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ٔؽـن ؼاٍ٘د٢ٛ ؼوتف٢ اؼث٥بت فبـو٣ ؼاٍٍ٘بٜ تفث٥ت

قاؼٜ ؼوتف غالٔطى٥ٗ غالٔطى٥ٗ

 ٔؽـنؼا٥ٍ٘بـ ؼاٍٍ٘بٜ تفث٥ت
 

چکیذُ 

رٍد كِ پس اس حذٍد تاريخ تیْمي، اگزچِ يك اثز تاريخي است، يکي اس ضاّکارّاي ادب هٌثَر فارسي تِ ضوار هي

خَاًٌذ ٍ ًَيسٌذٓ آى را ّشار سال اس تاريخ ًگارش آى، ٌَّس ّن خَاًٌذگاى تسیاري آى را تا لذت ٍ اضتیاق فزاٍاى هي

فزض ايي . اًذتاريخي ّوذٍرُ ٍ ّوعزض آى را كوتز ضٌیذُ ّاي ابي ًام تسیاري اس كتكٌٌذ، حال آًکِ حتّتحسیي هي

هتَى تاريخي عثَر كزدُ ٍ  ٓاس هزحل ،اگزچِ يك كتاب تاريخي است ،تاريخ تیْمي ؛چزايي ايي تَفیك است ٓهمالِ درتار

اس )س اميرٍش تزگشيذُ ضذُ تزاي تزرسي  ايي فزض، الگَي كٌص گز. هتَى ادتي ٍ داستاًي ٍارد ضذُ است ٓتِ حَس

ّايي كِ اس كتاب تاريخ تیْمي تزاي ايي تزرسي است ٍ ًوًَِ(  ًظزيِ پزداساى هطَْر رٍايت ٍ هعٌاضٌاسي ساختارگزا

. فطیي ٍ تَدلف ٍ خیطخاًِ استاتَتکز حصیزي،  ّاي اًذ، داستاىاًتخاب ضذُ

كٌطگز، ًمص اصلي را . دُكٌطگز، ّذف فزستٌذُ، گیزًذُ، ياري دٌّذُ ٍ تاسدارى: الگَي كٌص ضاهل دٍ عاهل است

. تِ راتطِ اي كِ تا كٌطگز اصلي دارًذ، رًٍذ داستاى را پیص هي تزًذ تَجِّدارد ٍ سايز عَاهل تا 

گیزي هعٌا در ّاي رٍايي هَجَد در داستاى ٍ سیز ضکلضٌاسي ٍ سًجیزُتزرسي هتَى هٌتخة تز هثٌاي هزتع هعٌا 

تايیذ كزدُ ٍ فزض همالِ را   -كِ هعیار سٌجص هتَى داستاًي است   -هاسگزيآًْا، هطاتمت ايي هتَى را تا الگَي كٌص 

. تِ اثثات رساًذُ است
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 همذهِ ٍ تیاى هفاّین

ٚـ ٘مؽ اؼث٣ وٝ ؼـ لفٖ ث٥ىتٓ ثٝ ٚخٛؼ آٔؽ، ٘مؽ وبغتبـٌفا ٞب٢ ٤ٍٝٔى٣ اق ـٚي

ٞب٢ ٚ ففٔب٥ِىٓ وف ثفآٚـؼ؛ ففٔب٥ِىت( وٛوٛـ٢)اوت وٝ اق ثٙٗ قثبٍ٘ٙبو٣ خؽ٤ؽ 

ؼل٥م٣ وٝ ثٝ ففْ ٚ ٌىُ اثف اؼث٣ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ، ـاٜ ـا ثفا٢ وبغتبـٌفا٣٤  تٛخّٝـٚن ثب 

 ٤ّٝ ٔٙتمؽا٣٘ ٕٞسٖٛ ٤بوٛثىٗثبق وفؼ٘ؽ ٚ وفا٘دبْ ا٤ٗ ٥ٌٜٛ، ؼـ ٔىتت پفاي ثٝ ٚن

(Jakobson)٢ِٛ اوتفٚن ،(Strauss)2 ٚالؼ٥ٔف پفاح ٚ(Propp)3  ثٝ اٚج ٌىٛفب٣٤ غٛؼ

ؼـ ٚالٟ . وبغتبـٌفا٣٤ ٚاـؼ ففا٘ىٝ ٌؽ 1960تب  1950ـو٥ؽ، ٚ ؼـ وبِٟب٢ 

، 4(Todorov)وبغتٍفا٣٤ ففا٘ى٢ٛ، ثػَّٛ آـا٢ تٛؼٚـٚف»

ثٝ ث١ؽ ٚ اِجتٝ  ٥ِٚ1960ٝ ٚ ؼ٤ٍفاٖ اق ؼٞٝ ا  6(Barth)، ثبـت5(A.J.Greimas)ٌف٤ٕبن

تطت تأث٥ف ِٛـتٍفا٤بٖ ـٚن، ثػَّٛ ٚالؼ٥ٕ٤ف پفاح ٚ اثف ١ٔفٚف اٚ 

ٞب٢ پف٤بٖ ٚ ٕٞس٥ٙٗ قثبٍ٘ٙبو٣ وٛوٛـ٢ تب ٔؽتٟب ثف ٔطبفُ فىف ٌٙبو٣ لّٝ ـ٤ػت

ؼـ وٙٝ ا٤ؽٜ وبغتبـٌفا٣٤، ا٤ؽٜ ٘ٝبْ »( 113، 1387َودٛؼ٢، ) «.خٟبٖ ٔىّٗ ثٛؼ

وٝ ثب ؼٌفٌٖٛ وفؼٖ  Self-regulatingٌف ٚخٛؼ٢ وبُٔ ٚ غٛؼ ت٥ٝٙٓ :خب٢ ؼاـؼ

 «.ٌٛؼٔٙؽ غٛؼ، ثب ٌفا٤ٗ خؽ٤ؽ وبقٌبـ ٣ٔٞب٤ً ؼـ ٥٠ٗ ضفٛ وبغتبـ ٘ٝبْ ٤ٚم٣ٌ

(    27، 1383َاوىِٛك، )

ٞب٣٤ ٞىتٙؽ وٝ ٕٞٝ اق ٤ه ٘ٝبْ ٥١ٔٗ پ٥ف٢ٚ  ٔتٖٛ وبغتبـٌفا ٕٞسٖٛ پبـَٚ

ثٝ تٕب٤ك٢ وٝ ففؼ٤ٙبٖ ؼٚوٛوٛـ ث٥ٗ قثبٖ ٚ ٌفتبـ لبئُ  تٛخّٝوبغتبـٌفا٤بٖ ثب ». وٙٙؽ ٣ٔ

 أّبٌٙبو٣ ٔٙفش اوت ٟٔٓ اوت  ٌفتبـ وٝ ؼـ وجه ٤ٌٛ٠ٙؽ ٞفزٙؽ ٔٙبٌِٟؽٜ اوت، ٣ٔ

(   179، ٥ٌٕ1378َىب، . )«لٛا٥٘ٗ ٚ وبغتبـ قثبٖ اوت وٝ ؼـ ؾٞٗ اوت ٠اُِ ٔٙبِٟ

ٌٙبو٣ وبغتبـٌفا ٘بپفؼاقاٖ ٟٔوٝ ٤ى٣ اق ٟٕٔتف٤ٗ ٘ٝف٤ٝ ٌف٤ٕبنآِم٤فؼان ل٥ِٚٗ 

ٌٙبو٣ ضىب٤ت ٌٙبو٣ غٛؼ ـا ثف پب١٤ وبـ پفاح ؼـ ٔٛـؼ ـ٤ػتاوت، ٘ٝف١٤ ـٚا٤ت

پف٤بٖ، لفاـ ؼاؼ ٣ِٚ و٣ ٚ ٤ه ٘مً وبـوفؼ٢ پفاح ـا ثٝ ًٌ ٘مً وبًٞ ؼاؼ ٚ آٖ ـا 

اـائٝ  «ثبقؼاـ٘ؽٜ ؼٞٙؽٜ، ٤بـ٢̸ ٥ٌف٘ؽٜ ففوتٙؽٜ، ̸ٔف١َٛ فب٠ُ،»ٞب٢ ؼٚتب٣٤ثٝ ِٛـت تمبثُ

:  ٌٛ٘ؽ ٘ب٥ٔؽ، ا٤ٗ ًٌ ٠بُٔ ثٝ ِٛـت ق٤ف ٥٘ك اـائٝ ٣ٔ 7(Actant)ا٢ٍِٛ وًٙ وفؼ ٚ
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ؼٞٙؽٜ  ففوتٙؽٜ    فب٠ُ     ٤بـ٢

٥ٌف٘ؽٜ     ٔف١َٛ    ثبقؼاـ٘ؽٜ  

وٙٙؽ ٚ وبـ٢ ثٝ ٔطتٛا ؼاٌت وٝ ٠ٛأُ ٔؿوٛـ ؼـ ٔمبْ ٘مً ٠ُٕ ٣ٔ تٛخّٝتٝ ثب٤ؽ اِتّ

ؼٚ ٠بُٔ ٔػتّف ٠ُٕ وٙؽ، ٤ب ؼٚ  ٠ؼـ ضٛق ٌػ٥ّّت٘ؽاـ٘ؽ، ؼـ ٘ت٥دٝ ٕٔىٗ اوت ٤ه 

. ؼـ ٤ه ٠بُٔ ٜبٞف ٌٛ٘ؽ ٌػ٥ّّت

ٞب٢ ٔب ؼٌفٌٖٛ ٌؽ٣٘ اوت، ٔطتٛا٢ وًٙ»ؼـ ا٤ٗ غَّٛ ١ٔتمؽ اوت  ٌف٤ٕبن

٘ٛـ وٝ ٕٞبٖ ؛وبغتبـ ٟ٘ب٣٤ اوت ،وٙؽتغ٥٥ف ٣ٕ٘ آ٘سٝ أّبوٙٙؽ، وٍٍٙفٞب ٥٘ك تفبٚت ٣ٔ

وٍٍٙفٞب٢ ٔتفبٚت، وفا٘دبْ اُِ  وبـثف٘ؽٌبٖ قثبٖ، ٣ٙ١٤ «ٌفتبـِ»ٞب٢ قثب٣٘ ؼـ وبـثفؼ

( 333، 1388َاضٕؽ٢، ) «.وٙؽٟ٘ب٣٤ ٚ تدف٤ؽ٢ ـا ثبثت ٣ٔ «قثبِِٖ»ٚخٛؼ ٤ه 

ـ٤ٚىفؼ اٚ ثٝ ا٤ٗ آثبـ  أّب. ث٥ٍتف٤ٗ وٛؼ ـا ثفؼ پفاحٞب٢ ٌه اق ٌ٘ٛتٝ ث٣ ٌف٤ٕبن»

ؼـ پ٣ ؼوتٛـ قثبٖ ـٚا٤ت ثٛؼ،  پفاحوٝ ٕٞسٖٛ  اٚ ؼـضب٣ِ. غب٣ِ اق ا٘تمبؼ ٞٓ ٘جٛؼ

ٞب٢ ؼـٞٓ ٌؽٖ وتبٖ ـا ٕٞسٖٛ وبغتبـ٢ ١ٔٙبٌٙبوب٘ٝ ؼـ ٘ٝف ٌففت ٚ پ٥س٥ؽ٣ٌؼا

( 334، َ 1387اضٕؽ٢، ) «.وبـوفؼٞب ـا ثفٌٕفؼ

ٌفا٤ب١٘ ٞب٢ وٛوٛـ ٚ ٤بوٛثىٗ ؼـثبـ٠ ٘مً ؼالِتا٘ؽ٤ٍٝ»: ٌب٤بٖ ؾوف اوت وٝ 

ٌتٝ ت ثى٥بـ ؼا٢ّاّٞٓ ٌف٤ٕبنافىبـ ل٥ِٚٗ  ٞب٢ ؼٌٚم٣ ؼـ ٌىُ ؼاؼٖ ثٝث٥ٙبؼ٢ تمبثُ

وبـ٥ٌف٢ ؼٚ ٠بُٔ ٘م٣ٍ وٝ ثب٤ؽ ثب ٞٓ ؼـ ا٤ٗ ٘ٝف٤ٝ ٞف ق٘د٥ف٠ ـٚا٤ت ثب ثٝ. اوت

ثػٍؽ، ٚ ٥ٕٞٗ ـاثٙٝ تمبثُ ٤ب ٔتمبثُ ٤ب ١ٔىٛن ثبٌٙؽ، ثٝ ًٔٙ اؼـاو٣ ا٘ىبٖ ٥ٙ٥٠ت ٣ٔ

ٞب٢ ث٥ٙبؼ٢ ٌىىت ٚ پ٥ٛوت، اق لج٥ُ ٞدف ٚ ُِٚ، لٟف ٚ اؼ وجت غّك وًٙتّٓ

(      1377َ،1ودٛؼ٢،) .«ٌٛؼآٌت٣ ٚ ٔب٘ٙؽ ا٤ٟٙب ٣ٔ

ْ ثف ا٘ٝ ثب ا٤ٗ ا٠تمبؼ ٕٞفاٜ اوت وٝ وبغتبـ ٔمؽّّٔفّ ٌف٤ٕبنٌٙبو٣ ٍ٘ب٘ٝ »

