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   In the history of the administrative organization of some Islamic 

governments, it has been common to have “Aareḍ” (a commander 

parading the troops as registrar) as an army rank. Although the 

mentioned term is an Arabic word, it was not used in the administrative 

organization and military organization of the Abbasid Caliphate, and it 

was popular only in the Iranian governments formed in the east of the 

territories of the Abbasid Caliphate. Therefore, we might ask whether 

this position was specific to the Iranian governments emerged in the 

heart of the Abbasid Caliphate. This hypothesis is thus proposed that it 

seems that “Aareḍ” arose and was derived from the administrative 

organization of the time of the Sassanid rule in ancient Iran, and it 

seems that its functions and duties in the post-Islamic period continued 

among the Iranian governments in the lands east of the Abbasid 

Caliphate. This article aims to clarify the historical roots of the term and 

position of "Aareḍ" in a descriptive and analytical way. According to 

the findings of this research, there is an authentic report that shows that 

“Aareḍ” as a military rank has at least been taken from a common 

example in the days of Anushirvan Sassanid or a similar example, and it 

has been used since the beginning of the rule of the Saffarid and has 

accordingly continued to be used in the Islamic era. 
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 چکیذه  واژگان کلیذی

ػاقْ، ػكْ، 
لٍکك، والهاو 

اؾاقی، 
 های ایكايی ظکىهث

اوث. باایًکه اِٙالض یاؾٌؿه لٍکك هًّبی هحؿاول بىؾه: ػاقْ;های اوالهی  ىهثؾق والهاو اؾاقی بكؼی ال ظک    
های ایكايی  کاق يكفحه و جًها ؾق ظکىهث ای ػكبی اوث، ؾق جٍکیالت اؾاقی و والهاو لٍکكی ؼالفث ػباوی به واژه

که آیا ایى هًّب ال يظك قو ایى پكوً هٙكض اوث  اوث. الایىهای ؼالفث ػباوی قواز ؾاٌحه بكؼاوحه ؾق ٌكق وكلهیى
ٌىؾ که به  اوث؟ و ایى فكٔیه هٙكض هیهای ایكايی بكؼاوحه ال ؾل ؼالفث ػباوی بىؾهوكٌث و هاهیث، ویژه ظکىهث

هن گىیا  بكؼاوحه و بكگكفحه ال والهاو اؾاقی قولگاق فكهايكوایی واوايی ؾق ایكاو باوحاو بىؾه>: ػاقْ;قوؿ  يظك هی
های ٌكق ؼالفث  های ایكايی وك بكآوقؾه ؾق وكلهیى وقه په ال اوالم، ؾق هیاو ظکىهثکاقکكؾها و وظایف آو ؾق ؾ

ی ٌیىه و به: ػاقْ;های جاقیؽی اِٙالض و هًّب  ػباوی پیىوحگی یافحه اوث. ایى پژوهً با هؿف قوٌى کكؾو قیٍه
ؾهؿ هًّب  ث که يٍاو هیهای پژوهً، گماقي هؼحبكی ؾق ؾوث او اوث. بًابك یافحهٌؿه  جىِیفی و جعلیلی ايصام

اوث> و يیم ال آغال ٌؿه ای همايًؿ آو بكگكفحه  کن ال يمىيه هحؿاول ؾق قولگاق ايىٌیكواو واوايی یا يمىيه ػاقْ ؾوث
 اوث.جكجیب ؾق ؾوقه اوالهی پیىوحگی یافحه کاق قفحه و بؿیى ظکمكايی ِفاقیاو به 

 47/48/1441: افتیدر خیتار

 45/49/1441: زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 همؿهه
ای با قیٍه ػكبی ٔبك ولو فاػلٓ و ال  ػًىاو هًّبی ؾق والهاو اؾاقی و يظاهی ایكاو په ال اوالم، واژه به: ػاقْ;ی واژه

; َْ فاقوی  های کاق قفحه و الشمله ؾق فكهًگ  ویژه ؾق لباو فاقوی به ٌکل و هؼايی گىياگىيی به به: ػكْ;اوث. ٌؿه بكگكفحه : َػَك
> ـیل 5995/ 5: 1831ٌىؾ ٔايىقی، هی های اشحماػی، ػلىم قیأی، يصىم، ؾیىايی و غیكه ؾیؿه بكای آو یالؾه هؼًی ؾق ظىله

يىٌحه : کحاب الؼیى;های لغث ػكبی الشمله ؾق  جكیى فكهًگ اها هؼًای آو ؾق پیىيؿ با کاق واهايؿهی لٍکكیاو، ؾق کهى:ٓ. ػكْ;
ث  ;قٓ و با جكکیب 115جا  111ؼلیل فكاهیؿی ٔ ْٔ هؼًای فكهاو به بكقوی ؤؼیث و اظىال وپاهیاو و  و به: الؼیى  الصًؿ ػكْ  َػَك

 ٓ.111/ 1ق: 1511اوث ٔفكاهیؿی، کاق قفحه  هؼیى کكؾو ظٕىق و غیبث ایٍاو ٔچه ؾق ِلط، چه ؾق آوحايه پیکاقٓ به 
لٍکك : ػكْ;هؼًای هحّؿی کاق  ٌؿه باٌؿ و يیم به  گكفحه: ػكْ;ياچاق بایؿ ال همیى  که به: ػاقْ;ی واژه هكقوی ؾقباقه به

گاهی1و واهاو ؾهًؿه اهىق وپاهیاو ؾلیمًا هٍؽُ يیىث ;ٌؿه   چًايکه ؾق پژوهٍی گفحه 2های هىشىؾ قوٌى و هٍؽُ يیىث. ، آ
آیؿ ؾقباقه لهاو  هیاو هی که ال آو وؽى به ٓ و یا هًگاهی198: 1833ؼىكوبیگی، :ٔاوث ؾق چه لهايی...ػاقْ و...جؿاول یافحه

                                                           
و ومغ و يظك ولٙاو : ػكْ;، یؼًی ؾبیكی که وؽًاو و ػكایٓ ؾیگكاو قا به :ػاقْ;ٌایاو جىشه اوث که ؾق ایًصا بایؿ هیاو ایى هؼًا با هؼًایی ؾیگك ال  1

 ٓ.497/ 5: 1376هىکىیه،اوث ٔابىبىیه کىی با جؼكیف اؼیك هحّؿی ایى هًّب بىؾه  قوايؿ، جفاوت يهاؾ. گىیا ؾق ؾوقه آل هی
 ٓ.118-117: 1355اوثٔايىقی،  قفحهکاق هیيیم به: ِاظب ؾیىاو ػكْ;ؾق ایى لهیًه يام  2



ی جاقیؽی آولٍکك و ؾقيگی ؾق پیٍیًه:ِ ػاقْ;هًّب  شىحاقی ؾقباقه  84 
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های يؽىحیى ]اوالهی[  ال وؿه;ٌىؾ  ِىقت کلی گفحه هی ٓ> بلکه به11:1815ٌىؾ ٔجکمیل همایىو، يمی پؿیؿاقی آو وؽًی گفحه
های ٌكق اوالهی ؾق ؾوقاو  هًّبی ؾق ظکىهث;ٌىؾ  ٓ و یا گفحه هی1: 1851قواز ؾاٌث ٔـکاء، : های يهن و ؾهن ]لمكی[ جا وؿه

ٓ. 45-45: 1851هماهی، اوث ٔلائنٓ و یا جًها به اػالم لهاو هًىىغ ٌؿو آو، بىًؿه ٌؿهBosworth, 1986:393اوث ٔىؾه ب: هیايه
-ه.ق وشىؾ ؾاٌحه159گكاو  گفحه ؾق قولگاق یؼمىب لید ؾق وال ی ایى هىاقؾ، همیى باٌؿ که یکی ال پژوهًجك ال همه ٌایؿ ؾلیك

 ٓ.111:1813اوث ٔياشی، 
ٔبه : ػاقْ;ی يٍاو ؾاؾه يٍؿه که واژه: کحاب الؼیى;هكقوی ؾق هحىو کهى ػكبی هايًؿ  یل ایى هىئله آو اوث که بهیکی ال ؾال

ٓ> و 111-111/ 1ق: 1511کهى بىؾه باٌؿ ٔفكاهیؿی،: ػكْ الصًؿ;ايؿاله هماو  هؼًای اون فاػل بكای فؼل ػكْ الصًؿٓ به
اؼباق ;،:جاقیػ یؼمىبی;، :جاقیػ ٘بكی;لمكی هايًؿ  ه ؾق وؿه وىم و چهاقمپكآوال: ػكبی;های  يگاقی افموو بك آو، ؾق جاقیػ

: الؽكاز و ًِاػه الکحابه;ٌؿه همايًؿ هایی که با هٕاهیى اؾاقی ؼالفث ػباوی يىٌحه و يیم قواله: هكوز الفهب;، :الٙىال
ای به بكای يمىيه ؾق اذك اؼیك که بؽً ویژه  وث.اکاق يكفحه بؿاو هؼًا به: ػاقْ; ه.قٓ يیم واژه811جا  814ٔيىٌحه ٌؿه ؾق ظؿوؾ 

