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 مقدمه
ّربيتربري دورايرزاىلجر اسههرزٍعِ ًگبريحبونثزاوثرزوٍرُتبريخ

هتَجِش صپبوشبٍُورثبرٍيثَوٍُثيهتزثِشرز حرَاووٍرٍيرهاوّبيد

اًره ورپزواختِوِفزهبًزٍايبىٍسزواراىجٌگدثًَِػدورآًْبوخي ثَوُهد

دٍخصَصرب تَجرِثرِهسربي ّبهسبي اجتوبػد،فزٌّگرًگبرياييًَعتبريخ

گزفترٍِثرِػجربرتويگرزهٌربثغهزثَطثِسًبىثًِهرتهَروتَجِلرزارهرد

ّبورهَروسًربىًٍمرآآًربىورتربريختمزيجرب  يرشتبري دوراوثزاييوٍرُ

ّربيهغبعؼربتاًه ثهيْداستوِهسبي فَقاسجولرِوشرَاريسيبويًگفتِ

ّبيتبريخاييهزسٍثَمثَوُاست زرسدتبري دراجغثِسًبىورث

اسعزفدثٌبثِگفتِووتزرضبثزاٌّد تربريخهرب،ثرِشرْبوتخرَو ،ور

ّب،تبري دهذوّزثَوُاست يؼٌدتبري دثَوُاستوِّويهِهرزو عَللزى

ّرب ّبٍثهيّبيهزواًِ ًيىدّبٍػهلٍػغَفتهبجزاّبيهزواًِ سٍرٍستن

تزييهرَر اًه هزواسًظزثشريّبيهزواًِثزآىحبونثَوُپلهتدّبٍهحجت

يتبريخاستٍثِّورييتزييػٌصزسبسًهُايزاىيؼٌداثَاعفض ثيْمد،ثشري

ثيٌيرهورِوروعي ّزوجبيتبريخٍيراوٍِرقثشًيه،اػوبلهزواًردراهرد

ّوِػٌبصرزتربري دحبلسبختييبًبثَووزوى يشّبيدّستٌهٍايي يشّب

 1.ّستٌه

اليلزٍىهتوبوياييتبريخ تٌْبثرِيرهػصرزاسرتثٌبيداسورالثِ»اهّب

تَاىآىراخَرينٍآىوٍراىهغَلاست،وِهدعحبػاّويتٍلهرتسىثزهد

ايرزاىتبحهٍويػصزثزاثزيسىثبهزوخَاًه اييجزيبًداستوِثبهغَلثرِ

ىرختثزثست ّيچگبُسىوراييسرزسهييتربحرهايريآههٍثبهغَلاسايزا

وٍرُ،تَاًبيدٍلهرتٍاحتزامًهاشتٍِوروبرحىَهتوخي ٍسرْينًجرَوُ

                                                 
  11ر11،وفتزاٍل،صص«تهتتفزٌّگدورايزاىػل »زاٌّد،تبريخهذوزث»رثٌگزيه:1
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است   وروٍراىاستياليػٌصزتزنثزايزاىوِپيآاسّجَمهغَلورحهٍو

ٍياعؼربوُوٍلزىًٍينثِعَلاًجبهيه،اسعحبػشرجبّتفرَق آواةٍرسرَم

خرَرين ايتزنٍهغَل ثِاّويتٍلهرتسيبسردسىثزهردّبيلجيلِسٌت

ِ ايهَافركٍهسربػهورايرزاىثرزاياٍورسهربىاييهسئلِسجتايجربوسهيٌر

1«گزوو حىَهتثؼهيهد

ثِاّويتًٍمرآٍااليسىورّبيووتزثيبًد ثِّزحبلثبتأه ورگفتِ

تَاًستِتبثيزهثجتردورجبهؼرِاهزيوِهدثزين،هيبىتزوبىٍهغَالىپدهد

ايزاىورراثغِثباّويتٍهٌشعتسىثزجبيثگذارو 

وروٍراىهؼبصرزثر1ِيىداسسًبًدوِاسآذرثبيجبى،اييخغِّتزوبىايزاى

راثِصفحبتتبريخاييهزسّبيسريٌدپبخبستٍِّوزاُثبيبراىسىخَو،ثزي

ثبشه ايتبريخهؼبصزآذرثبيجبىهداييسىاسغَرُ«بشبپسيٌت»ٍثَمافشٍوُ 

پبشبٍثؼضردالرهاهبتٍيورِورثزخردحبلسيٌتگفتٌداستوِشز 

شربُ شربٍُايربمسرلغٌتهظفزاعرهييحَاووٍٍلبيغاٍاخرزوٍراىًبصرزاعهيي

تبثيزگذارثَوُ،هَضَعاييوتبةاستوِهتبسفبًِثبيهاذػبىًوَوورِثٌربثرز

ًگبريحبونثزاييسزسهيي ورهَرواييسىلْزهبىًيشثربووجرَوتتبريخسٌ

تربجربيدورِتربوٌَىورهرَروايريسىهٌبثغٍاعالػبتجبهغهَاجِّستين 

ثًِگبر ورًيبهرهُثرَو ٍفمرظثربهمربالتٍ«وتبةهستم ػلود»لْزهبى 

َهَاجِهددگفتبرّبيًَيسٌهگبً ِشهينوِاوثرزآًْربًيرشً ّربيخرَوراشرت

                                                 
  7ر3)سىورايزاىػصزهغَل(،صص1831رثيبًد)ووتزشيزييثيبًد(،1
(واًهوٌههؼزٍفٍرئري ّيئرتػلوردJ.Demoragan«)صانوٍهزگبى»رايياصغال رااسًَشت1ِ

