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هجلٔ سابق داًطکذُ ادب٘ات ٍ علَم اًساًٖ داًطگاُ تْزاى

هطالعِ ٍ بزرسٖ بٌإ تارٗخٖ اهاهشادُ عق٘ل
(ٗاسَکٌذ ب٘جار)
هزٗن هحوذٕ
داًطجَٕ دکتزٕ باستاىضٌاسٖ داًطگاُ تزب٘ت هذرط
دکتز جَاد ً٘ستاًٖ
استادٗار گزٍُ باستاىضٌاسٖ داًطگاُ تزب٘ت هذرط
دکتز عل٘زضا ّضبزًَٕبزٕ
داًط٘ار گزٍُ باستاىضٌاسٖ داًطگاُ تزب٘ت هذرط
(اس ظ  221تا )237
تارٗخ درٗافت89/99/19 :
تارٗخ پذٗزش99/96/15 :

چک٘ذُ:
استبٖ ولؿستبٖ ام ٔٙبعمي است و ٝؿك عي سـٜٞبي ٘ؾستيٗ اسالٔي اعالفبت ا٘ـوي ام آٖ
ؿك ؿست ؿاكيٓ  ٚث ٝتجـ ؿك ؽػٛظ ٔقٕبكي  ٚثٙبٞبي تبكيؾي ٘ ٚبؿك ايٗ ؿٚك٘ ٜين ضٙبؽت وبفي
ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ؿك صٙيٗ ٚضقيتي ثٙبي تبكيؾي أبٔناؿ ٜفميُ ٔيتٛا٘ـ اعالفبت فيليٕتي فلا ٓٞآٚكؿ.
ايٗ ثٙب ؿك ٔيبٖ ٔغٛع ٝثبستب٘ي ثنكٌي ام ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚايّؾب٘ي للاك ٌلفت ٚ ٝثب تٛر ٝثٝ
سجهضٙبسي ٔقٕبكي  ٚؿاؿٜٞبي ثبستبٖضٙبسي ،ام سبؽتٞٝبي اكمضٕٙـ ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚللٖ
ٞ6زلي ث ٝضٕبك ٔيآيـ  ٚثب ثٙبٞبي ٌٙجـ فّٛيبٖ ٕٞـاٌٖٙ ،جـ سلػ ٔلاغ ٚ ٝثمق ٝپيل تبوستبٖ
لبثُ ٔمبيس ٝثٛؿ ٚ ٜفّيكغٓ آسيتٞبي ميبؿي ؤ ٝتغُٕ ضـ ،ٜام ٘ؾل سبؽت  ٚثٛيژ ٜتنييٙبت
آرلوبكي  ٚوتيجٍ٘ ٝبكي ،عبئن وٕبَ إٞيت است .ؿك ؽػٛظ غبعت ٔـفٗ اعالفبت ٔستٙـي ؿك
ؿست ٘يست ،ثب ايٗ عبَ ،ايٗ اعتٕبَ ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝفّيكغٓ ا٘تسبة آٖ ث ٝأبٔناؿ ٜفميُٕٞ ،ب٘ٙـ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔطبثٕٞ ٚ ٝنٔبٖ ،آكأٍب ٜيىي ام عىبْ ٔغّي ثٛؿ ٜثبضـ.

ٍاصُّإ کل٘ذٕٔ :قٕبكي اسالٔئ ،قٕبكي آكأٍبٞي ،ولؿستبٖ ،عسٗآثبؿ يبسٛوٙـ ،أبٔناؿٜ
فميُ.

٘طب٘ي پست اِىتل٘ٚيىي ٘ٛيسٙـٔ ٜسئjneyestani@modares.ac.ir :َٛ
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هقذهِ
ؿك ؽػٛظ سبثم ٝتبكيؾي استبٖ ولؿستبٖ ،ؿك ٔمبيس ٝثب سبيل ٔٙبعك ايلاٖ ،اعالفبت ا٘ـوي ؿك ؿست
است .ايٗ ٚضقيت ثٛيژ ٜؿك سـٜٞبي ٘ؾستيٗ اسالٔي ٕ٘ٛؿ ثيطتلي ؿاكؿ .سيبعبٖٛٔ ،كؽبٖ  ٚرفلافيب٘ٛيسبٖ
سـٜٞبي ٘ؾست اسالٔي ،وٕتل ث ٝايٗ ٔٙغم ٝاضبك ٜولؿ ٚ ٜاعالفبت ا٘ـوي اكائ ٝؿاؿٜا٘ـ .ولؿستبٖ ؿك
سـٞ ٜبي ٘ؾستيٗ اسالٔي ثؾطي ام ايبِت رجبَ ثٛؿ ٚ ٜؽبٞلا ؿك للٖ ٞ 6زلي ،سّغبٖ سٙزل سّزٛلي
لسٕت غلثي ايٗ ايبِت كا رـا ولؿ ٚ ٜآ٘لا ولؿستبٖ ٘بٔيـ ٜاست .ولؿستبٖ ؿك ايٗ مٔبٖ ثسيبك آثبؿ  ٚپل ك٘ٚك
ثٛؿ ٚ ٜضٟل ثٟبك (ؿك ٔزبٚكت ضٟل ٕٞـاٖ) ٔلون عىٔٛتي آٖ ثٛؿ ٜاست .عٕـاهلل ٔستٛفي ؿك للٖ ٞ 8زلي ام
صٟبك ضٟل ؿيٍل  ٟٓٔ ٚايٗ ٘بعي ٝيقٙي؛ اال٘ي ،اِيطتل ،ؽفيبٖ  ٚؿكثيُ ٘بْ ٔيثلؿ (ِستل٘ذ )204-205 :1364 ،وٝ
ٔتبسفب٘ ٝربيبثي ؿليك آٟ٘ب ؿك عبَ عبضل أىبٖپقيل ٘يست.
ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت ٌفت ٝضـٔ ٜغبِق ٝرغلافيبي تبكيؾي ٔٙغم ٝؿك سـٜٞبي ٘ؾستيٗ اسالٔي ثب ٔطىالت
ميبؿي ٕٞلا ٜاست  ٚؿك فمـاٖ اعالفبت پبي ،ٝثلكسي تبكيؾي ؿك ؽػٛظ ثٙبٞبي ثلربي ٔب٘ـ٘ ٜين ثب ٔطىالت
ثيطتلي ٕٞلا ٜؽٛاٞـ ضـ .ثب ايٗ عبَ ؿك ايٗ ٔمبِ ٝتالش ؽٛاٞيٓ ولؿ ثب تىي ٝث ٝؿاؿٜٞبي ثبستبٖضٙبسي ٚ
ٔغبِقبت تغجيمي ،ثٔ ٝغبِق ٚ ٝثلكسي ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ يبسٛوٙـ ثپلؿاميٓ .ايٗ پژٞٚص ٕٞضٙيٗ اعالفبت
اكمضٕٙـي پيلأ ٖٛثٙبٞبي آكأٍبٞي ٔطبث ٝغلة ايلاٖ ،فلأ ٓٞيسبمؿ.1
هَقع٘ت جغزاف٘اٖٗ:
ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ؿك ٔزبٚكت ضٟل و٘ٛٙي عسٗآثبؿ يبسٛوٙـ  75 ٚوئّٛتلي ضٟلستبٖ ثيزبك (ام تٛاثـ
استبٖ ولؿستبٖ)  92 ٚوئّٛتلي رٛٙة غلثي ضٟلستبٖ م٘زبٖ ٚالـ ضـ ٜاست (ضىُ ش .)1عسٗآثبؿ
يبسٛوٙـ 2ثب ٔ 1660تل اكتفبؿ ام سغظ ؿكيب ،رنء ٔٙبعك سلؿسيل وٞٛستب٘ي ث ٝضٕبك ٔيكٚؿ  ٚعـاوخل ؿكرٝ
علاكت آٖ ث 35 ٝؿكر ٚ ٝعـالُ آٖ ث -22 ٝؿكرٔ ٝيكسـٕٟٔ .تليٗ وب٘بَ اكتجبعي ٔٙغم ،ٝربؿٚ ٟٓٔ ٜ
اكتجبعي م٘زبٖ -ثيزبك است و ٝام  18وئّٛتلي غلة يبسٛوٙـ ٔيٌقكؿ.
هَقع٘ت بٌا:
ثٙبي أبٔناؿ ٜؿك غلة ضٟل يبسٛوٙـ  ٚؿك ٔيبٖ ٔغٛعٚ ٝسيـ تبكيؾي و ٝألٚم ٜعـٚؿ ٞ 25ىتبك ام ٚسقت
آٖ ثبليٕب٘ـ ،ٜللاك ؿاكؿ (ضىُ ش .)2ايٗ ٔغٛع ٝام غلة  ٚضلق ثٚ ٝسيّ ٝؿكٜٞبيي و ٝكٚؿؽب٘ٞٝبي فػّي ؿك
آٖ رليبٖ ؿاك٘ـٔ ،غـٚؿ ٌلؿيـ ٜاست .ام لسٕت ضٕبِي  ٚرٛٙثي ٔغٛعٔ ٝقوٛك ،كاٜٞبي ثيٗ كٚستبيي فجٛك
ٔيوٙـ .ايٗ كاٞ ٜب يبسٛوٙـ كا ثب كٚستبٞبي اعلاف ٔلتجظ ٔي سبمؿ .ؿك لسٕت غلة ٔغٛعٛٔ ٝكؿ ٘ؾل ٔغٛعٝ
ؿيٍلي للاك ؿاكؿ و ٝث« ٝوٛكٜوٙـي» (كٚستبي وٛكٔ )ٜقلٚف است (ثئًغٕـپٛكٔ .)4 :1384،غٛع ٝتبكيؾي
 .1اسبس ٔمبِ ٝعبضل ؿك رليبٖ ٔغبِقٔ ٝيـا٘ي تبثستبٖ  1388ضىُ ٌلفت.
 .2ث ٝع َٛرغلافيبيي  47ؿكر 45 ٚ ٝؿليم ٚ ٝفلؼ رغلافيبيي  36ؿكر 37 ٚ ٝؿليمٝ

