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 چک٘تُ

ٞب٢ ث٥ٌبك٢ ٕٞلاٜ ثٛؿٜ؛ ٥ِىٗ ٘مغ١ فغف آٖ كا ثب٤ـ ٞزْٛ لْٛ ٔغوَٛ ثوٝ    تبك٤ؼ فل٣ٍٙٞ ؽلاًبٖ، ٕٞٛاكٜ ثب فلام٥ِ٘ٚت
فٙٛاٖ ٔلون عىٛٔوت ت٥ٕٛك٤وبٖ، پوي ام ٌوقكاٖ      ا٤ٗ ًلم٥ٔٗ ؿاٌ٘ت. ثب ك٢ٚ وبك آٔـٖ ت٥ٕٛك٤بٖ، ؽغ١ ؽلاًبٖ ثنكي ثٝ

رب٘جوٝ، امرّٕوٝ تًٛوق١     ٞب٢ ٕٞٝ ؿ٤ـ وٝ ا٤ٗ أل م١ٙ٥ٔ تًٛقٝ ٣ٔؽٛؿ  ؿٚكاٖ ٥ًبٜ ًّغ١ ٔغَٛ، آكأَ ٚ ُى٣ٞٛ ٌ٘ج٣ ثٝ
ِغبػ فل٣ٍٙٞ ؿك تبك٤ؼ ؽلاًوبٖ ٔغٌوٛة    كٚ ٤ى٣ ام ؿٚكاٖ ثبِ٘بط ثٝ فل٣ٍٙٞ ٚ ٞٙل٢ كا ؿك ا٤ٗ ؽغٝ فلاٞٓ ولؿ. اما٤ٗ

ا٢ ام  فٙٛاٖ رّٜٛٝ ٞب ث اٚضبؿ فل٣ٍٙٞ ؽلاًبٖ ؿٚك٠ ت٥ٕٛك٢ ثب تأو٥ـ ثل ٌٌتلٍ وتبثؾبُ٘ٝٛؿ. ؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ، و٥ُٛـ٤ٓ  ٣ٔ
ٞب٢ ٔٛرٛؿ ؿك ؽلاًبٖ ثونكي ؿك   ثٙـ٢ ا٘ٛاؿ وتبثؾب٘ٝ كاًتب، ضٕٗ ث٥بٖ ؿًتٝ فلًٞٙ وٟٗ ا٤ٗ ًلم٥ٔٗ، اكائٝ ُٛؿ. ؿكا٤ٗ

 ٞب اُبكٜ ُـٜ اًت. تل٤ٗ آٖ فٟـ ت٥ٕٛك٤بٖ، ثٝ ثلؽ٣ ام ٟٔٓ
 

  ٍاشگاى  ل٘تٕ
 وتبثؾب٘ٝ، ٚضق٥ت فل٣ٍٙٞ. ؽلاًبٖ ثنكي، ت٥ٕٛك٤بٖ، وتبة،
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 تهِ:زهق
تّفوؼ   «xvarasan» پّٟو٢ٛ وٝ ؿك مثوبٖ   ؽلاًبٖ ٘بْ

 ٚ «ؽووٛك»ٚاه٠ تلو٥جوو٣ اًووت ام ؿٚ ُووـٜ اًووت،  ٔوو٣
ؿكثبة توبك٤ؼ ا٤وٗ    . «ثلآٔـٍ٘بٜ آفتبة»ٔق٣ٙ  ثٝ، «آًبٖ»

ًلم٥ٔٗ، ُٛاٞـ٢ ام ٔتٖٛ ث٥ٌبك وٟٗ ؿك ؿًوت اًوت؛   
١ رغلاف٥ب٢ توبك٤ؾ٣  ثٝ اًتٙبؿ ثؾَ ٔٛرٛؿ ام كًبِٔخالً 

٘بٔٝ  ا٤لاٖ ثٝ مثبٖ پ٢ّٟٛ وٝ لـٔت آٖ كا ث٥ِتل ام ؽـا٢
ؽلاًوبٖ ُوٟل ًوٕللٙـ كا ووبٚٚى      ١ؿك ؽغو ؿا٘ٙوـ،   ٣ٔ

ٌول  افىٙـ ٚ ٥ًبٍٚ پ پٛكوٛاؿ )و٥ىبٚٚى پٌل و٥مجبؿ( پ٣
 ٖ ـ    وبٚٚى ثٙوب٢ آ ٚ  .كا ثوٝ فلروبْ كًوب٘  پوٛك   ،و٥ؾٌول

ٔ   .ماؿٜ ُـ ؿك ا٤ٗ ُٟل ،٥ًبٍٚ  ،٥ٗؿك ؿأبٖ ا٤وٗ ًولم
ت٥لا٘ـاماٖ مثلؿًت ٚ ٔلؿٔو٣   ٚ ٔلؿاٖ ر٣ٍٙ ٚ ًّغِٛك

. ؿ٤ٗ پلٚكٍ ٤بفتٝ ٚ پب٤ٍبٜ فوـَ ٚ ؿاؿ ثوٛؿٜ اًوت    پبن
ٚ   .ثؾبكا ام ُٟلٞب٢ ثنكي آٖ اًت  ًوٕللٙـ ٚ ٘ؾِوت 

ٚكاء ر٥غوٖٛ ؿك  بام ثوالؿ ٔو   ٥٘ن فلغب٤ٍِٝ٘لؿ ٚ ؽزٙـ ٚ 
ُوـٜ اًوت. ثؾوَ ُولل٣ آٖ كا لّٕولٚ      ٌفتوٝ  ؽلاًبٖ 
ْ    ٞفتب٥ِوبٖ( ٔو٣  )٥ٞبعّٝ  ا٤وٗ   ،ٌفتٙوـ ٚ ؿك مٔوبٖ اًوال

 ،ؿٚ ثؾَ غلث٣ آٖ ٚ ؽٛا٘ـ٘ـ ٣ٔٔزٕٛفٝ كا ٔبٚكاءاِٟٙل 
٥ًٙب  تب مٔبٖ اثٛف٣ّ ٔلؿْ ٔبٚكاءاِٟٙل. ٚال٤ت ؽٛاكمْ اًت
اال٤وبْ   اَ٘ پنُى٣ ام لـ٤ٌٓفتٙـ ٚ ؿ ثٝ فبك٣ً ًؾٗ ٣ٔ

ٞب٢ پ٥لأٖٛ  عت٣ ؿك فٔل عبو٥ٕت ٤ٛ٘ب٥٘بٖ ثل ًلم٥ٔٗ
)ؽوـاؿاؿ٤بٖ،  اًت  اثل٤ِٓ ٚ آٖ ًبٔبٖ ٔقَٕٛ ثٛؿٜ ٠ربؿ

1380). 
 ٚ ٔلاوون فلٍٞٙو٣   ،ٔـت پٙذ للٖ ثٝ ،ؿك ا٤ٗ ًبٔبٖ

٥ًٌوبت فّٕو٣ ؿا٤ول ثوٛؿٜ اًوت.      أٞب ٚ ًوب٤ل ت  وتبثؾب٘ٝ
تٕـٖ اًال٣ٔ ا٤لاٖ ٚ تل٤ٗ ٟٔـ  ٞب ثنكي للٖ ٔبٚكاءاِٟٙل

 ٠ٞب٢ ا٤لا٣٘ ثٛؿٜ ٚ توب فٔول عبضول )ؿٚك    ٔلون عىٛٔت
ُـٜ  ٞب٢ ٔلون٢ ا٤لاٖ لّٕـاؿ ٣ٔ تبثـ عىٛٔت ،لبربك٤ٝ(
ٝ  ف٤ُ، ؿٞؾـا٘ب١ٔ  ِغت اًت ) ٘موُ ام:   ٔـؽُ ؽلاًبٖ؛ ثو

لـٔت عٛال٣٘ ا٤ٗ ًولم٥ٔٗ كا ثب٤وـ   (. 1380ؽـاؿاؿ٤بٖ، 
ٝ  ؛٘ب٣ُ ام ٔٛلق٥ت رغلاف٥ب٣٤ آٖ ؿاٌ٘وت  ٝ ٌ ثو ووٝ   ا٢ ٛ٘و

ٞب ٚ ؿ٥ّٞنٞب٢ ا٤ٗ ٘بع٥ٝ، كاٜ ٚكٚؿ٢ ث٥ٌبك٢ ام الٛاْ  ؿكٜ
ٚ  ٞوب  بٖٚ ًوّغ  ٞوب  عىٕلاٖ ،آٖ ١ؿك٘ت٥ز  ٚ ُّٔ ثٛؿٜ وٝ

عٛكوٝ ٌّٔٓ  آٖ ا٘ـ. ؿًت ٌلفتٝٝ كا ث آٖ ٠ٞب اؿاك عىٛٔت
ٖ  ،اًت  ٠ؿك عوَٛ توبك٤ؼ ا٘وـام    ،عـٚؿ ٚ ٌٔبعت ؽلاًوب

ٔلمٞوب ٚ حغوٛك٢    ،ٞوب٢ ٔؾتّوف   حبثت٣ ٘ـاُتٝ ٚ ؿك ؿٚكٜ
   .(1383ماؿٜ،  )٣ِٚ ؽٛؿ ؿ٤ـٜ اًت ٔتغ٥ل ثٝ

ٞوب٢   تبك٤ؼ فل٣ٍٙٞ ؽلاًبٖ ٕٞٛاكٜ ثوب فلامِٚ٘و٥ت  
ث٥ٌبك٢ ٕٞلاٜ ثٛؿٜ؛ ٥ِىٗ ٘مغ١ فغف آٖ كا ثب٤ـ ٞزوْٛ  
لْٛ ٔغَٛ ثٝ ا٤ٗ ًلم٥ٔٗ ؿاٌ٘ت. پولؿاؽتٗ ثوٝ فّوُ ٚ    
م١ٙ٥ٔ ٚلٛؿ ا٤ٗ عبؿحٝ ام ع١ّٓٛ ا٤ٗ ثغج ؽبكد اًوت ٚ  

ٔٛلق٥ت ٚ اٚضبؿ ؿِٞتٙبن ؽلاًبٖ ؿك ا٤وٗ  تٟٙب ؿكثبة 
( ثٌوٙـٜ  1383ماؿٜ،  ٘مُ ام: ٣ِٚ )ثٝ اح٥ل ثٗا  كٚا٤ت ؿٚكٜ، ثٝ

َ »و٥ٙٓ:  ٣ٔ ٞوب٢ ك٢ٚ   ٔغٛالٖ آثبؿتل٤ٗ ٚ ثٟتل٤ٗ ثؾو
روب ثلتول٢    م٥ٔٗ كا وٝ امِغبػ فٕلاٖ ٚ رٕق٥ت ثل ٕٞٝ

ٚ   ١ؿاُت ٚ ٔلؿَٔ ام ٕٞو  ؽوٍٛ   رٟب٥٘وبٖ ٥٘ىٛؽوٛتل 
٘نؿ٤ه ثٝ ٤وه ًوبَ ٌلفتٙوـ ٚ     ٔـت٣ ؿك ،كفتبكتل ثٛؿ٘ـ

ٌلصووٝ .« ٍ٘قاُووتٙـ  وووي كا ؿك آٖ ُووٟلٞب م٘ووـٜ ٞوو٥ش
ٚ  736أپلاعووٛك٢ ٔغووَٛ ثووب ٔوولي اثًٛووق٥ـ ؿك ًووبَ  

ؿكپ٣ ووٝ ؿك ٥ٔوبٖ ربِ٘و٥ٙبٖ ٢ٚ كػ ؿاؿ،     ٞب٢ پ٣ رًٙ
ٞوب٢ ٔغّو٣    م٥ٔٗ ٥ٔبٖ عىٛٔوت  ا٤لاٖٚ  امٞٓ فلٚپب٥ُـ

ـ  ٝ  ؛ أوب ا٤وٗ ؽوٛؿ   ٔتقـؿ٢ تم٥ٌٓ ُو تٟوبرٓ  ًوبم   م٥ٔٙو
 ٤قٙوو٣ ا٥ٔلت٥ٕووٛك ٌٛكوووبٖ ثووٛؿ  ؿ٤ٍوول، ٣روو٤ٛ رٟووبٖ

ٔٛرت تغ٥٥لات٣ ؿك ع٥بت ٥ًب٣ً  ( و1383ٝ)عٟٕبًج٣، 
 .ا٤لاٖ ُـ

ثوب   ُٛاٞـ تبك٤ؾ٣، ؿٚكاٖ عىٛٔت ت٥ٕٛك كا ؿكٔمب٤ٌٝ
ؿٚكاٖ ًّغ١ اًالف ٟٔبرٓ ؽٛؿ، ٤قٙو٣ ٔغوٛالٖ، ثٌو٥بك    

 ولؿ وٝ ا٤زبؿ ثنك٣ٌ أپلاتٛك٢ ؿٞـ. اٚ ٔتفبٚت ِ٘بٖ ٣ٔ
 مك٤ٗ ٚ اكؿ٢ٚ ٌٔىٛ ام ٚ ٔـ٤تلا٘ٝ ؿك٤ب٢ تب ٞٙـًٚتبٖ ام
 ٘تب٤ذ عىٛٔت اٚ، تلاوٓ .ٌلفت ؿكثل٣ٔ كا فبكى ؽ٥ّذ تب

ٓ  ولاٖ عبُٓ ام عّٕٝ ثٝ ًلم٥ٔٗ ث٣ حلٚت  روٛاك  ٞب٢ ٞو
ا٘جبُوتٝ   ًوٕللٙـ،  ٤قٙو٣  ا٤ٗ أپلاتٛك٢، ٔلون ؿك وٝ ثٛؿ
 ًلاًول  ؿك وولؿ. ا٥ٙٔوت   فلٚوَ ؽب٣ٍ٘ ٞب٢ رًٙ ُـ.