آذرثبيجبىثرِهؼٌربي»ًَيسه:آًجبوِهد امايزاىاستفبوُوزوُشٌبسدّبيثبستبىفزاًسَيورحفبري
« ّبيايزاىاستصحيحولوِسزسهييتزن

،)ّيئتػلودفزاًسِورايزاىهغبعؼبتجغزافيبيد(،تزجوِووتزوبظن1،ج،1883وٍهزگبى،»ثٌگزيه:
 « 873ٍويؼد،اًتهبرات ْز،تجزيش،ص
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آذرثرًِگربر ثزاسبسهمبعِارسشوٌهٍتحميمردآلربيػجهاعحسرييًبّيرهي

آٍروًه ورهد

ٍثِاستثٌبييىدوٍتباساييهمربالت ثرًِرهرتورهيربىآًْربهغبعرت

1شه جهيهيويهُهد

يمردورً ستييوتربةهسرتم تحم»وراييًَشتِوِشبيهثتَاىآىرا

واًست،سؼدشهُوِهغبعتٍهٌبثغٍگفتبرّبيدوِتربوٌَى«پبشبهَروسيٌت

اًره،ًيرشهجربلهغرز شرهىورهَرواييسىلْزهبىهَروثزرسدلزارًگزفتِ

 .Cecil. G«)سيسري ٍٍو»تَاىثرِگشارشربتثيبثٌهوِاسجولِاييهَاروهد

Woodالػبتشرفبّدورِاسهحلرٍِ(سزوٌسَلٍلتاًگلي ورتجزيشٍيباع

آٍريٍهىتَةگزويهٍُيبثِثزخدهغبعرتويگرزساوگبُاييسىلْزهبىجوغ

وراييسهيٌِاشبرًُوَو   

آٍرايآذرثبيجبى سًدتبثيزگذارًٍبمپبشب،اييسىاسغَرُثِّزحبلسيٌت

هبًٌرهشهُ شيزسىهجبرسٍفهاوبريورِيخَيآهحسَةهدوروٍرٍُسهبًِ

شَوٍجبيتبسفثسيبراسرتورِايريسىٍيورتبريخايزاىثٌهرتيبفتهد

واري،ورالثاليتبريخلْزهبىثب ٌييخصَصيبتداسرشبوتٍشجبػتٍهزوم

هذوزهبگنشهٍُآىعَروِشبيستِثَوُ تبوٌَىحكٍياواًههُاست 

َاييوِورآىشزايظاجتوبػدػصزلبجبر  اًرهورِورهسربي وُسًبًدثر

سيبسدٍاجتوبػدسهبىخَووخبعتهستمينًوَوٍُحتردثؼضرب پيهرزٍتزاس

                                                 
ً ستثِػٌَاىث هداسوتربة«پبشبسيٌت»آذرورهَروسييًبّيهيرهمبعِارسشوٌهآلبيػجهاعح1
،ثِ بحرسريهُثرَو ايريهمبعرِاخيرزا ًيرش«11ر41،صص1833سًبىايزاىورجٌجآههزٍعِ،»

ّوزاُثربشرز سًرهگبًدٍهجربرساتوٍ«111ر111سِهجبرسههزٍعِ،صص»تَسظايهبىوروتبة
وٍثبرُ بحشهُاست «خبىيىبًدهيزساًَراعِ»ٍ«اهيزحهوتًيسبري»يؼٌدلْزهبىويگزآذرثبيجبى،

ِ»ًَيسره:ٍيورهمههِوتبةهذوَروراييسهيٌرِهرد ايورِورپريآرٍواريره،ورحميمرتًَشرت
اياستوِثِهرزٍرورعرد ٌرهسربلگذشرتِ،ورًهرزيبتتجزيرش ربحهجوَػِسِهمبعِجهاگبًِ

ّربثربرويگرزورايريوفترزهٌتهرزتاوٌَىثربتجهيرهًظزّبٍحرذفٍافشٍوًرداًه ّوييهمبالشهُ
 « 4،ص1831سِهجبرسههزٍعِ،«»شًَه   هد
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ُّربهجربرسًٍبػرهاعتدّربسوٍُثربپليرهيهزواىرٍسگبرخَووستثِليبمهد