هطالعِ ٍ بزرسٖ بٌإ تارٗخٖ اهاهشادُ عق٘ل 223/

أبٔناؿ ٜفميُ ثب تٛر ٝث ٝآحبك ٔٛرٛؿ ث٘ ٝؾل ٔيكسـ ثمبيبي ضٟل يب لػجٝاي ام ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚايّؾب٘ي است
و ٝثؾطي ام آٖ ،ثقـ ام سبؽت أبٔناؿ ٜثقٛٙاٖ لجلستبٖ سبوٙبٖ ٔغُ ا٘تؾبة ضـ ٚ ٜايٗ استفبؿ ٜتب ؿٚك ٜاؽيل
تـا ْٚيبفت ٝاست .لـيٕيتليٗ تبكيؼ للائت ضـ ٜثل كٚي سًٙلجلٞبي ٔٛرٛؿ سبَ ٞ 631زلي  ٚتبكيؼٞبي
ثقـي ٞ 831 ٚ 731زلي لٕلي است (٘يىناؿ ،فاتاِ ٚ ٝفيسي اسفٙزبكي.)487 :1384 ،
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پ٘طٌِ٘ هطالعاتٖ:
ٔتبسفب٘ ٝؿك ٔت ٖٛتبكيؾي ٞيش اضبك ٜاي ث ٝايٗ ثٙب ٘طـ ٚ ٜاعالفبتي ؿك ؽػٛظ غبعت ٔـفٗ  ٚسبؽتٕبٖ
آكأٍب٘ ٜيبٔـ ٜاست .ؽبٞلاً اِٚيٗ ثبك ٞيبت ثبستبٖضٙبسي إِٓب٘ي ،ث ٝكٞجلي ٚاِفلاْ واليس ؿك سبَ  1971ام
ايٗ ٔغُ ثبمؿيـ ولؿ ٚ ٜضٕٗ ٔغبِق ٝثٙب (ضىُ ش  ،)4وبٚشٞبيي ؿك پيلأ ٖٛآٖ ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ (ٌناكضٟبي

ثبستبٖضٙبسي ؿك ايلاٖ .)244-45 :1354 ،ؿك سبَ  ٚ 1369ثلاي ؿفـ كعٛثت ام ثٙب ،سبمٔبٖ ٔيلاث فلٍٙٞي
ولؿستبٖ پيلأ ٖٛثٙب كا ث ٝفلؼ ثيص ام يه  ٚفٕك ٔ 3/5تل ؽبوجلؿاكي ولؿ و ٝايٗ أل ٔٙزل ث ٝوطف ثـ٘ٝ
اغّي ثٙب  ٚتنييٙبت آرلوبكي آٖ ضـٔ .تبسفب٘ ٝپس ام ا٘زبْ ؽبوجلؿاكي ،تنييٙبت عبلٕٙبٞبي آرلي ضّـ
رٛٙثي و ٝثيل ٖٚام ؽبن للاك ؿاضت ،فل ٚكيؾت  ٚام ٔيبٖ كفت (٘يىناؿ ،فاتاِ ٚ ٝفيسي اسفٙزبكي.)491 :1384،
ثقـ ام ايٗ تبكيؼ فيسي اسفٙزبكي وٙبكي ؿك لبِت پبيب٘ٙبٔ ٝوبكضٙبسي ثٔ ٝغبِق ٝثٙبي أبٔناؿ ٜپلؿاؽتٚ ٝ
ؽالغ ٝوبك ؽٛؿ كا ؿك لبِت ٔمبِ ٝاي ؿك رّـ ٘ؾست ٔزٕٛفٔ ٝمبالت وٍٙل ٜتبكيؼ ٔقٕبكي  ٚضٟلسبمي ايلاٖ
ٔٙتطل ولؿ (ٕٞبٖ) .ؿك سبَ ٟٔ 1384ـي ثئًغٕـپٛك ام علف سبمٔبٖ ٔيلاث فلٍٙٞي ؿك لبِت يه فػُ ؿك
ٔزبٚكت ثٙبي أبٔناؿ ٜث ٝوبٚش پلؿاؽت (ثئًغٕـپٛكٕٞ .)1384،ضٙيٗ ؿك سبَٞبي اؽيل سبمٔبٖ ٔيلاث
فلٍٙٞي استبٖ ث ٝتقٕيل ٔ ٚلٔت  ٚثبمسبمي ثٙب الـاْ ولؿ ٜاست( 1ماكفي143 :1385،؛ ضىُ ش .)5

گسارشهاي باستانشناسي در ايران4531.

.1

بناي امامزاده عقیل بى مشاره  1331در فورست آثار ملي بى ثبت رسيده است.
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عکس از نگارنده)

بٌإ اهاهشادُ عق٘ل:
ثلؽالف ؿٚك ٜسبسب٘ئ ،قٕبكي آكأٍبٞي ؿك ؿٚك ٜاسالٔي ٌستلش ثسيبكي يبفت  ٚآكأٍبٜٞب ثقـ ام
ٔسبرـ ثٕٟٔ ٝتليٗ  ٚضبؽع تليٗ ثٙبٞبي ٞل ضٟل  ٚكٚستب تجـيُ ضـ٘ـٔ .غبِق ٝايٗ ؿست ٝام ثٙبٞب فال ٜٚثل
اعالفبت ٔقٕبكي ٙٞ ٚلي ،اعالفبت اكمضٕٙـي ؿك اكتجبط ثب سبؽتبكٞبي ٔقٞجي ،فلٍٙٞي ،سيبسي ٙٔ ٚغمٝاي
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فلأ ٓٞي آٚكؿ .ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ؿك ايٗ كاستب لبثُ ٔغبِق٘ ٚ ٝتيزٌٝيلي است .ؿك اؿأ ٝضٕٗ ٔقلفي
ٚيژٌيٞبي ٔقٕبكي ايٗ ثٙب ،ثٔ ٝمبيس ،ٝتبكيؼٌقاكي ٘ ٚتيزٌٝيلي ام آٖ ؽٛاٞيٓ پلؿاؽت.
ٍٗضگْ٘إ هعوارٕ
ًقطِ:
ثٙبي اغّي أبٔناؿ ٜفميُ ثب علط تمليجبً ٔلثـ ضىُ ،ث ٝاثقبؿ ؽبكري ٔ 9/33 × 9/25تل  ٚاثقبؿ ؿاؽّي
ٔ 6 × 5/95تل (ؿك ٔٙبثـ اؽتالفٞبي ا٘ـوي ؿك ايٗ اثقبؿ ؿيـٔ ٜيضٛؿ)  ٚثب پٛضص ٌٙجـي سبؽت ٝضـ( ٜضىُ
ش )7 ٚ 4اكتفبؿ ؿيٛاك ٜثبمسبمي ضـ ٜثٙب ثٔ 8/5 ٝتل ثبِغ ٔيضٛؿ .ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٘مط،ٝ
ثٙب ؿك لبِت ٌ« ٝ٘ٛصٟبكٌٛش ٌٙجـؿاك» للاك ٔيٌيلؿ و ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛثيطتل ثقـ ام ثلآٔـٖ سّزٛليبٖ ؿك ايلاٖ
ٔتـا َٚضـ ٚ ٜؿك ؿٚكٜٞبي ثقـ ث ٝضىُ ٔسّظ آكأٍبٜسبمي تجـيُ ضـ ٚ ٜتـا ْٚپيـا ولؿ ٜاست
(ٞيّٗثلا٘ـٕ٘ .)349-357 :1379،بي ثيل٘ٚي ثٙب ثب ستٕٖ٘ٛبٞب  ٚعبلٕٙبٞبيي ٕ٘بسبمي ضـ ٜاست و ٝاِجتٝ
ثبمسبميٞب  ٚؿؽُ  ٚتػلفٞبي غٛكت ٌلفتٕ٘ ،ٝبي اغّي ثٙب كا (ثٛيژ ٜؿك ٘يٕ ٝفٛلب٘ي ثٙب) تب عـٚؿ ميبؿي
ؿٌلٌ ٖٛولؿ ٜاست .لسٕت ٞبيي ام ثٙب و ٝسبثك ثل ايٗ ؿك ميل كسٛثبت ؿفٗ ثٛؿ ،ٜغٛكت اغّي ثٙب كا ٘طبٖ
ٔيؿٞـ (ضىُ شٕٞ .)9 ٚ 5ضٙيٗ كسٛثبت  ٚاليٌٝقاكيٞبيي و ٝؿك عي صٙـيٗ للٖ ثل كٚي سغظ تپٝ
تطىيُ ضـٛٔ ،ٜرت ضـ ٜتب وف فضبي ؿاؽّي ثٙب ألٚم ٜثسيبك پبييٗتل ام سغظ تپ ٝللاك ٌيلؿ (ضىُ ش .)3
عـاوخل ضؾبٔت ؿيٛاك ٜآرلي ثٙب  ٚ 165عـالُ آٖ ؿك ثؾصٞبي فلٚكفت 105 ،ٝسب٘تيٕتل است (٘يىناؿ ،فاتاِٝ

