاهی بكشاؾه حبكیٍن ؾحٌحًؿ و
ؾوحیابی بك هى١٬یث حوحكحجژیکی و ویاوی و ح٬حّاؾی شاؾهی حبكیٍن یکی حل ههنجكیى ؾالیل قوحبٗ جصاقی و
همچًیى کٍمکًهای يٝاهی حیى ظکىهث با بیمحيه بىؾه حوث .بیمحيىیها بكحی حوحیال بك حیى شاؾه کىٌیؿيؿ که
هىیك آو قح ٠ىْ يمایًؿ که هى ٫٨يٍؿيؿ.
واژههای کلیذی :شاؾهی حبكیٍن ،واوايیاو ،بیمحيه ،جصاقت.

 .5حوحاؾیاق و ٕ٠ى هیات ٠لمی گكوه جاقیػ ؾحيٍگاه ویىحاو و بلىچىحاو morsalpour@lihu.usb.ac.ir
 .6کاقًٌان حقٌؿ جاقیػ حوالم ؾحيٍگاه ویىحاو و بلىچىحاو ٕيىیىًؿه هىجىلٔ marzieh044@gmail.com
جاقیػ ؾقیا٨ث 57=:/46/57 :جاقیػ پفیكي57=:/4:/5< :

همذهه
ؾق جاقیػ شهاو باوحاو هصمىٞهایی حل قحههای جصاقی حل چیى جا هكلهای آویایی حهپكحجىقی قوم قوي ٫ؾحٌث که
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ب١ؿها شاؾهی حبكیٍن ياهیؿه ٌؿ .حیى شاؾه هىیكهای ٘ىاليی قح حل ّچًگ آو ؾق ٌمال ٤كبی چیى جا کًاقههای ؾقیای
هؿیحكحيه و ؾقیای ویاه ٘ی هی کكؾ و باالجكیى ویژگی حقجبا٘ی ؾق ؾيیای ٬ؿین قح ؾحٌث .حل وىی ؾیگك به ؾلیل بك٬كحقی
حهًیث ویاوی و يٝاهی ؾق ٘ىل هىیك کاقوحوها و جىهیل ؾق ظمل و ي٭ل وكی ٟبالقگايی و گىحكي هكحوؾحت و
هباؾالت جصاقی و ح٬حّاؾی هیاو ٌك ٪و ٤كب ،شاؾهی حبكیٍن لهیًه قح بكحی بك٬كحقی هًاوبات ویاوی و قوحبٗ
ح٬حّاؾی هیاو چیى ،حهپكحجىقی واوايی ،قوم ٌك٬ی و حقوپا ٨كحهن هیيمىؾ.
به ؾلیل حهمیث ویژهحیی که قحه حبكیٍن ؾق حيح٭ال کاالهای جصاقی ؾحٌث ،همىحقه ؾق ٘ىل جاقیػ باوحاو@ ؾق کايىو
جىشه ٬كحق ؾحٌث و همیى حهك بً١ىحو یکی حل يکات کلیؿی ؾق حقجباٖ با بكقوی هى١٬یث و شایگاه ویاوی و ح٬حّاؾی
حیى هىیك هباؾالجی هیباٌؿ .بٙىقی که همىحقه هىقؾ ي٭ؿ و بكقوی حکرك هىقؼاو و ویاظاو حقوپایی و ٌكًٌ ٪اواو
٬كحق گك٨حه حوث .حل آيصاییکه جع٭ی٭ات حيصام ٌؿه ؾق باقهی ي٭ً شاؾهی حبكیٍن ؾق حقجباٖ با ظکىهث واوايیاو و
جآذیك آو ؾق قويؿ هًاوبات ویاوی و ح٬حّاؾی واوايیاو با بیمحيه جع٭ی ٫هصمحیی ِىقت يگك٨حه حوث@ حیى پژوهً
جالي ؾحقؾ به بكقوی هى١٬یث ویاوی و جصاقی شاؾهی حبكیٍن ؾق ؾوقحو واوايیاو و همچًیى جؤذیك آو بك قوحبٗ و
هًاوبات ؼاقشی حیى ظکىهث با بیمحيه بپكؾحلؾ.
با جىشه به ي٭ً وحوٙهگكی حیكحيی ها ؾق ؾوقحو ظکمكحيی واوايیاو ؾق حيح٭ال کاالها و هعّىالت جصاقی شاؾهی
حبكیٍن@ حیى وئحل هٙكض هیگكؾؾ که هى١٬یث حوحكحجژیکی شاؾهی حبكیٍن بً١ىحو جًها گفقگاه حقجبا٘ی هیاو ٌك ٪و
٤كب ؾقیای هؿیحكحيه چه جآذیكی ؾق ح٨محیً و یا کاهً هیمحو هباؾالت ویاوی و جصاقی و هًال٠ات يٝاهی ؾق ؾوقحو
ظکىهحی واوايیاو ؾحٌحه حوث؟ ؾق پی پاوػ گىیی ،حیى ٨كٔیه هٙكض هیگكؾؾ که ظکىهث واوايیاو بً١ىحو
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حهپكحجىقی ٬ؿقجمًؿ و هىح٭ل ؾق ٌك ٪ؾقیای ه ؿیحكحيه جىحيىث حوحیالی ویاوی و ح٬حّاؾی ؼىؾ قح بك هىیك جصاقی
شاؾهی حبكیٍن ح٨محیً ؾهؿ و هى١٬یث وى٪حلصیٍی و حوحكحجژیکی ویژهحیی قح ؾق هیاو وایك حهپكحجىقیها به ؾوث
آوقؾ .ق٬بای واوايیاو شهث وحقؾ آوقؾو ٔكبه ح٬حّاؾی به حیى ظکىهث شاؾه حبكیٍن قح هؿ ٦گك٨حه بىؾيؿ.
خغشافیای عیاعی و جاسیخی خاده ابشیؾن

شاؾه حبكیٍن ٠الوه بك حهؿح ٦جصاقی@ قحه ِ
جكؾؾ و٩یكحو ظکىهحی و کاقوحوهای ویاوی٨ ،كوحاؾگاو و و٩یكحو بىؾ و
هىشب هباؾله ی ح٨کاق و بىیاقی حل حيؿیٍه ها و ً٨ىو جمؿيی هايًؿ :يىٌحى ،حوح٩اؾه حل چكغ باً٨ؿگی ،کٍاوقلی و

وىحقکاقی هی ٌؿ و حل وىی ؾیگك با٠د حيح٭ال باوقهای ؾیًی به ي٭اٖ هؽحل ٧آویا هیگكؾیؿ ٕ٨كحيک و
بكحويىحىو .ٔ67:57:;،حولیى باق ؾق وؿهی = 5هیالؾی باقوو ٨كؾیًايؿ ٨ى قیٍحى٨ى @5ش٥كح٨یؿحو و شهايگكؾ آلمايی
قحه هیاو ٬اقهحیی که با ٠بىق حل ِعكحی ِگبی ٕبیى حوحپهای ویبكیٔ و شبال ؾق هكکم آویا گفٌحه و به حقوپا هیقویؿ