ٗ   ٞب٢ كاٜ ٚ ثلللاك أپلاتٛك٢ ُوـ.   آًوٛؿٜ  ٚ تزوبك٢ أو
ُ  ثٙبٞب٢ ٚ ٤بفتٙـ آثبؿ٢ ٚ فٕبكت ُٟلٞب ٔزـؿاً  ٚ ٔزّو

ٖ  ٚ ت٥ٕوٛك  ؿًوتٛك  ثٝ ثبُى٣ٞٛ  آٖ ُوٟلٞب  ؿك اٚ ٘ٛاؿٌوب
ٖ  كٚمٌوبك  ؿك وٝ ٞلات ُـ. ُٟل اعـاث ٝ  ٔغوٛال  وّو٣  ثو
 ت٥ٕوٛك٢  ُبٞلػ ؿًتٛك ثٝ ،807 ًبَ ثٛؿ، ؿك ؿ٤ـٜ آ٥ًت
 .(1386)كف٥ق٣، ُـ  پلكٚ٘ك ٚ آثبؿ ٔزـؿاً
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فٙوٛاٖ   آكأَ ٚ ُىٜٛ ٌ٘ج٣ وٝ ؽغ١ ؽلاًبٖ ثنكي ثٝ
ٔلون عىٛٔوت ت٥ٕٛك٤وبٖ، پوي ام ٌوقكاٖ ؿٚكاٖ ًو٥بٜ      

رب٘جوٝ   ٞب٢ ٕٞٝ ؿ٤ـ، م١ٙ٥ٔ تًٛقٝ ؽٛؿ ٣ٔ ًّغ١ ٔغَٛ ثٝ
امرّٕٝ تًٛق١ فل٣ٍٙٞ ٚ ٞٙل٢ كا ؿك ا٤وٗ ؽغوٝ فولاٞٓ    

ِغبػ فلٍٞٙو٣ ؿك   كٚ، ٤ى٣ ام ؿٚكاٖ ثبِ٘بط ثٝ ولؿ. اما٤ٗ
 ٠ؿٚكتوٛاٖ ٌفوت    ُوٛؿ. ٔو٣   اًبٖ ٔغٌٛة ٣ٔتبك٤ؼ ؽل
فلٞٙووً ٚ ٞووب٢ ٔتٙووٛف٣ ام  ؿك تِووىُ رٙجووٝ ،ت٥ٕووٛك٢

 ٚٞٙلٞب٢ اًوال٣ٔ ٚ كٚ٘وك آٖ ٔوٛلق٥ت٣ ثٌونا ؿاُوتٝ      
ا٘ـ٤ِووٝ ؿك ا٤ووٗ وُٛووَ أوولا٢ ت٥ٕووٛك٢ ؿك افووتال٢ 

 ْ ـ     ؛ا٘ىبك٘بپوق٤ل اًوت   ٔلمٚثوٛ آٚك٢  م٤ولا ا٤ِوبٖ ثوب رٕو
ٖ ؽلاًووب ؽغوو١تٛاٌ٘ووتٙـ ؿك  ؿاِ٘ووٕٙـاٖٞٙلٔٙووـاٖ ٚ 

ٝ   فل٣ٍٙٞ ٚ ٔلون٤ت ـ  ٝ ا٢ ثو  ٞٙول٢ ثلرٌوت  ٚروٛؿ آٚك٘و
 .  (1375)أب٣ٔ، 

ؿك روقة  ٚ پي ام اٚ رب٥ِ٘ٙبٖ ٚ فلم٘وـاَ٘،  ت٥ٕٛك 
ؿاِ٘ووٕٙـاٖ ٚ ٞٙلٔٙووـاٖ ٚ ٔقٕووبكاٖ ثووٝ ٔموول  عىٛٔووت 

٘ؾوول ام  وووٝ ٓوولف ٘ـ. ُووبٞلػوُٛوو٥ـ  ثٌوو٥بك ؽوو٤َٛ
ٞولات كا  پل٥ٞنوبك٢، ثٝ ٌٛاٜ تبك٤ؼ ٔلؿ٢ ثبفلًٞٙ ثٛؿ، 

ـ  ٚ ؿول٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ٚ ٔٛكؽبٖ  ،ُبفلاٖ ،ٔزٕـ فضال  ٠فو
م٤بؿ٢ ام ٞٙلٔٙـاٖ كا ثٝ اًتٌٙبػ ٚ ٔٔٛكًبؽتٗ وتوبة  

فلم٘وـ   ،ًث٥و  ِٟٔٛك ؽوٛؿ ٌٕبُوت. اِو     ١ثلا٢ وتبثؾب٘
ٖ  ،ُبٞلػ ووٝ ثٙوب٢    ٥٘ن ام ِٔتبلبٖ فّٓ ٚ ٞٙل ثٛؿ، صٙوب

ث٣ٍ٥ ِٟٔٛك اًوت. ثب٤ٌوٙمل، پٌول     اٚ ثٝ م٤ذ اِ « م٤ذ»
ؽٛا٘ـ ٚ  رب ثٝ ٞلات فلا٣ٔ ٕٞٝ ُبٞلػ ٥٘ن ٞٙلٔٙـاٖ كا ام

ربِ٘وو٥ٙبٖ ت٥ٕووٛك ؿك  .(1375)أووب٣ٔ،  ووولؿ تلث٥ووت ٔوو٣
ا٢  اِقوبؿٜ  ٞب ٥٘ن ا٥ٕٞت فٛق ؽلاًبٖ ثنكي ثلا٢ وتبثؾب٘ٝ

ا٢ ام توبك٤ؼ ا٤ولاٖ    لبئُ ثٛؿ٘ـ وٝ ٘ؾ٥ل آٖ ؿك ٞو٥ش ؿٚكٜ 
ؿال٤وُ كُوـ ٚ   . ام (1381)ا٥ٔلؽوب٣٘،  ُٛؿ  ِٔبٞـٜ ٣ٕ٘
٢ اًت وٝ ٔغممبٖ ٚ ٔؤِفوبٖ  ا ٞب، اًتفبؿٜ كٚ٘ك وتبثؾب٘ٝ

توأ٥ِف ٚ توـ٤ٚٗ آحوبك ؽوٛؿ       ام وتبثؾب٘ٝ ٚ ٔٙبثـ آٖ ثلا٢
ثووٝ ًووفبكٍ أوولا ٤ووب   ،ا٤ووٗ آحووبك غبِووت  ٘ووـ.لؿو ٔوو٣
. ؿك پق٤لفتوٝ اًوت   ٞب ٓٛكت ٣ٔ ا٘ـكوبكاٖ وتبثؾب٘ٝ ؿًت
ِٔووٟٛكتل٤ٗ ٤ٌٛ٘ووٙـٌبٖ ٚ ؿاِ٘ووٕٙـا٣٘ وووٝ ؿك   مٔوول٠

ؿ ًووالع٥ٗ ت٥ٕووٛك٢ ثووٝ ؽّووك آحووبك ؽووٛ  ٞووب٢ وتبثؾب٘ووٝ
اِـ٤ٗ ف٣ّ ٤نؿ٢  ُلف ٚ تٛاٖ ثٝ ؽٛا٘ـ٥ٔل ا٘ـ، ٣ٔ پلؿاؽتٝ

)ا٥ٔلؽوب٣٘،   اِـ٤ٗ رِٕو٥ـ وبُوب٣٘ اُوبكٜ وولؿ     ٚ غ٥بث
1379.) 

ٞلتموـ٤ل، ؿك ا٤وٗ ٔمبِوٝ توالٍ ُوـٜ اًوت اٚضوبؿ         ثٝ
فل٣ٍٙٞ ؽلاًبٖ ثنكي ؿك ؿٚك٠ ت٥ٕوٛك٢، ثوب تأو٥وـ ثول     

ا٢ ام فلٞٙوً وٟوٗ    فٙٛاٖ رّوٜٛ  ٞب ثٝ ٌٌتلٍ وتبثؾب٘ٝ
َ    ا٤ٗ ؽغٝ ٞوب٢   ثٝ ت٤ٛٔل و٥ِـٜ ُوٛؿ. اٌلصوٝ پووٚٞ

ث٥ٌبك٢ ؿكثبك٠ ؽلاًوبٖ ثونكي ؿٚكاٖ ت٥ٕوٛك٢ ا٘زوبْ ٚ     
ا٘تِبك ٤بفتٝ اًت وٝ ٞل٤ه ام مٚا٤ب٢ ٔؾتّف التٔبؿ٢، 

رغلاف٥ب٣٤، ٞٙل٢ ٚ عت٣ فل٣ٍٙٞ ثوـاٖ   ٥ًب٣ً، تبك٤ؾ٣
ٝ   پلؿاؽتٝ اًت؛ ٥ِىٗ ٔٛضٛؿ ُىُ ٞوب ٚ   ٥ٌول٢ وتبثؾب٘و

فٙٛاٖ وبٖ٘ٛ ا٣ّٓ تٛروٝ،   ٔلاون فل٣ٍٙٞ ؿك ا٤ٗ ؿ٤بك ثٝ
 ؽٛكؿ. صِٓ ٣ٔ ؿك وٕتل پو٣ِٞٚ ثٝ

 
2 ِ ّزإ   . هرٍگٕ  َماُ تر سرگذضت  تاتخاًز

 خراساى رٍگاى اسالهٖ ما پ٘ص از م٘وَگٗاى
ْ  توب  ٞزول٢  ًْٛ للٖ ام ٖ  ٞزوٛ ٝ  ص٥ٍٙنؽوب ٖ  ثو  ا٤ولا

 ف٣ّٕ ٔلون٤ت ثؾبكا، ٔلٚ، ثّؼ، ٥ِ٘بثٛك ٚ غن٘ٝ ُٟلٞب٢
 ٞب ؿاٍِ٘بٜ ٚ ٞب ٔـكًٝ ُٟلٞب، ا٤ٗ ام ٞل٤ه ؿك ٚ ؿاُتٙـ

 پوولٚكٍ ثوولا٢ ثبفؾٕووت ٚ ثوونكي ٞووب٢ وتبثؾب٘ووٝ ٚ
 ٚ ؿاُووت ٚرووٛؿ فّووٓ عبِجووبٖ ٚ ٔغممووبٖ ٚ ؿاِ٘ووٕٙـاٖ
 ٚ ا٤وولاٖ ٘مووبط ؿٚكتوول٤ٗ ام فلٞٙووً، ٚ اؿة ؿًٚووتـاكاٖ
ـ  ٔو٣  ك٢ٚ ُوٟلٞب  ا٤ٗ ثٝ ٔزبٚك وِٛكٞب٢ ٝ  ٚ آٚكؿ٘و  ثو

 ٔغضول  ام ٚ پلؿاؽتٙـ ٣ٔ ؽٛؿ ؿاَ٘ ٚ تغ٥ٔالت تى٥ُٕ
ٝ  ٔتقوـؿ  ٞب٢ ٔـكًٝ ؿك وٝ ؿٚكاٖ ا٤ٗ ثٙبْ ؿإِ٘ٙـاٖ  ثو
ْ  ٞوب٢  ؿاِ٘ىـٜ ؿكعم٥مت، ٚ ؿاُتٙـ اُتغبَ تـك٤ي  فّوٛ
 اًتفبؿٜ كا٤ٍبٖ ثٛؿ٘ـ، ثٝ ٘م٣ّ ٚ فم٣ّ ٚ ٔٙمَٛ ٚ ٔقمَٛ

 .(1346فلػ،  )ٕٞب٤ُٖٛـ٘ـ  ٣ٔ ثلؽٛكؿاك ٚ ولؿ٘ـ ٣ٔ
ؽلاًبٖ ؿك ؿٚكاٖ اًال٣ٔ ووٝ ؿك   ١٘ؾٌت٥ٗ وتبثؾب٘

غن٘ٝ اًوت ووٝ ؿك    ١ٔٙبثـ تبك٤ؾ٣ ٘بْ ثلؿٜ ُـٜ، وتبثؾب٘
٘ف٥ٌو٣ ام وتوبة    ١للٖ ؿْٚ ٞزل٢ پبثلرب ثٛؿٜ ٚ ٌ٘وؾ 

ُـٜ اًت. ا٤وٗ وتبثؾب٘وٝ    ٔمـى ٥٘ن ؿك آٖ ٍٟ٘ـاك٢ ٣ٔ
 ٖ ثٟوووب٢ آٖ ؿك  ؿاكا٢ فٟلًوووت ثوووٛؿٜ ٚ وتوووت ٌووولا

جو٣،  )عج٥ ـٜ اًتُ ٔغبفؾت ٣ٔ ،ُـٜ ٞب٣٤ لفُ ٓٙـٚق
امؿًوت  احل آتوَ  ، ثل546ًبَ  كا٤ٗ وتبثؾب٘ٝ ؿ (.1341
 .  اًت كفتٝ
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ٚكم٤ـ٘وـ   اٞتٕبْ ٣ٔث٥ٌبك ًبٔب٥٘بٖ وٝ ثٝ فلًٞٙ ٚ اؿة 
اِلئ٥ي  ٥ُؼٞب٢ ٔتقـؿ٢ ؿاُتٙـ.  ؿك ٔبٚكاءاِٟٙل وتبثؾب٘ٝ

ثووٝ وٌووت ارووبمٜ ام   ،ًوو٥ٙب ؿك ُوولط عووبَ ؽووٛؿ  اثووٗ
٢ٚ ؿك  ١ٔٙٔٛك ًبٔب٣٘ ثولا٢ اًوتفبؿٜ ام وتبثؾب٘و    ثٗ ٘ٛط

 ١ُوٛؿ ووٝ ا٤وٗ وتبثؾب٘و     ثؾبكا اُبكٜ ولؿٜ ٚ ٔتقول ٔو٣ 
 ثٙووـ٢ ُووـٜ ثووٛؿ  كٍٚ ٔٛضووٛف٣ عجمووٝ ثووٝ ،ثبُووىٜٛ

 .  (1370)ٔزتجب٣٤، 
ووٝ  اَٚ لولٖ پوٙزٓ    ٥٘١ِبثٛك ؿك اٚاؽل ٥ٕ٘و ٘ؾب١٥ٔ 
َ   ٔغُ تّٕوق  ٢ ٕٞضوٖٛ  آٔوٛماٖ ٘بٔوـاك   عوالة ٚ ؿا٘و

ثٛؿ،  ٚ اٚعـاِـ٤ٗ ا٘ٛك٢ اث٥ٛكؿ٢ ٚ ؽ٥بْ ٔغٕـ غنا٣ِ أبْ
ووٝ   (1311)رٛاٞلوالْ،  فب٣ِ ثٛؿٜ اًت ١كا٢ وتبثؾب٘ؿا

