
 

 

 

 

یز  ـ  فغایًض اصغام اكشام دماؿی یشی ایاغاو باؿاتاو صع تااع تااع
 اؿلهی جهاو

*هذمىص اهیضؿاالع
 اقوایى‡ ؾق کالی٩كيیا ؾايٍگاه ٨اقوی هٙال١ات هكکم ٫هع٭‟ • 

لی ؾق جاقیػجىگىحكي هكلهای اهپكا چکیضه: که   يگاقی اوالهی به وشىؾ آوقؾ- جاقیػ قی اوالهی جعى‟
کاق ؾاٌث، به یک قوایث شاهٟ ال جاقیػ  و وك ‡َ• های قوىل اکكم الیثبؿوا‚ جًها با ظىاؾخ ظیات و ١٨‟ 

اواوا‚ یکىاو  و يىضو کحب آومايی ؾیگك ؾق قوایث ظىاؾخ ب١ؿ ال ٘ى٨الغآو شهاو جبؿیل ٌؿ- گماقي 
های ا٬ـىاهی کـه  ق٨حًؿ- ایى گماقي بایؿ با ؾاوحاو بٍك ال بالهايؿگاو يىض به ٌماق هی لیكا جمام بًیF بىؾ

ها قوایث شاه١ی ال جاقیػ ٠مىهی  ٗ هىلماياو ؾق آهؿه بىؾيؿ هماهًگ ٌىؾ جا ال هصمىٞ آوجعث جىل‟ 
ؼ ایكايیاو و قوهیاو ؾق جؿویى جاقیػ ٠مىهی شهاو های  و هىلماو به اؾ٤ام ؾاوحاواشهاو پؿیؿ آیؿ- هىق‟

ن ظ٩ٛ کكؾه بىؾ، ٌؽّیث ‟ٝ های  پكؾاؼحًؿ- ؾق هىقؾ ایكاو که جاقیػ باوحاو ؼىؾ قا به ِىقجی بىیاق هً
یـى همـاهًگی قوایـث ا های جاقیػ هـفهبی اوـالم هماهًـگ ٌـؿيؿ و ال ؾاوحايی ایكايی با ٌؽّیث

پیً  ،ایى ٨كایًؿ، هًگاهی که قوهیاو به ؾیى هىیط گكاییؿيؿهًىصمی ال جاقیػ شهاو پؿیؿ آهؿ- هٍابه 
ؼـ و هىـیعی قوایـات باوـحايی قوم و یىيـاو قا ؾق قوایـات اآهؿه بىؾ- ؾق آ٤ال ٬كو چهاقم هیالؾی هىق‟

قی قوم ؾق ٬ـكو پـًصن هـیالؾی يیـم بىـیاقی ال جـىاؾ٤ام کكؾيـؿ- ب١ـؿ ال وـ٭ىٖ اهپكا ايجیلو  تىعات
هكجبٗ ٌؿو ب١ٕی  ،یىاژقهى ؾق جاقیػ شهايی هىیعیاو پفیك٨حه ٌؿ- بًابكهای پهلىايی ٨اجعاو  ؾاوحاو

 ايؿ هٙلـب ٠صیـب یـا  ٌاهاو و پهلىاياو ایكاو باوحاو با اٌؽاِی که ؾق جاقیػ هفهبی اوالم ـکك ٌؿه
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ؼـا ٤یكهح١اق٨ی يیىث- ؾق و هىـلماو و ایى ه٭الـه ٌـىاهؿی ؾق اذبـات ایـى هٙلـب ال جع٭ی٭ـات هىق‟
 اوث- اوالهی و هىیعی ٠كٔه ٌؿهکهى شؿیؿ و هحىو ٤یكهىلماو ٬ؿین و 

ــ هىـیعی، ٨حىظـات  يگاقی اوالهی، اهپكاجىقی اوالهی، قوایات هفهبی یهـىؾی جاقیػ ها: کلیضواژه
 های ظماوی ایكايی-  اوالهی، ٌؽّیث

ـلی ؾقیو هىلماو و اقوپاا٭هع٭‟  ‟ّ    يگـاقی اوـالهی هـای يٝـكی جاقیػ ۀ شًبـهبـاقی کحب ههن و ه٩
 کـه بـه ،يحال باٌـؿه قول„ ها به لباو ايگلیىی اذك شاهٟ ٨كايح†  جكیى آو ايؿ که ٌایؿ ه١كو٦ کكؾهجؤلی٧ 

ـ ‡- :هًـابٟيک- • اوث ٨اقوی هن جكشمه ٌؿه  ٠بـؿال١میم  ،٫ ٠كا٬ـیاذك بىـیاق اقليـؿۀ هع٭‟
م  1960که ؾق وـال ، یقیػ عىؿ العكببعد فی وٍأت علم الحّ ، ی١ًی کحاب ‡م1919,2010•وقی الؿ‟ 

ایـاالت ايحٍاقات ؾايٍـگاه پكیًىـحى ؾق و ال وىی به ايگلیىی جكشمه  1983ؾق بیكوت هًحٍك و ؾق 
عؿ يگـاقی هىـلماياو اذـك ٠می٭ـی  آهكیکا هًحٍك ٌؿ يیم بـك وـیك جع٭ی٭ـات هكبـىٖ بـه جـاقیػ ۀهح‟
٧ جك به لهاو ؼىؾهاو،  يمؾیک- ‡ يک- هًابٟ:•اوث  ؾاٌحه کـه اکًـىو  ،٨لىٙیًی، ٘كی٧ الؽالؿیهئل‟

لـی بـه آذـاق کـه ؾق او‟ ــ   ی بیكوت به جؿقیه اٌـح٥ال ؾاقؾ، ؾق ؾو کحـاب بىـیاق ه٩یـؿیؾق ؾايٍگاه آهكیکا
 ه٭ىلـۀ جـاقیػ ٠مـىهی قا ؾق ـ  اوث ی، پكؾاؼحه٘ىقکل‟  به ،يگاقی اوالهی به جاقیػ هى١ىؾی و ؾق ؾیگكی

آو  ۀؾقبـاق DجئىقیـکE ،ها به ٬ىل ٨كيگی ،هیاو هىلماياو به بهحكیى وشهی بكقوی و ال شهث يٝكی یا
هـای  هىٔىٞ ایى یاؾؾاٌث، ی١ًـی اؾ٤ـام ٌؽّـیث -‡idem 3 ;1 • اوث ؾهکكؼىبی بعد  به

اجی که ؼالـؿی با کمک يٝكی‟  ،ؾاوحايی و ظماوی ایكايی ؾق قوایات اوالهی ال جاقیػ ٠مىهی شهاو
جىشیه،  جًها ٬ابل ايؿ، يه اوالهی ٠كٔه کكؾه يگاقی پكؾالاو ٠كب و ٨كيگی ؾق باب جاقیػ و ؾیگك يٝكیه

يگاقی اوالهی ؾق قوایحی که ال جاقیػ شهاو ٘ب٫ ا٠ح٭ـاؾات  بلکه اللم اوث- به ٠باقت ؾیگك، جاقیػ
شم اؾ٤ام پهلىاياو و ٌـاهاو اوـا٘یكی ایـكاو ؾق آو قوایـث  ی بها اوث، چاقه ؾیى اوالم هٙكض کكؾه

 اوث- يؿاٌحه
كالملىک وایَ يگاقيؿه ؾق ؾو ه٭اله ایى اظحمال قا هٙـكض کـكؾ کـه  ،ىیا پًس وال پیً ال و بیىث

کـه ؾق جـاقیػ هـفهبی قا ی یهـا هـای ٌؽّـیث های ایكايیاو، بلکه ؾاوحاو جًها ؾاوحاو ٟ يهالم٭٩‟  ابى
- هًٝـىق ‡F 2 همـى1 •اهیؿوـاالقاوـث  ايؿ هـن ٌـاهل بـىؾه و ـکك ٌؿهايایهىؾیاو، هىیعیاو، و هىلم

ـ بلکه هی Fات هباظد قبٟ ٬كو پیً يیىثیاؾؾاٌث وقوؾ ؾق شمئی‟ یى ا ؿه ؾقگاقيي ی ا هؼىاهن يٝكی‟
 ‟ّ 1های ٠مىهی و شهايی يگاقی و جؤلی٧ جاقیػ ویكه بابو ؾق اّقا که بكؼی هحؽ

ايـؿ  ك ٌـؿههحـفک‟ ;
ه Fهٙكض کًن های ظماوـی ایكايـی ؾق  لۀ اؾ٤ام ٌؽّیثئی بىؾو، به هىق٤ن کل‟  ٠لی ،لیكا ایى يٝكی‟

                                                      
1. universal  histories  



 13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مقاله                  12/2وامة فرَىگستان                                                                            
 ـ تاریخی فرایىذ ادغام اشخاص حماسی   

 
 

يیـم  ـــ   که آؼكیى قوایث جاقیػ شهاو بك اوان قوایات اؾیاو ابكاهیمی اوث ــ   اوالم قوایث جاقیػ
يگـاقی ؾق  جـاقیػ جاقیػ بـابی ؾق ا هـههصبىقین کـه ه٭ؿ‟  ،٬بل ال وقوؾ ؾق بعد ،اه‟ - و ااقجباٖ ؾاقؾ

کـه ایـى  جك ٌىؾ و هن يٍاو ؾاؾه آیؿ ٨هن ٬ابل ْوا٭ات ؼالؿی و ؾیگك هع٭‟ شهاو بیاو کًین جا هن يٝكی‟ 
يگـاقی ا٬ـىام  آو بـك جاقیػ هـای يٝـكی„  ٌـىؾ و بًیاو يگاقی اوالهی هعـؿوؾ يمی ات به جاقیػيٝكی‟ 
 ج١مین اوث-  ی يیم ٬ابلیاقوپا

باال قا ؾاٌـث و  قوم ؾوث„  یى باوحايی„ یك قوم، هًگاهی که هًىل آبپیً ال اوحیالی ؾیايث هىیط 
بیًـی  ث و شهـاوآو واهاو ؾو ـهًی‟  و هىیعیاو„  وكکىب ٌؿه بىؾيؿ، هٍكکیى قوهی یحی‟ ا٬ل‟  هىیعیاو„ 

ا ليؿگی هی ؾو وكلهیى ـهًی„ ؾق که گىیی  چًاو Fکاهال‚ هح٩اوت ؾاٌحًؿ  ،یى ؾلیـلهمـ  بـه Fکًًؿ هصم‟
آیًـؿه قا ؾق گفٌـحه و ظـال و  پكوحاو†  ۀ جاقیػ هن کاهال‚ هح٩اوت بىؾ- بثلبكؾاٌث ایى ؾو گكوه ال ه٭ى

اؾتا  ـ   ؾولث قوم و آيچه بك آو گفٌحه بىؾ اقجباٖ با لط و ٌق ـــ   پهلىايـاو قوهـی های بمقگاو و ل شًگ وِ 
و هًعّـكا‚ بـا آيچـه بـك قوم  ،هعىق بىؾ کكؾيؿ و ال ؾیؿ ایٍاو جاقیػ ؾق قوم اواوا‚ قوهی ١كی٧ هیج

 ،ث ٌـؿه بـىؾیـى جـاقیػ قوایـا کاق ؾاٌث- جمام هٙالبی که ال ؾاوحاو ؾیگك هلل ؾق و كگفٌحه بىؾ و
هی بـه جـىش‟  يه بكای ـکك ؾاوحاو هلـل ؾیگـك- ایـى بـی ،ٌؿ وكيىٌث قوم ي٭ل هی هًٝىق بیاو بهحك„   به

ؼ جىاقیػ هلل ؾیگك هیچ و قوهی به قوایث یک جاقیػ ٠مـىهی، همگـايی، یـا اگاه اشاله يؿاؾ که هىق‟
 ‡p. 76 ,• -هعىق با٬ی هايؿ شهايی بكوًؿ و قوایث جاقیؽی قوهیاو هعؿوؾ و قوم

وً٘او هٍكکٍاو بىـیاق ج٩ـاوت ؾاٌـث- هىـیعیاو  ا ٨هن هىیعیاو قوهی ال جاقیػ با ٨هن هناه‟ 
ـ الهی وابىحه اوث و شهاو و آيچه ؾق آو هی ه١ح٭ؿ بىؾيؿ که جاقیػ به اقاؾۀ ی اقاؾۀ گـفقؾ لهیًـۀ جصل‟

ها جّاؾ٨ی  چیمی ؾق آوگیكؾ و  ظىاؾخ جاقیؽی يیم به هیل ؼؿاويؿ ِىقت هی ،یىاوث- بًابكا الهی
اوث، جعث جؤذیك ؾؼالث بؽث و  های ؼؿایاو یىياو و قوم آهؿه که ؾق ؾاوحاو و بؿوو بكياهه، یا چًاو