ٞب ٚ تفو٥ت آٟ٘ب ؼـوػٗ ففآ٤ٙؽ غّك ١ٔٙب ٘ػىت ثٝ ِٛـت ت٥ِٛؽ ٌفتٝ: ١ٔٙبوت

ٌٛؼ وبغتبـٞب٢ ـٚا٣٤ ثبـٚـ ٣ٔ ٠ا٤ٗ ففآ٤ٙؽ ؼـ ٔى٥ف غٛؼ، ثٝ ٚو٥ُ ؛٥ٌفؼ ِٛـت ٣ٕ٘

ت٥ِٛؽ  ،اوتٞب ث٥بٖ ٌؽٜوتٙؽ وٝ وػٗ ١ٔٙبؼاـ٢ ـا وٝ ؼـ ٌفتٝٚ ٥ٕٞٗ وبغتبـٞب ٜ

(     178، 1385َٔىبـ٤ه، ) «.وٙٙؽ ٣ٔ
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وبغت ٚ ٤ه ـٚوبغت اوت؛ ؼـ ؼـ ٞف ٔت٣ٙ ١ٔتمؽ ثٝ ٚخٛؼ ٤ه لـف ٌف٤ٕبن

وبغت ٔفب٣ٕ٥ٞ ا٘تكا٣٠ ٚ وبغتبـٞب٣٤ ١ٔٙب٣٤ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ ١ٔٙب ـا ثٝ ِٛـت لـف

وٙٙؽ، اق ا٤ٙفٚ ـٌٚٗ وفؼٖ ز٣ٍٍ٘ٛ ت٥ِٛؽ ٔتٗ ت٥ِٛؽ ٣ٔٚ ّٕٔٛن ؼـ ـٚوبغت  ٣ٙ٥٠

وبغت، ثطث ثفا٢ ثفـو٣ لـف. ا٢ ؼاـؼت ٤ٚم٢ٌّٜٙبو٣ اّٞٓٚ ؼـ٤بفت ١ٔٙب ؼـ ٣ٙ١ٔ

٢ ؼاوتبٖ ؼـ آٖ لبثُ ثفـو٣ ٥ٌفؼ وٝ ٔفب٥ٞٓ ا٘تكا٣٠ ٚ وٌُّٙبو٣ ـا ثٝ وبـ ٣ٔٔفثٟ ١ٔٙب

ٞب٣٤ وٝ ؼـ ٔتٗ ضٕٛـ ؼاـ٘ؽ ٘م٢ٕٚٝ٥ ثفا٢ ٕ٘ب٤ب٘ؽٖ تٕبؼٞب ٚ  ،ٞىتٙؽ، ثٝ ث٥بٖ ؼ٤ٍف

ٔبؼٞب لفاـ ٞب ـا ؼـ ثفاثف ٔتّْٜ٘م٣»ا٤ٗ ٔفثٟ  وٙؽ، اٚ ؼـاق ٔفثٟ ١ٔٙبٌٙبو٣ اوتفبؼٜ ٣ٔ

 «ٌٛ٘ؽٔفثٖٛ ٣ٔ ؼٞؽ ٚ ا٤ٗ ؼٚ ٚاضؽ ١ٔٙب٣٤ ثٝ ٚو١ّ٥ أالٞ ٔفثٟ ثٝ ٣ٔٓٞ

ثفا٢  ٚ. ٌٛؼ ٥ٌف٢ ١ٔٙب ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٣ٔٚ ثٝ ا٤ٗ تفت٥ت و٥ف ٌىُ( 65، َ 1371اغٛت،)

 ٠ؼٞؽ وٝ ؼـ ضٛقثفـو٣ ـٚوبغت ٔتٗ، ٘طٛ ـٚا٤ت ـا ٔٛـؼ ثفـو٣ لفاـ ٣ٔ

وبغت   ٞب٢ ا٘تكا٣٠ وٝ ؼـ لـفٔمِٛٝ»: ٥ٌفؼ، ؼـ ا٤ٗ وٙص١ٔٙبٌٙبو٣ ـٚا٤ت٣ لفاـ ٣ٔ

ٞب٢ ٘بة ؼـ ا٘ؽ، اق و٥ف قا٣ٍ٤، ثٝ ٌىُ تًٌٙٙبو٣ ٕ٘ٛؼ پ٥ؽا وفؼٜؼـ ٔفثٟ ١ٔٙب

 «.٘بٔؽٞب٢ ٠ب٣ّٔ ٤ب وٍٍٙف ٣ٟٔ٘ب ـا ٘مًٔبن، آ٢ٌٛ٘ؽ وٝ ٌفـٚوبغت ٜبٞف ٣ٔ

ؼـ ضم٥مت ٞف ٔت٣ٙ ؼاـا٢ ٤ه و٥ف قا٣ٍ٤ اوت وٝ ؼـ ( 181، َ 1382ثبثه ٥١ٔٗ، )

ا٤ٗ ( ٌٙبنٍ٘ب٘ٝ ١ٔٙب)وٙؽ ٚ ٥ٜٚفٝ ٔٙتمؽ وبغت ثٝ و٢ٛ ـٚوبغت و٥ف ٣ٔآٖ اق لـف

. ؼٞؽ ٥ٌف٢ ١ٔٙب ٚ و٥ف قا٣ٍ٤ ؼاوتبٖ ـا ٍ٘بٖاوت وٝ ؼـ وبغتبـ ٔتٗ، ز٣ٍٍ٘ٛ ٌىُ

٢ ؼ٤ٍف٢ وٝ ثٝ ٔىئّٝ ١ٔٙبٌٙبو٣ خؽّ ٠، ٕٞسٖٛ ٞف ٘ٝف٢ٌف٤ٕبن٘ٝف٤ٝ  ٠ؼـ پب٢»

وٝ ( 155، 1388َوبِف، ) «.ٚخٛؼ ؼاـؼ «ٕ٘ٛؼ»ٚ  «ثٛؼؼـٖٚ»پفؼاغتٝ ثبٌؽ، تمبث٣ّ ٥ٔبٖ 

. وبغت ٚ ـٚوبغت اوتٕٞبٖ لـف

 

پیطیٌِ تحث 

ٞب٣٤ يتب وٖٙٛ پمٜٚ ٌف٤ٕبنثفـو٣ ٔتٖٛ اق ٘ف٤ك ا٢ٍِٛ وًٙ  ٠ؼـ ق٥ٔٗ  

ثٝ  « (1381) ٌٙبو٣ ٤ٛ٘ٗٔجب٣٘ ٍ٘ب٘ٝ»ِٛـت ٌففتٝ اوت، ض٥ٕؽـٔب ٥١ٌف٢ ؼـ وتبة 

ٕٞس٥ٙٗ ٔطٕؽٞبؼ٢ ٔطٕؽ٢ ٚ  ؛ثفو٣ ٤ه ؼاوتبٖ ٠ب٥ٔب٘ٝ اق ا٤ٗ ٔٙٝف پفؼاغتٝ اوت
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، ثٝ ثفـو٣ وبغتبـ « (1381) ِٕؽ وبغتبـ ٤ه اوٙٛـٜ»٣ّ٠ ٠جبو٣ ٥٘ك ؼـ وتبة 

فبٕ٘ٝ وبو٣ ٥٘ك ؼاوتبٖ پبؼٌبٜ . ا٘ؽؼاغتٝٞب٢ ِٕؽ ثٟف٣ٍ٘ اق ا٤ٗ ٔٙٝف پفلّٝ

. ثفـو٣ وفؼٜ اوت (1387)ٌف٤ٕبنو٥بٞپٛي ـا اق ٔٙٝف ثبـت ٚ 

 

 تاريخ تیْمي

تبـ٤ع ث٥ٟم٣ تأ٥ِف اثٛاِفُٕ ث٥ٟم٣ ٤ى٣ اق ٍٟٔٛـتف٤ٗ آثبـ تبـ٤ػ٣ ا٤فاٖ 

ٚ ٤ى٣ اق ٌبٞىبـٞب٢ اؼة فبـو٣ اوت وٝ ٤ٛ٘ىٙؽ٠ آٖ ( ٔػِّٛبً ؼٚـ٠ غك٢ٛ٘)

اٖ ـا ؼـ ٞٓ آ٥ٔػتٝ ٚ زٙبٖ وبغتبـ ـٚا٣٤ ٔٙىد٣ٕ ثٝ اثف غ٤ًٛ ثػ٥ٍؽٜ تبـ٤ع ٚ ؼاوت

ـٚا٣٤ ثػٛث٣ لبثُ تط٥ُّ ٚ ثفـو٣ -ٞب٢ ٔجبضث خؽ٤ؽ اؼث٣اوت وٝ أفٚقٜ ثب ٥١ٔبـ

ٚ  ثٛؼِفثٛثىفض٥ّف٢، اف٥ٍٗ ٚ  ؼـ ا٤ٙدب وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ٚلب٤ٟ آٖ ـا  ٍ٘بـ٘ؽٌبٖ. اوت

ا٢ ـٚا٤ت ث٥ٟم٣ ا٤ٗ ـ٤ٚؽاؼٞب ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ. ؼاٖ ؼاؼٜٔٛـؼ ثفـو٣ لفاـ  -ؼاوتبٖ غ٥ٍػب٘ٝ

وفؼٜ اوت وٝ اٌف أفٚق آٖ ـا ثف اوبن ٥١ٔبـٞب٢ ٔػتّف ٘مؽ اؼث٣ ٚ اق خّٕٝ ا٢ٍِٛ 

ٞب٢ ٞب٢ ٔؿوٛـ اق ٤ٚم٣ٌـو٥ٓ وٝ ـٚا٤ت٘مؽ ٚ تط٥ُّ و٥ٙٓ،  ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ٣ٔ ٌف٤ٕبن

٘مُ ٚلب٤ٟ تبـ٤ػ٣ ٤ه ٔتٗ اؼث٣ ٚ ؼاوتب٣٘ ٔٛفّك ثفغٛـؼاـ٘ؽ، اٌفزٝ اوبن آٟ٘ب ثف 

ٞب٢ اوتٛاـ اوت ٚ ٞؽف آٟ٘ب ٌكاـي ٤ه ١ٔٙب٢ اق پ٥ً ت٥٥١ٗ ٌؽٜ اوت، ـٚ٘ؽ ـٚا٤ت

ا٢ وبٔبٖ ٤بفتٝ وٝ ؼـ آٖ اوتطىبْ وبغتبـ٢ ثف ١ٔٙب پ٣ٍ٥ ٌففتٝ ا٤ٗ وتبة ثٝ ٌٛ٘ٝ

تبـ٤ع ٍ٘بـ٢ ٚ تّف٥ك آٖ ثب اَِٛ  ٠٘ب٣ٌ اق ٞٙف ث٥ٟم٣ ؼـ ٥ٌٛ ا٤ٗ أف ،اوت

ق٤فا ٢ٚ ؼـ ٘مُ ٚلب٤ٟ تبـ٤ػ٣ و٥ٌٛؽٜ اوت، ثب ت٥ِٛف ـفتبـ پفؼاق٢ اوت،  ؼاوتبٖ

ٞب، ١ٔٙب ـا ؼـ ٤ه وبغتبـ ٔٙىدٓ، اؼٞب ٚ تمبثُوٍٍٙفاٖ ٔتفبٚت ٚ پفـً٘ وفؼٖ تّٓ

ؼـ ا٤ٗ تطم٥ك، ؼاوتبٖ ثٛثىف . ـٚش ٚ تأث٥ف ثجػٍؽ ٚ اثف غ٤ًٛ ـا ٔب٘ؽٌبـ وبقؼ

ؼٚ ؼاوتبٖ ؼ٤ٍف ثٙٛـ  ٌٛؼ ٚثفـو٣ ٣ٔ ٌف٤ٕبنض٥ّف٢ ثٝ ٘ٛـ وبُٔ ثف ٘جك ا٢ٍِٛ 

. ٌٛ٘ؽغالِٝ ٚ ث٥ٍتف ؼـ لبِت ٕ٘ٛؼاـ ثفـو٣ ٣ٔ
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تاريخي تَتکز حصیزي  ٍٓالع

وّٙبٖ ٔطٕٛؼ  ٠ضىب٤ت اق ا٤ٗ لفاـ اوت وٝ غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ ٥ٕٔٙؽ٢ ؼـ ؼٚـ

