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ػايوآهىعته ػکتـی تاؿیظ ،ػاييگاه تـبیت هؼؿك ،تهـاو ،ایـاو
میؼهاىن آلارـی

=

امتاػیاؿ گـوه تاؿیظ ،ػاييگاه تـبیت هؼؿك ،تهـاو ،ایـاو

چكیده
کىؿکـػو به ػًىاو ىیىهای اف هزافات با مابمهای کهى ،تا اوامظ ػوؿه لاراؿ ػؿ يظام کیفـی ایـاو ؿواد
ػاىت .يىىته فیـ بـ آو امت که پل اف اؿائه گقاؿىی ػؿباؿه هزافات کىؿکـػو ػؿ ػوؿه لاراؿ ،امباب هؤحـ
ػؿ صؾف ایى هزافات اف يظام کیفـی ایـاو ؿا بـؿمؼ .ؿوه گـػآوؿی ػاػهها ؿوه کتابغايهای و امًاػی و
ؿوه پژوهو بـ اماك تبییى کاؿکـػی امت .يتایذ صاٍل اف ایى پژوهو يياو هیػهؼ که کىؿکـػو
هزافاتی بىػ که تا اوایل صکىهت هضمؼىاه هنچًاو ػؿ ایـاو بهکاؿ هیؿفت و هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت
هنچىو ىاه فاػگاو ،هؼػیاو صکىهت ،صکام ،عىايیى و ػیىايیاو ػؿ ؿأك کنايی بىػيؼ که ایى هزافات
ػؿباؿه آيها اػمال هیىؼ .صؾف ایى هزافات عىػ هؼلىل ػلل ػاعلی و عاؿری بىػ که تخبیت صکىهت
لاراؿ اف یکمى و تأحیـات کيىؿهای غـبی اف مىیی ػیگـ ،ػؿ صؾف ایى هزافات اف يظام کیفـی ایـاو هؤحـ
بىػه امت.

کلیدواژهﻫا :لاراؿیه ،ىیىههای هزافات ،يظام کیفـی ،کىؿکـػو.
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مقدمه و طرح مسئله
میامت ػؿ لغت به هؼايی هغتلفی اف رمله پاكػاىتى و هضافظتکـػو هلک ،صکنؿايؼو
بـ ؿػیت ،ؿیامت ،صکىهت ،هزافات ،تًبیه و رقا آوؿػه ىؼه امت و میامتؿايؼو و

میامتکـػو به هؼًی اػمال هزافات ،ػمىبت ،رقا و کيتى به کاؿ ؿفته امت >.ػؿ والغ ایى

اٍغالصات ػؿ هتىو تاؿیغی ػمؼتا به هؼًای اػمال کیفـهای هغتلف ،تىمظ هماهات
صکىهتی امتE .بافػاؿيؼگی Dؿوس صاکن بـ ایى کیفـها بىػه که به يىػی هزافات رـم
اؿتکابی افـاػ و يیق ىیىهای بـای اػمال لؼؿت و یا صاکن کـػو يظن ارتماػی به ىماؿ
هیؿفت.
کىؿ کـػو یکی اف همیى ىیىههای اػمال کیفـ به صناب هیآهؼ .پیيیًه کىؿکـػو
بهػًىاو ىیىهای اف میامت کـػو ػؿ ایـاو ،به پیو اف امالم بافهیگـػػ که پل اف وؿوػ

امالم به ایـاو هنچًاو تؼاوم یافت ?.ایى ىیىه اف میامت کـػو تا مالهای هیايی ػوؿه
لاراؿ ،هنچًاو پا بـرا بىػ ،اها ػؿ عىل ػوؿه صکىهت هضمؼىاه بهتؼؿیذ ایى هزافات اف
يظام کیفـی صؾف ىؼ .بـؿمی ػلل صؾف ایى ىیىه اف يظام کیفـی ایـاو ،هنئله اٍلی ػؿ
ایى پژوهو امت.
هغالؼات پیـاهىو هزافاتها و کیفـها ،بیيتـ ػؿ فهـه هغالؼات صمىلی و تضىالت
يظام کیفـی رای هیگیـػ .ػؿ ایـاو ػمؼه تضمیمات ايزامیافته ػؿ ایى عَىً ،تىمظ
ػالماو ػلن صمىق ٍىؿتگـفته و اف ایى ؿو رًبههای تاؿیغی آو کمتـ اف رًبههای صمىلی
هىؿػ تىره لـاؿ گـفته امت.
ػؿ تضمیمات تاؿیغی پیـاهىو تضىالت يظام لضایی ایـاو ػؿ ػوؿه لاراؿ ،بهٍىؿت
رنتهگـیغته ،ػؿ عالل هزافاتهای ىایغ ػؿ يظام کیفـی ایى ػوؿه ،به کىؿکـػو يیق
اىاؿاتی ىؼه امت Fاها ػؿ ایى تضمیمات يیق بهعىؿرؼی مافوکاؿ ،ىیىهها و ػىاهل ارـای
> .ػهغؼا.9386-9381 /C ،
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آو تبییى ييؼه امت.
ػؿ هیاو هماالت فاؿمی ،ؿضا ىؼبايی ػؿ همالهای با ػًىاو Eفارؼه کىؿکـػو ؿضا للی

هیـفا به ػمت ياػؿىاه @Dبه فهیًهها و هؼاػالت میامی ػوؿه ياػؿ که به چًیى هزافاتی هًتهی
ىؼ ،پـػاعته امت .رهايبغو حىالب ػؿ همالهای با ػًىاو Eهزافاتهای ػـفی هزـهاو ػؿ

ػَـ لاراؿیه اف آغاف تا هيـوعه ADايىاع هزافاتهای هـمىم ػوؿه لاراؿ ؿا بـؿمی کـػه
امت .وی ػؿ ایى هماله تًها به ؽکـ ايىاع هزافاتها بؼوو اؿائه تمنینبًؼی ػلیك ػؿباؿه ػلل
هـیک و فـآیًؼهای ارـای آو پـػاعته امت .ػؿ ایى هماله وی به کىؿکـػو يیق ػؿ ؽیل بمیه
هزافات ها اىاؿه کـػه ،اها تىضیش کاهل و ػلیمی ػؿباؿه کیفیت ایى هزافات و افـاػی که به
ایى ىیىه به کیفـ هیؿمیؼيؼ اؿائه يکـػه امت.

B

ههیاؿ علیلی يیق ػؿ کتاب جاسيخ ؽکًجه و آصاس دس ايشاو ىىاهؼی اف اػمال ایى
هزافات ؿا ػؿ ػوؿه بامتاو ؽکـ کـػه امت .کتاب علیلی فالؼ هـگىيه تضلیل و تبییى ػؿباؿه
چـایی ايزام ایى هزافات امت و ٍـفا به اؿائه ىىاهؼی ػؿباؿه ايىاع ىکًزهها و کیفـها ػؿ
عىل تاؿیظ ایـاو بنًؼه کـػه امت .ػمؼه ایى تضمیمات بؼوو اىاؿه به ػلل ايزام و هکايینن
ػمل کىؿکـػو تًها به اؿائه گقاؿههایی ؿوایی ػؿباؿه کىؿ کـػو افـاػ پـػاعتهايؼ و هیچیک
به تبییى چـایی ايزام ایى ػمل و هنچًیى فهیًههای صؾف آو اف يظام کیفـی ایـاو
يپـػاعتهايؼ.
به عىؿ کلی اػمال ایى هزافات ػؿ ػوؿه لاراؿ به ػو ىکل بىػه امت :ػمته اول ؿیيه
ػؿ لىايیى فمهی ػاىت که ػؿ ٍىؿت احبات رـم ،بـ اماك هىافیى فمهی صکن لَاً

چين ٍاػؿ هیىؼ Cو ػمته ػوم بًا بـ تيغیٌ و يظـ صکام و هماهات صکىهتی به ػًىاو
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 .Aحىالب.>? ،<= ،
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ىیىهای اف میامت کـػو افـاػ اػمال هیىؼ .ػؿ تضمیك پیو ؿو ،ىك ػوم کىؿکـػو ،ػؿ ایـاو
ػوؿه لاراؿ بـؿمی ىؼه امت .هـچًؼ ػؿ ػوؿه هىؿػ بـؿمی ( ،);<@>-;<;:اهکاو بالمىه
ا ػمال ايىاع و النام کیفـها بـای تماهی افـاػ راهؼه ورىػ ػاىته ،اها به يظـ هیؿمؼ ػؿ ػیى
بی يظمی هىرىػ ػؿ صىفه هزافات افـاػ ،ىاهؼ يظمی ػـفی هنتین که بـ اماك آو هـ يىع
اف هزافات ػؿ لبال رـهی عاً اػمال هیىؼه و کىؿکـػو افـاػ يیق اف ایى لاػؼه هنتخًی
يبىػه امت .رق ػؿ هىاؿػی امتخًائی که اهکاو ػاىت ػؿ مـامـ کيىؿ به صکن صاکن و یا
عايی هنتبؼ ،افـاػی عؼن تلظ کىؿی ؿا بچيًؼ Fغالبا کىؿکـػو هزافات افـاػی بىػ که
الؼاهات آياو ػؿ چاؿچىب رـائمی رای هیگـفت که اهـوفه به آيها رـائن ػلیه اهًیت گفته
هیىىػ .ػؿ یک تؼـیف کلی رـائن ػلیه اهًیت به آو ػمته اف رـائن اعالق هیىىػ که
صاکمیت صکىهتها ؿا ػؿ هؼـُ عغـ لـاؿ هیػهؼ ;:.وره هيتـک تمام افـاػی که ػؿ ؽیل
هتهماو و هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت رای هیگـفتًؼ ػؿوالغ تهؼیؼی بىػ که اف الؼاهات
هنتمین و یا غیـهنتمین آيها بالمىه یا بالفؼل هتىره لؼؿت صاکمه هیگـػیؼ .ػؿ ػوؿه هىؿػ
بـؿمی ایى پژوهو ،ىاهفاػگاو و اػضای عايؼاو ىاهی ،هؼػیاو لؼؿت و بافهايؼگاو
ملنلههای پیيیى ،عىايیى ،يظاهیاو ،ػیىايناالؿاو و ػاهالو ىىؿههای ىهـی ،بیيتـیى
افـاػی بىػيؼ که به وامغه الؼاهاتياو ػؿ عیف هتهماو و هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت رای
هیگـفتًؼ و ػؿ پی آو ػؿ هؼـُ ايىاع هزافات اف رمله کىؿىؼو لـاؿ ػاىتًؼ .ػؿ ایى
پژوهو ضمى بـؿمی گـوههای کیفـىؼه ،ىیىههای کیفـ و يضىه فيؼگايی افـاػ پل اف کىؿ
ىؼو ،با تکیه بـ ػاػههای تاؿیغی ،فـآیًؼ اػمال ایى هزافات و هنچًیى فهیًههای میامی
و ارتماػی هؤحـ ػؿ صؾف ایى هزافات اف يظام کیفـی ایـاو واکاوی ىؼه امت.
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 .1گروهﻫای کیفرشده
شاهزادگان و اعضای خاودان شاﻫی

اولیى عیفی که ػؿ هیاو هتهماو رـائن ػلیه اهًیت همىاؿه ػؿ هؼـُ کىؿىؼو لـاؿ ػاىتًؼ
ىاه فاػگاو و اػضای عايؼاو ىاهی بىػيؼ .کىؿکـػو ایى افـاػ به هًظىؿ بافػاىتى آيها اف به
ػمتگـفتى لؼؿت ،مًتی بىػ که ؿیيه ػؿ يظام کیفـی ایـاو پیو اف امالم ػاىت و تا ػوؿه

هىؿػ بـؿمی تؼاوم یافته بىػ ;;.کىؿکـػو ىاهفاػگاو و اػضای عايؼاو ملغًتی بهعَىً ػؿ
ػوؿه ٍفىی به ىیىهای هـمىم تبؼیل ىؼه بىػ که اف هماو يغنتیى مالهای به لؼؿت
ؿمیؼو ٍفىیاو آغاف گيته و افـاػی که ػمؼتا هیتىاينتًؼ بالفؼل یا بالمىه بـای يظاهی
میامی هنتمـ هيکلآفـیى باىًؼ ػؿ هؼـُ ایى هزافات بىػيؼ .هؼمىال به هًگام به لؼؿت
ؿمیؼو پاػىاهاو ٍفىی ،ایى افـاػ با هؼف اف هیاو بـػو تهؼیؼ بالمىه یا بالفؼلياو با ایى

ىیىه اف هؼاؿ لؼؿت صؾف هیىؼيؼ ;<.پل اف ٍفىیاو ػؿ صکىهت افياؿیه و فيؼیه يیق
کماکاو ایى ىیىه بـعىؿػ با ىاهفاػگاو هؼػی لؼؿت و یا آوبغيی که هیتىاينتًؼ بـای
ىاهاو و صکام هيکلآفـیى باىًؼ اػاهه یافت .کىؿکـػو ؿضاللیهیـفا به ػمت ياػؿ و
کىؿکـػو فـفيؼاو کـینعاو فيؼ به ػمت ٍاػقعاو يمىيههایی اف ایى بـعىؿػها بىػ ;=.ػؿ

ػوؿه فيؼیه ػالوه بـ ىاه فاػگاو ،فـفيؼاو آو ػمته اف عىايیى فيؼ که اهکاو ػمتیابی به لؼؿت،
بـایياو هضتمل بىػ ،ػؿ رـیاو کياکوهای لؼؿت به ػمت ػیگـ عىايیى کىؿ هیىؼيؼ.