حل ٘كی ٫حیى هىیك بً١ىحو ٌاؼُجكیى ،وبکجكیى ،و گكحيبهاجكیى کاالیی که حل چیى به ٤كب ٨كوحاؾه هیٌؿ@ ٠لث
حیى ياهگفحقی بىؾه حوث ٕباوحايی پاقیمی.ٔ644:57<4،
شاؾهی حبكیٍن حل لعا ٚش٥كح٨یایی حل وه هىیك هیگفٌث که ٠باقتحيؿ حل :قحههای ٌمالی ٕشىي٥اقیهٔ ،قحههای
هیايی ٕقحه ؼحى که حل وكلهیى شىي٥اقیه هیگفٌثٔ و قحههای شًىبی ٕکٍمیكٔ ،یکی حل حیى هىیكها حل چیى به
٘ك ٦باؼحك هیق٨ث و با ٠بىق حل ؾٌث  5744کیلىهحكی جاقین ؾق حیالث ویىگیايگ چیى حل کاٌ٥ك ؾق حيحهای باؼحك
یک هىیك آو با گفق حل هكو و ٠بىق حل ٌهكهای هكلی حیكحو به جیى٩ىو پایحؽث حٌکايیاو و واوايیاو ؾق ؾشله هی-
قویؿ و حل قی ؾو هىیك هی ٌؿ :یکی با گفق حل همؿحو ،کكهايٍاه٨ ،كحت ،ؾیاقبکك ،ولىکیه ،حلعٕكح و يّیبى به
٘كحبىلحو هحّل هی ٌؿ@ و هىیك ؾیگك حل قی به ٘ك٬ ٦مویى ،آـقبایصاو ،ؾیاقبکك و ؾقیاچهی وحو به بًاؾق ٤كبی
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قح@ شاؾهی حبكیٍن 6ياهیؿ ٕ٨كحيک و بكحويىحىو 56،57 :57:; ،و ٠بؿلی .ٔ78:57=5،گكوهی ؾیگك حل يىیىًؿگاو حل
ِ
شمله@ قیث هىپ٩ى 7آلمايی قح يؽىحیى کىی هیؾحيًؿ که حیى ياهگفحقی قح بك حیى قحهها يهاؾٜ .اهكح جصاقت حبكیٍن

هًحهی هیگٍث و هىیك ؾیگك حل کاٌ٥ك به ٘ك ٦يصؿ و پاهیك ؾق ؾقیاچهی آقحل ،و٥ؿ ،ؼىحقلم ،جكکىحاو و
جاشیکىحاو به هؿیحكحيه هیقویؿ و وپه بىىی قوم هًحهی هیگٍث ٕ٠بؿلی.ٔ78:57=5،
هممهاو با ح٠حالی ح٬حّاؾی ؾق چیى@ ؾق وال ٕ.٪ 585مٔ ؾق چیى حهپكحجىقی ووجی/ولحی8بك جؽث يٍىث و
حهپكحجىقی هاو قح جؤ ویه يمىؾ که حیى ولىله جالي ؾحٌث جا هكلهای ٤كبی قح گىحكي ؾهؿ@ حل حیىقو جىو١هی
حقحٔی حهپكحجىقی و حیصاؾ ٌبکهی گىحكؾهی قحههای جصاقی شهث جکىیى وظؿت چیى همكحه با قٌؿ ح٬حّاؾی حهكی
ههن جل٭ی ٌؿ و حل شمله ح٬ؿحهاجی که حيصام ؾحؾٌ :کىه و ٝ٠مث بؽٍیؿو به ولىلهی هاو ،بًیاوگفحقی شاؾهی
حبكیٍن ،ح٠محم ژحيگ گیايگ /چايگ کیايگ ،9بكحی حکحٍا ٦بىىی ٤كب بىؾ@ حو با بكقوی ؼّىِیات حشحما٠ی و
ؤ ٟح٬حّاؾی و حهکايات جصاقی@ حل قحه ٨ك٤ايه به چیى بالگٍث@ حیى و٩ك هبًای حظؿحخ یکی حل شاؾههای حِلی
بالقگايی ٠هؿ باوحاو و ظل٭هی حقجباٖ هیاو چیى و حهپكحجىقی پاقت ،هًؿ و قوم ٌؿ و ب١ؿها به شاؾهی حبكیٍن
ًٌاؼحه ٌؿ ٕؾیاکىي ،ٔ6=6:5797،٧ولىلهی هاو ٕ.٪ <;،584م ،ٔ.شهث هن پیمايی با هكؾم آویای هیايه و
ههاق ؾٌمًاو ٌمالی@ به ٨کك ح٨ححاض شاه ح٨حاؾ حل حیىقو :به ج٭ىیث و جربیث قحهی به آویای هكکمی و هاوقحء کكؾ و وحقؾ
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ج١اهالت ویاوی و جصاقت هحمكکم ٌؿ@ ؾق يحیصه قحه ١٨ال ٌؿ که  744وال قوي ٫ؾحٌث
ٕؾقیایی.ُ ٔ=:57<7،گكوهی يیم لهاو جٍکیل آو قح ٕ.٪ 549،559م ٔ.ؾحيىحهحيؿ که به ؾلیل ح٘ال٠ات ؾٌىحق@ حهكی
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٤یك وح١٬ی و ٤یك هًٙ٭ی حوث .ؾق وال  644هیالؾی شاؾهحیی به ٘ىل  57همحق کیلىهحك و با حهحؿحؾ حل وىحظل
ح٬یايىن ح٘له ؾق حقوپا جا ٌايگهای چیى@ ٘ىاليیجكیى شاؾهی شهاو بىؾه حوث ٕهٝاهكی.ٔ54=:57;6،
هممهاو با پیٍك٨ث ولىله ی هاو@ ؾو ٬ؿقت ؾیگك يیم ؾق پی گىحكي قوحبٗ ح٬حّاؾیٌاو بىؾيؿ@ حیكحو پاقجی ؾق
آویای هیايه و قوم ؾق حقوپا ،وشىؾ لهیًههای جىو١ه و قٌؿ ح٬حّاؾی حل ٬بیل :پكوقي حيىح ٞهیىه ،ؾحم ،واؼحى
هًّى٠ات ٨لمی ،حلبىهٙ٠ ،كها ،ؾحقوها و ٤یكه ،حل وىی ؾیگك يیال شهاو به هباؾالت ح٬حّاؾی و ویاوی و حیصاؾ
ج١اهل هیاو ٬ؿقت ها@ اللههی حیصاؾ یک قحه حقجبا٘ی بىؾ که ٌك ٪ؾوق قح به هؿیحكحيهی ٌك٬ی پیىيؿ هیؾحؾ .با هكحش١ه
به ي٭ٍهی ـیل ٕجّىیك  ٔ5-5هىیكهایی که با ٠بىق حل ٌمال حیكحو به چًؿ ٌ١به ج٭ىین هیٌىؾ و به حقوپا و وایك
ِ
وكلهیىها ؾق ٤كب هیقوؿ کاهال هٍؽُ هیٌىؾ که حیى شاؾه ؾق ٘ىل هىیك ؼىؾ حل چه وكلهیىها و قحههایی
٠بىق هیکكؾه حوث.
حل حیىقو هیجىحو گ٩ث که شاؾهی حبكیٍن ٌبکهحیی حل قحههای بهن پیىوحهحیی حوث با هؿ ٦بالقگايی ؾق آویا که
ؼاوق و باؼحك و شًىب آویا قح به یکؿیگك و به ٌمال آ٨كی٭ا و ؼاوق حقوپا پیىيؿ هیؾحؾ و به ؾلیل ٠بىق ه١كو٦جكیى
کاالی جصاقی به هؿت چًؿیى ٬كو به حیى يام هٍهىق ٌؿه حوث.
جىلیذ ابشیؾن و عاخث خاده ابش یؾن
به گ٩حهی بكؼی حل يىیىًؿگاو هًٍاء ّکكم حبكیٍن وكلهیى چیى بىؾه حوث@ چیًیاو ٬ؿهث جهیهی حبكیٍن قح به ظؿوؾ
چًؿ همحق وال ٬بل حل هیالؾ هی قوايًؿ حها گىحكي جصاقت ح٬حّاؾی آو با شهاو ؾق ّ٠ك وال٘یى هاو ِىقت
گك٨حه حوث ٕلىکان .ٔ597:57:5،حل ظؿوؾ والهای ٬ 944بل هیالؾ حيؿکی ب١ؿ حل ّ٠ك آهى پكوقي کكم حبكیٍن
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ًِ١حی ؼیلی ههن ؾق شهاو بٍماق هیق٨حه حوث@ چیًیها جا هؿتها قحل آو قح پًهاو ؾحٌحًؿ و قحههای جىلیؿ ،جىو١ه
و جصاقت آو قح بّىقت حيعّاقی ؾق ؾوث ؾحٌحًؿ@ حل وىی ؾیگك آوها ه١ح٭ؿيؿ که پكوقي ّکكم حبكیٍن به چًؿ
همحق وال ٬بل حل ولىلهی هاو بال هیگكؾؾ ،حها گكیٍمى ه١ح٭ؿ حوث ؾق ؾوقهی حٌکايیاو@ حبكیٍن حل چیى وحقؾ حیكحو
هیٌؿه حوث و پكوقي آو حل حیى ؾوقحو ؾق حیكحو قوحز یا٨حه حوث ٕویلىى.ٔ569:5797،
گكوهی يیم جكبیث کكم حبكیٍن قح ؾق ٬كو :هیالؾی ؾق حیكحو ٌك٬ی ؾق ظىحلی هكو ؾحيىحهحيؿ ٕبهكحهی ،ٔ==:57;;،و
ؾق هًاب ٟؾیگك ؼاوحگاه حبكیٍن قح وكلهیى حیكحو هیؾحيًؿ .بكؼی يیم بك حیى باوقيؿ که ؾق پایاو ٬كو  3یا آ٤ال ٬كو 1