 ٓ.81-11: 1931اوث ٔکاجب بغؿاؾی،يٍؿه : ػاقْ;ای به هًّب ٌؿه، اٌاقهؾاؾه اؼحّاَ : ؾیىاو الصیً;
کاق يبكؾه و بكای اٌاقه به قا به: ػاقْ;ه.قٓ ؾق وؿه چهاقم و پًصن، همچًاو اِٙالض 551جا  845ظحی ابىالعىى هاوقؾی ٔ

-ؾق کاق وپاهیاو و واهايؿهی بؽٍی ال اهىق لٍکك بهكه : ػكیف;و : يمیب;کاق واهايؿهی لٍکكیاو ال واژگايی چىو هاهیث 

 ٓ. 11:1114گیكؾ ٔهاوقؾی،  هی
هايؿه اوث   ه.قٓ بكشای139جا  119ال همه هٍهىقجك گماقٌی اوث که ؾق وؿه وىم ال قولگاق ؼلیفه ػباوی هؼحٕؿ ٔؼالفث 

وشىؾ : ػاقْ;کن جا ایى هًگام ؾق جٍکیالت يظاهی ؼالفث ػباوی، همچًاو هًّبی بايام ٌىؾ که ؾوث هی و ال آو چًیى بكؾاٌث
: ػاقْ;کن جىوٗ هًّبی به يام  ها ؾق والهاو وپاه، ؾوثبًؿی آو وظیفه ههن اوحؽؿام لٍکكیاو و قجبه اوث> و ايصام يؿاٌحه 

اؼیك ؾق هاهیث آو، ػمل ػكْ لٍکكیاو و جكجیبات اوحؽؿام و وًصً و ٓ. هكچًؿ گماقي 11:1953اوث ِٔابی،گكفحه  يمی ايصام
ؾهؿ که ؾق آو والهاو کاق به ؾوث ٓ، بكقوی آو يٍاو هیBosworth, 1997: 265اوث ٌٔؿه بالقوی جىاو و اوحؼؿاؾ ایٍاو ايصام 

ٌؿه و باالجكیى همام بكای  يمیؾق ایى جٍکیالت ؾیؿه : ػاقْ;ٌؿ> يٍايی ال وشىؾ و هاهیث همام ايصام يمی: ػاقْ;هًّب 
 3اوث.يبىؾه : ػاقْ;لٍکك، : ػكْ;

ٌؿه ال هماو قولگاق يؽىحیى فحىض اوالهی ؾق ؾوقه ؼلیفه ؾوم يهاؾه : ؾیىاو شیً;ی يؽىحیى ؾیىاو وپاه یا که پایهالآيصایی
، اوثآوقؾه ؾوث  ی و قٌؿ قا بهقوؾ جا وؿه وىم لمكی فكِث بالیؿگکن گماو هیٓ و ؾوث34-15: 1895ها،ِٔفاکیً و هىهًی

ّحاب;شای آو اوث و بهؾق ایى والهاو پكوقي يیافحه : ػاقْ;ای هايًؿ هٙابك گماقي یاؾ ٌؿه چهكه بكشىحه و کاقبؿوحاو فكاهن : ک 
-اقؾ ايصام هیػًىاو باالجكیى همام آو ظکىهث، کاق ػكْ قا بكای گمیًً لٍکكیاو جاله و، با وكپكوحی ؼلیفه به:شكیؿه;ی آوقيؿه

 اوث.ؾاؾه

                                                           
ػكْ ؾهًؿه ;، :کًًؿه وپاه ػكٔه;ی ویژه ال وؿه چهاقم به بؼؿ ایى واژه قا به هماو هؼًا های لغث ػكبی يیم به هكقوی هحىو ػكبی و فكهًگ به 3

ٓ، 64: 1362> ؼٙیب کكهايی، 464/ 1: 1385> کكهیًی، 165/ 7، 1374هًظىق، > ابى77/ 14: 1414لبیؿی، > ابى1482/ 3:  1447شىهكی، :ٔلٍکك
واالق ;به هؼًای : ػاقْ الصًؿ;، اِٙالض ای ال ِعاض اللغه شىهكی اوث جا آيصا که ؾق فكهًگ ػكبی ال وؿه هفحن لمكی که بكگمیؿه ايؿ کاق بكؾه يیم به
 ٓ.943: 1397اوث ٔلكٌی، : لٍکك



 یمؾاو فكؼی 85
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کن جا وؿه چهاقم لمكی ؾق  ای ػكبی اوث، ؾق جٍکیالت اؾاقی و يظاهی اوالهی، ؾوث واژه: ػاقْ;بًابكایى باوشىؾایًکه 
های ایكايی ؾق  کًًؿ که ؾق ظکىهث گكفحه چًیى ػًىاو هی های ايصام قولگاق ؼالفث ػباوی به کاق يكفحه اوث و ال وىی ؾیگك پژوهً

> Bosworth, 1997: 266ٌؿه اوث ٔ 4:ِاظب ؾیىاو شیً;جؿقیس شایگمیى  به: ػاقْ;ی ٌكلی ؼالفث ػباوی، ها وكلهیى
 ٓ. 111:1899وصاؾی، 

گكفث که ؼىؾ  یک هؼًای وؽى یاؾٌؿه آو اوث که پیً ال آو، کاق اؾاقه و واهايؿهی لٍکكیاو جىوٗ جٍکیالجی ايصام هی
: 1891قفثٔوصاؾی، ٌماق هیجكیى ؾیىاو اوالهی به ؾ و ؾیىاو یاؾٌؿه کهىبى: ؾیىاو شیً;بؽٍی ال جٍکیالت ؼالفث ـیل 

ًؿ;ٓ و با يام 159-155 ٓ. اها ياگفحه پیؿاوث که وكٌث و هاهیث 418-411: 1891ٌؿ ٔغفكايی،  هن ال آو یاؾ هی: ؾیىاو ش 
ؾق جٍکیالت : ػاقْ;بی ال جؿاول گاه هًابغ ػك یکی باٌؿ وگكيه چگىيه اوث که هیچ: ؾیىاو شیً;جىايؿ با  يمی: ؾیىاو ػكْ;

اوث، يٍؿه  ها بیاو ها وؽًی به هیاو يیاهؿه و جفاوت آو که ؾق هًابغ جاقیؽی ال جمایم آو ايؿ؟ الآيصاییلٍکكی ؼالفث وؽى يگفحه
 های پكاکًؿه به ظل ایى هىئله پكؾاؼث. ياچاق بایؿ بك پایه ؾايىحه به

ای که قیٍه واژگايی ػكبی ؾاقؾ، جًها ال  ى ؾگكگىيی چه هؼًایی ؾاقؾ و چكا بایؿ واژهگكفحه ٌؿه که ای قو ایى پكوً ؾق پیً  الایى
کاق يبكؾه باٌؿ؟ همچًیى، ایى قوی آو قا به هیچ های ایكايی هحؿاول ٌؿه باٌؿ و جٍکیالت هكکمی ؼالفث ػباوی به وىی ظکىهث

و : شًؿ;های ؾیگكی که ال  و واژه: ؾیىاو الصیً ِاظب;ال يظك وكٌث و هاهیث با : ػاقْ;ٌىؾ که آیا واژه  پكوً هٙكض هی
 جكکیب یافحه و ؾق جٍکیالت ؼالفث هحؿاول بىؾه، جفاوت ؾاٌحه اوث؟ : شیً;

شؿای ال قیٍه ػكبی آو، : ػاقْ;قوؿ واژه يظك هی اوث که بهؾق پاوػ به پكوً یاؾٌؿه، ؾق ایى هماله چًیى فكْ ٌؿه
باوحاو و جٍکیالت اؾاقی و يظاهی قولگاق فكهايكوایی واوايیاو ؾاٌحه و کاقکكؾها و  هاهیث و وكٌحی بكؼاوحه ال قولگاق ایكاو

اِٙالض  های به های ایكايی وك بكآوقؾه ال ؾل ؼالفث ػباوی ؾق وكلهیى ویژه ؾق ظکىهث ی په ال اوالم و بهوظایف آو به ؾوقه
 5یافحه اوث. ايحمال : ؼالفث ٌكلی;

های په ال اوالم،  ؾقباقه پیٍیًه ؾیىاو ػكْ، ػاقْ  ی جٍکیالت ؾیىايی ظکىهثلهیًه ٌؿه ؾق های ايصام ٌماقی ال پژوهً
ی ٌیىه ػكْ، همام ػاقْ و ٓ ؾقباقه ظکىهث واهايیاو، ؾقباقه118-111: 1813ايؿ> ال شمله ياشیٔ و وظایف آو اظهاق يظك کكؾه