يیىث- بـه ٠بـاقت ؾیگـك، ٠ـاهلی کـه  اٌؽاَ ه١كو٦ا٬بال و اهیال ؼؿایاو هؽحل٧ یا پهلىاياو و 
ث ؼؿاويؿ اك‛ ب‛  ی پیً هییوىی یک هؿ٦ ٤ا  جاقیػ شهاو قا به و چىو ؼؿاويؿ ؾق شىن  ،وثؾ هٍی‟

ی و ؾق ؾيیا ليؿگی کكؾه طظٕكت هىی ـاوث، همـیى جص جصل‟ ی و ؾيیـاوی او ؾق هكکـم کـل‟ ی هـاؾ‟ ل‟
یى، ال ؾیؿگاه هىـیعیاو قوهـی، همکـى اهاو ٬كاق ؾاقؾ- بًابكشكیاو جاقیػ، ی١ًی ال آ٨كیًً جا آؼكالم‟ 

ق ج٥ییای ال ظىاؾخ اج‟  قا ليصیكه ػيبىؾ که جاقی کـه ه١لـىل ٘بی١ـث ايىـايی ؾايىـث كاجی ٩ا٬ی یا جکك‟
ها کاهال‚ به  وۀ ایى و هك ،ی ؾاٌث١لىهبلکه گفق لهاو شكیايی بىؾ که آ٤ال، ووٗ، و پایاو ه ،هىحًؿ

ث الهی وابىحه بىؾ و  گك٨ث- به ٠باقت ؾیگـك، هىـیعیاو آ٨ـكیًً ؾيیـا قا  ب٫ آو ِىقت هیاٙههٍی‟
هـاو قا پایـاو قوـیؿو ؾوقاو آؼكالم‟  بالگٍـث او و ٨ـكاآ٤ال جاقیػ، ٜهىق ٠یىی هىیط قا هیايۀ آو، و 

 ؾايىحًؿ- جاقیػ هی
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یـى ا ٨همی کاهال‚ هح٩اوت با ٨هـن هٍـكکیى ال بًا بك آيچه گ٩حین، هىیعیاو قوهی ال ه٭ىلۀ جاقیػ
ث جاقیػ ه٭ىله ؾاٌحًؿ، و ایى ٨هن„  ‟ً يگاقی کالویک قوهی قا بكای هىیعیاو قوهـی  هح٩اوت، ٬بىل و

ث و قوایث  هىیعیاو هصبىق بىؾيؿ که به ،یىاؾ- بًابك٤یكهمکى کكؾه بى ‟ً جؿقیس بكای ؼىؾٌاو یک و
ث جـاقیؽی ال آيچه بث جاقیؽی هىح٭ل‟  ‟ً جـاقیػ هكبـىٖ بـه  پكوحاو قوهی ؾاٌحًؿ ابؿاٞ کًًؿ- آو وـ

ـیلیكا جصل‟  ،٠مىهی یا شهايی بىؾ ‟ِ هـرال‚ قوم یـا  ـ    ی ؼؿاويؿ ؾق شهاو به ا٬ىام ؼاَ یا هًٙ٭ۀ ؼا
ی، اقا ،گیكؾ و ؼؿاويؿ بلکه ؾق کل‟ آ٨كیًً ِىقت هی ،ٌىؾ هعؿوؾ يمی ـ   یىياو ۀ ؾال ٘كی٫ ایى جصل‟

 ‡ibid, pp. 77-78, 103•- والؾ ؿ و بك هؽلى٬ات ؼىؾ آٌکاق هیقواي‛  ؼىؾ قا ؾق شهاو به ٜهىق هی
هرـل اوـحیالی ؾیايـث  ،ؼّىَ ج٥ییكاجـی کـه بهال ٘ك٦ ؾیگك، ج٥ییكات جاقیؽی و اشحما٠ی، 

٬ـؿین کـه قو بـه  های ٨کـكی„  ميٝاجؿقیس ِىقت گیكؾ، ایى ٬ابلیث قا ؾاقؾ که هیاو  ط ؾق قوم، بههىی
که ؾق ظال ١ِىؾ و شـا ا٨حـاؾو ؾق شاه١ـه اوـث، يـى٠ی ج١اهـل و  ای م شؿیؿ ٨کكیيٝابا  ايؿ، ا٨ىل

م شؿیـؿ يٝـا٬ـؿین قا یـا ؾق ؼـىؾ شـفب و یـا بـا وـاؼحاق  يٝام٠ًاِك ال جىا٫٨ ایصاؾ کًؿ و بكؼی 
ىقی قوم، اللم جـاهپكا ث ؾق ه٭ام ؾیى قومی„ په ال اوحیالی هىیعی‟ ؾلیل، هماهًگ والؾ- به همیى 

آهؿ که ایى ؾو يٝكگاه جاقیؽی که ـکك کكؾین با یکؿیگك هماهًگ ٌىيؿ و آيچه ؾق يٝكگاه باوـحايی بـا 
 ض٘ـكهات ایـى شـفب يیىـث ٘ـكؾ ٌـىؾ- ه٭ـؿ‟  جٙبی٫ اوـث شـفب و آيچـه ٬ابـل ث ٬ابلهىیعی‟ 

ی ٬بل ال اوحیالی کاهل هىـیعی‟  هماهًگ ك قوم ٨ـكاهن بـث والی جاقیػ هفهبی و جاقیػ قومی ظح‟
ؾق اواؼـك ٬ـكو وـىم  ،هـرال‚  Fآهؿه بىؾ و بكؼی ال ايؿیٍمًؿاو هىیعی قوهی بـؿاو هٍـ٥ىل بىؾيـؿ

کىٌـیؿه بـىؾ کـه ؾق  م‡ 160,240• >كیکـايىنحىن یىلیـىن آ٨† ى† ک† هىیعی، و„  يگاق جاقیػ، هیالؾی
و  تاىعاتهای ههن جاقیؽی و اوـا٘یكی یىيـاو و قوم و اٌؽاِـی قا کـه ؾق  ً ٌؽّیثیها هيىٌح

ـکك ٌؿه بىؾيؿ ؾق یک يٝن لهايی ٬كاق ؾهؿ جا هن اوا٘یك باوحاو با قوایث جـاقیػ ابكاهیمـی  ايجیل
های ایى اٌؽاَ ؾق ٘ىل لهاو ه١لىم گكؾؾ-  الیثك ؾوقاو ظیات و ١٨‟ م و جؤؼ‟ هكجبٗ ٌىيؿ و هن ج٭ؿ‟ 

های جـاقیػ هـفهبی، ی١ًـی ال ظٕـكت آؾم جـا  كیکايىن با هعاوبۀ جـىاقیػ ليـؿگايی ٌؽّـیثآ٨
یـک  ،یٍـاو یـاؾ ٌـؿه بـىؾا ی کـه ؾق هًـابٟ یىيـاو و قوم الیهـا ظٕكت هىیط، و جاقیػ ظیات آو

وال ب١ؿ ال لهـاو ظٕـكت  5500ؿ ظٕكت هىیط جىل‟  ،٘ب٫ آو ،ٌماقی هىیعی ابؿاٞ کكؾ که گاه
ـ ،ؾیگك ظىاؾخ جاقیؽی ؾق ٘ىل ایـى هعـىقآؾم وا٬ٟ ٌؿه بىؾ و  ؿ کـه ال ؼلـ٫ آؾم ٌـكوٞ و بـه جىل‟

جىايىـث ظـىاؾخ  ،ٌـماقی با ابؿاٞ ایـى گاه ،- آ٨كیکايىنگك٨حًؿ ٬كاق هی ،ٌؿ ظٕكت هىیط ؼحن هی
ٝ‟  جاقیؽی„   ‡ibid, p. 81• -لهايی و هفهبی ٬كاق ؾهؿ ن„ پیً ال هیالؾ هىیط قا ؾق یک جىالی هً

                                                      
2. Sextus Julius Africanus                                                            
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ىقی قوم جبؿیل ٌؿه بىؾ و جیى قومی اهپكایؾیايث هىیط به آ ،ل آ٨كیکايىنج٭كیبا‚ ِؿ وال ب١ؿ ا
 م جـاقیؽی„ يٝـاکه آ٨كیکايىن و اهرال او قیؽحـه بىؾيـؿ، ای  ايؿیٍمًؿاو هىیعی ب١ؿ ال او بك ٌالىؾه

ـى ژ„  ،هفهب ؼىؾٌاو قا بًا يهاؾيؿ- قوظـايی بـمقگ قوهـی جـاقیػ شهـاو قا  ،م‡ 347,420• =قومو‛
چهاق ؾولث بمقگ  ،هرال‚  ،وٍاو آهؿه بىؾ جكجیب ؾاؾ وبكؼی هٙالبی که ؾق کحب ه٭ؿ‟ وان جؤویل ا بك

ـ ىقیجپكوحی ـکك ٌؿه بىؾيؿ، ی١ًی اهپكا باوحايی قا که ؾق جىاقیػ ٠هؿ بث  Fهـاؾ و پـاقن Fلهای باب„
 ، کـه ؾق آو ال‡7•کحـاب ؾايیـال، بـاب  تىعاتیای ؾايیال يبی ؾق إو قوم قا، بك اوان قوایث ق Fه٭ؿويی

بـه ٠بـاقت  اوث، جىشیـه کـكؾ- چهاق باؾ و چهاق شايىق بمقگ که با یکؿیگك ق٬ابث ؾاقيؿ وؽى ق٨حه
بـا آيچـه ؾق کحـب ، که ؾق جـىاقیػ باوـحاو هىشـىؾ بـىؾ چًاو ،بكؾاٌث او هیاو گفٌحۀ شهاو ،ؾیگك
 ن هىـیعیاو آهـؿه بـىؾ، همـاهًگی ایصـاؾ کـكؾ- قوظـايی و ايؿیٍـمًؿ بـمقگ ؾیگـك، ی١ًـیه٭ـؿ‟ 

جـؤلی٧  م 388، که ؾق وـال 5جفىیك عهؿ عحیك علیه میوىیینؾق کحاب  ،م‡ 354,430• 4ىیحآگىو ىو‛ 
گايـه قا چًـیى جىشیـه  بًـؿی ٌـً و ایى ج٭ىین ،اوث کكؾ، جاقیػ شهاو قا به ًٌ ؾوقه ج٭ىین کكؾه

به ٬یان بـا ٌـً قول  ،بًابكایى، ؾوقاو جاقیػ قا هن Fشهاو قا ؾق ًٌ قول آ٨كیؿ کًؿ که ؼؿاويؿ†  هی
وپا کكؾو یک جىشیـه هـفهبی بـكای ایـى  جىاو به ًٌ ؾوقه ج٭ىین کكؾ- گفٌحه ال ؾوث آ٨كیًً، هی

گىوح ج٭ىین ى ًٌ ؾوقۀ جاقیؽی قا بك اؾواق ظیات ايىاو جٙبی٫ ؾاؾ و شؿولی پكؾاؼث کـه یبًؿی، آ
٩ىلیـث آؾم جـا ٜهـىق ظٕـكت يـىض ٠ّـك ٘ ؾقگفٌـث ظٕـكت اوان آو شؿول، ؾوقاو هیاو„  بك

•infantia‡ ؾوقاو هیاو ظٕكت يىض و ظٕكت ابكاهین ٠ّك کىؾکی F•puritia‡ ؾوقاو هیاو ظٕكت F
ؾ جـا اوـاقت وF ؾوقاو هیـاو ظٕـكت ؾاو‡adolescentia•الی وـ کنؾ ٠ّـك وؾاوظٕكت ابكاهین جا 

ا ٜهـىق ظٕـكت هىـیط جـل F ؾوقاو هیاو اواقت ؾق باب„ ‡iuventus•ل ٠ّك يىشىايی یهىؾیاو ؾق باب„ 
هـاو ٠ّـك کهىلـث F و ؾوقاو هیاو هّلىب ٌؿو ظٕـكت هىـیط جـا آؼكالم‟ ‡gravitas•٠ّك بلى٢ 

•senectus‡ ٌىيؿ  ياهیؿه هی•, p. 31 Fک- يیم ي, p. 87‡ جًها گفٌحه، بلکه  م، يهيٝا- ؾق ایى
و ایى اهکاو بكای بكؼـی  ،ظال و آیًؿه بك اوان یک بكؾاٌث کاهال‚ هىیعی ال جاقیػ ج١بیك ٌؿه بىؾ

ت  که جـا چًـؿی پـیً هىـیعیاو قا بـه ،ىقی قوم قاجو هىیعی ٨كاهن آهؿه بىؾ که اهپكاىقوظايی ٌـؿ‟
ها ال جاقیػ ٠كٔه  ی که آوا ىقی ؾق ٘كض هفهبیجبه يعىی جىشیه و جؤویل کًًؿ که ایى اهپكا ،آلقؾ هی