ثزاًگيرشتربريخهؼبصرزآذرثبيجربىٍه ٍرشهوزوًه خَواسهسبي لبث تأهد

ِحزفردثرزايّبورعَلتبريخايريخغّرهيٌِخصَصب شْزتجزيشوِورّوِس

گزوو   گفتيواشتِ هحسَةهد

ورخبتوِ اييوتبةراتمهينثِهبورمٍتوربمهربوراىٍوخترزاىفرهاوبر

اًهورِّرزيرهورِ،ًهبىواوًُوبينوِورعَلتبريخاييخغّآذرثبيجبًدهد

آيٌرهٍثهروبرهرد«سيٌجرد»فزسرب خرَوثبهسبي ٍههىالتعبلرتيهَاجِ

ورِورثربسخَاًدايريهغبعرتٍثيربى«صرهيمِعربعجد»ّوچٌيياسّوسرزم

ّبيدسَوهٌههزايبريًوَوٍُثِػجبرتويگزورًَشتياييوتربةيربرًٍىتِ

شهُ ووبلتهىزراوارم يبٍرمهحسَةهد


«1837-تجزيش»

 «اعهيٌدهجيهرضبساوػوَسيي»
 



 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول
 

 پاشا زادگاه زينب

 و مختصري در مورد منسلت  زن  در ميان تركان



پاشا  ةزيى  21 

 فصل اول:

 پاشا زادگاٌ زيىة« الذيه عمًزيه»محلٍ 
 

ايااش ٙاا َُو ىآمٍ اًٍثبيؼاابو  ډلچاا  « دبٙااب ُيناات»ُاىځاابو م ډلااڄ ٕااپ  ز 
ڃ م اڅييش ٙهَ سجَيِ ث ىو إز. ثاييه  إاز ٽا  ٹجاڄ اُ داَىاهشش ثا  اكا ا        ٭م ُيش

  مبيي. اٹياډبر ايش ُو ډجبٍُ  اٙنبي  اػمبڅ  ثب ُاىځبو مي ١َمٍي ډ 
ٙابو   ىٍ مٹٶنبډا  ډ٪ٶَيا  اُ ٭هاي ػهابو    »ث    ٙش  ىٽشَډٚپ ٍ   بڇ ايش ډلچا   

اٽن و اُ ډلالر ٙمبڃ سجَيِ إز. اُ ٙمبڃ ث  اڅٮبٍٵ ش اډيو إز.  ٹَاٹ ي  چ   اډ َُيش
م اُ  1اثبى م اُ ډَٚٷ ثا  ډلچا  ؿ ٕاشيمُاو    ؿبي[ م اُ ػن ة ث  كپڈ ډهَا َمى ]ډ ياو

ډٲَة ث  ډلچ  ػمٚ ياثبى يب ځبډ ٚبماو ډليمى إز. ايش ډلچ  ٍا ؿهبٍ ډٖؼي إاز  
ځٌٍى م  سَيش ا هب ډٖؼي ډ ػ ُ )ډٮؼِ( إز ٽ  اُ ډ بو او ٽ ؿ  دهن  ډ  ٽ  ډٮَمٳ
 «.ځٌٍا ني هبي ث پبٍي ٍا ٱبڅجبً ىٍ او ډ  اهبڅ  مٹز

ثا ىو ٽا  هٚاټ ٙايو م اٽنا و اُ ٹنابر       « ايال چا  »ٹنبر اثٚو ٍ ايش ډلچ  اُ 
ٽنناي.   ٽ  ډَث ٣ ث  ډلچ  ػمٚا ياثبى إازا إاشٶبىو ډا     « ډ َٹبٕڈ»ىيڂَي ث   بڇ 

 2ثبٵ  إز. ٙٲڄ ث ٚشَ اهبڅ  ٽٚبمٍُي م ٹبڅ 
   ابڇ اياش ډلچا  ٍا ثا  ٝا ٍر      «سبٍين م ػٲَاٵ  ىاٍاڅٖچ٦ن  سجَيِ»ډ څٴ ٽشبة 

اي ٹييم  م ٽ ؿاټ     يٖي: ٹنبر ٭چ  ه اس و ٽ  ؿٚم  امٍىو م ډ « اڅييش اډ َُيش»
  اِ  « ثابٯ  ٹنابر ٽ ؿا   »ٙا ى م ىٍ ًياڄ    إز اُ ػب ت َٙٷ ث  ايش ٽ ي ػابٍي ډا   

اڅييش ٍا ثهَو  ثبٯ م اډ َُيش إز دَاة م ٝبٵ . ثٖبس ش ٽ ؿ  3ايش ينج ٭ »  يٖي:  ډ 
 4«ثوٚي.

  اِ  « ث اڀ  شكٖا  ٹنابر كابػ   »م « ٹنبر ٕانؼبٷ » بىٍډ َُا همـن ش ىٍ ًٽَ 
 5اڅييش[ امٍىو إز. اڅييش ]اډ َُيش ًٽَي اُ ډلچ  ٭م ُيش

                                                 
ٍاو ايش ډلچ  ث  ىمهشش   ٭  ٽٶ٘ ٕبىو ث   بڇ   ا ؿ و ثٮ٢  ُا د ٚ  1 دَىاهشناي  ُا اياش ٍم    ډا  « ؿ ٕاز »م

ٍا ث  سَٽ   ُاو[  بډ يو ]ؿ ٕز« ىمُآٍ ؿ ٕز»ډَىڇ ايش ډلچ    «.119ا ٛ 1352ډٚپ ٍا »ا ي.  ىم
 «.112ا ٛ 1352سبٍين سجَيِ سب دبيبو ٹَو  هڈ هؼَيا » -2
 ؿٚم ا ػ ي دَاة. -3
 «.65ا ٛ 1373 بىٍډ َُاا »ا  4