يیم ؾقباقه ؾوقه ولصىلیاو ال قواز و جؿاوم وظایف  کًؿ. لمحىو اٌؽاِی که ایى وظیفه قا بك ؾوي ؾاٌحًؿ، ا٘الػاجی هٙكض هی
 ؾهؿ.   ؼّىَ ؾقباقه هىئله پژوهً ظأك ا٘الػی به ؾوث يمی ٓ> اها بهLambton, 1968: 259-260ػاقْ وؽى گفحه اوثٔ

-م يگكفحهی یاؾ ٌؿه، پژوهٍی ايصاویژه با فكٔیه و به: ػاقْ;بًابكایى ؾقباقه هىئله ایى پژوهً یؼًی پیٍیًه و وكٌث هًّب 

ی یاؾ ٌؿه ای کىجاه اها ؾلیك به ایى هًّب ؾاقؾ و ؾق آو فكٔیه اٌاقه: جكکىحاو ياهه;شم آيکه باقجىلؿ ؾق کحاب پكآواله ؼىؾ  اوث. به
ٓ اها ؾق کحاب یاؾٌؿه 519-513: 1831باقجىلؿ، ؛Barthold, 1968: 220-221ِىقت ٔمًی پفیكفحه اوث ٔ ؾق ایى يىٌحاق قا به

                                                           
ٌؿ ٔوصاؾی،  ًٌاؼحه هی: هحىلی ؾیىاو الصیً;، :کاجب الصیً;، :کاجب الصًؿ;های ؾیگك چىو  ایى هًّب ؾق جٍکیالت لیك يظك ؼالفث به يام 4

1394 :152.ٓ 
 ,Bala؛Raza, 1991: 232-241یافحه اوثٔ ویژه ال ٘كیك ظکىهث غميىیاو ايحمال  به ؾق ٌكق و وكلهیى هًؿووحاو يیم ایى قواز و يفىـ بؼؿها 5

> ؾهماو، 1987ویژه ؾق هّك و ٌمال آفكیما قواشی يؿاٌحه اوث ٔللمًٍؿی،  های غكبی ؼالفث و به ٓ> اها ظاهكًا ایى واژه ؾق وكلهیى307-311 :2019
1397 :77-94.ٓ 
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 به آو فكاهن يیاهؿه اوث.هصال پكؾاؼحى 

 ؾق والهاو لٍکكی: ػاقْ;جكیى کاقبكؾهای  کهى
گاهی به ؾوث آوقؾ. يؽىث هی ؾق جاقیػ ایكاو په ال اوالم، هی: ػاقْ;ؾقباقه ؾیكیًگی  جكیى هحًی  جىاو کهى جىاو ال ؾو وشه آ

جكیى  وٌى يمىؾ> و وپه ؾقباقه کهىکاق بكؾه، ق هًّب جٍکیالت ؾیىايی و يظاهی به قا به هؼًای ِاظب: ػاقْ;که اِٙالض 
 کاقبكؾهای هحىو و هىقؼاو ؾقباقه ؾیكیًگی ایى واژه وؽى گفث. 

ٔيگاقي به وال : جكشمه جاقیػ ٘بكی;گكفحه، به گماو بىیاق  ؾقباقه وشه يؽىث، بك پایه کاوٌی که بكای يگاقي ایى هماله ايصام
ه.قٓ 848حه اوث. ایى جكشمه هًىىب به ابىػلی بلؼمی ٔهحىفی وؽى گف: ػاقْ;جكیى هحًی اوث که ال هًّب  ه.قٓ، کهى851

ه.قٓ ال قوی جاقیػ ٘بكی به 845جا  851فكهاو هًّىِق يىض واهايی ٔظکمكايی ٌىؾ که به  ولیك پكآواله واهايی اوث و گفحه هی
ؾوحكن هحكشن ال جاقیػ ٘بكی و های ؾق  هایی ٌؿه و بكای يمىيه، ؾقباقه يىؽه اوث. هكچًؿ ؾقباقه آو چًؿوچىوٌؿه  فاقوی جكشمه

 ٓ.58:1813اوث ٔبلؼمی،يیم هًىىب ٌؿيً به ابىػلی بلؼمی جكؾیؿهایی پیً کٍیؿه ٌؿه
ؾق قویؿاؾهای قولگاق همحؿق ؼلیفه ػباوی : ػاقْ لٍکك;ی باق واژه ٌؿه ال جكشمه جاقیػ ٘بكی یک هكقوی، ؾق هحى جّعیط به

ویژه وكهًگاو قا بك ؾوي آو  آهؿه که ؼلیفه وظیفه جؼییى هیماو همكقی لٍکكیاو بهکاق قفحه و ؾق آو چًیى  ه.قٓ به811جا  131ٔ
های  ٓ. اها ؾق ٔمى قویؿاؾهای قولگاق همحؿق، ؾق ؼىؾ جاقیػ ٘بكی و ؾیگك جاقیػ5/1811: 1813هًّب يهاؾه اوث ٔبلؼمی،

ه والؼیث قولگاق همحؿق ؼلیفه، بلکه هحؿاول بىؾو آو ػكبی آو قولگاق ياهی ال ایى هًّب به هیاو يیاهؿه اوث. بًابكایى، ایى کاقبكؾ ي
ٌؿه،  فكهاو اهیك واهايی ايصام   که ایى جكشمه به ؾاقؾ و الآيصایی های ؼالفث ٌكلی بیاو هی قا ؾق قولگاق هحكشن ؾق ٌكق وكلهیى

 جىايؿ والؼیث ؾوقه واهايیاو قا بیاو کًؿ. هی
ؾیىاو ;و ظحی : ػاقْ;کاق بكؾو اِٙالض  الؼلىم ال به، يىیىًؿه هفاجیطاها ابهاهی ؾیگك ؾق کاق اوث و آو ایًکه ؼىاقلهی

ٓ. ال وىی ؾیگك باوىقخ بك پایه 14:1113اوث ٔؼىاقلهی، بهكه بكؾه: ؾیىاو الصیً;شای آو ال اِٙالض  وكبال لؾه و به: ػكْ
: ػكْ;لیاؾ  اظحمال  ایى باوق اوث که به ه.قٓ بك 881جا  811گماقي فكوحاؾه اهپكاجىق چیى به ؾقباقه يّك بى اظمؿ واهايی ٔظک

ٓ> اها همچًاو هٍکل ػؿم کاقبكؾ ایى واژه ؾق Bosworth, 1969: 17-29بؽً هكوىهی ؾق جٍکیالت لٍکك واهايیاو بىؾه اوثٔ
ای ال آو، چًايکه ؼىاهؿ آهؿ، ال قولگاق غميىیاو به بؼؿ، ؾق هحىو فاقوی ایى هًّب ؾق ٌكض قویؿاؾه  هحىو بكشای اوث. په
 کاق قفحه و هماهی قایس ؾق جٍکیالت اؾاقی و يظاهی ٌؿه اوث. ویاوی و اؾاقی باقها به 

های يؽىحیى اوالهی قا ؾق  های ایكايی وؿه ؾق جٍکیالت ظکىهث: ػاقْ;ی ظل بؽٍی ال هٍکل کاقبكؾ واژه ٌایؿ بحىاو قاه 
ٌؿه که ؾق يام  گك، ؾق هحىو جاقیؽی يام کىايی ؾقزيام اٌؽاِی شىحصى کكؾ که به ایى کاق و ٌغل هًىىب بىؾيؿ. به وؽًی ؾی

ه.قٓ و هن ال فكهايكوایی واهايیاو 895جا  155جكجیب هن ال قولگاق ِفاقیاو ٔظک قا ؾاقيؿ. بؿیى: ػاقْ;ؼىؾ، ايحىاب ٌغلی 
ؾق : و ػاقْوهل بى ظمؿا;ايؿ. ال شمله  ؾاٌحه: ػاقْ;جىاو ًٌاؼث که لمب و ايحىاب  ه.قٓ کىايی قا هی839جا  119ٔظک 

ظىى بى ;ٓ و یا 511:1835پكؾاؼث ٔگكؾیمی، لٍکكیاو هی: ػكْ;ه.قٓ به کاق 139جا  145ؾوحگاه اؾاقی ػمكو بى لید ٔظک
ی ه.قٓ، وظیفه811جا  195که ؾوحگاه اؾاقی واهايیاو ؾق قولگاق اظمؿ بى اوماػیل واهايی ٔظک : ػلی بى هعمؿ ػاقْ

وظیفه و  لٍکكیاو قا بكػهؿه ؾاٌحه و هعل ايصام: وظیفه;اِٙالض  ث ظمىق یا بهواهايؿهی لٍکك و جٍؽیُ، جؼییى و پكؾاؼ
کكؾ آیا آو ٌؽُ ٌایىحگی اوحؽؿام ؾق لٍکك قا ؾاقؾ ٔهماو:  بىؾه اوث> همى بىؾه اوث که هٍؽُ هی: ػكْ گاه;ؼؿهث او 
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به قولگاق افىل گىحكه شغكافیای ویاوی  ه.قٓ يگاٌحه ٌؿه و هحًی هكبى555ٖاالؼباق ؾق وؿه پًصن ٔبًابكایى هكچًؿ لیى