ی بكای جـاقیػ ا ههاقیػ قوم باوحاو ه٭ؿ‟ کكؾه بىؾيؿ هعل هًاوبی پیؿا کًؿ- ال يٝك ایى ايؿیٍمًؿاو، ج
ه١ح٭ؿ بـىؾ کـه  م‡ 385,419• 6یٍاو به يام اوقوویىنا هرال‚ یکی ال Fق٨ث قوم هىیعی به ٌماق هی
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پكوحی بك بؽـً ٠ٝیمـی ال ؾيیـای آو قول  که ؾق ٠هؿ بث ،اقاؾۀ ؼؿاويؿ ایى بىؾه که اهپكاجىقی قوم
ؾیى هىیط قا ؾق هیاو هكؾم ؾيیـا جبلیـ٣ کًـؿ- بًـابكایى، چیكه بىؾ، جمام هلل ٠الن قا به ؼؿا بؽىايؿ و 

ا‡p. 28 ,•اوث  ؼؿاويؿ همۀ ٨حىظات قوم قا به همیى هًٝىق همکى واؼحه بىؾه ق٤ـن  ٠لـی ،- اه‟
ی با ج٥ییك ؾیى ؾق قوم باوحاو و اوحیالی جؿقیصی شهاو ك آو بـبیًی هىـیعی  همۀ ایى جىشیهات، ظح‟

ی ؾق  پكوحی به ؾوق قیؽحه يٍؿ، بلکه جالي م و ؾوقاو بثواهاو، جمام جاقیػ باوحايی قو های هىـحمك‟
 ث ال جاقیػ ِىقت گك٨ث-های باوحايی با ٨هن هىیعی‟  والی قوایث هماهًگ

کـه جـاله  ،ٌـماقی و جـاقیػ ٠مـىهی هىـیعی یؿ و ایى گاهیاهپكاجىقی هىیعی قوم يیم ؾیكی يپا
ً† قو  قوبهی ا الهجبا چالً  ،جاقیػ باوحاو قا ؾق ؼىؾ اؾ٤ام کكؾه بىؾ هصىم ا٬ىام بكبك به  ٌؿ- ایى چال

ۀقوم ٤كبی و اوحیالی آياو بك آو واهاو بىؾ-  جاقیػ ؾوباقه هصبـىق ٌـؿ ؼـىؾي قا بـا  هىیعی„  يٝكی‟
ؼ و و ايؿیٍمًؿاو هىیعی، ی١ًی هماو کىايی که جاقیػ قوم و یىيـاو ااؤاٞ شؿیؿ و٫٨ بؿهؿ- هىق‟

ىهی شهـاو اؾ٤ـام کـكؾه بىؾيـؿ، ال وـالهاو اؾاقی قوم بـه جـاقیػ ٠مـ باوحاو قا ؾق قوایث هىیعی„ 
ه های یىاوؾ کكؾيؿ، هًح٭ـل ٌـؿيؿ و بـاق  های آو اهپكاجىقی ظکىهث هی پاؾٌاهاو هؽحل٩ی که بك جک‟

ؾیگك قوایث شؿیؿی ال جاقیػ ابؿاٞ کكؾيؿ که ٬اؾق به شفب و اؾ٤ـام قوایـات جـاقیؽی ٨اجعـاو ؾق 
ؿ، ایـى وا١٬ـه هٍـابه ظـىاؾذی اوـث کـه ب١ـؿ ال ٨حىظـات که ؼىاهین ؾی جاقیػ قومی باٌؿ- چًاو

 -قغ ؾاؾاوالهی ؾق ایكاو 
بكايـؿال  ؾیگك چیمی ال قوم ٤كبی با٬ی يمايـؿه بـىؾ- وـیل ؼايمـاو هیالؾی 500ؾق ظؿوؾ وال 

کـه هكیـک جعـث  ،ؾی قاهای هح١ـؿ‟  گك٨حه و پاؾٌـاهی ظمالت بكبكها بؽً ٤كبی اهپكاجىقی قا ٨كا
 بك شای آو يٍايؿه بىؾ- با وقوؾ بكبكهای ژقهـى بـه ظیٙـۀ ،ٌؿ هًی اؾاقه هی٨كهاو یکی ال ٌاهاو ژق

جی پـیً ال وـ٭ىٖ قوم آ٤ـال ٌـؿه بـىؾ، که هؿ‟  ،ایى اهپكاجىقی ٨كایًؿ اؼحالٖ ا٬ىام ژقهى با قوهیاو
و قوهی ایى بىؾ که ژقهـى وك٠ث گك٨ث- یکی ال جب١ات شفب جؿقیصی„   ،هـا ٨اجعاو ژقهًی ؾق جمؿ‟

ؼىؾٌاو ظ٩ٛ کكؾه بىؾيـؿ،  ؼىؾ قا ؾق وكوؾهای پهلىايی„  که جاقیػ کحبی يؿاٌحًؿ و ؼا٘كات ٬ىهی„ 
ً‟  و قوم و جاقیػ کحبی„ ی با جمؿ‟ یؾق قویاقو و ؾچاق ایى گك٨حاقی ٌؿيؿ که جاقیػ و ایٍاو بـا  حی„ آو جمؿ‟

وم بــه و اکًــىو کــه ٨اجعــاو ژقهًــی ؾق هًــا٫٘ هؽحلــ٧ ق ،کــكؾ جــاقیػ کحبــی قوم بىــیاق ٨ــك٪ هی
ث جاقیؽیی٨كها ٨كهاو ‟ً  قوهـی  ــ    که یکی پهلـىايی و ؾیگـكی هىـیعیـ ـ   ی قویؿه بىؾيؿ، ایى ؾو و

یى اؾ٤ام يى٠ی ايىـصام قوایـث جـاقیؽی ظاِـل ا بایؿ به يعىی ؾق یکؿیگك اؾ٤ام ٌىيؿ جا ال ــ  بىؾ
٨كهایـاو  ث ٨كهـاوؾق ؼـؿه ٬كاق گك٨ثF هن آياو کهو قوهی ىآیؿ- ایى ههن بك ٠هؿۀ ؾبیكاو و قوظايی

ژقهًـی ؾق  اؾ٤ام جـاقیػ پهلـىايی„  ؾق ٔمى„  ،های ؼىؾٌاو ها ؾق يىٌحه ایى، و شؿیؿ واقؾ ٌؿه بىؾيؿ
ا با ؾیايث هىیط  قوهی، آيچه قا ؾق جىاقیػ پهلىايی و ٩ٌاهی ژقهى جاقیػ هىیعی„  ها وشىؾ ؾاٌث اه‟
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ؾ٤ـاهً ؾق قوایـات قوهـی اهکـاو ؼىايؿ، و یـا ا ؾاؾ، يمی ال ؾيیا به ؾوث هی ايجیلو با جاقیؽی که 
، هـا به ٬ىل اهـكولی ،ها قا ژقهى ظف٦ کكؾيؿ- بؿیى يعى، قوهیاو جاقیػ ٩ٌاهی و پهلىايی„  ،يؿاٌث

EًویكایD  „قوهـی  کكؾيؿ و قوایحی ال آو قا ؾق کحب و ج٩ىیكهای ؼىؾٌاو بكشای يهاؾيؿ که يـه قوهـی
ٌـىؾ  ووـیلۀ کحابـث ظ٩ـٛ هی هژقهى- ال ٘ك٦ ؾیگـك، چـىو ٌـ٩اهیات ال آيچـه بـ بىؾ و يه ژقهى„ 

 هـا ؾق ظىاٌـی هحـىو قوـمی„  ژقهًی هن که گهگاه اٌـاقاجی بـه آو جك اوث، قوایات ا٨ىاهی„  ؾوام کن
کحـب قاه يیا٨ـث،  و آيچه ال ا٨ـىاه بـه بٙـىو„  ،کن ال ؾوق ؼاقز ٌؿيؿ ؼىقؾ، کن جاقیؽی به چٍن هی

ث- بًابكایى، قوایحی که ال جاقیػ ا٬ىام ژقهًـی ؾق هحـىو کحبـی بـا٬ی هايـؿ، اواوـا‚ جؿقیصا‚ ال بیى ق٨
قوهـی گفٌـحه بـىؾ و بـا  ها و جؤویالت ؾبیكاو و قوظايیىو هىـیعی„  ؾؼالث قوایحی بىؾ که ال ِا٨ی„ 

 جاقیػ ؾیايث هىیط و قوایث هفهبی جاقیػ قوم و یىياو جل٩ی٫ ٌؿه بىؾ-
لهیى  او واوايی ؾق ؼؿهث ٨اجعاو هىلماو ؾقآهؿيؿ، ؾق ه٥كب٘ىق که ؾق ایكاو ٘ب٭ۀ ؾبیك هماو

َ‟ و اؾبای پاؾٌاهی ژقهى جبؿیل گٍحًؿ و ؾق  ؤویه„ ج جالههای  هن اؾبا و ؾبیكاو هىیعی به ٘ب٭ۀ ؼىا
ث همیى اؾبا، جـىاقیػ ٌـ٩اهی و پهلـىايی„  ،ؼؿهث آو اهكا ٬كاق گك٨حًؿ- ؾقيحیصه شًگصىیـاو  به هم‟

و هىیعی قوم ه٭بىل بىؾ چًاو ،ی شهاوژقهى ؾق قوایث جاقیػ ٠مىه و ایـى  ،اؾ٤ام ٌـؿ ،که ؾق جمؿ‟
ؾو قوایـث جـاقیؽی ؾق قوایـث  ث هـكای ِىقت گك٨ث که جؿاوم، ذبـات، و هٍـكو٠ی‟  اؾ٤ام به گىيه

ها پؿیؿ آهؿه بىؾ، هن ؾق هیاو ٨اجعاو ژقهـى و هـن ؾق هیـاو قوهیـايی کـه  شؿیؿی که ال اؼحالٖ آو
گاهايـه ؾق پاؾٌـاهاو„ ؼی ىؾيؿ، ه٭بىل وا٬ٟ ٌىؾ- بكها ؾقآهؿه ب جعث ولٙۀ ژقهى  باجـؿبیك ژقهًـی آ

ؼىؾٌاو با آيچه ؾق  وشىؾ آوقؾو یک قوایث هًىصن جاقیؽی ال ؾق هن آهیؽحى قوایات اوا٘یكی„  به
ث ،م 489ؾق وـال  ،هـرال‚  Fکكؾيـؿ جىاقیػ هىیعی هىشـىؾ بـىؾ، پٍـحیبايی هی هـای ٌـك٬ی  کـه گ“

•Ostrogoths‡ 7بـمقگی که اهكوله ایحالیا يام ؾاقؾ واقؾ ٌـؿيؿ، پاؾٌـاه ایٍـاو، جئىؾوقیـک ا به هًٙ٭ه 
ظـؿوؾ • 8لیـىن کاوـیىؾوقون، به یکی ال ؾبیكاو و ٠اهالو ؼىؾ بـه يـام هـاگًىن اوق„ م‡ 454,526•

ث م‡ 485,585 ـث ؾوحىق ؾاؾ که جاقیػ گ“ هـا قا بـه  های ٌك٬ی قا جؤلی٧ کًؿ- کاویىؾوقون جاقیػ گ“
ث هٍـكو٠ی‟  ،جكجیـب بـؿیى ،وم پیىيؿ لؾ و ایٍاو قا واقذـاو اهپكاجـىقی قوم ؼىايـؿ وجىاقیػ یىياو و ق

ث ا ویاوی گ“ یـى ا کـه پـیً ال هىیعی، چًـاو قوم„  چىو جاقیػ ٠مىهی„  ،ها قا ؾق جاقیػ ذبث کكؾ- اه‟
ـث ،هفهبی هن ؾاٌـث ١ؿ ههن‟ یک ب“  ،گ٩حین هـا ؾق آو قوایـث هـفهبی ال جـاقیػ يیـم اللم  اؾ٤ـام گ“

 لیكا کمحك ال یک ٬كو ب١ؿ ال کاویىؾوقون، ایمیؿوق„  Fلوؾی ِىقت گك٨ث یى اؾ٤ام هن بهيمىؾ- ا هی
ىیلی‡ Cبیلیٌ† ا„  ىیل„ کًىيی، ؾق شًىب ٤كبی اوپايیای اهـكول‡بیلیه ٌ† که او٭٧ ا„  ،م‡ 636و٨ات: • •و„ بـىؾ،  •و„
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ث باب هن آقای کاویىؾوقون قا ؾق هـا قا  آو هفهبی„ ب ى‛ ي‛  ،هٙاب٫ با یک ٌصكه ،ها پفیك٨ث و هن گ“
- بؿیهی اوث کـه وشـىؾ قوایـث ‡pp. 88-89 ,•بى يىض ؼىايؿ   بى یا٨د  ال ٨كليؿاو هؤشىز

ؼ  ِـؿؾ اؾ٤ـام قوایـات جـاقیؽی„  يی قا کـه ؾقا٘ى٨او يىض ؾق جاقیػ هفهبی اؾیاو ابكاهیمی کاق هىق‟
ـ ،ب١ؿ ال ٘ى٨او يىض ،لیكا Fو ؾق ایى جاقیػ هفهبی بىؾيؿ آواو کكؾه بىؾاهٍكک ث ؾيیـا که جمام شم١ی‟