 ٚفيسي اسفٙزبكي.)508 :1384،
ثٙب ؿاكاي ؿ ٚؿكٌب ٜؿك اضالؿ ضللي  ٚغلثي است .ؿكٌب ٜغلثي ثٙب ؿك ٌقضتٔ ٝسـٚؿ ضـ( ٜضىُ ش ٚ )6
ؿكٌب ٜضللي ث ٝتٟٙب ٚكٚؿي ثٙب تجـيُ ضـ ٜاست .ثٙبٞبي لبثُ ٔمبيس ٝؿك ٔٙغمٌٙ( ٝجـ فّٛيبٌٖٙ ،جـ سلػ ٚ
ثمق ٝپيل تبوستبٖ) يه ؿكٌب ٜثيطتل ٘ـاك٘ـ ،1ثب ايٗ عبَ استفبؿ ٜام ؿكٌبٜٞبي ٔتقـؿ ،ام ٕٞبٖ اثتـاي
ضىٌُيلي ٌ ٝ٘ٛصٟبكٌٛش ٌٙجـؿاكٔ ،تـا َٚثٛؿ ٜو ٕٝ٘ٛ٘ ٝضبؽع آٖ آكأٍب ٜأيل اسٕبفيُ سبٔب٘ي است وٝ
ث ٝتبحيل صٟبكعبلي ٞبي سبسب٘ي ،ؿاكاي صٟبك ؿكٌب ٜيب ثبمضٛك ؿك اضالؿ صٟبكٌب٘ ٝاست (ٞيّٗثلا٘ـ.)349 :1379،
ٚرٛؿ تنييٙبت ٕ٘ ٚبسبمي ٚيژ ٜؿك ٕ٘بي غلثي ثٙب ،ايٗ اعتٕبَ كا لٛت ٔيثؾطـ و ٝؿكٌب ٜغلثي و ٝثقـٞب ٚ
ثـاليُ ٘بٔطؾػي ٔسـٚؿ ضـٚ ،ٜكٚؿي اغّي ثٙب ثٛؿ ٜاست .ايٗ ٚكٚؿي و 110 ٝسب٘تئتل فلؼ ؿاكؿ ،ألٚمٜ
ث ٝرب٘ت ثبغبت ٔ ٚناكؿ ٔ ٚؾبِف رٟت ضٟل عسٗآثبؿ يبسٛوٙـٍ٘ ،بٔ ٜيوٙـ .ضبيـ يىي ام ؿاليُ ٔسـٚؿ
ضـٖ ايٗ ؿكٌب ٚ ٜاستفبؿ ٜام ؿكٌب ٜضللي و ٝكٚثلٚي آثبؿي و٘ٛٙي للاك ؿاكؿ ،رٟت ؿكٌب ٜغلثي ثٛؿ ٜاست.

 .1هر چند بیشرت منينىهای قابل مقایشى یک درگاه بیشرت ندارند ،اما از هنین دوره میتيان مقابری پیدا کرد کى  3 ،2و یا حتی چوار درگاه یا بازشي دارند .از مجلى این منينىها
برج مقربهای اوشقين بابا در کنار روستای علی شاه شورستان بیجار است کى بى غیر از درگاه اصلی دارای سى بازشي در سى ضلع دیگر است .این بنا نیز بى قرن  6و دوره سلجيقی
منشيب است(آثار تاریخی در پناه قانين .)211 :1361 .ميرد دیگر کافر گنبد روستای نیاق ،از تيابع شورستان قزوین است کى ظاهر ًا در اصل  1ورودی داشتى کى یکی از آنوا
مشدود شده است .این بنا نیز بى قرن  6و  7هجری منشيب است(ورجاوند.)155-153 :1313 .
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ؿكٌب ٜضللي ث ٝفلؼ  90سب٘تي ٔتل ،علعي سبؿ ٜؿاكؿ  ٚاعتٕبالً ثقـ ام ا٘تمبَ استملاك اغّي ثٔ ٝغُ و٘ٛٙي
ضٟل ،ثٚ ٝكٚؿي اغّي ثٙب تجـيُ ضـ ٜاست.

نيکزاد و اسفنجاري4531 .