>;

مًت کىؿکـػو ىاهفػاگاو و اػضای عايؼاو ملغًتی ػؿ ػوؿه لاراؿ يیق تؼاوم یافت .ػؿ
يقػیک به پًزاه مال اولی که اف ػمـ ایى ملنله هیگؾىت ،ىو يفـ اف ىاهفاػگاو و
;; .يىلؼکه FA? ،کـهی F;:; ،ؿاويؼی.;C ،
<; .فلنفی F;@A/< ،امکًؼؿبیگ هًيی F>=B ،هیًل ،ؽاه اعماعیل دوم F;:C-;:B ،لىفت F;<@-;<A ،ىاهلى،
;<<.
=; .هـوی FB?< /< ،غفاؿی کاىايی F@<@ ،ىیـافی.>? ،
>; .ىیـافی FA; ،=C ،=> ،غفاؿی کاىايی F=B< ،گلنتايه F=?< ،=>A ،ياهی F<>= ،<;C ،<;B ،کاليتـ،AC ،
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اػضای عايؼاو ملغًتی به ػمتىؿ ىاهاو لاراؿ کىؿ ىؼيؼ .آغافگـ ایى ؿاه آغاهضمؼعاو
لاراؿ بىػ که پیو اف تادگؾاؿی و ػؿ رـیاو کياکوهایی که با عىايیى هؼػی لؼؿت
ػاىت ،ػؿ مال <;<:ه پل اف صمله هـتضیللیعاو به يىاصی ىمالی ایـاو و به ػلیل تـك
اف تىعئه هيتـک بیى وی و بـاػؿ تًیاه هَغفیللیعاو که ػؿ ایى فهاو ػؿ ؿکاب
آلاهضمؼعاو بىػ ،عاو لاراؿ ػمتىؿ کىؿکـػو هَغفیللیعاو ؿا ٍاػؿ کـػ .با تىره به
فضای صاکن بـ آو ػوؿه و مابمه همـاهی ایى ػو بـاػؿ به يظـ هیؿمؼ که ظى آلاهضمؼعاو
بی را يبىػه امت.

?;

هـچًؼ هَغفیللیعاو بؼوو ػاىتى اػػای ملغًت و فمظ به اتهام و ظى هغالفت با
عاو لاراؿ کىؿ ىؼ ،به يظـ هیؿمؼ کىؿکـػو ػلیللیعاو و صنیًملیعاو ،ػمى و بـاػؿ
فتشػلیىاه ػلیلی رق اػػاهای ایى ػو بـای راييیًی و به ػمت گـفتى لؼؿت يؼاىت.
ػلیللیعاو که تًها فـفيؼ ؽکىؿ بافهايؼه هضمؼصنىعاو بىػ پل اف لتل آغاهضمؼعاو و
بـ اماك مًى ایلی هیـاث بـاػؿ ؿا صك عىػ هیػاينت و يه بـاػؿفاػه Fو صنیًملیعاو يیق
که بـاػؿ کىچک فتشػلیىاه هضنىب هیىؼ ػؿ مالهای ابتؼایی صکىهت فتشػلیىاه ،ػو
باؿ به هًظىؿ بـايؼاعتى وی اف لؼؿت ،ىىؿه کـػه بىػ ;@Fاف ایى ؿو کىؿکـػو ایى ػو ػضى

عايؼاو ملغًتی بیو اف هـچیق هؼلىل اػػاهای رؼی آياو بـای به ػمت گـفتى لؼؿت بىػ.
کىؿکـػو ىاهفاػگاو و اػضای عايؼاو ملغًتی پل اف هـگ فتشػلیىاه يیق هنچًاو
تؼاوم یافت .عنـوهیـفا و رهايگیـ هیـفا ،بـاػؿاو ياتًی هضمؼىاه ،که هـ ػو مابمه هغالفت
با هضمؼهیـفا ؿا ػاىتًؼ ،پیو اف صـکت اؿػوی ىاهی به ممت تهـاو به ػمتىؿ هضمؼىاه
کىؿىؼيؼ .پل اف ایى ػو ،یک ػضى ػیگـ عايؼاو لاراؿ یؼًی ػمىی بقؿگ هضمؼىاه،
?; .ماؿوی F;AC ،@> ،ياهی F=<; ،هضمىػهیـفا FAB ،اػتماػالنلغًه F;>:> /= ،فؿگـی يژاػ ،سوصؽماس جذىالت
ايشاو دس عقش لاجاس.@B> ،
@; .هـوفی ،بـگ  F=@ ،=:عاوؿی ىیـافی F?>/; ،مپهـ F;;? ،C> ،BC ،BB ،B@ /; ،ػضؼالؼولهF;=:-;<C ،
ػوکىتقبىئه.<;; ،
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صنىػلیهیـفا ىزاعالنلغًه يیق که ػمال ػلیه صکىهت ىىؿیؼه بىػ ،پل اف ػمتگیـی و
اػقام به تهـاو ػؿ يقػیکی ایى ىهـ کىؿ گـػیؼ.

;A

يمغه اىتـاک تماهی ایى افـاػ عغـ هنتمین و یا غیـ هنتمیمی بىػ که اف رايب آياو،
پاػىاهاو هنتمـ ؿا تهؼیؼ هیکـػ .ػؿ والغ همه ایى افـاػ یا عىػ به عىؿ هنتمین بـای
مـيگىيی لؼؿت صاکمه تاله کـػه بىػيؼ و یا اف ظـفیت به ورىػ آوؿػو هيکل بـای
صکىهت هنتمـ بـعىؿػاؿ بىػيؼ .ؿاهکاؿی که ىاهاو لاراؿ بـای بـعىؿػ با ایى هيکل بهکاؿ
هیبـػيؼ ؿیيه ػؿ مًتهای لؼیمی کیفـی ایـاو ػاىت و به ایى تـتیب ػمال ایى ىاهفاػگاو
ػیگـ تىايایی ایزاػ هيکل بـای يظام میامی هنتمـ ؿا يؼاىتًؼ.
هنأله ههمی که ػؿ رـیاو کىؿکـػو ىاهفاػگاو ػؿ اوایل صکىهت هضمؼىاه هغـس
هیىىػ پامظ به ایى مؤال امت که تا چه صؼ کىؿکـػو ایى افـاػ والؼا به عىامت و يظـ
ىغٌ هضمؼىاه بىػه امت .بـعی اف هًابغ بـ ایى يکته تأکیؼ هیکًًؼ که اػمال ایى کیفـ

بیيتـ با اٍـاؿ ىغٌ لائنهمام بىػه امت ;B.اگـچه هیتىاو ایى هؼػا ؿا فاػه ؿوس صاکن بـ
تاؿیظيگاؿی آو ػوؿه هبًی بـ هبـا ػاىتى ىاه اف اؿتکاب چًیى ػملی ػاينت Fاها تىلف
هؼًاػاؿ هزافات کىؿکـػو ػؿ اػاهه صکىهت هضمؼىاه ػلیل همبىلی بـ ٍؼق گفتاؿ ایى
هًابغ هضنىب هیىىػ .اف مىی ػیگـ عَىٍیات ىغَی هضمؼىاه و يیق هضیغی که وی
ػؿ آو پـوؿهیافته بىػ ،یؼًی ػمتگاه ػباكهیـفا يیق ػؿ ایى تغییـ بیتأحیـ يبىػ .هیػايین که
ػباكهیـفا ػؿ عىل صیات عىػ ػؿ بـعىؿػ با عىايیى ىىؿىی ،بهعَىً ػؿ مالهای
پایايی صکىهت فتشػلیىاه که ػوؿهای اف آىىب و يااهًی مـامـ کيىؿ ؿا فـاگـفته بىػ،

 .;Aاػتضاػالنلغًه F>=> ،رهايگیـهیـفا F<=> ،<<@ ،عاوؿی ىیـافی F@@@ /< ،ؿضاللیهیـفا FC ،مپهـ/< ،
 F@=C ،@;:کمبل ،@>: /< ،هؼایت.B;=@ ،;=B:/C ،
 .;Bعاوؿی ىیـافی ،C=B /< ،رهايگیـهیـفا F<=> ،اػتضاػالنلغًه F>=> ،هؼایت ،B;@< /;: ،مپهـF@=C /< ،
ػضؼالؼوله.;?C ،

ّ
@>; /جاسيخ و جمذو اعالهى ،مال میقػهن ،ىماؿه بینت و ىين ،پاییق و فهنتاو 9396

هیچگاه اف کىؿکـػو امتفاػه يکـػ و بهرای آو اکخـ ایى عىايیى ؿا فيؼايی یا تبؼیؼ کـػ ;C.ػوؿ
اف ؽهى يینت که ایى ىیىه بـعىؿػ با هتهماو بـ هضمؼىاه يیق تأحیـ گؾاىته و وی ػؿ ػوؿه
فهاهؼاؿیاه با الگىبـػاؿی اف الؼاهات پؼؿ ػؿ پی صؾف ایى هزافات بىػهامت.
هـچًؼ کىؿکـػو ىاهفاػه صنىػلی هیـفا يمغه پایاو ػمتىؿ کىؿکـػو ىاهفاػگاو به
صناب هیآهؼ ،اها ػؿ مالهای پایايی صکىهت هضمؼىاه و يیق مالهای آغافیى صکىهت
ياٍـالؼیى ىاه یکباؿ ػیگـ کىؿکـػو اػضای عايؼاو ىاهی ،باف هن به هماو ػلیل
همیيگی تىعئه و تاله بـای به ػمت گـفتى لؼؿت هغـس ىؼ.
هىؿػ اول هـبىط به تاله ياهىفك ىاهفاػه بهمىهیـفا بـاػؿ هضمؼىاه بىػ که پل اف
ىًیؼو عبـ هـیضی هضمؼىاه ػؿ یک تىعئه هيتـک به همـاه آٍفالؼوله لَؼ بـايؼافی
ىاه ؿا ػاىت .پل اف بهبىػ صال هضمؼىاه بهمىهیـفا که ػؿ هظاو اتهام بىػ ،به مـػت به
تهـاو آهؼ .وی که اف ػالبت کاؿ عىػ هغمئى بىػ ،تًها پل اف پًاهًؼگی به مفاؿت ؿومیه و

با صمایت آيها تىاينت ػؿ اهاو بمايؼ <:.فـاهىه يکًین که پل اف فـاؿ ىاهفاػگاو فيؼايی ػؿ
اؿػبیل به ؿومیه ػؿ اوایل صکىهت هضمؼىاه ،وفیـ هغتاؿ ؿومیه ػؿ ياههای به هماهات