ثٝ ق٘ؽاٖ افتبؼ، ؼـ قٔبٖ وّٙبٖ ٔى١ٛؼ ؼٚثبـٜ ثٝ ٚقاـت ـو٥ؽ ٚ ثٝ ا٘تمبْ  أّب ،ٚق٤ف ثٛؼ

٤ه ـٚق ثٛثىف ؼـ ضب٣ِ . وبثمً اق خّٕٝ ثٛثىف ض٥ّف٢ ٍٔغَٛ ٌؽ ٌففتٗ اق ؼٌٕٙبٖ

ؼاؼ، غٛاخٝ اق  ؼٌٙبْ( غٛاخٝ)وٝ ٔىت ثٛؼ، غٙبة ثٝ  ٤ى٣ اق زبوفاٖ غٛاخٝ ثٝ ٢ٚ 

ا٤ٗ ففِت اوتفبؼٜ وفؼ ٚ اق وّٙبٖ غٛاوت تب ثٛثىف ـا تٙج٥ٝ وٙؽ، وّٙبٖ ٥٘ك اق آ٘دب٣٤ 

ثٛؼ، ثٙبزبـ ثفا٢ ٍ٘بٞؽاٌت ٚ اضتفاْ اٚ،  وٝ تبقٜ ٔمبْ ٚقاـت ـا ثٝ غٛاخٝ ٚاٌؿاـ وفؼٜ

ؼوت غٛاخٝ ـا ثبق ٌؿاٌت، ٣ِٚ اق ٘فف ؼ٤ٍف زٖٛ ثٛثىف اق ٞٛاؼاـاٖ وّٙبٖ ثٛؼ، ٚ 

ـا ( ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ)وّٙبٖ ٔب٤ُ ٘جٛؼ آقاـ٢ ثٝ اٚ ثفوؽ، ٔػف٥ب٘ٝ ـئ٥ه ؼ٤ٛاٖ ـوبِت 

خب٘ت ٚ ؼـ ِٛـت ٔفٚـت اق )٘كؼ غٛاخٝ ففوتبؼ تب ضت٣ إِمؽٚـ اق خب٘ت غٛؼي 

ٌف٢ وٙؽ تب غٛاخٝ، ثٛثىف ـا ثجػٍؽ ٚ وفا٘دبْ ث١ؽ اق وً ٚ ٥ٔب٘د٣( وّٙبٖ

 -ثب اوفاٜ  -ٌٛؼ ٚ غٛاخٝ اضٕؽ ٞب٢ ففاٚاٖ، ثب ٚوب٘ت ثّٛ٘ف ٔىبِٝ تٕبْ ٣ٔ لٛن

 : پفؼاق٤ٓضبَ ثٝ ٘مؽ ٚ تط٥ُّ ا٤ٗ ؼاوتبٖ ٣ٔ. وٙؽض٥ّف٢ ـا ٠فٛ ٣ٔ

 

الگَي كٌص 

غت ٔتٗ اوت، ؼـ ا٤ٗ ـ٤ٚٝ وٝ ؼـ ضىٓ ٘طٛ وبا٢ٍِٛ وٍٍٙفاٖ وٝ ٔفثٖٛ ثٝ لـف

ُ ٜ ٌفتنزٙبٖ .ٌٛؼٞب٢ ؼاوتب٣٘ ثب ٞٓ ٔٙفش ٣ٔ اـتجبٖ وٍٍٙفاٖ ٤ب ٠بُٔ ،ـٚا٤ت اوت

فب٠ُ، ٔف١َٛ، ففوتٙؽٜ، : ؼاـا٢ ًٌ ٠بُٔ ٘م٣ٍ اوت  ٌف٤ٕبنا٢ٍِٛ وًٙ  ضذ

ؼـ  ٔف١َٛ -ف١ُ -اق وبغتبـ فب٠ُ » ٌف٤ٕبنؼـ ٚالٟ . ؼٞٙؽٜ، ثبقؼاـ٘ؽ٥ٌٜف٘ؽٜ، ٤بـ٢

 «.خّٕٝ ثٝ ٤ه ا٢ٍِٛ وًٙ ـو٥ؽ ٚ آٖ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔجٙب٢ وبغتبـٞب٢ ؼاوتب٣٘ اـائٝ وفؼ

( 150، 1387َزٙؽِف، )

٢ٚ . وفؼٞب٢ ـٚا٣٤ الؽاْ  پفاح اق ٘ػىت٥ٗ ٔٙتمؽا٣٘ اوت وٝ ثٝ ٌٙبوب٣٤ ٘مً

١ٔتمؽ ثٛؼ وٝ ؼـ وبغتبـ لّٝ ٞب٢ پف٤بٖ ـٚو٣، ٞفت ٘مً ـٚا٣٤ ٚخٛؼ ؼاـؼ أّب 

وٝ ا٤ٗ ٘مً ٞب ٘ىجت ثٝ و٣ ٚ ٤ه ٘مً ا٣ِّ ٤ب ا٘ٛاٞ ٚال١ٝ وٝ اٚ آٟ٘ب اِفاـ ؼاٌت 
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ؼا٘ىت، تج٣١ ٞىتٙؽ، أّب ٌف٤ٕبن ا٤ٗ  ٞب ٣ٔ ـا ٔطٛـ ا٣ِّ ٤ب وبئك ا٣ِّ ١ٕٞ لّٝ

تٛالٖ، )ٞب تج٣١ ٞىتٙؽ  ٘فش ـا پ٥ٍٟٙبؼ ٣ٔ وٙؽ وٝ ؼـ آٖ ٚلب٤ٟ ٘ىجت ثٝ ٌػ٥ّّت

َ ٣ٔ وٙؽ، ٣ِٚ و٣ ٚ ٤ه وبـثفؼ ؼـ ٚالٟ ٌف٤ٕبن وبـ پفاح ـا وبْ( 150، 1386َ

. وٙؽ ؼٞؽ ٚ آٟ٘ب ـا ؼـ لبِت وٝ تمبثُ ؼٚتب٣٤ ٔٙفش ٣ٔ پفاح ـا ثٝ ًٌ ٘مً وبًٞ ٣ٔ

ٔٛٔٛٞ ٚ ٞؽف٣ اوت وٝ وٍٍٙف ثٝ  «ٔف١َٛ»ؼـ ضىٓ وٍٍٙف ا٣ِّ اوت،  «فب٠ُ»

وٍٍٙف  «ففوتٙؽٜ»ثفؼ ٚ وى٣ اوت وٝ اق وًِٙ وٍٍٙف وٛؼ ٣ٔ «٥ٌف٘ؽٜ»ؼ٘جبَ آٖ اوت، 

وى٣ اوت وٝ اق ـو٥ؽٖ وٍٍٙف ثٝ  «ثبقؼاـ٘ؽٜ»ففوتؽ، ؼ٘جبَ غٛاوتٝ ٤ب ٞؽف٣ ٣ٔـا ثٝ 

وى٣ اوت وٝ وٍٍٙف ا٣ِّ ـا ؼـ  «ؼٞٙؽ٤ٜبـ٢»وٙؽ ٚ ٣ٌء اـق٣ٌ خ٥ٌّٛف٢ ٣ٔ

ـاث١ٙ وٍٍٙف ا٣ِّ ـا ثب وب٤ف وٍٍٙفاٖ  ،ؼٞؽ؛ ثف ا٤ٗ اوبنـو٥ؽٖ ثٝ ٞؽف ٤بـ٢ ٣ٔ

 :تٛاٖ ٔٙبثك خؽَٚ ق٤ف ٕ٘ب٤ً ؼاؼ٣ٔ

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

. ٞب ٍ٘بٖ ؼٞٙؽ٠ ـاث١ٙ وٍٍٙف ا٣ِّ ثب وب٤ف وٍٍٙفاٖ اوتپ٥ىبٖ خٟت

٢ ٥٘ىتٙؽ، ثّىٝ ٌب٣ٞ وٟٗ اوت ثب٤ؽ ٌفت وٝ ا٤ٗ وٍٍٙفاٖ تٟٙب ففؼ ٤ب ٌػُ غبَّ

ؼـ ٔمبْ ٥ٌف٘ؽٜ، ففوتٙؽٜ، ٤بـ٢ )ا٥ٍ٘كٜ، اضىبن ٚ ؼ٤ٍف ٥٘فٚٞب٢ ؼـ٣٘ٚ وٍٍٙف ا٣ِّ

ٕٔىٗ اوت وٝ وٍٍٙف ٥٘ف٢ٚ ٤بـ٢ ؼٞٙؽٜ  ضت٣ّ. ا٤فب٢ ٘مً وٙٙؽ( ؼٞٙؽٜ ٚ ٤ب ثبقؼاـ٘ؽٜ

ؼـ . ٞب٢ ٔٛـؼ ثفـو٣ ثٝ ز٥ٙٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٣٤ اٌبـٜ ٣ٔ ٌٛؼ ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ وٝ ؼـ ؼاوتبٖ
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ٌٛؼ، ِكٚٔبً ثٝ ١ٔٙب٢ ضٕٛـ ١ٕٞ  ا٢ وٝ ؼـ ا٤ٗ اٍِٛ ٍٔبٞؽٜ ٣ٔ ٞب٢ ؼٌٚب٘ٝ ٚالٟ تمبثُ

َِٛ ٞب٢ ٔٙففؼ ٥٘ىتٙؽ، ثّىٝ ا ٠ٛأُ ٥٘ىت، ؼـ ضم٥مت ا٤ٗ ًٌ ٠بُٔ ٌػ٥ّّت

وٍٍٙفٞب ؼـ ٞف »پفؼاق٢ ؟؟؟؟؟؟ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ،  ا٘تكا٣٠ ٞىتٙؽ وٝ لجُ اق ٌػ٥ّّت

ـٚا٤ت ثٙبثفوبـوفؼ غٛؼ، ٣ٙ١٤ ثف اوبن لبٖ٘ٛ ٌىُ وبـ ٣ٔ وٙٙؽ ٘ٝ ثف پب٤ٝ لبٖ٘ٛ 

ـا وبغت ٚ ثٝ وبـ ثفؼ ٚ اق ٚال٠ آٌٙب٣٤ « آوتب٘ت»ٔطتٛا؛ اق ا٤ٙفٚ ٌف٤ٕبن اِٙالش 

غٛاوت ا٥ّّٕٞت وبـوفؼ ٤ب ٘مً ٤ٚم٠ وٍٍٙف ـا ٍٔػُ  ق٤فا ٣ٔ. آوتٛـ اوتفبؼٜ ٘ىفؼ

تٛا٘ٙؽ ٘مً ٤ٚمٜ ٤ىىب٣٘ ٘ىجت ثٝ  ؼـ ٤ه ؼاوتبٖ، ؼٚ ٌػ٥ّّت ٔتفبٚت ٣ٔ. وٙؽ

ٞب٢ ٔتفبٚت٣ ـا ثف ٠ٟؽٜ  وٍٍٙف ؼ٤ٍف ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ٚ ؼـ ٔٛاـؼ٢ ٤ه ٌػ٥ّّت، ٘مً

(  333، 1387َاضٕؽ٢، )«٥ٌفؼ ٣ٔ

ٌٛؼ وٝ غٛؼ ٌبُٔ ـٚا٤ت پفؼاغتٝ ٣ٔؼـ ثفـو٣ ـٚوبغت ٔتٗ، ثٝ ثفـو٣ ففا٤ٙؽ 

.  اـق٤بث٣ ٠و٣ٍٙ ٚ ٔفضُ ٠تٛا٣ٍ٘، ٔفضُ ٠٠مؽ لفاـؼاؼ، ٔفضُ ٠ٔفضُ: زٟبـ ٔفضّٝ اوت

ففوتٙؽٜ، فب٠ُ ـا ثٝ و٢ٛ ٤ه ٠بُٔ اـق٣ٌ وٝ ٕٞبٖ  «٠مؽ لفاـؼاؼ» ٠ؼـ ٔفضُ

 فب٠ُ ثب٤ؽ اق تٛا٘ب٣٤ القْ ثفا٢ ـو٥ؽٖ «تٛا٣ٍ٘»ؼٞؽ، ؼـ ٔفضّٝ ٔف١َٛ اوت وٛق ٣ٔ

ثٝ ٔف١َٛ ثفغٛؼؼاـ ثبٌؽ ٚ ؼـ ٥ٕٞٗ ٔفضّٝ اوت وٝ ٘مً اف١بَ ٔإثف غٛاوتٗ، ثب٤ىتٗ، 

ٌٛؼ، ٣ٙ١٤ وٍٍٙف فب٣ّ٠ ثب٤ؽ غٛاوتبـ ا٘دبْ ٠ُٕ ثبٌؽ ٚ تٛا٘ىتٗ ٚ ؼا٘ىتٗ ٔٙفش ٣ٔ

ثٝ ٘ٛـ اخجبـ ا٤ٗ وبـ ـا ا٘دبْ ؼٞؽ ٚ تٛا٘ب٣٤ ٚ ـٚي ا٘دبْ آٖ ـا ٥٘ك ثؽا٘ؽ، ث١ؽ اق ا٤ٙىٝ 

