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    Minarets, as the spiritual heritage of diverse cultures, have continued 

to exist for thousands of years with different functions of navigation, 

call to prayer (Adhan), grandeur, turning buildings into landmarks, as 

well as economic and commercial functions. These ancient and Islamic 

structures have also had military and security functions that have not 

received much attention so far. This research thus aimed to study the 

role of minarets in domestic security and military. Investigating 

historical texts shows that minarets have played an important role in 

wars and conquests, capture of castles or their defense, and making 

commercial highways secure. Furthermore, the construction of military 

minaret-inscriptions next to towers of skulls in order to tell of the 

military campaigns and causes of the buildings of towers of skulls, 

which per se have been considered as a form of historiography, is only a 

part of the security and military functions of minarets as discussed in 

this research. 
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 وپهىاالق

گىیی، لیبایی، ؾػمث بؽٍی های هحؿؿؾ و هحًىؼ با کاقکكؾهای هؽحلف هىیكیابی، اـاو ها، هیكاخ هؿًىی فكهًگ هًاقه    
ؾهًؿ. ایى بًاهای باوحايی و  به بًاها و يیم کاقکكؾهای الحّاؾی و جصاقی، هماقاو وال اوث که به ظیات ؼىؾ اؾاهه هی

ها، ؾق  اوث. بكقوی يمً هًاقهيیم بىؾه که جاکًىو چًؿاو هىقؾ جىشه لكاق يگكفحه اوالهی، ؾاقای کاقکكؾهای يػاهی و اهًیحی 
اهًیث ؾاؼلی و ؾكِه يػاهی، هىاله هىقؾ يػك ایى پژوهً اوث. ظاِل ایى پژوهً که ٔمى بكقوی هحىو جاقیؽی 

های جصاقی و اهًیث ٌاهكاه ها و فحىظات، جىؽیك للؿه یا ؾفاؼ ال آيها ها ؾق شًگ ِىقت گكفحه، گىیای ایى اوث که هًاقه
  های ايىايی، به لّؿ اقائه گماقيهای يػاهی ؾق کًاق کله هًاقه ايؿ. همچًیى اظؿاخ هًاق_ يىٌحهيمً ههمی ایفا کكؾه

ٌؿه، جًها بؽٍی ال کاقکكؾهای اهًیحی و  ها که ؼىؾ يىؾی جاقیػ يگاقی هعىىب هی ها و ؾلث واؼث کله هًاقه لٍکكکٍی
 اوث.  که ؾق ایى پژوهً هىقؾ بعد لكاق گكفحه هاوث يػاهی هًاقه

 34/45/1441: افتیدر خیتار

 46/14/1441: زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 همؿهه
ی قا هیل ؾق ایكاو هًاق ال ؾوقه باوحاو و ؼّىًِا ؾّك اٌکايی وشىؾ ؾاٌحه که ال شمله آيها هیل يىقآباؾ اوث. اها ؾق ایًصا واژه

شهث جمئیى، ی هًاق که غاهكًا اولیى و ههمحكیى کاقکكؾ آو، پیً ال لكاقگیكی ؾق کًاق هىاشؿ ؾوقاو اوالهی بهؾاقین و يه واژه
لّؿ هىیكیابی بىؾ  ٌکل جیكک و به ای واؾه به آقایًؿگی، لیبایی و المای ظه ؾػمث بىؾه اوث. هًػىق ال هیل ؾق والؽ وحىو و واله

کكؾيؿ. با جىشه به لغث ؾكبی  ؾق بیاباو گن يکًًؿ؛ و غاهكًا ٌب هًگام هن قوی آيها آجً قوٌى هیجا هىافكاو و کاقوايیاو قاه ؼىؾ قا 
پیمىؾيؿ و لفا هًاق لغحی ؾكبی اوث. هبحکك ایى يػك هیلى بكايؿ اوث که  قاه هی  ها هؿمىاًل ؾق ٌب بكؼی هؿحمؿيؿ که ؾكب« ياق»

ها هؿمىاًل ال وحاقگاو، ظكکث هاه و فٕىالت  اوث. ایى ؾقظالی اوث که ؾكبيػكیه وی هىقؾ اوحًاؾ بىیاقی ال هعمماو لكاق گكفحه 
 هؿماقی اوالهی: ٌکل، کاقکكؾ و هؿًی، ( ؾق کحاب3191کكؾيؿ.  هیلى بكايؿ) ظیىايات بكای ًٌاوایی هىیكها اوحفاؾه هی

هًك و هؿماقی ( ؾق کحاب 3179و يیم اجیًگهاولو و الگ گكابك) بك هؿماقی هحمؿم هىلماياو( ؾق کحاب گفقی 3191کكوىل)
( ؾق 3187ايؿ. ظیؿقی)کلیىاهای ٌام، هىیعیث و قوم ؾايىحه  های ها قا بكز ؾًىاو هكشؽ اکرك جعمیمات، هًٍاء هًاقه، بهاوالهی

كی آو ؾق های هاقپیچ ایى واله و به کاقگی ها قا ؾق چغاليبیل شىحصى کكؾه و به ٌکل ، هًٍاء اولیه هًاقه«شىحاقی ؾق باب هًاق»هماله 
که يمىيه آو ؾق هكکم ٌهك « هًاق ٌهِك ایكايی»اوث. به گفحه وی طىلىو ؾق هّك اٌاقه کكؾههىاشؿ المحىکل ؾق واهكا و هًاق هىصؿ ابى

ال باب « َهفَؿل»بك ولو « َهًاق»گىیؿ که  اوث. وی هی ی لیگىقات چغاقيبیل الگىگیكی ٌؿهگىق ؾق يمؾیکی فیكولآباؾ اوث، ال يمىيه
یا ياق به هؿًای آجً ؾق لباو ؾكبی، اون هکاو و به هؿًای آجً و یا هعل يىق اوث که به اظحمال بىیاق لیاؾ ال ٌهكهای ایكايی به يىق 
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اوث؛ و ایًکه هیلى بكايؿ با اٌاقه به ایى هؿًای لغىی، هًبؽ الهام هعل آجً قا، لباو ؾكبی واقؾ ٌؿه و هصؿؾًا ؾق ایكاو اوحفاؾه ٌؿه
وشىؾ  قوؿ. بًابكایى ؾق هىقؾ ایًکه هًاق چكا، ال چه لهايی و ؾق کصا به ؾايؿ چًؿاو ِعیط به يػك يمی ه و يه ایكاو هیفايىن اوکًؿقی

 ، اؼحالف يػكهایی وشىؾ ؾاقؾ.آهؿه
هایی  والهها قا  اوث. اگك هًاقهایى واله باوحايی با هًٍاء هحفاوت که به بكؼی ال آيها اٌاقه ٌؿ، کاقکكؾهای هحؿؿؾی يیم ؾاٌحه  

ٌؿيؿ، کاقبكؾ جصاقی و هفهبی آيها قا يیم ؾق ؾًىاو جابلىی قاهًما اوحفاؾه هیها به ها، ٌهكها و آجٍگاه بؿايین که ؾق کىیك یا کًاق آباؾی
بٓ ليؿگی کكؾيؿ، بلکه آيها ي ها قا بكای جفكیط و وفك طی يمی ها و ؾٌث های طىاليی بیاباو این. لیكا اواوًا کاقوايیاو قاه يػك گكفحه

ها و به  ها، بلکه ال هىیكهای ؾقیایی و با کٍحی الحّاؾی قووحاها و ٌهكها بىؾيؿ. کاقی که يه جًها ؾق قول به ؾًىاو هىافكاو بیاباو
(. ؾق والؽ 4/663: 3181ٌؿ )ؼىايؿهیك،  قویؿ، ايصام هی  های هكجفؿی که اقجفاؼ آيها گاهی به بیً ال ِؿ هحك هی قاهًمایی واله

های بمقگ قا ال اهىاز هحالطن ؾقیاهای  ای هىحمك ؾق بًاؾق، با هّكف ايؿکی يفث و هیمم، کىقوىیی ؾق جاقیکی بىؾيؿ جا کٍحیه هًاقه
ای ال  های ؾػیِن هكجفؽ، همچًیى، شلىه هاوث. ایى واله طىفايی به وىاظل اهى بکٍايًؿ که ؼىؾ گىیای ؾملکكؾ جصاقی ایى واله

ی هىقؼاو ؾوقه ایلؽايی ها و بالاقها بىؾيؿ که به گفحه الهی ؾق کًاق هىاشؿ، هؿاقن، آقاهگاهٌکىه، ؾػمث و لیبایی ٌهكهای او
( و گاه بكای قؤیث هالل 361-356: 3941ٌؿيؿ ) پىي هی بًؿی و پالن ها، آـیى ها و ؾماؾاقی الله ؾق شٍى يػیك قٌیؿالؿیى فٕل

های  ها همچًیى با لابلیث شفب يىوايات، ال قايً و ظكکث هصمىؾه (. هًاقه1/3134: ز3171قفحًؿ )ٌاقؾو،  هاه بك فكال آيها هی
قوؿ هغفىل هايؿه اوث و آو جىاو  يػك هیکكؾيؿ. البحه آيها کاقکكؾ ههن ؾیگكی هن ؾاٌحًؿ که به  واؼحمايی باٌکىه شلىگیكی هی

ی ایى واله، بیً ال ث. یؿًی آيچه ؾقباقهاوهای هؿاِك چًؿاو بؿاو جىشه يٍؿه  ای که ؾق پژوهً يػاهی و اهًیحی آيها بىؾ؛ هىأله
های  همه هىقؾ جعمیك لكاق گكفحه هًٍاء پیؿایً، لهاو واؼث، هؿًای لغىی و کاقکكؾهایی يػیك هىیكیابی، جصاقت و ویژگی

ه ـکك اوث که با ی اهًیحی و يػاهی آيها يیم جىشه ٌىؾ. اللم ببه شًبه اوث؛ ولی ؾق ایى هماله وؿی ٌؿهآقایًؿگی و لیبایی بًا بىؾه 
جىشه به هعىقیث هىٔىؼ هماله یؿًی هًاق، باله لهايی ایى پژوهً، لابلیث جعؿیؿ يؿاٌحه اوث. الآيصا که ؾمك ایى واله به ايؿاله 