ایـايی ينبت به ػؼم هقاصمت بـای ػیگـ ىاهفاػگاو هيؼاؿ ػاػه بىػ <;.ایى ؿفتاؿ ؿوكها ؿا
هیتىاو اف یک هًظـ ػؿ چاؿچىب تاله کيىؿهای غـبی بـای تىلف ايزام اػمال
عيىيتآهیق ػؿ ایـاو به صناب آوؿین .تالههایی که مـايزام هًزـ به ٍؼوؿ فـهاو هًغ
ىکًزه ػؿ مال <@<; ػؿ فهاو ٍؼاؿت صاد هیـفا آلامی ىؼ که بـ اماك آو ىکًزه
هتهماو ػؿ مـامـ کيىؿ هىلىف هیگـػیؼ .رالب آوکه ػؿ ػوؿه ياٍـالؼیى ىاه يیق مفـای
ؿوك و ايگلیل عىاهاو تمؼیؼ ایى فـهاو بىػيؼ و هًگاهیکه اهیـکبیـ ػؿ مال @@<; فـهايی

 .;Cهؼایت.B:<; ،B:;C ،ACC= ،ACB< ،ACAC ،AC@< /C ،
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هيابه ٍاػؿ يمىػ هـاتب عـمًؼی عىػ اف ایى الؼام ؿا اػالم يمىػيؼ <<.وره باؿف ایى
فـهاوها ىمىل آو بـای ػاهه هـػم اف یک مى و يمو بیبؼیل کيىؿهای غـبی ػؿ ٍؼوؿ
چًیى فـهاوهایی بىػ.
ػعالت هنتمین کيىؿهای عاؿری پل اف هـگ هضمؼىاه ػؿ تىلف اػمال عيىيت
آهیق ينبت به ىاهفاػگاو يیق باػج ىؼ که ىاهفاػه کىچک ،ػباك هیـفا هلکآؿا ،که هىؿػ
تىره عاً هضمؼىاه بىػ اف عغـ کىؿ ىؼو به ػمت ههؼػلیا ،هاػؿ ياٍـالؼیى ىاه ،ػؿ
اها و هايؼ .مفیـ بـیتايیا ػؿ تهـاو ػؿ ایى هىؿػ به عىؿ ػملی ػعالت و ينبت به تبؼات ایى
الؼام به ٍؼؿاػظن ایـاو هيؼاؿهای الفم ؿا ػاػه بىػ <=.به يظـ هیؿمؼ ،ػعالتهای ؿممی
کيىؿهای غـبی يميی غیـلابل ايکاؿ ػؿ تىلف ایى هزافات ينبت به ایى ػو ىاهفاػه لاراؿ
ػاىته امت .اف آيزا که ىاهفاػگاو اٍلیتـیى عیفی بىػيؼ که اف ابتؼا ایى هزافات ػؿباؿه آيها
ارـا هیىؼ هنلما صؾف آياو اف ایى فهـمت هیتىاينت يمو ههمی ػؿ فـآیًؼ کلی صؾف
ایى هزافات ػاىته باىؼ.
مدعیان قدرت و بازماودگان سلسلهﻫای پیشیه

ػؿ هًامبات ػـٍه لؼؿت و بهعَىً به هًگام ايتمال ملنهای به ملنله ػیگـ ،همىاؿه
بافهايؼگاو ملنله پیيیى بهػًىاو تهؼیؼی رؼی بـای صکىهت هنتمـ هضنىب هیىؼيؼF
اف ایى ؿو اف مـ ؿاه بـػاىتى ایى افـاػ ،اف اولىیتهای میامی يظام رؼیؼ بىػ .تهؼیؼ ایى
افـاػ بهعَىً ػؿ آغافیى مالهای تأمیل و ىکلگیـی صکىهتها بیو اف فهاوهای
ػیگـ بىػ .يغنتیى ىاهاو لاراؿی يیق اف ایى لاػؼه هنتخًی يبىػيؼ و ػؿ بـعىؿػ با
بافهايؼگاو ملنلههای فيؼیه و افياؿیه ػمؼتا اف ؿوههای صؾف ایى افـاػ امتفاػه
هیکـػيؼ .یکی اف ىیىههایی که ىاهاو لاراؿ بـای هزافات بافهايؼگاو ملنلههای فيؼ و
<< .آػهیت.=:B ،=:A ،=:? ،
=< .هلکآؿا.?;->> ،
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افياؿ به کاؿ هیبـػيؼ کىؿکـػو بافهايؼگاو ایى ملنلهها بىػ.
ػؿ ػوؿه آلاهضمؼعاو ،عايؼاو فيؼ و ػؿ ؿأك آياو لغفػلیعاو ههنتـیى هؼػی
لؼؿت هضنىب هیىؼيؼ .پل اف ػؿگیـیهای هؼاوم مـايزام عاوفيؼ ػمتگیـ و کىؿ ىؼ.
ػیگـ عىايیى فيؼی يیق مـيىىتی هيابه یافتًؼ.

><

بافهايؼگاو افياؿی عـاماو يیق با ایىکه ػؿ ػوؿه آلاهضمؼعاو به مبب کًاؿهگیـی اف
میامت و ػؼم الؼام يظاهی ػلیه صکىهت ،اف هزافات عاو لاراؿ ػؿ اهاو هايؼه بىػيؼ ،ػؿ
ػوؿه صاکمیت فتشػلیىاه ،به مبب هغالفت آىکاؿ و هماوهت ػؿ بـابـ تالههای
صکىهت بـای تَـف هيهؼ ،عين ىاه ؿا بـايگیغتًؼ و باػج ىؼ که پل اف تَـف هيهؼ
تمام بافهايؼگاو افياؿی به تهـاو هًتمل و ػؿ آورا Eبه هَلضت هلکػاؿی Dبیيتـ ایى افـاػ

کىؿ ىؼيؼ <?.با کىؿ ىؼو همه بافهايؼگاو افياؿی ،ػمال ایى بغو اف عیف هتهماو و
هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت صؾف گـػیؼيؼ.
خىاویه

ػؿ عىل تاؿیظ ایـاو ،بهعَىً پل اف هـگ پاػىاهاو لؼؿتمًؼ و ػؿ ػوؿاو فتـت ،ىـکت
عىايیى ػؿ هًافػات و ػؿگیـیهای میامی به الگىیی همیيگی تبؼیل ىؼه بىػ .ػؿ چًیى
فضاهایی عىايیى با تکیهبـ تىاياییهای يظاهی عىػ ،به یکی اف اٍلیتـیى بافیگـاو میامی
ػؿ ػـٍه لؼؿت تبؼیل هیىؼيؼ و ػؿ هؼاػالت میامی ،چه ػؿ مغش هًغمه تضت يفىؽ
عىػ و چه ػؿ مغضی کالوتـ ،يميی تؼییىکًًؼه ػاىتًؼ .ػؿ فضای آىفتهای که پل اف هـگ
کـینعاو به ورىػ آهؼ ،تًوهای میامی ػؿ کيىؿ فقويی گـفت و کياکوهای لؼؿت بیى

عىايیى هؼػی صکىهت هزال بـوف یافت <@.ىـکت ػؿ ایى هًافػات میامی ،اف هَاػیك
>< .ياهی F=C; ،ماؿوی F<?> ،کىهمـه F?: ،هفتىو ػيبلی F@B ،رىيق F@@ ،وفیـی.A?> ،
?< .هفتىو ػيبلی F;@> ،يىؿی F;>= ،اػتضاػالنلغًه ،;:> ،هؼایت.A?<> /C ،
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رـائن ػلیه اهًیت هلی هضنىب هیىؼ و بًابـ ػـف میامی و کیفـی ،ايىاع ػمىبتها اف
رمله کىؿ ىؼو ػؿ ايتظاؿ ایياو بىػ.

<A

رالب آوکه عىػ عاو لاراؿ يیق ػؿ مال ?;;Cه ػؿ پی ػؿگیـی با بـاػؿه هـتضی
للیغاو به اماؿت وی ػؿ آهؼ و ػؿ هؼت اماؿت يقػ بـاػؿ ،به اٍـاؿ عىايیى الؿیزايیه تا
آمتايه کىؿىؼو پیو ؿفت Fاها ،به ٍالصؼیؼ هـتضیللیغاو ػؿ بًؼپی فيؼايی گـػیؼ.

<B

عىايیى و صکام فيؼی يیق تا مالهای پایايی صیات ایى ملنله به عىؿ هؼاوم اف
کىؿکـػو به ػًىاو هزافات رهت اف هیاو بـػاىتى عىايیى ؿلیب و هغالفاو میامی عىػ

امتفاػه هیکـػيؼ <C.آوچه هنلن امت افـاػ کىؿ ىؼه تىايایی کمتـی ػؿ رهت ایفای
يموهای میامی ػؿ ػـٍه هًامبات لؼؿت ػاىتًؼ و به يظـ هیؿمؼ ههنتـیى ػلیل ؿواد
ایى ىیىه اف میامت کـػو بىػه امت .ػالوه بـ ایى ،تبؼات هايؼگاؿ کىؿىؼو ػؿ فيؼگی فـػ
ػاهل ههن بافػاؿيؼه ػیگـی بىػ که باػج هیىؼ عىايیى ينبت به تبؼات هغالفت عىػ با
يظام میامی هنتمـ بیيتـ اصناك عغـ کًًؼ.
ػؿ رـیاو تکاپىهای آغاهضمؼعاو بـای به ػمت گـفتى لؼؿت ،عىايیًی که پل اف
هـگ کـینعاو ػؿ رایرای کيىؿ مـبـآوؿػه بىػيؼ به ػًىاو اٍلیتـیى هيکل
آلاهضمؼعاو به صناب هیآهؼيؼ .ػؿ آو فهاو عىايیى هغالف آلاهضمؼعاو ؿا هیتىاو به
مه ػمته عىايیى عـفؼاؿ فيؼیه ،عىايیى هنتمل و عىايیى لاراؿی تمنین کـػ .ىیىه بـعىؿػ
عاو لاراؿ با ایى ػمت اف عىايیى تابغ ؿفتاؿ آياو بىػ .آو ػمته اف عىايیًی که اف ػؿ هغالفت
با وی بـ هیآهؼيؼ ػمؼتا همتىل یا کىؿ هیىؼيؼ .کىؿکـػو عىايیى هغالف با میامت کـػو
ههؼیللیعاو مىاػکىهی صاکن تهـاو آغاف ىؼ .وی هـچًؼ ػؿ همغؼی به عاو لاراؿ اػالم
 .<Aافياؿ هضمؼلى.350 ،
 .<Bماؿوی.B< ،
 .<Cغفاؿی کاىايی F@<= ،=B< ،ياهی F=;C ،<>= ،<;C ،<;B ،ىیـافی FA; ،>? ،=C ،=> ،کاليتـF@C ،AC ،
گلنتايه F=>A ،=?< ،ؿمتن الضکما.><? ،

ّ
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وفاػاؿی کـػه بىػ ،اها به هًگام صمله بقؿگ فيؼیه به يىاصی ىمالی ایـاو ،ػؿ کًاؿ عىايیى

فيؼ اینتاػ =:و پل اف ىکنت يیـوهای فيؼ به همـاه ػیگـ عىايیى عـفؼاؿ فيؼیه به تهـاو
ػمب يينت .ههؼیللیعاو پل اف تَـف تهـاو به ػمت يیـوهای آلاهضمؼعاو به همـاه
ػوتى اف ػمىها و ػمىفاػههایو به کیفـ الؼاهاتی که ػؿ هغالفت با عاو لاراؿ ايزام ػاػه
بىػ ،کىؿ ىؼ .اف عىايیى عـفؼاؿ فيؼ ،کنايی که به هغالفت يظاهی با عاو لاراؿ بـعامتًؼ،
به همیى ػمىبت گـفتاؿ ىؼيؼ.

;=

عیف ػیگـ هغالفاو ،عىايیى لؼؿتمًؼ هنتمل بىػيؼ که ػؿ پی هـگ کـین عاو ،ػؿ
مـامـ کيىؿ بـای عىػ هىلؼیت هنتمل و للمـوی هؼیى ایزاػ کـػه بىػيؼ .هىضغ ایى
عىايیى ػؿ بـابـ عاو لاراؿ به ػو ىکل بىػ :بـعی هنتمین ػلیه عاو لاراؿ الؼام هیکـػيؼ و
تًها ؿاه به ايمیاػ ػؿآوؿػو آيها مـکىب يظاهی بىػ Fمـيىىت بیيتـ ایى افـاػ پل اف ػمتگیـی

اػؼام و یا کىؿ ىؼو بىػ =<.ػمته ػیگـ ،عىايیًی بىػيؼ که با ورىػ اعاػت اف عاو لاراؿ به
مبب بین آلاهضمؼعاو اف لؼؿتگیـی آتی آياو کىؿ هیىؼيؼ .ػلیعاو عمنهای صاکن
اٍفهاو يمىيه باؿف ایى ػمت اف عىايیى بىػ== که مـايزام کىؿ ىؼ.