هیالؾی قوي ٠مل آوقؾو کكم حبكیٍن حل آویای هیايه به حیكحو هًح٭ل ٌؿه حوث و ؾق شكیاو وؿهی  1هیالؾی جىلیؿ
حبكیٍن ؾق وحظه هكو و گكگاو ه١مىل گكؾیؿه حوث ٕگكحيحىوکی .ٔ6767:6533،حل حیىقو هیجىحو گ٩ث که@ شایگاه
حیكحو بً١ىحو گفقگاهی هیاو ٌبه ٬اقه ی هًؿ ،آویای هكکمی ،قوویه و ؾقیای هؿیحكحيه@ آو قح ظحی پیً حل ٌکل گك٨حى
شاؾهی حبكیٍن وكؾهؿحق جصاقت هیاو ٌك ٪و ٤كب واؼحه حوث.
بّىقت يىبی حوث و بك حیى حهك ؾاللث ؾحقؾ که حیكحيیاو حل ؾوقحو حٌکايیاو با جىلیؿ و پكوقي حبكیٍن آًٌا ٌؿهحيؿ حها
حوحؿالل ؾ٬ی٭ی ؾق حیى لهیًه وشىؾ يؿحقؾ و حکرك حیى قوحیثها بّىقت ظؿن و گماو حولیهی هىقؼاو هیباٌؿ لیكح
با جىشه به يٝكیات وایك هىقؼاو که پكوقي کكم حبكیٍن قح به هىًٌگ و جهمىقخ و شمٍیؿ يىبث ؾحؾهحيؿ
ٕؼیام 5::579;،و ؾحؾگی ٔ=<:57:=،و ه١ح٭ؿيؿ که با گفٌث لهاو ؾق وؿهی  :هیالؾی هكؾهاو آویای هیايه و
حیكحو با ًِ١ث حبكیٍن آًٌا ٌؿيؿ و واوايیاو حيعّاق آو قح به ؾوث گك٨حًؿ و هاي ٟحل حٌا٠هی آو ؾق باؼحك ٌؿيؿ.
با جىشه به يٝكیات حقحثه ٌؿه ؾق حقجباٖ با جىلیؿ حبكیٍن هیجىحو گ٩ث که لهاو ؾ٬ی ٫وقوؾ حبكیٍن به حیكحو هٍؽُ
يیىث حها حوز ٌکى٨ایی و گىحكي جىلیؿ و جىو١هی جصاقت حیى ًِ١ث حل ؾوقحو ظکمكحيی واوايیاو به هكظلهی
ٌکى٨ایی ؼىؾ قویؿه حوث و ٌاهاو واوايی جىحيىحهحيؿ لهیًههای هًاوب ویاوی و ح٬حّاؾی قح بكحی قوي ٫ؾحؾو به
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با جىشه به قوحیث های هؽحل٩ی که ؾق قحبٙه با جىلیؿ حبكیٍن ؾق حیكحو ؾق قولگاق باوحاو بیاو ٌؿه حوث@ حکرك يٝكیات