اوث با اقائه جؿكیفی ال  کكؾو باله لهايی بكای آو کاقی هٍکل بىؾه و لفا ؾق ایى پژوهً وؿی ٌؿهلؿهث جاقیػ ایكاو بىؾه، هٍؽُ
 كؾهای اهًیحی و يػاهی هًاقه و ؾق لالب هىٔىؾی، هباظد، يػن و ویاق هًاوبی پیؿا کًؿ.کاقک

 کاقکكؾهای اهًیحی

هایی ؾقباقه جهؿیؿ، کاقبكؾ ؾملی  هًگام ايؿیٍیؿو به اهًیث، هؿًای ؾق اهاو بىؾو ؾولث ال ظمله همكاه با اهکاو شًگ و پكوً
اهًیث ؾق لغث، به جك ال ایى هىاقؾ اوث.  ٌىؾ؛ اها هفهىم اهًیث پیچیؿه باؾق هیو ههاق و هؿیكیث يػاهی بیً ال هك چیم به ـهى هح

يفه و پفیكي ال طكف گكوه جؿكیف های ٌؽّی، اؾحماؾ به هؿًای آلاؾی، فمؿاو جكن، اطمیًاو ال اقٔای اظحیاشات و ؼىاوحه
ٌىؾ  هكگىيه جهؿیؿ و ظمله، اهًیث ياهیؿه هیالمللی بكای قویاقویی با اوث. ؾق والؽ آهاؾگی فكؾی، اشحماؾی، هلی و بیىٌؿه

(Leffler, 1984: 246-81،3195(. اهًیث شاو و هال، اهًیث ویاوی، اشحماؾی، الحّاؾی، ابؿاؾ هؽحلف اهًیث اوث )قهبك :
ی ال وكلهیً های اشحماؾی ؾق همابل جهؿیؿات ؾاؼلی و ؼاقشی اوث؛ اها هفهىم ظفاغث ال اقلياهًیث اشحماؾی به(. 331-331

اهًیث هلی  (.317و 341: 3179ها هحفاوت اوث )هیكؾكب،  به وكلهیًی ؾیگك هن به لعاظ جمایمات اشحماؾی و هن جفاوت ؾولث
يیم هعؿوؾ به اهًیث يػاهی ِكف يیىث و لهاهؿاقی ویاوی، لؿقت الحّاؾی، يىآوقی و فًاوقی و ظیات ایؿئىلىژیک قا 

ها ال يػك اهًیث الحّاؾی، اهًیث اشحماؾی، اهًیث هلی و يػاهی،  جؿاقیف، هًاقه(. بكاوان ایى 31:3186)هًؿیايی،گیكؾ  ؾقبكهی



 هكین ؼىكوآباؾی 53

 

 2 / شماره6/ دوره 1441/ سال جنگ یخیمطالعات تار

 

ها جأهیى  ؾًىاو ٌاؼّی بكای جؿییى هكلهای وكلهیًی یاؾ کكؾ. هًاقهجىاو ال آيها به ايؿ. ال شمله هی کاقکكؾهای غیكلابل ايکاقی ؾاٌحه
 قفحًؿ. ٌماق هیِلط به لعاظ هًكی، لباوی اهًیث اشحماؾی و الحّاؾی جصاق و ؾق بكؼی هىاقؾ و به کًًؿه

 ای بكای جؿییى هكلهای وكلهیًی هًاقه؛ جیكک یا يٍايه
اوث. هكلهای وكلهیًی یا جىوط یاؾ ٌؿه جاقیػ طبكیؾًىاو یکی ال ابماقهای جؿییى ظؿوؾ ؾق هحىو کهى ال شمله ال هًاق به

پفیك اوث جىوط هكلهای هًّىؾی واؼحه  هایی که جكؾؾ به قاظحی اهکاوها یا ؾق هکاوها و ؾقهها، کىه هكلهای طبیؿی هايًؿ قوؾؼايه
ٌىؾ. طبكی ال اظؿاخ هًاق یا هیلی بیى هكلهای ایكاو و هفحاالو، الىاهی های هكالبث جؿییى هیی ايىاو هايًؿ وین ؼاقؾاق و بكزٌؿه

اوث. غاهكًا ی ٌكلی ایكاو واقؾ ٌؿيؿ، یاؾ کكؾهها به ومث طؽاقوحاو و هكلها کكؾيؿ و با فٍاق جكک که ؾق باؼحك چیى ليؿگی هی
ای بًا  اوث. به گفحه طبكی، وی بیى وكلهیى ایكاو و آيها، هًاقههایی با آيها يیم ؾاٌحه م(، شًگ411-418بهكام پًصن )گىق( )ظک: 

/ 3: 3178طبكی، «)ؿهیچ هؿاؼلث با یکؿیگك يکًً»که بك باالی آو قوی گؿاؼحه قیؽحه بىؾيؿ جا « همه ال وًگ یک لؽث»کكؾ 
کكؾيؿ. هكچًؿ طبكی آيها قا جكک ياهیؿه،  قا هٍؽُ هی« ظؿ جكک»های یک جکه که ال کىه آوقؾه ٌؿيؿ،  (،  ایى وًگ664-666

ها  که ایى لىم هفحاالو بىؾيؿ که ؾكبایى بؿاو ؾلیل اوث که هًابؽ اوالهی اواوًا با جكکاو په ال اوالم هىاشه ٌؿيؿ، ؾقِىقجی
يػك ال هًٍاء وشىؾی آيها غاهكًا ظمالت هفحاالو به يىاظی ٌكلی ایكاو و گىحكي للمكوٌاو باؾد اهیؿيؿ. ِكفي هیاطله هی

ؼىاوث ٔمى جؿهؿ به  م( هی 459-484گىیؿ که فیكول واوايی)ظک:  اوث. طبكی هیيبكؾهای بؿؿی شايٍیًاو بهكام با آيها بىؾه
ها آيكا  های ایكايی بیكوو کًؿ؛ لفا هًاق قا به پايّؿ فیل بىث. فیل طله قا ال وكلهیىظؿوؾی که بهكام با يّب هًاق جؿییى کكؾه بىؾ، هیا

کكؾ. اگك چه يحیصه ایى الؿام کٍحه ٌؿو فیكول ؾق شًگ هكات و ال ؾوث ؾاؾو  کٍیؿيؿ و لٍکك پٍث وك هًاق ظكکث هی به شلى هی
بیى جكکاو و هیاطله که ؾق ایى هًبؽ ؾوقاو اوالهی هطكض يػك ال بكقوی هاشكای شًگ و بعد يژاؾی های بیٍحك بىؾ، ِكف وكلهیى

ی ِلط و ذبات بكای شلىگیكی ال شًگ و جًً بیٍحك ؾًىاو ؾالهث و يٍايگك هكل ویاوی و وكلهیًی و همچًیى يٍايهاوث، هًاق به
 اوث.هكلی اوحفاؾه ٌؿه

 های ویاوی  ها هكوز فكهًگ ِلط و فكاجك ال هكلبًؿی هًاقه
اوث. جمؿو اوالهی با شفب  ها قا به هن پیىيؿ لؾه و ايىاو  ها همىاقه فكاجك ال هكلهای ویاوی ظكکث کكؾه كهًگلباو هًكها و ف

ذبات و هحماقو ویاوی لكوو اولیه  های هحؿؿؾ واؼحه ٌؿ. ظاکماو و والطیى بكای اؾاهه ظیات ؼىؾ ؾق ليؿگی بی هًكها و فكهًگ
كايی و اوالهی قا ظفع کًًؿ. ظحی بكؼی، ال شمله ؾق ؾوقه واهايی، بؿوو جىشه به يىؼ اوالهی، جالي کكؾيؿ جا جؿاؾل بیى فكهًگ ای

های ؾیگك ياهه يىٌحًؿ. ایى جباؾل فكهًگی و هًكی،  آوقی بهحكیى الگىهای آؾاب ؾیىايی و ؾقگاهی به وكلهیىيگاه ویاوی، بكای شمؽ
ویژه طی ی ویاوی و يػاهی قابطه غالب و هغلىب و بهها يػك ال جیكگیهای جاقیؽی ِكف جكیى ِعًه ها و ؾق ؼٍى ؾق شًگ

های هغلىب قاهی  های هفحن جا ؾهن هصكی، جعث فٍاق ولطه شىیاو، جكن ال آياو و به ؾيبال ذكوجی که ال وكلهیى وؿه
ؾًىاو آوقؾ. به وشىؾهای فاجط ٌؿه بىؾ، لیباجكیى هًكها ؾق بًاها و ؾماقات با ٌکىه قا جىوط هًكهًؿاو کٍىقهای هغلىب بهوكلهیى

ؾوث هًكهًؿاو ٌیكالی واؼحه ٌؿ. بًای های باٌکىه ؾوقه جیمىقی ؾق ومكلًؿ بهها، هىاشؿ و هؿاقن با هًاقههرال، لیباجكیى باـ
های ویاوی یاؾ کكؾ. ایى هؿقوه و  جىاو به ؾًىاو يمىيه ؼىبی ال ظكکث هًكها شلىجك ال هكل بًؿی هؿقوه چهاق هًاق غیاذیه یمؾ قا هی

هصكی ظاکن  758-713الؿیى ؾلی ولیك ٌاه ٌیػ ابىاوعك ایًصى)ظک های آو ؾق یمؾ، بك اوان طكظی بًا ٌؿ که اهیك غیاخ اقههً



ا به قوایث هحىو جاقیؽیه کاقکكؾهای اهًیحی_ يػاهی هًاقه  54 
 

 2شماره  6/ دوره 1441/ سال  جنگ یخیمطالعات تار

ال ٌیكال طكض هؿقوه و »کًؿ: قوایث هی جاقیػ یمؾاواؼك ؾوقه ایلؽايی بك فاقن و اِفهاو(، ال ٌیكال فكوحاؾه بىؾ. شؿفكی هىلف 
-364جا:  )شؿفكی، بی« هؿقوه ؾماقت کكؾ با ؾقگاه ؾالی و ؾو هًاق که هرل آو ؾق هیچ ؾیاق يیىث ؼايماه و بماؼ ذالخ بفكوحاؾ، و

361 .) 
بك اوان ایى قوایث، هًگاهی که ٌاه ابىاوعك ایًصى بكای يبكؾ با آل هػفك ال ٌیكال به وىی یمؾ ظكکث کكؾ و ال ؾوق هؿقوه و 