ٌٛؼ ٚ په اق ا٘دبْ ٠ُٕ، ٠بُٔ ٣ٔ «و٣ٍٙ»ت ٤بفت ٚاـؼ ٔفضّٝ ثٝ ا٤ٗ ٠ٛأُ ؼن

پفؼاقؼ ٚ ٔٙبثك آٖ ثٝ اٚ ٠ُٕ وٍٍٙف ٣ٔ «اـق٤بث٣»ٌٛؼ ٚ ثٝ ففوتٙؽٜ ؼٚثبـٜ ٜبٞف ٣ٔ

٤ٌٛٓ وٝ ٣ٔ تٛخّْٝ ٌف٤ٕبنففا٤ٙؽ ـٚا٣٤  ٠ثب تأُٔ ؼـ ٘فضٛاـ». ؼٞؽپبؼاي ٤ب خكا ٣ٔ

اوت وٝ ٕٞٝ ز٥ك اق ٤ه ٘مّبٖ  ا٢ ٌٛ٘ٝؼـ اوثف ؼاوتبٟ٘ب ـٚ٘ؽ ضبوٓ ثف ضفوت ٔتٗ ثٝ 

ؼـ پب٤بٖ ا٤ٗ . ٌفؼؼوًٙ ٣ٔ ٠ٌٛؼ ٚ وپه ثب ٠مؽ لفاـؼاؼ ٤ب پ٥ٕبٖ، ٚاـؼ ٔفضُآغبق ٣ٔ

ات ا٘دبْ ٌففتٝ تٛوٗ غٛؼ ٣ٙ١٤ّ٢ ٠ُّٕ. ٌفؼؼٌٙبغت٣ آغبق ٣ٔ ت اـق٤بث٣ا٣ِّٔفضّٝ ٥٘ك فّٟ

، ٥١ٌ1385ف٢، ) «.ٌٛؼٌؿاـ ضفوت ٚ وًٙ اـق٤بث٣ ٣ٔلٟفٔبٖ ؼاوتبٖ ٚ ٤ب ثؽ٠ت

َ66 ) 
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ٞب٢ ٌػ٥ّّتثٝ ا٢ٍِٛ وًٙ، اثتؽا ثب٤ؽ  تٛخّٝثفا٢ ثفـو٣ ؼاوتبٖ ثٛثىف ض٥ّف٢ ثب 

وٙٙؽ؛ ؼـ ا٤ٗ ٠ُٕ ٣ٔ «٠بُٔ»آٖ ـا ثٍٙبو٥ٓ ٚ ٍ٘بٖ ؼ٥ٞٓ وٝ ٞف٤ه ؼـ لبِت وؽاْ 

ٞب٢ ا٣ِّ ٕٞبٖ ٌػ٥ّّت. ـٚ ٞىت٥ٜٓ ا٣ِّ ٚ فف٣٠ ـٚة ٌػ٥ّّتؼاوتبٖ ثب ت١ؽاؼ٢ 

ٞب٢ فف٣٠ وٝ ١ٕٔٛال ؼـ ٘مً ٌػ٥ّّتؼـ ٞف وًٙ ؼاوتبٖ ٞىتٙؽ ٚ  ٌفؼا٘ٙؽٌبٖ ا٣ِّ

ا٣ِّ ٠ُٕ  ٌػ٥ّّتٌٛ٘ؽ، ضَٛ ٔطٛـ ؼٞٙؽٜ ٚ ثبقؼاـ٘ؽٜ ٜبٞف ٣ٔوٍٍٙفاٖ ٤بـ٢

.  وٙٙؽ ٣ٔ

خَاجِ احوذ حسي 

غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ وٝ ؼـ قٔبٖ ٚلٛٞ  ٌؽ٘ٛـ وٝ پ٥ً اق ا٤ٗ ٥٘ك اٌبـٜ ٕٞبٖ

٥٘ك ( وّٙبٖ وبثك)ٖ وّٙٙت وّٙبٖ ٔطٕٛؼ ؼاوتبٖ ٚق٤ف وّٙبٖ ٔى١ٛؼ اوت، ؼـ قٔب

ٚقاـت ؼاٌتٝ، ٣ِٚ ٔٛـؼ غٍٓ وّٙبٖ لفاـ ٌففتٝ، ث١ؽ اق ٔفي ٢ٚ، وّٙبٖ ٔى١ٛؼ، 

غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ لّؽ ؼاـؼ ثٝ ٣٠ٛ٘  اق ا٤ٙفٚؼٚثبـٜ اٚ ـا ثٝ ٚقاـت ثفٌك٤ؽٜ اوت 

٢ٚ، ا٘ؽ، ٤ب ث١ؽ اق ق٘ؽا٣٘ ٌؽٖ اٚ ٘مً ؼاٌتٝ ٌؽٖ ٢وٝ ؼـ ق٘ؽاٖ-ؼٌٕٙبٖ وبثك ـا 

ٌٌٕٛب٣ِ ؼٞؽٚ ثٝ لَٛ  -ا٘ؽ ؼاٌتٝ پىٙؽ٘ىجت ثٝ اٚ ٤ب أٛاَ ٤ب ثبقٔب٘ؽٌبً٘ ـفتبـ ٘ب

ثٝ ( 213، 1385َث٥ٟم٣، . )«ا٤ٗ غٛاخٝ ؼـ وبـ آٔؽ، ث٥ّغ ا٘تمبْ غٛاٞؽ و٥ٍؽ »ث٥ٟم٣ 

غٛاخٝ ا٤ٗ »وٙؽ، ق٤فا ثٝ لَٛ ث٥ٟم٣ ٣٤ٌٛ ثٛثىف ض٥ّف٢ ـا ثٟب٘ٝ ٥ٕٞ٣ٔٗ ؼ٥ُِ، ؼٌٙبْ

( 210ٕٞبٖ، َ) «خىت ثف ض٥ّف٢ تب ٢ٚ ـا ثٕبِؽثٛؼ وٝ ثٟب٘ٝ ٣ٔـا وػت غٛاٞبٖ 

ؼـ ٥٠ٗ ضبَ ق٤فن ٚ ؼا٘ب اوت ٚ ٠ٛالت وبـٞب ـا پ٥ً زٍٓ ؼاـؼ ٚ ٔتفِؽ اوت تب  أّب

. ٞب٢ ٔٙبوت وٝ وى٣ ٘تٛا٘ؽ ثف اٚ ا٤فاؼ ث٥ٍفؼ، ٔمبِؽ غ٤ًٛ ـا ٣ّٕ٠ وبقؼؼـ ففِت

٣ّ٤ اوت وٝ ث٥ٗ فب٠ُ ٚ ٞؽف آٖ ْ» ٌف٤ٕبنتف٤ٗ ـاثٙٝ اق ؼ٤ؽ ا٢ٍِٛ ث٥ٙبؼ٢  

ٚ ؼـ ا٤ٗ ؼاوتبٖ، ٣ّ٥ٔ اوت وٝ غٛاخٝ ( 85، َ 1384ثفتٙه،) «ضىٕففٔبوت

. ؼاـؼ( ٞؽف)ؼـ ٌففتٗ ا٘تمبْ اق ثٛثىف ض٥ّف٢ ( فب٠ُ)اضٕؽضىٗ 
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خ٣٤ٛ ٚ اثفاق ثفتف٢ ٚ لؽـت ٘ىجت ثٝ ثٛثىف ففوتٙؽ٠ ٢ٚ ؼـ ا٤ٗ ق٥ٔٙٝ ا٥ٍ٘ك٠ ا٘تمبْ

٥٘ك غٛؼ غٛاخٝ اوت وٝ ثب ٔدبقات وفؼٖ ض٥ّف٢، ض٥ّف٢ اوت، ٥ٌف٘ؽ٠ ا٤ٗ وًٙ 

ثٙؽؼ وٝ ثب ٌففتٗ ا٘تمبْ ؼـ ضم٥مت غٛاخٝ ثب غٛؼ لفاـؼاؼ ٣ٔ. وٙؽغًٍٕ ففٚوً ٣ٔ

غٛا٣ٞ غٛؼ ـا و٥فاة وٙؽ ٚ اق آ٘دب وٝ ٔب٤ُ ثٝ ا٘دبْ ا٤ٗ وبـ ا٘تمبْ اق ض٥ّف٢ ضهّ

٤ٗ وًٙ ٘مً ؼاـ٘ؽ ٚ ؼا٘ؽ، اف١بَ غٛاوتٗ ٚ ثب٤ىتٗ ؼـ ااوت ٚ غٛؼ ـا ّٔكْ ثٝ آٖ ٣ٔ

ٚ اق آ٘دب٣٤ وٝ ( تٛا٘ىتٗ)٘ٛـ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٚق٤ف ؼـثبـ تٛا٘ب٣٤ ا٘دبْ ا٤ٗ وبـ ـا ؼاـؼ ٥ٕٞٗ

غٛا٣ٞ ـا اق وّٙبٖ ا٘تمبْ ٠ؼا٘ؽ وٝ اق زٝ ـا٣ٞ اخبقٚث٣ ٣ٔظففؼ٢ ق٤فن ٚ ؼا٘بوت، ة

وٙؽ ٚ تٛاً٘ ا٘دبْ ا٤ٗ وًٙ ـا پ٥ؽا ٣ٔ ،ٚ ثب ٔدٟك ثٛؼٖ ثٝ ا٤ٗ ٠ٛأُ( ؼا٘ىتٗ)ث٥ٍفؼ 

غٛا٣ٞ ٢ٚ ٥٘ك ثٝ اـق٤بث٣ ا٘تمبْ ٚ ضهّ( و٣ٍٙ ٠ٔفضُ)ـوب٘ؽ ا٤ٗ وبـ ـا ثٝ ا٘دبْ ٣ٔ

(.  ٔفض١ّ اـق٤بث٣)ٌٛؼ پفؼاقؼ ٚ ـا٣ٔ ٣ٔا٤ٗ وبـ ٣ٔ

وّٙبٖ ٔى١ٛؼ، ثب ففوتبؼٖ ضبخت ثكـي ثفا٢ ق٘ؽا٣٘ وفؼٖ ض٥ّف٢ ٚ پىفي 

٠ٚجؽاهلل پبـو٣ خكٚ ٤بـ٢ ؼٞٙؽٌبٖ غٛاخٝ اضٕؽ اوت، ٕٔٗ ا٤ٙىٝ ضبخت ثكـي ٚ ة

٘ٛـ وٙٙؽ ٚ ٥ٕٞٗٚ غ٥ّف١ ٌٟف ٥٘ك ؼـ ٔدبقات ض٥ّف٢ ٚ پىفي ثٝ غٛاخٝ وٕه ٣ٔ

زبوف غٛاخٝ ٥٘ك ثب آٚـؼٖ غجف اوبئٝ اؼة ض٥ّف٢، ؼـ قٔف٤٠بـ٢ ؼٞٙؽٌبٖ ٢ٚ لفاـ 

.  ٥ٌفؼ٣ٔ

وّٙبٖ  ٠ؼاـؼ ٚ زٖٛ ففوتبؼغٛاخٝ ـا اق ا٤ٗ ٠ُٕ ثبق ٣ٔ ،ؼـ ٔمبثُ، ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ

ٜ ٠مُ ٚ ؼـا٤ت ٚ اِجتّ. ٥ٌفؼـ ٌفٜٚ ثبقؼاـ٘ؽٌبٖ غٛاخٝ ٥٘ك لفاـ ٣ٔاوت، وّٙبٖ ؼ

ثٙبثف ا٤ٗ، ا٢ٍِٛ وٍٍٙفاٖ ٔٛـؼ .ؼاـؼؼٚـا٘ؽ٣ٍ٤ غٛاخٝ ٞٓ ٢ٚ ـا اق ا٤ٗ وبـ ثبق٣ٔ

: تٛاٖ ثٝ ٌىُ ق٤ف تفو٥ٓ وفؼثٝ وًٙ غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ ٣ٔ تٛخّٝاٌبـٜ ـا ثب 

 

 

    

 

 
 

  

 

 
 



 

 