 ١وتبثؾب٘و  ثب ع١ّٕ ٔغَٛ ثٝ ا٤ٗ ُٟل ووبٔالً ٤ٚولاٖ ُوـ.   
، ٤ىوو٣ ؿ٤ٍوول ام ٌٔووزـ فم٥ووُ ٤ووب فمووال ؿك ٥ِ٘ووبثٛك  

غُنٞب ثٝ ا٤ٗ ُٟل ؿك ًبَ  ٞب٣٤ ثٛؿ وٝ ؿك ع١ّٕ وتبثؾب٘ٝ
ؿك ُولط  ( 834توب 763. عبفؼ اثلٚ )ؿك آتَ ًٛؽت ،548

امرّٕٝ ؽلاث٣ ووٝ ؿك فٟوـ   »٤ٌٛ٘ـ:  ص٥ٙٗ ٣ٔ ا٤ٗ ٚالقٝ
ٌفتٙوـ   ٌٔزـ٢ ثٛؿ وٝ آٖ كا ٌٔزـ فمال ٣ٔ ،غناٖ ُـ

ٞناك ٔزّـ وتبة ام ا٘وٛاؿ   پٙذ ،وتت ٔقتجل ١ٚ ؿك آٖ ؽنا٘
آ٘زب ثل عّجٝ ٚلوف ثوٛؿ، آتوَ مؿ٘وـ ٚ ِٞوت       فّْٛ ؿك

ٔـكًٝ ام ٔـاكى ؽّفب ثٛؿ ٚ ٞفـٜ ٔـكًٝ وٝ ٔؾّٔٛ 
ؿ٤ٍل ووٝ ؿك ٞل٤وه    ١آغبة ُبفق٣ ثٛؿ ٚ پٙذ وتبثؾب٘

ثٌٛؽت ٚ ٞفت وتبثؾب٘ٝ غبكت ولؿ٘ـ  ،ٔجبِغ٣ وتبة ثٛؿ
ـ    ،ٚ ٔزٕٛؿ )ا٥ٔلؽوب٣٘،   «ثٝ ٘لػ وبغوق ٚ ٔموٛا ثفلٚؽتٙو

1381). 
ؿك آٖ ؿك ُٟل ٔولٚ، ؿك ٥ٕ٘و١ ؿْٚ لولٖ پوٙزٓ ووٝ      

فّٕو٣ ٚ ارتٕوبف٣ ثلؽوٛكؿاك     ؿكرو١ تل٤ٗ  ام ٟٔٓ ،ٍٞٙبْ
 ووٝ ٤ىو٣  ٢ تأ٥ًي ُـ ؿ٤ٍل ١٘ؾب٥ٔ ١ٔـكًٜ اًت، ثٛؿ

  ٝ ٤وبلٛت  . كفوت  ُوٕبك ٔو٣   ام ٔلاون فل٣ٍٙٞ ؽلاًوبٖ ثو
ا٤وٗ   ٠ؿكثوبك  ،ؿاٖ ٘ب٣ٔ اًوال٣ٔ  ٔٛكػ ٚ رغلاف٣ ،ع٢ٕٛ

ٗ »٤ٌٛ٘ـ:  ُٟل ٚ ٔـكًٝ ٚ وتبثؾب٘ٝ آٖ ٣ٔ  ،ُوٟل  ؿك ا٤و
ؿٜ ٌٙز٥ٙٝ ام وتوت ٔٛلٛفوٝ ثوٛؿ ووٝ امرٟوت وخولت ٚ       

ٞب ؽنا٘و١   ٘ؾ٥ل آٖ كا ؿك ؿ٥٘ب ٥٘بفتٓ... ٤ى٣ ام آٖ ،٥٘ى٣٤ٛ
ٗ اِ اِىتت ٘ؾبْ ٗ  ّٕه عٌو اٚ ثوٛؿ.   ١اًوغك ؿك ٔـكًو   ثو

ٟ٘ب٤ت آًوبٖ ثوٛؿ. ٕٞوٛاكٜ     ٞب ث٣ اًتفبؿٜ ام ا٤ٗ وتبثؾب٘ٝ
ثبا٤ٙىٝ ؿ٤ٌٚت ؿ٤ٙبك  ،ث٥َ ام ؿ٤ٌٚت ٔزّـ ام ا٤ٗ وتت

)عم٥مو٣،  «ٔوٗ ثوٛؿ   ١ثـٖٚ ٚؿ٤قٝ ؿك ؽب٘و  ،اكمٍ ؿاُت
1374) . ٓ ٝ  ،ٔلٚ تب اٚا٤ُ للٖ ٞفوت  ٞوب٢ ٔتقوـؿ   وتبثؾب٘و

ٝ   ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن رٍّٕو٣ ؿك آتوَ ٤وٛكٍ تبتوبك      ؿاُوتٝ وو
ٔولٚ كا وووٝ ؿك   ١فن٤ن٤وو ١وتبثؾب٘و ًوٛؽت. ام آٖ ٥ٔووبٖ،  

 ١توٛاٖ وتبثؾب٘و   ٌٔزـ ربٔـ ا٤ٗ ُٟل لولاك ؿاُوتٝ، ٔو٣   
ًٙزل ًّزٛل٣ ؿاٌ٘ت وٝ  ًّغبٖ ٠ف٣ٕٔٛ ٣ٕٟٔ ؿك ؿٚك

 ٞناك رّـ وتبة ٔٛرٛؿ ؿك آٖ ٚلوف فوبْ ثوٛؿٜ اًوت    12
 .(1381)ا٥ٔلؽب٣٘، 

ٝ جوبة  االِ ِجوبة  ٠توقول ٔغٕـ فوٛف٣ ؿك   ٘وبْ ًوٝ    ثو
 ١ًولپُ ثبماكصو   ١وٙـ: ٘ؾٌت وتبثؾب٘ وتبثؾب٘ٝ اُبكٜ ٣ٔ

ثؾبكا وٝ ٢ٚ ؿ٤ٛاٖ اُقبك ثٟلاْ ٌٛك، پبؿُوبٜ ًبًوب٣٘ كا   
ًولؿ ٚ آثوـاك    ١٘ؿك آ٘زب ٔغبِقٝ ولؿٜ اًت؛ ؿ٤ٍل وتبثؾب

 (551توب 492ًٕللٙـ وٝ ؿ٤ٛاٖ ًّغبٖ اتٌن ؽٛاكمِٔبٜ )
ْٛ ٥٘ون ؿك  ًو  ١ؿك آٖ وتبثؾب٘ٝ ٔٛرٛؿ ثٛؿٜ اًت؛ وتبثؾب٘

 «ًل٘ـ٤ج٣ ١وتبثؾب٘»ًٕللٙـ ثٛؿٜ وٝ فٛف٣ ام آٖ ثب ٘بْ 
 ١ٔـكًو  ١وتبثؾب٘و ؿ٤ٍول،  (. 1381)ا٥ٔلؽب٣٘،  وٙـ ٤بؿ ٣ٔ

ُ   ٌٔقٛؿث٥ه ثؾبكا وٝ ثٝ اهلل  ٘مُ ؽٛارٝ كُو٥ـاِـ٤ٗ فضو
تل٤ٗ ٚ ٔقٕٛكتل٤ٗ ٔـاكى آٖ ؽغ ٝ ثٛؿ ٚ  ٔقؾٓ ،ٕٞـا٣٘
ٝ   ١ؿك عّٕ ، 671ؿك ًبَ   ١ٕٞو ٕٞولاٜ   آثبلبؽبٖ ٔغوَٛ ثو

ـ  وتت ٘ف٥ي آٖ ؿك آتَ ًوٛؽت  ٗ  )كُو٥ ُ  اِوـ٤ اهلل،  فضو
1967). 
ٔغوَٛ ثوٝ ا٤ولاٖ،     ١ثوب عّٕو  تلت٥ت، ِٔؾْ اًت  ثـ٤ٗ

ثوٝ  ؿك ًلم٥ٔٗ ؽلاًوبٖ   ٞب ام وتبثؾب٘ٝ ث٥ٌبك٢ًلُ٘ٛت 
 ٢ ٔٙزل ُـٜ اًت. ٘بثٛؿ
 
ّإ مَسؼٔ فرٌّگٖ خراسزاى تزسگ     . زه3ٌِ٘

 رگ ػصر م٘وَگٕ
ؽٟٛك ت٥ٕٛك ؿك اٚاؽل للٖ ِٞتٓ ٞزل٢ ٚ پ٥ـا٤َ ؿِٚت 

ا٢ ثلا٢ ًلم٥ٔٗ ؽلاًوبٖ   ت٥ٕٛك٢، تجقبت ٚ آحبك ٌٌتلؿٜ
ـ  ُٕبك ٔو٣  ت٥ٕٛك ًِٙ فبتظ ٔغَٛ ثٕٝٞلاٜ ؿاُت.  ثٝ  ؛آٔو

٣ِٚ ؿكعم٥مت ام اٞب٣ِ ًٕللٙـ ٚ ام ٘واؿ تلوٕٗ ثٛؿ ٚ ثٝ 
ث٥ٌبك  ،ؿ٤ٗ ٔج٥ٗ اًالْ فم٥ـٜ ؿاُت ٚ ؿك ٔقٞت ؽ٤َٛ

ٝ  ثٛؿ ٔتقٔت ٔٙوـ   . ت٥ٕٛك ثٝ فلًٞٙ ا٤لا٣٘ ثٌو٥بك فاللو
اٚ ثوٝ ا٤ولاٖ ثولا٢ ا٤ولاٖ ٚ      ١ثٛؿ، ٌلصٝ ٔتأًوفب٘ٝ عّٕو  

آٔوـ ٚ ام   ُٕبك ٔو٣  فؾ٣ٕ٥ ثٝ ١ٞب٢ ٔزبٚك فبرق ًلم٥ٔٗ
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. ٘جلؿٞوب ٚ  (1380)ؽوـاؿاؿ٤بٖ،   ُوٛؿ  آٖ ثٝ مُت٣ ٤بؿ ٣ٔ
فتٛعبت اٚ، ام ٌٔىٛ ٌلفتٝ تب ٞٙـ ٚ ام ٔلمٞب٢ صو٥ٗ توب   

ٞوب٢   ك٤ون٢  ثبك ٚ ؽٖٛ ، ثب فزب٤ـ ؽِٛ٘تًٛاعُ ٔـ٤تلا٘ٝ
وٝ ٘بْ ؽوٛؿ كا ؿك توبك٤ؼ    ا٢ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٕٞلاٜ ثٛؿ؛ ثٝ ك٤ٚٝ ث٣
تول٤ٗ فبتغوبٖ ثوٝ حجوت كًوب٘ـ.       فٙٛاٖ ٤ى٣ ام ًفبن ثٝ

ٍ   ثبٚرٛؿا٤ٗ، ثؾوَ فٕوـٜ   ٞوب، ٘وٝ ثوٝ     ا٢ ام ا٤وٗ ٤وٛك
ٞب٢ ٥ًب٣ً ٚ ٘ؾب٣ٔ، ثّىٝ ثب ٔالعؾبت التٔبؿ٢  ا٥ٍ٘نٜ

٘ضٝ ام غٙب٤ٓ ٚ پوَٛ ٚ حولٚت ام   پق٤لفت تب ٞلآ ا٘زبْ ٣ٔ
آٚكؿ، ٓلف تًٛق١ التٔوبؿ٢   ٣ٔ  ؿًت ٞب ثٝ وِٛكٌِب٣٤

ٌلاٖ، ٞٙلٔٙـاٖ، فّٕوب ٚ   كٚ، ٓٙقت ٔبٚكاءاِٟٙل وٙـ. اما٤ٗ
وٛصب٘ـ  ؿإِ٘ٙـاٖ كا ام ٕٔبِه ٔفتٛعٝ ثٝ ٔبٚكاءاِٟٙل ٣ٔ

. ووٛس ٞٙلٔٙوـاٖ ٚ ا٘ـ٤ِوٕٙـاٖ، ؽوٛؿ     (1388)٘بؽل٢، 
ٚ ف٣ّٕ لّٕولٚ عىٛٔوت اٚ    ٘بؽٛاًتٝ ثٝ تًٛق١ فل٣ٍٙٞ
ٝ   ؿك ٔوبٚكاءاِٟٙل ٔٙزول ٔو٣    ٝ  ُوـ؛ ثو ووٝ ٤ىوو٣ ام   ا٢ ٌٛ٘و

ٞب٢ كٚ٘ك ٌ٘ج٣ ٚ پ٤ٛب٢ ف٣ّٕ ٚ فل٣ٍٙٞ ٚ ٞٙل٢  ؿٚكٜ
 تبك٤ؼ ا٤لاٖ كا ثب٤ـ ؿٚك٠ ت٥ٕٛك٢ ؿاٌ٘ت.