ٌؿه ؾق يام ؼاَ ایى ٌؽُ، به ؾالیل گىياگىو ال شمله ایًکه ؾق هًابغ ؾیگك يیم به هماو  ، با ايحىاب ٌغلی ؾقز6غميىیاو اوث
قا به ؾوقه : ػاقْ;جىايؿ پیٍیًه کاقبكؾ واژه  قو هی قوؾ که ؾگكگىيی ؾق آو قوی يؿاؾه باٌؿ> و الایى گماو هی 7کاق قفحه، ِىقت به 

جك ال  يؽىحیى ظکمكايی ِفاقیاو و واهايیاو به ػمب بالگكؾايؿ. هكچًؿ ایى گماو وشىؾ ؾاقؾ که لهیًه پؿیؿاقی ایى هًّب ظحی پیً
 ٌؿه باٌؿ. آو فكاهن

كؾ لفظ جىايؿ جاقیؽی هؼحبك بكای کاقب ؾق هحىو و یا يام اٌؽاِی هؼیى که هی: ػاقْ;هكقوی گفٌحه ال کاقبكؾ واژگايی  به
جىاو هؿػا و وؽى هىقؼاو قا هن ؾقباقه جاقیػ پؿیؿاقی ایى هًّب ؾق جاقیػ ایكاو په ال اوالم، بكقوی  ػكٔه يمایؿ، هی: ػاقْ;

گماو هًظىق ال ایى وؽى، هؿػای يىیىًؿگايی ال وؿه پًصن به بؼؿ  بی-های بؼؿ  هایی ال هىقؼاو وؿه و بالکاوی کكؾ. گماقي
وشىؾ ؾاٌحه و ال شایگاهی ویژه ؾق : ػاقْ;کن ؾق قولگاق ِفاقیاو هًّب  ای قوٌى، ؾوث گىيه ه بهؾق ؾوث اوث ک -ؼىاهؿ بىؾ

 جٍکیالت اؾاقی و يظاهی ایٍاو بكؼىقؾاق بىؾه اوث. 
ها چىو اوحؽؿام و وفحك اهىق آو ػًىاو واالق لٍکكیاو و هحّؿی قجك به: ػاقْ;ی اٌاقه به وشىؾ جكیى يمىيه ٌایؿ کهى

های ایٍاو، گماقٌی اوث که ال یؼمىب لید ِفاقی ؾق جاقیػ  بك آهاؾگی يظاهی، پكؾاؼث ظمىق، هكجبه و پاؾاي گمیًً، يظاقت
لمكی هكبىٖ اوث که يىیىًؿه جاقیػ ویىحاو ؾق ٌكض هاشكای  159ویىحاو ؾق ؾوث اوث. ایى گماقي به قویؿاؾهای وال 
كاهشیً;واظؿ لٍکكی ال ؼىاقز به يام  پیىوحى ؼىاقز به یؼمىب لید و اوحمبال او ال ایٍاو و ایصاؾ ٍّ چًیى آوقؾه اوث: یؼمىب : ال

هایٍاو به ؾیىاو ػكْ يبٍث و بیىحگايی ٌاو پیؿا کكؾ بك هكاجب و ابكاهین]بى اؼٕك[ قا بك ایٍاو واالق  قا فكهاو ؾاؾ جا يام  ػاقْ;
كاة يام کكؾيؿکكؾ و ایٍاو قا شیً ٍّ ٌغلی : ػاقْ;ایى گماقي ؾق قولگاق یؼمىب  ٓ. بك اوان113:1844جاقیػ ویىحاو، :ٔال

 شاافحاؾه و بىیاق پكاهمیث ؾق والهاو اؾاقی و جٍکیالت يظاهی ِفاقیاو ال آغال کاق ایٍاو بىؾه اوث.

 ؾق ؾوقه ايىٌیكواو و ػمكو بى لید : ػاقْ;گماقي همايًؿی شایگاه 
ؾهی لٍکكیاو والهايی کاقآهؿ بكپا  ث که ؾق اهك واهاواها يمىيه ؾیگكی ؾق ؾوث اوث که  ؾق آو ػمكو بى لید، فكهايكوایی او

ؾق والهاو هفکىق، شایگاه و هكجبه : ػاقْ;ؾاؾ و يیم هًّب  اوث. ایى والهاو والی وه هكجبه به لٍکكیاو ظمىق و هكاجب هیکكؾه
ات ؼىؾ قا پیً چٍن یک ٌایىحگی، ههاقت و جصهیم به آهؿيؿ و یک باالیی ؾاٌث. همه يیكوهای لٍکكی ؾق قولی همكق گكؾ هی

ؾاٌحًؿ. يکحه بىیاق ههن آو اوث که  ؾاؾيؿ و با همیمی و جٍؽیُ آو هًّب، همكقی ظمىق ؼىؾ قا ؾقیافث هی يمایً هی: ػاقْ;
يظاهی، همه لٍکكیاو، اػن ال فكهايؿهاو و ظحی فكهايكوا ٔػمكِو لیدٓ يیم بایؿ ؾق بكابك چٍن ػاقْ ؼىؾ قا  -ی اؾاقیؾق ایى قویه

آهؿيؿ.  ، ؼىؾ قا ؾق ػمل لیكؾوث ػاقْ به ٌماق هی-ظاهك هكچًؿ به-گكفث و با ایى کاق  ؾاؾ و ال ؾوث او همكقی هی يٍاو هی
يؽىحیى، يام ػمكو بى اللید بكآهؿی، په ػمكو بى اللید ال هیاو ;چًايکه گكؾیمی ؾق ایى لهیًه آوقؾه اوث که به هًگام ػكْ 

                                                           
 ى هعمىؾ بى هىؼىؾ غميىی اوث.ایى کحاب جمؿین ٌؿه به ػبؿالكٌیؿ ب 6
ٌؿه و ايحىاب ٌغلی او يیم به هماو ِىقت  اٌاقه : ظىى بى ػلی بى هعمؿ ػاقْ;ؾق کحابی هحأؼك هايًؿ الکاهل فی الحاقیػ ٔوؿه هفحن ه.قٓ هن به يام  7
-69/ 8: 1965اذیك، کاق قفحه اوث ٔابى به : ابىالعىى;و هن : ابىالعىیى;های هىقؾ اوحفاؾه هّعط هن  اوث. با ایى جفاوت که ؾق يىؽه: الؼاقْ;

74.ٓ 
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ظیله و اوب او قا و والض او قا همه وكه کكؾی و همه آلث او قا يیکى يگاه کكؾی و ػاقْ او قا بًگكیىحی و  ظٍن بیكوو آهؿی و
ٔگكؾیمی،  :بىحىـی و پىًؿیفی. په ویّؿ ؾقم بىؽحی و ايؿق کیىه کكؾی و بفو ؾاـی، ػمكو بىحؿی و ايؿق واق هىله يهاؾی

1835 :111-111.ٓ 
ؼلکاو ه.قٓ يىٌحه ابى411جا  455يگاقي :ٔاو و ايباء ابًا المهاووفیات االػی;ویژه ؾق  همايًؿ ایى گماقي ؾق هًابغ ؾیگك و به

آیؿ،  ای هحأؼك به ٌماق هی ٓ> و اگكچه هًبغ یاؾٌؿه جا ايؿاله511-4/511: 1515ؼلکاو،قٓ يیم آهؿه اوث ٔابى431جاه.413ٔ
های يؽىحیى بىؾه  هىلماو وؿه هىقغ: والهی;يىٌحه : اؼباق ؼكاواو;ای چىو  قفحه و گمٍؿه گماقي آو بك پایه هًابغ ال ؾوث 

ؾق جٍکیالت اؾاقی په ال : ػاقْ;ی جىايؿ ال يظك پیٍیًه افمایؿ که هی ای قا بك گماقي گكؾیمی هی ؼلکاو يکحهاوث> و البحه ابى
 اوالم وماواق جىشه بیٍحكی باٌؿ.