ظاکن یمؾ  759-738لگٍث. هكچًؿ بؿؿًا اهیك هػفكی هباقلالؿیى هعمؿ )ظک های لیبای آو قا ؾیؿ، ال شًگ هًّكف ٌؿ و با هًاقه
ای قا ؾاؾ که باؾد بالگٍث ٌیػ ایًصى ٌؿه بىؾ. باوشىؾ ایى، آيچه   و کكهاو(، ال وك غكوق، جؿّب و ظماقت، ؾوحىق جؽكیب هؿقوه

هایی بىؾ  ض ايىايی وكکً، په ال ؾیؿو هًاقهال ایى ظاؾذه بكشای هايؿ، بالگٍث یک لٍکك و شلىگیكی ال ؼىيكیمی و آقام ٌؿو قو
های ویاوی کًًؿ و پیىيؿ هًكی و ؾاطفه ايىايی و ِلط و اهًیث قا بیى  های هًكی قا شایگمیى گىىث که جىايىحه بىؾيؿ پیىوحگی

یحی و شغكافیایی هایی که به لعاظ لىه ٌىؾ که اٌحكاکات هًكی بیى وكلهیى ٌهكهای یمؾ و ٌیكال بكلكاق يمایًؿ؛ و لفا هالظػه هی
 اوث.های ویاوی بىؾه جك ال هكل بًؿی های یکىايی ؾاقيؿ،  همىاقه لىی ویژگی

 ها و کاقوايیاو جأهیى اهًیث ٌاهكاه
طىق هؿمىل، هًگام ؾبىق ال ها به اوث. کاقواوها بىؾه ها، قاهًمایی کاقواو گفحه ٌؿ که یکی ال ههمحكیى ؾالیل اظؿاخ هیل

 ٌؿيؿ:  وه هٍکل ؾمؿه هىاشه هیها با  ها و بیاباو ؾٌث
ؾلیل ؾىاهل طبیؿی يػیك به هىأله اول، ِعث قاه و شلىگیكی ال وكگكؾايی و گن يٍؿو ؾق هىیكهای اٌحباه بىؾ. وكلهیى ایكاو

 ؼٍک و باال بىؾو هیماو ؾقشه ظكاقت و جبؽیك، ؾاقای جىلیؽٌؿو ؾق کمكبًؿ ؼٍک و يیمهها، هیماو باقيؿگی، والؽ پىحی و بلًؿی
؛ بًابكایى گن يٍؿو و ؾوحكوی به آب و اهکايات قفاهی و قفؽ (1-6: 3189شغكافیایی شمؿیث پكاکًؿه و ؾوق ال هن اوث )یاوىقی،

 ها ال قاهمياو بىؾ.  اوث. وىهیى ؾاهل هن ظفع اهًیث کاقواوجًٍگی و ؼىحگی، ؾوهیى چالً کاقوايیاو بىؾه
: 3147های يؽىحیى هصكی، پك ال قاهمياو و بىیاق يااهى بىؾ )اوحؽكی،  گاقاو وؿهيهای کكهاو و یمؾ و لن به گفحه شغكافی بیاباو

های فكاواو و بك اوان یک يػن و  ها و هًاقه (. اها با اظؿاخ هیل356: 3168؛ شیهايی، 344-341: 3145ظىلل،  ؛ ابى384-387
ه یؿًی لاوقؾ ؾمىی هلکٍاه، اهًیث جكؾؾ ویژه ولصىلیاو کكهاو و جىوط هإوه ولىلویاق هٍؽُ، ؾق ؾوقاو ولصىلیاو و به

ها با ٔىابط  بالقگاياو و کاقوايیاو ؾق اطكاف ایى ایالث جٕمیى ٌؿ. یکی ال کاقهای ههمی که ؾق ایى لهیًه ايصام ٌؿ، اظؿاخ هیل
ىق هؿمىل، فاِله طها، يعىه اوحمكاق و فاِله آيها جىشه ٌؿ. به ؼاَ بكای پىًٌ هك وه هىٔىؼ بىؾ. ؾق ایى قاوحا به اقجفاؼ هیل

کكؾيؿ  فكوػ بىؾ و هك وه یا چهاق فكوػ، هًاقه يّب هی 14ٌؿ. هراًل ال َوِك ؾقه، جا فهكز بن کكهاو  هبؿاء جا همّؿ هٍؽُ هی
هًاق اللم بىؾ. يمل اوث که ال ٌیكال جا ومكلًؿ چهاق هًاق فاِله بىؾه  8جا  6که ؾق ایى ِىقت ( 31:3116الؿیى کكهايی، )افٕل

های به کاق قفحه بیً ال  گیكی یا هایل بىؾ. اقجفاؼ هیل  (. به ایى هؿًا، هًاق یک واظؿ ايؿاله3158: 3171لكلاق ومكلًؿی، اوث )ؾبؿا
ٌؿ. ؾق ایى ِىقت کاقوايیاو با ؾیؿو هیل بؿؿی که ال چًؿ فكوؽی ؾیؿه  ؾو بكابك لؿ آؾهی بىؾ و بایؿ ال هیل اول، هیل ؾوهی پیؿا هی

جىاو به هاشكای ظمله هغىل به ؼىاقلم اٌاقه کكؾ که هًاقه ٌّث هحكی آو ال  كؾيؿ. ؾق جائیؿ آيچه گفحه ٌؿ، هیک ٌؿ قاه قا گن يمی هی
جاؼحى کكؾيؿ، »هغىالو که گماو کكؾيؿ ؼىاقلم و گكگايس ؾق آو يمؾیکی اوث، به لّؿ غاقت ٌؿ. اها  فاِله ؾو وه هًملی ؾیؿه هی

 (.331: 3185هؿایث، «)ؼٍن که اوباو ایٍاو هايؿه ٌؿه بىؾ آو هًاق قا ؼكاب يمىؾيؿ شا قویؿيؿ، ال کركت بؿؿ ال ؾو وه قول بؿاو
بكای ظل هىأله ؾوم یؿًی قفؽ جًٍگی و ؼىحگی، اطكاف هیل، ؼايی)ظىْ و چٍمه آب( و ظماهی ال آشك واؼحه ٌؿه بىؾ و 
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باٌؿ. هؿمىاًل فكؾی يگهباو، ٌبايه قول ال ِىقت قووحا و ٌهك جىايىث ؾاهل گىحكي بؿؿی آو به وکىيحگاهی ایصاؾ ٌؿ که ؼىؾ هی
ؾاٌث. ال طكفی، چىو ال هك هیل، هیل ؾیگك يمایاو بىؾ طبیؿحًا ؾق  هیقا قوٌى يگه، با آجً یا چكاـ آو ها کكؾ و ٌب هًاق هكالبث هی

جىايىحًؿ هحىشه  ها، هی اؼ هیلِىقت ظمله قاهمياو، ال طكیك يگهباياو هىحمك، آيها لابل هٍاهؿه و قؾیابی بىؾيؿ. لیكا ال طكیك اقجف
-ها گفحه ها و قفاه کاقوايیاو په ال اظؿاخ هیل الؿیى کكهايی ؾق اهًیث شاؾهکًًؿ. افٕل ٌىيؿ که قاهمياو به کؿام ومث، فكاق هی

و چهاق ظؿ کكهاو چًاو ٌؿ که گكن و هیً باهن آب ؼىقؾی و ؼّب و فكاؼی بعؿی ٌؿ که يملۀ اؼباق »اوث: 
 (.31:3116«)ايؿ آوقؾه

 جأهیى اهًیث هعالت ؾق بكابك آجً وىلی
ٌؿ. جًها با قؾایث ایى لاؾؿه، اهًیث  گفحه ٌؿ که ههمحكیى ویژگی هًاق اقجفاؼ آو اوث و بایؿ ال یک هیل، هیل ؾیگك ؾیؿه هی

هؿًی بىؾ که ظاکماو  کكؾيؿ به ایى های بلًؿ ًٌاوایی هی ٌؿ. ظال اگك ؾاؼل ٌهكها قا ؾق فىاِل هؿیًی با هیل ها بكلكاق هی کاقواو
ؾلیل هىائل هفهبی و لىهی، کاقایی يیافث اها ؾق ؾرمايی به ؾوث گیكيؿ. البحه ایى کاقکكؾ ؾق ایكاو بهجىايىحًؿ کًحكل کلی ٌهك قا به هی

 ظكیك»یا « یايمىو»ای ؾق وفكياهه ؼىؾ به جفّیل هىٔىؼ قا ٌكض ؾاؾه اوث. وی اِطالض  ٌؿ. هكاغه ؼىبی ال آو اوحفاؾه هی
بًا ٌؿه اوث و لكاوالو به هعٓ ؾیؿو « لله یايمىو»های بلًؿی به يام  هًاقه« اوالهبىل»گىیؿ ؾق  کًؿ و هی قا ـکك هی« وىلی

کًًؿ و بؿؿ ال يین واؾث، همه اهالی ٌهكی که پًس ًٌ فكوػ  ای ال ٌهك، هفث جیك جىپ ٌلیک هی ؾالهث یايمىو ؾق هك گىٌه
کٍؿ: یايمىو واق!؛  لكاول يمؾیه لله فكیاؾ هی»صا و ؾق کؿام هعل اوث. بؿیى جكجیب که اوث، هحىشه ؼىاهًؿ ٌؿ که آجً ؾق ک

الفىق ليؿ یايمىو واق! ؾق فالو شا و فالو هعله. فی ًٌىؾ. آو هن ؾق جمام هعله فكیاؾ هی ِؿای او قا بگصی و لكاول کىچۀ ؾیگك هی
ها قا بىحه، هعٓ  هًحػك ٌیپىق ظأكباي هىحًؿ. فىقًا اوبِؿا به ِؿا وِل ٌؿه، شمیؽ اوباب و آالت اطفائیه ظأك اوث؛ 

 (.131/ 1: 3185یی هكاغه«)قوايًؿ ها قاه افحاؾه، با يػام هؽّىَ هؿصاًل ؼىؾ قا به شای ظكیك هی ًٌیؿو ٌیپىق ؾكاؾه
ٌؿ. لیكا  گی اوحفاؾه يمیٌؿ. چًايکه گفحه ٌؿ ؾق ایكاو ال ایى ویژ بؿیى طكیك ال وكایث آجً به بالاقها و وایك ابًیه شلىگیكی هی