پَضص:
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ثٙبي اغّي  ٚلـيٕي أبٔناؿ ٜثب پٛضص ٌٙجـي ٔسمف ضـ ٜثٛؿ ؤ ٝتبسفب٘ ٝايٗ پٛضص ث ٝغيل ام لسٕتي
ام پبوبك ٌٙجـ ،ؿك ٌقضتٚ ٝيلاٖ ضـ ٜاست .ؿك ؿ ٝٞص ،ُٟثٕٞ ٝت اٞبِي ٌٙجـ ٔؾلٚعي ضىُ  ٚسبؿٜاي ثل
كٚي ثٙب ثل پب ٔيضٛؿ (ضىُ ش  .) 4ثقـ ام ٚيلا٘ي ايٗ پٛضص ،سبمٔبٖ ٔيلاث فلٍٙٞي ٌٙجـ رـيـي ربيٍنيٗ
آٖ ٔيوٙـ (ضىُ ش.)5
ؿك ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ثلاي ثلپبيي ٌٙجـ ،ثب ٌٛضٝسبمي ،علط ٔلثـ اثتـا ثٞ ٝطت ضّقي  ٚسپس 16
ضّقي تجـيُ ضـٌٙ ٚ ٜجـ ثل ثبالي ايٗ ثؾص للاك ٌلفت ٝاست .فضبي ؿاؽّي ثغٛك وّي ام صٟبك تٛين ٜثبكثل وٝ
ثل صٟبكپبيٞٝبي ٘سجتبً لغٛكي ٔي٘طيٙـ تطىيُ ضـٌٛ ٚ ٜضٝسبمي تجـيُ علط ٔلثـ ثٞ ٝطت ضّقي كا ثٝ
ا٘زبْ كس ب٘ـ ٚ ٜؿك پبيبٖ ضب٘نؿ ٜضّقي ثباليي مٔي ٝٙكا ثلاي سٛاك ضـٖ ٌٙجـ فلا ٓٞآٚكؿ ٜاستٌ .لص ٝپبوبك
ٌٙجـ آرلي ؿك ثؾص ٞبيي ،ام ثيل ٓٞ ٖٚلبثُ تطؾيع است ،أب ث ٝؿِيُ ٚيلا٘ي ميبؿ ثؾص فٛلب٘ي  ٚثيل٘ٚي
ثٙبٕ٘ ،ي تٛاٖ فٕٟيـ و ٝآيب ٌٙجـ ث ٝغٛكت ٔقٕ َٛارلا ضـ ٜيب ايٙى ٝثب عزٓ ؿيٍلي ٔب٘ٙـ ٔٙطٛك
ٞطتضّقي ،سبلٔ ٝـٚك يب فٙبغل ؿيٍلي ٕٞلا ٜثٛؿ ٜاست (٘يىناؿ ،فاتاِ ٚ ٝفيسي اسفٙزبكي.)494 -95 :1384،
ضؾبٔت ؿيٛاكٌٙ ٜجـ ؿك پبوبك  65سب٘تئتل است أب ث ٝرٟت تؾليت ٌٙجـ اغّي ؿك ؽػٛظ ضىُ  ٚاكتفبؿ
اغّي آٖ اعالفي ؿك ؿست ٘يست .آ٘ض ٝؤ ٝسّٓ است ايٙىٌٙ ٝجـ ثٙب ام ٘ٛؿ تهپٛش آرلي (ضىُ ش)8
ثٛؿ ٚ ٜكٚم٘ي ؿك لسٕت ضب٘ ٝؿاضت ٝاست (ٕٞبٖ.)508-9 :
تشٌٗ٘ات بٌا:
سغٛط ؿاؽّي  ٚثيل٘ٚي أبٔناؿ ٜفميُ ،ث ٝضي ٜٛميجب ٔ ٚتٛٙفي ثب آرلوبكي ،وتيجٍ٘ٝبكي ٔ ٚمـاك ا٘ـوي
عزبكئ ،نيٗ ضـ ٜاستٕ٘ .بي ثيل٘ٚي ثٙب ثب استفبؿ ٜام ستٕٖ٘ٛبٞب  ٚعبلٕٙبٞب ٕ٘بسبمي ضـ ٚ ٜسغٛط ايٗ
ستٕٖ٘ٛبٞب  ٚعبلٕٙبٞب ؿك اغُ ثب آرلوبكي ميجب  ٚوتيجٞٝبيي ٔنيٗ ٔيضـ ٜو ٝألٚم ٜلسٕت وٕي ام آٟ٘ب
ثلربي ٔب٘ـ ٜاست (ضىُ ش .) 9ؿك عبَ عبضل ،فٕـ ٜتنييٙبت ٔٛرٛؿ ؿك ضّـ غلثي ثٙب ثلربي ٔب٘ـ ٜاست .ؿك
ايٗ ضّـ و ٝؿاكاي ؿكٌب ٞي ثب ٕ٘بي تنييٙي است  ٚاعتٕبَ ٔيكٚؿ ٕ٘ب ٚ ٚكٚؿي اغّي ثٙب ثبضـ ،تنييٙبت ميجبي
آرلوبي  ٚوتيجٍ٘ٝبكي وبك ضـ ٜاست (ضىُ ش  .)9 ٚ 6وتيج ٝتبكيؾي  ٚاعتٕبِي ثٙب ام ٔيبٖ كفت ٝاست.
« اضالؿ ضٕبِي  ٚرٛٙثي ٕ٘ب تمسيٕبت ؿ ٚلسٕتي ؿاكؿ  ٚاضالؿ ضللي  ٚغلثي (ث ٝؿِيُ تقجي ٝؿكٌب )ٜثٝ
س ٝلسٕت تمسيٓ ضـ ٜوٞ ٝل ثؾص كا لبثي ثب عبلٕٙبيي پٛضيـ ٜام آرلوبكي ؿك ؿٚكٖ آٖ تطىيُ ٔيؿٞـ.
صٟبك ٌٛض ٝثيل٘ٚي ثٙب ثب ٘يٓست٘ٛي ث ٝلغل  80سب٘تئتل ٌلؿ ضـ ٜو٘ ٝمٛش آرلي آٖ كا ؿٚك ٔيم٘ـ .... .ثـ٘ٝ
غلثي ثب ٕ٘بي ٔتفبٚت ٔ ٚتٛٙؿتلي ثِ ٝغبػ فٙبغل ضىّي  ٚتنييٙي علاعي ضـٜ؛ ام رّٕ ٝاستفبؿ ٜام عبلٕٙبي
ت ٛكفت٘ ٝيٓؿايل ٜؿك ؿ ٚعلف  ٚوتيج ٝاي و ٝام پبي ثٙب ؿك يه سٕت ٚكٚؿي آغبم  ٚثب ايزبؿ لبثي ؿك سٛي ؿيٍل
ؽتٓ ٔي ضٛؿ .ثل ثبالي ٞل وـاْ ام عبلٕٙبٞب ؿك ؿاؽُ تمسيٕبت لبة اغّي ،فلٚكفتٍي وطيـٜاي ٘ين ٚرٛؿ ؿاكؿ
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و ٝث٘ ٝؾل ٔيكسـ ٔيتٛا٘ست ٝربي وتيج ٝثبضـ» (ٕٞبٖٔ . )495 :تبسفب٘ ٝثؾص فٕـ ٜوتيج ٝضّـ غلثي ثٙب وٝ
ث ٝؽظ وٛفي  ٚثل كٚي آرل وبك ضـ ٜثٛؿ ،ثب تؾليت ثـ٘ ٝثٙب ام ثيٗ كفت ٝاست .اثتـاي ايٗ وتيج ٝام كٚي اماكٜ
سٍٙي ثٙب ؿك رب٘ت رٛٙثي ضلٚؿ ضـ ٚ ٜثقـ ام ايٙى ٝثػٛكت لبثي ٕ٘ب كا ٔنيٗ ٔيولؿ ،ٜؿك رب٘ت ؿيٍل ثٝ
پبيبٖ ٔي كسيـ ٜاست .ا٘تٟبي ايٗ وتيج ٝؿك رب٘ت ضٕبِي ٕ٘ب تب كٚي اماك ٜسٍٙي اؿأ٘ ٝيبفت ٝاست (ٞل صٙـ
ربي وتيج ٝؿك ايٗ اماك ٜتقجي ٝضـ ٜاست) .ام ايٗ ك ٚ ٚثب تٛر ٝث ٝضٛاٞـ ؿيٍل اعتٕبَ ؿاكؿ علط اِٚي ٝتنييٙبت
ثٙب ثـاليّي ثغٛك وبُٔ ارل ا ٘طـ ٚ ٜيب ؿك ارلاي آٖ ٔطىالتي كػ ؿاؿ ٜاست .ألٚم ٜام ٔفبؿ ايٗ وتيج ٝتٟٙب
ٔيتٛاٖ فجبكات «ثسٓاهلل اِلعٕٗاِلعيٓ» كا ؿك رب٘ت رٛٙثي تطؾيع ؿاؿ .ثمي ٝلسٕت وتيج ٝثىّي تؾليت
ضـ ٜاست.
ستٕٖ٘ٛبٞبي ٌٛضٞٝب و ٝثؾص اماك ٜآٟ٘ب ام س ًٙتلاضيـ ٚ ٜلسٕتٞبي ثباليي ثب آرل سبؽت ٝضـ( ٜضىُ
ش ،)9ؿاكاي تنييٙبت ميجبي آرلوبكي ثٛؿ ٜو ٝثؾطٟبي ميبؿي ام ايٗ تنييٙبت ام ٔيبٖ كفت ٝاست .ثـ٘ ٝضٕبِي
 ٚرٛٙثي ثٙب ؿاكاي عبلٕٙبٞبي تنييٙي ،ثب آرلوبكي ؽليف ث ٝضىُ ٙٞـسي است و ٝثب تؾليت ثـ٘ ٝثٙب ،فٕـٜ
آٟ٘ب ام ٔيبٖ كفت ٝاست .ؿك ثـ٘ ٝضللي ثٙب تنيي ٙبت آرلوبكي ميجبيي ٚرٛؿ ؿاكؿ أب ثب ايزبؿ فضبي اِغبلي ؿك
ؿٚكٞ ٜبي ثقـي ،ثؾص فؾيٕي ام ايٗ تنييٙبت پٛضيـ ٜضـ ٜو ٝث ٝاعتٕبَ ميبؿ سبِٓتليٗ لسٕت ثٙب ٘ين ٕٞيٗ
ثؾص است (ثئًغٕـپٛك .)6 :1384،آرلصيٙي  ٚآرلوبكي سغٛط ٔؾتّف ثيل٘ٚي ،فّيكغٓ تؾليت ثؾطٟبي
ميبؿي ام آٖ ،ثسيبك استبؿا٘ ٚ ٝربِتتٛر ٝاست٘ .مصٔبيٞٝبي ٙٞـسي ثىبك كفت( ٝؿك ايٗ آرلوبكيٟب) ام صٙبٖ
تٛٙؿ  ٚفلاٚا٘ي ثلؽٛكؿاك٘ـ و ٝؿك ٞيش يه ام لبثٟب علط ٔطبثٝاي ٕ٘يتٛاٖ يبفت٘ .مصٔبيٞٝبي ثىبك كفت ٝوٝ
ضبُٔ ٌلٜصيٙيٞبي ميجبيي است ،ثػٛكت ٘مٛش صّيپب ،ضصضّقي ،پٙذضّقي ،ستبكِٛ ،ٜمي ،ضغل٘زي،
ٔغلاثي ،فٕٛؿي  ٚافميٞبي ؽفت ٚ ٝكاست ٝعلطا٘ـامي ضـ ٜاست .آرلٞب ث ٝغٛكت كيطٝؿاك ٕٞلا ٜثب سبؽت
ؿيٛاكٜٞب سبؽت ٝضـٜا٘ـ .فمظ آرلٞبيي و ٝؿك اثقبؿ وٛصه ؿك ٘مٛش ربي ؿاؿ ٜضـٜا٘ـ ،ثل سغغي ام ٔالت
ٌش ثىبك كفتٝا٘ـ .آرلٞب ثػٛكت  ٚاثقبؿ لبِجي ،تلاش ؽٛكؿ ٜؿك ا٘ـامٜٞبي وٛصه ث ٝضىُ ٔلثـٔ ،ستغيُ يب
پٙشضّقي ؿيـٔ ٜي ض٘ٛـ .ؿك ثلؽي ٔٛاكؿ آرل كا ثػٛكت ٘مص پبيٛٔ ٝكؿ ٘ؾل تلاضيـ ٚ ٜاستفبؿ ٜولؿٜا٘ـ.
٘مصٔبيٞ ٝبي آرلي ؿك ثؾص ثيل٘ ٖٚين ؿك ٔٛاكؿ ٔٛكؿ ٘يبم ثب ٘مٛش ؽليف ٌضي ٕٞلا ٜضـٜا٘ـ (٘يىناؿ ،فاتاِٚ ٝ
فيسي اسفٙزبكي.)506 :1384،
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ٕ٘بي ؿاؽّي ثٙب ٘ين ثب عبلٕٙبسبمي ،آرلوبكي  ٚوتيجٍ٘ٝبكي تنييٗ ٕ٘ ٚبسبمي ضـ ٜاست (ضىُ ش.)8 ٚ 4
ؿك ايٙزب  ٚؿك ميل ٌٙجـٞ ،طت وتيج ٝث ٝؽظ وٛفي ؿك ؿاؽُ ٞطت لبة ٔستغيُضىُ (ث ٝاثقبؿ ٞل وـاْ
 90×35سب٘تئتل) تقجي ٝضـٜا٘ـ (ٕٞبٖٔ .)501 :غتٛاي ايٗ وتيجٞٝبي ٌضجلي ضـ ،ٜآيبت للآ٘ي است.
آرلوبكي  ٚآرلصيٙي سغٛط ؿاؽّي ثٙب ث ٝاضىبَ ٙٞـسي  ٚث٘ ٝسجت سبؿٜتل است .ؿك ايٙزب ٕٞضٙيٗ ام
ثٙـوطي تنييٙي رٟت تنييٗ ثيطتل ٕ٘بي ؿاؽّي استفبؿ ٜضـ ٜاست.
هصالح هَرد استفادُ:
پي ثٙب ث ٝضؾبٔت  ٚ 2اكتفبؿ ٔ 1تل ثب س ٚ ًٙآٞه سبؽت ٝضـ ٚ ٜثل كٚي آٖ اماك ٜثٙب ث ٝاكتفبؿ 80
سب٘تيٕتل ،ثب ؿ ٚكؿيف ام سٍٟٙبي تلاضيـ ٜام ٘ٛؿ ٔبسٝاي للٔن  ٚمكؿ كً٘  ٚسپس ؿيٛاك ٚ ٜپٛضص ثٙب ثب
آرلٞبيي ث ٝاثقبؿ  19 × 19 × 4/5سب٘تيٕتل للاك ٌلفت ٝاست (ثئًغٕـپٛك 5 :؛ ٌناكضٟبي ثبستبٖضٙبسي ؿك ايلاٖ:

.)245
الحاقات بٌا:
ؿك ؿٚك ٜايّؾب٘ي  ٚيب ث ٝاعتٕبَ وٕتل غفٛي ،ٝاتبلي ٔستغيُضىُ ث ٝاثقبؿ ؿاؽّي ٔ 5/60 × 5/40تل ،ثٝ
ضّـ ضللي ثٙب افنٚؿٔ ٜيضٛؿ (ضىُ ش .)4ايٗ ثؾص پٛضص عبق  ٚتٛين ٜؿاضت ٝو ٝثقـ ام ٚيلا٘ي ثب پٛضص
سبؿ ٜتيلصٛثي ٔسمف ٔي ضٛؿ .ثمبيبي پٛضص اغّي ٛٙٞم ؿك لسٕت فٛلب٘ي ؿيٛاكٞب لبثُ ٔطبٞـ ٜاست .ؿك
ضّـ ضللي ٕٞيٗ لسٕت  ٚؿك ؿٚكٜٞبي ٔتبؽلتل  ٚثقـ ام ا٘جبضت كسٛثبت ؿك پيلأ ٖٛثٙب ،فضبي عميلا٘ٚ ٝ
ايٛاٖ ٔب٘ٙـي ث ٝاثقبؿ  6/5× 4ثب پٛضص تيلصٛثي سبؽتٔ ٝي ضٛؿ و ٝسغظ وف آٖ ث ٝرٟت كسٛثبت ثبالتل ام
وف ؿ ٚلسٕت لجّي ثٛؿ ٜاست .ث٘ ٝؾل ٔيكسـ ؿك ٕٞيٗ ؿٚك ٚ ٜثب فبغّ ٝوٕي ؿك رب٘ت ضللي ،يه فضبي
ٔغمل ٔ ٚستغيُ ضىُ ؿيٍلي سبؽت ٝضـ ٜاست .ؿك ضٕٗ ٔلٔت  ٚتقٕيلات اسبسي أبٔناؿ ،ٜاِغبلبت ؿٚكٜ
ٔتبؽل رٕـآٚكي ضـٜا٘ـ.
َّٗت صاحب هذفي:
ٔتبسفب٘ٞ ٝيش وتيج ،ٝسٙـ ٛ٘ ٚضت ٝاي و ٝث ٝغبعت آكأٍب ٜاضبك ٜؿاضت ٝثبضـ ،ضٙبسبيي ٘طـ ٜاست .اٞبِي
ٔغُ ثٙب كا ٔمجل ٜيىي ام ٘ٛاؿٌبٖ عضلت ٔٛسي ثٗرقفل ٔي ؿا٘ٙـ  ٚثلاي آٖ إٞيت ؽبغي لبئُ ٞستٙـ .ؿك
ؿاؽُ ثٙب ميبكت٘بٔٝاي ث ٝؽظ ٘سؼ ثل كٚي صٛة ٘ٛضت ٝضـ ٜؤ ٝغتٛاي آٖ صٙيٗ است« :ثسٓاهلل اِلعٕٗ
اِلعيٓ – اِسالْ فّيه ايٟباِسيـا اِقبثـ -اِسالْ فّيه ايٟب اِسيـ اِػبِظ -اِسالْ فّيه ايٟباِسيـ اِسٙـ-
اِسالْ فّيه ايٟب اِسيـ الٔزـ إِٕزـ -اِسالْ فّيه ايٟب اِسيـ اِتمي اِنوي -اِسالْ فّيه يب فميُ اثٗ
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أيلإِ ٗٔٛاكرِ ٖٛي ضفبف ،ٝاِسالْ فّيه  ٚفّي اثبثه  ٚارـاؿن رٕيقبً  ٚكعٕٝاهلل  ٚثلوبت٘( »ٝيىناؿ ،فاتاِٝ

 ٚفيسي اسفٙزبكي . )491-92 :1384 .اِجت ٝايٗ أىبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ٕٞب٘ٙـ ٌٙجـ فّٛيبٖ،
ٌٙجـ سلػ ،ثلد ٞبي آكأٍبٞي ؽللبٖ ٛٔ ٚاكؿ ٔطبث ٝؿيٍلٔ ،ـفٗ يىي ام عبوٕبٖ ٔغّي ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي ثٛؿٜ
ثبضـٔ .غبِق ٝآٔبكي ثٙبٞبي آكأٍبٞي سـٜٞبي ٘ؾستيٗ اسالٔي ٘ ٚين ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ؿٚك ٜسّزٛلي ٘طبٖ ٔيؿٞـ
و ٝثيطتل ثٙبٞبي ثبلئب٘ـ ٜؿك ٔٙبعك ٔؾتّف ايلاٖ ،ثلاي عبوٕبٖ  ٚضبٞناؿٌبٖ سبؽت ٝضـ ٜاست
(ٔغٕـي.)1391،
ًتاٗج کاٍضْإ باستاىضٌاسٖ
ؿك سبَ ٟٔ 1384ـي ثئًغٕـپٛك ام علف سبمٔبٖ ٔيلاث فلٍٙٞي ؿك ايٗ ٔغٛع ٝثٔ ٝـت يه فػُ ثٝ
وبٚش پلؿاؽت (ثئًغٕـپٛك . )1384،ايٗ وبٚش ثٙٔ ٝؾٛك آماؿسبمي ثٙب ام كسٛثبت پيلأ٘ ٚ ٖٛين ضٙبؽت آٖ
غٛكت ٌلفت .ثل اسبس ٘تبيذ ثـست آٔـ ،ٜث٘ ٝؾل ٔيكسـ ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚؿك ٔيبٖ
ثبفت ٔسى٘ٛي سبؽت ٝضـ ٜاستٕٞ .ضٙيٗ ثب تٛر ٝث ٝتنييٙبت ٕ٘بي غلثي ثٙب ،ث٘ ٝؾل ٔيكسـ ؿك ك٘ٚـ سبؽت
 ٚتنييٗ ثٙب ٚلف ٝاي ايزبؿ ضـ ٚ ٜيب ايٙى ٝعلط اِٚي ٝؿك مٔي ٝٙتنييٗ ثٙب ،ثغٛك وبُٔ ارلا ٘طـ ٜاست .ؿك ٔلعّٝ
ثقـ و ٝثب تٛر ٝث ٝسفبِيٞٝٙبي ٔىطٛف ٝثب ؿٚك ٜايّؾب٘ي ٔغبثمت ؿاكؿ ،يه فضبي اِغبلي ٔستغيُ ضىُ (ٚ
اعتٕبال فضبٞبي ؿيٍل و ٝؿك عي مٔبٖ ام ٔيبٖ كفتٝا٘ـ) ،ؿك رب٘ت ضللي ثٙبي اغّي سبؽتٔ ٝيضٛؿ .ثب تٛرٝ
ث ٝضٛاٞـ ٔٛرٛؿ ث٘ ٝؾل ٔي كسـٔ ،غٛع ٝتبكيؾي أبٔناؿ ٜفميُ ثقـ ام ؿٚك ٜايّؾب٘ي ٔتلٚن ضـ ٚ ٜفضبٞبي
پيلأ٘ٛي أبٔناؿ ٜتؾليت ٔيض٘ٛـ  ٚسبوٙبٖ ثٔ ٝغُ و٘ٛٙي ضٟل يبسٛوٙـ ٘مُ ٔىبٖ ٔيوٙٙـ.