ٞب٢ ت٥ٕٛك ٚ آثبؿا٣٘ ُٟل ًٕللٙـ ٚ  ؿك٘ت٥ز١ ٥ًبًت
ارتٕبؿ ث٥ٌبك٢ ام ؿإِ٘ٙـاٖ ؿك ا٤ٗ ُٟل ٚ كفب٤ت رب٘ت 
آ٘بٖ، ٞٙلٔٙـاٖ ٚ ا٘ـ٤ِٕٙـاٖ ٚ ؿإِ٘ٙـاٖ ام ١ٕٞ ٘موبط  
ثٝ ا٤ٗ ٔلون ف٣ّٕ ٚ فلٍٞٙو٣ ك٢ٚ آٚكؿ٘وـ ٚ ؿك ا٘وـن    

مٔو٥ٗ   ٔـت٣، ُٟل ًٕللٙـ ثٝ ٤ى٣ ام ٔلاون ف٣ّٕ ِٔلق
. امرّٕٝ فبِٕبٖ ثنكي آٖ (1380)٥ٔلرقفل٢، تجـ٤ُ ُـ 

تٛاٖ ام فالٔٝ ٥ٔل٥ًـُول٤ف رلروب٣٘، ٔٛال٘وب     مٔبٖ ٣ٔ
اِوـ٤ٗ   ُوٕي  قٛؿثٗ فٕلاِتفتوبما٣٘، ُو٥ؼ  اِـ٤ٗ ٌٔو  ًقـ

اِوـ٤ٗ   اِـ٤ٗ ُب٣ٔ، ُٟبة ٔغٕـثٗ ٔغٕـ اِزلم٢، ٘ؾبْ
فجـاهلل ؽٛاف٣ ٔقلٚف ثٝ عبفؼ اثلٚ ٚ ث٥ٌبك٢ ؿ٤ٍل ٘وبْ  
ثلؿ وٝ ٞل٤ه ام ثالؿ ؿ٤ٍول ثوٝ ؽغو١ ؽلاًوبٖ ٚ ُوٟل      

 ًٕللٙـ ك٢ٚ آٚكؿ٘ـ.
١ فّٕو٣ ٚ  آو٣ّ تًٛوق  تٛاٖ فٛأوُ   عٛكو٣ّ، ٣ٔ ثٝ

كا صٙوو٥ٗ  ٤وولاٖ ؿك ؿٚكاٖ ت٥ٕووٛك٢٢ اٞٙوول فلٍٞٙوو٣ ٚ
 ؽالٓٝ ولؿ: 

ت٥ٕوٛك٢   ألا٣٢ ؿكامٔـت عىٕلا٘ :ثثات س٘اسٖ .1
تل٤ٗ فٛأُ ُىٛفب٣٤ فلًٞٙ ٚ ٞٙل ؿك ا٤ٗ فٔل  ام ٟٔٓ
ٚ  ٣٘فوٛف ٥ًبًو   ١ؿأٙو  ؿٚكاٖ،وٝ ؿك ا٤ٗ  رب آٖ ام اًت.
اثقبؿ ع٥وبت ارتٕوبف٣ ٚ فلٍٞٙو٣     تٕبْ ،ت٥ٕٛك٤بٖ ٢فىل

ًوب٥ِبٖ   آ٘وبٖ عو٣   التوـاك ؿٚاْ ٌلفوت،   ٣ٔؿكثلربٔقٝ كا 
٤وبك٢   ؽوٛؿ  ٞب٢ كا ؿك افٕبَ ٥ًبًت ت٥ٕٛك٤بٖٔتٕبؿ٢، 

 .كًب٘ـ ٣ٔ
ٓ  ٤ى٣ ام فٛأُ ُه ث٣ :گًٍق اقتصارٕ .2  ٟٔو

 اٚضوبؿ ِغبػ فلٍٞٙو٣ ٚ ارتٕوبف٣،    ثٝ ،ُىٛفب٣٤ ربٔقٝ
ُووـٜ،  تووبك٤ؾ٣ ثغووج ٠ؿك ؿٚك ٌٔووبفـ التٔووبؿ٢ اًووت.

التٔوبؿ٢ رٛأوـ تغوت     وٝ ث٥وبٖ ُوـ، ُولا٤ظ    ٌٛ٘ٝ آٖ
٢ ام پ٥ِلفت ك٥ًـ وٝ ثوبٚرٛؿ  عـعبو٥ٕت ت٥ٕٛك٤بٖ ثٝ 

أوٛك   ١رب٘جو  كٚ٘ك ٕٞٝ م١ٙ٥ٔٞب،  ٚ ٘بوب٣ٔ ٞب تج٥ٔٔ ١ٕٞ
ُوـٜ،   ٞب٢ فتظ ًلم٥ٔٗ ١فل٣ٍٙٞ ٚ فٕلاٖ ٚ آثبؿا٣٘ ٕٞ

 .ـآ٤ٚٔوٜ ًٕللٙـ، فلاٞٓ  ثٝ
 :ػلوإ رٗي مکرٗنهذّثٖ ٍ  ّإ آزارٕ. 3

ٔقتموـاٖ  ٔوقٞت عٙفو٣ ثٛؿ٘وـ،     پ٥لٚاٖثبآ٘ىٝ ت٥ٕٛك٤بٖ 
ُو٥ق٥بٖ كا ؿك افتموبؿات ؽوٛؿ آماؿ     ٤ٚووٜ  ثٝ ،ًب٤ل ٔقاٞت

بٖ ت٥ٕوٛك٢ ثوٝ   عىٕلا٘و ٔٙـ٢  فاللٝ احلؿك . ٌقاُتٙـ ٣ٔ
بٖ ام ثنكٌبٖ ؿ٤ٗ، ٔغبِقبت ٚ ٔجبعخبت ا٤ِؿ٤ٗ ٚ عٕب٤ت 

  .اُٞ ٔقٞت فن٣٘ٚ ٌلفت ٠ٚ فـ  كٚاد ٤بفت ث٥ٌبك ؿ٣ٙ٤
ػلَم ٍ حواٗت از راًطوٌتاى ٍ  . گسترش4

ت٥ٕوٛك٢ كا   فٔول  :هتاگس ػلوٖ ٍ رٌٖٗ م س٘س
ٞوب كٚ٘وك    ؿك آٖفّٓ ٚ ؿاَ٘ ٞب٣٤ ُٕلؿ وٝ  ام ؿٚكٜ ثب٤ـ
كا ثب٤وـ ؿك عٕب٤وت ٚ   ا٤وٗ أول   فّوت   ٤بفت. ٥ٍ٢لٕصِ

ت٥ٕوٛك   ٚ ٔقلفت رٌوت.  ؿاَ٘ام اكثبة  بٖت٥ٕٛك٤  تز٥ُّ
ثنكٌوبٖ   ثوب  ٚ ثٝ ٔٙوبؽلٜ  اُتثب فبِٕبٖ اكتجبط ؿ ٛاكٜٕٞ

ْ  ٚ ٔقٞج٣  ٔؾتّف ٞب٢ عل٤مت ٝ  اُٞ ووال عوٛكو٣ّ   ٚ ثو
اٚ ثوٝ فّوٓ    ؿاؿ. ِ٘وبٖ ٔو٣   ٚافول  ١فالل ،ربٔقٝ بٖكٚعب٥٘

تقوـاؿ ٔوـاكى ٚ   كٚ  ؛ اما٤ٗؿاُت  عت ٞٓ فاللٝ٘زْٛ ٚ 
 .ت٥ٕٛك٢ ث٥ٌبك ثٛؿ ٠ٔلاون تق٥ّٓ ؿك ؿٚك

ؽٟوٛك   :ٌّرهٌزتاى اًتٗطوٌتاى ٍ اجتواع . 5
ام  ؿؽٛ مٔبٖتٛا٘ب وٝ ٞل٤ه ؿك  ٣ٞٙلٔٙـا٘ا٘ـ٤ِٕٙـاٖ ٚ 

ٞٙل ا٤وٗ  فّٓ ٚ ٥ٌل٢  ؿك اٚد ٌٕبٖ ٣٘ٛاؿك كٚمٌبك ثٛؿ٘ـ، ث
ارتٕبؿ ثنك٣ٌ ام ٞٙلٔٙـا٣٘ ثب  ؿاُت.  ؿٚكٜ تأح٥ل ٌٔتم٥ٓ

 كا فلٓوت  كًوْٛ ٔؾتّوف ٚ ٔتفوبٚت   ٚ  ٞب ٚ آؿاة فلًٞٙ
 ؿآٚكتقبُٔ ٚ تجوبؿَ ا٘ـ٤ِوٝ ٥ٔوبٖ ا٤ِوبٖ فولاٞٓ        ثلا٢

 (.1387)وب٣ًٚ، 
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تلت٥ت، اٚضبؿ فل٣ٍٙٞ ؽلاًبٖ ثقـ ام ؿٚك٠ فتولت،   ثـ٤ٗ
فلٓت ثبِٙـ٣ٌ ٚ تزـ٤ـ ع٥بت كا ؿك فٟـ ت٥ٕٛك٢ ٥ٟٔوب  

فٙٛاٖ ٔأٔٗ وٌت  ٞب ٥٘ن ثٝ ؿ٤ـ ٚ ام ا٤ٗ كٍٞقك، وتبثؾب٘ٝ
 ٚ تجبؿَ فّٓ ٚ ؿاَ٘ ٕٞپب ثب تًٛق١ فل٣ٍٙٞ كُـ ٤بفتٙـ.

 
ّززإ خراسززاى رگ رٍگٓ  . ٍضززؼ٘ت  تاتخاًزز4ِ

 م٘وَگٕ
ٝ  ثلا٢ تٛ ٞوب ؿك فٔول ت٥ٕوٛك٢،     ٥ٓف ٚضوق٥ت وتبثؾب٘و

٘بٌن٤ل ثب٤ـ ُلٚؿ ثغج كا ٞلصٙـ وٛتبٜ ثٝ پو٥َ ام ا٤وٗ   
 ًوـ٠  ثتوـا٢ ٟ٘ضوت فّٕو٣ ووٝ ام ا   ؿٚكٜ ٔلتجظ ًبم٤ٓ. 

 ٚ ضوٖٛ اثٛك٤غوبٖ ث٥لٚ٘و٣   ٕٞ ٣فّٕب ٚ ؿإِ٘ٙـا٘ ،پٙزٓ
ف٣ّٕ ثوٝ   ٔٙبثـٔغٕـ غنا٣ِ، ؿك تأ٥ِف  ٥ًٙب ٚ أبْ ٛف٣ّاث

ثوب  ٘ـ، ؿك اٚا٤ُ لولٖ ُِوٓ   ثٛؿ ولؿٜمثبٖ فبك٣ً ا٤زبؿ 
ا٥ٍ٘ن٢ ووٝ   ثب پ٥ِلفت ع٥لت ُـت ث٥ِتل٢ اؿأٝ ٤بفت.

ٞب ٚ تأ٥ًي  ـٖ وتبثؾب٘ٝٔٚ فلًٞٙ ٚ پـ٤ـآ فّٓؿك كٚاد 
للٖ ٞفوتٓ   ؿككفت  ا٘تؾبك ٣ٔ، ٚلٛؿ پ٥ًٛت ٞب ثٝ ؿاٍِ٘بٜ
تل٢ ام افوتال٢ فلٞٙوً ٚ    ؿكؽِبٖ ثي ٘تب٤ذ ،ٚ ِٞتٓ

ٝ  ؽٟٛك ٤بثـٞٙل  تول ٚ ث٥ِوتل٢ ؿك    ٣ٞوب٢ غٙو   ٚ وتبثؾب٘و
أوب ًلُ٘ٛوت عوٛك     ا٤زوبؿ ُوٛؿ؛  ٞب٢ اًال٣ٔ  ًلم٥ٔٗ

 .ؿ٤ٍل٢ ُىُ ٌلفت
، ثل ًوبوٙبٖ   612تب550ثلك٣ً ٚلب٤ـ ٘بٌٛاك٢ وٝ ام 

بٍ٘ل آٖ اًوت ووٝ   ث٥و ٔبٚكاءاِٟٙل كفتٝ،  ٚ ًلاًل ؽلاًبٖ
ٝ     ا٤ٗ ٥ًُ ث٥ٙبٖ ٞوب٢   وٗ تٕوبْ آحوبك فلٍٞٙو٣ ٚ ٌٙز٥ٙو

 .ٜ اًوت پلؿٞوب ًو   فىل٢ ٚ ٔقٙو٢ٛ كا ثوٝ ٚاؿ٢ ٤ٚلا٘و٣   
ام غوناٖ ثوٝ   ٓـٔبت ٚ ِغٕبت٣ وٝ ؽلاًبٖ ٚ ٔبٚكاءاِٟٙل 

ٖ  ب٢ام ثال٤و  تلوٕؽٛؿ ؿ٤ـ،  ؿك  ًوٛم ٔغوَٛ ٘جوٛؿ.    ؽبٕ٘وب
ٖ  ١ٞزْٛ ٚع٥ِب٘ ـ     ،غونا  ٚ ا٤ولاٖ ٚ ؽلاًوبٖ ٤ٚولاٖ ُو

ٞب ر٣ٍّٕ ثٝ آتَ و٥ِـٜ ُـٜ ٤ب غبكت ُوـ٘ـ؛   وتبثؾب٘ٝ
ـ  عبفؼ اثولٚ ٔو٣   وٝ ٌٛ٘ٝ آٖ َ  ٤ٌٛ٘و ًوٛم٢   ، ؿك پو٣ آتو

ال٢ ٥ِ٘بثٛك تًٛوظ غوناٖ، وتبثؾب٘و١ آٖ ووٝ     ٌٔزـ فم
ٞناك رّـ وتبة ام فّْٛ ٔؾتّف ؿاُت، عق١ٕ  ث٥َ ام پٙذ

ووٝ پوب٘نؿٜ وتبثؾب٘و١ ؿ٤ٍول ٥٘ون ثوٝ        عل٤ك ُـ، ٕٞضٙبٖ
ًلُ٘ٛت٣ ِٔبثٝ ؿصبك ُـ ٚ ٞفت وتبثؾب٘ٝ كا ٥٘ن ثٝ ٤غٕب 

 (.1349ثلؿ٘ـ )عبفؼ اثلٚ، 

ٚ  تقغ٥ُ٘٥ِبثٛك  ٚ ثؾبكا ٚ ٔلٚ ٔـاكى ،ٔغٛالٖ ١ؿك عّٕ
ٚ ؿاِ٘وٕٙـاٖ وِوتٝ ٚ   ُـ٘ـ ٞب ؿًتؾٍٛ آتَ  وتبثؾب٘ٝ
ـ ٔتٛاك٢ ٚ آٚاكٜ  ،٤ب ام تلى ٜا٥ًل ُـ ؿك تٛٓو٥ف  ٘ـ. ُو
٤وبلٛت عٕو٢ٛ   تٛاٖ ثٝ ٌفت١  ٞب٢ آٖ مٔبٖ، ٣ٔ وتبثؾب٘ٝ

 .تلن ٌفتٓ 616ٔلٚ كا ؿك ًبَ »٤ٌٛـ:  اُبكٜ ولؿ وٝ ٣ٔ
ؿك آٖ ُٟل ؿٜ ؽنا٘ٝ ام وتت ٚلفو٣ ٚروٛؿ    ،ؿك ا٤ٗ ٔٛلـ

ٞب كا ٘ٝ امرٟت وخلت ٚ ٘ٝ  ؿاُت وٝ ٔٗ ؿك ؿ٥٘ب ٘ؾ٥ل آٖ
ام آٖ رّٕوٝ ؿٚ وتبثؾب٘وٝ ؿك    امِغبػ ؽٛث٣ ٌ٘ؼ ٘ـ٤وـْ. 