ها بكای هماهًگی بیٍحك ؾق کاقکكؾ آقایًؿگی غكق ٌؿ و لفا ال اقجفاؼ آيها کاوحه ٌؿ و ؾق هىاقؾی  جؿقیس هًاقهال یک وى ؾق ایكاو به
های  اقههای بلًؿ و لؿیمی الؿام ٌؿ؛ و ال طكفی ؾیگك، فٕای هفهبی شؿیؿ ؾق ؾوقه ِفىی هايؽ واؼث هً ظحی به کىجاه يمىؾو هًاقه

ٌؿ بؿاو وبب که ؾق  بلًؿ و قفحى بك باالی آيها بىؾ. ؾق ایى لهاو قوایاجی به يمل ال ائمه اظؿاخ هًاق ؾق کًاق هىصؿ بؿؾث ٌمكؾه هی
ای بلًؿجك ال هىصؿ  لهاو قوىل ؼؿا وابمه يؿاٌحه اوث؛ و همچًیى با يمل قوایاجی ال اهام ؾلی و اهام ظىى ؾىکكی به اقجفاؼ واله

(. یکی ال هباظری که ؾق ایى ؾوقه هطكض ٌؿه بىؾ ظفع ظكین 333: 3161؛ هصلىی، 311: 3187ٌؿ)ٌیػ طىوی،  یاؾحكاْ ه
های هكؾم کاهاًل جىلط ؾاٌث و لفا  های بلًؿ بك ؼايه های هكؾم هًطبك با فمه اوالهی و يیم فكهًگ ایكايی بىؾ. لیكا هًاقه ايؿقويی ؼايه

ى ؾوقه همًىؼ ٌؿ؛ و ؾق جأییؿ ایى همًىؾیث، به اـاو گفحى هىـو ؾق لهاو پیاهبك بك قوی لهیى یا اـاو گفحى هإـياو بك آيها هن ال همی
ها کاوحه ٌؿ و یا اواوًا هًاقه  ها هحىلف، بلکه ال اقجفاؼ هًاقه ٌؿ. لفا ؾق ایى ؾوقه يه جًها اـاو گفحى بك هًاقه پٍث بام هىاشؿ اٌاقه هی

های ایكايی به اوحرًای هًاقه  فكايىه ؾق ؾقباق فحعؿلی ٌاه لاشاق(، به اقجفاؼ پاییى هًاقهچًؿايی واؼحه يٍؿ؛ چًايکه ژوبك )وفیك 
که ؾولث ؾرمايی ال لله یايمىو یا (. بًابكایى ؾقظالی311: 3147اوث )ژوبك، های بلًؿ ؾرمايی اٌاقه کكؾه ولطايیه يىبث به هًاقه

هملکث بؿبؽث ایكاو، اگك »ای  که پًس ًٌ فكوػ ؾاٌث؛ به گفحه هكاغهکكؾ  هیهای قفیؽ، بكای ظفع اهًیث ٌهكی اوحفاؾه هًاقه
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پاًٌؿ. ایى اوث که چًؿیى  هاوث که با کاوه و باؾیه ال بیكوو آب آوقؾه هی وىلؾ. لو و بچه یه باق اجفاق افحؿ وكاپای ٌهك و بالاق هی
وىل ًصاه ؾکاو طؿمۀ ٌكاقۀ آجً ؼايماوباق بالاق قٌث وكاپا وىؼحه، ؾق ظكیك هكاغه و اقؾبیل ؾق یه واؾث هٍحّؿ و پ

 (.131/ 1: 3185«)گكؾؾ هی

 هن ايؿیٍی قؾیث پای هًاق
ايؿ؛ و  ٌؿه اوث که قؾایا بكای قفؽ هٍکالت ؼىؾ لیك آو شمؽ هی، ؾق لقيگ هًاقه لؿیمی وشىؾ ؾاٌحهجاقیػ ویىحاوبك اوان 

چىو بك قؾّیث لیاؾت و بیؿاؾی »کكؾيؿ:  حماؾی ٌهك قا بكآوقؾ هیبًابكایى بكؼی ال ظاکماو ال جصمؽ قؾیث پای هًاق، هیماو اهًیث اش
باٌؿ جؿبیك ؼىیً بپای هًاقۀ کهى کًًؿ و آيصا شمؽ ٌىيؿ و به هػالن ٌىيؿ، چىو ؾاؾ يیابًؿ هن آيصا آیًؿ و جؿبیك گكیؽحى 

 (.166: 3166جاقیػ ویىحاو،«)کًًؿ

 کاقکكؾهای يػاهی
ها،  ها ؾق اوحعکام یا ظفاغث ال اقگ ٌىؾ ؾباقجًؿ ال: جىايایی هًاقهد بؿاو پكؾاؼحه هیها که ؾق ایى هبعکاقکكؾهای يػاهی هًاقه

يگكی بىؾ، يگاقی و جاقیػهای يػاهی که ؾق ظکن کحیبه های ؾاؼلی و ؼاقشی، هًاق يىٌحه ها ؾق ؾقگیكی های جىپ و هًاقه شًگ
 ها و واؼحى هًاقه ال ابماق شًگی و بؿو هؽالفاو. ًاقههای هؽحلف بك قوی ه هصالات هؽالفاو ؾاؼلی و ؾٌمًاو ؼاقشی به قوي

 ها  ها و جىپ شًگ هًاقه
ها بىؾ که ؾمؿجًا جىوط ظاکماو ٌهكها  ای ال بالاقها، هؿاقن، هىاشؿ و اقگ جكیى ویژگی طكاظی ٌهكهای اوالهی هصمىؾه ههن

های ٌهك ؾیؿ  ها و ؼكوشی بًاها بىؾيؿ و بك وقوؾیجكیى  ٌؿ و به همیى ؾلیل ال يػك اقجفاؼ و اوحعکام، بكجكیى و هىلط واؼحه هی
ٌؿ، به ویژه اگك قوالی ؾاٌحًؿ  ها بىؾيؿ لیكا همه چیم ال باالی آيها بهحك ؾیؿه هی ؼىبی ؾاٌحًؿ. بكجك ال همه ایى ؾماقات، طبیؿحًا هًاقه

ٌؿ، ؾق ایكاو ایى ویژگی  هیگكفحهوىلی بهكه ها بكای شلىگیكی ال آجً (. لفا اگك ؾق اوحايبىل ال اقجفاؼ هًاقه363: 3161)فیگىئكوا، 
ها جا پیً ال  ٌؿ. هیؿاو ؾیؿ وویؽ و اقجفاؼ لیاؾ هًاقه کٍی و ؾقگیكی بیى ؾولث و هلث اوحفاؾه هیبكای يااهًی ؾاؼلی و يماؼ، لٍىو

کكؾ.  اؾاق به کًحكل آيها هی، ؾٌمًاو، هؽالفاو ویاوی، يیكوهای هكؾهی و هعالت قا و-که ههمحكیى ویژگی و کاقکكؾ آيها بىؾ-ِفىی
ی ( ال هًاقه131: 3185بىؾ. به گفحه لمی) ویژه اگك فاِله ایى ؾو به هن يمؾیک ؾايىحًؿ؛ به ها قا فحط للؿه و اقگ ٌهك هی لیكا فحط هًاقه

او ویاوی که لؿقت قو گاهی هؽالفٌؿيؿ. ال ایى قفحًؿ و وپه ال باالی هًاق و ال طكیك يكؾباو واقؾ للؿه هی شلىی للؿه باال هی
ايؿاؼحًؿ جا اهکاو جىؽیك للؿه قا  قا هیهای هٍكف بك آو کكؾيؿ هًاقه ای قا جّكف هی ایىحاؾگی ؾق بكابك ظکىهث قا يؿاٌحًؿ ولحی للؿه

های کمكهای هًاقهای  و طٍث»گىیؿ: ال بیى ببكيؿ؛ همايطىقکه ومكلًؿی ؾق هىقؾ للؿه اؼحیاقالؿیى ؾق لهاو بابك گىقکايی هی
 (.711/ 1: 3171)ؾبؿالكلاق ومكلًؿی، « که وكکىب ظّاق اوث ايؿاؼث قوه و ؼايماه ؼالاو وؿیؿ قا به جىهن آوهؿ

اوث که لكاؼايیاو جكک بكای جىلط بك بؽاقای ؾوقه واهايی کكؾيؿ. يمل ٌؿه گاهی هن بكای وقوؾ به ٌهك بایؿ هًاقه قا جؽكیب هی
، جؽكیب کًًؿ. «ال ؼالُ هال ؼىیً همیًه کكؾه بىؾ»وال بكای واؼث آو  5ايی ابحؿا وؿی کكؾيؿ هًاقه هىصؿ شاهؽ قا که شیه

په آيكا به آجً کٍیؿيؿ. هًاقه چىبی وىؼث و آجً به هىصؿ وكایث کكؾ و وكايصام اقگ ٌهك جىؽیك و واهايیاو بكافحاؾيؿ 
 (.71: 3161)يكٌؽی، 

ه بؿؿ، هماوهث آيها ؾق بكابك ؾىاهل طبیؿی و ايىايی افمایً ها ال لكو پًصن هصكی ب کكؾو ال آشك ؾق واؼث هًاقه با اوحفاؾه
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وشىؾ آهؿ که بالی شاو آيها ٌؿ. بكای هرال، هًاقه گًصه قا جىپچیاو ياؾق با ؼاک های شؿیؿی يیم به یافث؛ اها ؾق ؾىْ والض
شمؿی ال »اؾ يىٌحه اوث: یکىاو کكؾيؿ چىو کمايؿاقاو هىحمك ؾق آو هايؽ فحط للؿه بىؾيؿ. اوحكآباؾی ؾق جٍكیط ایى قویؿ

گاه واؼحه، ؾق وك  های هىصؿ ؼاقز للؿه قا که هٍكف بملؿه و ؾق جیكقن آو ظّى ظّیى والؽ بىؾ ظىاله شمائكچیاو لؿقايؿال، هًاقه
ل های همبىق قا هؿف گلىله آجٍباق و بآجً ؾوحی ههاقت ؾق ؾكْ وه قو ها آغال کمايؿاقی يمىؾه، يؽىث جىپچیاو قوهّیه هًاقه هًاقه

ؾاقاو واؼحه بىؾيؿ، يٍايۀ جىپهای  های هیاو للؿه قا، که قوهّیه وكکىب ویبه با وطط لهیى همىاق کكؾيؿ. په جىپچیاو ایى طكف هًاقه
 (.119:3177«)باق و ؾق ايؿن قولی قایث وكافكالی آيها قا يگىيىاق واؼحًؿ ِاؾمه