>=

ػؿ هیاو هغالفاو عاو لاراؿ عىايیى و بقؿگاو لاراؿی يیق بىػيؼ .فـاهىه يکًین که
پل اف فـاؿ آلاهضمؼعاو اف ىیـاف و وؿوػ وی به يىاصی ىمالی کيىؿ اولیى هغالفايو
اتضاػیهای اف بـاػؿاو وی و ػیگـ عىايیى لاراؿ بىػيؼ که هىايؼی رؼی ػؿ رهت تاله او

بـای به ػمت گـفتى لؼؿت پؼیؼ آوؿػيؼ =?.هـچًؼ به ػلت هىفمیتهای عاو لاراؿ ایى

افـاػ به مـػت ػؿ ٍف هىافماو وی لـاؿ گـفتًؼ Fاها عغـ هغالفت آتی آيها رؼی به يظـ
 .=:غفاؿی کاىايی.@A? ،
;= .ماؿوی F;?= ،هؼایت FA<C> /C ،رىيق.?: ،
<= .ماؿوی F;?C ،هؼایت.A=:; /C ،
== .عاوؿی ىیـافی F=@ /; ،هفتىو ػيبلی.>< ،?? ،
>= .ماؿوی F;@B ،کىهمـه F<> ،مپهـ.?< ،; ،
?= .فؿگـی يژاػ ،سوصؽماس جذىالت ايشاو دس عقش لاجاس.?@? ،?@< ،
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هیؿمیؼ.
ػؿ مال ?;<:ه تًی چًؼ اف عىايیى لاراؿی که ػؿ مفـ آلاهضمؼعاو به آؽؿبایزاو
همـاه وی بىػيؼ کىؿىؼيؼ .هـچًؼ بـعی اف هًابغ ػلیل ایى الؼام عاو لاراؿ ؿا ػمتايؼافی

ایى افـاػ به اهىال هضمؼللیعاو اؿوهی ؽکـ کـػهايؼ =@،اها به يظـ هیؿمؼ ػلیل اٍلی ایى
هزافات تىعئه آياو ػلیه آلاهضمؼعاو بىػ.
مـػمته ایى عىايیى هضمؼعاوػقالؼیىلى ،ػایی رؼفـللیعاو ،بـاػؿ ياتًی عاو لاراؿ

بىػ که چًؼی پیو اف ایى مفـ به ػمتىؿ آلاهضمؼعاو عفه ىؼه بىػ =A.ػؿ همیى فهاو بـاػؿ

هضمؼعاو ػؿ بنغام هن به ػمتىؿ عاو لاراؿ کىؿ ىؼ =B.بؼؼافایى والؼه ػیگـ تا پایاو
صکىهت آلاهضمؼعاو چًیى اتضاػی ػلیه عاو لاراؿ ىکل يگـفت .گىیا ایى ىؼت ػمل
يتیزه هغلىب عاو ؿا فـاهن آوؿػ.
پل اف هـگ عاو لاراؿ و به لؼؿت ؿمیؼو فتشػلیىاه ،ىماؿی اف عىايیى باؿ ػیگـ
ؿفتاؿهای گؾىته عىػ هبًی بـ صفظ امتمالل ػاعلی و ىـکت ػؿ هًافػات لؼؿت ؿا پیو
گـفتًؼ .آيها تا صؼ فیاػی هیتىاينتًؼ ػؿ فضای آىفته آو ؿوفگاؿ ،لؼؿت يىپای لاراؿی ؿا با
تهؼیؼی رؼی هىاره مافيؼ Fاهکايی که هنچًاو عىايیى ؿا ػؿ عیف هـتکباو رـائن ػلیه
اهًیت رای هیػاػ .ػؿ مالهای ابتؼای صکىهت فتشػلیىاه تغییـ هضنىمی ػؿ ػمتهبًؼی
عىايیى به ورىػ يیاهؼ و هنچًاو عىايیى هغالف وی به مه ػمته عـفؼاؿاو فيؼیه ،عىايیى
هنتمل و عىايیى لاراؿی تمنین هیىؼيؼ.
ػؿمت ػؿ يغنتیى مال ملغًت فتشػلیىاه ،عىايیى عـفؼاؿ صکىهت فيؼیه با
ؿهبـی هضمؼعاو فـفيؼ فکیعاو بـ ضؼ صکىهت لاراؿ ىىؿه کـػيؼ و اٍفهاو ؿا به

@= .ماؿوی F;C? ،هضمىػهیـفا F?: ،مپهـ F?B/; ،هؼایت FA=>=/C ،اػتماػالنلغًه.;>;>/= ،
 .=Aياهی.=<B ،
 .=Bماؿوی F;C? ،مپهـ F?B ،; ،فؿگـیيژاػ ،سوصؽماس جذىالت ايشاو دس عقش لاجاس.A;= ،

ّ
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تَـف ػؿ آوؿػيؼ =CFکىؿی و لتل مـيىىت يهایی هضمؼعاوفيؼ و عىايیى عـفؼاؿه

بىػ >:.هنفهاو باهمیى ىىؿه ػؿ آؽؿبایزاو يیق ػلیهمتعاو کلیایی و عاوباباعاو

يايک لی با صمایت صاکن لاراؿی آؽؿبایزاو و بـعی اف عىايیى هًغمه ىىؿىی ػلیه

فتشػلیىاه آغاف کـػيؼ >;.مـيىىت يهایی عىايیى ػعیل ػؿ ایى ىىؿه يیق کىؿىؼو آيها
پل اف ايتمال به تهـاو بىػ.

<>

ػالوه بـ صمایت بـعی اف آياو اف ىىؿههای مالهای ابتؼایی صکىهت
فتشػلیىاه،

=>

پل اف پایاو هـصله اول رًگهای ایـاو و ؿوك ،هضمؼفهاوعاو

ػقالؼیى لى ،صاکن امتـآباػ ،با تيکیل اتضاػی اف عىايیى ىاهبیاتی ،تـکماياو و عىايیى
ياؿاضی عـاماو به هىای تغییـ ملغًت ایـاو ػمت به ىىؿه فػ.

>>

پایاو کاؿ

هضمؼفهاوعاو و عىايیى لاراؿ همـاه وی يیق هنچىو ػیگـ ىىؿىیاو ؿلن عىؿػ و همگی
کىؿ ىؼيؼ.

?>

تهؼیؼ عىايیى هنتمل ػؿ ػوؿه فتشػلیىاه يیق کماکاو اػاهه یافت Fهـچًؼ که ػمؼتا
ایى افـاػ غیـهنتمین و بیيتـ با تىعئه و تضـیک ػیگـ عىايیى هىربات به ورىػ آهؼو
هيکالتی بـای صکىهت هیىؼيؼ .يمىيهی باؿف ایى ػمته اف عىايیى ٍاػقعاو ىمالی بىػ.
ظهىؿ ایى افـاػ ػمؼتا ػؿ پی هـگ کـینعاو بىػ ،چًاوکه آياو ػؿ فضای آىفته آوػوؿاو يمو
 .=Cمپهـ FC< /; ،اػتضاػالنلغًه.BC ،
 .>:هفتىو ػيبلی FC= ،عاوؿی ىیـافی FBB /; ،هضمىػهیـفا F;<; ،مپهـ FC@ /; ،اػتضاػالنلغًه FB> ،لًزايی،
.C:
;> .هفتىو ػيبلی FC? ،هؼایت.A>@? /C ،
<> .مپهـ ،CB /; ،هضمىػهیـفا F;<> ،هؼایت.A>@C /C ،
=> .ػضؼالؼوله F;=: ،مپهـC> /; ،
>> .عاوؿی ىیـافی F=BC /; ،هفتىو ػيبلی F><< ،ػضؼالؼوله FC< ،هؼایت.A@A< /C ،
?> .هفتىو ػيبلی F><> ،عاوؿی ىیـافی F=C;/; ،هؼایت FA@A= /C ،اػتضاػالنلغًه F;<B ،ػضؼالؼولهFC< ،
هىؿیه.=BC /< ،
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ههمی ػؿ تضىالت هًغمهای بافی هیکـػيؼ.

@>

ٍاػقعاو ىمالی بـؿغن اعاػت اف آلاهضمؼعاو ،پل اف لتل او با پًاه ػاػو به لاتالو
عاو و غاؿت اؿػوی ىاهی صمالت هنتمیمی ؿا ػلیه صکىهت لاراؿ مافهايؼهی کـػ.
ىىؿه ،اعاػت ،تىعئه و ىىؿايؼو ػیگـ عىايیى ػلیه صکىهت هـکقی الگىی ؿفتاؿی وی

ػؿ عىل ػوؿه فتضؼلیىاه بهصناب هیآهؼ >A.مـايزام ایى الؼاهات باػج ىؼ که به ػمتىؿ

فتضؼلیىاه وی ؿا ػمتگیـ و پل اف کىؿ کـػو فيؼايی کًًؼ >B.هغمئًا صؾف ایى هغالفاو ػؿ
تضکین پایههای لؼؿت يىپای لاراؿیه اف اهمیت باالیی بـعىؿػاؿ بىػ.
يمو عىايیى بهػًىاو بغيی اف هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت هنچًاو ػؿ ػوؿه هضمؼىاه
يیق تؼاوم یافت ،اها ػؿ ایى ػوؿه تغییـات ههمی هن ػؿ تـکیب عىايیى و هن ػؿ هاهیت
ؿفتاؿی آياو پؼیؼ آهؼ که تأحیـ هنتمیمی بـ هزافات آيها ػاىت .بغو ههمی اف ایى تغییـات
صاٍل تخبیت صکىهت لاراؿ بىػ .بهگىيهای که پل اف پایاو صکىهت فتشػلیىاه ،عىايیى
عـفؼاؿ فيؼیه اف فهـه هغالفاو صکىهت صؾف ىؼيؼ .اف مىیی ػیگـ ،فتشػلیىاه با مپـػو
صکىهت هًاعك هغتلف کيىؿ به فـفيؼاو عىػ ػمال اف يمو عىايیى همتؼؿ و ػاهًه يفىؽ
آياو ػؿ مـامـ کيىؿ کامت Fبهگىيهای که پل اف هـگ ىاه ،عىايیى ،تىايایی الفم ػؿ رهت
بـپایی ىىؿه ػلیه صکىهت ؿا يؼاىتًؼ و بهرای آيها ،فـفيؼاو و بافهايؼگاو فتشػلیىاه ،به
هىای مهنعىاهی بیيتـ ،بـای صکىهت هيکالتی ؿا به ورىػ هیآوؿػيؼ .به ایى تـتیب ػو
عیف ههن اف عىايیًی که ػؿ ػوؿه آلاهضمؼعاو و فتشػلیىاه بهػًىاو ههنتـیى هغالفاو
صکىهت لاراؿ ىًاعته هیىؼيؼ ػمال صؾف و یا لؼؿت تأحیـگؾاؿی عىػ ؿا افػمتػاػه
بىػيؼ .اف مىی ػیگـ به امتخًای فـفيؼاو فتضؼلیىاه ،بنیاؿی اف عىايیى لاراؿ يیق ػؿ ایى
@> .لؼیمی لیؼاؿی.<:B ،<:A ،
 .>Aهؼایت FA>B> /C ،اػتضاػالنلغًه FC= ،B? ،افياؿهضمؼلى F<C= ،<BA ،<B@ ،هضمىػهیـفا F;== ،مپهـ،
;.;:< ،;:; /
 .>Bهفتىو ػيبلی FB@ ،هضمىػهیـفا F;== ،اػتضاػالنلغًه.C= ،
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ػوؿه با مهین ىؼو ػؿ ماعتاؿ لؼؿت ػمال اف فهـمت عىايیى هغالف صؾف ىؼه بىػيؼ.
ػؿ ػوؿه هضمؼىاه هاهیت ؿفتاؿی عىايیى يیق تغییـ پیؼا کـػ .ػؿ مالهای پیيیى
همىاؿه یکی اف ههنتـیى اتهاهات و رـائن عىايیى ،مؼی و تاله بـای مـيگىيی صکىهت
لاراؿ بىػ ،اها ػؿ ػوؿه هضمؼىاه با تخبیت ملنله لاراؿ ،ػیگـ چًیى الؼاهاتی عـف
بـيمی بنت .ػؿ ایى ػوؿه ػمؼه الؼام عىايیى که آيها ؿا ػؿ عیف هتهماو و هـتکباو رـائن
میامی اهًیتی رای هیػاػ ،تاله بـای صفظ امتمالل ينبی عىػ ،ػؼم پـػاعت ػیىو هالی
و هنچًیى هغالفت ػؿ همابل عىامت صکام اغلب هنتبؼ لاراؿی بىػ .تغییـ هاهیت
ؿفتاؿی عىايیى باػج تغییـ ىیىههای هزافات ایى ػمت اف افـاػ گـػیؼ و ػمؼتا عىايیى
ىىؿىی به رای کىؿىؼو و یا اػؼام ،فيؼايی هیىؼيؼ Fبه ػًىاو هخال هیتىاو به فيؼايی