یؿ کـه همـۀ ایـى آ اللم هی ،ٌىؾ ك هیقوؾ، و٬حی شهاو ؾوباقه ال ايىاو پ“  شم ؼايؿاو يىض ال بیى هی به
و ٬كوو ووٙای اؼ- بًابكایى، هىق‟ ‡p. 23 ,•ها ال اوالؾ يىض یا ال بالهايؿگاو اوالؾ او باًٌؿ  ايىاو

ا Fی قوی آوقؾيؿجكاٌ يىبوالی و  ٌصكه اقوپا به هًٝـىق ش١ـل يىـب، بلکـه ٘بـ٫   ٨٭ـٗ بـه  يـه ،اه‟
ی١ًـی ٘ى٨ـاو  Fهـؿآ بیًی هفهبی ؼىؾٌاو و با اوحًحاز ال آيچه ظ٭ی٭ث جاقیؽی به ظىاب هی شهاو

 يىض و هاشكاهای هح١ا٬ب آو-
ؾق  م‡ 909•و٨ـات: ظـؿوؾ  :;كاو٭٩ی به يام آو„  ،های واکى شمیكۀ ايگلىحاو ؾق هیاو آيگلىواکىى

يىٌحه اوث، يىب او قا  ،م‡ 848,899•که ال پاؾٌاه ه١كو٦ آيگلىواکىى، آل٩كؾ کبیك ای  ياهه ليؿگی
بى يىض ؾايىحه و ـکاوت و   ا بؿویگ قا ٨كليؿ ٌیداه‟  Fها ـکك کكؾه يگلىواکىىآؾق هیاو  ;;ؿویگجا ب„ 

ؾ به ؾيیا و ها٨یها گىیؿ که آل٩ك ؾقایث ایى پاؾٌاه آيگلىواکىى قا به ظٕكت ولیماو هايًؿ کكؾه و هی
و با ایى کاقي هن ؾيیا قا بـه ؾوـث آوقؾ و  ،و ظکمث آهىلؾا پٍث کكؾ و قوی به ؼؿاويؿ آوقؾ جا ال

ویمۀ  ولییع- ؾق یکی ال کحب جاقیؽی آيگلىواکىى به يام ‡p. 67; , p. 99 ,•هن آؼكت قا 
 ج„ ه يام ا„ ٌصكۀ يىب هٍابهی بكای یکی ال اشؿاؾ آل٩كؾ ب >;آوگلىویکىىی

 کـه ؾق ،ي٭ـل ٌـؿه  =;٧ل† ى“ ل†
 ،14شـای ٌـید  به ،ٌؽّی به يام بؿویگ ال اشؿاؾ اجلىل٧ هعىىب ٌؿه و يام پؿق بؿویگ قا ،آو
ٌ„   به ٠ی ٌؿه که ایى ٌؽُ ؾق  15ئا٦ِىقت  اوث- کاجب يىؽه یا  يىض لاؾه ٌؿهکٍحی آوقؾه و هؿ‟

ئا٦ ۀ همیى باقؾیگكی ؾق ٌؽُ  D- •Theی١ًـی ٨كليـؿ يـىضE: اوث ا٨موؾهؾق ظاٌیه به لباو الجیًی ٌ„
Anglo-Saxon Chronicle, p. 44‡ 

ِىقت ؾووـحايه   یؿ، اکرك ه١كو٨او ؾقباق او بهآ بكهی ‡م 748,814• 16یماي† ل“ که ال هًابٟ ٠هؿ ٌاق†  چًاو
و یـا ال  تاىعاتو  ايجیلگك٨حًؿ که یا ال اواهی هىشىؾ ؾق  ای هىقؾ ؼٙاب ٬كاق هی و ؼىؾهايی با ال٭اب و اواهی

اقل“   ٌُ ؽ ؿه بىؾ-ٌ  لئیلEی ماي† هًابٟ کالویک یىياو و قوم گك٨حهٌ  ثD ّب وـث کـه ا يـاهی، و ایى ل٭ب ؾٌا
ؿهتىعات ؾق  یکـی ‡- p. 9; 247, note 116 ,ک- F يـ٨1,5٭ـكات  ،31ؼـكوز، ٨ّـل  ك„ ٩† •و„  اوث ـکكٌ 

اهاو بمقگ ٨كاي†  اقلمايیکؾیگك الٌ  و اٌـكا٦ ؾقبـاق او ؾق  م‡ 778,840• 17پاقوـا ، ی١ًی لـىئی„ ی و ٨كليؿٌ 
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ُ„  های هفهبی„  ی با ٌؽّیثیووٙا  و ٬كوواؼآذاق هىق‟  های  و ؾاوحاو ايجیلو  تىعات هىشىؾ ؾق ٬ّ
ـه بـه قوایحـی کـه ؾق آو ؾوقاو ٌـایٟ بـىؾ، هـكجبٗ ٌـؿه  ايؿ یىياو و قوم به جاقیػ ٠مىهی شهاو، البح‟

•ibid, pp. 125, 189)(1) -یى اا ‟ً حی و ٩ٌاهی ٨اجعاو ؾق جـاقیػ هـفهبی شهـاو لگىی اؾ٤ام جاقیػ و
ی چًؿ ٬كو په ال ؾوقاو ٨حىظات ژقهى ها اؾاهه یا٨ث و به يىاظی ٌك٪ اقوپا هن قویؿ-  هىیعی ظح‟

يىـب ٬ـىم هصـاق بـه  ،ه٩حن هصـكیهیالؾی. ٬كو ویمؾهن  به گماقي هًابٟ هصاقوحايی„ ، لاهربكای 
اوـث کـه  هٍحن هصكی يیم آهـؿههیالؾی. که، ؾق هًابٟ ٬كو چهاقؾهن  چًاو Fقوؿ بى يىض هی  یا٨د

 ,• ايؿ ها و بىیاقی ؾیگك ال هكؾم اقوپای ٌك٬ی و يىاظی بالکاو ال بالهايؿگاو یا٨د لهىحايی
pp. 195, 205, 207‡ِـىقجی کـه  ی که بك اهپكاجىقی قوم چیـكه ٌـؿيؿ، بـهیجاقیػ بكبكها ،- ؾقيحیصه

ها یـک قوایـث هًىـصن  مىهی و هىیعی آو اهپكاجىقی جًیؿه ٌؿ و ال هصمىٞ آوؾق جاقیػ ٠ ،گ٩حین
 اوح٩اؾه بىؾ- جاقیؽی به وشىؾ آهؿ که جا ٠ّك قوًٌگكی هىقؾ

کـه ال   ـــ  ل ژقهى ال یک ٘ك٦ به جاقیػ قوم و ال ٘ك٦ ؾیگك به جـىاقیػ ٠هـؿ ٠حیـ٫یّال ٬بااج‟ 
شهاو بـه ٌـماق  جاقیػ ٠مىهی و هىیعی„  ل ؾقیًٝىق اؾ٤ام ایى ٬باه و هىیعی بهاؼٌگكؾهای هىق‟ 

ـ ،هـرال‚  Fاؾاهـه ؾاٌـث هیالؾی. يهـن هصـكی جا پایاو ٬كو پايمؾهن ــ  ق٨ث هی  کحایب٧ گمًـام هئل‟
يىیىــؿ کـه آلمــايی  ايـؿ، هی م جؽمــیى لؾه 1500ظــؿوؾ وـال  کــه جـؤلی٧ آو قا ؾق ،B;صاؿ فصال

ــ ،جكیى لبــاو ؾيیاوــث ٬ــؿیمی ن و اِــال‚ ظٕــكت آؾم ؼــىؾي آلمــايی بــىؾه و بــه ایــى لبــاو جکل‟
ٌىيؿ ایى اوث کـه ایـى  ؼىايؿه هی ‡AlmansDآلمايی •Eث آلماو با يام هل‟  کهایًؾلیل اوث و  کكؾه هی

هـای هـكؾم قا  لباو ،لؾق ٬ٕیۀ بكز باب„  ،ا٨مایؿ هًگاهی که ؼؿاويؿ هیو  Al+mansD‡Fهمۀ بٍك •Eيام ی١ًی 
لیى آلمايی بىؾ، با ٬ىم ؼـىؾي بـه بى يىض، که او‟   ها قا ؾق لهیى پكاکًؿه واؼث، یا٨د ؾگكگىو واؼث و آو

 ‡pp. 108-109 ,• -باق ؾق آو وكلهیى شایگمیى ٌؿ يؽىحیىآلماو آهؿ و بكای 
ه جاقیػ بایؿ هىحۀ اِلی جاقیػ شهايی„ هىیعی، ی١ًی ایى کهیالؾی ال آ٤ال ٬كو ٌايمؾهن 

لیكا ک٧ٍ  ،کن به چالً کٍیؿه ٌؿ کن ،ی یک قوایث هفهبی ال وكگفٌث شهاو باٌؿکل‟  ٘ىق  به
٬كو پایايی„ جكجیب ؾق ؾهۀ  که بهــ   هًا٫٘ ؾوقؾوث ال ٬بیل آهكیکا و اوحكالیا و بىهیاو آو هًا٫٘

جّىیكی قا که جاقیػ شهايی„ هىیعی ال  ــ  اوایل ٬كو ه٩ؿهن ِىقت گك٨ثؾق و  هیالؾی پايمؾهن
 آویا و اقوپا و آ٨كی٭ا واؼحه بىؾ هحململ و يیالهًؿ ج٥ییك و جٙبی٫ واؼث-

ؼ قوم، و  هـىوالی جاقیػ هفهبی ؼىؾٌاو با جـاقیػ ک باق هًگام هماهًگ یک ،و هىیعیاهىق‟
و ؾق ٠ّـك اياهىـلمی بـا یجك، ؾق لهاو قویـاقو ی با ٨اجعاو ژقهًی، و وپهیباق ؾیگك هًگام قویاقو
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قوم بـا جـىاقیػ ا٬ـىام بیگايـه ابـؿاٞ کـكؾه  ی بكای اؾ٤ام جاقیػ هىـیعی„ یاه ٌیىه ،های ِلیبی شًگ
که اکحٍا٨ات شؿیؿ هٙـكض قا ی به وئاالجی یگى يٝك، جىاو پاوػ بؿوو جصؿیؿ ،ها ا آو ٌیىهاه‟  Fبىؾيؿ

حی„ يٝاکكؾه بىؾ يؿاٌث- ؾق  ‟ً ُ و ذابـث بـىؾ و ٞ هلل هٍؽ‟ جاقیػ ٠مىهی هىیعی، ج١ؿاؾ و ايىا م و
اوـث، ه١لـىم و  وِـ٧ ٌـؿه تاىعاتکـه ؾق  چًاو، ها، ی١ًی ؼاوقهیايه هن ایصاؾ و ليؿگی آو هعل‟ 

ها و ا٬ىام شؿیؿ پیً آوقؾ ایى بىؾ که اؾ٤ام ؾاوحاو ایـى هـكؾم و  هه١كو٦ بىؾ- اٌکالی که ک٧ٍ ٬اق‟ 
ا Fهکاو يؿاٌثآوايی ا ا٬ىام يىٜهىق ؾق واؼحاق ٬ؿیمی جاقیػ ٠مىهی هىیعی به  ،ؾق ٠یى ظـال ،اه‟

قوایـث جـاقیػ ٠مـىهی  ،ؾق ٤یـك ایـى ِـىقت ،لیـكا ،قویؿ ها به يٝك يمی ی هن شم اؾ٤ام آوا چاقه
ث الهی هعىىب هیکه جصل‟  ،شهاو جـؿقیس  بیًین کـه بـه گٍث- بًابكایى، هی هحململ هی ،ٌؿ ی هٍی‟

غ ،هـرال‚  Fشؿیـؿ ابـؿاٞ کكؾيـؿهـای  هی بكای جىشیه وشىؾ ا٬ىام ٬اق‟ یو ٌگكؾهااؼبكؼی ال هىق‟   هـىق‟
ق، شِلاأل ایكلًؿیآهكیکایی„  ؾ„

 پىوـث آو ؾیـاق جصـاقت ل وـكغیـکـه بـا ٬با ،‡1709,1783• 19یمـم ا‛
کكؾ، ؾق جاقیؽی کـه ال بىهیـاو شًـىب آهكیکـا يىٌـحه،  جبلی٣ هی وو ؾیايث هىیط قا ؾق هیاو ایٍاؾاٌث، 

 ‡pp. 177-179, 198 ,• -اوث کكؾهاوكائیل ٬لمؿاؾ  ل ه٩٭ىؾۀ بًییایٍاو قا یکی ال ٬با

*** 
ث جاقیػ هه قا بیاو کكؾین جا يٍاو ؾهین که اؾ٤ام پهلىاياو و ٌاهاو اوا٘یكی„ ایى ه٭ؿ‟  ‟ً يگاقی  ایكايی ؾق و
جًها ٠صیب يیىث،  و يه ،وث هفهبی، ؾق ؾیگك ي٭اٖ شهاو هٍابهاجی ؾاقؾا که اواوا‚ جاقیؽی ،اوالهی