حیى بؽً ههن ح٬حّاؾی ٨كحهن يمایًؿ@ بٙىقیکه وشىؾ آذاق ظصاقی ٌؿه و ٨لمکاقیهای با٬ی هايؿه حل حیى ؾوقحو
گىحهی بك حیى هؿ٠اوث ٕقحويؿی ،ٔ=<:57:<،کٍ٩یات باوحاوًٌاوی ظکایث حل آو ؾحقؾ که ٤كب آویا ؾق قولگاق
واوايی يىبث به وكلهیى چیى ؾق لهیًهی جىلیؿ هًىىشات پیٍك٨حهجك بىؾه حوث ٕقیأی.ٔ48-46 :6526،
ً
با جىشه به هى١٬یث ش٥كح٨یایی حیكحو@ ؾحؾ و وحؿ پاقچههای حبكیٍمی با وایك کٍىقها ؼّىِا قوم ٌك٬ی به ً٠ىحو
یکی حل حِلیجكیى و جصملیجكیى کاالهای جصاقی قوي ٫بىیاق یا٨ث ،حل حیىقو هیجىحو گ٩ث که ي٭ً حیكحيیاو ؾق
حهىق جصاقی با٠د ٌؿه بىؾ جا ٠الوه بك حیًکه حبكیٍن به ِىقت ؼام و يیم به ِىقت هًىىشات حبكیٍمی به بیمحيه
ِاؾق هیٌىؾ ٕ ،ٔMatthee,1999,1ي٭ً هایهها و جکًیکهای پاقچهبا٨ی واوايی به هًب ٟحلهام بكحی هًكهًؿحو
ؾیگك وكلهیى ها بؿل گكؾؾ@ جا آيصا که کلیىا حوح٩اؾه حل شلىه و قوحز واؼث و حوح٩اؾه حل حبكیٍن حیكحو قح ياقوح
ح٠الم کكؾه بىؾ ٕگیكٌمى.ٔ881:6537،
حل وىی ؾیگك جآذیكگفحقی هًكهای حیكحيی بك هًكهای ٤كبی و بؽّىَ بیمحيه به ؾلیل جباؾل ٨كهًگی ،جصاقی و
همچًیى حقوال هؿحیای ولًٙحی به کٍىقهای همصىحق و ؾوق ؾوث ِىقت پفیك٨حه حوث ٕیاظ٭ی،ٔ586:6573،
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که ؾق حیى حيح٭ال هًا٘٭ی همچىو حقهًىحاو ٕکه به يىبث جىوٗ واوايیاو و بیمحيه جعث ویٙكه ٬كحق گك٨حه بىؾٔ و
کٍىقهای ٠كبی کكحيه ٌك٬ی ؾقیای هؿیحكحيه هايًؿ :وىقیه ،حقؾو و هّك بً١ىحو گفقگاه ؾيیای هىیعیث بٍماق هی-
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ق٨حًؿ@ لیكح حيباقهای وىقیه@ هعّىالت ؾحؼلی ب٥ؿحؾ ،هىِل و يّیبى قح ؾقیا٨ث هیيمىؾيؿ و وپه همكحه پاقچه-
های حبكیٍمی وىقی ؾق ٬كو  66و  68هیالؾی به حقوپا ِاؾق هیکكؾيؿ .حیى حقجباٖ هىح٭ین بىویلهی ق٨ث و آهؿ ؾق
کكحيههای هؿیحكحيه بىویله جصاقت ،لیاقت و شًگهای ِلیبی حؾحهه ؾحٌث ٕ.ٔ|Bal Trusatis,1929.25
هغیشهای اسجباىی خادهی ابشیؾن دس صهاو عاعايیاو
یکی حل ٠مؿهجكیى قحههایی که بىویلهی آو حبكیٍن قح حل چیى به هؿیحكحيه هًح٭ل هیکكؾيؿ شاؾهی هٍهىق ٌاهی بىؾ
که ب١ؿها بؽً ٤كبی شاؾهی حبكیٍن قح جٍکیل هیؾحؾ ،بٙىقیکه حیى شاؾه ٠اهل ٠مؿهی جعکین قوحبٗ ح٬حّاؾی و
ویاوی هؽاهًٍیاو و ؾوقحوهای ب١ؿ حل آو باالؼُ ؾوقحو واوايیاو بٍماق هیق٨حه حوث ،حل وىی ؾیگك قوحبٗ
ح٬حّاؾی و بالقگايی هیاو حیكحو و هًؿ هىشب حظؿحخ قحه ؾیگكی ؾق ٌك ٪حیكحو ٌؿ که حل ٬باؾیاو بلػ جا قحوحپًؿی ؾق
ٌبه شمیكه ی هًؿ کٍیؿه ٌؿه بىؾ .ؾق لهاو واوايیاو قحه بالقگايی لهیًی حل ٌك ٪به ٤كب حیكحو ؾحقحی چًؿ ٌاؼه بىؾ
ٕجّىیك  ،ٔ5-5که یکی حل آوها جا وىحظل ٤كبی ٌبه ٬اقهی هًؿ حهحؿحؾ ؾحٌث و بالقگاياو حیكحيی حل هؿتها ٬بل ؾق
هًاوبات بالقگايی ویالو ه٭ام حول قح ؾحٌحًؿ و قحه ؾوم@ هىیك بالقگايی بىؾ که به بیمحيه هیقویؿ که هن حل هىیك
ؼٍکی و هن حل هىیك ؾقیا هیگفٌث و ؾق ظیٙهی ح٬حؿحق و يٝاقت حیكحيیاو ٬كحق ؾحٌث ٕهٝاهكی.ٔ69:57;6،
حل حوحوٗ ٠هؿ واوايی جا و٭ىٖ حیى ؾولث جصاقت حبكیٍن ؾق ؼاوقهیايه حهمیث ٨كحوحيی ؾحٌث و به یکی حل حيگیمه-
های ویاوث ؼاقشی حهپكحجىقی بیمحيه هبؿل گٍث .حیكحيیاو ؾق ِاؾقحت و حقوال حبكیٍن ه٭ام حول قح ؾحقح بىؾيؿ
بٙىقیکه ب١ؿها و٥ؿیاو ،ؼا٬ايات جكک و ٠كب ها به حیى جصاقت قوی آوقؾيؿ ،ؾولث ظبٍه يیم چًؿی ب١ؿ وحقؾ کاق
ٌؿ .بیمحيه همىحقه هیکىٌیؿ که حيعّاق قحههای جصاقی قح حل ؾوحكن ق٬یباو ؼاقز کًؿ حل حیىقو ؾق وؿهی 4
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هیالؾی ؾق هًا٘ ٫هیاو قوؾحو ٕبیى حلًهكیىٔ و ٩٬٭ال حل شمله هًٙ٭هی حقهًىحاو با حیكحو هن هكل ٌؿ@ حل حیىقو
هی جىحو گ٩ث که ق٬ابث ٌؿیؿ بیمحيه و حیكحو بك وك حقهًىحاو به ؾلیل يیال به ظ ٛ٩قحههای بالقگايی بىؾه حوث به
گىو هایی که بیمحيه به هًٝىق کاهً ؾؼالث حیكحو ؾق ِاؾقحت حبكیٍن ؾق ِؿؾ حظؿحخ قحه ؾیگكی بكآهؿ که حل
ؾقیای ٌمال ٕؾقیای ؼمقٔ هیگفٌث@ حل حیىق و کاقوحيیاو به هًٝىق شلىگیكی حل وقوؾ به حیكحو هصبىق بىؾيؿ که حل
حیى هىیك پك ؼٙك و ؾٌىحق ٠بىق کًًؿ که به ؾلیل هٍکالت ٘ا٬ث ٨كوای بیاباوها و ِ١بحل١بىق بىؾو هىیكهای

حقجبا٘ی@ ؾولث بیمحيه ياگمیك ٌؿ که با حیكحو وحقؾ هفحکكه و هباؾله ٌىؾ و ٬كحؾحؾهای جصاقی هً١٭ؿ يماییؿ
ٕؾقیایی.ٔ55:57<7،
با جىشه به ٕجّىیك  ٔ 8-6هىیك ٠بىقی قحه حبكیٍن شهث قویؿو به حقوپا هٍؽُ هیٌىؾ که یکی حل ههنجكیى
جًگههای گفقگاهی حقهًىحاو بىؾه حوث که به ؾلیل هى١٬یث وى٪حلصیٍی و حوحكحجژیکی حیى هًٙ٭ه همىحقه بً١ىحو
بىؾه حوث.
جحلیل و بشسعی هىلؼیث عیاعی عاعايیاو دس اسجباه با سوم و بیضايظ و يمؼ خاده ابشیؾن