 58ا  9ا  بىٍډ َُاا همبوا ٜٝ  5
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 ٺٚاا  ». ٷ( م سلااز ٭ناا او   ه 1297اي ٽاا  ىٍ ىماُىهااڈ ٙااٮجبو )  ىٍ  ٺٚاا 

  بڇ ثَىو ٙيو إز.« اڅييش ٭م ُيش»ٍٕڈ ٙيو اُ ايش ډلچ  ث   بڇ  1«ىاٍاڅٖچ٦ن  سجَيِ

ثڄ او يپا  اُ ډٖابػي   م ىٍ ډٺب« اڅييش ٹجَٕشبو ٭م ُيش»ىٍ ايش  ٺٚ  همـن ش 

 ٹبثڄ ډٚبهيو إز.« اڅييش ډٖؼي ٭م ُيش»ايش ډلچ  سلز ٭ن او 

ايش ډلچا  إاز ٽا  ىٍ    « اه  ي كبع»ډٖؼي ٵ ٷ  ځ يب همبو ډٖؼي ډٮَمٳ ث  

ٽٚ  م ٭ج ٍ ه بثبو اًٍثبيؼبو اُ او  سوَيات ځَىياي م    ٗ ث  ٭چز ه بثبو 1371ىه  

 2اٹ٬ ث ىو إز.اڅييش ٵٮچ  م ډلڄ ىٹ ٸ او ىٍ ؿهبٍٍاو ٭م ُيش

ثَ ٍمي ٹجَٕشبو ٽهش م ثٍِٿ ډلچ    ِ ٽ  ىٍ  ٺٚ  ډٌٽ ٍ ٹبثڄ ډٚبهيو إاز   

مڅا  ٹٖامز ٹبثاڄ     3اي ٕبهش  ٙيو إاز.  ىٍ ىمٍو ٕچ٦نز ډلمي١ٍب دهچ يا ډيٍٕ 

اي اُ ايش ځ ٍٕشبو همـنبو ىٍ دٚز ډيآٍ ٵا ٷ دبثَػبٕازا مڅا  ؿناييش      ډالك٪ 

 ٙ ى.  م  ٕبڃ إز ٽ  اػبُو سيٵ ش ىٍ ا ؼب ىاىو

                                                 
هبي  إز ٽ  اُ ٙهَ سجَيِ سه ا  ٙايو إاز.  ٺٚا  ىاٍاڅٖاچ٦ن        ا ايش  ٺٚ  يپ  اُ ډٮشجَسَيش  ٺٚ   1

هبو َٕس خ م ٍئ ٔ ډيٍٕ  ىمڅش  سجَيِ )ډيٍٕا    ډ َُا ث  اهشمبڇ ٭جبٓ سجَيِ ث  اډَ مڅ ٮهيا ډ٪ٶَاڅييش

ٷ  1297اڅمٮ٪اڈ ٕابڃ    ميډ َُاډهنيٓ م ډلمي١ٍبډهنيٓا ىٍ ىماُىهڈ ٙهَ ٙاٮجبو ىاٍاڅٶن و(ا م ډل

ىٍ سجَيِ سَٕ ڈ ٙيو م ىٍ ىاٍاڅ٦جب٫ ٽَثالي  إياٹب ث  ٥ج٬ ٍٕ يو إز.  ٺٚ  ىاٍاڅٖچ٦ن  سجَيِ يپ  اُ 

ٙا ى. ٥َاكابو اٝاچ   ٺٚا ا ډلمي١ٍاب       هبي ٹييم  سه   ٙيو ىٍ ايَاو ډلٖا ة ډا    سَيش  ٺٚ  ډيٍو

اي  ساَيش  ٺٚا    بډاڄ ىاٱ ( ٙابيي ٽ  څٖچ٦ن  سجَيِ )ٹَاػ ا ي.  ٺٚ  ىاٍا ىاٱ  ث ىو ٹَاػ   َهنڀډهنيٓ م ٕ

ثبٙي ٽ  سب اماهَ ىمٍو ٹبػبٍ اُ ٙهَ سجَيِ سه   ٙيو إز. ث  ا٭شجبٍ مػ ى كؼڈ ثبآي ا٥ال٭ابر ىٍ ډاشش   

َا ا ا دبٍٕا ا ثاب      ٵوبٍي سه»س او  ٺٚ  ىاٍاڅٖچ٦ن  سجَيِ ٍا ٽشبث  سٞ يَي  بډ ي.   ٺٚ ا ث  ػَار ډ 

 «.44هبي سبٍيو  ٙهَ سجَيِ(ا ٛ  ا )ثبُه ا    ٺٚ 1385ډٖٮ ىا 

سَ اُ ؿهبٍٍاو ډٌٽ ٍ ثَاي ٕبهشش ډٖاؼيي   ا اهبڅ  ٹ٦ٮ  ُډ ن  ٍا ىٍ ا٥َاٳ ه بثبو اًٍثبيؼبوا دبي ش  2