  شًگ هًاقه»جىاو آو قا  ؾ ؾوق شؿیؿی ال هصاؾالت ٌؿيؿ که هیها واق ؾق ؾوقه لاشاق که به شكیاو هٍكوطه و هٍكوؾه قویؿ هًاقه
ویژه ؾق ایاالجی هايًؿ آـقبایصاو و فاقن که طىایف ياهیؿ. لیكا ؾق ایى ؾوقه لاشاقها ؾمؿجًا بك ٌهكها جىلط يؿاٌحًؿ، به« و جىپ

ٌؿ. ؾق ایى بیى هك گكوهی  له وقوؾ به ٌهك ؾاؾه يمیها اشا الؿوله ؾق آيها يفىـ لیاؾی ؾاٌحًؿ؛ و به والیاو ایالث لٍمایی و ؼايؿاو لىام
هایی ال هىصؿ  قو هىاشؿ، هؿاقن و بماؼ آویب لیاؾی  ؾیؿيؿ؛ هايًؿ فكوقیؽحى بؽًوؿی ؾق کًحكل بلًؿجكیى ابًیه ؾاٌث. ال ایى

اوث. وی ؾق هىقؾ یکی ال کكؾهقهها اٌا يىٌحه فىایی یکی ال بهحكیى هًابؽ ایى ؾوقه اوث که به ایى يماؼ فاقوًاهه ياِكیوکیل ٌیكال. 
چی بك فكال ؾو هًاقۀ هؿقوه ؼاو که بلًؿجك  هعمؿ قظین قيگكیم و يه يفك ٌمؽال»اوث که يیكوهای هعلی ٌیكال يػیك ها گفحه ایى يماؼ

گفٌث و  همه ؾماقات ٌیكال بىؾ لكاق گكفحًؿ و هؿجی هیايه ٌیكالیاو و وكبال و جىپچی آـقبایصايی، کاق بك هؽاِمث هی ال
 (.3/778: 3181فىایی،«)جىپچیاو، چًؿیى گلىله جىپ بك ؾق هىصؿ وکیل لؾيؿ و چًؿیى شای آو قا وىقاغ يمىؾيؿ

ها قا ؾق ایاالت ههن جهكاو، آـقبایصاو و فاقن ٌكض  یل ایى شًگجفّکىكوی، یعیی ؾولث آباؾی و ذمه االوالم جبكیمی به
ها بىؾ. ایى هًابؽ ال ٌلیک  وى بیى ظکىهث و هٍكوطه ؼىاهاو و ال وىی ؾیگك لىای ؾولحی ؾقگیك لىهیث ايؿ؛ شًگی که ال یک ؾاؾه

های  ؾهًؿ. به گفحه کىكوی، جالي ك هیها ؼب ها و ؾقیافث پاوػ با ٌلیک جىپ ال کف ؼیاباو به ومث هًاقه جفًگ ال باالی هًاقه
های هؿقوه  آباؾی چگىيگی جالي هصاهؿیى بكای جىلط بك هًاقهلیاؾی بكای ظمله به هصله هٍكوطه ِىقت گكفث و یعیی ؾولث

الىلطًه قئیه هصله و غهیكاالوالم قئیه اظحٍام»ؾهؿ:  وپهىاالق ؾق شًگ با ؾولث و يیكوهای ٔؿ هٍكوطه قا چًیى جىٔیط هی
پكؾاليؿ و چىو ایى  ؾهًؿ و به وًگكبًؿی ؾق اطكاف ؾماقت هؿقوه و بهاقوحاو هيقوه،... هؿقوه قا به باـ بهاقوحاو قاه اجّال هيهؿ

باٌؿ  های هؿقوه بك جمام ٌهك هٍكف اوث، بهحكیى شاها بكای وًگكبًؿی هي ها بك اغلب ؾماقات جهكاو بكجكی ؾاقؾ و هًاقه ؾماقت
ها جمام قت همکى يیىث ؾٌمى پیً بیایؿ هگك ال ؼاقز ٌهك با جىپ کاقی بکًًؿ ؼالِه وًگكبًؿيال ؾاؼل ٌهك و اطكاف ؾما

 (.367/ 1: 3173«)ٌىؾ هي
های هؿقوه وپهىاالق که  ياهیؿه بىؾ، ال لبل با جفًگ و ال طكیك هًاقه« هصاهؿ»ؼىاهاو که کىكوی ؾق کحاب ؼىؾ آيها قا هٍكوطه

ؼىايؿ، به ومث  هی« اقاـل و اوباي»کكؾيؿ و هك باق هؽالفاو هٍكوطه که او آيها قا  هی هٍكف به هصله بىؾ، ال هصله هعافػث
(. 515-517: 3181کكؾيؿ)کىكوی، بكؾيؿ، هصاهؿیى ال باالی هًاقه به طكفٍاو جیكايؿالی و ال آيصا هحفكلٍاو هی هصله هصىم هی

ها وًگك  های هصله و هىصؿ و فكال هًاقه یا ؾق پٍث بامهای ؾماقت ٌمالی هصله و  یکؿوحه ال آيها ؾق باالؼايه»گىیؿ  او هی
 (. 677هماو: «)کىٌیؿيؿ گكفحه به يگهؿاقی هصله هی

های هىصؿ و هؿقوه وپهىاالق  جىپ به ؾاقالٍىقی و هًاقه 96ها آهؿيؿ و  ها به شًگ هًاقه االوالم، ایى باق جىپ ی ذمهبه گفحه
(. کىكوی ال اؾاهه يبكؾ هٍكوطه و هٍكوؾه ؾق 75و 91: 3155االوالم جبكیمی،قیؽث )ذمه ٌلیک ٌؿ و گلىله جىپ هرل جگكگ هی
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ها قا به ؼىبی  بىؾيؿ، قاهها اوحفاؾه کكؾه ی وی هؽالفاو هٍكوطه هؿجی ؼىؾ ال هًاقهگىیؿ. به گفحه االهك آو هیی ِاظبجبكیم و هًاقه
ػام ال ؾاهًه کىه وكؼاب ؼىؾ قا به لٍکكگاه وپاه هاکى قوايیؿه با اهكول ٌصاؼ ي»ًٌاؼحًؿ و با ٌیىه هباقله هصاهؿاو آًٌا بىؾيؿ:  هی

ها قا بال يمىؾه ؾوحىق جاؼث فكؾا قا بؿهؿ. چه ٌصاؼ يػام ؾق ایى وه هاه بىیاقی ال قولها ؼىاوث قاه ؾمو ؼاو ؾیؿاق کكؾ و همايا هي
ها قا يیه ًٌاؼحه و آيگاه آییى شًگ کكؾه و قاهاالهك شًگ کكؾه و همیٍه ٌهك قا ال آو بلًؿی جماٌا قا ال باالی هًاقه ِاظب

 (.753:3181کىكوی،«)هصاهؿاو قا بهحك ال ؾیگكاو یاؾ گكفحه بىؾ. ال ایى کاقها پیؿا بىؾ که یه جاؼحی به ٌهك ال چًؿ وى ؼىاهؿ بىؾ
 

 
 (.3191اوفًؿ  17)قولياهه يفث ها:  های هىصؿ و هؿقوه وپهىاالق و جىلط آيها بك واؼحماو هصله ٌىقای هلی هًاقه

 
االوالم ؾق ظؿوؾ ی ذمههای جىپ به ومث آيها که به گفحه های هؿاقن، هىاشؿ و بماؼ و پاوػ گلىله يحیصه ٌلیک گلىله ال هًاقه

های بمؿه ویؿ ظممه و  های هىصؿ وپهىاالق، هًاقه ولفه اؾاهه یافث، فكوقیؽحى و آویب شؿی به آيها بىؾ؛ چًايکه هًاقه واؾث بی 6
های آویب  په ال ؾیؿو هًاقه وفكياهه گىهك همّىؾ( يىیىًؿۀ هإلف 94: 3155االوالم جبكیمی،همام آویب بىیاقی ؾیؿ )ذمههًاقه 

ال هؿقوۀ وپهىاالق گفٌحین. چٍمن به گًبؿ هىصؿ و هًاقۀ آو »ؾیؿه هؿقوه وپهىاالق، ياقاظحی ؼىؾ قا ایًچًیى ابكال کكؾه اوث: 
؟ ؾقیای  ؼكاب ٌؿه بىؾ. ظالن ؾیگكگىو ٌؿ. به ظٕكت باقی ٌکایث کكؾم که ؼايه ؼكابی جا کیافحاؾ که ال ٔكب گلىله، وىقاغ و 

 (349:3185طهكايی،«)لهكت قا ولث آو يكویؿه که ؼايماو غالماو قا بىىلايؿ که ؾق جؽكیب ایى هًاقهای اوالم شهؿی کافی ؾاقيؿ

 هًاق هعل اشكای هصالات هؽالفاو هفهبی و ویاوی
های ى هعل وىلايؿو، آویؽحى و فكوايؿاؼحى ٌىقٌیاو و هؽالفاو ؾولث يیم بىؾيؿ. هحىو جاقیؽی قوایحگك ٌیىهها همچًی هًاقه 

کكؾيؿ و با يفث آجً هاوث؛ ال شمله ایًکه گاه هؽالف ؾولث قا ؾق لفه آهًیى، بیى ؾو هًاق آویماو هی هحًىؼ هصالات بك هًاقه
کكؾيؿ و وپه ؾاؾيؿ و با طًابی ال هًاق آویماو هی آویؽحًؿ و یا او قا ؾق ؼن لكاق هی لؾيؿ. گاهی هن ال یک پا یا آلث جًاولی هی هی

ايؿاؼحًؿ. بیٍحك ایى افكاؾ وكکكؾگاو گیالو، ٌكواو و اوحكآباؾ بىؾيؿ؛ یؿًی ایاالت و بكیؿيؿ یا ایًکه با ٔكب جیك هیطًاب قا هی
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هىقؾ ليايی هن که هحهن به ؼیايث همىك بىؾيؿ يیم به ايؿاؼحى ال هًاقه يهاؾيؿ. ؾق  والیاجی که وك ؾق چًبكه اطاؾث ؾولث هكکمی يمی
هایی که بیٍحكیى ٌؿيؿ. هًاقه کس کاٌاو یاؾ ٌؿه که به گفحه ؾیىالفىا جىوط همىك یا الىام لو ال باالی ایى هًاق به پاییى پكت هی