های ٌكلی ؼالفث  وكلهیى های ایكايی بكؼاوحه ؾق هًّبی قایس ؾق جٍکیالت ظکىهث: ػاقْ;جكجیب، قوٌى ٌؿ که بؿیى
های لیك  لؿق ؾاٌحه اوث> و وشىؾ ایى هًّب ؼىؾ جفاوجی با والهاو اؾاقی ؾق وكلهیى بىؾه و ؾق هیاو ایٍاو شایگاهی بىیاق ػالی

های ایكايی اوث و  گفاقؾ. بًابكایى و ال لكاق هؼلىم ایى قویه و ایى شایگاه هكبىٖ به ظکىهث يظك هىحمین ؼالفث پیً چٍن هی
 های هىشىؾ ؾق ؾوحگاه ؼالفث ػباوی يؿاقؾ. يؿی با قویهپیى

ٌىؾ هًظىق  اٌاقه هی: ػكْ;ی که به واژه ؾهؿ که ؾق والهاو اؾاقی ؼالفث ػباوی هًگاهی بك آو پژوهٍی يٍاو هی افموو
ای واقؾه به ه ياهه: ػكٔه;هًّب اؾاقی اٌاقه ؾاقؾ که وظیفه  و هحّؿی ؾیىاو ػكْ لٍکك يیىث، بلکه به ِاظب: ػكْ وپاه;

بىؾه که : الىكکحابه;ها قا ال لباو ؼلیفه بك ؾوي ؾاٌحه اوث> و ایى گماو پیً آوقؾه ٌؿه که وظیفه ایٍاو هماو کاق  ؾقباق و پاوػ آو
و شایگاه : ػكْ لٍکك;هكقوی، هك چه هىث، بكشىحه بىؾو هًّب  ٓ. به111: 1899بؼؿها هؼمىل ٌؿه اوث ٔوصاؾی، 

 های ؼالفث ٌكلی اوث. های ایكايی بكؼاوحه ؾق وكلهیى ؾق جٍکیالت ظکىهث: ػاقْ;وكپكوث آو یؼًی 
جىاو به  و گكؾیمی افموؾه، هی: والهی;جك آيچه او بك گماقي  ؼلکاو و به وؽى ؾلیكی گماقي ابىاکًىو با پیً کٍیؿو ؾيباله

-الؿیى هؼكوف به ابى او ال لىل لأی کمالؼلکبكؾ. ابىقیٍه و پیٍیًه جاقیؽی ایى قویه و وًث ؾق ؾوحگاه اؾاقی ػمكو لید پی

کًؿ که آو  آوقؾ و ؾق آغال قوٌى هی مٓ به هیاو هی519-581گماقٌی ال قولگاق ايىٌیكواو پاؾٌاه واوايی ٔظک  8الؼؿین العلبی
ا آوقؾو ایى ٓ. به وؽًی ؾیگك ب4/511: 1515ؼلکاو،ی وی ؾقباقه ػمكو لید اوث ٔابىگفحه گماقي، يمىيه و هرالی ال گماقي پیً

گماقي ؾقباقه ػمكو لید به یاؾ ایى ؾاوحاو ال قولگاق ايىٌیكواو افحاؾه که آو قا ال یکی ال قشال ػلمی و ویاوی اهالی ظلب و واکى 
ّحاب;ٌؿه که ايىٌیكواو فكؾی ال ٘بمه ؾبیكاو یا   هّك لهايه ؼىؾ ًٌیؿه اوث. ؾق گماقي یاؾٌؿه، گفحه : ػكْ;ؼىؾ قا بك کاق : ک 

ی ؾقیافث ٓ و لٍکكیاو به بهايه4/511بىؾه اوث ٔهماو: : ؾیىاو الصًؿ;ؼلکاو، کاقؾاق و هحّؿی که به جؼبیك ابى 9بىؾ گماٌحه
های گىياگىيی  آهؿيؿ و ؾق ٘ی آو آهاؾگی ؼىؾ قا ال شًبه هی: ػكْ;يمؾ او بكای ايصام کاق : چهاق باق ؾق وال;ظمىق و هىاشب 

                                                           
ه.ق ٓ وی قا فمیه، لأی، هىقغ، اؾیب، 664جا  588الؿیى ػمك بى اظمؿ بى ابی شكاؾه ػمیلی ظلبی هؼكوف به ابى ػؿین اوث ٔ وی ابىالماون کمال 8

ًٌاوًؿ. وی ؾق قولگاق هالکى ال ظلب به هّك قفث و ؾق  هی: ؾهشكاآل ابی;ؾايًؿ و ال ؼايؿايی هٍهىق به يام  ٌاػك، ؼٙاٖ، ظافظ لكآو و ویاوحمؿاق هی
گاه به ظلب باليگٍث و ؾق هّك به  که ؤغ لاؾگاه ؼىؾ قا به آو ِىقت ؾیؿ، هیچ ایى هؿت هالکىؼاو لاؾگاه او قا ویكاو يمىؾ و په ال بالگٍث و هًگاهی

 ٓ.546:  1374المؼاقف بمقگ اوالهی، ؿی لٕاوت ظلب جىشهی يکكؾ ٔؾایكهجعمیك و جألیف پكؾاؼث و ظاهكًا به پیًٍهاؾ هالکى بكای پفیكفحى جّ
ّحاب;گىیؿ ؾق ایكاو باوحاو، همىاقه یکی ال  گماقٌی ال شهٍیاقی ؾق ؾوث اوث که هی 9 ؾاؾيؿ جا فكهايؿهاو  فكوحاؾيؿ و فكهاو هی قا به همكاه لٍکكیاو هی: ک 

ایى يىٌحاق هحفاوت  ؾقبا شایگاه ػاقْ  ،بجآ. هكچًؿ که ایى ؾبیك یا ک9ق: 1448قاه يیفحًؿ ٔشهٍیاقی، لٍکك بؿوو هىافمث او شایی يایىحًؿ یا ال شایی به 
 ؾاؾيؿ. ياگفحه پیؿاوث که شهٍیاقی هؼحمؿ اوث که ؾق ایكاو باوحاو پاؾٌاهاو ؾبیكاو قا شایگاهی باالجك ال فكهايؿهاو و واالقاو لٍکك لكاق هیاها اوث، 
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 يمىؾيؿ.  ق و آالت ٔكوقی هكجبه ؼىیً، به او هیچىو کاهل بىؾو جصهیمات شًگی و ابما
همايًؿ قولگاق ػمكو لید، ايىٌیكواو يیم اگكچه فكهايكوا و پاؾٌاه بىؾ، ؾق ایى کاق همايًؿ ؾیگك لٍکكیاو بایؿ ؾق بكابك چٍن 

جصهیمات ايىٌیكواو ؼّىَ، ػاقْ ال ؤؼیث  ؾاؾ> و البحه ؾق ایى گماقي به آهاؾگی و اوحؼؿاؾ يظاهی ؼىؾ قا يمایً هی: ػاقْ;
ایكاؾ گكفحه و پاؾٌاه واوايی ياچاق به بك٘كف کكؾو آو اهحمام گماقؾه اوث و ؾق پایاو کاق، پاؾٌاه ظمىق ؼىؾ قا ال ؾوث ػاقْ 

هكجبه فكوجك ال وی به ٌماق  کًؿ که جفاوت هیاو همكقی پاؾٌاه واوايی با کىی که یک  ؼلکاو جأکیؿ و جّكیط هیگكفحه اوث. ابى
اؼباق ؼلکاو ؾق هًابغ هحمؿم همچىو گماو هٕمىو ایى گماقِي ابى ٓ. بی518-511بىؾه اوث ٔهماو: : ؾقهن یک ;، جًها آهؿ هی

يٍؿه ولی وظایف آو : ػاقْ;ای به واژه  ه.قٓ يیم آهؿه اوث. ؾق ایى گماقي اٌاقه138ابىظًیفه ؾیًىقی ٔليؿه جا وال  الٙىال
ٓ. 11: 1843بىؾه اوث ٔؾیًىقی، 11:الًهكواوبى  بابک;ؾق ایى گماقي يام ػاقْ  14ـکك ٌؿه اوث.: ػاقْ;هًّب و يام فكؾ 

یاؾ کكؾه اوث : ؾیىاو هماجله;جك و با هماو هٕمىو آوقؾه و ال والهاو لیكؾوث بابک با ػًىاو  ٘بكی ایى گماقي قا هفّل
ای  ٓ، افىايه514: 1853> يىلؿکه،1، پايىٌث153: 1319ٓ. با ایًکه ایى گماقي قا يىلؿکه 158ٔ-1/151ه.ق: 1831ٔ٘بكی،

ايؿ ٔکكیىحى وى،  واالقی ؾايىحه بكٌمكؾه اوث، ؾق همابل بكؼی ؾیگك هاهیث آو قا يٍايه واهاو ؾقوث و لىايیى هبحًی بك ٌایىحه
 ٓ. 894: 1934> باوىقخ، 595: 1819

آيکه بابک قا  هٕمىو آوقؾه اوث و بیػًىاو گماقٌی هؼحبك و با هماو  قفحه، ؾق قوایث ؼىیً آو قا به هن فكؾووی يیم قوی
ِْ ;بؽىايؿ، واالقی : ػاقْ; ، 111-1/111: 1811قا ؾق قولگاق ايىٌیكواو به او يىبث ؾاؾه اوث ٔفكؾووی، : وپاه ؾیىاِو ػك

 وؽًی به هیاو يیاوقؾه اوث، همايًؿ يمىيه یاؾٌؿه،: ػاقْ;ٓ. البحه اگكچه فكؾووی ؾق هیچ شای ٌاهًاهه ال 191-131های  بیث
: 1811واالقاو وؽى گفحه اوث ٔفكؾووی،  و ؾق يحیصه اؾاقه و وكپكوحی واهاو لٍکكیاو به ؾوث ؾیىاو: ؾیىاو ػكْ;باقها ال 