یبلکه الماها‚ به  جاقیػ ٠مىهی  گكی هن قبٗ چًؿايی يؿاقؾ- قوایث اوالهی„  ایكايی و ١ٌىبیایی گك هل‟
ٌىؾ- ج٩اوت هیاو  هاو ؼحن هیبا آ٨كیًً آ٤ال و به آؼكالم‟  ،اؾیاو ابكاهیمی وایكشهاو، هايًؿ قوایات 

ث هىیعی„  قوایث اوالهی„  ‟ً ال  ،يگاقی هىیعی ؾق جاقیػ ،یى اوث کها يگاقی ؾق جاقیػ جاقیػ با و
Eهاولم‟ آؼكاD بالگٍث ظٕكت هىیط به ؾيیا اقاؾه ٌؿهF ث اوالهی ؾوقاو ظٕكت  ،که ؾقظالی ‟ً ؾق و

هاو يیم ٘ب٫ وًى و ا٠ح٭اؾات و ظىاؾخ آؼكالم‟  ،ٌىؾ آؼكیى ؾوقاو جاقیؽی هعىىب هی، َؿهعم‟ 
- ;p. 26 ,•اوث  هفهبی اوالهی بیاو ٌؿه , p. 61‡ -ی، یى اؼحال٦ کل‟ ا گفٌحه ال

ی ا های ٠مؿه یهىؾی ایى جاقیػ ج٩اوت ـ  یاوالم ال جاقیػ شهاو با قوایات هىیع قوایث جاقیؽی„ 
ى و يیم ه١ح٭ؿيؿ که اقاؾۀ الهی شهاو قا پؿیؿ آوقؾه و شهث جاقیػ شهاو قا ه١ی‟ ايايؿاقؾ- هىلم

يىض هیاو قوایث  ٘ى٨او يىض و ال بیى ق٨حى هكؾم و بالوالی شم١یث ؾيیا ال اوالؾ- ‡p. 41 ,•اوث  کكؾه
ؼ جاقیػ شهاو و قوایات ؾیگك†  اوالهی„  ی یو هىلماو ؾق قویاقوااؾیاو ابكاهیمی هٍحكک اوث- بًابكایى، هىق‟

حها چاقه ،پیً ال ؼىؾٌاو و هىیعی„ اؼهای هكؾم ٤یكهىلماو، هايًؿ هىق‟  با ٨كهًگ یًکه ا ايؿ شم ی يؿٌا
                                                      

  19. James Adair 
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يعىی ؾق قوایث هفهبی ؼىؾٌاو ال  ؾقآهؿيؿ قا بههللی که جعث ویٙكۀ اوالم  ی„ ٌاهاو و پهلىاياو اوا٘یك
واوا‚ ال ٘كی٫ ــ ا  جًها اوكائیلیات و جاقیػ ٠كب شاهلی هك، يهجاقیػ ٠مىهی شهاو اؾ٤ام کًًؿ- آؼكاأل

هى ب به† کىايی هايًؿ و‛  لکه بــ   ‡pp. 32-37, 52, 147-148;  1, p. 7 ,• ى کلبیب و هٍام هًبَّ
- ‡pp. 133-150 ,•اوالهی اؾ٤ام ٌؿ  ا٬ىام ؾیگك يیم ؾق قوایث جاقیػ ٠مىهی„ جىاقیػ هلل و 

کًؿ با آ٨كیًً  ال جاقیػ ٠كٔه هی ٪‡213,276•حیبه ٬ بیًین که قوایحی که ابى هی ،همیى ؼا٘ك به
وث که ا يگاقايی ت جاقیػاایى ال ؼّىِی‟  ٌىؾ- اوی ؼحن هیٌكوٞ و به ظکىهث ه١حّن ٠ب‟ 

يیم جاقیػ هلل ٬بل ال اوالم قا ؾق ‡ ٪284 و٨ات:•که ی١٭ىبی  چًاو Fيىٌحًؿ ٠مىهی هیهای  جاقیػ
 ‡pp. 65-68 ,• اوث- هجاقیػ ؼىؾي واقؾ کكؾ قوایث„ 

ایـكاو قا  های ؾاوحايی„  ه ؾاقؾ که اؾ٤ام ٌؽّیثجىش‟  ث ٬ابليگاقی اوالهی چًؿ ؼّىِی‟  جاقیػ
به جاقیػ و ٨كهًگ هلل ٤یكهىلمايی که ؾق هًـا٫٘  ه هىحمك‡ جىش‟ 1کًؿ:  ؾق جاقیػ اوالم جىهیل هی

بیكويـی يمىيـۀ  جعمیاك میللهىاؿلیىحًؿ- کحاب  شىاق با اهپكاجىقی اوالهی هی هن همالکه یا ٌؿ ٨حط
ن و ه٭ـؿ‟ ا٨كاؾ  ۀياه ليؿگیلی٧ کحبی که با ؤيىیىی یا ج ه ویژه به ویكه‡ جىش‟ F 2ه اوثا٠الی ایى جىش‟ 

و اوـالهی های  لباویى باقه به ا بىیاق لیاؾی که ؾقهای  ه١كو٦ وكوکاق ؾاقؾ- کحاب هؽحل٧ ؾق جمؿ‟
ث ایى اؾ‟   ‡pp. 56-57 ,4 • -٠اوثجؤلی٧ ٌؿه، ٌاهؿ ِع‟

ٗ بك ایكاو و بؽً ا٠ٝن اهپكاجىقی بیمايه، اهپكاجىقی اوالم بك هًا٫٘ ووی١ی که ال ب١ؿ ال جىل‟ 
ٌؿ، ویٙكه یا٨ث- ٨كهًگ ایـى  و قا ٌاهل هیاوپايیا و ٌمال آ٨كی٭ا جا هكل چیى و بؽٍی ال هًؿووحا

هـا قا بـا یکـؿیگك هـكجبٗ  هًا٫٘ که ٌهكهای آباؾ و پك شم١یث ؾاٌحًؿ و ٘ك٪ جصـاقی گىيـاگىو آو
لیكا بیٍحك ا٠كابی که ؾق ٨حىظات  ،ؾاٌث ای های ٠مؿه واؼث با ٨كهًگ ٨اجعاو هىلماو ج٩اوت هی

٦ ٌـؿه ِؿق اوالم ٌكکث ؾاٌحًؿ ال ٬بایل ِعكاگكؾی بىؾيؿ ک ه به ٠لل هؽحلـ٧ بـه اوـالم هٍـك‟
و اوالهی  بىؾيؿ و اکرك قلهًؿگاو وپاه اوالم قا جٍکیل هی ؾاؾيؿ- ایى ا٠كاب ؾق ٌاهكاه جبؿیل به جمؿ‟

ؼلؿوو و ؾیگـكاو،  جكیى هباظد جاقیػ ٠مىهی، به ٬ىل ابى که یکی ال کلیؿی چًاو ،٬كاق گك٨حه بىؾيؿ
و اوث های بؿوی و ِعكاگكؾ  ٨كایًؿ جبؿیل ٨كهًگ جمـان - ‡p. 104 ,•به هلل پیٍك٨حه و هحمؿ‟
ها بـه ا٠ـكاب هىـلماو چیمهـا آهىؼـث- هكچـه هكلهـای اهپكاجـىقی اوـالهی  با ایكايیاو و بیمايىی

گٍـث و هىـلماياو بـا  جك هی ك اوالهی يیم به همـاو يىـبث ٠میـ٫ٌؿ، ج٩ک‟  جك هی جك و وویٟ گىحكؾه
ٌـؿيؿ و لـموم  ٗ ایٍاو ؾقآهـؿه بىؾيـؿ آٌـًاجك هیجىل‟  قوایات جاقیؽی و گفٌحۀ هكؾهايی که جعث

جك  ؾیگـكاو هعىـىن ایصاؾ يى٠ی هماهًگی هیاو جاقیػ شهاو به قوایث اوالم و به قوایـث جـىاقیػ„ 
ًٝىق جىشیـه و جربیـث ي٭ـً و ه٭ـام ه هكچه بیٍحك به قوایات جاقیؽی به ه„ گٍث- ایى يیال به جىش‟  هی

و اوالهی ؾق شهاو، ايؿیٍمًؿاو ه های ؾوم و وىم هصكی قا به ؼىؾ ه٥ٍىل ؾاٌـحه  وؿهىلماو جمؿ‟
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ه  کـه  هؽّىَ به ؼىؾي قا ؾاٌث قوایث جاقیؽی„  ،ؾق ه٭ام کحاب آومايی هىلماياو، لغآوبىؾ- البح‟
 ‟ّ ل آو ال آهیؽحى قوایات ٬كآيی با جىٔیعات هىشىؾ ؾق اظاؾید ایصاؾ ٌـؿه بـىؾ- ایـى ِىقت ه٩
ی١ًـی  Fاؾیاو ابكاهیمـی یکىـاو بـىؾ وایكکه گ٩حین، اواوا‚ با قوایات هىشىؾ ؾق کحب  قوایث، چًاو

ا بـه  قوله آ٤ال هی گماقٌی بىؾ که با آ٨كیًً شهاو ؾق یک ٨كایًؿ ًٌ ٌؿ و په ال هبـىٖ آؾم و ظـى‟
لیىـحًؿ  ؾی که ؾق ٠هؿ ظٕكت يىض بك لهیى هیقویؿ و په ال يابىؾی هكؾهاو هحمك‟  ٘ى٨او يىض هی

هـای پیـاهبكاو و ٌـاهاو ؾوقاو  لی شىاهٟ ايىايی ال يىل يىض و ٨كليـؿاو او، بـه ـکـك هاشكاو بالوا
هاو و ظـىاؾخ هكبـىٖ هك با گماقٌی ال آؼكالم‟ پكؾاؼث و آؼكاأل با یکؿیگك هیياو ایٍاو و هباقلات آ
ق ٘ىل بایىث ه٭ام و هىٟٔ اوالم و هىلماياو قا ؾ يگاقی اوالهی هی اقیػجقویؿ-  به آو به پایاو هی

ـ ؾیى ه„ هىالات ایى جىش‟  بهى کًؿ- هفهبی و ٠مىهی ه١ی‟  ایى جاقیػ„  ه هعىق به جاقیػ، هىـلماياو هحىش‟
پـیً ال اوـالم ؾق اؾاقۀ هًـا٫٘ ووـی١ی کـه بـه  های ظکـىهحی„  ميٝاٌؿه بىؾيؿ که بكقوی جاقیػ و 

ؾق هـؿیكیث  ینل ٬ـؿجصكبیـات هلـ ،ها ال ٘كی٫ ایى بكقوـی ،لیكا Fبىیاق ه٩یؿ اوث ؾوحٍاو ا٨حاؾه
 ك„ ه ؼل٩ـا بـه جـىاقیػ و وـی‛ ه جىش‟ اهی‟  ٌىؾ- بًابكایى، ال هماو ؾوقاو بًی هًح٭ل هی اياوویاوی به هىلم

کىايی قا که با ایى هٙالب آًٌا بىؾيـؿ بـه  ٨كهایاو هىلماو†  ایكايیاو و قوهیاو شلب ٌؿه بىؾ و ٨كهاو
کكؾيؿ- ٜـاهكا‚ شًـبً  يیم ظمایث هی ایكاو و قوم یًی„ یگماٌحًؿ و ال جكشمۀ کحب جاقیؽی و آ کاق هی
ـ ٌؿه بىؾ و ؾق لهاو بًی آ٤اله اهی‟  اوث، ؾق ٠هؿ بًی اویاو جمام ٌؿهکه بیٍحك به يام ٠ب‟  ،جكشمه ان ٠ب‟

ه ـ ال بكايـؿالی بًـی پـهان ٠ب‟  چىو بًی ،به اوز قویؿ- البح‟ هـا بىـیاق  ه ؾق ال بـیى بـكؾو آذـاق آواهی‟
هــای آو ولىــله ؾق جكشمــه و جــؿویى جــىاقیػ و  الیثکىٌــیؿيؿ، ب١یــؿ يیىــث کــه ـکــك بكؼــی ١٨‟ 

هكظـال، چـىو ایكايیـاو ؾق ظ٩ـٛ  های ایكايی و قوهی ال بیى ق٨حه و به ها يكویؿه باٌؿ- ؾق هایه ؾوث
 ‟ٝ های ایٍاو، چـه ؾق لهـاو  جك بىؾيؿ، ٘ب١ا‚ کحاب جاقیػ و هًابٟ هؿیكیث ویاوی ال ؾیگكاو ؾ٬ی٫ ن„ هً
 م هـؿیكیث ویاوـی„ يٝـايگـاقی و  ٌؿ و بك جاقیػ ن، بیٍحك جكشمه هیا٠ب‟  ه و چه ؾق ٠هؿ بًیاهی‟  بًی