های هىصؿ اولو ظىى و شاهؽ هػفكیه و يیم هًاقه  م، هًاقهآباؾ جبكیها ؾق هىقؾ آيها وشىؾ ؾاقؾ ؾباقجًؿ ال هًاقه يّكیه ِاظبگماقي
: 3177،  ؛ بؿلیىی351و  315:3171، واله اِفهايی،181:3188ابىالكشا لمی، کس کاٌاو )بكای اطالؾات بیٍحك قشىؼ ٌىؾ به: 

؛ وظیؿ 868:3115،  ؛ ؾآلمايی369:3173؛  هاؾام ؾیىالفىا،156جا: ؛ هیكؼىايؿ، بی939جا:؛ جحىی، بی391و 1/387
 (.84:3134و اوکًؿق هًٍی، 393: 3178؛ هًٍی لمویًی، 345:3179؛ ؼىقٌاه،66:3181لمویًی،

 های ايىايی  های يػاهی و کله هًاقه هًاقه يىٌحه
وك واؼحه ٌؿه بىؾ یؿًی چیمی هؿاؾل بیً ال چهل هماق ايىاو، گماقي هًابؽ جیمىقی ال  3511کله هًاق که هك کؿام با  18

ال وكهای همحىالو هكؾم اِفهاو به ؾوحىق جیمىق بىؾ که غاهكًا شكم آيها ؾؿم پكؾاؼث  (667-666/ 1: 3181كو)شمله ظافع اب
قوی هن ال وك ؾٌمًايی که ال هاوقاءالًهك به ؼكاواو جاؼحه اوث. هلک هؿمالؿیى ظىیى َکكت يیم ؾو هًاق قوبههالیات به ؾولث بىؾه

(؛ و ٌاه اوماؾیل 3181/1؛ ؼىايؿهیك، 116-3/117: 3181قالی بكپا کكؾ )ظافع ابكو، بىؾيؿ ؾق يمؾیکی آقاهگاه اهام فؽكالؿیى
(. غاهكًا 384:3187های هحؿؿؾی واؼث )هًٍی لمویًی،  جاؼحًؿ کله هًاقه ِفىی ال وكهای ؾٌمًايی که به کكهاو و آـقبایصاو هی

( ال وك یک هماق و هٍحّؿ يفك 1/141، 3177ىی)ی بؿلیاوث که ٌىقي ؾاؼلی باٌؿ یا ؾٌمى ؼاقشی. به گفحهکكؾهفكلی يمی
هًاق واؼحه ٌؿ. ياؾقٌاه افٍاق هن هًگاهی که ال اِفهاو به ؼكاواو ؾق  1گیاليی ؾق هیؿاو جًکابى به اهك ٌاه جهماوب ِفىی 

ها  له هًاقه(. ایى ک414:3177کله هًاق واؼث )اوحكآباؾی،« گًاه قؤون قؤوا و ٔؿفای بی»ظكکث بىؾ به هك شا که واقؾ ٌؿ ال 
 (. 714جا:ٌؿ)هیكؼىايؿ، بی جكکیبی ال وكهای اوكا و هكؾگاو  بىؾ که با آشك و وًگ و گچ جىوط بًایاو اوحىاق هی

اوث ها ؾاٌث، بایؿ گفث ایى ؾمل کاقکكؾ جبلیغاجی ؾاٌحه ها چه بىؾ و چه اقجباطی با هًاقه ؾقباقۀ ایًکه اهمیث واؼث کله هًاقه
طىق هرال، ؾق جىؽیك بغؿاؾ جىوط جیمىق ال وكهای کٍحگاو قویؿ. بهك فحط و غفك به گىي قهگفقاو هیو با واؼث کله هًاق، ؼب

فحط به هىاهؽ شهايیاو قویؿ و ِؿای يّكت و البال ال هكکم ؼان به هعیط افالن بكآهؿ و بمیة الىیف که  جا يؿای»هًاقه واؼحًؿ 
 ؾبؿالكلاق«)ؼحًؿ و به ايىاؼ ظیل بیٍه و شًگل قا ظّاق واؼحًؿهايؿه بىؾيؿ وكاویمه ؼىؾ قا ال آو ههلکه بیكوو ايؿا

آو بی »(؛ یا ؾق هىقؾ فحط للؿه جکكیث بال به همیى ٌیىه اٌاقه ٌؿه اوث. واؼث کله هًاق ال وكهای 618/ 1: 3171ومكلًؿی،
پكوال کكؾه و يىهیؿ بالآهؿه ؾق آقلوی والطیى کاهکاق ؾق هىای جىؽیك آو آواله فحط آو للؿه ياهؿاق که ٌهبال »و قویؿو « باکاو

 (.686/ 3هماو:«)اطكاف قبؽ هىکىو ايؿاؼحًؿ
اوث که هؿمىاًل بك قوی آو ای وًگی يیم جىوط وكبالاو واؼحه ٌؿه ها، هًاقه هًاقه شالب ایى اوث که ؾق کًاق ایى کلهيکحه 

با وك ايىاو و ؾیگكی با وًگ بىؾ و اولی قا ٌاهؿ  ٌؿ که یکی ٌؿ. یؿًی ؾو هًاقه به هىالات یکؿیگك واؼحه هی شكیاو فحىض يىٌحه هی
ؾیى، هًاقها بكافكاٌحًؿ و  ال وكهای آو لهكۀ بی»کكؾيؿ:  هًاقه وًگی قا جأییؿ هی  یها، يىٌحه هًاقه ؾايىحًؿ و کله ليؿه و هإیؿ ؾوهی هی

ىقت آو کاقلاق هٍاهؿه يمایًؿ و جىؽیك های جكاٌیؿه يگاٌحًؿ جا ؼالیك قولگاق به ؾیؿۀ اؾحباق ِ جاقیػ آو غمو ياهؿاق، بك وًگ
 (.743/ 3)هماو:« لكاو کاهکاق آواو واؼحه هملکحی که ؾق ؼیال والطیى گفٌحه يگفٌحه، ؾًایث پكوقؾگاق، پیً همث ِاظب

؛ يگاقی، لىض و کحیبه پیؿا کكؾه بىؾٌؿ، ظکن جاقیػ های وًگی که جىوط وپاه و ؾق شكیاو فحىظات واؼحه هی ؾق والؽ هًاقيگاقه
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ی فحط جکكیث جیمىق ؾوحىق های هغلىباو بىؾ. چًايکه ؾق والؿه یک وًؿ جاقیؽی هکحىب که ٌاهؿ و هّؿاق ؾیًی آو هن کله هًاقه
های جكاٌیؿه يمً  ها هًاقه بىاليؿ و جاقیػ و ظکایث آو لٕایا بك وًگ ها و گفقگاه بك وك پل»ؾهؿ جا ال وك لو و فكليؿ آياو  هی

(، جیمىق ؾق شًگ با جىلحمً، ؼاو ؾٌث لپچاق، 1/447: 3181(. همچًیى به گفحه ؼىايؿهیك)1/818 :3181ظافع ابكو،«)کكؾيؿ
وًگ جكاٌاو چابک ؾوث، جاقیػ آو ایام قا بك آو »ؾوحىق ؾاؾ جا لٍکكیاو وًگ ال کىه بكآوقؾيؿ و هًاقه قفیؿی ؾق آو هعل واؼث و 

؛ غفاقی 641/ 3: 3187یمؾی،«)ای بك قوی قولگاق بالی هايؿ اههجا ي« اون اهیك ِاظبمكاو بك آو يگاٌحًؿ»و « هربث واؼحًؿ
هایی که جىوط والؽ جیمىق جاقیػ وقوؾ لٍکك به وكلهیًی که لكاق بىؾ هىقؾ هصىم لكاق گیكؾ قا بك وًگ(. به119: 3414کاٌايی، 

(. ایى قوي 366: 3179، واله اِفهايی«)جا بك ِعایف الهاو و اؾواق یاؾگاقی باٌؿ»کكؾ  ٌؿ ظک هیوپاهیاو آوقؾه هی
يگاقی جیمىقی هىقؾ جىشه ِفىیاو و البکاو هن لكاق گكفث؛ چًايکه ؾبؿالله ؼاو البک ؾق جمابل با هًاقه جیمىق که ؾق کىهی ؾق  هًاقه

 (.311:3181ؾٌث لپچاق واؼحه بىؾ ؾوحىق واؼث هًاقی ؾاؾ و يام ؼىؾ قا بك آو يگاٌث )هًٍی، 
ٌؿ، اها ؾق ایى لهاو ؾق هیاو  ها ظک هیهای پیكولی بك ِؽكه فحه بىؾ. ؾق گفٌحه ِعًهؾق والؽ یک ابؿاؼ شؿیؿ ِىقت گك

جكاٌاو و آوقی و به کمک وًگ شمؽ  های هًاقه کكؾيؿ، به هؿؾ لٍکكیاو وًگ ها ؾق آو جكؾؾ هی ها و هكغماقهای لیبا که  کاقواو ؾٌث
 کكؾ: ق بایؿ چًؿ هؿف قا جأهیى هیٌؿ. ایى هًا بًایاو ال گچ و آهک واؼحه و وپه جاقیػ يگاقی هی

ٌؿ. همچًیى بكای آیًؿگاو و قويؿگاو ؾلث واؼث کله  هًػىق يىٌحى جاقیػ و به یاؾ هايؿو ؾق ِفعه قولگاق ايصام هیایى کاق به
ایى پیكولی و  ؾاؾ جا هؽالفاو ؾبكت بگیكيؿ و ؾٌمًاو بحكوًؿ و ؼبك ها واؼحه ٌؿه بىؾ قا جىٔیط هی ها و گفقگاه هایی که بك پل هًاقه

ها ؾلث واؼث کله هًاقها قا جىٔیط  يىٌحه ها بىؾ و هًاقه يىٌحه های ايىايی گىاه هًاقه فحط به شاهای ؾیگك بكوؿ. همايطىقکه کله
ٌؿ  های ٌکاق واؼحه هی های ظیىايی هن طی ٌکاقهای بمقگ و به هؿف يٍاو ؾاؾو الحؿاق و لىت پاؾٌاه ؾق هکاو ؾاؾ، کله ٌاغ هی