 275  ...تزرسي ساختار رٍايي سِ داستاى اس تاريخ تیْمي

ؼـ ا٤ٗ  ٌف٤ٕبنـ ًٌ ٘مً ا٢ٍِٛ ٌٛؼ، ٘ٝ تٟٙب ٜ٘ٛـ وٝ ٔالضٝٝ ٣ٕٔٞبٖ

ؼٞٙؽٜ ٚ ثبقؼاـ٘ؽٜ ٥٘ك ؼاوتبٖ، ٚخٛؼ ٚ ضٕٛـ ؼاـؼ وٝ ضت٣ ت١ؽّؼ ت١ؽاؼ وٍٍٙفاٖ ٤بـ٢

ا٤ٗ اوت وٝ ؼـ ا٤ٗ اٍِٛ غٛاخٝ  تٛخّٝ٘ىتٝ ؼـغٛـ .افكا٤ؽثف پ٤ٛب٣٤ ٚ تطفن ؼاوتبٖ ٣ٔ

( ـ٘ؽٜففوتٙؽٜ، ٥ٌف٘ؽٜ، وٍٍٙف ٚ ثبقؼا)اضٕؽ ضىٗ ؼـ زٟبـ ٠بُٔ ٘م٣ٍ ضٕٛـ ؼاـؼ 

ٚ ا٤ٗ ٘ىتٝ ث٥بٍ٘ف ا٤ٗ ّٔٙت اوت وٝ غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٚق٤ف ؼـثبـ ٚ 

٠ب٣ّٔ لؽـتٕٙؽ ؼـ ٌفتٕبٖ و٥بو٣، ؼاـا٢ لؽـت ٚ ٘فٛؾ ثى٥بـ٢ اوت وٝ ٢ٚ ـا ؼـ 

. ؼٞؽپ٥ٍجفؼ ا٤ٗ ٞؽف ٤بـ٢ ٣ٔ

 

تَتکز حصیزي  

ٚ ٘ؽ٤ٓ وٓ ث٥ٙ٥ٓ، ٕ٘ٛؼ٢ اق فم٥ٝ ثٛثىف ض٥ّف٢ ٣ٔ ٌػ٥ّّتآ٘سٝ ؼـ ا٤ٗ ؼاوتبٖ اق 

غٛاخٝ  غفؼ٢ اوت وٝ ؼـ ضبَ ٔىت٣، غٙبة ثٝ ٤ى٣ اق ثٙؽٌبٖ غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ،

ث٥ٟم٣، ) «.غٙب٣٤ ثف ؼوت ٢ٚ ـفت ؼـ ٔىت٣»٤ٌٛؽ ٚ ثٙب ثٝ ٌكاـي ث٥ٟم٣ـا ؼٌٙبْ ٣ٔ

ؼٞٙؽٜ ٚ ثبق ؼاـ٘ؽٜ ٢ٚ، ثف٠ىه آٖ ز٥ك٢ اوت وٝ ؼـ ٥٘فٚٞب٢ ٤بـ٢  (209، َ 1385

وٝ ٔىت ٥٘ىت ٚ ٔفؼ -ٚ فمٗ پىف ٢ٚ، اثٛاِمبوٓا٢ٍِٛ وًٙ غٛاخٝ اضٕؽ ؼ٤ؽ٤ٓ 

ثبً٘ ثف غالٔبٖ قؼ وٝ »ٌٛؼ ثٝ ٌفٜٚ ٤بـ٢ ؼٞٙؽٌبٖ اٚ أبفٝ ٣ٔ -غفؼٔٙؽ٢ اوت

ٕٞبٖ، ) «٥ٌٛٞبـ ثٛؼ ٚ و٢ٛ ٠بلجت وبـ ٥٘ىٛ ٍ٘بٜ وفؼ٢ ٚ وػت غفؼٔٙؽ ثٛؼ

َ210  )

٢ٚ ٞؽف ثٛثىف ؼـ ا٤ٗ وًٙ غٛاـ وفؼٖ غٛاخٝ اق ٘ف٤ك ؼٌٙبْ ؼاؼٖ ثٝ اٚوت، 

زبوف غٛاخٝ ثٝ . وف قؼٜ اوت اٚاٌفزٝ ضبِت ٠بؼ٢ ٘ؽاـؼ، ثٝ ٞفضبَ ا٤ٗ وًٙ اق 

. وٙؽ، خكٚ ثبقؼاـ٘ؽٌبٖ ثٛثىف اوتا٢ وٝ ٣ٔز٣ٙ٥ؼ٥ُِ وػٗ

٤بث٣ ثٝ ؼٚ ٞؽف ثٛثىف ض٥ّف٢ ؼـ ا٤ٗ ؼاوتبٖ ؼاـا٢ ؼٚ وًٙ ٚ ثٝ ؼ٘جبَ ؼوت

:  ٤ف اوتاوت، ٞؽف اَٚ ٕٞبٖ غٛاـ ؼاٌتٗ غٛاخٝ اوت وٝ ا٢ٍِٛ آٖ ثٝ ِٛـت ق
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غجف٢ ٔب٤ُ ثٝ ؼٌٙبْ ؼاؼٖ ثٝ غٛاخٝ اوت ٚ ثٛثىف ض٥ّف٢، ثٝ وجت ٔىت٣ ٚ ث٣

ٌٛؼ وٝ ٢ٚ ثػٛاٞؽ ٚ ثتٛا٘ؽ ا٤ٗ وبـ ـا ا٘دبْ ؼٞؽ؛ ق٤فا ٥ٕٞٗ ضبِت ٔىت٣ ٔٛخت ٣ٔ

ٚ ٘ٝ ـا٣ٞ ثفا٢ ا٘دبْ ( تٛا٘ىتٗ)ؼـ ضبِت ٥ٌٛٞبـ٢ ٢ٚ ٘ٝ تٛا٘ب٣٤ ا٤ٗ وًٙ ـا ؼاـؼ 

ؼـ ضم٥مت ٥ُٔ ثٝ ت٥ٞٛٗ ثٝ غٛاخٝ، ٣ّ٥ٔ اوت وٝ ؼـ (. ؼا٘ىتٗ)اوؽ ٌٗؼاؼٖ آٖ ٣ٔ

وتٗ ـا٣ٞ ثفا٢ ا٘دبْ آٖ ٔبٟ٘ اق ثفٚق ٖفمؽاٖ تٛا٘ب٣٤ ٚ ٘ؽا أّب ؛٥ٌٛٞبـ٢ ٥٘ك ٚخٛؼ ؼاـؼ

وٙؽ ٚ أىبٖ ٠ُٕ ففاٞٓ ٌٛؼ، ضبِت ٔىت٣ ا٤ٗ فمؽاٖ ـا ثف٘فف ٣ٔا٤ٗ وًٙ ٣ٔ

. ٌٛؼ ٣ٔ

په اق آ٘ىٝ ثٛثىف ض٥ّف٢ ثف اثف ا٤ٗ غٙب، ثفا٢ ٔدبقات ؼـ اغت٥بـ غٛاخٝ لفاـ 

٤بث٣ ثٝ ثػًٍ غٛاخٝ ٚ ـفٟ ٔدبقات اق غٛؼ ٚ پىفي ٥ٌفؼ، ٞؽف ؼْٚ ٢ٚ ؼوت٣ٔ

 : اوت

 

 

 

ثٝ آ٘سٝ ٌفتٝ ٌؽ، ا٢ٍِٛ وٍٍٙفاٖ ثٛثىف ض٥ّف٢ ث١ؽ اق ؼوت٥ٍف٢ ثٝ  تٛخّٝثب 

:  ٌىُ ق٤ف اوت
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ثٙؽؼ وٝ اق ٔدبقات غٛاخٝ ٘دبت ٤بثؽ ٚ ْٚ ثٛثىف، ثب غٛؼ لفاـؼاؼ ٣ٔؼ ٠ؼـ ٔفضُ

ٚ ثفا٢ خ٥ٌّٛف٢ اق آثفٚـ٤ك٢ غٛؼ ٚ پىفي ( غٛاوتٗ)غٛاوتبـ ا٘دبْ ا٤ٗ وًٙ اوت 

ثٝ تٟٙب٣٤ تٛا٘ب٣٤ ا٘دبْ ا٤ٗ وًٙ ـا ٘ؽاـؼ ٚ  أّب( ثب٤ىتٗ)ا٤ٗ وًٙ ثفا٤ً القْ اوت 

تٛا٘ىتٗ ٚ )تٛا٘ؽ ثٝ ٞؽف ثفوؽ ٢فمٗ ثب وٕه وّٙبٖ ٚ ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ اوت وٝ ْ

ٕٔٗ ا٤ٙىٝ ؼـا٤ت ٚ ؼٚـا٘ؽ٣ٍ٤ غٛاخٝ اضٕؽ ٥٘ك ؼـ اخفا٢ غٛاوت وّٙبٖ، ( ؼا٘ىتٗ

ث٥ٙ٥ٓ ا٤ٗ ٞؽ ٚ ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ؼـ و٥ف ؼاوتبٖ ٣ٔؼ٢ٚ ـا ؼـ ـو٥ؽٖ ثٝ ا٤ٗ ٞؽف ٤بـ٢ ٣ٔ

. ـوؽٌٛؼ ٚ ثٛثىف ثٝ غٛاوتٝ غٛؼ ٣ٔتٛاً٘ ثب٠ث تطمك وًٙ ٔٛـؼ ٘ٝف ٣ٔ

 

هسعَد  سلطاى 

تٛا٘ؽ ثب ٌٛؼ، اق ٤ه وٛ ٣ٕ٘ؼـ ؼٚ ٠بُٔ ٜبٞف ٣ٔ ،ؼـ ا٤ٗ ؼاوتبٖ ،وّٙبٖ ٔى١ٛؼ

ثكـي وٝ ثٝ تبق٣ٌ ثٝ ٚقاـت ّٔٙٛة وفؼٜ، ٔػبِفت وٙؽ ٚ ثٝ لَٛ ٠ غٛاوت غٛاج

ا٥ٔف ثٝ ٥ٞر ضبَ خب٘ت ٢ٚ ـا وٝ ؼ٢ غ١ّت ٚقاـت ؼاؼٜ، أفٚق ثٝ ض٥ّف٢ » ث٥ٟم٣

وٙؽ ٚ ثب ت٥دٝ ثب غٛاوت غٛاخٝ ٔٛافمت ٣ٔٚ ؼـ ٖ( 210، 1385َث٥ٟم٣، . )«٘ؽٞؽ

ٚ اق . وٙؽففوتبؼٖ ضبخت ثكـي ثفا٢ ٔدبقات ض٥ّف٢، ٔٙبثك ٥ُٔ غٛاخٝ ٠ُٕ ٣ٔ

ؼـ ٞٛا٢ ٔٗ »و٢ٛ ؼ٤ٍف زٖٛ ض٥ّف٢ اق ٤بـاٖ ٚ ٞٛاؼاـاٖ اٚوت ٚ ١ٔتمؽ اوت وٝ 
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ٔب٤ُ ثٝ ٔدبـات ٢ٚ ٚ پىفي ٥٘ىت ٚ ( 214ٕٞبٖ، َ )، «ثى٥بـ غٛاـ٢ ؼ٤ؽٜ اوت

( 218ٕٞبٖ، َ ) .«ؼوت ٥٘ب٤ٙؽٜ زٖٛ ا٤ٍبٖ ؼٚ تٗ ؼـثب٤ىت٣، قٚؼ قٚؼ ة» ٤ٌٛؽ٣ٔ

ؼـ ثب٘ٗ لّؽ ـ٠ب٤ت غٛاوت ٚ ضبَ ٞف ؼٚ ٘فف ـا  ،وّٙبٖ ٔى١ٛؼ ،ؼـ ضم٥مت

 اقا٤ٙفٚوٝ اق ق٤فؼوتبٖ ٚ ٔٛـؼ ٠اللٝ ٢ٚ ٞىتٙؽ، ٍ٘بٜ ؼاـؼ،  ،غٛاٞؽ ٞف ؼٚ ـاؼاـؼ ٚ ٣ٔ

اقات ثٛثىف ض٥ّف٢، ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ ـا په اق ٔٛافمت ثب ٔح ،ثفا٢ ـو٥ؽٖ ثٝ ا٤ٗ ٞؽف

٘كؼ غٛاخٝ (  ٤ب ؼـ ِٛـت ٔفٚـت، اق خب٘ت وّٙبٖ)ثفا٢ ٌفب٠ت اق خب٘ت غٛؼ 

ففوتؽ ٚ غٛاخٝ اضٕؽ ٥٘ك وٝ ثب ق٤فو٣ غٛؼ ف٥ٕٟؽٜ ثّٛ٘ف اق خب٘ت وّٙبٖ اضٕؽ ٣ٔ

ثٝ ٌفب٠ت  (216ٕٞبٖ، َ ) «٤ٌٛٓؼا٘ىت وٝ ا٤ٗ ضؽ٤ث اق خب٣٤ ٣ٔ»آٔؽٜ اوت، 

. ثػٍؽٟ٘ؽ ٚ ض٥ّف٢ ٚ پىفي ـا ٣ٔالٟ ثٝ أف وّٙبٖ ٌفؼٖ ٣ٔثّٛ٘ف ٚ ؼـ ٚ

.  ث٥ٗ ؼٚ ٘فف ٚ ـٞب٣٤ ض٥ّف٢ اوت «ِّص» ٞؽف٤بث٣ ثٝ وّٙبٖ ؼـ پ٣ ؼوت

 