کـػو تمیعاو کًـومی >C،عاو همتؼؿ بغتیاؿی اىاؿه کـػ .عاوبغتیاؿی يهتًها ػیىو هالی
عىػ ؿا يمیپـػاعت که به هًگام صضىؿ هضمؼىاه ػؿ ىـق عـاماو ،به الؼاهات
عىػمـايهای ػؿ هًاعك بغتیاؿی ػمت یافیؼ .صضىؿ الیاؿػ ايگلینی و اؿتباط با وی
بؼگمايیهایی ؿا ػؿباؿه هاهیت الؼاهات تمیعاو ،هغـس هیکـػ .بـ ؿغن تمام ایى الؼاهات
ػؿ صالیکه عىػ تمیعاو با تىره به فضاهای صاکن بـ يظام کیفـی ایـاو ػوؿه لاراؿ اف
هزافاتهایی چىو لتل یا کىؿىؼو واهمه ػاىت ، ،به تهـاو هًتمل و ػؿ آيزا فيؼايی ىؼ.
مـيىىتی هيابه تمیعاو ػؿ ايتظاؿ ػیگـ عىايیى ىىؿىی بىػ.

?:

;?

وظامیان

عیف ػیگـی که بهوامغه صضىؿ ػملی عىػ ػؿ هًافػات میامی ػؿ فهـمت هـتکباو
 .>Cػؿ هًابغ به ٍىؿت کیاو اؿحی ،کیىهـحی ،کیاويـمی ،کًـومی اهؼه امت .عایفه کًـمی یکی اف عىایف اٍلی
چهاؿلًگ بغتیاؿی هضنىب هیىؼ (بـای اعالع بیيتـ يک .گالت F96 ،آؿهیى F39 ،اصمؼیاو F19 ،ػفتـ آباػايی
هًاعك ػيایـی.)368 ،
 .?:لـباو پىؿ ػىتکی  F;:A-C=،الیاؿػ.=<? ،=<> ،<B> ،
;? .هؼایت FB==A ،B<A< ،B<@? ،B<<C /;: ،فنایی FAB: ،AA: ،لًزايی.<:< ،
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رـائن ػلیه اهًیت رای هیگـفتًؼ ،يظاهیاو بىػيؼ Fکه بهویژه ػؿ مالهای ابتؼایی ػوؿه هىؿػ
هغالؼه که کياکوهای میامی بیيتـ بىػ ،ػؿ هؼـُ کىؿىؼو لـاؿ ػاىتًؼ .باؿفتـیى يمىيه
اػمال ایى هزافات ،ػؿباؿه آو بغو اف يظاهیايی بىػ که پل اف فتش کـهاو به ػمتىؿ
آلاهضمؼعاو کىؿ ىؼيؼ ?<.به يظـ هیؿمؼ ایى والؼه ػمتمایه آو ىؼه که بؼؼها بـعی اف
هىؿعاو اف کىؿ ىؼو هـػم کـهاو به ػمت آلاهضمؼعاو بًىینًؼ ?=Fگقاؿىی که با

امتًاػات تاؿیغی هًابغ اولیه ػوؿه لاراؿ تبایى آىکاؿی ػاؿػ ?>:تمـیبا ػؿ تمام گقاؿههای

هـبىط به ولایغ ػوؿه آلاهضمؼعاو ػؿ هًابغ اولیه ػوؿه لاراؿ اىاؿهای به کىؿکـػو
ػمتهرمؼی هـػم کـهاو ييؼه امت Fػؿ صالیکه ػؿ ٍىؿت چًیى ؿعؼاػ ػظیمی
هیباینت ػؿ هًابغ اولیه ػؿ ػؼاػ ؿفتاؿهای ىًیغ آلاهضمؼعاو ،ؽکـ هیىؼ.
ػؿ هیاو هًابغ ٍؼؿ لاراؿ گقاؿههای ماؿوی و ابى ػبؼالکـین بـ ػیگـاو تمؼم فهايی
ػاؿيؼ .ماؿوی که مه مال پل افایى والؼه کتاب عىػ ؿا به يگاؿه ػؿآوؿػه ػؿباؿه تَـف
کـهاو بـؿغن اىاؿه به Eاؿتکاب ىًایغ و لبایش و هًاهی و فضایش Dمپاه لاراؿ هیچ اىاؿهای
به کىؿی ػمتهرمؼی هـػم کـهاو يکـػه امت .البته وی ػؿباؿه ػمتگیـی لغفؼلیعاو و
صضىؿه ػؿ اؿػوگاه آلاهضمؼعاو ،به کىؿ ىؼو چًؼ تى اف فيؼیه اىاؿه کـػه امت ??.ابى
ػبؼالکـین ىیـافی يیق همیى ؿویه ؿا ػؿ پیو گـفته و فمظ به کىؿکـػو Eهمَـیى و هؼاويیى

لغفػلیعاو Dاىاؿه هیکًؼ ?@.ػؿ ؽیل ػوم تاؿیظ گیتیگيا که ;; مال پل اف والؼه کـهاو
به يگاؿه ػؿآهؼه Fيیق هیچ اىاؿهای به کىؿکـػو ػمتهرمؼی هـػم کـهاو ييؼه امت ?A.ػؿ

<? .ماؿوی F<?? ،هضمىػهیـفا F@> ،ياهی.=BC ،
=? .اصمؼی کـهايی F@:،فنایی.@?B/; ،
>? .ماؿوی F<?? ،هضمىػهیـفا F@> ،ياهی.=BC ،
?? .ماؿوی.<?? ،<?> ،
@? .ىیـافی.;;> ،
 .?Aياهی.=BC ،
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ػیگـ کتب ٍؼؿ لاراؿ يیق ييايی اف ایى عبـ يینت.

?B

يکته هيتـک تمام ایى گقاؿهها اىاؿه به ایى هغلب امت که پل اف پایاو کاؿ
لغفؼلیعاو ،آو بغو اف مـکـػگاو ،يظاهیاو و عـفؼاؿاو وی که ػؿ همابل مپاه لاراؿی
اینتاػگی کـػه بىػيؼ به ػمتىؿ آلاهضمؼعاو کىؿ ىؼيؼ ،اها ایى کیفـ ػؿباؿه ػیگـ هـػهاو
کـهاو به ارـا ػؿيیاهؼه امت .فـاهىه يکًین غیـ اف هىاؿػ امتخًاء که همکى بىػ افـاػ ػاػی
به بهايههای واهی کىؿ ىىيؼ ،ػمؼه کنايی که ایى هزافات ػؿباؿه آيها به ارـا ػؿهیآهؼ
اغلب هزـهاو و هتهماو رـائن ػلیه اهًیت بىػيؼ .هـچًؼ ػؿ هًابغ ٍؼؿ لاراؿ هیچ
اىاؿهای به کىؿکـػو ػمته رمؼی هـػهاو ػاػی کـهاو ييؼه ،بـعی اف افنـاو ايگلینی اف
رمله مـ راو هالکن ?Cو مـ پـمی مایکل @:بـای يغنتیى باؿ گقاؿههایی ػؿباؿه کىؿی
ػمتهرمؼی هـػم کـهاو به ػمتىؿ آغاهضمؼعاو ىایغ کـػيؼ.
مـراو هالکن اولیى کنی امت که به کىؿی ػمتهرمؼی هـػم کـهاو اىاؿه کـػه
امت .وی ػؿ تاؿیظ عىػ ىماؿ هـػهی ؿا که ػؿ کـهاو کىؿ ىؼيؼ ،هفت هقاؿ يفـ بیاو کـػه

امت @;.ػیگـ يظاهی ايگلینی ،مـپـمی مایکل ،يقػیک به یک لـو بؼؼ ػؿ ػو يىىته عىػ
گقاؿههایی هيابه آوچه هالکىم ػؿباؿه کـهاو بیاو کـػه ،ؽکـ کـػه امت .وی یکرا اف
بینت هقاؿ و رای ػیگـ اف هفتاػ هقاؿ چين که به ػمتىؿ آلاهضمؼعاو اف صؼله ػؿآهؼ ،یاػ

کـػه امت @<.ایى گفتاؿ افنـاو ايگلینی هبًی بـ کىؿ کـػو ػمتهرمؼی هـػم کـهاو تىمظ
بـعی اف تاؿیظيىیناو ػوؿه ياٍـی و هيـوعه يیق هىؿػ امتًاػ و تىره لـاؿ گـفت و آياو يیق
ػؿ آحاؿ عىػ بؼوو تىره به هًابغ ٍؼؿ لاراؿ گفتاؿ افنـاو ايگلینی ؿا تکـاؿ کـػيؼ .اصمؼی
 .?Bعـب يائیًی F?? ،هضمىػهیـفا.@> ،
 .?Cهالکن.><A ،
 .@:مایکل ،جاسيخ ايشاو F>?; /< ،همى ،عفشياهه عايکظ.CA ،
;@ .هالکن.><A ،
<@ .مایکل ،جاسيخ ايشاو F>?; /< ،همى ،عفشياهه عايکظ.CA ،
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کـهايی که کتابو با فاٍله  B:مال اف ولایغ کـهاو يىىته ىؼه ضمى ؽکـ گقاؿه هالکن
ػؿباؿه کـهاو هیيىینؼE :کىؿ ىؼگاو ؿا هیچکل به للن يیاوؿػه و هىؿعیى هتؼـُ تؼؼاػ
ييؼهايؼ ،لکى هيهىؿ امت هفت هى چين کًؼيؼ Fاف ایى اغـاق هؼلىم هیىىػ بیايؼافه

چين کًؼيؼ @=.Dفنایی ػؿ فاؿكياهه که  C:مال بؼؼ اف رـیاو کـهاو به يگاؿه ػؿآهؼه،
گقاؿىی تمـیبا هيابه گفتاؿ هالکن بیاو کـػه و تؼؼاػ کىؿ ىؼگاو ؿا هفت هقاؿ يفـ يىىته
امت @>.ایى آهاؿ تبایى آىکاؿی با گفتههای هًابغ ٍؼؿلاراؿ ػاؿػ .به باوؿ ها اىتهاؿ ایى
عبـ ،صاٍل ػؿوؽپـاکًی افنـاو ايگلینی و تکـاؿ آو تىمظ بـعی تاؿیظيىیناو ایـايی ػوؿه
ياٍـی و هيـوعه بىػه امت که تا به اهـوف يیق چًیى کؾبی هنچًاو ؿواد ػاؿػ.
اعضای وظام دیىاوی و دیىانساالران

اػضای يظام ػیىايی و ػیىاوماالؿاو به ػلیل صضىؿ ػؿ هًافػات لؼؿت و کياکوهای
میامی بهعَىً ػؿ مالهای ابتؼایی ػوؿه لاراؿ ،بغو ػیگـی بىػيؼ که ػؿ عیف
هتهماو و هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت رای هیگـفتًؼ .همـاهی با هغالفاو ىاه ،هغالفت با
ىاهفاػگاو صاکن و اتهام تىعئه ػلیه صکىهت ههنتـیى ػلیل کىؿی ایى افـاػ بىػ.
هیـفا ػبؼالىهاب هنتىفی که ػؿ رـیاو ىىؿه هضمؼعاوفيؼ بهػًىاو صاکن اٍفهاو
گماىته ىؼه بىػ ،اولیى ىغٌ اف عبمه ػیىاوماالؿاو بىػ که ػؿ ػوؿه فتشػلیىاه به رـم
همکاؿی با هغالفاو ىاه عؼن تلظ کىؿی ؿا چيیؼ @?.اتهام تىعئه ػلیه صکىهت هًزـ به