والطیى ولصىلی ال شمله هلکٍاه، گىقکايیاو هايؿ.  قویؿ و هن یاؾگاقی ؾق ؾالن هی بایىث به گىي شهايیاو هی آو هی که هن ؼبك
یاؾگاقی ؾق ؾالن »های کله ٌاؼی بىیاق ؾاللمًؿ بىؾيؿ جا به گفحه هحىو جاقیؽی آو ایام،  و والطیى ِفىی  به واؼث هًاقه

هماق ظیىاو ٌکاق ٌؿه بىؾ و بیى والطیى،  16چًايکه ؾق یک يىبث بیً ال (. 41:3184؛ ؾالواله،1/338: 3181بؿوايی،«)بمايؿ
های  ال وك ایى ظیىايات هًاقه« اوحاؾاو هاهك و ههًؿواو لاؾق»اٌكاف، اؾیاو و ؼؿام جمىین ٌؿ و وپه به فكهاو پاؾٌاه ِفىی 

 (. 3/167جا: )شًابؿی،بی« الگٍایًؿبه آفكیى ب»لباو « بك لىت و الحؿاق پاؾٌاه وپهك جىاو»ؾػین بكافكاٌحًؿ جا 

 ـوب ابماق شًگی هغلىباو و جبؿیل ٌؿو به هًاق
ٌؿ، ال وكهای  همايطىق که ؾق وطىق باال ـکك ٌؿ، واؼحى هًاقه په ال یک قویؿاؾ يػاهی که هًصك به فحط و پیكولی هی

بىؾ. اها ایى جًها هّؿاق بكؼىقؾ غالب با  ؾاؾ، هؿمىل های اطكاف وكلهیًی که ؾق آو شًگ قغ هی های کىه هغلىباو یا ال وًگ
ای ال غكوق و ؾػمث و  ٌؿ که ؼىؾ شلىه ابماق شًگی آياو يیم اوحفاؾه  ؼىقؾگاو و اوكا و ؾق لالب هًاقه يبىؾ؛ بلکه ال ـوبٌکىث

لی بىؾ که ؾق جاقیػ یک هلث جؿاوم ایى ؼاطكه جاقیؽی بىؾ. لیكا ابماق شًگی هغلىباو که به واله هًاقه جبؿیل ٌؿه بىؾ،  وًؿ ایى پیكو
های اقوپایی  های ایكاو ؾوقه لاشاق اؼباقی ال شًگ هايؿ. ؾق ایى ؼّىَ قولياهه و ؾق هیاؾیى ٌهكهای اقوپایی بكافكاٌحه و بالی هی

رال اؾحماؾالىلطًه اوث. بكای هقوؿ با جىشه به پیىيؿ ؾیكیًه ایكايیاو با هًاق بكای آيها شالب جىشه بىؾه يػك هی کكؾيؿ که به هًحٍك هی
وايؿم »ياهؿ، ؾق هیؿاو  م. که آو قا بهحكیى وال ولطًث ياپلئىو هی3113/3816گىیؿ که ؾق وال   ( هی1/3484، 3161)

هایی که ال ؾٌمى گكفحه ٌؿه بىؾ ـوب يمىؾه و بك پا کكؾيؿ. غاهكًا ایى هًاق به هًاوبث  ( هًاقی ال جىپPlace Vendome«)پاقیه
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جىپ قووی و اجكیٍی که ؾق طىل يبكؾ جّكف ٌؿه بىؾ بكای  3151ٌىؾ که  اوث. گفحه هیٌؿه يبكؾ اوحكلیحم بك پا پیكولی ياپلئىو ؾق
ؾًىاو یک وماق پیكول قوی آو يّب ٌؿ. هكچًؿ بؿؿها ایى هصىمه ـوب ٌؿ اها ای ال ياپلئىو به واؼث آو به کاق قفث و هصىمه

 قا شایگمیى کكؾ. هصؿؾًا ياپلئىو وىم یک کپی ال هصىمه ياپلئىو 
 

 
https://www.parisinsidersguide.com/place-vendome-paris.html)) 

 

. به گفحه وی ( هن ال بًا ٌؿو هًاقی جىوط ؾولث ژاپى به یاؾگاق یک فحط ؾػین ؾقیایی گماقي ؾاؾه اوث1/787، 3186وپهك)
، هًاقه فلمی بًا ٌىؾ که هٍحاؾ هیل هىافث قا ؾق ٌب قوًٌایی «ایًىٌمى»ؾولث ژاپى همكق کكؾه که ؾق یکی ال شمایك وكلهیًی ؼىؾ 

های هغلىباو یاؾ های هحؿؿؾ با ـوب جىپبؿهؿ. همچًیى ياِكالؿیى ٌاه ؾق ؼاطكات ؼىؾ ال وفكهای اقوپایی، باقها ال واؼحى هًاقه
ؾق آلماو ال هًاقی یاؾ کكؾه که ؾق هعل پیكولی آلماو بك فكايىه يّب ٌؿه بىؾ و « پىجىؿام»؛ بكای يمىيه ؾق وفك به اوثکكؾه

ايؿ،  هًاق بىیاق بلًؿ لًٍگی اوث، باالی هًاق یه هالئکه ال هطال واؼحه»گىیؿ:  ای هطال ال هالئکه بك وك آو لكاق ؾاٌث. هی هصىمه
ٌىؾ، ؼیلی شای جماٌائی  کًؿ ایى هله ال آوماو يالل هی بلًؿ اوث که آؾم یمیى هی لؿقی ایى هًاق ؼیلی بمقگ و به

 (.113:3173لاشاق،   ياِكالؿیى«)اوث
ايؿ؛ با  يگاقی و به ِىقت کحیبه بىؾهٌؿيؿ، يىؾی جاقیػ هایی که په ال ولایؽ يػاهی ایصاؾ هی های يػاهی یا هًاقه ؾق والؽ هًاقه

ٌؿيؿ و يه به قوایحگكی ِكف آو ؾق کحب جاقیؽی بىًؿه ٌؿه بىؾ جا هباؾا غباق لهاو به  ها يىٌحه هیایى جفاوت که يه ؾق ؾل ِؽكه
ٌؿيؿ، ؾق هیاؾیى ٌهكهای اقوپایی و شمایك  های وكوبم وؿه هٍحن هصكی بًا  فكاهىٌی آو کمک کًؿ؛ و همچًايکه ؾق هیاو ؾٌث

های  ، جبؿیل ٌؿيؿ و جؿاوم یافحًؿ؛ و وغیفه ؾاٌحًؿ وكبلًؿی يىلآویایی وؿه يىلؾهن هیالؾی به يماؾ پیكولی و غكوق یک هلث
 های بؿؿی هًحمل کًًؿ.  پیٍیى قا به يىل
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 يحیصه گیكی
کیؿ  هایی باوحايی، هحؿلك به فكهًگ ؾًىاو والهها به بك پایه آيچه گفحه ٌؿ کاقکكؾهای اهًیحی و يػاهی هًاقه های هؽحلف، اها با جأ

قوی ٌؿ. گفحه ٌؿ که اهًیث ٌاهل فاکحىقهای يػاهی، ویاوی، الحّاؾی، اشحماؾی و فكهًگی اوث و بك ایكاو په ال اوالم بك
های هؽحلف ایى  ها، لابلیث اوث. هكجفؽ بىؾو هًاقهاقجفاؼ هًاق، بیٍحكیى جأذیك قا ؾق بىیاقی ال ؾملکكؾهای يػاهی و اهًیحی آو ؾاٌحه

های ؾاؼلی و  ها ؾق شًگ قو، هًاقهاوث. ال ایىؾاؾهگك بًاهای ٌهكها قا ٌکلها و ؾی ها، اقگ واله ال شمله جىلط آيها بك هعله
جىايىحًؿ اقگ قا فحط کًًؿ و گاه  های هىصؿ شاهؽ ٌهك هی ؼاقشی يمً ههن و هإذكی ؾاٌحًؿ؛ چكا که ههاشماو با جؽكیب هًاقه

ؾفاؼ کًًؿ. همچًیى اقجفاؼ ایى واله و واؼث آو ؾق  ها قا لیك يػك بگیكيؿ و ظحی ال هكام و يهٕحی هايًؿ هٍكوطه ها و ؼكوشی وقوؾی
گكفث؛ چًايکه  جؿقیس ال طكیك آيها وکىيحگاهای ايىايی ٌکل هیٌؿ که به های جصاقی هی ها، باؾد اهًیث الحّاؾی کاقواو بیاباو

ٌىؾ.  اف آو اوث، ؾیؿه هیهایی ؾق اطك های لیاؾی ؾوق ال ٌهك فؿلی و ؾق کًاق ٌهكهای لؿیمی که اکًىو ؼكابه اهكوله يیم هًاقه
آوق  ها ٌاؼّی بكای جؿییى ظؿوؾ وكلهیًی، جأهیى اهًیث اشحماؾی و الحّاؾی جصاق بىؾيؿ و ال يػك لباو هًكی يیم گاه پیام هًاقه

و   ؾًىاو کحیبههای يػاهی به قوايؿيؿ. همچًیى هًاقه يىٌحه های آیًؿه هی ِلط و گاهی وكبلًؿی و افحؽاق يىلی قا به يىل
و لهايی هن ال   کكؾيؿ و یا ال وك ايىاو بىؾ که وكبالاو ال کىه ظمل هی  کكؾيؿ. گاهی ابماق واؼث آيها وًگ يگاقی ؾمل هی یػجاق

یا ٌکىث يهٕحی بایؿ فكو   ٌؿيؿ؛ و البحه گاهی هن به هؿف جىؽیك ٌهك و للؿه واؼحه هی  ـوب اؾوات شًگی هايًؿ جىپ
ٌؿيؿ که گاه هكؾهی با ؾمایؿ هؽحلف هفهبی و ویاوی و هؽالف با  گًاه و هصكم هیفكاؾ بیقیؽحًؿ. گاه هعل اؾؿام و هصالات ا هی

های  های هحؿؿؾ و ايؿیٍه ها ؾق کًاق اؾیاو هؽحلف، ظکىهث ظکىهث و شاهؿه بىؾيؿ؛ اها به هك يعى و ٌکلی، ایى بًای کهى لكو
 اهًیحی آو بكقوی ٌؿ. -ی يػاهیى پژوهً شًبهاوث که ؾق ای ؾاؾههحٕاؾ با کاقکكؾهای هؽحلف، به ظیات ؼىؾ اؾاهه