هقاٗسِ ٍ تارٗخگذارٕ
ؿك ٌستل ٜرغلافيبيي ايلاٖ ٙٔ ٚبعك پيلأٌٙ ،ٖٛجـٞبي آكأٍبٞي ميبؿي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ و ٝام رٟبت ٔؾتّف
ثب ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ لبثُ ٔمبيسٝا٘ـ .ثب ايٗ عبَ ؿك ايٙزب تٟٙب ث ٝس ٝثٙبي ٌٙجـ فّٛيبٖ ٕٞـاٌٖٙ ،جـ پيل
تبوستبٖ ٌٙ ٚجـ سلػ ٔلاغ ٝو ٝثيطتليٗ للاثت مٔب٘ي  ٚرغلافيبيي كا ثب ثٙبي ٔٛكؿ ثغج ؿاك٘ـٔ ،يپلؿاميٓ.
ام ٔيبٖ س ٝثٙبي فٛقٌٙ ،جـ فّٛيبٖ (ضىُ ش )10ام ٘ؾل رغلافيبيي ،للاثت ثيطتلي ثب أبٔناؿ ٜفميُ
ؿاكؿ .ايٗ ثٙب ؿك رب٘ت رٛٙةغل ثي ضٟل ٕٞـاٖ ٔ ٚزبٚك ثّٛاك فّٛيبٖ ٚالـ ضـ ٚ ٜفبلـ وتيجٝاي است و ٝثٝ
تبكيؼ سبؽت آٖ اضبك ٜوٙـ ام ايٗ ك ٚؿك ؽػٛظ تبكيؼ سبؽت آٖ اؽتالف ٘ؾل ٚرٛؿ ؿاكؿٌ .لٞٚي ام ٔغممبٖ
ام رّٕ ٝآكتٛك پٛح (ٔ ، )152 :1365يٛٙكسىي ٔ . . . ٚقتمـ٘ـ و ٝثٙب ٔلثٛط ث ٝؿٚك ٜسّزٛلي  ٚللٖ ٞ 6زلي
است .ؿك ٔمبثُ ثلؽي ؿيٍل ام رّٕٞ ٝلتسفّـ  ٚؿ٘ٚبِـٚيّجل ثل ايٗ ثبٚك٘ـ و ٝثٙب ام سبؽتٞٝبي ؿٚك ٜايّؾب٘ي
است (ٚيّجلِ . )164 :1365 ،يىٗ ضٛاٞـ تبكيؾي ٛ٘ ٚؿ ٔقٕبكي ثٙب ٌٛيبي ايٗ است و ٝثٙبي اغّي ٌٙجـ فّٛيبٖ ثٝ
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اعتٕبَ ميبؿ ٔتقّك ث ٝؿٚك ٜسّزٛلي  ٚللٖ ضطٓ ٞزلي ثٛؿٔ ٚ ٜطبثٟتٞبي آٖ ام ٘ؾل ٔقٕبكي  ٚتنئيٙبت ثٝ
ثٙبٞبي ؿٚك ٜسّزٛلي؛ صٌٙ ٖٛجـ سلػ ٔلاغٌ( ٝـاكٔ ٚ )286-296 :1367،سزـ عيـكي ٝلنٚيٗ (ٌّلين-566 :1368،

 ،)561ايٗ اؿفب كا تبييـ ٔيوٙـ  .اِجت ٝلبثُ فول است و ٝؿك ؿٚك ٜايّؾب٘ي تقٕيلات  ٚتنييٙبتي ؿك ايٗ ثٙب غٛكت
ٌلفت ٝاس ت .ؿك ؽػٛظ غبعت يب غبعجبٖ آكأٍب٘ ٜين ٔـكن ٔستٙـي ؿك ؿست ٘يست .ثب تٛر ٝثٝ
پژٞٚص ٞبي غٛكت ٌلفت ٝؽبٞلا ايٗ ثٙب ٔـفٗ تقـاؿي ام ثنكٌبٖ ؽب٘ـاٖ فّٛيبٖ ٕٞـاٖ است .ثب تٛر ٝثٝ
اعالفبت تبكيؾي ٔٛرٛؿ ،ؽب٘ـاٖ فّٛيبٖ ام اٚايُ سـ ٜسٞ ْٛزلي تب سبَ ٞ 620زلي لٕلي ٔمبْ كيبست
ضٟل ٕٞـاٖ كا فٟـٜؿاك ثٛؿ٘ـ (٘ؾلي اكضـ.)62-73 :1381،
ٌٙجـ فّٛيبٖ ثب علط ٔلثـ ،ث ٝاثقبؿ ثيل٘ٚي  ٚ 13/5 × 13/5اثقبؿ ؿاؽّي ٔ 9×9تل سبؽت ٝضـ ٚ ٜاكتفبؿ
ثبلئب٘ـ ٜآٖ ٔ 12/5تلاست (ضىُ ش .)10پٛضص ٌٙجـي ايٗ ثٙب و ٝؿك ٌقضتٚ ٝيلاٖ ضـ ،ٜؿك سبَ 1317
ضٕسي ثب پٛضطي ام صٛة  ٚضيلٚا٘ي ربيٍنيٗ ضـ ٜاست .ثٙب ثػٛكت ؿ ٚعجم ٝسبؽت ٝضـ ٜو ٝعجم ٝميليٗ
آٖ سلؿاة يب ٔـفٗ  ٚعجم ٝفٛلب٘ي آٖ فضبي ٌٙجـؽب٘ ٝكا ضىُ ٔيؿٞـٚ .كٚؿي ثٙب ٕٞب٘ٙـ ٌٙجـ سلػ ٔلاغ،ٝ
ؿك رج ٟٝضٕبِي ثٙب للاك ٌلفت ٝاست (ٕٞبٖٕ٘ .)76 :بي ؽبكري ثٙب ثب لبةثٙـي  ٚعلعٟبي آرلوبكي ٕ٘بسبمي
ضـ ٜاستٌٛ .ضٞٝبي ثٙب ث ٝضىُ ستٖٞٛبي آرلي ثب پٛست ٝستبكٜاي ضىُ ؿك آٔـ ٜاستٕ٘ .بي ٚكٚؿي ثٙب ثٝ
ضىُ ٚيژ ٜاي وبك ضـ ٜأب س ٝضّـ ؿيٍل ٞلوـاْ ثب ؿ ٚعبلٕٙبي آرلوبكي ضـٕ٘ ٜبسبمي ضـ ٜاست.
ٌٙجـ فّٛيبٖ ام ٘ؾل علط ٔقٕبكيٕ٘ ،بسبمي  ٚتنييٙبت آرلوبكي ثب ؿيٍل ثٙبٞبي آكأٍبٞي للٖ ضطٓ
ٞزلي ام رٌّٕٙ ٝجـ سلػ ٔلاغ٘ ٚ ٝين ٌٙجـؽب٘ٞٝبي عيـكي ٝلنٚيٌٗٙ ،جـؽب٘ ٝسّزٛلي ٔسزـ ربٔـ لنٚيٗ
(ٔالماؿ ،ٜوبؽٓ ٔ ٚليٓ ٔغٕـيٕٞ ٚ )182 :1379،ضٙيٗ أبٔناؿ ٜفميُ يبسٛوٙـ لبثُ ٔمبيس ٝاست.
ثٙبي لبثُ ٔمبيس ٝؿيٍل ثمق ٝپيل يب ٌٙجـ پيل تبوستبٖ است و ٝؿك ٔزبٚكت لجلستبٖ ضٟل تبوستبٖ ٚالـ
ضـ( ٜضىُ ش ٚ ) 11ثب تٛر ٝث ٝسجه ٔقٕبكي  ٚتنييٙبت ،ام آحبك ضبؽع ؿٚك ٜسّزٛلي ث ٝضٕبك ٔيآيـ
(ٚكرب٘ٚـ385-91 :1349،؛ ٌناكضٟبي ثبستبٖضٙبسي ؿك ايلاٖ .)245 :1354،ايٗ ثٙب ثب علط ٔلثـ ،ث ٝاثقبؿ ؽبكري × 6/5
ٔ 6/5تل  ٚاثقبؿ ؿاؽّي ٔ 4/40 × 4/40تل سبؽت ٝضـ ٚ ٜثب ٌقضت مٔبٖ ثؾصٞبيي ميبؿي ام آٖ ٚيلاٖ  ٚؿك
ؿٚك ٜاؽيل تقٕيل ٔ ٚلٔت ضـ ٜاست .ؿك عبَ عبضل تٟٙب ضّـ ثٙب وٕ٘ ٝبسبمي  ٚتنييٙبت و ٟٗؽٛؿ كا عفؼ
ٕ٘ٛؿٕ٘ ،ٜبي ٚكٚؿي ثٙبستٕ٘ .بي ٔقوٛك ثب س ٝعبلٕٙبي ٔستغيُضىُ ٕ٘بسبمي ضـ ٜاست .عبلٕٙبي ٔيب٘ي
ثنكٌتل ثٛؿ ٚ ٜؿكٌبٚ ٜكٚؿي ؿك ٔيب٘ ٝآٖ  ٚلبةثٙـيٞبي ٔتقـؿ تقجي ٝضـ ٜاست .آرلوبكي ايٗ ٕ٘ب ٕٞب٘ٙـ
ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ثب ثٙـٞبي تنييٙي ٔنيٗ ضـ ٜو ٝثمبيبي آٖ ثلربي ٔب٘ـ ٜاست .پٛضص ٌٙجـي  ٚيه
پٛست ٝثٙب ؿك ٌقضتٚ ٝيلاٖ ضـ ٚ ٜؿك ؿٚك ٜاؽيل ثبمسبمي ضـ ٜاست .ايٗ ٌٙجـ ؿك ؿاؽُ ث ٝوٕه صٟبك
فيّپٛش  ٚعبلٕٙبٞبي اضالؿ  ٚسپس ثب ارلاي وبكثٙـي يب عبلٕٙبٞبيي ،ثلپب ضـ ٜاست .ؿك ؿاؽُ عبلٕٙب ٚ
فيّپٛشٞب ٘ين ث ٝوٕه آرلصيٙي ،علعٟبي ٙٞـسي ايزبؿ ولؿٜا٘ـ.
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نظريارشد4534 .