ٖ   ٤ى٣ ثٝ ،ربٔـ ُٟل كا فناِوـ٤ٗ   ٘بْ ؽنا١٘ اِقن٤ن ووٝ آ
ؿك .  ثىل ٚلف وولؿٜ...  اث٣ ثٗ اثٛثىل فت٥ك م٘زب٣٘ ٤ب فت٥ك

ٞناك ٤ب ٘نؿ٤ه ثٝ ا٤ٗ ٔموـاك ٔزّوـ    ؿٚامؿٜ ،ٝا٤ٗ وتبثؾب٘
ؽنا٘و١ اِىٕب٥ِوٝ ٘وبْ ؿاُوتٝ ٚ      ،ؿ٤ٍل ١وتبثؾب٘ وتبة ثٛؿ.

ؿ٤ٍوول ام  ؿا٘ووٓ وووٝ ٌٔٙووٛة ثووٝ و٥ٌووت. ؿكًووت ٕ٘وو٣
إِّووه ٌٔووتٛف٣  ُوولف ١ٞووب٢ ٔوولٚ، وتبثؾب٘وو وتبثؾب٘ووٝ

ْ  ثٗ اثًٛقـٔغٕـ إِّوه   ٔٙٔٛك اًت ٚ ؽنا١٘ اِىتت ٘ؾوب
ك ثٝ ؽب٘ـاٖ ًوٕقب٣٘ ٚ  اًغك، ؿٚ وتبثؾب٘ٝ ٔتقّ ثٗ عٌٗ

ٞوب٢   ٔزـإِّه ٚ ؽنا٘ٝ ١ع٥ٕـ٤ٝ ٚ ؽنا٘ ١ؿ٤ٍل٢ ٔـكً
ؽب٘ـاٖ ؽبت٣٘ٛ ٚ ؽنا١٘ اِض٥ٕل٤ٝ وٝ ؿًتلًو٣ ثوٝ ا٤وٗ    

افتوبؿ ؿك   ٟ٘ب٤ت آًبٖ ثٛؿ ٚ وٕتل اتفبق ٣ٔ ٞب ث٣ وتبثؾب٘ٝ
ٞووب ثووـٖٚ  ؿ٤ٌٚووت ٔزّووـ ٤ووب ث٥ِووتل ام آٖ ،ٔٙوونَ ٔووٗ

ٙوً تبتوبك   اٌل ا٤ٗ ُٟل ثوٝ ص ... . ٌٛ٘ٝ ٌل٢ٚ ٘جبُـ ٥ٞش
كا تلن  كفت تب ؿْ ٔلي آٖ ثٝ ٤ٚلا٣٘ ٣ٕ٘ افتبؿ ٚ كٚ ٣ٕ٘
 (.1356آُت٥ب٣٘،  )الجبَ« ٌفتٓ ٣ٕ٘

ٞووب٢  وتبثؾب٘ووٝ، ثلؽوو٣ ؿك مٔووبٖ آتٌوون ؽٛاكمِٔووبٜ
 ١وتبثؾب٘ ٚعٌٗ لغبٖ  ٔقلٚف ٚ ٟٔٓ ٔلٚ ٔتقّك ثٝ أبْ

ٚ  ١ك٥ُـ ٚعٛاط وٝ ثٙب ثٝ ٌفتو  ؿاكا٢ ٞوناك رّوـ    ،ؽوٛؿ ا
 ثٌو٥بك٢ تٟٙب  ٘ٝ ،ٔغَٛ ١ؿك فتٙ .كفت، ثٝ غبكت وتبة ثٛؿ

تل٤ٗ ٚضق٣ وِتٝ ُوـ٘ـ، ثّىوٝ    ام فّٕب ٚ فضال ثب فز٥ـ
وووٝ عووب٢ٚ وتووت  ٣٤ٞووب ٌٔووبرـ ٚ ٔووـاكى ٚ وتبثؾب٘ووٝ

ٚ صپبَٚ  عل٤ك ١عقٕ٘ـ، آحبك ثٛؿ فّْٛ ٚ ١ُٕبك ٚ ؽنا٘ ث٣
ؿًووت  ُووٕبك٢ ام ؿإِ٘ووٙـاٖ ٚ ثنكٌووبٖ وووٝ ام .ُووـ٘ـ

ثوٝ ٚال٤وبت رٙوٛث٣     ،ؿك ثلؿٜ ثٛؿ٘ـٝ رالؿاٖ ٔغَٛ ربٖ ث
ا٤لاٖ وٝ تب عـٚؿ٢ ام تؾل٤ت آٖ لوْٛ ٤ٚلاٍ٘ول ٔٔوٖٛ    

ا٢ ثوٝ ٞٙوـ ٚ آًو٥ب٢ ٓوغ٥ل      پٙبٜ ثلؿٜ ٚ فـٜ ،ٔب٘ـٜ ثٛؿ
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كفتٙـ ٚ ؿك آٖ ٘مبط ثٝ ِ٘ل اؿث٥بت ٚ فّْٛ ا٤لا٘و٣ ٕٞوت   
 (.1367)٘م٢ٛ،  ٌٕبُتٙـ

ًب١ِ مٔبٔـاك٢ ت٥ٕٛك ٚ ربِ٘و٥ٙبَ٘ كا  104أب ؿٚكاٖ 
ٞووب ؿاٌ٘ووت. ٤ٚوٌوو٣  وتبثؾب٘ووٝثب٤ووـ ؿٚكاٖ اٚد ٚ ُووىٜٛ 

ثؾِوـ، توـاْٚ    فلؿ٢ وٝ ا٤ٗ ٌٔئّٝ كا لٛت ٣ٔ ثٝ ٔٙغٔل
ا٤ٗ ُىٜٛ ٚ رالَ ؿك تٕبْ ا٤ٗ ؿٚكٜ ؿك ًلاًول ا٤ولاٖ ٚ   

ثب پـ٤ـآٔوـٖ ٔغو٥ظ   ٤ٚوٜ ؽلاًبٖ اًت. ؿك ا٤ٗ فٔل،  ثٝ
ٌٔبفـ٢ صٖٛ ًٕللٙـ، فلم٘وـاٖ ٚ ربِ٘و٥ٙبٖ ت٥ٕوٛك ام    

ٓوٙقت ُوـٜ ٚ   تل٤ٗ ِٔٛلبٖ عبِجبٖ فّٓ ٚ ٞٙل ٚ  ثنكي
ا٢ ؿك فلفوبٖ، اؿة، ٔقٕوبك٢،    ثب تلغ٥ت آ٘بٖ، ٔىتت تبمٜ

ًبم٢، ٓغبف٣ ٚ ًب٤ل فٖٙٛ  ؽظ، تق٥ٞت، ٘مب٣ُ، وب٣ُ
ؽل٤فٝ ٌِوٛؿٜ ُوـ ووٝ ا٤وٗ ٔىتوت ٘وٛآ٥٤ٗ، تأًو٥ي        

 آووغالط، ؿ٤ٍوول ووولؿ. امًوو٢ٛ وتبثؾب٘ووٝ كا اِنأوو٣ ٔوو٣
ؿك ٕٞو٥ٗ مٔوبٖ )ؿٚك٠ ت٥ٕٛك٤وبٖ(    ام  ؽوبٞلاً  «وتبثؾب٘ٝ»

لجووُ ام آٖ وتبثؾب٘ووٝ كا ثووب   ُووـٜ اًووت. ا٤وولاٖ كا٤ووذ
 اِىتوت ٚ ثقضوبً   اِىتت، ث٥ت ١ؿاكاِىتت، ؽنا٘  ٞب٢ آغالط

ٝ  ،ٔٛال٘وب ِٔٙو٣   ا٘ـ. ؽٛا٘ـٜ ثؾب٘ٝ ٣ٔبوت ووٝ    ا٢ ؿك ٔلح٥و
 : ٤ٌٛـ ٥ٔلما ًلٚؿٜ ٣ٔ ملثلا٢ ثب٤ٌٙ

 ؿ٢ ؿك وتبثؾب٘ٝ ُـْ ؿ٤ـْ ا٘ـك اٚ»
 رٕق٣ ثٝ ٌل٤ٝ رّٕٝ ٌلٜ ثل رج٥ٗ مؿٜ 
 ٞب ٥ًبٜ ربٔٝ ٘ٝ ٕٞٝاُٞ وتبثؾب  
 (.1380)ٞـا٤ت٣،  ..«.ا٘ـاؽتٝ ؿٚات ٚ لّٓ ثل م٥ٔٗ مؿٜ 

آ٤وـ،   ؿًت ٔو٣  عٛكو٣ّ، آ٘ضٝ ام ُٛاٞـ ٚ للا٤ٗ ثٝ ثٝ
ٞوب ؿك ا٤وٗ ؿٚكٜ كٚ٘مو٣ ثٌو٥بك٢      ا٤ٗ اًت وٝ وتبثؾب٘ٝ

ا٘ـ ٚ ا٘ٛاؿ ٔؾتّف٣ ام آٖ ؿك لّٕولٚ عىوٛٔت٣ ا٤وٗ     ؿاُتٝ
ٔٙؾوٛك آُوٙب٣٤    ثٝؽب٘ـاٖ تأ٥ًي ُـٜ اًت. ؿك اؿأٝ ٚ 

ٞوب، ثوٝ اؽتٔوبك ثلؽو٣ ام      ث٥ِتل ثب ثلؽ٣ ام ا٤ٗ وتبثؾب٘ٝ
ٔٙؾٛك، ا٘ٛاؿ  ٞب كا ٔقلف٣ ؽٛا٥ٞٓ ولؿ. ثـ٤ٗ تل٤ٗ آٖ ٟٔٓ

ٓ  ٞب٢ ٔٛرٛؿ ؿك ا٤ٗ ؿٚكٜ ا٤ٗ وتبثؾب٘ٝ ثٙوـ٢   ٌٛ٘ٝ تمٌو٥
ٞوب٢ ٌٔوبرـ، أوبوٗ ٔوقٞج٣ ٚ      . وتبثؾب1ُٝ٘ـٜ اًت: 

ٞب٢  وتبثؾب٘ٝ. 3ٞب٢ ُؾ٣ٔ؛  . وتبثؾب2ٝ٘ٔـاكى ؿ٣ٙ٤؛ 
 تؾ٣ٔٔ   

  ٝ ٞوب٢ ٟٔوٓ ؿٚك٠    ؿك ف٤ُ ٞل ٌلٜٚ ٞٓ، ثلؽو٣ وتبثؾب٘و
 ثٙـ٢ ٔقلف٣ ُـٜ اًت. ت٥ٕٛك٢ ؿك آٖ تم٥ٌٓ

ّإ هساجت ٍ اهزا ي هزذّثٖ ٍ    .  تاتخا1.4ًِ
  هتاگس رٌٖٗ

ٌٔبرـ ؿك للٖٚ ٘ؾٌت٥ٗ اًال٣ٔ، وبكولؿ آٔٛم٣ُ ٞوٓ  
عت٣ پوي ام تِوى٥ُ    ،ٞب٢ ؿكى ٚ ثغج ؿاُتٙـ ٚ عّمٝ

ـ  آ٘زب ثلٌناك ٣ٔ  ،ٔـاكى ول٥ٕ٤وبٖ  ؛ 1373)ًوجبف٣،   ُو
ٝ ( 1378ًلؿُت٣،  ٞوب٣٤ ٥٘ون ؿك آ٘زوب ثولا٢      ٚ وتبثؾب٘و

ٝ   ٠اًتفبؿ ٤ٚووٜ عوالة ٚ ٔـكًوبٖ ؿك ٌٔوبرـ      فٕوْٛ، ثو
ؿ٤ٍل، ٔـاكى ؿ٣ٙ٤  ام٢ًٛ .(1354)ا٘ٔبك٢،  ـ٥ًُي أت

٥٘ن ثلا٢ تأ٥ٔٗ وتت ٚ ٔٙبثـ المْ ثولا٢ عبِجوبٖ فّوٓ ٚ    
ٓ  ٞ ؿاَ٘، ٥٘بمٔٙـ وتبثؾب٘ٝ تول٤ٗ   ب٣٤ ثٛؿ٘ـ. ثلؽو٣ ام ٟٔو

ٞب٢ ٌٔبرـ ٚ أبوٗ ٔقٞج٣ ٚ ٔـاكى ؿ٣ٙ٤ ؿك  وتبثؾب٘ٝ
 فٟـ ت٥ٕٛك٤بٖ ؿك ؽلاًبٖ ثنكي، ثـ٤ٗ ُلط ٌٞتٙـ: 

.  تاتخاًززٔ هتگسززِ٘ ٍ هسززات ٍ خاًقززاُ 1
ٌٛٞلُبؿ آغوبث٥ٍٓ ٚ ٌٕٞول ُوبٞلػ    گَّرضار ت٘گن: 

 ث٥ً، ام ثب٘ٛاٖ ؽ٥ل ٚ ٔـثل ثٟبؿكؽبٖ ٚ ٔبؿك ثب٤ٌٙمل ٚ اِ 
ا٘وـ٤َ، ؿك روٛاك    ؿًٚت ثٛؿ. ا٤وٗ ثوب٢ٛ٘ ٥٘وه    ٚ ؿاَ٘

ٔغٟل عضلت كضوب)ؿ( ٌٔوزـ ٚ ٔـكًو١ ؽب٘موب٣ٞ      علْ
ثٙوب ٟ٘وبؿ. ٔـكًو١ ٌٛٞلُوبؿ      828ث٥ٌبك ثبُىٜٛ ثٝ ًبَ 

ث٥ٍٓ، وتبثؾب١٘ ث٥ٌبك ثنكي ٚ ٟٔوٓ ؿاُوت ووٝ ٍٞٙوبْ     
تزبٚم امثىبٖ ثٝ ؽلاًبٖ، ؿًتؾٍٛ تبكاد ُـ ٚ پوي ام  

ف٢ٛ، ٥ُؼ ثٟبءاِـ٤ٗ فب٣ّٔ فجبى ٓ ا٤ٙىٝ ثٝ فلٔبٖ ُبٜ
ٞب٢ تبكاد كفتٝ كا ا٘زبْ ؿاؿ ٚ  آٚك٢ وتبة ٔزـؿاً وبك رٕـ