 ا يا مڅ  ٕبهز او هن ُ اٱبُ  ٚيو إز. ثب همبو  بڇ هَيياٍي ٽَىو

اڅييش ث  ډييَيز اٹبي ٭جابٓ ٭م ايي اُ    ىٍ ډلچ  ٭م ُيش« ثهبٍ»( ىثٖشبو )ٗ 1331ډبو  ىٍ اثبو»ا   3

ٍ  ډ َُاډلميسٺ  ډچټ»ايش ډيٍٕ  ث  يبى «. ٥َٳ اىاٍو ٵَهنڀ سبٕ ٔ ځَىيي   ثا  اياش  ابڇ    «اڅٚاٮَابثهب

«. 321ا   324ا )سبٍيوـا  م مػا  سٖام   ډايآٍ سجَياِ(  ٝاٜ       1337ب  ا جلاډ ش ٕا »ډ ٕ ڇ ٙي. 

 م ىٍ دٚز ايش ډيٍٕ  ٕبهش  ٙي.« ٹجَٕشبو»يهب ىٍ ٹٖمز ىيڂَ ي ىيڂَي   ِ ثٮ ډيٍٕ 
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ساَ اُ او ثا  ٥اَٳ     هبو كپ ڈ م دبي ش اَٙٳ ډ َُا٭چ  همـن ش ثَ ٍمي  ٺٚ   ثبٯ كبع

  ِ  ٚبو ىاىو ٙيو إزا ٽ  اډَمُو اطاَي اُ اياش   « ٹبػبٍ ډ َُا٭چ  كبع»ډَٽِ ٙهَ ثبٯ 

ٕبُي ا ؼبڇ ځَٵش  م ث  ډلڄ ٕپ  ز اٵاَاى سجاييڄ    ٖز ُيَا ىٍ او ثبٱبر  هب  هب    ثبٯ

 ٙيو إز.

ث ىو إاز  « اڅٮبٍٵ ش اډ َُيش»آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ   بڇ ايش ډلچ  ىٍ ىمٍو ٹَاٹ ي  چ هب 

يااب )مٹٶنبډاا  ځاا ي ډٖااؼي( ]ډٖااؼيٽج ى[ ٽاا   « مٹٶنبډاا  ډ٪ٶَياا »م ايااش  اابڇ ىٍ 

ة ه ى ىٍع ٽَىو  ث  همبو ٙپڄ ډٌٽ ٍ امٍىو ٙايو  ىٽشَډٚپ ٍ او ٍا ث  ٭ ن  ىٍ ٽشب

ِ  »مٹٶنبډ  م ىٍ ًيڄ  إز. ىٍ ٹٖمش  اُ ايش اډايو إاز:   « ډ ٹ ٵبر ىاهڄ ٙاهَ سجَيا

 اُ ايش ٹَاٍ إز:ٍا ٽ  ىٍ ىاهڄ سجَيِ ماٹ٬ إز م مٹٴ ايش ثٺٮ  ٽَىو اډب اډالٽ  »

 يا  إاز... م   ٽ  ث اَمو اُ ىٍماُو ميؼ « ثبىبكپم»( ا هم  اٍا١  ماٹ٬ ىٍ  21... )

هبي ٝايٍاثبى م اُ ىم   إز ٽ  ث  ٽ ؿ « ١ بب ثو٘»او ٹ٦ٮ  ُډ ن  ډٮَمٳ ث  ُډ ش 

اڅٮابٍٵ ش إازا ډلايمى     ٝيٍاثبى م ُډ نا  ٽا  ډٮاَمٳ ثا  اډ اَُيش      1ػب ت ث  ٕبٹ  

 2«.ثبٙي... ډ 

ؼ ا م ډ ٹ ٵبر ٙ و   ٽؼؼ  ا كٖش ٕٶَي ( ا ُډ ش ډليمى ث  ډچټ ه اػ  34)

اڅٮابٍٵ ش م ٙاَٽبب امٕازا م ٽٚاشِاٍ ٙٞاز ډاش        ُډ ش اډ َُيش ٪بڇ ٽبٙ ا م  ُډ ش

 3إز.

ايش ډلچ  ثٮ٢بً ىٍ ثَه  مٹبي٬ ٙهَ سجَيِ ىٍ ىمٍو ډٮبَٝ   ٺ٘ ؿٚمڂ َي ايٶاب  

س او ث   دبٙب(  ډ   م ىو إز ٽ  ٱ َ اُ ډٖئچ  ػنج٘ ُ بو ىٍ ىمٍو  بَٝي )ٹ بڇ ُينت

ائ ش ٵشا ر  »نب ث    ٙش  ډؤڅٴ ٽشبة مٹبي٬ ىيڂَي   ِ ىٍ ايش ُډ ن  اٙبٍو  م ى  ډظالً ث

ٍ  كابع »  «م ػ ا مَىي م دهچ ا بو اًٍثبيؼابو  ػا ا مَى ډٮاَمٳ سجَياِ ىٍ ىمٍو    « اڅچه اب