 ٓ.51: 1853و بًاکحی،  599جا 114های  ، بیث593/ 5> هماو: 119-185های  > بیث8/11-19
-بىؾه اوث ٔکكیىحى: ػاقْ;يیاو بكابك و هؼاؾل ؾهًؿ که کؿام اِٙالض قایس قولگاق واوا ها يٍاو يمی همه، پژوهً باایى

واالقاو و هىقؼاو ایكايی په ال اوالم يیم جًها  گىيه که بالگى ٌؿ، ؾیىاو ٓ و هماوBosworth,1986: 393> 594-535: 1819وى،
اوی آو و ذبث جاقیؽی کاق بكؾه و جمایلی بكای بالک قا بكای بیاو آو هًّب اؾاقی و يظاهی قولگاق واوايی به : ػاقْ;اِٙالض ػكبی 

يمایؿ. ؾق ایى لهیًه هحىو لغث فاقوی کهى  ی آو ؾٌىاق و ياٌؿيی هیقو اظهاق يظك ؾقباقه ايؿ> و الایى ٌؿه يؿاٌحه ی هًىىغآو واژه
ٓ يیم قاهی 1855ٔيؽصىايی،  ِعاض الفكنٓ و 1841ٔؼٙیب کكهايی،  هؽلُ اللغاتٓ، 1884ٔاوؿی جىوی،  لغث فكنهايًؿ 

 گٍایًؿ. ه يمیؾق ایى لهیً
جىاو چًیى اوحًباٖ کكؾ که وی يیم ایى ٌباهث  ؼلکاو، هیهكقوی با ؾقيگ و جأهل ؾقباقه ؾقز ؾو گماقي یاؾ ٌؿه ال وىی ابى به

ها قا ؾق  قوی آوقا هیاو والهاو ظکمكايی واوايی و ِفاقیاو ؾق ػكٔه واهايؿهی لٍکك هٍاهؿه کكؾه و آو قا هؼحبك ؾايىحه و الیى
ِىقت اشمالی به ایى گماقي پكؾاؼحه و بك ایى باوق اوث که همايًؿی هیاو  وقؾه اوث. ال هیاو پژوهٍگكاو يیم باقجىلؿ بهکًاق هن آ

ٓ و 519-513: 1831باقجىلؿ، >Barthold,1968:220-221ؾو گماقي یاؾ ٌؿه ال ؾوقه واوايی و ِفاقی اهكی جّاؾفی يیىث ٔ

                                                           
با : قولگاق ايىٌیكواو: ػاقْ;وؿیؿالؿیى ػىفیٔوؿه هفحن لمكیٓ، ال ایى : شىاهغ العکایات و لىاهغ الكوایات;و ال شمله ؾق ؾق هحىو هحأؼك اؾبی  14

 ٓ.333-332/ 4: 1386ٌؿه اوث ٔػىفی،  به بمقگی و ؼكؾ وؽًاو و ظکایحی ؾقز: ػاقْ لٍکك;جكکیب 
 ٓ.Daryaee,2000: ٔبابک;كايیکا ـیل واژه ؾقباقه ایى بابک بًگكیؿ به يىٌحاق جىقز ؾقیایی ؾق هؿؼل ای 11
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 لابل ؾقيگ و جفىیك اوث.
جىاو ال يىػی پیىوحگی یا بالیابی ایى ویژگی والهاو اؾاقی واوايی ؾق قولگاق ِفاقیاو وؽى به هیاو  اؾ آو هیقو به اوحً الایى 

ی ایكاو باوحاو ؾق هیاو ٌیىهای بىؾ که به آوقؾ> یا ظحی بك اوان آو گفث که وشىؾ وًث ػكْ و شایگاه همام ػاقْ قویه
 اوث.ای همبىل، بالیابی و اوحفاؾه ٌؿه ػًىاو یک وًث و قویه ههای ایكايی وك بكآوقؾه ال ؼالفث ػباوی و ب ظکىهث

ؾیؿو وپاهیاو ال جأذیكپفیكی اػكاب هىلماو : واو;ٌماقی ال پژوهٍگكاو و ال شمله شكشی لیؿاو ؾق لهیًه ػكْ لٍکك و 
اگكچه ایى وؽى به هىٌکافی ٓ. 184: 1811آوقؾ ٔلیؿاو، ویژه ال ؾوقه ؼالفث ػباویٓ ال ایكاو ؾوقه واوايی، وؽى به هیاو هی ٔبه

های يؽىحیى ؾو گىيه قوي و ٌیىه واهايؿهی  ؾهؿ ؾق وؿه ؾهؿ، يٍاو هی پكؾالؾ و اوحًاؾات قوًٌی به ؾوث يمی ایى هىٔىع يمی
 ايؿ.ی هؼمىل ؾق ؾوقه واوايی جأذیكهایی پفیكفحهقوؾ ؼلفای ػباوی ال ٌیىه لٍکكیاو وشىؾ ؾاٌحه و گماو هی

های ایكايی بىیاق جأذیك پفیكفحه بىؾيؿ، شای ٌگفحی  ال وًث 12فحه اػكاب هىلماو ؾق لهیًه والهاو اؾاقیق هن که قوی الآيصایی
قو ٌایؿ ال  ؾاقؾ که ؾق ایى لهیًه جأذیك يپفیكفحه باًٌؿ> و ایى همام ؾق لالب جٍکیالت ػكْ و واالقی ػاقْ شا يیفحاؾه باٌؿ. الایى

گكی بىؾ و  چیكگی و جىلٗ ویاوی اػكاب هىلماو بك ایكايیاو، ؾق وهله يؽىث ال قاه يظاهی جىاو چًیى ػًىاو کكؾ که ؾالیل ایى اهك هی
ویژه آيکه ؾق آو جٍکیالت  ٘بیؼی بىؾ که په ال پیكولی ایٍاو بك واوايیاو لؿقت فائمه يظاهی قا یکىكه به ؾوث ایكايیاو يىپاقيؿ> به

ّحاب;جك آو قولگاق، یکی ال  كاِٙالض ؾلی باوحايی و والهاو کهى، یکی ال ؾبیكاو یا به بك آو والهاو لٍکك، واالق بىؾ و اؼحیاقات : ک 
 فكاوايی ؾق هىائل ظىان يظاهی ؾاٌث.

های ٌكلی ؼالفث ػباوی هصال و اهکاو پؿیؿاقی  های ایكايی بكؼاوحه ال وكلهیى قو، ایى قویه و وًث جًها ؾق ظکىهث الایى
جىاو  آیؿ، هی قی ٌؿه ایى يىٌحاق، ؾقباقه ٘اهكیاو گماقٌی ؾق ایى لهیًه به ؾوث يمیبكؾا ؾاٌحه اوث. هكچًؿ بك اوان هًابغ بهكه

گفاقی  کن يیال به اوباب و همؿهاجی ؾاٌحه که ٌایؿ ؾق قولگاق ٘اهكیاو فكاهن و یا پایه گفث پؿیؿاقی آو ؾق قولگاق ِفاقیاو ؾوث
های ایكايی په ال ایٍاو ال واهايیاو  مبىل ؾق هیاو ظکىهثػًىاو یک هًّب ه به: ػاقْ;هكقوی، په ال ِفاقیاو،  ٌؿه باٌؿ. به

 و غميىیاو و ولصىلیاو گكفحه جا ؼىاقلهٍاهیاو به کاق گكفحه ٌؿ. 
ی ؾوقه جك ؾقباقه ه.قٓ باقها ال ایى هًّب با گىحكه وظایفی که پی511ًهايؿه ال ابىالفٕل بیهمی ٔف ای بكشای ؾق جاقیػ ولىله

 919،  155،141، 455،111-1/455: 1815جاقیػ ویىحاو وؽى گفحه ٌؿ، یاؾ ٌؿه اوث ٔبیهمی،  ِفاقیاو ال جاقیػ گكؾیمی و
وؽى به : ػاقْ لٍکك;ؾق قولگاق ولصىلیاو، يیم با وشىؾ قویکكؾ يظاهی هحفاوت ولصىلیاو ؾق هًابغ، ال شایگاهی به يام  ٓ.935و

پكؾاؼحه اوث ٔظهیكی  وی جصهیمات لٍکكیاو پیً ال پیکاق هیهیاو آهؿه که به وظایف اوحؽؿام، همیمی اوحؼؿاؾ وپاهیاو و بالق
لؿقت و يفىـ ايؿکی ؾق : ػاقْ;ٌىؾ که ؾق قولگاق ولصىلیاو  هكقوی گفحه هی ٓ. به15:1834> همؿايی، 13:1511يیٍابىقی، 

 ٓ.81:1883واالقاو و اهكای لٍکك ؾاٌحه اوث ٔالبال آٌحیايی، بكابك وپه
ِْ ;ایى هًّب همچًیى با يام  ٓ> جا ایًکه 11/811: 1945اذیك، جا ؾوقه ؼىاقلهٍاهیاو يیم هّٙلط بىؾه اوث ٔابى: شیً ػاق