 هًابؽ 
 ، جكشمه شؿفك ٌؿاق، جهكاو: بًیاؾ فكهًگ ایكاو. االقْ ِىقه(. 431;ظىلل، ابىالماون هعمؿ ) ابى -
 (. ـیل يفره المّؿوق، جّعیط ظىیى هؿقوی، جهكاو: کحابؽايه هصله ٌىقای اوالهی. 3188ابىالكشا لمی، يصن الؿیى ) -
 ، جكشمه یؿمىب آژيؿ، جهكاو: ومث.هًك و هؿماقی اوالهی(. 431;چاقؾ و گكابك، الگ )اجیًگهاولو، قی -
 ، به کىًٌ ایكز افٍاق، جهكاو: بًگاه جكشمه و يٍك کحاب. هىالک و همالک(. 433;اوحؽكی، ابىوعاق ابكاهین ) -
 فكهًگی.  ، جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼكشهايگٍای ياؾقی(. 3177اوحكآباؾی، هعمؿههؿی بى هعمؿيّیك) -
 (. جاقیػ ؾالن آقای ؾباوی، جهكاو: ؾاقالطباؾه آلا ویؿ هكجٕی3134اوکًؿق هًٍی)  -
 . جهكاو: ؾيیای کحابجاقیػ هًحػن ياِكی، (. 3161اؾحماؾ الىلطًه، هعمؿ ظىى بى ؾلی ) -
 ، جّعیط ههؿی بیايی، جهكاو: ؾايٍگاه جهكاو جاقیػ افٕل(. 3116الؿیى کكهايی، اظمؿ بى ظاهؿ ) افٕل -
 جهكاو: اواطیك. ٌكفًاهه، (. 3177) الؿیى  ٌمه   بى  الؿیى  ، ٌكف بؿلیىی -
 جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼك فكهًگی.  هًحؽب الحىاقیػ،(. 3181بؿوايی، ؾبؿالماؾق بى هلىکٍاه ) -
 (. جهكاو: پؿیؿه ؼاوق.3166ق(، ) 5هإلف ياًٌاؼحه )لكو  جاقیػ ویىحاو،   -
 يا. شا: بی ، بیجاقیػ الفی جا(.يّكالله )بیجحىی، اظمؿ بى -
 ، جهكاو: ايصمى آذاق هلی. هصمىؾه آذاق للمی(، 3155هىوی )بىاالوالم جبكیمی، ؾلیذمة -
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 يا.شا: بی، بیجاقیػ یمؾجا(. هعمؿ )بیشؿفكی، شؿفك بى -
 يا.شا: بیبی قؤة الّفىیه،جا(. ظىى )بیشًابؿی، هیكلا بیگ بى -
 ، جكشمه ؾلی کاجب، همؿهه فیكول هًّىقی، هٍهؿ: آوحاو لؿن قٔىی. الؿالناٌکال(. 431;شیهايی، ابىالماون ) -
 والهاو چاپ و ايحٍاقات.جهكاو:  لبؿه الحىاقیػ،(. 3181الله ) ظافع ابكو، ؾبؿالله بى لطف -
 .31-11، ُِ 43ي يٍكیه هًكهای لیبا، ، «شىحاقی ؾق باب هًاق(. »413;ظیؿقی، هعمؿ ههؿی ) -
 جهكاو: ؼیام.  جاقیػ ظبیب الىیك فی اؼباق افكاؾ بٍك،(. 3181الؿیى ) همامىالؿیى ب ؼىايؿهیك، غیاخ -
 (. جاقیػ ایلچی يػام ٌاه، جّعیط هعمؿقٔا يّیكی، جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼك فكهًگی. 3179ؼىقٌاه بى لباؾ ) -
 (. وفكياهه ال ؼكاواو جا بؽحیاقی، جهكاو: اهیكکبیك.3115)  قيه  ، هايكی ؾآلمايی   -
 . الؿیى ٌفا، جهكاو: ؾلمي و فكهًگي، جكشمه ٌؿاؼوفكياهه پیحكو ؾالواله(. 3184اله، پیحكو )ؾالو -
 (. ظیات یعیی، جهكاو: ؾطاق.3173آباؾی، یعیی ) ؾولث -
 م(. جاقیػ هباقک غالايی، جعمیك کاقل یاو، هكجفىقؾ ايگلیه: اوحفى اووحیى.3941الله )قٌیؿالؿیى فٕل -
، فّلًاهه ؾولث پژوهی، هصله «ؾولث و هؿل اهًیث ویاوی هطلىب ؾق شاهؿه ؾیًی(. »411;)، فكلاؾقهبك، ؾباوؿلی؛ وىقی -

 .;:;-44;، ُِ 1ؾايٍکؿه ظمىق و ؾلىم ویاوی،  وال ؾوم. ي 
 ، جكشمه اؾحماؾ همؿم، جهكاو: بًیاؾ فكهًگ ایكاو.هىافكت ؾق اقهًىحاو و ایكاو(. 3147ژوبك، پیك ) -
 ، جهكاو: هكکم پژوهٍی هیكاخ هکحىب. لایؽ هػفكیهكآت الى(. 3186وپهك، ؾبؿالعىیى ) -
 ، جهكاو: جىن.وفكياهه ٌاقؾو(. 3171ٌاقؾو، ژاو ) -
 ، جكشمه هصحبی ؾمیمی، لن: شمکكاو.الغیبه(. 413;ظىى)طىوی، هعمؿ بىٌیػ   -
 جهكاو: وكوي. جاقیؽًاهه طبكی،(. 431;شكیك )طبكی، هعمؿ بى -
 ، جهكاو: هكکم پژوهٍی هیكاخ هکحىب.وفكياهه گىهك همّىؾ(. 3185طهكايی، هّطفی ) -
 . ، جهكاو: پژوهٍگاه ؾلىم ايىايی و هطالؿات فكهًگیهطلؽ وؿؿیى و هصمؽ بعكیى(. 3171ؾبؿالكلاق ومكلًؿی ) -
 ، جهكاو: کحابفكوٌی ظافع.جاقیػ يگاقوحاو(. 3414هعمؿ )غفاقی کاٌايی، اظمؿ بى -
 اهیكکبیك.، جهكاو: فاقوًاهه ياِكی(. 3181ظىى )فىایی، ظىى بى  -
 (. وفكياهه فیگىئكوآ، جهكاو: يى، جهكاو.3161فیگىئكوآ، گاقویا ) -
 بك هؿماقی هحمؿم هىلماياو، جكشمه ههؿی گلچیى، جهكاو: هىوىه يٍك آذاق هًكی.  (. گفقی 414;کكوىل، کیل )  -
 ، جهكاو: اهیكکبیك.جاقیػ هٍكوطه ایكاو(. 3181کىكوی، اظمؿ ) -
 وٌی، جهكاو: ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.هعمؿ فكه، جكشمه ؾلیكاو، کلؿه و ٌىيای(. 3173هاؾام ژاو ؾیىالفىا ) -
 ، جهكاو: ؾاقالکحب االوالهیه. 13و 3;ق، ز بعاقااليىا(. 434;هصلىی، هعمؿ بالك ) -
گه.ویاظث ياهه ابكاهین بیگ(. 3185ای، لیى الؿابؿیى ) هكاغه -  ، جعمیك هعمؿ ؾلی وپايلى، جهكاو: آ
 يژاؾ، جهكاو: هكکم پژوهٍی هیكاخ هکحىب.جّعیط هعىى بهكام شىاهكاالؼباق،(. 3178ق )هًٍی لمویًی، بىؾا  -
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 ، جهكاو: هكکم پژوهٍی هیكاخ هکحىب. جفکكه همین ؼايی(. 3181بما )ؼىاشهبى هًٍي، هعمؿ یىوف -
 يا.  شا: بی بی ؤه الّفا،جا(. قؼاويؿ ٌاه )بیهیكؼىايؿ، هعمؿ بى -
. 44;وال وىم، ٌماقه يهن، ُِ ، جكشمه ویؿ ؾبؿالمیىم وصاؾی، «يین يگاهی به هفهىم اهًیث(. »3179هیكؾكب، ههكؾاؾ )  -

;34   . 
 جهكاو: قوا. قولياهه ؼاطكات ياِك الؿیى ٌاه ؾق وفك وىم فكيگىحاو، (. 3173)  ایكاو  لاشاق، ٌاه  ياِك الؿیى  -
 جهكاو: جىن.  جاقیػ بؽاقا،(. 3161شؿفك)يكٌؽی، هعمؿ بى -
 ، همؿهه هعمؿ اظمؿ پًاهی، جهكاو: باهؿاؾ. غفكياهه ٌاهی(. 3161یى ٌاهی)الؿيػام  -
فك، جهكاو: هكکم پژوهٍی هیكاخ جّعیط شمٍیؿ کیاو وفاقت ياهه ؼىاقلم،(. 411;هعمؿ هاؾی)هؿایث، قٔاللی بى  -

 هکحىب.
ايحػاهی، وال يهن، ٌماقه  ، فّلًاهه ؾايً«بكقوی جعىالت هفهىهی اهًیث ؾق هعیط اهًیحی(. »413;هًؿیايی، ؾبؿالله ) -

 1-:4وىم. ُِ 
 ، جكشمه بالك آیث الله لاؾه ٌیكالی، جهكاو: قوليه.  ی اوالهی: ٌکل، کاقکكؾ و هؿًی(. هؿماق414;هیلى بكيؿ، قابكت ) -
 ، جّعیط هعمؿ هاٌن هعؿخ، جهكاو: بًیاؾ هىلىفات هعمىؾ افٍاق. ؼلؿ بكیى(. 3171واله اِفهايی، هعمؿ یىوف ) -
 . ، جهكاو: پژوهٍگاه ؾلىم ايىايی و هطالؿات فكهًگیجاقیػ شهاو آقای ؾباوی(. 3181ظىیى )ی، هعمؿطاهك بىوظیؿ لمویً -
فّلًاهه ، «بكقوی قويؿ جىلیؽ شغكافیایی شمؿیث ایكاو، آیًؿه يگكی، هٍکالت و قاهبكؾها(. »3189یاوىقی، هصیؿ ) -

 3-14، ُِ 74/ 71ٌماقه  شمؿیث،
 ، جهكاو: کحابؽايه هصله ٌىقای اوالهی.   غفك ياهه(. 3187الؿیى ؾلی)یمؾی، ٌكف -
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