ث   ٺڄ اُ هبىڇ »  يٖي:  ثب ايش ډلچ  اٍسجب٣ ىاٙش  إز  مي ىٍ ايش ُډ ن  ډ   ٹبػبٍي 

                                                 
 ا ٕبٹ  : ػ ي هَى. 1

 «.656ا  659ا ٜٝ 1352ډٚپ ٍا »ا ث   ٺڄ اُ:  2

 .661ا همبوا ٛ  3
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شَ اهڄ سجَياِ  ډ َُاػ اى ډؼشهي سجَيِي  ُډب   يپ  اُ اسجب٫ ٍمٓ يټ ىه كبع اڅچا  ايز

ٙ  ي ث  ٭ن او ا٭شاَاٟ   ثَى  مٹش  ډَىڇ هجَىاٍ ډ  ٍا ٙجب   ثب ُمٍ ث  ٽنٖ ڃ ٍمٓ ډ 

ځ يي: اٹب ث  ډش ىٕش ٍ ىاى ثَم ثڂ  ٽ   اٹب ډ  ثني ي. هبىڇ ث  ٭مڄ سجٮ  ٍمٓ ثبُاٍ ٍا ډ 

ډااَىڇا ثاابُاٍ ٍا ثاابُ ٽنناايا ثٮااياً ډااَا ه إااز م ځٶااز: ايااش  بډاا  ٍا ثجااَ ىٍ ډلچاا    

ځ ياي: ٭ٞاَ همابو     اٹب ډ  ٵالو ثبٯ ٍا ثِو م  بډ  ٍا ث  ام ثيو  هبىڇ ٍِىَ« څييشا ٭م ُيش»

ه پڄ ث َمو اډيا  بډ  ٍا ىاىڇ مٹش  ه ا يا ځٶز: ثَم  ٍمُ ٍٵشڈ م ىٍ ٍا ُىڇا ډَىي ٹ ي

هبي اًاو ٝجق ث ى ىييڇ ىٍ ُى يا ٍٵاشڈ م ىيايڇ همابو ډاَى      ثڂ  ؿٚڈ.  ِىيپ ث  اٹب 

ىيايڇ اُ    : ٵ ٍاً ثڂ  ث بييا مٹش  ماٍى ٙاي  يځٶشڈا اٹب ٵَډ ى ه پڄ ث ى. مٹش  ث  اٹب ٹ ي

اي ٽ  د ٙ يو ث ىا َٕ سجٮ  ٍمٓ ٍا ث َمو امٍى م ث  اٹب  ٚابو ىاى م ډاَهٜ    ُيَ ػج 

اڅه بٍهابو   ٙيا ثٮي اُ ٍٵشش مي ث  اٹب ځٶشڈ ام ؿ  ٽٖ  ثا ى  ٵَډا ى: ام دهچا او كابع    

سجٮ  ه٦بٽبٍ ٍمٓ ٍا ٙجب   ثَيايو م  ٝجق ٙيا ثبُ ىييڇ ٽ  ىٍ ٙهَ د ـ يوا َٕ  .إز

 1«.ا ي ٍٵش 

ػا ا مَىا  »ىٍ اياش ُډ نا  اډايو إاز:     « سهَاو»ډنشَٚو ىٍ « َٙٷ»ىٍ ٍمُ بډ  

ٹٶٔ ثبٙي. ايش ٍا ىٍ ډَاډنبډا  ايا ش ػا ا مَىي دهچ ا ابو ه ا ايو ثا ىڇ م        ثال م ث  ث 

 ى( ٩ابهَ  اڅا  ٭ؼ ت إز ٽ  ايش ػمچ  هم ٚ  ثب سٞ يَي اُ ٹب چ  ىاآو )ىاآو ها و 

ٍا ىمٕز ىاٙاشڈا  ييايو ثا ىډ٘.  ييايډ٘. هابىڇ ياټ ډؼشهاي         2اڅه بٍ ٙي. كبع ډ 

ؿپ ايوا اډاب ٭٦ا ٵش      هابي٘ ها و ډا     سجَيِي ځٶز ٽ  ام ٽ ٖز. ځٶز ٽ  اُ ؿٚڈ

٭ٞمش  َٙم٫ ٙيو ث ى. ډاَىڇ ثا  ٭نا او     ه   ش ىٍ او  هٶش  ث ى. هم  ؿ ِ اُ يټ ث 

ځ ييا ثَم ث  ډَىڇ ثڂ  ثبُاٍ ٍا ثبُ ٽنني. ايش  ىڇ ډ ا٭شَاٟ ثبُاٍ ٍا ثٖش  ث ى ي. اٹب ث  هب

ث  ٵالو ثبٯ ثيو. هبىڇ د َ ځٶز ٍٵشڈ ثبٯا ډَى « اڅييش ٭م ُيش» بډ  ٍا هڈ ثجَ ىٍ ډلچ  

 ه پچ  اډي م  بډ  ٍا ځَٵز م ه ا ي م ځٶز: ثَم ث  اٹب ثڂ  ؿٚڈ. ىٍٙز

                                                 
 .181ا ٛ 1377ا ډ سبةا  1

اا  ابىٍډ َُ »ٙبو ٹبػابٍ  ثنڂَياي:    ايش ػ ا مَى ډٮَمٳ سجَيِ ىٍ ىمٍو  بَٝاڅييش« اڅه بٍ كبع»ا ىٍ ډ ٍى   2