 
 

 

 

 

  

وٙؽ ٚ ضبخت ثكـي ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ ؼـ ـٞب٣٤ ض٥ّف٢ ثٝ وّٙبٖ ٔى١ٛؼ وٕه ٣ٔ

ٚاخٝ اضٕؽ ضىٗ، اق آ٘دب وٝ ظ. ؼٞؽ٥٘ك ؼـ ؼِد٣٤ٛ وّٙبٖ اق غٛاخٝ، ٢ٚ ـا ٤بـ٢ ٣ٔ

ٚق٤ف وّٙبٖ اوت ٚ ؼـ ٌؿٌتٝ ٚ ضبَ اق ٞٛاؼاـاٖ وّٙبٖ ٔى١ٛؼ ثٛؼٜ اوت، ٤بؼآٚـ٢ 

تٛا٘ؽ خكٚ ٥٘فٚٞب٢ ثبقؼاـ٘ؽ٠وّٙبٖ ثٝ ٣٠ٛ٘ ٣ٔ ،غب٘فات٣ وٝ ٢ٚ ثب غٛاخٝ ؼاٌتٝ اوت

. ؼـ ا٤ٗ وًٙ ثبٌؽ

ا٤ٗ وبـ ـا ؼاـؼ ٚ  ا٘دبْ  وّٙبٖ اق آ٘دب وٝ لؽـت ّٔٙك ـٚا٤ت اوت، تٛاٖ

ؼـ ا٤ٗ وًٙ وّٙبٖ ٔدٟك ثٝ  ،تٛا٘ؽ ا٤ٗ وبـ ـا ا٘دبْ ؼٞؽ؛ ؼـ ضم٥متٚاٞؽ ٚ ٣ٔظ ٣ٔ

. اوت( غٛاوتٗ، ثب٤ىتٗ، تٛا٘ىتٗ ٚ ؼا٘ىتٗ)ٕٞٝ اف١بَ 
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تًَصزهطکاى 

ٌٛؼ تب ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ اق ٘فف وّٙبٖ ٔى١ٛؼ ثٝ ٘كؼ غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ ففوتبؼٜ ٣ٔ

ٌفب٠ت ٚ اغتالفبت ث٥ٗ آٟ٘ب ـا ضُ  ثب ق٤فو٣ ٚ وبـؼا٣٘ غٛؼ، ثفا٢ ثٛثىف ض٥ّف٢

ـوؽ وٝ اق وٕه ٠بُٔ وّٙبٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٠بُٔ ؛ ٣ِٚ ٌفب٠ت ٢ٚ ٚلت٣ ثٝ ثٕف ٣ٔوٙؽ

ؼـ ٔفاٚؼٜ ثب وّٙبٖ ٚ ؼاؼٖ  -٠الٜٚ ثف آٖ -٣ٕٙٔ ٥٘ك اوتفبؼٜ ٣ٔ وٙؽ؛ ٕٔٗ ا٤ٙىٝ

ٚٞب٢ ٥٘ف. وٙؽاوتفبؼٜ ٣ٔ( ؼٞٙؽ٠ٜبُٔ ٤بـ٢)ٌكاـي ثٝ ٢ٚ، اق ث٥ٟم٣ ٥٘ك ثٝ ٠ٙٛاٖ پ٥ه 

 . ٢ٚ ؼـ ا٤ٗ وًٙ غٛاخٝ اضٕؽ ٚ ق٤فؼوتبٖ اٚ ٞىتٙؽ ٠ثبقؼاـ٘ؽ
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ؼـ ففا٤ٙؽ ـٚا٣٤ ا٤ٗ وًٙ، ففوتٙؽٜ وّٙبٖ ٔى١ٛؼ اوت وٝ ثب ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ لفاـؼاؼ 

ثٙؽؼ تب ثفا٢ ـٞب٣٤ ض٥ّف٢ الؽاْ وٙؽ، ثّٛ٘ف اق آ٘دب وٝ اق ٘فف وّٙبٖ ففوتبؼٜ ٣ٔ

ٚ غٛاوتبـ ا٘دبْ آٖ اوت ( ثب٤ىتٗ)ؼا٘ؽ ٠ُٕ ٣ٌٔؽٜ اوت غٛؼ ـا ّٔكْ ثٝ ا٘دبْ ا٤ٗ 

اق ٘فف وّٙبٖ ففوتبؼٜ ٌؽٜ اوت، تٛا٘ب٣٤ ٚ لؽـت ا٘دبْ ٢ٚ اق آ٘دب وٝ ( غٛاوتٗ)

ٚ اق آ٘دب وٝ ففؼ٢ وبـؼاٖ ٚ ق٤فن اوت، ـاٜ ٘فْ وفؼٖ ( تٛا٘ىتٗ)ا٤ٗ وبـ ـا ؼاـؼ 

ٔفضّٝ و٣ٍٙ ٌؿـؼ، ٚاـؼ تٛا٣ٍ٘ ٣ٔ ٠ٚ زٖٛ اق ٔفضُ( ؼا٘ىتٗ)ؼا٘ؽ غٛاخٝ ـا ٣ٔ

ؼٞؽ ٚ ؼـ ٔفضّٝ اـق٤بث٣ ٔٛخت غٍٙٛؼ٢ وّٙبٖ ٌٛؼ ٚ ا٤ٗ وبـ ـا ثػٛث٣ ا٘دبْ ٣ٔ ٣ٔ

 «.ا٢ وػت ِٛاة اوتثّٛ٘ف ـا ث٢ٍٛ آ٘سٝ ؼـ ثبة ض٥ّف٢ وفؼٜ»ٌٛؼ  ٣ٔ

( 217، َ 1385ث٥ٟم٣،)

. ٤ى٣ ؼ٤ٍف اق وىب٣٘ وٝ اق ت٥غ ا٘تمبْ غٛاخٝ ؼـ أبٖ ٕ٘ب٘ؽٜ ثٛؼ، ثٛاِفتص ثىت٣ اوت

ؼـ ؼٚـاٖ ١ٔك٣ِٚ ٚ ق٘ؽا٣٘ ثٛؼٖ غٛاخٝ اضٕؽ، ( ٤بٜٚ ٣٤ٌٛ)ثٝ ؼ٥ُِ لالغب٣٤ ٢ٚ ٥٘ك 

وىب٣٘ ثٛؼ وٝ په اق ثٝ ِؽاـت ـو٥ؽٖ ٔدؽؼ اٚ، ثبقؼاٌت ٌؽٜ ثٛؼ ٚ ؼـ  ٠ؼـ قٔف

ا٤ٗ ؼاوتبٖ ٥٘ك وٝ غٛؼ  .اِٙجُ غٛاخٝ اضٕؽ ثٝ وتٛـثب٣٘ ٌٕبـؼٜ ٌؽٜ ثٛؼ تب تٙج٥ٝ ٌٛؼ

ٌٛؼ ٚ ثب آٖ فُّ ضٛقٜ ا٤ٗ ؼاوتبٖ ٚاـؼ ٣ٔؼاوتبٖ ؼ٤ٍف٢ اوت، ؼـ ا٤ٗ ٔفضّٝ ثٝ 

ث٥ٙؽ، ثٛاِفتص ٥٘ك ٚلت٣ ثّٛ٘ف ـا ؼـ ـاٜ ٔى٥ف ٔٙكَ غٛاخٝ اضٕؽ ٣ٔ. وٙؽٍٔتفو٣ پ٥ؽا ٣ٔ

وٙؽ ٚ غٛاٞؽ وٝ ؼـ ٘كؼ غٛاخٝ، ٌف٥ٟ اٚ ٌٛؼ ٚ ثّٛ٘ف ٞٓ اق اٚ ٌفب٠ت ٣ٔ٣ٔ

ـ ٌفؼٖ، ٚ ـاٜ ثف غّمب٣٘ پ٥ٌٛؽٜ ٚ ٍٔىى٣ ؼ ،ثٛاِفتص ثىت٣ ـا ؼ٤ؽْ ،ؼـ ـاٜ»: ٤ٌٛؽ ٣ٔ

 «...وٍٓ، ٌفب٠ت٣ ثى٣ٙ لف٤ت ث٥ىت ـٚق اوت وٝ ؼـ وتٛـٌبٜ آة ٣ٔ: ٔٗ ثٍففت

( 215، َ 1385ث٥ٟم٣،)

 

 

 

ٚ وفا٘دبْ ثٛاِفتص ثىت٣ ٥٘ك ثٝ ٌفب٠ت ثّٛ٘ف، اق و٢ٛ غٛاخٝ اضٕؽ ثػ٥ٍؽٜ 

.   ٌٛؼ ٣ٔ
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ِف ٥٘ك  ٔدٟك ثٝ اف١بَ ٚ ثٖٛ( ٠مؽ لفاـؼاؼ) ٌؿاـؼ ثٛاِفتص ثب ثّٛ٘ف لفاـ ٌفب٠ت ٣ٔ

ٌٛؼ ٚ ٔٛخجبت ق ثٝ ا٘دبْ وًٙ ٣ٔفّتٛا٣ٍ٘ اوت ٚ اق ا٤ٗ ـٚ ؼـ ٔفضّٝ و٣ٍٙ ّٔٛ

. وٙؽـٞب٣٤ ثٛاِفتص ـا ففاٞٓ ٣ٔ

 

: حکايت افطیي ٍ تَدلف

پفؼاقؼ ؼاوتبٖ ثٛثىف ض٥ّف٢ ثٝ ؾوف ضىب٤ت اف٥ٍٗ ٚ ثٛؼِف ٣ٔ ٠ؼـ ؼ٘جبَ ،ث٥ٟم٣

اْ ؼـ ضىب٤ت٣ غٛا٘ؽٜ» :ض٥ّف٢ ٌجبٞت ؼاـؼوٝ اق ِطبٚ وبغتبـ٢ ثٝ ؼاوتبٖ ثٛثىف 

(. 220، 1385ث٥ٟم٣، ) «اغجبـ غّفب وٝ ثفٚقٌبـ ١ٔتّٓ ثٛؼٜ اوت ٚ ِػت٣ ثؽ٤ٗ ٔب٘ؽ

وٝ اق ٞٛاؼاـاٖ ١ٔتّٓ  ثٛؼِفاثِٛطىٗ اف٥ٍٗ وٝ اق وفؼاـاٖ ثكـي ١ٔتّٓ اوت ثب 

وفوٛث٣ ل٥بْ  ٌفؼؼ تب غٖٛ اٚ ـا ثف٤كؼ، ث١ؽ اقا٢ ٣ٔاوت ؼ٣ٌٕٙ ؼاـؼ ٚ ثٝ ؼ٘جبَ ثٟب٘ٝ

 أّبپؿ٤فؼ ـا ثٝ ٢ٚ وپبـؼ، ١ٔتّٓ ٥٘ك ٣ٔ ثٛؼِفغٛاٞؽ تب ثبثه غفٔؽ٤ٗ اق غ٥ّفٝ ٣ٔ

ففوتؽ ٚ اؼ ـا ثفا٢ ٌفب٠ت ٘كؼ اف٥ٍٗ ٣ٔؤٌٛؼ ٚ اضٕؽ ثٗ اث٣ ؼ ث١ؽ پ٥ٍٕبٖ ٣ٔ

ؼـ ا٤ٗ ؼاوتبٖ، ١ٔتّٓ ٔب٘ٙؽ وّٙبٖ . ٌٛؼ٣ٔ ثٛؼِفق ثٝ ٘دبت وفا٘دبْ اضٕؽ ٔٛفّ

 ثٛؼِفؼاٚؼ ٔب٘ٙؽ ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ، اف٥ٍٗ ٔب٘ٙؽ غٛاخٝ اضٕؽ ٚ  ٔى١ٛؼ، اضٕؽ ثٗ اث٣
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وٙٙؽ وٝ وًٙ ا٤ٗ وٍٍٙفاٖ ٔٙبثك خؽاَٚ ق٤ف لبثُ اـائٝ ٔب٘ٙؽ ثٛثىف ض٥ّف٢ ٠ُٕ ٣ٔ

: اوت

: ثٛؼِف

 

 

 

 

 

 

: اف٥ٍٗ
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: اضٕؽ

 

 

 

 

 

: غ٥ّفٝ

 

 

 

 

 

 