کىؿ ىؼو ػیىايناالؿاو هیىؼ.
اف ػیگـ يمىيههای ههن ایى هزافات ،کىؿ کـػو عايؼاو کاليتـ ػؿ اوایل صکىهت
فتشػلی ىاه بىػ .عايؼاو کاليتـ که اف ػوؿه آلاهضمؼعاو به تؼؿیذ تىاينته بىػيؼ صکىهت و
=@ .اصمؼی کـهايی.@: ،
>@ .فنایی.@?B /; ،
?@ .عاوؿی ىیـافی.AC /; ،
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وفاؿت هًاعك هغتلف کيىؿ ؿا به ػمت بگیـيؼ ،ػؿ ػوؿه فتشػلیىاه به ىبکه يیـوهًؼی
تبؼیل ىؼه بىػيؼ که اهکاو ایزاػ هيکل بـای ىاه لاراؿ ؿا ػاىتًؼ .صادابـاهینعاو کاليتـ
به ػًىاو مـملنله ایى ػوػهاو ػؿ رـیاو تىعئهای هتهن به عیايت ػلیه ىاه و همکاؿی با
هغالفاو فتشػلیىاه گـػیؼ و بـ اماك گقاؿه هًابغ ایى تىعئه و ایى اتهاهات باػج ىؼ که
فتشػلیىاه ػؿ یک ؿوف هؼیى ػمتىؿ ػمتگیـی و کىؿی اػضای عايؼاو کاليتـ ؿا ٍاػؿ
يمایؼ و به ایى ٍىؿت بیيتـ اػضای ایى عايؼاو پل اف ػمتگیـی Eهکفىفالبَـ و هؼؼوم

االحـ Dىؼيؼ @@.به يظـ هیؿمؼ تـك اف لؼؿت ایى عايؼاو و يميی که هیتىاينتًؼ ػؿ رـیاو
هؼاػالت میامی کيىؿ بافی کًًؼ ،ههنتـیى ػلت صؾف آياو اف چـعه هًامبات میامی
کيىؿ بىػه امت .کىؿکـػو ػمتهرمؼی عايؼاو کاليتـ ؿا هیتىاو يمغه پایايی بـ ارـای ایى
هزافات ػؿباؿه عیف ػیىاوماالؿاو ػوؿه لاراؿ بهصناب آوؿػ.
ػالوه بـ همکاؿی با هغالفاو ،پیو هیآهؼ که ػیىاوماالؿاو وفاػاؿ به صکىهت ػؿ
رـیاو ىىؿههایی که تىمظ صکام و یا ىاهفاػگاو به ولىع هیپیىمت به ػمتىؿ ىىؿىیاو
کىؿ هیىؼيؼ @A.يکته صائق اهمیت ػؿباؿه ایى افـاػ رؼای اف وفاػاؿی به ىغٌ ىاه تىايایی
آياو ػؿ ایزاػ هيکل بـای ىىؿىیاو بىػ .صؾف آياو اف هؼاػالت لؼؿت هًغمهای
هیتىاينت ػؿ پیـوفی همغؼی ایى ىىؿىیاو هؤحـ باىؼ .کىؿکـػو ػیىايناالؿاو ػمؼتا ػاهى
اػضای بلًؼهـتبه هنچىو ٍؼؿاػظنها و یا صکام ؿا هیگـفت ،اها بؼيه يظام ػیىايی و
ػیىايناالؿاو ،ىاهؼ چًیى کیفـهایی يبىػيؼ.

@@ .هفتىو ػيبلی F;>: ،هضمىػهیـفا F;>: ،;=C ،کىهمـه FB< ،اػتضاػالنلغًه F?@ ،مپهـ F;;; /; ،هؼایت/C ،
= FA?:اػتماػالنلغًه.== ،=< ،
 .@Aعاوؿی ىیـافی FC=/; ،کىهمـه FB= ،هفتىو ػيبلی F;>< ،C= ،مپهـ FC@ ،C? /; ،لًزايی ; FC:/فنایی،
;.@A;/

میامت کـػو ػؿ ػوؿه لاراؿ (;<@>-;<;:ه) ;?C/
عامالن شىرشﻫای شهری

بـ هن فيًؼگاو يظن و ػىاهل بـپائی ىىؿههای ىهـی اف آيزا که باػج يااهى کـػو راهؼه
و اف هیاو بـػو اهًیت ىهـها هیىؼيؼ ػؿ فهـمت هـتکباو رـائن ػلیه اهًیت رای

هیگـفتًؼ @B.ػؿ اواعـ صکىهت فتشػلیىاه چًؼیى هىؿػ ىىؿههای ىهـی ػؿ کـهاو ،یقػ
و اٍفهاو ؿط ػاػٍ .ـفيظـ اف هاهیت ایى ىىؿهها و ػلل هؤحـ بـ ولىع آيها ،چگىيگی
بـعىؿػ صکىهت با هنبباو اٍلی ایى ياآؿاهیها اهمیت ػاؿػ .کىؿکـػو افـاػ ػعیل ػؿ ایى
ىىؿهها کیفـ مغتی بىػ که پل اف کًتـل اوضاع ىهـ تىمظ صکام بالفاٍله اػمال
هیىؼ.

@C

ىىؿههای ىهـی ػؿ ػوؿه هضمؼىاه يیق اػاهه یافت .اف ههنتـیى ىىؿه ىهـی ػؿ
ایى ػوؿه ىىؿه اٍفهاو بىػ .ػاهًه ياآؿاهیهای اٍفهاو به لؼؿی گنتـه یافت که به
ػعالت هنتمین هضمؼىاه بـای پایاو ػاػو به ىىؿه هًتهی گـػیؼ A:.پل اف وؿوػ يیـوهای
ىاه به اٍفهاو و به ػمت گـفتى اوضاع ،اکخـ افـاػ ػعیل ػؿ ىىؿه که ػمؼتا اف هیاو

لىعیهای ىهـ بىػيؼ به ىیىههای گىياگىو به هزافات ؿمیؼيؼ A;.به گفته فاليؼو که ػؿ ایى
فهاو ػؿ اٍفهاو بىػه ،تؼؼاػی اف الىاط به رـم ىـکت ػؿ ایى ىىؿه کىؿ ىؼيؼ و بمیه يیق

با ىیىههای هغتلف ىکًزه و مپل به لتل ؿمیؼيؼ A<.بؼوو ىک کىؿکـػو ایى افـاػ ؿا
هیباینت ػؿ چاؿچىب ؿوس کلی صاکن بـ کیفـهای آو ػوؿه ،یؼًی امتفاػه اف عيىيت به
هًظىؿ بافػاؿيؼگی رنتورى کـػ .بؼوو ىک اػمال چًیى ىیىههایی اف هزافات
هیتىاينت ػؿ کىتاه هؼت ،اهؼاف هغلىب صکىهت ؿا تأهیى کًؼ.
 .@Bهیـهضمؼٍاػلی.;? ،
 .@Cهفتىو ػيبلی F?:: ،مپهـ F=?@ /; ،هؼایت FABC@ /C ،اػتضاػالنلغًه ،عشداس اععذ و هلکالمىسخیى،
<;> Fاصمؼی کـهايی.C= ،C: ،
 .A:ظلالنلغاو.=B= /< ،
; .Aهؼایت.A<A< /;: ،
< .Aفاليؼو.;=? ،;=> ،

ّ
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 .3شیىهﻫای کىرکردن
ػؿ ػوؿه هىؿػبضج بهعىؿکلی ػو ؿوه بـای کىؿکـػو بهکاؿبـػه هیىؼ .ؿوه اول بیـوو

آوؿػو چين افـاػ به ومیله عًزـ و یا چالىیی يىک تیق بىػ A=.ایى ػمل ػمؼتا با ػؿػ و
عىيـیقی همـاه بىػ و هؼمىال صکین یا افـاػی عبـه ػؿ هضل ارـای صکن صضىؿ ػاىتًؼ که
بالفاٍله پل اف بیـوو آوؿػو چين ،الؼام به هؼاوای رـاصتها هیکـػيؼ A>.ػؿ ؿوه ػوم

که هؼمىال با ػؿػ کمتـی همـاه بىػ هیلهػاغی ؿا اف رلى چيماو هتهن ػبىؿ هیػاػيؼ که ایى
ػمل باػج مىعتى هـػهک چين فـػ و ػؿيهایت کىؿی او هیىؼ .البته بنیاؿ پیو هیآهؼ
که بـای لغؼیت یافتى کىؿی فـػ چيماو فـػ ؿا اف صؼله بیـوو هیآوؿػيؼ و به هیل کيیؼو
اکتفا يمیکـػيؼ.

?A

بهعىؿ لغغ يمیتىاو گفت که چه افـاػی بهومیله هیلکيیؼو يابیًا هیىؼيؼ و چه
کنايی بهومیله چين ػؿآوؿػو Fفیـا ػؿ هًابغ اف ایى هـ ػو ىیىه کىؿ کـػو هزـهاو مغى

ؿفته امت A@Fاف هیـغضب ،فـهاوبـاوغضب ،فـاىاو هـیظ ينب ،فـاىاو هیـغضب،
فـاىاو غضب ،افـاػ ػژعین بهػًىاو هزـیاو ایى ػمل يامبـػه ىؼه که وره هيتـک تماهی
ایى افـاػ ،تؼلك آياو به ػمتگاه صکىهتی امت.

AA

البته گاهی بـای آفاؿ و اؽیت فـػ پیو هیآهؼ که افـاػی ياآفهىػه ؿا بـای ایى کاؿ

ايتغاب هیکـػيؼ AB.ػؿ بؼضی اف هىاؿػ يیق پیو هیآهؼ که عىػ عىايیى الؼام به کىؿکـػو
= .Aياهی F=<; ،=;C ،<>= ،هفتىو ػيبلی F;@> ،عاوؿی ىیـافی FBB /; ،غفاؿی کاىايی F@<= ،هـوفی ،عغی،
@= Fلًزايی.<A< ،
> .Aيىؿی F>=? ،ػؿوویل F<;> ،فـیقؿ.<B? ،
? .Aػؿوویل.<;> ،
@ .Aىیـافی F;;@ ،ياهی F=C; ،غفاؿی کاىايی F@<C ،ماؿوی F<?> ،هضمىػهیـفا F@< ،عاوؿی ىیـافی/; ،
 F>:هفتىو ػيبلی F@B ،اػتضاػالنلغًه F=C ،مپهـ FA: /; ،لًزايی FA> ،اصمؼی کـهايی F@@ ،وفیـی.A?> ،
 .AAيىؿی F>=? ،اػتضاػالنلغًه F>=> ،هؼایت FB;=@ /;: ،مپهـ F@;: /< ،ػضؼالؼوله.<AB ،
 .ABفـیقؿ.<B? ،
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هغالفايياو هیکـػيؼ AC.بـای کىؿکـػو افـاػ هکاو هيغَی ػؿ يظـ گـفته ييؼه بىػ و ػؿ
کاط ملغًتی ،هیؼاو رًگ ،هیاو اؿػو و یا فيؼاو ایى ػمل ايزام هیىؼ B:.ػمؼه افـاػی که

کىؿ هیىؼيؼ صك صیات ػاىتًؼ ،اها ػؿ بـعی اف هىالغ ىاهؼ لتل افـاػ کىؿ يیق بىػینF
ياػؿهیـفا افياؿ ،ػلیهمتعاو کلیایی و ٍاػقعاو ىمالی يمىيههایی اف ایى افـاػ بىػيؼ.
 .4زودگی کىرشدگان
کیفیت فيؼگی افـاػ پل اف کىؿىؼو به هىلؼیت ارتماػی ،هیقاو ػاؿائی و يفىؽىاو بنتگی
ػاىت .هؼمىال فيؼگايی عىايیى ىىؿىی که ػلیه صکىهت ػمت به الؼام هیفػيؼ با ػؾاب

و مغتی همـاه بىػ B;.تضمل ایى يىع اف فيؼگی بـای بؼضی اف کىؿىؼگاو مغت بىػ و هًزـ
به عىػکيی هیىؼ B<Fاها اػضای عايؼاو ىاهی پل اف کىؿی فيؼگی همـاه با ؿفاه ينبی
ػاىتًؼ و هؼمىال بـای آيها همـؿی تؼییى هیىؼ B=.يگهػاؿی اف ایى افـاػ يیق به اػضای

عايىاػه آيها واگؾاؿ هیگـػیؼ.