، ظؿید، و هحـىو هكبـىٖ لغآو ،ی، به يٝك ٘كی٧ الؽالؿیکل‟  ىق٘ يهاؾ- به ذیك بیٍحكی هیؤاوالهی ج
ث های آ٤الیى  وؿه يگاقی اوالهی„  به هؿیكیث ؾولحی بك جاقیػ ‟ً جؤذیكات ٠می٭ی يهاؾ و ایصـاؾ ؾو وـ

و  ‡َ •يگاقی هكبـىٖ بـه وـیكۀ قوـىل اکـكم ْ هن همکى واؼث: یکی جاقیػيگاقی قا ؾق ٠ك جاقیػ
٬ؿین و بـا گفٌـحۀ ل ای که بیٍحك با وكگفٌث هل يگاقی ٧، و ؾیگكی جاقیػل‛ و‛  وكگفٌث هىلماياو„ 

ث جاقیػاکـاق ؾاٌـث- بًـابك و ٬بایل و هلىک شاهلی وك ‟ً  يگـاقی„  هـفهبی و جاقیػ يگـاقی„  یى، ؾو وـ
و اوالهی قٌؿ کكؾيؿ ،٤یكهفهبی، ی١ًی کىالقو„  یى ه٭الـه ا کاق ها ؾق و و وك ،ؾق ٠كْ هن ؾق جمؿ‟

 وث-ا يگاقی جاقیػ با همیى يىٞ ؾوم„ 
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گ٩حین که گىحكي وـكیٟ هكلهـای اهپكاجـىقی اوـالهی، ایـى اهپكاجـىقی قا ؾق جمـان بـا هلـل 
و ؾقؼٍاو و هًابٟ جاقیؽی„ ا ٬ؿیمه  ،و هىلماو هناؼ٨كاوايی ؾاٌحًؿ ٬كاق ؾاؾ و هىق‟  ی که جاقیػ و جمؿ‟

هصبـىق ٌـؿيؿ کـه هـن جـىاقیػ ایـى هلـل قا ؾق قوایـث  ،قوهی هىیعی„  يگاقاو جاقیػؾقوث هايًؿ 
ـث اوـالهی قا ؾق  فهبی„ ه ـ   جاقیؽی ؼىؾٌاو ؾقز کًًؿ و هن به قوایحی بكوًؿ که ه٭ـام و هىٔـٟ اه‟

بكای يیل بـه ایـى قوایـث، ظـىله و هیـؿاو،  ،ُ جىايىث کكؾ- ٘ب١ا‚ شكیاو ایى جاقیػ ٠مىهی هٍؽ‟ 
ه ۀؾقباقه به جاقیػ بایؿ جبییى و جىش‟  ، و ٨ایؿه و اقلي„ ٌیىهقوي یا   ٌؿ- هیپكؾالی  آو يٝكی‟

ؼ ،های جاقیؽی ال يٝك ظىله و هیؿاو بكقوی و هىلماو با ؾو قوایث بمقگ جـاقیؽی بیٍـحك اهىق‟
 Fهای هعکن ٬كآيی و ظؿیری ؾاٌث که پٍحىايه ،اؾیاو ابكاهیمی قوایث جاقیؽی„ يؽىث،  :آًٌا بىؾيؿ

ُایكايیاو که ال  قوایات جاقیؽی„  ،و ؾوم یث هی بكؼىقؾاق بىؾ- اهم‟ جىش‟  ٬ابل ویاوی و ٨كهًگی„  جٍؽ‟
 گىیؿ هىیؿاوث: یى باب هیا جاقیػ ایكايیاو ؾق يٝك ؾايٍمًؿاو هىلماو ال آيچه ٘بكی ؾق

جك ال ٌـاهاو  جك و وأط اؾٌاهاو ایٍاو ]ی١ًی ایكايیاو[ آواو٘ب٫ اؾواق ظکمكايی پ ،جؤلی٧ جاقیػ گفٌحۀ شهاو
لکٍـاو حی شـم ایٍـاو يبـىؾه کـه ه“ هًحىب هىحًؿ، هیچ هل‟  ‡ٞ•  ه به آؾمهایی ک ثلیكا ال اه‟  Fهكؾهاو ؾیگك اوث

ؾٌـمًاو عؿ کًًؿ و وكايی که ال ایٍاو ؾق ٬بال قا هح‟ ياو باؾوام و پیىوحه بىؾه باٌؿ و پاؾٌاهايی ؾاٌحه باًٌؿ که آ
ٝ‟  ]آو--- ؾ٨اٞ کًًؿ په جـؤلی٧ --- ٧ يٍیًؿل‛ ٧ بك شای و‛ ل‛ که ؼ‛  چًاو ،نهن به یک ِىقت[ پیىوحه و ؾائن و هً
 ‡148، َ 1ز  ،•٘بكی -جك اوث جك و قوٌى ایٍاو ِعیط ی ٌاهاو„ ی٨كها اوان اؾواق ٨كهاو جاقیػ بك

ؼات جاقیػ ایكايیاو که جىش‟ یکی ؾیگك ال ؼّىِی‟  ا به ؼىؾ شلب کكؾه بىؾ و هىلماو قاه هىق‟
قویؿ، و او  هی که جا به کیىهكخ  ــ  ٬ؿهث آو بىؾ- ايؿیٍمًؿاو هىلماو ال ٬ؿهث جاقیػ ایكايیاو

 „ً ؾق  ــ  يىٞ ايىاو ٬كاق ؾاٌث ٌؽّیحی هٍابه ظٕكت آؾم بىؾ و ؾوقاو ظیاجً ؾق ابحؿای آ٨كیً
ه کیىهكخ پؿق ًکیا ٤یكایكايی ؾقيىیىؿ که ٠لمای ایكايی و  ۀ کیىهكخ هیباقٌگ٩ث بىؾيؿ- ٘بكی ؾق

یى اوث که آیا کیىهكخ هماو ظٕكت آؾم اوث یا ا و اؼحال٦ ؾق ،٨اقویاو اوث اؼحال٨ی يؿاقيؿ
ؾايٍمًؿاو هىلماو  ،هكظال - ؾق‡147، َ 1ز  هماو،•قوؾ  ال اوالؾ آو ظٕكت به ٌماق هی

ال ٌاهايی که يژاؾٌاو به  ؿباالبا ٨هكوحی بلً ای هولىل ؾاوحاو„  ،ؾق جاقیػ ایكايیاو ،ؾايىحًؿ که هی
یحی که ایكاو بكای ایٍاو ؾلیل اهم‟  هب ،هىشىؾ اوث و ،کٍیؿه ٌؽّی بىیاق ٌبیه به ظٕكت آؾم هی

ُیث ٨كهًگی و ۀ اهم‟ واوٙ  ؾاٌث و يیم به ویاوی ایكايیاو ؾق شهاو آو قولگاق، جاقیػ ٌاهاو  جٍؽ‟
 ،هی اوالم هماهًگ ٌىؾ- به ٬ىل ؼالؿیایكاو بایؿ به هك يعىی که بىؾ با جاقیػ ٠مى باوحايی„ 

ثها و  هايًؿ بیمايىی یال وشىؾ جاقیػ هلل اياوهىلم گاهيیم ؾیگك  های بىیاقی هل‟ ا جاقیػ  آ بىؾيؿ، اه‟
ُآو ا٬ىام  ؾق  ،و قااياهىلم يگاقی„  و ؾو هًبٟ اِلی جاقیػ ،جاقیػ ایكايیاو قا يؿاٌث ویاوی„  جٍؽ‟

ؾاؾ- بًابكایى، يیال به  بكاهیمی و جاقیػ هلىک ایكاو جٍکیل هیا  ـ  ، جاقیػ هفهبیهای يؽىحیى وؿه
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 والی ایى ؾو قٌحه قوایث جاقیؽی بیٍحك هعىىن بىؾ- هماهًگ
قوایـات  قویؿو به هماهًگی و ايٙبا٪ هیاو ایى ؾو قٌـحههای  قاهۀ کاق، یکی ال ٌیىال يٝك قوي و 

بیًین کـه ؾق  هـیؾلیـل، ؿ- بـه همـیى ها با یکؿیگك هكجبٗ ٌـىي های هفکىق ؾق آو ایى بىؾ که ٌؽّیث
ث  ،واياهىلم بىیاقی ال جىاقیػ ٬ؿیمی„  ‟ً ماوـی ایكايیـاو بـا ظ ــ  جـاقیؽی٨الو پاؾٌاه یا پهلىاو ؾق و

یـا  ،٠هؿ بـا اؾقیـه و يـىض اوـث ٘همىقخ هن، بكای هرال، ٌىؾ و های ٬كآيی هًٙب٫ هی ٌؽّیث
ـیـل  ،ِـؿی٭یاوک- •يـکًًـؿ  اقجباٖ پیؿا هی هىًٌگ با آؾم و يىض، و ٨كیؿوو و هًىچهك با ظام و يمكوؾ

ی آ٤ابیىناواهی‡ گـماقي  ،وـثا ٬ـكو چهـاقم هصـكی هىـیعی„ که ال ا٠كاب  يیم، بى ٬ىًٙٙیى  - ظح‟
بى يىض بىؾ کـه ب١ـؿ ال ٘ى٨ـاو   ال ٠لمای ایكايی ه١ح٭ؿيؿ که کیىهكخ ال اوالؾ وام كؼیؾهؿ که ب هی

ـاق بـا یال قویـاقو لاغآویى گفٌـحه، چـىو ؾق ا - ال‡104صی، َ ب‛ ً† •الم‛ پاؾٌاهی کكؾ  ی پاؾٌـاهاو شب‟
های ایكايیاو يیم هٙاب٫ با آو الگى بالوالی یا جؤویل  اوث، بكؼی ال ؾاوحاو ق٨حهوؽى پیاهبكاو بىیاق 

پكوحی قا ؾق لهاو شمٍـیؿ بـا اوـاهی بكؼـی  اؼحكاٞ بث جكشمۀ جفىیك عطك ٩او هئل‟  ،هرال‚ F ايؿ ٌؿه
- هٙلـب )402,405، َ 2ز  عطاك   جفىایك جكشماۀ•ايـؿ  ٠كب و با ٜهىق يىض هماهًگ کكؾه های بث
یى هىٔىٞ به ؼا٘ك ؾاٌث ایى اوث که، بكؼال٦ ٠لن ظؿید، که وشـىؾ اوـًاؾ ا ی که بایؿ ؾقههم‟ 

ث و و٭ن ظؿید هـئذ‟  شـىاق بـا  هـن هلـل„  ك بـىؾ، ؾق جـاقیػ ٠مـىهی„ ؾق آو بكای ج١ییى ا٠حباق و ِع‟
بــكگ ؾاؾو بــه  و  يگــاقاو ؾق پكوقايــؿو و ٌــاغ بًــابكایى، جاقیػ ،ًاؾی هىشــىؾ يبــىؾ واوــ و† اياهىــلم
ا های ایى هلل†  ؾاوحاو يٝـن و جكجیبـی کـه ؾق  ؾلیـل ؾق ٠یى ظال، بـه ،آلاؾی ٠مل بیٍحكی ؾاٌحًؿ- اه‟

که ؾق هیاو ؾايٍـمًؿاو  ای یيٝك کل‟  ٩ا٪ۀ اج‟ واوٙ به ،ماوی ایكايیاو هىشىؾ بىؾ وظ ـ  قوایات جاقیؽی
هی که ایى ؾايٍـمًؿاو بـه ظ٩ـٛ های ایكايی وشىؾ ؾاٌث و يیم جىش‟  ؾاوحاو ی„ ٘كض کل‟  باب ایكايی ؾق

ك هلـل وـایو هىلماو ال جـىاقیػ اؼی ال ؼىؾ يٍاو ؾاؾه بىؾيؿ، جىاقیػ ایٍاو ؾق اـهاو هىق‟ وًى هل‟ 
کـه ؾق بؽـً  ،٘بكیبكای هرال،  pp. 59-63‡F ,2•ؿ آه به ٌماق هیا٠حماؾجك و هىحًؿجك   ٬ابل

کىٌؿ جا جل٩ی٭ی هیاو قوایات ٬كآيی و جاقیػ پیً ال اوالم ایصـاؾ  هكبىٖ به جاقیػ پیً ال اوالم هی
هـای جـاقیؽی ایكايیـاو قا بـا  یهىؾ و يّاقا و ؾاوـحاو کًؿ و به يعىی قوایات هىشىؾ ؾق وًى هفهبی„ 

ا٠حماؾ بىؾو جاقیػ ایكايیاو جىشیه   ؾلیل ٬ابل  قا به ٬كآيی هماهًگ والؾ، ٠مل ؼىؾي قوایث جاقیؽی„ 
 يىیىؿ: بى ابكاهین هی  و ؾق ـکك اوعا٪ ،‡148، َ 1ز  ،٘بكیيک- •کًؿ  هی