 .315ا  316ا )سبٍين م ػٲَاٵ  ىاٍاڅٖچ٦ن  سجَيِ(ا ٜٝ 1373
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ٍٙز إاز.  هبي ٝجق ىييڇ ىٍ ُى ي. ٍٵشڈ ىييڇ همبو ډَى ى هبىڇ ځٶز  ِىيپ 

اٗ َٕ سجٮا  ٍمٓ ٍا ث اَمو    اٹب ٵَډ ىا ٵ ٍاً ثڂ  ث بييا مٹش  ماٍى ٙيا ىييڇ اُ ُيَ ػج 

هابي ػماب٭ش     ىٍ ؿٚاڈ ىيايي   ځٌاٙز م ډَهٜ ٙي. ٝجق ىٍ ٙهَ ثبيي ث ىي م ډا  

 1«.ٱَمٍ ؿ  هجَ إز... ث 

ؿني ٹ٦ٮا  ُډا ش ٽا  ٫ٍُ    »ا «اڅه بٍ« » بىٍډ َُا»ځٶشن  إز ٽ  ثنب ث    ٙش  

  2.ىاٙش  إز« ٽَى ډ  ٝ ٶ 

اڅييش ٹَاٍ ىاٙش  م همـنابو ٽا  ځٌٙاز ىٍ هما ش      ډلچ  ٭م ُيش ىٍ ايش ثبٱبر

 .ډلچ  ث ىو إز ٽ  مي ث  ٵپَ ا شٺبڇ اُ يپ  اُ اسجب٫ ٍمٓ اٵشبىو إز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اڅييش ٭م ُيش اي ىٍ ډلچ  سٞ يَ ٽ ؿ 

                                                 
 «1ا ٛ 1382اًٍ  3ا ىمٙنج  73ا َٙٷ )ٍمُ بډ  ا ډنشَٚو ىٍ سهَاو(ا ٕبڃ امڃا ٙمبٍو  1

 «.316ا ٛ 1373»ا  2
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ِ ىٍ ىمٍو ډَٚم٥  ٽ  ٙهَ سجَياِ  هبي ىاهچ  سجَي آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ  ىٍ ىمٍو ػنڀ

ث  ىم ٹٖمز ٥َٵياٍ ىمڅش بو م ٥َٵياٍ ډَٚم٥ ز سٺٖا ڈ ٙايو ثا ىوا اياش ډلچا  اُ      

إامب٭ ڄ  »ٍٵشا  إاز     ػمچ  ډلاالر ٥َٵاياٍ ٕاشبٍهبو م ډٚاَم٥ ز ثٚامبٍ ډا       

ىٍ ٹٖامز  »  يٖاي:   او ايش مٹبي٬ ث ىو ىٍ ايش ُډ ن  ډا  ٙبهيٽ  ه ى اُ « اډ َه ِي

« اثابى...  اڅييشا اه   ا كپاڈ  ؿبي ( ؿني ډلچ  اُ ٹج ڄ: ٭م ُيش ياوػن ث  )ٍمىهب   ډ 

هب  اهبڅ  ايش ډلچا  ثا  ٭چاز  ِىيپا  ثا        . ىٍ ايش ػنڀ1ډؼبهييش ٵياٽبٍي ىاٙشني...

هبي ُيابىي ثا  ٕاشبٍهبو ىٍ ډلچا       ٕنڂَ اٝچ  ٕشبٍهبو يٮن  ډلچ  اډ َه ِ  ٽمټ

ي ٽ  ٵَاډ ٗ  بٙي   إاز م  ا  ډٌٽ ٍ  ٽ  اهَيش ٕنڂَ ډَٚم٥ ز ث ىو ث  ٭مڄ امٍىو

هب٥َار او اډَمُو   ِ ىٍډ بو اهبڅ  ډلچا   ٖاڄ ثا   ٖاڄ ثا  يبىځابٍ ډب ايو م  ٺاڄ         

 2ځَىى. ډ 

                                                 
 .121ا ٛ 1379ا ٹ بڇ اًٍثبيؼبو م ٕشبٍهبوا  1

ٽا  اُ ډؼبهاييش م  ِىيپابو ٕاشبٍهبو      وث ى   ِ اُ ػمچ  اٵَاى ايش ډلچ « ١ٍب ٽَثالي »ا ػي  ڂبٍ يو    2

ٹ ِ ]اډ َه ِ[ ث  همَاو ٕشبٍهبو م ىيڂَ ډؼبهييش ث  ىٵب٫ اُ ډٚاَم٥ ز   ٍٵش  م ىٍ ٕنڂَ اډَو ثٚمبٍ ډ 

 دَىاهش  إز.
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 فصل دوم:

 وگاَي تٍ مىسلت زن در ميان تركان
 

  إز اي اُ ُ بو ٹهَډبو ايش ه٦ّ  م   سجبٍ اًٍثبيؼب  ا  ايش ُو سَٻ« دبٙب ُينت»

ډاڄ م اٍُٙامنيي ىٍ ٹجابڃ    ث ڇ  ٺ٘ ٹبثاڄ سؤ  ش ډَُ مٽ  ىٍ ډٺ٦ٮ  اُ سبٍين ډٮبَٝ اي