وتبثؾب١٘ آًتبٖ لـى كض٢ٛ ؿٚثبكٜ ؿا٤ل ُوـ، وتبثؾب٘و١   
ٝ  ٔـك١ً ٌٛٞلُبؿآغب تمل٤جبً ثٝ ـ   ٓٛكت ٥ٕ٘و  تقغ٥وُ ؿكآٔو

 (.1351پلٚك،  )٥٘ه
ٞلصٙوـ   .  تاتخأً آستاى قزتس گضزَٕ:  2

تبك٤ؼ  ؿل٥ك تأ٥ًي ا٤ٗ وتبثؾب٘وٝ ٚ ثوب٣٘ آٖ ِٔوؾْ    
٥ٌ٘ت؛ ٥ِىٗ ثلاًبى ُٛاٞـ ٚ للائٗ، ؿك لولٖٚ ٌقُوتٝ   
ؿك وٙبك ثمق١ ٔجبكوٝ، ٔغّو٣ ثولا٢ للائوت لولآٖ ٚروٛؿ      
ؿاُت. ٚرٛؿ ٔـاكى ؿ٣ٙ٤ ٔؾتّف ؿك ِٟٔـ، ًجت ُوـ  
٥٘بم ثلا٢ تأ٥ًي وتبثؾب٘ٝ اعٌبى ُٛؿ تب ا٤ٙىٝ ؿك للٖ 

ٛك٢ ِٟٔـ كا ٔمل عىٛٔت ؽٛؿ لولاك  ِٞتٓ، ُبٞلػ ت٥ٕ
ؿاؿ ٚ ٌٔووبرـ ٚ ٔقبثووـ ِٔووٟـ كا تًٛووقٝ ؿاؿ ٚ پ٥ِووٟٙبؿ 
تأ٥ًي وتبثؾب٘ٝ تًٛظ عالة ٚ ؿإِ٘ٙـاٖ ٔغلط ُوـ.  
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 ْ ٔغٟول   ؿك ٥ٞش ٔٙجق٣ ثل ٚرٛؿ وتبثؾب٘ٝ ٚ وتبة ؿك عول
ا٢ ِ٘ـٜ اًت؛ ٣ِٚ ؿك مٔبٖ  كض٤ٛٝ تب فٔل ٓف٢ٛ اُبكٜ

٥ِل ٘ٛا٣٤، ٥ُق٥بٖ ع٥ٌٗ ثب٤ملا ٚ ٓـاكت ا٥ٔلف٥ّ ًّغبٖ
ام آماؿ٢ ٌ٘ج٣ ثلؽٛكؿاك ُـ٘ـ ٚ تٛاٌ٘تٙـ عت٣ تب ت٥ِٛوت  

)ٔغٕوـ٥٘ب ًوٕبوٍٛ ٚ    آًتبٖ لـى كض٢ٛ پ٥َ ثلٚ٘ـ
ًبم  تٛاٌ٘تٝ اًت م٥ٔٙٝ (. ا٤وووووٗ أل 1390٣ٔؿ٤ٍلاٖ، 

كضووب)ؿ(  الووـأبت فلٍٞٙوو٣ ؿك آًووتبٖ ٔجووبكن عضوولت
 امرّٕٝ تأ٥ًي وتبثؾب٘ٝ ثبُـ.

ا٤وٗ   غ ػت٘ق ض٘راز:.  تاتخأً هسات جاه3
فٕول عوبوٓ ُو٥لام ووٝ      ثٗ وتبثؾب٘ٝ تًٛظ ٥ٔلماپ٥لٔغٕـ

فالل١ ٚافل٢ ثٝ وتبة ٚ وتبثؾب٘ٝ ؿاُت، ث٥ٙبٖ ٟ٘بؿٜ ُـ 
َٔٙ،  )و٣ ٚ ؿاكا٢ وتت ث٥ٌبك٢ ؿكم١ٙ٥ٔ فّْٛ ؿ٣ٙ٤ ثٛؿ

1374.) 
ا٤ٗ ٔـكًٝ ؿك مٔبٖ  .  تاتخأً هتگسٔ رٍ رگ:4

تًٛووظ  843ًووّغٙت ُووبٞلػ ت٥ٕووٛك٢ ٚ ؿك ًووبَ    
اِـ٤ٗ وٝ ٤ىو٣   ٥ٕٛك٤ًٛف ؽٛارٝ ثٟبؿك، ّٔمت ثٝ غ٥بثت

٥ٕٞٗ رٟت، ثٝ ا٤وٗ   ام فلٔب٘ـٞبٖ ُبٞلػ ثٛؿ، ثٙب ُـ. ثٝ
ٝ  »ٔـكًٝ،  ٌفتٙوـ. اِجتوٝ ثوب     ٔو٣ « ٔـك١ً ٤ًٛوف ؽٛارو

ِٟٔٛك ُوـ؛ صلاووٝ ؿاكا٢ ؿٚ   « ؿٚ ؿك»ٌقُت مٔبٖ، ثٝ 
ؿك ٚكٚؿ٢ ؿك ًووٕت ُوولل٣ ٚ غووووولث٣ ٔـكًووٝ اًووت 

وٙووبك ا٤ووٗ ٔـكًووٝ ٥٘وون    (. ؿك 1387ٔمووـْ،  )فووبع٣ٕ
ا٢ ٔقلٚف ٚ ِٟٔٛك ٚروٛؿ ؿاُوت ووٝ ٚؽ٥فو١      وتبثؾب٘ٝ

 تأ٥ٔٗ وتت عالة ا٤ٗ ٔـكًٝ كا ثلفٟـٜ ؿاُت.
ؽٛاروٝ   .  تاتخأً هتگسٔ غ٘اث٘زٔ ّزرات:  5
اِـ٤ٗ پ٥لاعٕـ ٚم٤ل ُبٞلػ ثٟبؿكؽبٖ ثٛؿ ٚ ٢ٚ پـك  غ٥بث

ؽٛارووٝ ٔزـاِووـ٤ٗ ؽووٛاف٣  ٔقوولٚف اًووت. ا٤ووٗ ٚم٤وول  
ا٢ فب٣ِ كا افىٙوـ   اف علط ٔـكًٝؿإِ٘ٙـ، ؿك ؽلٌلؿ ؽٛ

   ٝ ٞوب٢ ٔقتجول ؿٚكاٖ    ٚ وتبثؾب١٘ ا٤وٗ ٔـكًوٝ ام وتبثؾب٘و
 (.1351پلٚك،  )٥٘ه ُبٞلػ ثٛؿ

ُووبٞلػ  .  تاتخاًززِ ٍ هتگسززٔ ضززاّرخِ٘:6
، ٔـكًو١ ُوبٞلؽ٥ٝ كا    813ثٟبؿكؽبٖ ؿك ٞلات ثٝ ًوبَ  

اِـ٤ٗ غناِو٣ عًٛو٣ ٚ    ثٙب ولؿ ٚ ؿإِ٘ٙـا٣٘ صٖٛ ٔغ٣
اهلل كا ؿك آٖ ثوٝ توـك٤ي    ـ٤ٗ ِغف٤ًٛف اٚث٣ٟ ٚ ٘بٓلاِ

ٌٕبُت ٚ ك٤بًت ٔـكًوٝ ٚ وتبثؾب٘و١ فؾو٥ٓ آٖ كا ثوٝ     

)ؽٛا٘وـ٥ٔل،   ؽٛارٝ فالاِـ٤ٗ صِت٣ فبكف ُو٥ٟل ًوپلؿ  
1380.) 
ٔـكًو١   .  تاتخأً هتگسٔ پرٗزسار هطزْت:  7
تل٤ٗ ٔـاكى لـ٣ٕ٤ ُٟل ِٔوٟـ اًوت    ام ثبُىٜٛ پل٤ناؿ

ٝ ب ٔب٘ـٜ اًت. ا٤ٗ وووٝ تب ثٝ ألٚم پبثلر ؿ٥ِوُ   ٔـكًٝ ثو
ؿًتٛك پل٤ناؿ ؽب٘ٓ، ام م٘بٖ ؿكثبك ُبٞلػ ثٙب ُـ،  وٝ ثٝ آٖ

(. ا٤وٗ  1387ٔمـْ،  )فبع٣ٕ ثٝ ا٤ٗ ٘بْ ٔقلٚف ُـٜ اًت
ا٢ ثٛؿ وٝ وتت ٚلف٣ ث٥ٌبك٢  ٔـكًٝ ٥٘ن ؿاكا٢ وتبثؾب٘ٝ

  ؿاُت.
ث٥ٌبك ؿ٤ٍل٢  ٞب٢ وتبثؾب٘ٝ ّا: . ساٗر  تاتخا8ًِ

ٝ ٚرٛؿ آٔـ وٝ  ؿك ٔـاكى ا٤ٗ ؿٚكٜ ثٝ ؿ٥ِوُ ارتٙوبة ام    ثو
  ٖ وٙو٥ٓ.   ٞوب ثٌوٙـٜ ٔو٣    اعب١ِ والْ، تٟٙب ثٝ ث٥وبٖ ٘وبْ آ

وتبثؾب٘و١ ٔـكًوو١ ًووّغبٖ، وتبثؾب٘وو١ غ٥بح٥وو١، وتبثؾب٘وو١  
ٔـك١ً ؿاكاِغـ٤ج ٞلات، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً ؽٛارٝ ّٔوه  
مكٌل، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً عضلت ٔؾـ٣ٔٚ رب٣ٔ، وتبثؾب١٘ 

 َ ٝ     ٔـك١ً ؽٛارٝ وٕوب  اِوـ٤ٗ ٥ٌلٍ٘و٣، وتبثؾب٘و١ ؽٛارو
إًبف٥ُ عٔبك٢، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً ا٥ٔلٔغٕٛؿ، وتبثؾب١٘ 

آثبؿ، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً عفٍّبٖ، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً ًجن ف٥لٚم
ٔـكًو١ ٘ؾب٥ٔووٝ، وتبثؾب٘وو١ ٔـكًو١ ؽب٘مووبٜ پ٥وول ٞوولات،   

عٌو٥ٗ وولت، وتبثؾب٘و١     وتبثؾب١٘ ٔـك١ً ؽب٘موبٜ ّٔوه  
ثٙـ، وتبثؾب٘و١ ٔـكًو١ ًوجنؿكٔبٖ، وتبثؾب٘و١      ٔـك١ً ث٥ُ

ُل٤ف١ ٟٔـف٥ّب ٌٛٞلُبؿ ث٥ٍٓ، وتبثؾب١٘ ٔـكًو١   ٔـك١ً
غلثوو٣، وتبثؾب٘وو١ ٔـكًوو١ اؽالٓوو٥ٝ، وتبثؾب٘وو١ ٔـكًوو١ 
 ٝ  ثـ٤ق٥ٝ، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً ٓغ٥ٝ، وتبثؾب١٘ ٔـك١ً ٘ؾب٥ٔو

 (.1351پلٚك،  )٥٘ه
 
 ّإ ضخصٖ  .  تاتخا2.4ًِ

ٞب٢ ُؾ٣ٔ ؿك ا٤ولاٖ،   ٞب ٤ب ٔزٕٛفٝ تبك٤ؾض١ وتبثؾب٘ٝ
ٌولؿؿ. ؿك لولٖٚ ٌقُوتٝ، صوٖٛ      ثٝ ؿٚكاٖ اًال٣ٔ ثبم٣ٔ

ُـ، ثٟب٢ آٖ ٌلاٖ  ُ٘ٛتٝ ت٥ِٛـ ٣ٔ ٓٛكت ؿًت وتبة ثٝ
ثٛؿ ٚ ٍٕٞبٖ لبؿك ثٝ ؽل٤ـ وتبة ٘جٛؿ٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ، وٌب٣٘ 

تٛاٌ٘تٙـ وتبة ثؾل٘ـ وٝ ؿاكا٢ ٔبَ ٚ حولٚت ؿكؽوٛك    ٣ٔ
ثوٝ فّوْٛ ٚ   تٛر٣ٟ ثٛؿ٘ـ ٤ب فِك ٚ فالل١ ما٤ـاِٛٓوف٣  

ٔقبكف ؿاُتٙـ ٚ ؽٛؿ ؿك مٔول٠ ٓوبعجبٖ فضوُ ٚ وٕوبَ     
كفتٙـ. ٌقُتٝ ام آٖ، ثٌو٥بك٢ ام پبؿُوبٞبٖ ٚ    ُٕبك ٣ٔ ثٝ
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ألا ؿك رٟبٖ اًالْ ٚ ا٤ولاٖ، ثوٝ ٔموبْ ٔقٙو٢ٛ فّٕوب ٚ      
ٟ٘بؿ٘وـ ٚ آ٘وبٖ كا ام    ؿإِ٘ٙـاٖ ٚ ٞٙلٔٙـاٖ علٔوت ٔو٣  

ولؿ٘وـ.   ٞب٢ ٔبؿ٢ ٚ ٔق٢ٛٙ ؽ٤َٛ ثلؽٛكؿاك ٣ٔ عٕب٤ت
ًٙت وٝ ؿك ٥ٔبٖ ث٥ٌبك٢ ام ثنكٌبٖ ٥٘ن ربك٢ ثوٛؿ،  ا٤ٗ 

ام ٘ؾٌت٥ٗ للٖٚ اًوال٣ٔ توب لولٖ صٟوبكؿٞٓ ٞزول٢،      
ٚث٥َ پبثلرب ثٛؿ. ث٥ٌبك٢ ام فلٔب٘لٚا٤بٖ ٌّٕٔبٖ ؽٛؿ  وٓ

اُٞ فّٓ ٚ ؿاَ٘ ٘جٛؿ٘ـ، أب تؾبٞل ثٝ آٖ كا ٔٛرت فؾل 
ؿاٌ٘تٙـ ٚ ؿك ٌولؿآٚك٢ وتوبة ٚ    ٚ ٔجووبٞبت ؽ٤َٛ ٣ٔ

ٗ   بٞٓ كلبثت ٔو٣ تأ٥ًي وتبثؾب٘ٝ ث تلت٥وت،   ولؿ٘وـ. ثوـ٤
تٛاٖ ثوٝ ًوٝ ٌولٜٚ تمٌو٥ٓ      ٞب٢ ُؾ٣ٔ كا ٣ٔ وتبثؾب٘ٝ
 ولؿ: 