ْ
هؿتها ٬بل حل واوايیاو يٍايههایی حل قوحبٗ جصاقی ؾق شـاؾهی حبكیٍـن بـه چٍـن هـیؼـىقؾ@ ؼّىِـا حل لهـاو
ؾحقیىي حول هؽاهًٍی ٕ.٪ 8<:،967م ٔ.و حوکًؿق ه٭ؿويی و همچًیى ؾوقهی ولىکیاو ٕ.٪ :8،756م @ٔ.شاؾه-
ی بمقگ جصاقی ٌك ٪و ٤كب ؾق ؾوث آياو بىؾ@ حیى شاؾه حل حیكحو بـه وـمث چـیى و هًـؿ حؾحهـه یا٨ـث و ؾق ؾوقحو
هؽاهًٍیاو و ولىکیاو گىحكي یا٨ث .وهن حیكحيیها ؾق قوي ٫شاؾه حلوال ٕ.٪ 544م ٔ.ؾق لهـاو حٌـکايیاو کـه پـل
حقجبا٘ی ٌك ٪و ٤كب بىؾيؿ ؾوچًؿحو ٌؿ و حیى ویژگی به ؾلیل ج١اهالت حوح١ماقی قوم ؾق ٤كب و قٌـؿ و بالًـؿگی
ح٬حّاؾی و ٨كهًگی چیى@ ي٭ً حقجبا٘ی حیكحو قح به ؾلیل هى١٬یث وى٪حلصیٍی قوٌى هیوالؾ.
ْ
واوايیاو په حل پایهگفحقی ظکىهحٍاو ؾق وال ٕ 668م٠ ٔ.لًا ظاکمیث وكحوكی بیىحلًهكیى ،وىقیه ،آویای
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یکی حل ههنجكیى ٠ىحهل يمحٞهای ویا وی و يٝاهی ظکىهث واوايی و حهپكحجىقی قوم شهث حوحیالی بك حیى هًٙ٭ه

ِ٥یك ،حقهًىحاو و هّك و يٝاقت بك ٠كبىحاو و ؾقیای وكغ قح ؼىحوحاق ٌؿيؿ و حل وىی ؾیگك قوهیاو يیم ؼىحهاو
ِ
ؾوحیابی بك هحّك٨ات حوکًؿق بىؾيؿ که حیى ٠ىحهل هىشب حیصاؾ چالً و جٍؿیؿ بكؼىقؾهای يٝاهی هیاو ٌك ٪و
٤كب ٌؿ که جا ٬كو ه٩حن هیالؾی حؾحهه یا٨ث .هكل حیكحو و قوم ؾق وكحوك ؾوقحو ظاکمیث واوايیاو هعل يمح ٞو
ؾقگیكی بىؾ و جالي پاؾٌاهاو واوايی بكحی ي٩ىـ ؾق هؿیحكحيه و ح٨موؾو حقهًىحاو به ٬لمكوٌاو با٠د هیٌؿ که
ویاوث واوايیاو ؾق ه٭ابل قوهیاو جا چًؿیى وؿه ج١ییى کًًؿهی يى ٞقوحبٗ ویاوی و ق٬ابث-های يٝاهی و یا
هًاوبات ح٬حّاؾی و جباؾل و٩كح هیاو ٘ك٨یى باٌؿ ٕهٍکىق.ٔ;=،<4 :57;7 ،
حل وىی ؾیگك ؾق ؾوقحو واوايیاو جصاقت قوي٨ ٫كحوحيی ؾحٌث و حیكحو جًها قحه هكحؾوهی هیاو یىياو و قوم و آویای
ووٙی بىؾ و حل وىی ؾیگك جمام کاقحوحوها که هالحلحصاقه حل ؾو ٘ك ٦ظمل هیکكؾيؿ هیبایىث حل حیكحو و یا حل
همالک جاب١ه حیكحو ٠بىق کًًؿ@ حل حیىقو به ؾلیل هى١٬یث حوحكحجژیکی شاؾهی حبكیٍن و ٬كحق گك٨حى حیى شاؾه ؾق
هىیكهای جكحيمیحی همقهای ٌمالی حیكحو و ٠بىق حل هًا٘ ٫حقهًىحاو و بیىحلًهكیى و يّیبى به ؾلیل هى١٬یث وى-٪
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حلصیٍی حیى هًٙ٭ه و ٬كحق ؾحٌحى ؾق ج٭ا٘ ٟقحههای بالقگايی حهکاو ؾوحكوی بك ٌهكهای ؾوقح حقوپىن و حلعٕكح
٨كحهن هیکكؾ و جالي ظکىهثهای واوايی و قوهی شهث جىلٗ بك حیى هىیك کاقوحوقو@ حیى جًًها قح بیٍحك هی-

تاریخنامه خوارزمی  -سال پنجم  -شماره هجدهم  -پاییز 1396

يمىؾ ٕیاظ٭ی ،ٔ57;9:565،هك چًؿ ؾق حکرك هىح ٟ٬په حل بكؼىقؾهای يٝاهی لهیًه بكحی بك٬كحقی هكحوؾحت و
هًاوبات ویاوی ح٬حّاؾی هیاو ٘ك٨یى بك٬كحق هیٌؿ و حیى حهك به ؾلیل يیال حقوپاییاو شهث جؤهیى هایعحاز حولیهی
آو ها و حل وىی ؾیگك جالي حیكحيیاو شهث ِؿوق کاالها و کىب ؾقآهؿ ياٌی حل حیى هباؾالت و ؾقیا٨ث هالیات
گمكکی@ ي٭ٍی ج١ییى کًًؿه ؾق ٘ىل جاقیػ حیى ؾو ٬ؿقت ؾحٌحه حوث .پاؾٌاهاو واوايی ٠الوه بك گىحكي حقحٔی و
جىو١هی ویاوی هكلهای ظکىهحیٌاو همىحقه جالي هیکكؾيؿ قوحبٗ و هًاوبات ح٬حّاؾی و جصاقیٌاو قح با ْؾول
همىایه ظ ٛ٩يمایًؿ ٕبیايی.ٔ6979:786،
با قوی کاق آهؿو حقؾٌیك حول و جربی ث ظکىهث واوايیاو ٌکا٨ی ؾق قوحبٗ ؼاقشی حیكحو با قوم بىشىؾ آهؿ و قوهیاو
آوها قح بً١ىحو ق٬یب شؿی ؼىؾ جل٭ی هیکكؾيؿ@ حقؾٌیك ظکىهحی ٬ىی و ٬ؿقجمًؿ حیصاؾ کكؾ و به جىو١هی ٬ؿقت و
هباقلهی با هؽال٩او پكؾحؼث لیكح یکی حل هٍکالت ٠مؿهی حو@ ه٭ابله با جعكکات قوم و حقهًىحاو بىؾ
ٕبیايی ،ٔ7::6979،حو همىحقه ؾقگیك ٌىقيهای ؾحؼلی و وكکىب آوها بىؾ و حل وىی ؾیگك هحىشه شبههی ٤كبی
وىقون يبكؾهایی حيصام ؾحؾ و هى٨٭یثهایی بؿوث آوقؾ ٕهى١ىؾی ،ٔ67=:5788،ؾق آو لهاو
با قوم و حلکىايؿق ّ
حقهًىحاو یکی حل ههنجكیى حیالثهای وكظؿی حیكحو و قوم بىؾ که حل لعا ٚویاوی و وى٪حلصیٍی حهمیث لیاؾی