                                                           
جىايؿ يٍاو ؾهؿ که آًٌایی هىلماياو ؾق  ٓ هی18-17ه.ق: 1448ؾق قولگاق ؼلیفه ؾوم آوقؾهٔ: الؿیىاو;ه.قٓ ؾقباقه بكپایی 331قوایحی که شهٍیاقی ٔف  12

: ؾیىاو;آیؿ> ایى وؽى که ؾق آغال جًها ؾیىاو  های اؾاقی به ٌماق هی های اؾاقی، بىیاق واؾه بىؾه و آو قولگاق يمٙه ػمیمحی بكای پیٍكفث آو قولگاق با ٌیىه
ٓ. گماقي 674:1392ياهیؿه ٌؿ ٔغفكايی،: ؾیىاو الصًؿ;ٌؿ و جًها ؾیىاو هىشىؾ بىؾه اوث، اٌاقه به هاهیث والهايی ؾاٌث که ؾق قولگاق بؼؿ  ؼىايؿه هی

 ٌؿه اوث. ٔبه گماو بىیاق ایكايیاوٓ بكگكفحه : ػصن;ها ال هكؾهاو  ىاوؾهؿ که فکك بكپایی ؾی یاؾ ٌؿه ال شهٍیاقی، همچًیى يٍاو هی
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٘ىقکلی  کاقگیكی يیكوهای يظاهی ؾاٌحًؿ، ایى هًّب و به ؾق قولگاق هغىل و ایلؽايی به ؾلیل آيکه ایٍاو قوي و ٌیىه هحفاوجی ؾق به
 Lambton, 1988: 57 .ٓ13ٌیىه ػكْ لٍکك بكافحاؾه اوثٔ

 يحیصه
و : ػكْ لٍکك;ؾاق کاق  يظاهی که ػهؿه -به هؼًای یک هًّب اؾاقی: ػاقْ;ی ؾهؿ که اگكچه واژه ایى پژوهً يٍاو هی

ٌؿه، ؾق جٍکیالت اؾاقی لیك يظك ؼالفث اهىی و ػباوی به کاق يكفحه اوث> و ؾق   ال قیٍه ػكبی گكفحه واهايؿهی اهىق ایٍاو بىؾه
ی جك و هحأؼكجك اوث. واژه ای جاله کاق قفحه، واژه كیى هًابغ لغث ػكبی ال وؿه ؾوم لمكی به ج که ؾق کهى: ػكْ;ی همایىه با واژه

های ؼالفث و ال وؿه وىم لمكی  های ایكايی بكؼاوحه ؾق ٌكق وكلهیى بكای يؽىحیى باق په ال اوالم ؾق هیاو ظکىهث: ػاقْ;
لگاق یؼمىب لید ِفاقی هًىىب ٌؿه اوث. به گماو بىیاق، های جاقیؽی به ایى واژه به قو جكیى اٌاقه قواز یافحه اوث. کهى

ٌؿه اوث>  ی فاقوی جاقیػ ٘بكی اوث که ؾق قولگاق واهايیاو جكشمه کكؾه جكشمه  جكیى هحى جاقیؽی که به ایى هًّب اٌاقه کهى
 ايؿ. الآو به ایى ٌغل هًىىب ٌؿه هكچًؿ يام اٌؽاِی ؾق ؾوث اوث که ال قولگاق یؼمىب لید و په

ؾق والهاو اؾاقی و يمً آو ؾق والهايؿهی : ػاقْ;هكجبه و بلًؿپایه  ىی ؾیگك گماقٌی که ؾق هًابغ جاقیؽی ال شایگاه ػالیال و
ؾهؿ که با ٌیىه هؼمىل ؾق قولگاق ايىٌیكواو واوايی همايًؿی  لٍکكیاو ؾق قولگاق ػمكو لید ِفاقی ؾق ؾوث اوث، يٍاو هی

ؼلکاو په ال آوقؾو گماقٌی ؾقباقه جىشه ػمكو لید به ػكْ لٍکكیاو و هىقؼی هايًؿ ابى ای که گىيه بىیاق لیاؾی ؾاٌحه اوث> به
ها ؾق کًاق هن، بك ٌباهث و  کكؾه و با آوقؾو آو  ؾق آو قولگاق، به گماقٌی هٍابه با آو ؾق قولگاق ايىٌیكواو اٌاقه: ػاقْ;شایگاه 

ای يیم جأییؿ ٌؿه و  يىٌیكواو واوايی ؾق هحىو گىياگىو جاقیؽی و اوٙىقهها پافٍاقی کكؾه اوث. گماقي یاؾ ٌؿه ال ؾوقه ا یکىايی آو
ٌؿه و هن ال وىی فكهايكوایاو  ٌیىه هؼمىل یؼمىب و بكاؾقي ػمكو ِفاقی ؾق اؾاقه لٍکكیاو يیم ؾق هحىو جاقیؽی بال قوایث 

لیاو و ؼىاقلهٍاهیاو که په ال ایٍاو قوی های ٌكلی ؼالفث ػباوی هايًؿ غميىیاو، ولصى های ایكايی و غیك ایكايی وكلهیى ولىله
ؼلکاو قا يٍاو ؾهؿ. ال وىی جىايؿ اوحىاقی وؽى ابى ػًىاو وًحی پفیكفحًی پیىوحگی یافحه اوث. ؾالیل یاؾٌؿه هی کاقآهؿيؿ، به

قو بك پایه  لایىی اؾاقی جٍکیالت يظاهی اوث> و اؾیگك بكقوی و جعلیل هعحىای هحى يیم ؾلیلی بك ؾقوحی وًصً و همایىه ؾو ٌیىه
 ايی و ؼاوحگاه واوايی ؾاٌحه اوث.های ایك قیٍه: ػاقْ;ٌىؾ که هًّب  ایى همايًؿی چًیى اوحًباٖ هی

 هًابغ

 ، بیكوت، ؾاق ِاؾق. الکاهل في الحاقیػٓ. 1965اذیك، ػمالؿیى ابىالعىى ػلیٔابى -
 اظىاو ػبان، بیكوت: ؾاق الرمافث. جّعیط، هاووفیات االػیاو و ايباء ابًاءالمقٓ. 1414ٔ الؿیى اظمؿ ؼلکاو، ٌمهابى-
 ػلی ٌیكی، بیكوت: ؾاقالفکك. جّعیط، جاز الؼكون هى شىاهك الماهىنٓ. 1414لبیؿیٔابى-
 يمی هًموی، جهكاو: وكوي. ، جكشمه ػلیجصاقب االهنٓ. 1376هىکىیه، اظمؿ بى ػلیٔابى-

                                                           
کیؿ هی: ػاقْ;و ياکاقآهؿی  ایى گفحه بك پایه گماقي شىیًی اوث و بك وشىؾ جًالٓ و ػیبًاکی واؼحاق ػكْ 13 کًؿ و ال جكجیب ؾهه  ؾق اؾاقه لٍکك جأ

گىیؿ که اهىق هالی و يظاهی ایٍاو قا بك ػهؿه ؾاٌث  هًّبی بكای هك هكجبه وؽى هی ِاظبٔاقبىٓ، ِؿه ٔیغىوٓ، هماقه ٔهًگ غاوٓ و جىهاو و ال وكپكوحی 
 ٓ.398: 1384> اٌپىلك، 23-22/ 1: 1385کكؾه بىؾيؿٔشىیًی، : هًىىغ;قا : ؾفحك ػكْ;و 
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 .ؾاق ِاؾق : بیكوت ، لىاو الؼكبٓ.  1815ٔ هًظىق، هعمؿ بى هکكمابى-
 ، جّعیط هعمؿ ؾبیك ویالی، جهكاو: ٘هىقی.لغث فكن ٓ.1855اوؿی ٘ىویٔ-
 ، جكشمه هعمىؾ هیك آفحاب، جهكاو: ػلمی فكهًگی.جاقیػ هغىل ؾق ایكاوٓ. 1384اٌپىلك، بكجىلؿٔ-
یی ـکاء، جهكاو: ، به اهحمام هعمؿ جمی ؾايً پژوه و یعولاقت ؾق ػهؿ وال٘یى بمقگ ولصىلیٓ. 1338البال آٌحیايی، ػبانٔ-

 ؾايٍگاه جهكاو.
 ، جهكاو: ٘هىقی. اِٙالظات ؾیىايی ؾوقه غميىی و ولصىلیٓ. 1355ايىقی، ظىىٔ-
 ، جهكاو: وؽى.فكهًگ بمقگ وؽىٓ. 1381ايىقی، ظىىٔ-
 ، جهكاو: ٘هىقی.جكکىحاو ياهه یا جكکىحاو ؾق ػهؿ هصىم هغىلٓ. 1387باقجىلؿ، واویلی والؾهیكویچٔ-
 هعمؿ قوٌى، جهكاو: وكوي. جّعیط، ياهه ٘بكی جاقیػٓ. 1378بلؼمی، ابىػلیٔ-
، جّعیط  قؤه اولی االلباب في هؼكفه الحىاقیػ و االيىاب، جاقیػ بًاکحیٓ. 1853ابى ولیماو ؾاوؾ بى ابی الفٕل هعمؿٔبًاکحی، -

 ، جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼك فكهًگی.شؼفك ٌؼاق
 ، جّعیط ؼلیل ؼٙیب قهبك، جهكاو: ههحاب. یػ بیهمیجاقٓ. 1815، ابىالفٕل هعمؿ بى ظىیىٔبیهمی-
و  15، ٌماقه ياهه شمؼیث فّل، :ػلن ٌماقي و کاقبكؾهای جاقیؽی آو ؾق ایكاو بؼؿ ال اوالمٓ. ;1375جکمیل همایىو، ياِكٔ-

16 َ ،13-26. 
 . ییىؾاق الؼلن للمالاظمؿ ػبؿالغفىق، بیكوت:  جّعیط، الّعاضق ٓ. 1511ٔشىهكی، اوماػیل بى ظماؾ-
 ، جّعیط هعمؿ لمویًی، جهكاو: شهاو کحاب.جاقیػ شهايگٍای شىیًیٓ. 1835شىیًی، ػٙاهلکٔ-
 ، جّعیط ظىى المیى، بیكوت: ؾاقالفکك ظؿید.ٓ. کحاب الىلقاء و الکحاب ق1513شهٍیاقی، هعمؿ بى ػبؿونٔ-
 اقوی.، جهكاو: فكهًگىحاو لباو فوالهاو اؾاقی ؼىاقلهٍاهیاوٓ. 1388ؼىكوبیگی، هىًٌگٔ-
 ویؿ هعمؿ ؾبیك ویالی و غالهعىیى یىوفی، جهكاو: ػلمی فكهًگی. جّعیط، هؽلُ اللغاتٓ. 1362ؼٙیب کكهايی، ظىىٔ-
 ٓ. هفاجیط الؼلىم، جّعیط ػبؿاالهیك اػىن، بیكوت: ؾاق المًاهل.1113ؼىاقلهی، هعمؿ بى اظمؿٔ-
 .551-555، 1َؾ ؾایكه المؼاقف بمقگ اوالهی، ز، جهكاو: بًیا:آل ابی شكاؾهٓ. ;1815ؾایكه المؼاقف بمقگ اوالهیٔ-
، ؾوقه هٙالؼات جاقیؽی شًگ، :بكقوی جٍکیالت يظاهی و شایگاه اقجً ؾق ؼالفث فا٘می هّكٓ. ;1891ؾهماو، هؼّىههٔ-

 .95-11ؾوم، ٌماقه چهاقم، لهىحاو، َ 
 . هًٍىقات الكٔی، لن:  ٌیالالؿیى  ، جّعیط ػبؿالمًؼن ػاهك و شمالاألؼباق الٙىالٓ. 1843ؾیًىقی، ابىظًیفهٔ-
، جهكاو: ولاقت فكهًگ و پیٍیًه واو و قژه ؾق ایكاو، ؾق :واو و قژه ال آغال جاقیػ ایكاو جا قولگاق واوايیاوٓ. ;1851ـکاء، یعییٔ -

 .15جا  1هًك، َ
 ، جكشمه ػلی شىاهك کالم، جهكاو: اهیكکبیك.جاقیػ جمؿو اوالهیٓ. 1811لیؿاو، شكشیٔ-
، لیك يظك کاظن هىوىی بصًىقؾی، جهكاو: بًیاؾ ؾایكه المؼاقف بمقگ اوالهی، ؾق :شیً، ؾیىاوٓ. ;1394اؾقٔوصاؾی، ویؿ ِ-

 .155-149، 19َؾایكه المؼاقف بمقگ اوالهی، ز 
 ، جهكاو: هىلىفات ؾکحك هعمىؾ افٍاق و وؽى.واالقی ایكايی ؾق ػّك اوالهی ولاقت و ؾیىاوٓ. 1899وصاؾی، ویؿ ِاؾقٔ-
 ، جّعیط ػبؿالىحاق اظمؿ فكاز، لاهكه: هکحبه االػیاو.الىلقا: جعفه االهكا فی جاقیػ ولقآ. 1953ل بى هعىىِٔابی، هال-
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، 11، ؾوقه فّلًاهه جاقیػ، :واکاوی ؾیىاو شیً ؾق لكو اول هصكیٓ. ;1895ِفاکیً، ظمیؿقٔا و هىهًی ها، اهیك اظمؿٔ-
 .34-15، َ 51ٌماقه 

 هعمؿ ابىالفٕل ابكاهین، بیكوت: ؾاق الحكاخ. جّعیط، قیػ االهن و الملىک. جاق1387ٓبى شكیكٔ ٘بكی، هعمؿ-
 الکىايؿق هىقجى، جهكاو: هیكاخ هکحىب. جّعیط، ولصىق ياههٓ. 1444ظهیكی يیٍابىقیٔ-
م اهیك بايى هّفا و هظاهك هّفا، جهكاو: پژوهٍگاه ػلى، جّعیط شىاهغ العکایات و لىاهغ الكوایاتٓ. 1834ػىفی، وؿیؿالؿیىٔ-

 ايىايي و هٙالؼات فكهًگی.
، لیك يظك غالهؼلی ظؿاؾ ػاؾل، جهكاو: بًیاؾ ؾايًٍاهه شهاو اوالم، ؾايًٍاهه شهاو اوالم، ؾق :ؾیىاو شًؿٓ. ;1891غفكايی، ػلیٔ-
 .418-13َ،411ز
 ههؿی هؽموهی و ابكاهین واهكایی، لن: هصكت. جّعیط، کحاب الؼیىٓ. 1414بى اظمؿٔ فكاهیؿی، ؼلیل-
 شالل ؼالمی هٙلك، کالیفكيیا و يیىیىقک: بًیاؾ هیكاخ ایكاو. جّعیطٓ. ٌاهًاهه، 1371ابىالماون ظىىٔ فكؾووی،-
پیٍیًه واو و قژه ؾق ، ؾق :واو و قژه ؾق ٌاهًٍاهی ایكاو> بؽً وىم: ال ایلؽاياو جا لهاو ظأكٓ. ;1851هماهی، شهايگیكٔ لائن-

 .111جا  51، جهكاو: ولاقت فكهًگ و هًك، َایكاو
 ؾاق الكٌیؿ للًٍك.، هعمؿ ظىیى لبیؿی، بغؿاؾ: لؽكاز و ًِاػه الکحابهآ. 1931کاجب بغؿاؾی، لؿاهه بى شؼفكٔ-
 ، جكشمه و جّعیط  هعمؿظىیى ظیؿقیاو، جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼك فكهًگی.ِكاض هى الّعاضٓ. 1397لكٌی، شمالٔ-
ؾاق الکحب ، بیكوت: الؿیى هعمؿظىیى ٌمه،  ، للمًٍؿیاإليٍاءِبط األػٍی في ًِاػة ٓ. 1931اظمؿ بى ػبؿاللهٔللمًٍؿی، -

 .الؼلمیة
ػلی قوالی و ویؿه للیؽا ػظیمی، جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼك  جّعیط، جکمله االًِافٓ. 1385کكهیًی، ػلی بى هعمؿٔ-

 فكهًگی.
 ی، جهكاو: ؾيیای کحاب.ٓ. جاقیػ ایكاو ؾق ؾوقه واوايیاو، جكشمه غالهكٔا قٌیؿ یاوم1379کكیىحى وى، آقجىقٔ-
 قظین قٔالاؾه هلک، جهكاو: ايصمى آذاق و هفاؼك فكهًگی. جّعیط، لیى االؼباقٓ. 1384گكؾیمی، ػبؿالعیٔ-
 اظمؿ شاؾ، لاهكه: ؾاقالعؿید. جّعیط، اظکام الىلٙايیهٓ. 2446هاوقؾی، ابىالعىى ػلیٔ-
 ، جهكاو: هصمغ ػلمی جمؿو، جاقیػ و فكهًگ اوالهی.جاقیػ و جمؿو اوالهی ؾق للمكو واهايیاوٓ. 1378ياشی، هعمؿقٔأ-
 ػبؿالؼلی ٘اػحی، جهكاو: بًگاه جكشمه و يٍك کحاب. جّعیط ِعاض الفكن،ٓ. 1355يؽصىايی، هعمؿ بى هًؿو ٌاهٔ-
 ، جكشمه ػبان لقیاب، جهكاو: ايصمى آذاق هلی.ها ؾق ػهؿ واوايیاو جاقیػ ایكايیاو و ػكبٓ. 1358يىلؿکه، جئىؾوقٔ-
 هعمؿ قوٌى، جهكاو: هیكاخ هکحىب. جّعیطٓ. جاقیػ آل ولصىق، 1386اللهٔ يی، قٌیؿالؿیى فٕلهمؿا-
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