: داستاى خیطخاًِ

وٝ ٔٙبثك ١َٕٔٛ خٛا٘بٖ ا٤ٗ ؼاوتبٖ ؼـ ٔٛـؼ ـٚقٌبـ خٛا٣٘ وّٙبٖ ٔى١ٛؼ اوت 

خٛا٘بٖ ـا ٌفٖ اوت »پفؼاغت ٚ ثٝ لَٛ ث٥ٟم٣ ؼٚـ اق زٍٓ پؽـ، ثٝ ٥٠ً ٚ ٘ٛي ٣ٔ

وّٙبٖ ٔطٕٛؼ ٥٘ك ؼـ ٔمبْ پؽـ، ( 173، 1385َث٥ٟم٣، ) «.وٝ ز٥ٙٗ ٚ ٔب٘ٙؽ ا٤ٗ ثىٙٙؽ

پ٥ٛوتٝ ٔفالت ا٠ٕبَ ٚ ـفتبـ ففق٘ؽ غٛؼ ثٛؼ ٚ خبوٛوب٣٘ ـا پٟٙب٣٘ ؼـ ا٘فاف اٚ 
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تب وبـٞب٢ اٚ ـا ٌكاـي وٙٙؽ ٚ ٔى١ٛؼ ٥٘ك ٔتمبثال ثف پؽـ خبوٛوب٣٘  ٌٕبٌتٝ ثٛؼ

ثف٘ؽ، ٢ٚ ٥٘ك خبوٛوبٖ وّٙبٖ ٔطٕٛؼ ثفا٢ اٚ اق وبغتٗ غ٥ٍػب٘ٝ غجف ٣ٔ. ٌٕبـؼٜ ثٛؼ

ؼـ ا٤ٗ  ،غبؼْ ،ٌ٘ٛت٥ٍٗ. ت ٔٛٔٛٞ ـا ثفـو٣ وٙؽوٙؽ تب ِصّپ٥ى٣ ـا ـٚا٘ٝ ٞفات ٣ٔ

ؼٞٙؽٜ وّٙبٖ ٔطٕٛؼ اوت ٚ ٞٓ ؼـ ٜ ٤بـ٢ؼاوتبٖ وبـوفؼ٢ ؼٌٚب٘ٝ ؼاـؼ، ٞٓ ؼـ خب٤ٍب

٢ٚ اق ا٤ٗ ٔبخفا ٔى١ٛؼ ـا آٌبٜ . ٢ٚ، ٣ٙ١٤ خبوٛن ٞف ؼٚ اوت ٠خب٤ٍبٜ ثبقؼاـ٘ؽ

اق خب٘ت  پفؼاقؼ ثٙبثفا٤ٗ ٠٣ٔالج ٚال١ٝ ثٝ وٙؽ ٚ ٔى١ٛؼ ٥٘ك تب پ٥ً اق ـو٥ؽٖ پ٥ه،  ٣ٔ

. ٌٛؼ پؽـ تٙج٥ٝ ٣ٕ٘

ثٝ  ٔطٕٛؼتٙج٥ك اوت، وّٙبٖ لبثُ  ٌف٤ٕبنؼاوتبٖ غ٥ٍػب٘ٝ ٥٘ك ثف ٔجٙب٢ ا٢ٍِٛ 

 ٔى١ٛؼ ثب ؼـا٤ت ٚ و٥بوت غٛؼ أّب ؛وٙؽٞفات ٣ٔ ٠لّؽ تٙج٥ٝ ٔى١ٛؼ پ٥ى٣ ـا ـٚاٖ

٤ٗ نتٛا٘ؽ اق ا٤ٗ ٚال١ٝ وبِٓ ث٥فٖٚ ثفٚؼ، ق٤فا ٢ٚ ٘كؼ٤ىتف٤ٗ غبؼْ پؽـي ٣ٙ١٤ ٌ٘ٛت ٣ٔ

. وٙؽ تب ٌكاـي وبـٞب٢ پؽـي ـا ثٝ اٚ ثؽٞؽـا ثب غٛؼ ٕٞفاٜ ٣ٔ

: وتبٖ ثف ٔجٙب٢ ق٤ف اوتا٢ٍِٛ وًٙ ا٤ٗ ؼا

 

: ٔى١ٛؼ
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: وّٙبٖ ٔطٕٛؼ

 

 

 

 

 

: ٌٍ٘ٛت٥ٗ

وٝ ؾوف ٌؽ ا٤ٗ وٍٍٙف ؼاـا٢ ؼٚ وبـوفؼ ٔػبِف اوت، اق ٤ه وٛ غبؼْ  ٜٕٞبٍٖ٘ٛ

: وٙؽوّٙبٖ اوت ٚ اق ؼ٤ٍف وٛ ثفا٢ ٔى١ٛؼ خبوٛو٣ ٣ٔ غبَّ
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: تزرسي هتَى اس طزيك هزتع هعٌاضٌاسي

وبغت ٔتٗ، ٔفثٟ ١ٔٙبٌٙبو٣ ـا ؼـ ثطث لـف ٌف٤ٕبنؼ، ٌٛ٘ٝ وٝ ٌفتٝ يٕٞبٖ

 وٙؽ وٝ خب٤ٍبٜ ٔفب٥ٞٓ ا٘تكا٣٠ ٚ ث٥ٙبؼ٢ ـٚا٤ت اوت، ٢ٚ ٥٘ك ٔب٘ٙؽ ١ٕٞٔٙفش ٣ٔ

ٔٛخٛؼ ؼـ ٔتٗ ـا ٔمؽٔٝ فٟٓ وبغتبـ ث٥ٙبؼ٢  ٞب٢ ؼٌٚب١٘ٔتفىف٤ٗ وبغتبـٌفا ؼـن تمبثُ

 ا٢ ٌب٘ٝٞب٢ ؼٚاوبن تمبثُ ٘ٛـ وٝ ًٔٙ ٚ ٘ج١٥ت ا٘ىبٖ ثفؼا٘ؽ، ٕٞب٣ٖٔ( ١ٔٙب)ؼالِت 

وٙؽ، ؼـ وبغتبـ ٤ه اثف ؼ٥٘ب ـا ١ٔٙبؼاـ ٣ٔ... ثؽ ٚ غٛة، -ٌت ـٚق، -وف٥ؽ زٖٛ و٥بٜ،

وبق٘ؽ ٚ ثفا٢ ا٤ٗ وبـ اق ا٢ ثٛؼ وٝ ١ٔٙب ـا ٣ٔٞب٢ ؼٌٚب٘ٝاؼث٣ ٥٘ك ثب٤ؽ ثٝ ؼ٘جبَ تمبثُ

٥ٌف٢ اق ٤ه ثب ثٟفٌٙبن ٔفثٟ ٍ٘ب٘ٝ». وٙؽ٘بٔؽ، اوتفبؼٜ ٣ٌٔٙبو٣ ٣ٔآ٘سٝ غٛؼ ٔفثٟ ١ٔٙب

٠ؽْ تٛاقٖ ٥ٔبٖ ؼٚ ٌىُ ٔػتّف ٔػبِف ؼٚتب٣٤، ٔفب٥ٞٓ ا٤ىتب٢ ؼٚتب٣٤ ـا ثٝ ضفوت 

ؼـ ا٤ٗ ٔفثٟ ٞف ٔفْٟٛ ثب ٔتمبثُ ٚ ٘م٥ٓ غٛؼ ( 366، 1385َٞبـِٙؽ، ) «.آٚـؼ٣ٔؼـ 

٥ٌفؼ، ٔثالً ٔمبثُ ق٘ؽ٣ٌ ٔفي ٚ ٘م٥ٓ آٖ ٘بقِ٘ؽ٣ٌ ؼـ ٞف ٤ه اق أالٞ ٔفثٟ لفاـ ٣ٔ

.  اوت

ٔفي                              ق٘ؽ٣ٌ                           

 

٘ب ق٘ؽ٣ٌ                              ٘ب ٔفي                        

( ق٘ؽ٣ٌٔفي )اؼ اوت ٚخٛؼ ؼٚ ٔفْٟٛ ٔتّٓ ،اَٚ ٟٔٓ اوت آ٘سٝ ؼـ ١ّٞٚ ،په

ق ا٤ٗ ٔتٕبؼٞب، ٘م٥ٓ آٟ٘ب ؼٞٙؽ ٚ ثب ٔٙف٣ وفؼٖ ٞف ٤ه اوٝ ؼٚ ّٟٔ ٔفثٟ ـا تٍى٥ُ ٣ٔ

و٥ف ـٚا٣٤ ؼاوتبٖ اوت ٚ  ؼـ ٚالٟ ٔفثٟ ١ٔٙبٌٙبو٣، زى٥ؽٜ ٚ غال١ِ. آ٤ؽثٝ ؼوت ٣ٔ

اق ثٝ ٥ٕٞٗ خٟت ضفوت٣ پ٤ٛب ؼاـؼ، ٞف ؼاوتب٣٘ ٥ٍٕٞٝ ثب ٤ه تغ٥٥ف ١ٔٙب ٕٞفاٜ اوت 

اؼ غٛؼ ثفوؽ؛ ٣ٙ١٤ ؼـ ؼـ اثتؽا ثب٤ؽ ٔف٣ٟٔٛ ٘مٓ ٌٛؼ تب ثتٛا٘ؽ ثٝ ٔفْٟٛ ٔتّٓ ا٤ٙفٚ

ضفوت اق ق٘ؽ٣ٌ ثٝ و٢ٛ ٔفي، اثتؽا ثب٤ؽ ق٘ؽ٣ٌ ـا ٘مٓ و٥ٙٓ تب ثٝ ٔمبثُ آٖ وٝ ٔفي 

:     اوت ؼوت ٤بث٥ٓ

                               

٘ب ق٘ؽ٣ٌ                                              

 

 ق٘ؽ٣ٌ      ٔفي    
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ؼـ ثفـو٣ ؼاوتبٖ ثٛثىف ض٥ّف٢ ٥٘ك ٔب ثب ز٥ٙٗ ضفوت پ٤ٛب٣٤ ٔٛاخٝ ٞىت٥ٓ، و٥ف 

وتبٖ اق ا٘تمبْ ثٝ و٢ٛ ثػًٍ اوت، غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ ؼـ اثتؽا لّؽ ٌففتٗ ا٘تمبْ ؼا

ثب ٌفب٠ت ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ ٚ ٘فٛؾ وّٙبٖ ٔى١ٛؼ، ا٤ٗ  أّباق ثٛثىف ض٥ّف٢ ـا ؼاـؼ، 

ا٢ ثٝ ٌىُ ق٤ف ٕ٘ب٤بٖ ا٤ٗ ضفوت ؼـ ٔفثٟ ٍ٘ب٘ٝ. ٌٛؼاضىبن ثٝ ثػًٍ تجؽ٤ُ ٣ٔ

: ٌٛؼ ٣ٔ

ا٘تمبْ                            ثػًٍ                  

 

 

٘مٓ ثػًٍ                ٘مٓ ا٘تمبْ                                

ٌٛؼ ٚ ث١ؽ ثػًٍ ِٛـت ٌٛؼ اثتؽا ا٘تمبْ ٘مٓ ٣ٔ٘ٛـ وٝ ٔالضٝٝ ٣ٕٔٞبٖ

. ٥ٌفؼ ٣ٔ

ـا  ثٛؼِفاف٥ٍٗ وٝ لّؽ وٍتٗ . افتؽفبق ٥٘٣ٔك ٥ٕٞٗ اتّ ثٛؼِفؼـ ؼاوتبٖ اف٥ٍٗ ٚ  

ثب ؼغبِت ٚ ٌفب٠ت اضٕؽ ثٗ اث٣ ؼاٚؼ ٚ تفن اق غ٥ّفٝ ا٤ٗ وًٙ ـا ا٘دبْ ؼاـؼ، 

. ٌؿـؼ٣ٔ ثٛؼِفؼٞؽ ٚ ثٝ اخجبـ اق ـ٤ػتٗ غٖٛ  ٣ٕ٘

ثب و٥بوت  أّبـٚؼ و٥ف ـٚا٣٤ ؼاوتبٖ غ٥ٍػب٘ٝ ثٝ و٢ٛ ٔدبقات ٔى١ٛؼ پ٥ً ٣ٔ

غٛؼ ٔى١ٛؼ وٝ ضت٣ خبوٛوبٖ پؽـ ـا ٥٘ك، ٥ٟٙٔ غٛؼ وفؼٜ ثٛؼ، اق ٔدبقات ٘دبت 

. وٙؽؼاوتبٖ اق تٙج٥ٝ ثٝ و٢ٛ ثػًٍ ضفوت ٣ٔ ؛ ثٙبثفا٤ٗ٤بثؽ ٣ٔ

 