ؾحٌث و حهکاو جىلٗ بك قحههای بالقگايی و يٝاهی و ولٙهی بك کكحيههای ؾقیای ویاه و همچًیى بكؼىقؾحقی حل
هًاب ٟلیك لهیًی و لهیًی قح بىشىؾ هیآوقؾ و حل ؾوقحو پاقت ها ٌاغهایی حل حٌکايیاو بك آو ظکىهث هیکكؾيؿ و قوم
به ؾلیل حؼحال٨ات ؾیكیًهی ویاوی و ح٬حّاؾی که با حیكحو ؾحٌث@ يمیؼىحوث که هًا ٟ٨ؼىؾ قح ؾق حقهًىحاو حل
ؾوث بؿهؿ@ حل حیىقو لهیًه بكحی و٬ى ٞشًگ هیاو آوها بىشىؾ آهؿ ٕلقیى کىب 58:57;=،و هٍکىق:57;7 ،
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 ،ٔ;=،<4حیى ؾقگیكیها ؾق ؾوقحو شايٍیًاو ب١ؿی حقؾٌیك ؾق لهاو همه-ی پاؾٌاهاو هٍاهؿه هیٌىؾ.
بشسعی ساههای جداسی هیاو ؽشق و غشب (ساههای جداسی و هغئله اسهًغحاو و هؼابش لفماص)
بیمحيه و ظکىهث واوايی ؾق لهیًهی جصاقت و ؾق ؾوث گك٨حى قحههای بالقگايی@ بىیژه حبكیٍن@ ق٬ابحی ٌؿیؿ با
یکؿیگك ؾحٌحًؿ ،لیكح جصاقت جكحيمیحی حل ٘كی ٫شاؾه حبكیٍن@ هًا٨ ٟ٨كحوحيی بكحی واوايیها به همكحه ؾحٌث و ؾق
کايىو جىشه ٌاهاو واوايی ٬كحق گك٨حه بىؾ ،لیكح بیمحيىیها و وایك ؾولثهای حقوپایی شهث جآهیى حیى کاالی گكحو-
٬یمث و همچًیى ظمل و ي٭ل وایك هعمىله ها به ؾولث واوايی ٠ىحقْ گمكکی بپكؾحليؿ که ؾق حیى لهیًه واوايی

ها به هك هیمحو که جمایل ؾحٌحًؿ هبل٠ ٣ىحقْ قح ج٥ییك هی ؾحؾيؿ .هىیك ؾیگكی که همىحقه حل وىحظل وىقیه جا شًىب
ٌبه شمیكهی ٠كبىحاو حهحؿحؾ هی یا٨ث@ قحه حؾویه بىؾ که حیى هىیك گفقگاهی يیم به هايًؿ قحه ؼٍکی حبكیٍن ؾق کايىو
حؼحال٨ات حقٔی و ق٬ابثهای ویاوی واوايیاو و حهپكحجىقی بیمحيه بٍماق هیق٨ث ٕپیگى لى٨ىکایا.ٔ533:6527،
ؾق حیى لهیًه هی جىحو گ٩ث که به ؾلیل بكؼىقؾهای يٝاهی هح١ؿؾ حیكحو و بیمحيه@ ١٨الیثهای بالقگايی قح با هٍکل
يٝاهی حیى ؾو ٬ؿقت کاهً یا٨حه و هك ؾوی آوها ٌكو ٞبه بك٬كحقی قوحبٗ ح٬حّاؾی با یکؿیگك يمىؾيؿ@ حل حیىقو
هی جىحو گ٩ث که قوحبٗ بالقگايی و جصاقی حیكحو و بیمحيه ؾق ٬كو پًصن هیالؾی@ به ؾلیل هصىم ح٬ىحم وظٍی به
هكلهای ؾو کٍىق بىؾه حوث ،به گىيهحی که بًا به قوحیث ٨كحی ?ؾق حوحؼك ٬كو چهاقم هیالؾی@ جهاشمات ح٬ىحم
ِعكحگكؾ ؾق آویای هكکمی و ٌك ٪حیكحو بٙىق ٬ابل جىشهی هاي ٟجصاقت ؾق ٌكٌ ٪ؿ> ٕ٨كحی.ٔ77:6523،
ؾق حوحیل ٬كو پًصن هیالؾی وال ٕ 472و  473مٔ@ بًا به ٨كهاو حهپكحجىقحو قوم ٕهىيىقیىن و ججىؾولیىن ِ٥یكٔ
ٌهكهای يّیبى و کالیًیکىن و آجاقٌاؾ بً١ىحو هکاوهایی ج١ییى ٌؿيؿ که هباؾالت جصاقی با حیكحو ؾق آيصا حهکاو
پفبك بىؾ ٕ ،ٔRudolph.1999.214حهمیث هًا٘ ٫هكلی به گىوهایی بىؾ که ٘ب ٫قوحیث آهیايىن هاقولیًىن:
?قوهیها هكحوؾحت هكلی قح وؽث لیك يٝك ؾحٌحًؿ جا حل ٨كحق قوهیها به ؼاک ؾٌمى شلىگیكی کًًؿ و ؾق يحیصه
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قو به قو هیکكؾ ،حها وكحيصام به ؾلیل هٍکالت ؾحؼلی حیكحو و بیمحيه ؾق ٬كو پًصن هیالؾی@ قوحبٗ و بكؼىقؾهای