که  ،لک ایكايیاو ال لهاو کیىهكخه“ --- حی هايًؿ جاقیػ ایٍاو پیىوحه يیىثهیچ اه‟  جاقیػ„  ،ب١ؿ ال ایكايیاو
حی کـه ؾق شهـاو پؿیـؿ آهـؿ،   پیىوحه بىؾ جا ]ویاؾت ایٍاو[ به ،و٧ِ ظال او قا آوقؾم وویلۀ بهحكیى اه‟

ث پی٥مبك ها  ‡353، َ 1ز  هماو،• -بكا٨حاؾ ،‡َ• ی١ًی اه‟
ایى اوث که ٜـاهكا‚ ٘بـكی  اوث هه ؾاؾ٬ىل ال ٘بكی بؿاو جىش‟  یى ي٭لا ی که ؼالؿی ؾقيکحۀ ههم‟ 
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ث اوالهی قا واقخ ویاوی ویاؾت ایكايیاو ٬لم بكايـؿالی ٌـاهاو ٨كایًؿ„ لیكا هیاو  Fاوث ؿاؾ کكؾهاه‟
ــ بًــی  وــثا و، جىلىــلی هىشــىؾاياٗ ایكايیــاو و بكا٨حــاؾو ایكايیــاو بــه ؾوــث هىــلماوــكائیل جىو‟

 1, pp. 78-79)‡ؾق جىشیـه اوـحًاؾ بـه اؼبـاق  ،ؾق همیى بؽـً ال جـاقیػ ،- ؾقهكظال، ٘بكی
 يىیىؿ: ایكايیاو هی جاقیؽی„ 

ا هلل ؾیگك قویؿو به ٠لن جاقیػ ]ِـعیط ال ٘كیـ٫ هًـابٟ ایٍـاو[  F[ ٤یك ال ایكايیاوی]ی١ًی هلل ،و اه‟
ايؿ کـه بحـىاو بًـای  يؿاٌحهای  پیىوحه ؾق قولگاقاو ٬ؿین و اؼیك، ایٍاو پاؾٌاهی„  ،لیكا ٤Fیكهمکى اوث

ه[ یمى يیم پاؾٌـا--- [ ٌاهاو ایٍاو گفاٌثی„ ی٨كها جاقیػ قا بك آو و بك ؾوقاو ]٨كهاو  ،هايی ؾاٌـث]البح‟
ا ٨كهاو هـای ؾقال وشـىؾ ؾاٌـث کـه  حكت٨‛  ،و هیاو یکی جا ؾیگكی ،ایى پاؾٌاهاو پیىوحه يبىؾ ی„ ی٨كها اه‟

ث ٠ًایث„   به ،٠لما گـاهی يؿاقيـؿ آو یـماو[ ال ه،ها به ظ٩ٛ وًى جاقیؽی ؼىؾٌاو ]یمًی ؾلیل ٬ل‟  -هـا آ
 ‡353، َ 1ز  ،•٘بكی

ث„  ٘بكی هیاو ٌصكۀ هلـىک„  ،گ٩حینگىيه که  هماو ‟ً کـه يىبٍـاو بـه ظٕـكت آؾم  ،ابكاهیمـی وـ
کًؿ و یکی  یک هماهًگی جاقیؽی ایصاؾ هی ،بكيؿ که يىب ال کیىهكخ هی ،و هلىک ایكايی ،قوؿ هی

ی چـىو یها ٌؽّیث ،بكوؿ که ؾق آو پفیك٨حًیؾ جا به یک قوایث واظؿ و وال قا ؾق ؾیگكی اؾ٤ام هی
کمـک  هو ؾاوـحاو ایٍـاو بـ وـثاوـالهی ا یؽی„ ال وـًى جـاقبكگك٨حـه آؾم، يىض، ابكاهین، و هىوی 

 ‟٘  ،اوث- هرال‚  ایكايی جًیؿه ٌؿه های جاقیؽی„  ؾق ؾاوحاو ،ٌىؾ ال٠اجی که ؾق بكؼی اظاؾید یا٨ث هیا
 يىیىؿ: ؾقباقۀ ليؿگی ظٕكت هىوی و ؾوقاو او هی

ت ٠مك هىوی ٨كیـؿوو و بیىث وال بىؾ که بیىث وال ال آو ؾق لهـاو پاؾٌـاهی  و یکّؿ ‡ٞ• جمام هؿ‟
]آو ظٕكت[ ال ب١رث جا ؾقگفٌحً  ی هًىچهك گفٌث- ابحؿای اهك„ ی٨كها یکّؿ وال آو ؾق لهاو ٨كهاو

 ‡506، َ 1ز  هماو،• -هًىچهك وپكی ٌؿ ی„ ی٨كها ؾق ٨كهاو
ؾ پیً ال اوالم پؿیـؿ هـی ٘بكی جاقیػ هًىصمی ال شهاو„  ،ها ؾق يحیصۀ ایى جل٩ی٭ات و اؾ٤ام کـه هـن  آوق‛

کـه گ٩حـین، ؾق  ٬بىل اوث- چًاو  و ٬كاق گك٨حًؿ ٬ابلاياهن بكای هكؾهايی که جعث ویٙكۀ هىلمو و اياهىلم يمؾ
ً‟ث يبـىی ابكاهیمـی و واقخ ٠ملـی و ویاوـی اهپكاجـىقی  ث اوالهی واقخ ه١ًىی„ قوایث ایى جاقیػ، اه‟  وـ
 ‡p. 83, note 3; and idem1, p. 7.3; idem 1, p. 79 ,3 • -ٌىؾ ایكايیاو هعىىب هی

ؾق بؽٍی که به هٙالـب ، جیقیػ عطك  جىاو گ٩ث که هحى ٠كبی„  ث ٬ىل ؼالؿی هیؾق جؤییؿ ِع‟ 
گىیؿ: ٤كْ ها ال جؤلی٧ ایى کحاب ایى اوث که لهاو و جاقیػ هلـىک و  هی ،ٌىؾ هكبىٖ هی یاؾٌؿه

ٌیؿ و ؼىقهاجی ؾقباقۀ ٌب و قول و کًؿ که ـکك ه٭ؿ‟  و أا٨ه هی Fگفٌحه قا ـکك کًین ايبیا و قوىالو„ 
- ال يٝـك جىلىـل هٙالـب، ‡77,78، َ 1ز  ،•٘بـكیاوـث  بكای يیل به ایى ه٭ّىؾ„ اِلی بـىؾه هاه

پـكؾالؾ بـه  کًـؿ و ب١ـؿ هی هی ــ آ٤ال  که کاهال‚ با جاقیػ هكجبٗ اوث  ــ  DلهـاوE٘بكی ال ـکك آ٨كیًً 
ؼؿا  و ي١مث کكؾ و هًکك قبىبیث„ ا[ ک٩كا]اه‟  Fلک و ي١مث ؾاؾیى کىی که ؼؿا به او ه“ يؽىحEؾاوحاو ابلیه، ی١ًی 
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]و ب١ـؿ ال آو[ ال قوـىالو و ---، ی کـه پیـكواو ]ابلـیه[ بىؾيـؿیها و ال آوآۀ لو ؾق ؾيبا---F و ؼؿاويؿ او قا بكايؿ--- ٌؿ
٬ـكاق ال ایـى ها  جـىالی ؾاوـحاو ،به گـماقي ٘بـكی ،په- ‡78، َ 1ز  هماو،D •پیاهبكاو گماقي ؼىاهین کكؾ

يا٨كهـايی  ‡F 2هیاو آوـماو و لهـیى ی او به اـو ؼؿا بك شهاو„ ی٨كها ابلیه و ٨كهاو‡ ـکك ]٠ّیاو[ 1اوث: 
ا و آيچـه پـه ال هبـىٖ بـك ایٍـاو F 3ك و هالک اوابلیه و جکب‟  ‡ ؾاوـحاو ؼل٭ـث آؾم و هبـىٖ آؾم و ظـى‟

 ٨كليـؿاو آؾم وهـای  ، يامیى بؽًا جا چًؿیى ٩ِعۀ ب١ؿ[- ؾق]ا ‡ ـکك اواهی ٨كليؿاو آؾم و ظى‟ F 4گفٌث
به ِـىقجی بىـیاق هًىـصن، بـا ـکـك ایًکـه هٙلـب ال ٬ـىل  ،وپه ،ٌىؾ و هاشكای هابیل و ٬ابیل ـکك هی

 ،کًــؿ و اوــث، ؾاوــحاو کیــىهكخ قا ؾق جــاقیػ هــفهبی اوــالم اؾ٤ــام هی ؾايٍــمًؿاو ایكايــی ي٭ــل ٌــؿه
ث جاقیؽی„  ،جكجیب بؿیى ‟ً ؼیى„  ٬كآيی و ایكايی، ؾق قوایـث ٌـیػ ؾو و هماهًـگ اوـالم بـا یکـؿیگك  المـىق‟

ا ،جك - وپه‡147,149، َ 1ز  هماو،•يؿ ٌى هی ابحـؿا آقای  ،ؾق ـکك ا٬ىال هؽحل٧ ؾقباقۀ ٨كليؿاو آؾم و ظـى‟
يىیىـؿ کـه هىٌـًگ ال  بـی هیل† ک‛  کًؿ و وپه به ي٭ل ال هٍام„  ایكايیاو قا ؾق باب ٨كليؿاو کیىهكخ ـکك هی

لهـاو او قا ؾویىـث وـال پـه ال يـىض و بكؼـی ؾیگـك  ا٨مایؿ که بكؼـی ایكايیـاو†  و هی ،يىاؾگاو يىض بىؾه
که به ايىاب ؼىؾٌـاو  ،يىیىؿ ایكايیاو و ب١ؿ ال قؾ‟ يٝك هٍام، هی Fکًًؿ ى هیؾویىث وال ب١ؿ ال آؾم ه١ی‟ 

ؾايًؿ که ؾق وال ویّؿ و يىؾ و پًصن ال ليؿگايی آؾم لاؾه ٌـؿ  الئیل هیه† بیٍحك واقؾيؿ، هىًٌگ قا هماو ه‛ 
,154َ  ،1ز  همـاو،•ؾقگفٌث، ایى ههالئیل یا هىًٌگ ٌٍّؿ و پـًس وـال ؾاٌـث هًگاهی که آؾم  ،و

لیكا ؾق جكشمـۀ آلاؾی کـه  ،ؾايىحًؿ - ایى هٙالب قا هىلماياو ؼكاواو ؾق ٠هؿ واهايیاو يیم ه٭بىل هی‡155
هكؾهـاو قا اؼـحال٦ اوـث بـه کـاق Eاوـث کـه  آهـؿه ،ؾق ؾوث ؾاقین جیقیػ بلعمی٠ًىاو لیك ، جیقیػ عطك ال 

‟ ---F و هكکىی چیمی گىیًؿ ،یىهكت ايؿقگ
چًـیى اوـث --- ٠صن اوـث ایى ٬ىل„  Fيا٫٘ و ه١ًی گیىهكت ليؿۀ گىیا اوث، ظی„

ٌ„  که ال په„  و يؽىحیى پاؾٌاه ايؿق شهـاو  ،یىهكت او بىؾگبى ايىي، و   په ٬یًاو ،بى ٌید  او، په ايىي ید بىؾ ؼلی٩ث„ آؾم، 
ٟ هی کًؿ که ابى وپه أا٨ه هی- Dاو بىؾ  که چىو ٬یًاو به پاؾٌاهی يٍىث، وپاه گكؾ کـكؾ و بـه ظـكب„ Eگىیؿ  الم٭٩‟

یاو ٌؿ ‟ً َ 1ز  ،•بل١میD اوث ًگ بىؾهاوٌه‛  البیله† و ه‛  ،ش ـٟ يیـم ؾق هماهًـگ - بًـابكایى، ابـى‡77،  وـالی  الم٭٩‟
 ،اٌـحه واوث، کىٌـً ؾ که ؾق قوایث هفهبی هىلماياو آهؿه چًاو ،جاقیػ ایكايیاو با جاقیػ ٠مىهی شهاو

ؼىاوـحه ایـى ؾو قوایـث  ؾق ه٭ام یک ؾايٍـمًؿ هىـلماو، او يیـم هی ،هیچ ب١یؿ يیىث که ،به يٝك يگاقيؿه
ـه هحـفک‟  ِىقت ه١٭ىلی ؾق هن اؾ٤ام کًؿ- بكوبیل„   جاقیؽی قا به ٬ـۀ ؿ‛ ي† هـام ل‛ ٌـىم کـه اج‟  ك هیشملۀ ه١حٔك

ٟ قا يمی ابى ؾٌـمى بـىؾه و کـ٧„ ليؿ٬ـۀ او، ٬لـن ؾق  بـاب ؾق ،لیـكاپـفیك٨ثF با ا٘میًاو ؼا٘ك  جىاو الم٭٩‟
 اوحًاؾ اوث-  ؾايین که هٙالبی که به او يىبث ؾاؾه ٌؿه جا چه ايؿاله ِعیط و ٬ابل يمی