مالزاده و محمدي)4533 .
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ثمق ٝپيلتبوستبٖ ام ٘ؾل علط ٔقٕبكيٕ٘ ،بسبمي  ٚتنييٙبت آرلوبكيٛ٘ ،ؿ پٛضص  ٚفمـاٖ عجم ٝميليٗ
لبثُ ٔمبيس ٝثب ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ است  ٚاعتٕبالً ثب آٖ ٕٞنٔبٖ است.
سٔٛيٗ ثٙبي لبثُ ٔمبيسٌٙ ٝجـ سلػ ٔلاغ ٝاست و ٝؿك رب٘ت رٛٙةغلثي ضٟلستبٖ ٔلاغٚ ٝالـ ضـٜ
(ضىُ ش  ٚ )12ثل اسبس وتيج ٝتبكيؾي ٔٛرٛؿ ،ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚث ٝسبَ ٞ 542زلي سبؽت ٝضـٚ ٜ
ٔـفٗ يىي ام اتبثىبٖ آفكثبيزبٖ ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي است (ٌـاك286-96 :1367،؛ ٔالماؿ ،ٜوبؽٓ ٔ ٚليٓ ٔغٕـي:1378،

ٌٙ .)25-26جـ سلػ ثب علط ٔلثـ ث ٝاثقبؿ ثيل٘ٚي ٔ 8/40 × 8/40تل  ٚاثقبؿ ؿاؽّي ٔ 5/95 × 5/95تل سبؽتٝ
ضـ ٚ ٜسلؿاثي ؿك لسٕت ميليٗ ؿاكؿ .اماك ٜثٙب  ٚسلستٖٞٛبي مٚايب ثب س ًٙتلاضيـ ٚ ٜؿيٛاكٜٞبي اغّي ثٙب ثب
آرل سلػ كً٘ سبؽت ٝضـ ٜاست .ثب تٛر ٝث ٝثمبيبي ٔٛرٛؿ ،ثٙب ام ثيل ٖٚؿاكاي ٌٙجـي ٞلٔي ٞ ٚطتٚرٟي
ثٛؿ ٜو ٝثب ٌقضت مٔبٖ ٚيلاٖ ضـ ٜاست .ثغيل ام ٕ٘بي ضٕبِي  ٚاغّي ثٙب و ٝؿكٌب ٜؿك آٖ تقجي ٝضـٚ ٜ
تمسيٕبت س ٝلسٕتي ؿاكؿ ،س ٝضّـ ؿيٍل ثب تمسيٕبت ؿ ٚلسٕتي ،تٛسظ عبلٕٙبٞبيي ٕ٘بسبمي ضـ ٚ ٜتٕبٔبً ثب
آرلوبكي ،وتيجٍ٘ٝبكي ٔ ٚمـاكي وبضيىبكي ٔنيٗ ضـٜا٘ـ .صٟبك ٌٛض ٝثٙب ٕٞب٘ٙـ ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ،ثب
ستٕٖ٘ٛب ٕ٘بسبمي ضـٜا٘ـ .ؿكٌبٚ ٜكٚؿي و ٝصٟبكصٛثي ثب اثقبؿ ٔتٙبست آٖ كا ؿك ثل ٌلفت ،ٝؿاكاي سلعبلي
ٔنيٗ ث ٝاكثسهٞبست و ٝوتيج ٝاي ث ٝؽظ وٛفي آٖ كا ؿٚك مؿ ٜاست .ثبالي سلعبق ؿكٌب ،ٜوتيج ٝؿيٍلي ثٝ
ؽظ وٛفي ؿيـٔ ٜيضٛؿ.
ٌٙجـ سلػ ٔلاغ ٝام ٘ؾل علط  ٚاثقبؿ ٔقٕبكيٕ٘ ،بسبمي  ٚاستفبؿ ٜام ستٕٖ٘ٛبٞب ،تنييبت آرلوبكي ،اماكٜ
سٍٙي  ٚوتيجٞ ٝبي وٛفي ثب ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ لبثُ ٔمبيس ٝاست؛ ٞلصٙـ تفبٚتٞبيي ٘ين ؿك ايٗ ٔيبٖ ٚرٛؿ
ؿاكؿ ؤ ٝي تٛا٘ـ ٘بضي ام إٞيت  ٚربيٍب ٜضؾع ٔـف ٖٛؿك ٌٙجـ سلػ ،إٞيت ضٟل ٔلاغٛٔ ٚ ٝاكؿ ؿيٍل ثٛؿٜ
ثبضـ.
ثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ ام علف ؿيٍل ثب ٌٙجـؽب٘ٞٝبي سّزٛلي ٔسزـ ربٔـ لنٚيٗ (ٔالماؿ ،ٜوبؽٓ ٔ ٚليٓ
ٔغٕـئ ٚ )182 :1379،سزـ ٔ ٚـكس ٝعيـكي ٝلنٚيٗ (ٌّلين )561-566 :1368،لبثُ ٔمبيس ٝاست .ام ايٗ ك،ٚ
ثل اسبس سجه ٔقٕبكي ٔي تٛاٖ آٖ كا ٔلثٛط ث ٝؿٚك ٜسّزٛلي  ٚاٚاسظ يب اٚاؽل للٖ ٞ 6زلي لٕلي ؿا٘ست.
ام علف ؿيٍل سفبِيٞٝٙبي ثـست آٔـ ٜام وبٚشٞبي ثبستبٖضٙبسي ٘ين ايٗ تبكيؼٌقاكي كا تبييـ ٔيوٙٙـ.
ٕٞضٙيٗ ٔت ٖٛتبكيؾي  ٚرغلافيبي تبكيؾي عىبيت ام آٖ ؿاك٘ـ و ٝولؿستبٖ ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚللٖ 6
ٞزلي لٕلي ام ك٘ٚك  ٚآثبؿي ثسيبك ثلؽٛكؿاك ثٛؿ ٚ ٜفبيـات فلاٚا٘ي ؿاضت ٝاست (ِستل٘ذ .)204-205 :1364،ام
ايٗ كٚ ٚرٛؿ صٙيٗ ثٙبي اكمضٕٙـي ؿك ايٗ ؿٚك ،ٜؿاكاي تٛري ٝتبكيؾي است.
ًت٘جِگ٘زٕ
فّي كغٓ وٕجٛؿ ٔٙبثـ ٌ ٚناكشٞبي تبكيؾي ،ضٛاٞـ تبكيؾي ٘طبٖ ٔيؿٞـ و ٝولؿستبٖ ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي
ام آثبؿي  ٚإٞيت ثسيبك ثيطتلي ،ؿك ٔمبيس ٝثب ؿٚكٜٞبي ثقـ ،ثلؽٛكؿاك ثٛؿ ٜاست .ؿك صٙيٗ ضلايغي ٚرٛؿ
ٔلاون استملاكي ثنكي ،عـالُ ؿك ٔٙبعك ضللي ايٗ استبٖ و ٝضبُٔ ؿضتٞبي ٚسيـ  ٚوب٘بَٞبي اكتجبعي
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ٔٙبستتلي استٙٔ ،غمي ث٘ ٝؾل ٔي كسـٔ .غٛع ٝتبكيؾي  ٚثنكي يبسٛوٙـ ،اعتٕبَ ؿاكؿ ثمبيبي يىي ام ايٗ
ٔلاون ثبضـٔ .تبسفب٘ ٝاضبكات تبكيؾي ٔٛرٛؿ ،فبلـ رنييبتي ٞستٙـ و ٝثل اسبس آٖ ثتٛاٖ ث ٝربيبثي ايٗ
ضٟلٞبي ٔقوٛك ؿك ٔٙبثـ تبكيؾي  ٚتقييٗ ٛٞيت تبكيؾي ٔغٛعٞ ٝبي ٔٛرٛؿ الـاْ ولؿ .ثٟل عبَ ٘تبيذ