ح٘ال٠ات و حؼباق ههن به ؾوث يیكوی هحؽاِن يی٩حًؿ ٕ .ٔAmmianus Marcellinus,XVIII..3حل حیىقو هی-
جىحو گ٩ث که حل يٝك ٬ؿقتهای بمقگ@ هعؿوؾ کكؾو جصاقت به هىحٔ١ی حيؿک@ ٌكٖ اللم و ههمی بىؾ ،بكحی حیًکه
هكلهای هٍحكک ؾق حهًیث يگه ؾحٌحه ٌىؾ .به گىو هایی که ؾق لهاو ٬كحق ؾحؾ بهكحم پًصن و ججىؾوویىن ؾوم ؾق وال
ِ
ٕ 488مٔ هصؿؾح ٨كهايی ِاؾق ٌؿ که جصاقت هیاو ؾو حهپكحجىقی@ جًها ؾق هكحکمی ِىقت پفیكؾ که ؾق حظکام
پیٍیى بكحی آو ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه بىؾ ٕ.ٔDignas: Winter:2007:205-207
٘ب ٫يٝكیهی پیگىلىوکایا? :ؾق حیى لهاو بیمحيه جالي هیکكؾ جا ٔمى گىحكي ي٩ىـ ؼىؾ@ با ٬بایل ٠كب که
٬ىمحی حل قحه هفکىق قح ؾق حؼحیاق ؾحٌحًؿ@ قحبٙه بك٬كحق يمایؿ> ٕپیگىلىوکایا ،ٔ533:6572،حل حیىقو هیجىحو گ٩ث
که جالي و ق٬ابث ؾو ٬ؿقت حیكحو و بیمحيه شهث ؾق حؼحیاق گك٨حى کًحكل شاؾههای جصاقی و کىب ؾقآهؿ حل
بالقگايی بیى حلمللی@ هىشب حیصاؾ جًً و به ؾيبال آو ؾقگیكی ؾق هكلهای هٍحكک هیٌؿ ،با وشىؾ حیى@ حیى ٠اهل
بیٍحك جعث جآذیك جهاشن ح٬ىحم ِعكحگكؾ به هكلهای ؾو ٬ؿقت بىؾه حوث.
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هىجله حقهًىحاو و کًحكل بك ه١ابك ٩٬٭ال ٌاؼُ ؾیگكی بىؾ که ؾق ٬كو پًصن هیالؾی ؾق هًاوبات همقی واوايیاو و
ِ
حهپكحجىقی بیمحيه جآذیكگفحق بىؾه حوث .به گىوهایی که ؾق وال ٕ 486مٔ په حل ٬ؿقتگیكی بهكحم گىق حظحماال بًا بك
جعكیک هىبؿحو لقجٍحی ؾق ظکىهث واوايیاو ج١٭یب و آلحق هىیعیاو حل وك گك٨حه ٌؿ ،بٙىقیکه بىیاقی حل
هىیعیاو به ٬لمكو حهپكحجىقی بیمحيه گكیؽحًؿ و بهكحم ؼىحوحاق حوحكحؾؾ آوها ٌؿ که حیى ؾقؼىحوث حل وىی
ِ
ججىؾوویىن ؾوم حهپكحجىق قوم قؾ ٌؿ و هًصكق به بكول ؾقگیكی هیاو آوها گكؾیؿ ٕ٨كحی ،ٔ844:6525،که يهایحا
باجىشه به ظمالت ح٬ىحم ِعكحگكؾ به هكلهای ؾو ٘ك ٦هىشب بك٬كحقی ِلط هیاو آوها گكؾیؿ و آلحؾی هفهبی ؾق
بیمحيه و حیكحو به قومیث ًٌاؼحه ٌؿ ،ؾق وح ٟ٬ؾقگیكی ؾو ٬ؿقت ؾق هكلهای ؾحؼلیٌاو يیم ؾق بك٬كحقی آقحهً
يىبی ؾق هكلهای هٍحكک آوها جآذیكگفحق بىؾ ،حیى آقحهً هٍؽّهی حِلی هًاوبات هكلی حیكحو واوايی و بیمحيه
ؾق ٬كو پًصن هیالؾی هیباٌؿ.
ؾق ؾوقحو یمؾگكؾ ؾوم يیم جاليهایی بكحی لقجٍحی کكؾو حقهًىحاو آ٤ال ٌؿ که به ؾيبال آو ؾقگیكیهای هیاو ٘ك٨یى
ً
ٌكوٌ ٞؿ حها يهایحا ججىؾوویىن ؾوم به ؾلیل ؾقگیك بىؾو با هىوها به بك٬كحقی ِلط ح٬ؿحم يمىؾ ٕ٨كحی،ٔ844:6525،
ؾق وح ٟ٬با گىحكي ؾیى هىیط ؾق حقهًىحاو جعكکات قوهیاو ؾق ظمایث حل آوها و وحکًً واوايیاو ؾق بكحيؿحلی آو
ح٨محیً هییا٨ث@ حل حیىقو هی جىحو گ٩ث که حؼحال ٦آثیى@ حقهًىحاو قح حل حیكحو شؿح کكؾه و ؾق هىح ٟ٬يمح ٞهیاو حیكحو
و قوم@ حقهًىحاو به وحوٙهی پیىيؿ هفهبی@ هحمایل به قوم هیٌؿ ،حل وىی ؾیگك ؾق ؾوقهایی حل ٬كو پًصن هیالؾی@
ه١ابك ٩٬٭ال يیم بهايهحیی بكحی هًال٠ات هكلی هیاو حیكحو و بیمحيه ٌؿ به گىوهایی که ؾق ؾوقحو ٬باؾ ؾق وال ٕ373
مٔ ٬كحق ؾحؾ ِلعی به هؿت ه٩ث وال هیاو ٘ك٨یى هً١٭ؿ گكؾیؿ ٕگیكٌمى .ٔ6523:648
پی يىؽث
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1.Baron Ferdinand von Richthoffen
2. Die seiden strass
3.Rit Hopfen
4.wuti/wudi
5.chang kien / zhang giang

يحیدهگیشی
ظکىهث واوايیاو یکی حل ه٭حؿقجكیى حهپكحجىقیهای شهاو باوحاو هیباٌؿ که به ؾلیل ؾحٌحى پاؾٌاهاو ٬ؿقجمًؿ،
جىحيىث هى١٬یث ویاوی و ح٬حّاؾی همحالی قح ؾق لهیًه ی هًاوبات ویاوی و جصاقی با حقوپاییاو به ؾوث بیاوقؾ و
همىحقه یکی حل با ذبات جكیى حقکاو ظکىهحی ؼىؾ@ یً١ی ح٬حّاؾ قح ؾق شایگاه حولیه و حيعّاقی ؾق ؾوث ؾحٌحه باٌؿ،
هًاٌ٘ ٫مالی حیكحو که جعث ظاکمیث واوايیاو بىؾ@ هیگفٌث@ هى١٬یث حوحكحجژیکی ویژهحیی قح بكحی ٌاهًٍاهی
واوايی بىشىؾ آوقؾه بىؾ و به یکی حل ههن جكیى ٠ىحهل هًال٠ات ویاوی ،ح٬حّاؾی و هفهبی واوايیاو و حهپكحجىقی
قوم و بیمحيه هبؿل ٌؿه بىؾ .حل آيصایی که حهپكحجىقی بیمحيه و ظکىهث واوايیاو شهث ؾوحیابی حيعّاقی بك حیى
گفقگاه ؼاکی همىحقه ؾق ق٬ابث با یکؿیگك ٬كحق گك٨حه بىؾيؿ ،همىحقه ؾق جالي بىؾيؿ چه ؾق هىحِ ٟ٬لط و ؾووحی و
چه ؾق هىح ٟ٬شًگ و ؾٌمًی با یکؿیگك@ بحىحيًؿ بك شاؾهی حبكیٍن حوحیال یابًؿ ،ظال آوکه ؾق حیى لهیًه شایگاه
واوايیاو بً١ىحو وكؾهؿحقو حِلی ظاکمیث بك هىیكهای جكحيمیحی ٌك ٪ؾقیای هؿیحكحيه@ ي٭ً آوها قح ؾق حقجباٖ با
ؾولثهای حقوپایی پكقيگجك کكؾه و ٬ؿقتهای ٤كبی قح وحبىحه و يیالهًؿ به ؼىؾ واؼحه بىؾ که ؾق حیى هیاو يبایؿ
هى١٬یث بیيٝیك شاؾهی حبكیٍن قح ؾق جىو١ه بؽٍیؿو به قويؿ قو به قٌؿ جىو١هی ح٬حّاؾی واوايیاو@ ياؾیؿه
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حل آيصایی که شاؾهی حبكیٍن یکی حل ههنجكیى هىیكهای حقجبا٘ی بىؾ که همىحقه حل چیى جا حقوپا گىحكؾه ٌؿه بىؾ و حل