 گیغی يتیجه
اگك ٬بىل کًین اؾیاو ابكاهیمی قوایحی ال جاقیػ ٠مىهی شهاو ؾاقيؿ که با آ٨كیًً  ظاِل وؽى ایًکه
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٘ى٨ـاو يـىض  ،٘ب٫ ایى قوایـث ،و يیم اگك ٬بىل کًین کهپفیكؾ،  پایاو هیهاو آؼكالم‟ ٌىؾ و با  آ٤ال هی
ٌىؾ همه به يـىض  ؾ و يىب شم١یحی که ب١ؿ ال ٘ى٨او ؾق شهاو پؿیؿاق هیك‛ ب‛  آؾم قا ال بیى هی جمام بًی

ؼـاو هىـلماو، ا٠ـن‟ ال ٠ـكب و ٤یك٠ـكب، ؼـىؾ قا هلـمم  بپفیكینکٍؿ، بایؿ ایى قا يیم  هی کـه هىق‟
که جىاقیػ هللی قا که یا جعث ولٙۀ اوالم ؾقآهؿيؿ و یا ؾق همىایگی همالک اوـالهی ايؿ  ؾیؿه هی

 یک جـاقیػ شهـايی„  العیل ؾق جاقیػ ؼىؾٌاو اؾ٤ام کًًؿ جا ال ایى اؾ٤ام†  کكؾيؿ، به لٙای٧ ليؿگی هی
ـ ث هًىصن که با هحىو هفهبی ایٍاو جًا٬ٕی يؿاٌحه باٌؿ ایصاؾ کًًؿ- ایى ٬ٕیه به اؾ٤ام جـاقیػ هل‟

ؾق بـاب  و المصاص ىاقیػ  الّحا ُل َماص  مُ لیكا ِاظب  ،اوالم هًعّك يیىث ایكاو ؾق قوایث جاقیؽی„ 
 يىیىؿ: کكؾيؿ هی ا٬ىام ؾیگكی که ؾق همىایگی شهاو اوالم ليؿگی هی

بؿاو و٬ـث  ،الىالم لهیى بك پىكاو ٬ىمث کكؾ ٠لیه ض]چىو[ يى ---ايؿق يىب جكکاو ال هك بٙى و شًه
لهیى ٠ـكب و ٠ـكا٬یى و یمـى و آو  که چًاو ،شیعىو شمله به یا٨د ؾاؾ که ٘ى٨او بًٍىث، ال آو قوی

ایـى  و ليگبـاق بـه ظـام- و هكؾهـاو„  ٗ و بكبك و هًـؿواوب‛ و ي‛  ٗب† ٬„  هّك و یىياو و وام ؾاؾه بىؾ وه ظؿوؾ ب
 ‡ 106,107، 97,98، َ الّحىاقیػ  و المصص مصمل• -ها قا يژاؾ بؿیٍاو کٍؿ لهیى

ؾوـث هـا بـه و هىلماو، چه ؾق کحبی کـه ا٩اؾ٤اهی ؾق آذاق هئل‟  گىيه قوایات„  یى، وشىؾ ایىابًابك
ٟ و اهرال آو كالملىک ابهویَ قویؿه و چه ؾق آذاقی هرل   ۀایايؿ، يبایؿ ه که هىح٭یما‚ به ها يكویؿه ،الم٭٩‟

ؼ ؾ- ؾلٌىکىی ٌگ٩حی„  ؼ ،و هىلماواه٥ٍىلی هىق‟  ا٬كوو ووـٙ ی„ یو قوهی و اقوپااهايًؿ آيچه هىق‟
وـالی  هًىصن و ه١٭ىل ال هماهًگ قا به ؼىؾ ه٥ٍىل ؾاٌحه بىؾه، ٨كاهن آوقؾو یک قوایث جاقیؽی„ 

ؼـ قایس لهاو ؼىؾٌاو بىؾه وًى جاقیؽی„  ايؿ کـه اظىاوـات  ؾايىـحه يـه هـی٘ب١ـا‚ و ااوث- ایى هىق‟
ی يژاؾپكوـحايۀ هـای ٨کـكی„  ها و چهاقچىب بیًی شهاوو يه ال ى چیىث يىی ۀپكوحاي گكایايه یا هیهى هل‟

 ‡2•ايؿ- شؿیؿ ؼبكی ؾاٌحه

و آو ایـى  ،یکىـاو اوـث ،کمابیً ،جمام ا٠ّاقؾق شا و  يگاقی ٔىابٙی ؾاقؾ که ؾق همه جاقیػ
ی  ٘ىق  اوث که به  ظاکن بـك شاه١ـه يگاقی ال ویاوث و يٝام اؼال٬ی„  جاقیػ ٠لن„ هؿ٦ و ه٭ّىؾ„ کل‟

ـات قا ال ٨لى٩ه و ٠لىم ٘بی١ی، و وـبک و ٌـیىۀ بیـايً آو قوي و ، ا٬حبان ٌؿه و  ايـؿ گك٨حهال اؾبی‟
ا٘كا٦، یا ؼىؾ قا جعـث  يىٞ شاه١ه و هعیٗ ٨کكی„ ٠ك٦ و و به جًاوب آو ؿ که بكای ظ٩ٛ ًکىٌ هی

ل ٬كاق ؾه ـيؿ و یا لیك وـایباو وظـی پًهـاو ٌـىًپىًٌ ج١٭‟ ‟ّ ات و و ايح٭ـاؾابؿ جـا ال ظمـالت هح١
يگـاق هىـلماو و  ٘ىق که یک جاقیػ یى، هماوا- بًابك‡pp. 53-54 ,4 •ؿ ًو ؾق اهاو باٌاهؽال٩

خ و ٨٭یه اؾیـاو  هـفهبی„  هـای قوایـث جـاقیػ ؼـىؾ قا ال ؾق هـن بـا٨حى گماقي ،هايًؿ ٘بـكی ،هعؿ‟
، كاق ؾاؾهال اوالم ایصاؾ کكؾه و ؼىؾ قا جعث پىًٌ وظـی ٬ـ پیً ابكاهیمی با جىاقیػ ایكاو و ٠كب„ 

ؼ ٟ ؾیگك هرل ابى یهىق‟ ْ„  بك ــ   الم٭٩‟ ال ؾقهـن آهیؽـحى  ،اشباق هب ،یمــ ي  کىالق بىؾه باٌؿایًکه و„  ٨ك
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با جاقیػ ایكايیـاو، قوایـث ؾیگـكی ال جـاقیػ شهـاو  ،٬ؿین ؾق ؾوث ؾاٌحههای  ثآيچه ال جىاقیػ هل‟ 
ل بىؾه شـای ایـى  بـهؼىؾ قا ها اوث جا وظی- بًابكایى، اگك  ٨كاهن آوقؾه که ٜاهكا‚ بیٍحك لیك وایۀ ج١٭‟

ؼاو و ؾق  ًـاو بیًین کـه ای آياو ٬كاق ؾهین و ه٩ًّايه ٬ٕاوت کًین، هی لهايی و ٨كهًگی„ هى١٬یث„ هىق‟
ايـؿ-  یك هلل يؿاٌحهواایكايیاو و  هىلماياو با وًى جاقیؽی„  شم اؾ٤ام قوایات جاقیؽی„  وا٬ٟ قاهی بهؾق

ـ واليؿۀ ایٍاو قا يمی هماهًگهای  الیث١٨‟ بًابكایى،  ‟ّ  بات ٬ـىهی یـا يـژاؾی„ جىاو ٨٭ٗ ال ؾیـؿگاه ج١
ٟ یا ؾیگك ايؿیٍمًؿاو„  اهكول اقلیابی کكؾ و اِكاق وقلیؿ که ابى گـكی  ١ٌىبی ؾلیل  به ،او هٍابه„  الم٭٩‟

ت„  ی٠ىا٧٘  یا ظؿ‟ ی يژاؾپكوـحايه، هـیچ ٠ًـایحی بـه اٌـؽاَ یـا قوایـات هـفهبی  گكایايه هل‟ یا ظح‟
به آو ِىقت که ها اهـكوله  ،ايؿ- ا٨ىايه و جاقیػ پكؾاؼحه ی هیقوایات هل‟ ـکك„ ايؿ و هًعّكا‚ به  هيؿاٌح

ایًکـه ایـى قولهـا ا٨ىـايه و  کما ،ايؿ ؾق ٬ؿین ال هن کاهال‚ شؿا يبىؾه ،کًین ها قا ال هن ج٩کیک هی آو
ؿات و قوىم„ اشحما٠ی یا شم١ی  وا١٬یث ؾق  شؿا يیىحًؿ-و ؾق ایًحكيث هن ال یکؿیگك ه١ح٭‛

 
 يىٌث پی

ؾوام  هیالؾیی با اٌؽاَ هفهبی جا ٬كو يىلؾهن یووٙا  ٬كوو اؾت هكجبٗ واؼحى ٌاهاو و پهلىاياو ظماوی„ ٠ -1
ی ؾق يىٌحه  حاؾاوو ياهؿاق ٨كايىىی و ال اواعیکی ال هّع‟  ،هرال‚  Fٌىؾ آو ٬كو هن ؾیؿه هی های ٠لمی„  یا٨ث و گهگاه ظح‟
 1872ؾق جّعیعی که ؾق وال  ،‡Léon Gautier ،1832,1897• قبى، به يام لئىو گىجیهاؾبیات ٨كايىه ؾق ؾايٍگاه وى

ل ايصیل„  14‡ هًحٍك کكؾ، با اٌاقه به بًؿ La Chanson de Roland• وكوؾ قوالنال  ـیىظ‛  ال ٨ّل او‟ و E گىیـؿ ا، کـه هیً‟
ی ِـىقت ايىـاو  ٨كايىـه ؾق وشـىؾ قوالو بهکـه ، يىٌث Dهیاو ها واکى ٌؿکلمه شىن گكؾیؿ و   اوـث کـكؾهجصل‟ـ

•la France faite homme‡ •h, p. 61‡- 
یؼىاهن واقؾ بعد ؾق ه٭ىلۀ  بًؿه يمی- 2 ایـى  جًهـالیكا شای آو بعد ایًصـا يیىـث-  Fبٍىم پكوحی گكایی و هیهى هل‟

یEجىاو ال آو به  ٌىم که ه٩هىهی که هی ك هیه١ًی قا هحفک‟   Fاوث ال ٬ؿین هىشىؾ بىؾه ،ج١بیك کكؾ DياویىيالیىنEیا D گكایی هل‟
و ؾق هیـاو آيـاو  ايـؿ ؼبـك بـىؾه يٝـك بًـؿه ٬ـؿها ال آو بـیه ؾی ؾاٌحه و آيچه بـا ایى ه٩هىم ؾق ٘ىل جاقیػ هّاؾی٫ هح١ؿ‟ اه‟ 

ث يؿاٌحه ‟  ، هّؿا٪„ هىٔى٠ی‟
„َ ی ؼا  ل شهاو ٌایٟ اوث-ياویىيالیىمی اوث که اهكوله ؾق هیاو هلگكایی یا  هل‟

 
 هًابغ

ٟ ابى كالملىکویَ هالظٝاجی پیكاهىو E‡، 1، هعمىؾ •اهیؿواالق ، 1375جابىـحاو ، 2ي ، 8وال   ٌىیوی ایكان ،Dالم٭٩‟
 َ266,277- 
ٟ ابى كالملىکویَ ؾقباقۀ E‡، 2• ــــــــ  -642,645َ ، 1375پاییم ، 3ي ، 8وال   ٌىیوی ایكان ،Dالم٭٩‟

 -1374 جهكاووكوي،  ،ؿصل‟ ه 2 ،ؿ قوٌىهعم‟  کىًٌبه   جیقیؽىیمۀ عطك  ،ؿبل١می، هعم‟ 
 -1339,1343 جهكاو ،هصلؿ 7 ،ییظبیب ی٥ماه کىًٌ ب ، جكشمۀ جفىیك عطك 

، چـاپ (: پیٍاؿاؾیینؿ اّولشل)ظمیوی ایكان به قوایث مىیبع بعؿ ال اوال  ـ   فكهىگ اویعیك  ،ؾؼث ِؿی٭یاو، ههیى
 - 1386 جهكاو، و هٙال١ات ٨كهًگی ، پژوهٍگاه ٠لىم ايىايیؾوم
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•هلًـؿ‡  الیـؿو، ايحٍـاقات بكیـل، ؾؼىیـههیؽائیل یـاو  کىًٌبه  ،الملىک و ل  ُو الك   جیقیُػ  ،كیكبى ش‛  ؿ٘بكی، هعم‟ 
 م-  1879,1881

 -1318 جهكاو، اللۀ ؼاوقک“  ،ؿج٭ی بهاقهعم‟  کىًٌبه    المصص و ىاقیػ  الح   ُل َم ص  مُ 
 -م 1907 پاقیه ،هاقووىیحم ۀهٙب١ ،جع٭ی٫ ٌیؽى ،کحیب العىىان، ٬ىًٙٙیىبى   صی، ا٤ابیىنب‛ ً† الم‛ 
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