وبٚشٞبي غٛكت ٌلفت٘ ،ٝطبٖ ٔي ؿٞـ ؤ ٝغٛع ٝيبسٛوٙـ ؿك ؿٚك ٜسّزٛلي ٔلون استملاكي ثنكٌي ثٛؿٚ ٜ
استملاك ؿك آٖ عـالُ ؿك ؿٚك ٜايّؾب٘ي ٘ين اؿأ ٝيبفت ٝاست.
ؿك اٚاسظ يب ٘يٕ ٝؿ ْٚللٖ ٞ 6زلي ؤ ٝػبؿف ثب ؿٚك ٜسّزٛلي  ٚآثبؿا٘ي اغّي يبسٛوٙـ است ،ثٙبي
أبْ ماؿ ٜفميُ ؿك ٔلون ايٗ ٔغٛع ٚ ٝث ٝتبحيل ام سجه ٔقٕبكي  ٚتنييٙبتي و ٝثقـ ام ثلآٔـٖ سّزٛليبٖ ،ؿك
ٌستلٚ ٜسيقي ام ايلاٖ كٚاد يبفت ٝثٛؿ ،سبؽتٔ ٝيضٛؿٚ .يژٌيٞبي ٔقٕبكي ايٗ ثٙب ،آٖ كا ؿك لبِت ٌٝ٘ٛ
آكأٍبٞي «صٟبك ٌٛش ٌٙجـ ؿاك» (ؿك ٔمبثُ ٌ« ٝ٘ٛثلدٞبي آكأٍبٞي») للاك ٔيؿٞـ ٘ ٚنؿيىتليٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي
لبثُ ٔمبيس ٝثب آٖ ( ام ٘ؾل رغلافيبيي ،مٔب٘ي ٚ ٚيژٌيٟبي ٔقٕبكي) ٌٙجـ فّٛيبٌٖٙ ،جـ سلػ  ٚپيل تبوستبٖ
است  .اِجتٌٙ ٝجـفّٛيبٖ ٌٙ ٚجـ سلػ ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝؿك ٔلاون ثسيبك ٕٟٔتل ٚ ،اعتٕبالً ثلاي اضؾبظ ثّٙـ
ٔلتج ٝسبؽت ٝضـ ٜا٘ـ ،ام ٘ؾل ؿاكا ثٛؿٖ سلؿاث ٚ ٝرنئيبت ٔقٕبكي ؿيٍل ،تفبٚتٞبيي ث ٝثٙبي أبٔناؿ ٜفميُ
ؿاك٘ـ ،و ٝعجيقي ث٘ ٝؾل ٔيكسـ.
ٔتبسفب٘ ٝفمـاٖ وتيج ٝتبكيؾي أىبٖ ٘تيزٌ ٝيلي ؿك اكتجبط ثب ٛٞيت غبعت ٔـفٗ كا فلإ٘ ٓٞيوٙـ .أّب
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝؿك ٔمبِ ٝثيبٖ ضـٔ ،غبِق ٝآٔبكي ثٙبٞبي آكأٍبٞي سـٜٞبي ٘ؾستيٗ اسالٔي  ٚاٚايُ ؿٚكٜ
سّزٛلي٘ ،طبٖ ٔيؿٞـ و ٝثيطتل ثٙبٞبي ثبلئب٘ـٔ ،ٜغُ ؿفٗ عبوٕبٖ  ٚضبٞناؿٌبٖ ثٛؿ ٜاست  ٚام ؿٚكٜ
سّزٛلي ث ٝثقـ است و ٝتقـاؿ آكأٍبٜٞبي سبؽت ٝضـ ٜثل ٔناك أبْماؿٌبٖ  ٚثنكٌبٖ ؿيٙي ،فن٘ٚي ٔيٌيلؿ.
ٕٞضٙيٗ ام آ٘زب وٙٔ ٝغم ( ٝعـالُ ثب تٛر ٝثٔ ٝـاكن تبكيؾي) ام ٔلاون ٔٔ ٟٓقٞجي ث ٝضٕبك ٕ٘يآٔـٚ ٜ
ٔستمجٕبً ؿك ٔسيل كاٜٞبي ٔ ٟٓاكتجبعي للاك ٘ـاضت ،ٝتـفيٗ غيلٔقٞجي ؿك آٖ ٔغتُٕتل است .ام علف ؿيٍل
اثقبؿ لبثُتٛر ٚ ٝتنييٙبت غٙي ثٙب ،عىبيت ام ربيٍب ٜارتٕبفي –سيبسي  ٚإٞيت غبعت ٔـفٗ ؿاكؿ.
هٌابع:
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ثئًغٕـپٛكٟٔ ،ـي (ٌ« .)1384ناكش فػُ ا َٚوبٚضٟبي ثبستبٖضٙبؽتي ٔغٛع ٝتبكيؾي أبٔناؿ ٜفميُ يبسٛوٙـ»،
وتبثؾب٘ٔ ٚ ٝلون اسٙبؿ سبمٔبٖ ٔيلاث فلٍٙٞي استبٖ ولؿستبٖ
پٛح ،آكتٛك اپٟبْ (ٔ« .)1365قٕبكي ايلاٖ :پيلٚمي ضىُ  ٚكً٘» ،ولأتاهلل افسل ،تٟلاٖ ،فلٍٙٞسلا
ماكفئ ،غٕـ اثلاٞيٓ (« .)1381سيٕبي ولؿستبٖ» ،تٟلاٖ ،سبمٔبٖ ٔيلاث فلٍٙٞي وطٛك
ماكفئ ،غٕـ اثلاٞيٓ (ٔ« .)1385يلاث ثبميبفت ،»ٝاؿاك ٜوُ ٔيلاث فلٍٙٞي ٌ ٚلؿضٍلي استبٖ ولؿستبٖ
ٌـاك ،آ٘ـك« .)1367( ٜآحبك ايلاٖ» ،د  ،3اثٛاِغسٗ سلٚلـ ٔمـْ ،تٟلاٖ ،ثٙيبؿ پژٞٚطٟبي اسالٔي آستبٖ لـس كضٛي
«ٌناكضٟبي ثبستبٖضٙبسي ؿك ايلاٖ» (ٞ ،)1354يبت ثبستبٖضٙبسي إِٓبٖ ،تلرٕ ٝسلٚش عجيجي ،تٟلاٖ ،ثٍٙب ٜتلرٕ٘ ٚ ٝطل
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ٌّلينٔ ،غٕـ فّي (ٔ« .)1368يٛٙؿك ؛ ثبةاِز ،»ٝٙد ،1تٟلاٖ ،ع،ٝ
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ِستل٘ذ (« .)1364رغلافيبي تبكيؾي سلمٔيٟٙبي ؽالفت ضللي» ،س ٔ ،2غٕٛؿ فلفبٖ ،تٟلاٖ ،فّٕي  ٚفلٍٙٞي
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ٔالماؿ ،ٜوبؽٓ ٔ ٚليٓ ٔغٕـي (ٔ« .)1379سبرـ» ،تٟلاٖ ،پژٞٚطٍب ٜفلٙٞ ٚ ًٙٞل اسالٔي ،ا٘تطبكات سٛكٟٔ ٜل ،س2
٘يىناؿ ،فاتاِ ٚ ٝفيسي اسفٙزبكي (« .)1384پژٞٚص ٔقٕبكي آكأٍب ٜتبكيؾي عسٗآثبؿ يبسٛوٙـ ثيزبك أبٔناؿ ٜفميُ» ،ؿك
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ٚكرب٘ٚـ ،پلٚين (« .)1349سلمٔيٗ لنٚيٗ» ،تٟلاٖ ،ا٘زٕٗ آحبك ّٔي
ٚيّجل ،ؿ٘ٚبِـ (ٔ« .)1365قٕبكي اسالٔي ايلاٖ ؿك ؿٚك ٜايّؾب٘بٖ» ،فجـاهلل فليبك ،تٟلاٖ ،فّٕي  ٚفلٍٙٞي
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