>B

ػؿ ػوؿه آلاهضمؼعاو و فتشػلیىاه که ایى هزافات بیيتـ کاؿبـػ ػاىت هؼمىال
کیفـىؼگاو ٍاصب يفىؽ ،هايًؼ بافهايؼگاو ملنلههای پیيیى و یا اػضای عايؼاو ملغًتی
پل اف کىؿىؼو به هافيؼؿاو و یا امتـآباػ تبؼیؼ هیىؼيؼ? Bکه ػؿ ایى بیى هافيؼؿاو بیيتـ

 .ACگلنتايه F=>B ،غفاؿی کاىايی.@<C ،
 .B:ماؿوی F<?> ،;@B ،;?C ،;?= ،ياهی F=C; ،=<; ،هضمىػهیـفا F@> ،?: ،مپهـF;;? ،CB ،BB ،?B /; ،
هؼایت FA=>=/C ،عاوؿی ىیـافی F?>،AA/; ،هفتىو ػيبلی FC=،A@ ،يىؿی F>>A ،ػضؼالؼولهF;<C ،
رهايگیـهیـفا.<<@ ،
; .Bعاوؿی ىیـافی FC> /; ،فـیقؿ.<B@ ،
< .Bياهی.<>= ،
= .Bػضؼالؼوله F;<C ،رهايگیـهیـفا F<>< ،ماؿوی.;C? ،
> .Bيىؿی F;>< ،ػضؼالؼوله F;<C ،رهايگیـهیـفا.<>< ،
? .Bکىهمـه FAB ،?> ،عاوؿی ىیـافی F?> /; ،مپهـ FBC /; ،هؼایت.A?<> /;: ،
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پؾیـای ایى افـاػ بىػ B@Fفیـا به پایتغت يقػیکتـ و ػمتـمی به آيزا آماوتـ بىػ.
وتیجه
يتایذ به ػمت آهؼه اف ایى پژوهو يياو هیػهؼ که کىؿکـػو ػؿ عىل ػوؿه لاراؿ ػمؼتا
کیفـ عیف عاً افـاػی ؿفته بىػه که بالفؼل یا بالمىه يظام میامی ؿا تهؼیؼ هیکـػهايؼ .بـ
ایى اماك ىاهقاػگاو ،هؼػیاو لؼؿت و بافهايؼگاو ملنلههای پیيیى ،عىايیى ،يظاهیاو و
ػیىايناالؿاو اغلب هيمىل ایى ىیىه اف میامت هیىؼيؼ .بـعی فهیًههای میامی و
ارتماػی ػؿ صؾف ایى هزافات هؤحـ بىػ :ههنتـیى فهیًه ػاعلی تخبیت صکىهت لاراؿ بىػ
بىػ .به مبب کخـت کيمکوهای التؼاؿرىیايه و هًافػات میامی ػؿ مالهای آغافیى
صکىهت لاراؿ ،ایى ىیىه اف میامت کـػو به عىؿ چيمگیـی افقایو یافت Fاها با امتمـاؿ
حبات صکىهت و کاهو ػواػی میامی و صکىهتی اف تؼؼاػ افـاػی که ػؿ هؼـُ کىؿی لـاؿ
هیگـفتًؼ کامته ىؼ.
تخبیت صکىهت لاراؿ ػؿ ػوؿه فتشػلیىاه ،تغییـات ههمی ػؿ تـکیب و هاهیت
ؿفتاؿی هؼػیاو لؼؿت ،بافهايؼگاو ملنلههای پیيیى ،يظاهیاو و اػضای يظام ػیىايی،
ایزاػ کـػ و هىرب صؾف ایى افـاػ اف فهـمت هـتکباو و هتهماو رـائن ػلیه اهًیت و ػؿ
يتیزه ،صؾف ایى هزافات اف يظام کیفـی ایـاو ىؼ .اف مىیی ػیگـ با تخبیت صکىهت لاراؿ
هاهیت ؿفتاؿی عىايیى تغییـ کـػ و به تبغ تغییـ هاهیت ؿفتاؿی عىايیى هزافات آياو يیق
ػچاؿ تغییـات ههمی گـػیؼ.
ػاهل ههن ػیگـ ؿا هیتىاو ػؿ عَىٍیات ىغَی هضمؼىاه و ياٍـالؼیى ىاه
رنتورى کـػ .هیػايین که هضمؼىاه ػؿ ػمتگاه يایبالنلغًه ،ػباك هیـفا ،پـوؿه یافته
بىػ و به اصتمال بنیاؿ ؿفتاؿهای يایبالنلغًه ػؿ بـعىؿػ با هغالفاو هیتىاينت ػؿ عـف
بـعىؿػ هضمؼىاه تأحیـ بگؾاؿػ .فـاهىه يکًین که ػباكهیـفا ػؿ بـعىؿػ با عىايیى ىىؿىی
@ .Bکىهمـه.?= ،
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ایـاو هـگق فـهاو کىؿکـػو ٍاػؿ يکـػ .ػوؿ اف ؽهى يینت که ایى ىیىه بـعىؿػ با هتهماو بـ
فـفيؼه ،هضمؼىاه تأحیـ گؾاىته و با الگىبـػاؿی اف الؼاهات پؼؿ ػؿ پی صؾف ایى
هزافات بىػه باىؼ .ياٍـالؼیى ىاه يیق همىاؿه اف ایىکه ػمتىؿ هنتمین کىؿکـػو فـػی ؿا
يؼاػه ،به عىػ هیبالیؼ.
ػؿ فـآیًؼ صؾف هزافات کىؿکـػو کيىؿهای غـبی به ػو ىکل هنتمین و غیـ هنتمین
يموآفـیًی کـػيؼ .تاله ػؿ رهت همايؼت اف کىؿی ىاهقػاگاو ػؿ ػوؿه هضمؼىاه و
ياٍـالؼیى ىاه يمىػی اف تأحیـ هنتمین کيىؿهای غـبی ػؿ هتىلف کـػو ایى هنئله به
صناب هیآهؼ .و کىىوهای آياو بـای ٍؼوؿ فـهاو هًغ ىکًزه يمىػی اف تأحیـ غیـ
هنتمین آياو بـ فـآیًؼ تضىل يظام کیفـی ایـاو به صناب هیآیؼ.
کتابشىاسی
اصمؼی کـهايی ،یضیی ،فشهايذهاو کشهاو ،تَضیش هضمؼابـاهین بامتايی پاؿیقی ،تهـاو ،ػلن،
@;=Bه.
آػهیت ،فـیؼوو ،اهیشکبیش و ايشاو ،تهـاو ،عىاؿفهی;=?> ،ه.
آؿهیى ،اهیى ،جاسيخ بخحیاسی ،چهاسلًگ کیايشعى و جايکى و پژوهؾى بش عايفه هکىيذ ،لن ،واٍف
الهیزی;=BC ،ه.
امکًؼؿبیگ هًيی ،جاسيخ عالن آسای عباعى ،د ; ،تهـاو ،ياهیؼ;=?: ،ه.
اػتضاػالنلغًه ،ػلیللی هیـفا ،اکغیش الحىاسيخ ،جاسيخ لاجاسيه اص آغاص جا 9537ه ،به اهتمام رميیؼ
کیاو فـ ،تهـاو ،وینمى;=A: ،ه.
اػتماػالنلغًه ،هضمؼصنى ،فذس الحىاسيخ يا جاسيخ فذوس لاجاس ،ؽشح دال ياصده يفش اص فذساعظنهای
پادؽاهاو لاجاس ،تَضیش هضمؼ هيیـی ،تهـاو ،ؿوفبهاو;=?A ،ه.
همى ،جاسيخ هًحظن يافشی ،تَضیش هضمؼ امماػیل ؿضىايی ،رلؼ = ،تهـاو ،ػيیای کتاب;=@A ،ه.
افياؿهضمؼلى ،ػبؼالـىیؼ بى هضمؼ ،جاسيخ افؾاس ،تَضیش و اهتمام پـویق ىهـیاؿ افياؿ ،هضمىػ
ؿاهیاو ،امتاو آؽؿبایزاو غـبی ،ىىؿای هـکقی ريى ىاهًياهی;=>? ،ه.
اهیـاصمؼیاو  ،بهـام ،ايل بخحیاسی ،تهـاو ،ػىتنتاو;=AB ،ه.
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حىالب ،رهايبغوE ،هزافات های ػـفی هزـهاو ػؿ ػَـ لاراؿیه (اف آغاف تا هيـوعه ;=<> -;<:C
ق) ،Dجغحاسهای جاسيخى ،مال ىين ،ىماؿه ; ،بهاؿ و تابنتاو >.;=C
رهايگیـهیـفا ،لاراؿ ،جاسيخ يى ،ؽاهل دىادخ دوسه لاجاسيه اص عال  9545 9521تَضیش ػباك البال
آىتیايی ،تهـاو ،ػلن;=B> ،ه.
رىيق ،مـهاؿػ فىؿػ ،سوصياهه عفش خاعشات هیئث اعضاهى ايگلغحاو به ايشاو ،تـرمه هايی ٍالضی ػالهه،
تهـاو ،حالج;=B@ ،ه.
چىل هیىو بای ،باصخىايى بیغحىو :هحى ايالهى و بابلى عًگ يىؽحهی داسيىػ بضسگ دس کىه بیغحىو،
تـرمه ىهـام رلیلیاو ،تهـاو ،ايتياؿات هىمنه تىمؼه ػلىم اينايی;=C: ،ه.
عاوؿی ىیـافی ،فضلالله ،جاسيخ روالمشيیى ،تَضیش و تضمیك ياٍـ افياؿ فـ ،د;و< ،تهـاو ،وفاؿت
فـهًگ و اؿىاػ امالهی ،مافهاو چاپ و ايتياؿات ،کتابغايه هىفه و هـکق امًاػ ،هزلل ىىؿای
امالهی;=B: ،ه.
علیلی ،ههیاؿ ،جاسيخ ؽکًجه :جاسيخ کؾحاس و آصاس دس ايشاو ،تهـاو ،لَیؼه مـا;=B; ،ه.
ػؿوویل ،گامپاؿ ،عفشياهه دسوويل ،تـرمه رىاػ هضیی ،چاپ ػوم ،تهـاو ،گىتًبـگ;=>B ،ه.
ػهغؼا ،ػلیاکبـ ،لغثياهه دهخذا ،تهـاو ،هؤمنه ايتياؿات و چاپ ػاييگاه تهـاو;=AA ،ه.
ػوکىتقبىئه ،هىؿیل ،هغافشت به ايشاو دوساو فحخعلىؽاه لاجاس ،تـرمه هضمىػ هؼایت ،تهـاو،
راویؼاو;=@? ،ه.
ؿمتن الضکما ،هضمؼ هاىن ،سعحن الحىاسيخ ،تَضیش هضمؼ هيیـی ،تهـاو ،بیرا;=>B ،ه.
ؿضاللیهیـفا ،لاراؿ ،عفشياهه سضاللىهیشصا يايب االياله ،گـػآوؿيؼه اٍغـ فـهايفـهایی ،چاپ مىم،
تهـاو ،اماعیـ;=A= ،ه.
ؿاويؼی ،هـتضی ،عیش لايىو و دادگغحشی دس ايشاو ،تهـاو ،بابل ،ييـ چيمه ،ييـ کتابنـای بابل،
;=@Bه.
فؿگـی يژاػ ،غالهضنیى ،سوصؽماس جذىالت ايشاو دس عقش لاجاس ،چاپ اول ،تهـاو ،اعالػات،
@;=Bه.
همى ،جاسيخ ايشاو دس دوسه لاجاسيه عقش آلاهذمذخاو ،تهـاو ،ممت;=C? ،ه.
ماؿوی ،هضمؼتمی ،جاسيخ هذمذی ،ادغى الحىاسيخ ،به اهتمام غالهـضا هزؼ عباعبائی ،تهـاو،
اهیـکبیـ;=A; ،ه.
مایکل ،مـپـمی ،جاسيخ ايشاو ،تـرمه هضمؼتمی فغـ ػاػی گیاليی ،تهـاو ،فواؿ;==? ،ه.
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همى ،عفشياهه ژيشال عشپشعى عايکظ يا ده هضاس هیل دس ايشاو ،تـرمه صنیى مؼاػت يىؿی ،لىصه،
=@=;ه.
مپهـ ،هضمؼتمی ،ياعخالحىاسيخ  ،به کىىو رميیؼ کیايفـ ،تهـاو ،اماعیـ;=AA ،ه.
مـػاؿ امؼؼ ،ػلیللیعاو و هلکالمىؿعیى ،ػبؼالضنیى لناوالنلغًه ،جاسيخ بخحیاسی خالفه
االعقاس فى جاسيخ البخحیاس ،به اهتمام رميیؼ کیايفـ ،تهـاو ،اماعیـ;=A@ ،ه.
ىاهلى ،ولیللی ،لقـ الخالايى ،تَضیش صنى ماػات ياٍـی ،تهـاو ،وفاؿت فـهًگ و اؿىاػ
امالهی;=A> ،ه.
ىؼبايی ،ؿضاE ،فارؼه کىؿکـػو ؿضا للی هیـفا بؼمت ياػؿىاه ،Dودیذ ،يیمه اول ههـهاه ،ىماؿه ،<;A
@?=;ه.
ىیـافی ،ابى ػبؼالکـین ػلیؿضا ،جاسيخ صيذيه ،همؼهه و تَضیش اؿينت بئیـ ،تـرمه غالهـضا وؿهـام،
تهـاو ،گنتـه;=@? ،ه.
عـب يائیًی ،هضمؼرؼفـ بى هضمؼصنیى ،جاهع جعفشی ،جاسيخ ايشاو دس دوسه يادسی ،صيذی و عقش
فحخعلىؽاه ،به کىىو ایـد افياؿ ،تهـاو ،ايزمى آحاؿ هلی;=?= ،ه.
ظل النلغاو هنؼىػ هیـفا لاراؿ ،جاسيخ عشگزؽث هغعىدی ،صيذگى ياهه و خاعشات ظل الغلغاو ،همشاه
با عفشياهه فشيگغحاو ،تهـاو ،بابک;=@< ،ه.
ػضؼالؼوله ،اصمؼ هیـفا ،جاسيخ عضذی ،تَضیش ػبؼالضنیى يىایی ،تهـاو ،بابک.<?=? ،
غفاؿی کاىايی ،ابىالضنى ،گلؾى هشاد ،به اهتمام غالهـضا هزؼ عباعبائی ،تهـاو ،فؿیى;=@C ،ه.
فـیقؿ ،ریمق بیلی ،عفشياهه فشيضس هعشوف به عفش صهغحايى ،تـرمه هًىچهـ اصمؼی ،تهـاو ،تىك،
>@=;ه.
فنایی ،هیـفا صنى ،فاسط ياهه يافشی ،تَضیش هًَىؿ ؿمتگاؿ فنایی ،تهـاو ،اهیـکبیـ;=@A ،ه.
فاليؼو ،اوژو ،عفشياهه اوژو فاليذو به ايشاو ،تـرمه صنیى يىؿ ٍاػلی ،تهـاو اىـالی.<?=@ ،
فلنفی ،يَـالله ،صيذگايى ؽاه عباط اول ،د< ،تهـاو ،ػاييگاه تهـاو;=>A ،ه.
لاظیها ،فاعمه ،اعًاد سوابظ ايشاو و سوعیه دس دوساو فحخعلىؽاه و هذمذؽاه لاجاس ،تهـاو ،وفاؿت اهىؿ
عاؿره ،هـکق چاپ و ايتياؿات;=B: ،ه.
لؼیمی لیؼاؿی ،ػباكE ،پـاکًؼگی لؼؿت و متیقههای ایلی ػؿ آؽؿبایزاو ػؿ آمتايه تأمیل ػولت
لاراؿ ،Dجاسيخياهه ايشاو بعذ اص اعالم ،مال چهاؿم ،ىماؿه هيتن;=C: ،ه.
لـباو پىؿ ػىتکی ،عؼابغو ،ايگلیظ و بخحیاسی ( )9753-9674پژوهؾى دسباسه هًاعبات ايگلیظ با