 ٞب٢ پبؿُبٞبٖ ٚ ُبٞناؿٌبٖ ٚ ا٥ٔلاٖ؛ . وتبثؾب1ٝ٘
 ٞب٢ ٚم٤لاٖ ٚ ؿِٚتٕلؿاٖ؛ .  وتبثؾب2ٝ٘
ٖ   . وتبثؾب3ٝ٘ )كرجو٣،   ٞب٢ فبِٕبٖ ٚ اؿ٤جوبٖ ٚ ؿاِ٘وٕٙـا

ٝ   (. ثٙبثلا٤ٗ تم1381ٓ٥ٌ وٛك كا ثولا٢  ٌب٘و١ ٔوق   ثٙوـ٢ ًو
٤ُٛٓ  ٞب٢ ُؾ٣ٔ ؿٚكاٖ ت٥ٕٛك٤بٖ ٥٘ن لبئُ ٣ٔ وتبثؾب٘ٝ

ٞوب٢ ٔقولٚف آٖ كا ٔقلفو٣     ٚ ؿك م٤ل ٞل ؿًتٝ، وتبثؾب٘ٝ
 و٥ٙٓ.   ٣ٔ
 

ّإ پارضاّاى ٍ ضاّسارگاى ٍ  .  تاتخا1.2.4ًِ
 اه٘راى رٍگاى م٘وَگٕ

 :اِوـ٤ٗ ثب٤ٌوٙمل،    غ٥وبث   تاتخاًِ تاٗسٌقر ه٘رزا
پٌل ُبٞلػ ٚ ٠ٛ٘ ا٥ٔلت٥ٕٛك ٌٛكووبٖ، روٛا٣٘ ثوب فٚق ٚ    

٥ٕٞٗ ؿ٥ِوُ ام وبكٞوب٢    ٞٙلٔٙـ ٚ ؿًٚتـاك اؿة ثٛؿ ٚ ثٝ
ـ    آٚك٢  پبؿُب٣ٞ وٙبكٜ رٌت ٚ فٕل ؽوٛؿ كا ٓولف رٕو

ٚثلؽبًوت ثوب ٔولؿاٖ فّوٓ ٚ ُوبفلاٖ ٚ       وتت ٚ ٌِ٘وت 
اؿ٤جووبٖ ٌقكا٘ووـ. ٢ٚ وتبثؾب٘وو١ فؾ٥ٕوو٣ كا ثٙووب ٟ٘ووبؿ؛    

ٝ   ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٞوب٣٤   وٝ وتبثؾب١٘ ٢ٚ ام پلثٟوبتل٤ٗ وتبثؾب٘و
ٞب٢  اًت وٝ ؿك عَٛ تبك٤ؼ ا٤لاٖ ثٙب ُـٜ اًت ٚ ٌ٘ؾٝ

  ٝ روب٢ ٔب٘وـٜ ثٟتول٤ٗ     ٘ف٣ٌ٥ وٝ ام وتبثؾب٘ٝ ثب٤ٌوٙمل ثو
ًوبم٢ ٚ ٞٙول تز٥ّوـ ٚ     ٕ٘ٛؿاك تلل٣ ٚ تىبُٔ فٗ وتوبة 

كٚؿ. كئ٥ي وتبثؾب١٘  ُٕبك ٣ٔ تق٥ٞت ٚ ٘مب٣ُ ؿك ا٤لاٖ ثٝ
اِـ٤ٗ رقفل تجل٤ون٢ ِٔوٟٛك ثوٝ رقفول      ، وٕبَثب٤ٌٙمل٢

٤ٌٛ٘بٖ ٔقولٚف لولٖ ٟ٘وٓ ٞزول٢      ثب٤ٌٙمل٢، ام ؽٍٛ
اوٙوٖٛ   ٞب٢ وتبثؾب١٘ ٥ًٚـ ا٤ٗ ُبٞناؿٜ، ٞٓ اًت. وتبة

ٞب٢ رٟبٖ پلاوٙـٜ اًوت ٚ ٞلروب ووٝ     ؿك تٕبْ وتبثؾب٘ٝ
 ُووٛؿ ٌٞوت، ثوٝ وٕوبَ علٔوت ٚ ؿلوت ٍ٘ل٤ٌوتٝ ٔو٣       

 (.1374َٔٙ،  )و٣
  ؿك  ٘زرزا تزاٗقرا:  حسز٘ي ه   تاتخأً سزلااى

ع٥ٌٗ ٥ٔلما ثب٤ملا، ُوٟل ٞولات ٚ    ؿٚكاٖ ًّغٙت ًّغبٖ
ُووٟلٞب٢ ؿ٤ٍوول ؽلاًووبٖ ؿك اٚد فؾٕووت فّٕوو٣ ًوو٥ل 

وولؿٜ اًووت. ٢ٚ ٔولؿ٢ فبضووُ ٚ ُوبفل ثووٛؿ ٚ ؿك     ٔو٣ 
ٌلؿآٚكؿٖ فضال ٚ اُٞ ٞٙل ؿك ؿًتٍبٜ ؽو٤َٛ، روـ٤ت٣   
 ث٥ّ  ؿاُت ٚ ٔـكًٝ ٚ وتبثؾب١٘ ثنك٣ٌ ؿك ٞلات ثٙب ٟ٘بؿ

ٞوب٢   ع٥ٌٗ ثلا٢ آ٘ىٝ وتوبة  . ًّغبٖ(1351پلٚك،  )٥٘ه
وتبثؾب١٘ ًوّغٙت٣ ثوب ٞٙول ٘مبُو٣ تون٥٤ٗ ُوٛؿ، ٌولٜٚ        
ث٥ٌبك٢ ام ا٤ٗ ؿًت١ ٞٙل٢ كا ؿك ؿًتوووٍبٜ ؽٛؿ پلٚكٍ 

ًجت فالل١ فلاٚاٖ ثوٝ وتبثوت ٚ وتوبة ٚ     ؿاؿ. ٢ٚ ثٝ ٣ٔ
 َ ٝ    ٞٙل ٚ ٞٙلٔٙـاٖ، اًتبؿ وٕوب فٙوٛاٖ   اِوـ٤ٗ ثٟوناؿ كا ثو
ؽٛؿ ثلٌن٤ـ. ٚم٤ل ؿإِ٘ٙـ  ؽبمٖ )كئ٥ي( وتبثؾب١٘ فؾ٥ٓ

ع٥ٌٗ، ٤ق٣ٙ ا٥ٔلف٥ِ٥ّل ٘وٛا٣٤   ٚ اؿ٤ت ٚ ؽلؿٔٙـ ًّغبٖ
)كرجو٣،   ٥٘ن ام عب٥ٔبٖ رـ٢ فّٕب ٚ اؿثب ٚ ٞٙلٔٙـاٖ ثوٛؿ 

ٞب٢ ا٤ٗ ؿٚ ام فّوٓ ٚ ٞٙول، عو٣     ؿ٥ُِ عٕب٤ت . ثٝ(1381
ٞب٢ ث٥ٌبك٢ ٥٘ن ؿك توبك٤ؼ، اؿة،   ؿٚكاٖ ا٤ٗ پبؿُبٜ وتبة

 آٔـ.كُت١ تغل٤ل ؿك فلفبٖ ٚ عت ثٝ
 :ا٤وٗ ُوبٞناؿ٠ ت٥ٕوٛك٢      تاتخأً خل٘ل سلااى

ٔب٘ٙـ ؿ٤ٍل ُوبٞناؿٌبٖ آٖ ًٌّوّٝ، فاللو١ فلاٚا٘و٣ ثوٝ      
آٚك٢ وتووبة ٚ تِووى٥ُ وتبثؾب٘ووٝ ؿاُووت. ٢ٚ ؿك   رٕووـ

ا٢ ٔن٤ٗ ثٝ ا٘وٛاؿ وتوت افوٓ ام وتوت      تبُىٙـ وتبثؾب٘ٝ
اؿث٣، توبك٤ؾ٣، ٘زوْٛ، پنُوى٣، ؿاكًٚوبم٢، رغلاف٥وب ٚ      

اُت. ٚرٛؿ ا٤وٗ وتبثؾب٘وٝ ؿك   ث٥ٌبك٢ ام فّْٛ ؿ٤ٍل ثلپبؿ
ثٝ ؿاِ٘وٕٙـاٖ، ٔب٤و١    تبُىٙـ ٚ ت٤ِٛك ٚ تلغ٥ت اٚ ٌ٘جت

  ٝ ٔٙؾوٛك اًوتفبؿٜ ام    كٚ٘ك ا٤ٗ ُٟل ُـ. فّٕب ٚ فضوال ثو
وتبثؾب١٘ ٥ًٚـ ٚ اكمُٕٙـ تبُىٙـ ثـاٖ ؿ٤وبك آٔوـٜ، ا٤وٗ    
ُٟل كا ٔزٕوـ فّوٓ ٚ فّٕوب ًوبؽتٙـ. ا٤وٗ ؽوٛؿ ًوجت        

م٥ٔٗ ُـ ٚ ا٤وٗ  ٞب٢ ؿ٤ٍل ؿك آٖ ًل ولؿٖ وتبثؾب٘ٝ ث٥ٙبؿ
 ثووٝ ؿ٤ٍوول ُووٟلٞب، ٔلون٤ووت فّٕوو٣ ؿاؿ ُووٟل كا ٌ٘ووجت

 (.1374َٔٙ،  )و٣
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 ّإ ٍزٗراى ٍ رٍلتورراى .  تاتخا2.2.4ًِ

 ًوتبثؾب٘و١  : )فاًٖ( اه٘رػل٘ط٘ر ًَائٖ ٔ تاتخا
٢ٚ ثٝ تل٤ٚذ فّوْٛ ٚ   ث٥ٌبك ٔقتجل ثٛؿ. ا٥ٔلف٥ِ٥ّل ٘ٛا٣٤

ٖ ٚ بوٝ ثلا٢ ٔـكً عٛك٢ ثٝ ؛ا٢ ٔفلط ؿاُت فٖٙٛ فاللٝ
ٖ     عال  ،ة ٌٔتٕل٢ ثلللاك ًوبؽتٝ ثوٛؿ ووٝ ام ٥ٔوبٖ آ٘وب

تقـاؿ٢ ثٝ ٔمبٔبت ف٣ّٕ كًو٥ـٜ ٚ وتوت م٤وبؿ٢ توأ٥ِف     
ثٝ  ،ا٘ـ ٞب٣٤ وٝ ا٤ٗ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ُ٘ٛتٝ تقـاؿ وتبة .ولؿ٘ـ

ُووٛؿ وووٝ تفٔوو٥ُ آٖ ؿك    ٓووـٞب وتووبة ثووبِ  ٔوو٣   
ا٢ وووٝ  ؿك وتبثؾب٘ووٝ .آٔووـٜ اًووت «اِٙفووب٤ي ٔزووبِي»

ثؾوَ آٖ،   ا٥ٔلف٥ِ٥ّل ثلا٢ ؽٛؿ تـاكن ؿ٤ـٜ ثٛؿ، م٤ٙوت 
ٚ  ٙـُ٘ٛت ٣ٔٞب٢ ٘بؿك ٚ ٘ب٤بث٣ ثٛؿ وٝ ا٤ٗ اًتبؿاٖ  ٌ٘ؾٝ

ٔغٕـ فٚفٖٙٛ  ٔٛال٘ب عبد ،٘ف٥ي ١ا٤ٗ وتبثؾب٘ ٠ثلا٢ اؿاك
)٘موو٢ٛ،  ثلٌن٤ووـ ،كا ووٝ ؿك فٙووٖٛ ٌٛ٘ووبٌٖٛ اًووتبؿ ثووٛؿ 

ْ . ا٤ٗ ٚم٤ل ؿاِ٘وٕٙـ، ٕٞضٙو٥ٗ ثولا   (1367 ؿاؿٖ  ٢ ا٘زوب
ٞب ا٥ٕٞت٣ ؽبّ لبئُ ثٛؿ. ثلا٢ عفؼ ٚ  أٛكات وتبثؾب٘ٝ
ؿاؿٖ  ٞب ٥٘ن الوـأبت ٔمتضو٣ ٔب٘ٙوـ لولاك     ثمب٢ وتبثؾب٘ٝ

ُوـ،   ٔٛلٛفبت٣ وٝ فٛا٤ـ آٖ ثلا٢ وتبثؾب٘وٝ ٓولف ٔو٣   
 (.1390، )ٔغٕـ٥٘ب ٚ ؿ٤ٍلاٖ ا٘زبْ ؿاؿ

 الززززتٗي   تاتخاًززززٔ خَاجززززِ اف ززززل
ٛاروٝ  ؽ ضز٘ااالتٗي هحوزت  رهزاًٖ:    تي هحوَر
اِـ٤ٗ ٔغٕٛؿ ام ثنكٌبٖ ٚمكا٢ لولٖ لولٖ ٟ٘وٓ ٚ     افضُ
پِوت٥جب٣٘ ا٥ٔلف٥ِّو٥ل ٘وٛا٣٤ ثوٛؿ. ٢ٚ ؿك ٞولات،       تغت

ٌٔزـ ربٔـ ٚ ٔـكًٝ ٚ ؽب٘مبٜ ًبؽتٝ ٚ ثل ٞل٤ه ام ا٤ٗ 
ا٢ ثنكي ٚلف وولؿٜ   ًٝ ثٍٙبٜ ف٣ّٕ ٚ ٔقٞج٣، وتبثؾب٘ٝ

ٝ  ثل ثٛؿ. فالٜٚ ا٢ ؿكؽوٛك ٍ٘ولٍ ؿك ٞولات     ا٤ٗ، وتبثؾب٘و
بؿ وٝ ثب ٞناكاٖ رّـ وتوبة، ٥ٔقبؿٌوبٜ ُوبفلاٖ ٚ    ث٥ٙبؿ ٟ٘