گیزي   ًتیجِ

ؼٞؽ وٝ ا٤ٗ ؼاوتبٟ٘ب ؼـ و٥ف ـٚا٣٤ غٛؼ اق ثفـو٣ وٝ ؼاوتبٖ ٔؿوٛـ ٍ٘بٖ ٣ٔ

ـوٙؽ ٚ ؼـ ا٤ٗ ث٥ٗ، تغ٥٥ف ٚ تطٛالت٣ ؼـ ؼاوتبٖ ت٣ ثب٢ٛ٘ ٣ٔت٣ آغبق٤ٗ ثٝ ٣١ّٔٚ٣١ّٔٚ

ثٙبثفا٤ٗ وبـوفؼ و٣ٍٙ ٤ى٣ اق . ٌٛؼا٘دبْ ٣ٌٔٛؼ وٝ ٠ٕؽتبً تٛوٗ وٍٍٙفاٖ ا٤دبؼ ٣ٔ
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ؼـ ضم٥مت آ٘سٝ ثب٠ث تطفن ٚ . ٞب٢ ٔٛخٛؼ ؼـ ا٤ٗ ؼٚ ؼاوتبٖ اوتٟٕٔتف٤ٗ وبـوفؼ

پ٤ٛب٣٤ ؼاوتبٖ ٌؽٜ اوت ٚخٛؼ ٥ٕٞٗ ٠ٛأُ و٣ٍٙ اوت وٝ ؼـ وبغتبـ٢ ٔٙىدٓ 

  .٥ٌف٢ ١ٔٙب ٌٍتٝ اوتثب٠ث ٌىُ

ت٣ وٝ ثٝ ٔٛل٣١ّ تٛخُّٝٔ و٣ٍٙ ثب ؼـ ثفـو٣ ا٤ٗ وٝ ؼاوتبٖ ؼـ٤بفت٥ٓ وٝ زٍٛ٘ٝ ٠ٛا

تٛا٘ٙؽ ثٝ ٞؽف غٛؼ ؼوت ٤بثٙؽ، ٠بُٔ غٛاخٝ اضٕؽ ضىٗ ٣ٔ ،ؼـ وبغتبـ ؼاوتبٖ ؼاـ٘ؽ

تٛا٘ؽ ثٝ غٛاوتٝ غٛؼ ثفوؽ ٚ  ثٝ خب٤ٍب٣ٞ وٝ ؼـ ٌفتٕبٖ و٥بو٣ ؼاـؼ ٣ٔ تٛخّٝثب 

 ٘ٛـ ٠بُٔ وّٙبٖ وٝ ؼـ خب٤ٍبٜ ثبالتف٢ اق ٢ٚ لفاـ ؼاـؼ، لبؼـ اوت وٝ تٕب٥ْٕٞٗ

ا٤ٗ ٠ٛأُ و٣ٍٙ ثب  اق ا٤ٙف٠ٚٛأُ و٣ٍٙ ؼ٤ٍف ـا تطت ا١ٍِبٞ غٛاوتٝ غٛؼ لفاـ ؼٞؽ، 

ٚخٛؼ ٜ وٙٙؽ ٚ ١ٔٙب ـا ة٤بثٙؽ ٠ُٕ ٣ٔثٝ خب٤ٍب٣ٞ وٝ ؼـ وبغتبـ ؼاوتبٖ ٣ٔ تٛخّٝ

ؼٞؽ وٝ ٕٞس٥ٙٗ ثفـو٣ ا٤ٗ ؼاوتبٟ٘ب ثف ٔجٙب٢ ٔفثٟ ١ٔٙبٌٙبو٣ ٍ٘بٖ ٣ٔ. آٚـ٘ؽ ٣ٔ

اؼٞب٢ ١ٔٙب٣٤ ٔٛخٛؼ ؼـ ٔتٗ اوت؛ ثٙبثفا٤ٗ ثفـو٣ ا ٚ ت١ّٜٔٓٙب٢ ؼاوتبٖ، ضبُِ تمبثُ

، ث٥بٍ٘ف آٖ اوت  وٝ تبـ٤ع ٌف٤ٕبنؼاوتبٖ ثٛثىف ض٥ّف٢ ثف اوبن ا٢ٍِٛ وًٙ 

ثٝ ٔجبضث خؽ٤ؽ ٠ّٓ  تٛخّٝثب  أّباٌفزٝ اق ٔتٖٛ تبـ٤ػ٣ والو٥ه فبـو٣ اوت  ،ث٥ٟم٣

. ٢ ٥٘ك ٞىتـٚا٤ت، ٕٞسٖٛ ٤ه ٔتٗ ؼاوتب٣٘ لبثُ تط٥ُّ اوت، په ٤ه اثف اؼة

ثفؼ ٚ ؼـ قٔف٠آثبـ اؼث٣ ٤ه اثف تبـ٤ػ٣ ففاتف ٣ٔ ٤ٙفٚ آ٘سٝ تبـظ ث٥ٟم٣ ـا اق ضؽّااق 

ثػٍؽ ٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ آٖ ٣ٔؼٞؽ؛ وبغتبـ ـٚا٣٤ ا٤ٗ اثف اوت وٝ ضبِت٣ ؼاوتبٖلفاـ ٣ٔ

وجت ٥٘ىت وٝ په اق  په ث٣. آ٥ٔكؼغٍى٣ تبـ٤ع ـا ثب ٘فاٚت ـٚا٤ت ؼـ ٞٓ ٣ٔ

ٔتٕبؼ٢، ا٤ٗ وتبة ٕٞسٙبٖ ثف تبـن اؼث٥بت ٔٙثٛـ فبـو٣ ٌؿٌت لفٟ٘ب ٚ وبِٟب٢ 
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ؼـ پب٤بٖ . وٙؽ٢ غٛا٘ٙؽٌبٖ وٓ ضِّٛٝ أفٚق ـا ٥٘ك ثٝ غٛؼ خؿة ٣ٔؼـغٍؽ ٚ ضتّ ٣ٔ

: ٌٛؼا٢ٍِٛ وًٙ وٝ ؼاوتبٖ ٔٛـؼ ثفـو٣ ؼـ لبِت ٕ٘ٛؼاـ اـائٝ ٣ٔ

  ؼٞٙؽ٤ٜبـ٢ ففوتٙؽٜ ٥ٌف٘ؽٜ ٞؽف وٍٍٙف

ثبقؼاـ٘ؽٜ 

 وّٙبٖ ٔى١ٛؼ

 

 ١ٔتّٓ

ات ثٛثىف٘ح  

 

 ثٛؼِفخبت ٖ

 ثٛثىف

 

 ثٛؼِف

 
٤بؼآٚـ٢ 

ٞٛاغٛا٣ٞ       

 ثٛثىف

 ثٛؼِفؼٚوت٣ 

 ثّٛ٘ف ٍٔىبٖ

 ضبخت ثكـي

 اضٕؽ ثٗ اث٣ ؼاٚؼ

 

٤بؼآٚـ٢ ٞٛاغٛا٣ٞ 

 غٛاخٝ

٤بؼاٚـ٢ فتٛضبت 

 اف٥ٍٗ

 ثّٛ٘فٍٔىبٖ

 اضٕؽ

ٌٍ٘ٛت٥ٗ 

 ـٞب٣٤ ثٛثىف

 ثٛؼِفـٞب٣٤ 

٘دبت، ٔدبقات 

ٔى١ٛؼ 

 ثٛثىف

 ثٛؼِف

ٔى١ٛؼ، 

وّٙبٖ 

اٖوّٗ  

 ١ٔتّٓ

ٔى١ٛؼ، وّٙبٖ 

 ٘ؽاـؼ

 ٘ؽاـؼ

٘ؽاـؼ، وّٙبٖ 

 غٛاخٝ اضٕؽ

 اف٥ٍٗ

ٔى١ٛؼ  وّٙبٖ،

غٛاخٝ اضٕؽ 

 

 

اف٥ٍٗ      

 

وّٙبٖ ٔطٕٛؼ 

 ا٘تمبْ اق ض٥ّف٢

 

 

ثٛؼِفا٘تمبْ اق     

 تٙج٥ٝ ٔى١ٛؼ

 غٛاخٝ اضٕؽ

 

 

  اف٥ٍٗ 

 

ٔطٕٛؼ وّٙبٖ  

اضٕؽ غٛاخٝ  

 

 

 اف٥ٍٗ

 

ٔطٕٛؼ وّٙبٖ  

 ضبخت، وّٙبٖ،

  زبوف

 ٌٟف غ٥ّفٝ ٠جؽاهلل،

 ق٤فؼوتبٖ ١ٔتّٓ،  

اف٥ٍٗ       

 ٌٍ٘ٛت٥ٗ

 ثّٛ٘ف وّٙبٖ،

  غٛاخٝ ؼٚـا٘ؽ٣ٍ٤

  

اضٕؽ، ١ٔتّٓ،  

غ٥ّفٝ اق تفن   

 ٌٍ٘ٛت٥ٗ

 ثٛثىف

 ثٛؼِف 

 ٔى١ٛؼ

٤بفتٗ ٘دبت  

٤بفتٗ ٘دبت   

٤بفتٗ ٘دبت  

 ثٛثىف

 ثٛؼِف 

 ٔى١ٛؼ

 ثٛثىف

 ثٛؼِف 

 ٔى١ٛؼ

  ثّٛ٘ف وّٙبٖ،

       اضٕؽ ١ٔتّٓ،

ٌٍ٘ٛت٥ٗ        

وّٙبٖ اضٕؽ، خٝغٛا  

١ٔتّٓ اف٥ٍٗ،   

  ٔطٕٛؼ وّٙبٖ

 

ٍ هآخذ هٌاتع 

كتاتْا ( الف

. ٔفوكٍ٘ف  ،تٟفاٖ ،ؼٞٓ احذ ،وبغتبـ ٚ تأ٤ُٚ ٔتٗ ،(1388) ،اضٕؽ٢، ثبثه -1

. ٔفوك ٍ٘ف ،تٟفاٖ ،پب٘كؼٞٓ احذ ،ضم٥مت ٚ ق٤جب٣٤ ،(1387) ،ــــــــــــــ -2
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. ففؼا ،ٞبٖاِف ،ؼوتٛ قثبٖ ؼاوتبٖ ،(1371) ،اغٛت، اضٕؽ -3

ٟٔفاٖ ٟٔبخف،  ،ٞب٢ اؼث٣ ١ٔبِفؼاٍ٘ٙبٔٝ ٘ٝف٤ٝ ،(1385) ،ا٤ف٘بـ٤ٕب ،ٔىبـ٤ه -4

. آٌٝ ،تٟفاٖ. ؼْٚ احذ ،ٔطٕؽ ٘ج٢ٛ

ففقا٘ٝ تفخ١ٕ  ،ؼـآٔؽ٢ ثف وبغتبـٌفا٣٤ ؼـ اؼث٥بت ،(1383) ،اوىِٛك، ـاثفت -5

. آٌٝ ،تٟفاٖ ،ؼْٚ احذ ،٘بٞف٢

 ٍ٘ف ،تٟفاٖ ،ٔطٕؽـٔب اثٛاِمبو٣ٕ ،٢ٔجب٣٘ ٘ٝف٤ٝ اؼة ،(1384) ،ثفتٙه، ٞب٘ه -6

. ٔب٣ٞ

 ،تٟفاٖ ،غ٥ُّ غ٥ٙت ـٞجفثٝ وًٌٛ  ،تبـ٤ع ث٥ٟم٣ ،(1385) ،ث٥ٟم٣، اثٛاِفُٕ -7

.  ٟٔتبة

. وٛـٜ ٟٔف ،تٟفاٖ ،ٌٙبو٣؛ ٟٔؽ٢ پبـوبٔجب٣٘ ٍ٘ب٘ٝ ،(1387) ،زٙؽِف، ؼا٥ُ٘ -8

. ٤ٝؼ٥٘ب٢ تغؿ ،ٌٙبو٣ وبغتٍفاٌف٤ٕبن ٚ ٣ٙ١ٔ ،(1377) ،ودٛؼ٢، ففقاٖ -9

. ٍ٘ف ٠ّٓ ،تٟفاٖ ،ٍ٘ب٘ٝ ٌٙبو٣ وبـثفؼ٢ ،(1387) ، ------------10

. ففؼٚنا٘تٍبـات  ،تٟفاٖ ،٘مؽ اؼث٣ ،(1378) ،٥ٌٕىب، و٥فٚن -11

. وٕتا٘تٍبـات  ،تٟفاٖ ،ٔجب٣٘ ١ٔٙبٌٙبو٣ ٤ٛ٘ٗ ،(1381) ،٥١ٌف٢، ض٥ٕؽـٔب -12

 ،فتٕب١ٖٔٙبٌٙبغت٣ ي -تدك٤ٝ ٚ تط٥ُّ ٍ٘ب٘ٝ ،(1385) ، --------------13

.  وٕتا٘تٍبـات  ،تٟفاٖ
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