ّ
@@; /جاسيخ و جمذو اعالهى ،مال میقػهن ،ىماؿه بینت و ىين ،پاییق و فهنتاو 9396
خاوهای بخحیاسی اص آغاص علغًث هظفشالذيىؽاه جا عمىط لاجاسيه ،تهـاو ،هؤمنه تاؿیظ هؼاٍـ
ایـاو;=C: ،ه.
کـهی ،هضمؼبالـ ،همذهه ای به يظام کیفشی ايشاو باعحاو به ايضام ،لايىو ياهه دمىسابى و بخؼهايى اص
هاجیکاو هضاس داجغحاو (لايىو هذيى دوسه عاعايیاو) ،تهـاو ،عظ مىم;=B: ،ه.
کاليتـ ،هیـفا هضمؼ ،سوصياهه هیشصا هذمذ کاليحش فاسط ،ؽاهل ولايع لغمثهای جًىبى ايشاو اص عال
 ۴۴۱۱جا  ۴۴۱۱هجشی لمشی ،تَضیش و اهتمام ػباك البال آىتیايی ،تهـاو ،عهىؿی;=@< ،ه.
کمبل ،راو ،دو عال آخش ،يادداؽحهای سوصياهه عشجاو کمبل يمايًذه ايگلیظ دسباس ايشاو عالهای
 ،12-9611تضمیك و تؼلیمات و تىضیضات ابـاهین تیمىؿی ،رلؼ < ،تهـاو ،ػاييگاه تهـاو،
>;=Bه.
کىهمـه ،فیىالؼابؼیى ،سعاله جذابیش ؽاه و وصيش دس ادىاالت آلاهذمذخاولاجاس و وصيش او داجى ابشاهین
کاليحش اعحمادالذوله ،تَضیش ههیى ػعت صاریاو پىؿ ،تهـاو ،هـکق ييـ ػاييگاهی;=B> ،ه.
گالت ،چاؿلق الکنايؼؿ و ػیگـاو ،ايل بخحیاسی ،به تـرمه و کىىو کاوه بیات و هضمىػ عاهـاصمؼی،
تهـاو ،پـػیل ػايو ،ىیـافه کتاب;=BA ،ه.
گلنتايه ،ابىالضنى ،هجمل الحىاسيخ ؽاهل ولايع و سويذادهای عىوپًج عال بعذ اص يادسؽاه و ريل
صيىالعابذيى کىهمشه هلمب به اهیش دس جاسيخ صيذيه و دىاؽى و اعالم و فهشعث ،تَضیش هضمؼتمی
هؼؿك ؿضىی ،تهـاو ،ابىمیًا;=>> ،ه.
الیاؿػ ،مـواتنى هًـی ،عفشياهه الياسد ،تـرمه ههـاب اهیـی ،تهـاو ،وصیؼ;=@A ،ه.
لًزايی ،هضمؼصنى بى هضمؼؿصین ،جًة االخباس ،بخؼ جاسيخ صيذيه و لاجاسيه ( )9546-9541به
ايضمام يخبه االخباس ،تَضیش هیـ هاىن هضؼث ،تهـاو ،هزلل;=C; ،ه.
لىفت ،پاول ،ايشاو دس عهذ ؽاه عباط دوم ،تـرمه کیکاووك رهايؼاؿی ،تهـاو ،وفاؿت اهىؿعاؿره،
;=B:ه.
هالکىم ،مـراو ،جاسيخ ايشاو ،تـرمه هیـفا امماػیل صیـت ،به کىىو هـتضی میفی فمی تفـىی و
ابـاهین فيؼ پىؿ ،تهـاو ،یناولی فـهًگنـا;=@< ،ه.
هضمؼی ،ابىالضنى ،دمىق کیفشی اعالم (جشجمه دذود و جعضيشات ،لقاؿ ،ديات ،اص کحاب ؽشايع
االعالم هذمك دلى و هغالک االفهام ؽهیذ ثايى) ،تهـاو ،ييـ ػاييگاهی;=A> ،ه.
هضمىػهیـفا ،لاراؿ ،جاسيخ فادبمشايى ،دىادخ علغله لاجاسيه ( ،)9526-9971تَضیش ياػؿه راللی،
تهـاو ،کتابغايه هىفه و هـکق امًاػ هزلل ىىؿای امالهی;=BC ،ه.

میامت کـػو ػؿ ػوؿه لاراؿ (;<@>-;<;:ه) ;@A/
هـوفی ،هضمؼٍاػق ،جاسيخ جهاوآسا ،عغی ،هزلل ىىؿای امالهی ،ىماؿه =<@.B
هـوی ،هضمؼکاظن ،عالن آسای يادسی ،تَضیش هضمؼاهیى ؿیاصی ،د< ،تهـاو ،فواؿ;=@> ،ه.
هفتىو ػيبلی ،ػبؼالـفاق ،هآثش علغايیه ،جاسيخ جًگهای اول ايشاو و سوط بهضمیمه جاسيخ جًگهای
دوم اص جاسيخ روالمشيیى ،ػبؼالـفاق بیک ػيبلی ،تَضیش و تضيیه غالهضنیى فؿگـی يژاػ ،تهـاو،
ؿوفياهه ایـاو;=B= ،ه.
هلکآؿا ،ػباك ،ؽشح دال عباطهیشصای هلکآسا ،به اهتمام ػبؼالضنیى يىایی ،با همؼهه ػباك البال
آىتیايی ،تهـاو ،ايزمى ييـ آحاؿ ایـاو;=<? ،ه.
هىؿیه ،ریمق رامتی يیى ،عفشياهه جیمض هىسيه ،تـرمه ابىالمامن مـی ،تهـاو ،عىك;=B@ ،ه.
هیـهضمؼٍاػلی ،صنیًی ،دمىق کیفشی اخحقافى ( )1جشاين علیه اهًیث و آعايؼ عمىهى ،تهـاو،
هیقاو;=B@ ،ه.
ياهی ،هضمؼٍاػق ،جاسيخ گیحىگؾا با دو ريل ،تألیف هیـفا ػبؼالکـین بى ػلیؿضا اليـیف و آلا
هضمؼؿضای ىیـافی ،با همؼهه مؼیؼ يفینی ،چاپ ػوم ،تهـاو ،البال;=@= ،ه.
يىؿی ،هضمؼتمی ،اؽشف الحىاسيخ ،ولايع هشبىط به دوسه دکىهث هذمذولىهیشصا دس خشاعاو ،تَضیش
مىمى اٍیلی ،تهـاو ،هیـاث هکتىب;=B> ،ه.
يىلؼکه ،تئىػوؿ ،جاسيخ ايشايیاو و عشبها دس صهاو عاعايیاو ،تـرمه ػباك فؿیاب ،تهـاو پژوهيگاه ػلىم
اينايی و هغالؼات فـهًگی;=AB ،ه.
هؼایت ،ؿضاللیعاو ،سوضة القفای يافشی ،تَضیش رميیؼ کیايفـ ،دCو ،;:تهـاو ،اماعیـ،
;=B:ه.
هیًتل ،والتـ ،ؽاه اعماعیل دوم ففىی ،تـرمه کیکاووك رهايؼاؿی ،تهـاو ،ػلمی و فـهًگی،
;;=Aه.
همى ،داسيىػ و ايشايیاو ،جاسيخ فشهًگ و جمذو هخاهًؾیاو ،تـرمه پـویق ؿربی ،تهـاو ،ييـ هاهی،
@;=Bه.
وفاؿت آباػايی و هنکى ،بشسعى ايالت عؾايش بخحیاسی ،پیؾًهاداجى بشای آبادايى عشصهیى آيها ،تهـاو،
ػفتـ آباػايی هًاعك ػيایـی;=>B ،ه.
وفیـی ،اصمؼػلی عاو ،جاسيخ کشهاو ،تَضیش و تضيیه ،هضمؼابـاهین بامتايی پاؿیقی ،چاپ چهاؿم،
تهـاو ،ػلمی;=A: ،ه.