ـ   ٍ٘ووبكاٖ آٖ كٚمٌووبك ثووٛؿٜ اًووت   ٤ٌٛ٘ووٙـٌبٖ ٚ ٚلووب٤
 (.1374َٔٙ،  )و٣

 
ّززإ ػالوززاى ٍ ارٗثززاى ٍ   .  تاتخاًزز3.2.4ِ

 راًطوٌتاى
ا٢ وٝ ٔتقّوك ثوٝ فبِٕوبٖ ٚ اؿ٤جوبٖ فٔول       تٟٙب وتبثؾب٘ٝ

ت٥ٕووٛك٢ اًووت، ٔقوولٚف اًووت ثووٝ وتبثؾب٘وو١ ٔٛال٘ووب   

روووووب٣ٔ. ٘ٛكاِوووووـ٤ٗ اثٛاِجلووووووبت فجوووووـاِلعٕٗ 
ٔغٕـ رب٣ٔ،  اِـ٤ٗ ُٕي  ثٗ اعٕـ اِـ٤ٗ ٘ؾبْ ثٗ فجـاِلعٕٗ

تل٤ٗ ُبفل ٚ ٤ٌٛ٘ٙـ٠ للٖ ٟ٘ٓ ٞزول٢ اًوت. ٢ٚ    ٘ب٣ٔ
ا٢ ؿاُت ٚ ًلپلًت وتبثؾب٘وٝ   ؿك ٞلات وتبثؾب١٘ اكم٘ـٜ

٤ٌٛ٘بٖ ٔقلٚف  اٍ ٚ ٤ى٣ ام ؽٍٛ ٔغٕـ ٘ٛك، ؽٛاٞلماؿٜ
ٞب٢  تل٤ٗ وتبثؾب٘ٝ ٟٔٓ آٖ كٚمٌبك ثٛؿ. وتبثؾب١٘ رب٣ٔ ام

ثنكي ا٤لاٖ ؿك عَٛ ع٥بت فل٣ٍٙٞ ا٤لاٖ اًوت ووٝ ؿك   
ٞب٢ م٤بؿ٢ ؿك ٔٛضٛفبت ٔتٙٛؿ ٚ رٛؿ ؿاُوت.   آٖ وتبة

اٍ تغم٥وك ٚ پووَٚٞ    رب٣ٔ ثٝ وٌب٣٘ وٝ ؿك وتبثؾب٘ٝ
 (.1346فلػ،  )ٕٞب٤ٖٛ ؿاؿ ولؿ٘ـ، ٔملك٢ ٣ٔ ٣ٔ

ٞوب٢ ُؾٔو٣    ثٛؿٖ وتبثؾب٘ٝ ُب٤ـ ثتٛاٖ ؿ٥ُِ ا٘ـن
ٝ  فبِٕبٖ  ٞوب٢   ٚ اؿ٤جبٖ ا٤ٗ فٔل كا ؿك فلاٚا٘و٣ وتبثؾب٘و

ًووّغٙت٣ ؿاٌ٘ووت؛ م٤وولا ا٤ووٗ ٌوولٜٚ ٕٞووٛاكٜ ؿكٔقوولٕ 
ٞووب٢ فٟووـ ت٥ٕووٛك٢ ثٛؿ٘ووـ ٚ  ٔالعفووت أوولا ٚ ًووّغبٖ

ٝ  تٛاٌ٘تٙـ ثٝ ٣ٔ ٞوب٢ ٔٛروٛؿ ؿك ؿكثوبك     كاعت٣ ام وتبثؾب٘و
 ٗ كٚ، ٥٘وبم٢ ثوٝ    پبؿُبٞبٖ ٚ ُبٞناؿٌبٖ ثٟلٜ ثجل٘ـ؛ اما٤و

 ولؿ٘ـ. ٢ ؽٛؿ، اعٌبى ٣ٕ٘تأ٥ًي وتبثؾب١٘ ُؾ٣ٔ ثلا
 
 ّإ مخصصٖ .  تاتخا3.4ًِ

ُوٛؿ ووٝ    ا٢ اعوالق ٔو٣   وتبثؾب١٘ تؾ٣ٔٔ ثٝ وتبثؾب٘ٝ
ا٢ ؽوبّ ام فّوٓ ٚ    ثوب عوٛمٜ   ٔزٕٛف١ وتت آٖ ؿككاثغٝ

ؿاَ٘ ثبُـ ٤ب ثٝ ٌلٜٚ ؽب٣ٓ ام افلاؿ ؽـٔبت اكائٝ وٙوـ.  
تل٤ٗ وتبثؾب١٘ تؾ٣ٔٔ ا٤لاٖ، وتبثؾب١٘ لّق١ إِٛت  وٟٗ

ثٛؿ وٝ ثٝ ؿًت عٌٗ ٓجبط ثٙب ُوـ. ا٤وٗ وتبثؾب٘وٝ ثوٝ     
ط وٝ ثٝ إًبف٥ّ٥بٖ ٤ب ثبع٥ٙبٖ ِٟٔٛك پ٥لٚاٖ عٌٗ ٓجب

 ثٛؿ٘ـ، اؽتٔبّ ؿاُت.  
  ٝ ٓوٛكت   ؿك فٟـ ت٥ٕٛك٤بٖ ٥٘ن، تٟٙب ٤ه وتبثؾب٘وٝ ثو

ث٥وً   وولؿ ٚ آٖ ٞوٓ وتبثؾب٘و١ اِو      تؾ٣ٔٔ فقب٥ِت ٣ٔ
٥ٔلما ٚ ثولاؿك   ث٥ً ٥ٔلما، فلم٘ـ اكُـ ُبٞلػ ٥ٔلما ثٛؿ. اِ 

، عىٕلا٘وو٣ تلوٌووتبٖ ٚ 812ثب٤ٌووٙمل ٥ٔوولما، ؿك ًووبَ  
اِٟٙل كا ؿك ؿًت ٌلفت ٚ ًٕللٙـ كا پب٤تؾت ؽوٛؿ  ٔبٚكاء

ؿ٥ُِ فاللٝ ٚ فِك ثٝ ٞٙول فّوْٛ ٚ    ث٥ً ثٝ للاك ؿاؿ. اِ 
ؿك ُوٕبَ   ٤ٚ823وٜ ك٤بض٣ ٚ ٥ٞئت ٚ ٘زْٛ، ؿك ًوبَ   ثٝ

ُـ،  ُلل٣ ًٕللٙـ، ؿك رب٣٤ وٝ پِت١ وٛٞه ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ
ا٢ فؾو٥ٓ ًوبؽت ٚ ام ؿاِ٘وٕٙـاٖ ٚ ٔٙزٕوبٖ      كٓـؽب٘ٝ
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كٓووـ ؿفووٛت ووولؿ. كٓووـؽب٘ٝ،  ٘بٔووـاك ثوولا٢ تغم٥ووك ٚ
ٞوب٢ آٖ كا ام   ا٢ ثنكي ٚ ٟٔٓ ؿاُت وٝ وتوبة  وتبثؾب٘ٝ
ٞوب٢ ٔزوبٚك ثوب ثوقَ ٔوبَ       ٘مبط ا٤لاٖ ٚ ًلم٥ٔٗ ال٣ٔ

ث٥وً اعالفو٣    فلاٚاٖ ٌلؿآٚكؿ. ام ًلُ٘ٛت كٓـؽب١٘ اِ 
ؿك ؿًت ٥ٌ٘ت؛ أب ثب ضقف ٚ ا٘ملإ ١ًٌّّ ت٥ٕٛك٤وبٖ  

 فوَٛ ٟ٘وبؿ  توـك٤ذ كٚ ثوٝ ا   ا٤لاٖ، ؿاَ٘ ٥ٞئت ٚ ٘زْٛ ثٝ
 (.1381)كرج٣، 

ٞووب٢  ٞووب٢ ؿ٤ٍوول٢، ٕٞب٘ٙووـ وتبثؾب٘ووٝ ثٙووـ٢ ؿًووتٝ
ٝ   ف٣ٕٔٛ ٚ فبْ ؿ٥ِوُ ٘جوٛؿ    إِٙفقٝ ٥٘ن ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ووٝ ثو

ٔقٙب٢ ٚالق٣ ٚ ف٣ّٕ آٖ ؿك ؽلاًوبٖ   وتبثؾب١٘ ف٣ٕٔٛ ثٝ
 ثنكي فٟـ ت٥ٕٛك٢، ام فول آٖ ارتٙبة ُـ. 

 
 گ٘رٕ . ًت٘ا5ِ

ؽلاًوبٖ  ؿك ٔمب١ِ عبضل، توالٍ ُوـ اٚضوبؿ فلٍٞٙو٣     
 ٝ ٔٙؾوٛك ثلكًو٣    ثنكي ؿك فٔل ت٥ٕٛك٢ ثلك٣ً ُٛؿ. ثو

تل٤ٗ  تل ٚضق٥ت فل٣ٍٙٞ ا٤ٗ فٔل، ثٝ ٤ى٣ ام ٟٔٓ ؿل٥ك
ٕ٘بؿٞب٢ تًٛق١ فل٣ٍٙٞ، ٤ق٣ٙ وتبثؾب٘ٝ پلؿاؽتوٝ ُوـ ٚ   

ٞب٢ ٟٔٓ ا٤ٗ فٔل ؿك ؽلاًبٖ ثونكي   ثلؽ٣ ام وتبثؾب٘ٝ
وووٝ ٌفتووٝ ُووـ، ؿك ؿٚك٠  ٌٛ٘ووٝ كا ٔقلفوو٣ ووولؿ٤ٓ. ٕٞووبٖ

ٞب كُوـ ؿكؽوٛك توٛر٣ٟ ٤بفتٙوـ ٚ ٞوٓ       ب٘ٝت٥ٕٛك٢ وتبثؾ
ام٘ؾل و٣ٕ ٚ ٞٓ ام٘ؾل و٥ف٣ ٚ تٛاٌ٘تٙـ ثٝ عوـ افوال٢   
ؽٛؿ ؿًت ٤بثٙـ. عبَ ًؤاَ ا٤ٗ اًت ووٝ صوٝ فوٛا٣ّٔ    

ًبم صٙو٥ٗ كُوـ ٚ ُوى٣ٞٛ ؿك عوٛم٠ فلٍٞٙو٣ ٚ       م٥ٔٙٝ
 ٞب ؿك ؿٚكاٖ ت٥ٕٛك٢ ثٛؿ؟ ٤ٚوٜ وتبثؾب٘ٝ ثٝ

، فٛأوُ  ٞب٢ ت٥ٕٛك٤بٖ ؿك تج٥٥ٗ ُىٜٛ ٚ رالَ وتبثؾب٘ٝ
٘ؾٌت ام ا٤ٗ فٛأُ،   ٌلٜٚ تٛاٖ ثلُٕلؿ. ٔتقـؿ٢ كا ٣ٔ

ك٤ٚىولؿ   ارتٕبف٣ آٖ مٔبٖ اًوت.  ٥ًب٣ً اٚضبؿ٘بؽل ثٝ 
ثووٝ فلٞٙووً ٚ ٟ٘بؿٞووب٢ فلٍٞٙوو٣ ٚ    أوولا٢ ت٥ٕووٛك٢

ام  ٓلفبً ،اِؾّٔٛ، اٞتٕبْ آ٘بٖ ثٝ وتبة ٚ وتبثؾب٘ٝ ف٣ّ
ؿًٚوت٣ ٚ ٞٙلپولٚك٢ ٘جوٛؿٜ، ثّىوٝ ثلؽو٣       فلًٞٙ  ك٢ٚ

ِٔولٚف٥ت ٚ    ٥بًو٣ امرّٕوٝ وٌوت ٘وٛف٣    ٔالعؾبت ً
ؿك ا٤ٗ ٌٔوئّٝ   ،كلبثت ثب ؿ٤ٍل ؿكثبكٞب ،افتجبك ٚ ٕٞض٥ٙٗ

ؿْٚ ام فّوُ كُوـ ٚ كٚ٘وك     ١ؿًوت  ؿؽبِت ؿاُوتٝ اًوت.  
ٖ    فقب٥ِت ؿكٞب كا ثب٤ـ  وتبثؾب٘ٝ ٞوب   ٞب٣٤ ووٝ ؿك ا٤وٗ ٔىوب
وتبثؾب٘ٝ ؿك ا٤ٗ  ٠ٚاه ؿ.ولٚرٛ  رٌت، پق٤لفت ٣ٔ  ٓٛكت
ٔلٚمٜ ؿك فٞوٗ ؿاك٤وٓ، ٤ىٌوبٖ    ثب ٔف٣ٟٔٛ وٝ ٔب ا ،ؿٚكٜ

توٛاٖ صٙو٥ٗ    ٞب٢ ت٥ٕٛك٢ كا ٔو٣  فضب٢ وتبثؾب٘ٝ ٥ٌ٘ت.
آكا٤و٣   ولؿ: وبكٌب٣ٞ ثبُىٜٛ ٚ ٔزٟن ام ٞٙل وتبة كتٔٛ

فبٖ، بتول٤ٗ ٘مبُوبٖ، ؽغبعوبٖ، ٓوغ     وٝ ثٟتل٤ٗ ٚ مثوـٜ 
 ٝ پوولؿاماٖ، ِٔووغَٛ آفوول٤َٙ   ٔووقٞجبٖ ٚ ؿ٤ٍوول ٌ٘ووؾ

)ا٥ٔلؽووب٣٘، ـ ًووبم٢ ٌٞووتٙ ُووبٞىبكٞب٣٤ ام ٞٙوول وتووبة
1379). 
عٛكو٣ّ، ؽلاًبٖ ثنكي، ؿك فٟـ ت٥ٕوٛك٢ ٕٞب٘ٙوـ    ثٝ

ث٥ٌبك٢ ام ثالؿ ؿك ا٤ٗ فٔل، ؿٚكاٖ پلُى٣ٞٛ كا ام٘ؾول  
فل٣ٍٙٞ، ٞٙل٢، اؿث٣ ٚ ف٣ّٕ پِت ًل ٌقاُت ووٝ ؿك  

مؿ٣٘ اًت. ا٤وٗ أول ؿك فلٓو١     تبك٤ؼ ا٤ٗ ًلم٥ٔٗ ٔخبَ
وتووبة ٚ وتبثؾب٘ووٝ ٕ٘ووٛؿ ث٥ِووتل٢ ؿاُووت ٚ ؿك ؿٚكاٖ   

ٝ  عبو٥ٕت پبؿُبٞبٖ ٔؾ ؿ٤وـٜ   ؽوٛث٣  تّف ا٤ٗ ًٌّوّٝ ثو
 . ُٛؿ ٣ٔ
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