گك٨ث .حل وىی ؾیگك وشىؾ ؾٌمى هٍحكک یً١ی هیا٘له و هىوهای و٩یؿ ؾق هكلهای حیكحو و ٌمال و ٌمال ٤كبی
بیمحيه@ هىشب ٌؿه بىؾ که ؾق بكؼی حل هىح ٟ٬حیى ؾو ٬ؿقت شهث ظ ٛ٩هى١٬یث ویاوی ؼىؾ با یکؿگیك ؾوث
ؾووحی بؿهًؿ و حؼحال٨ات قح به ظؿح٬ل بكوايًؿ که حیى حهك بال هن بك جىو١هی ویاوی و حهًیث هىیك جكحيمیحی شاؾه
حبكیٍن هی ح٨موؾ و ظمل و ي٭ل هباؾالت جصاقی هیاو ٌك ٪و ٤كب ؾقیای هؿیحكحيه قح جىهیل هیيمىؾ.
هًابغ
باوحايی پاقیمی ،هعمؿ حبكحهین ٕ .ٔ57<4اژدهای هفث عش (ساه ابش یؾن) ،جهكحو :يٍك ياهک.
بهكحهی ،ج٭ی ٕ;; .ٔ57جاسیخ کؾاوسصی ایشاو ،جهكحو :ؾحيٍگاه جهكحو.
بیايیٌ ،یكیى ٕ .ٔ6979ؽاهگاه اؽکايیاو و باهذاد عاعايیاو ،جهكحو :ؾحيٍگاه جهكحو.
پیگىلى٨ىکایا ،و ٕ .ٔ6527ؽهشهای ایشاو دس سوصگاس پاسجیاو و عاعايیاو ،جكشمه ً٠ایثحلله قٔا ،جهكحو٠ :لمی و
٨كهًگی.
ؼیام يیٍابىقی٠ ،مكبى حبكحهین ٕ; .ٔ579يىسوص ياهه ،به کىًٌ ٠لی ظّىقی ،جهكحو٘ :هىقی.

173

ؾحؾگی٨ ،كيب .ٔ57:=ٕ ٣بًذهؼ ،جكشمه ههكؾحؾ بهاق ،جهكحو :جىن.
ؾقیایی ،جىقز ٌٕ .ٔ57<7اهًٍاهی واوايی ،جكشمه هكجٕی ذا٬ب٨ك ،جهكحو٬ :٭ًىن.
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ؾیاکىي ،٧والؾیمبك يیکىالویس و ؾیگكحو ٕ .ٔ5797جاسیخ خهاو باعحاو ،جكشمه گكوهی حل هحكشماو ،جهكحو:
حيؿیٍه ،چ.8
قحويؿی ،هكجٕی ٕ< .ٔ57:جاسیخ اخحماػی ایشاو ،شلؿه٩حن ،جهكحو٨ :صك حوالم.
قیأی ،هعمؿقٔا ٕ .ٔ6526ىشذها و يمىػ لباطها و بافحههای عاعايی ،جهكحو :گًصیًه هًك.
لقیىکىب٠ ،بؿحلعىیى ٕ< .ٔ579جاس یخ هشدم ایشاو لبل اص اعالم ،ز ،5جهكحو :حهیك کبیك ،چ.6
ـــــــــــــــــــــــ ٕ .ٔ6573جاس یخ هشدم ایشاو ،ایشاو لبل اص اعالم ،ز ،6جهكحو٨ :کك قول.
٠بؿلی ،ههٍیؿ ٕ .ٔ57=5گاهی بغىی کحابؽًاعی خادهی ابش یؾن ،لیك يٝك ٠لیحِ٥ك ٌ١كؾووث ،جهكحو:
ؾوهیى حشالن بیى حلمللی شاؾهی حبكیٍن.
٨كحيک ،آیكیى و بكحويىحىو ،ؾیىیؿ ٕ ،.ٔ57;:خادهی ابشیؾن ،جكشمه هعىى ذالذی ،جهكحو :وكوي.
٨كحی ،قیچاقؾ يلىىو ٕ .ٔ6523جداست ػقش عاعايی ،جكشمه ظىیى کیاوقحؾ ،جهكحو :وؽى.
٨كحی ،قیچاقؾ يیلىىو ٕ;; .ٔ57جاسیخ عیاعی عاعايیاو ،جاسیخ ایشاو ،پژوهً ؾحيٍگاه کمبكیس ،ویكحوحاق
گكحيحىوکی و ؾیگكحو ٕ .ٔ6533جاس یخ ایشاو ،جكشمه کیؽىكو و کٍاوقلی ،جهكحو :پىیً.
گكیٍمى ،قوهاو ٕ; .ٔ57:ایشاو اص آغاص جا اعالم ،جكشمه هعمؿ ه١یى ،جهكحو٠ :لمی ٨كهًگی.
گیكٌمى ،قوهاو ٕ .ٔ6537هًش ایشاو دس دوساو پاسجی و عاعايی ،جكشمه بهكحم ٨كه وٌی ،جهكحو :بًگاه جكشمه و يٍك
کحاب.
لىکان ،هًكی ٕ .ٔ57:5جاسیخ جمذو اص کهىجشیى سوصگاسها جا عذهی ها ،جكشمه ٠بؿحلعىیى آـقيگ ،جهكحو :بی
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يا.
هى١ىؾی٠ ،لی بى ظىیى ٕ ٔ5788هشوج الزهب ،جكشمه حبىحل٭اون پایًؿه ،جهكحو .بی يا.
هٍکىق ،هعمؿشىحؾ ٕ .ٔ57<8جاس یخ ایشاو صهیى ،جهكحو :حٌكح٬ی.
هٝاهكی٠ ،لی ٕ .ٔ57;6خادهی ابشیؾن ،جكشمه هلکياِك جىباو ،جهكحو :هئوىهی هٙال١ات و جع٭ی٭ات
٨كهًگی.
ویلحىى ٕ .ٔ5797عفیشاو پاپ به دسباس خاو هغىل ،جكشمه هى١ىؾ قشب يیا ،جهكحو :ؼىحقلهی.

.كهًگىكح٨ : جهكحو،كیاق٨ لی١بؿحلل٠  جكشمه، جاس یخ فًایغ ایشاو.ٔ کكیىحی ٕبی جا. ز،ویلىى
. وكوي: جهكحو، فشهًگ اعاىیشی و اؽاسات داعحايی دس ادبیات فاسعی.ٔ6573ٕ ك٩١ هعمؿش،یاظ٭ی
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