 ه ى ايٶب  م ىو إز.ػبډٮ  

سابٍين  »ايش ٽ  ٹَٚ ُو ىٍ ٥ ڃ سبٍين ايَاو ډ٪چا ڇ ماٹا٬ ځٚاش  م ىٍ ه ابه ي     

س ا اي ىاٙاش  ثبٙاي     ايش َُٕډ ش ث  كبٙ   ٍا يو ٙيوا ه ى ىآيڄ ډشٮيىي ډ « ډٌٽَ

ډڄ ىٍ ايش ډ بوا ؤډٖئچ  ډهڈ م ٹبثڄ س ٽ  َٙف او ث َمو اُ ك ٝچ  ايش ځٶشبٍ إز. اډب

ىٍ ايَاو م ىٍ ډ بو اٹ اڇ م ډچڄ ډوشچٴ اياش ٕاَُډ ش   « ُو»سٶبمر ػبيڂبه  إز ٽ  

ػايي  « دْمه٘»س ا ي ډ ١ ٫ يټ  ىٍ ٥ ڃ سبٍين ىاٙش  إز ٽ  ايش ډٖئچ  ه ى ډ 

 ٹَاٍ ځ َى.

ٍ  ىٍ ډ ابو اٹا اڇ ساَٻ   « ُو»ثَاي ډظبڃ ډنبث٬ سبٍيو  اً٭بو ىاٍ اي ٽا     اياش   سجاب

« ٙابهنبډ  ٵَىمٕا   »َُٕډ ش اُ ػبيڂبو ثبآسَي ثَه ٍىاٍ ث ىو إزا ىٍ كبڅ  ٽا  ىٍ  

ځَىىا ػبيڂبو ٵَمسَي ثاَاي ُو م  ٺا٘ ام ىٍ    ٵبٍٕ  ډلٖ ة ډ  ٽ  اُ ډنبث٬ ډهڈ ُثبو

  ٪َ ځَٵش  ٙيو إز.

 1ٽ  اُ ٙبهپبٍهبي اىث بر ػهبو ساَٻ إاز  « ٹ ٍٹ ى ىىو»هبي ٽشبة  ىٍ ىإشبو

ُمػا    هاب هاب  اىو ساټ    ٥َاُ ثب ډَىاو ىاٍ اي. ىٍ اياش ىإاشبو    ثبآ م هڈ ُ بو ډنِڅش »

)ډ   ځبڇ( إز م يپ  اُ ٍاو م ٍٕاڈ ا شوابة همٖاَ همابمٍى ثا ىو ىهشاَ م دٖاَ ىٍ        

 2«.ٕ اٍي م س َا ياُي م ٙمٚ َُ   م ٽٚش  م ػنڂبمٍي إز إت

                                                 
ٹ ٍٹا ى ځٌٍا  ايو    ث   ٪َ دَمٵٖ ٍ م. م. ثبٍس څي ډٖشَٚٷ ډٮَمٳ ٍمٕ  ٽ  ٭مَي ٍا ىٍ سلٺ ٸ ىىو»ا   1

هاب ىٍ   اٍځ ش إاشبى اىث ابر سَٽا  ىا ٚاڂبو إاشب ج ڃا كا اىص اٝاچ  ىإاشبو         م همـن ش دَمٵٖ ٍ ڇ.

 «.179ا ٛ 1381ه ئزا «. »اًٍثبيؼبو ٍم ىاىو إز

 «.181هبي سَٽ (  ٛ  ا )ٕ َي ىٍ سبٍين ُثبو م څهؼ 1381ه ئزا »ا  2
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ٙامني م  ٹ ٍٹا ى اٍُ  ځب ا  ٽشابة ىىو   هبي ىماُىو ٕ مبي ُو ىٍ هَ يټ اُ ىإشبو

   سنهاب ىاٙاشش ٵَُ اي ىهشاَ     « ٍٻ ي  ثبډٖ  ث »ثبٙي  ثَاي ډظبڃ ىٍ ىإشبو  ډ طَ ډ 

م ٭بٍ   ٖزا ثچپ  ديٍا   هڈ هٖاشني ٽا  اٍُمي ىاٙاشش ىهشاَ ىاٍ اي: ىٍ اياش       ٭ ت 

« ثا ٍو  ثا  »ينيٍهبو سٚپ ڄ ىاىو ث ى  ٹ ٍٹ ى  ىٍ ډؼچٖ  ٽ  ثب ٽشبة ىىوىإشبو ٕ ڇ 

ٙ ى  « دَٖ»ٽ  سب اهبڅ  ډؼچٔ ى٭ب ٽنني سب مي ٝبكت ځَي  ٽَىو م ه إشبٍ او ٙي 

ى٭ب  م ى ي: « ث ٍو ث »هبيٚبو ٍا ث  إمبو ثَىو م ثَاي  ثنبثَايش  ؼجبي ايڄ امٱ ُ ىٕز

ب ث ى م  ٶَينٚابو  ٶاَيش م ى٭بهبيٚابو هم ٚا  ثاَامٍىو      ٭ىٍ او ٍمُهب ى٭بي  ؼجب ى»

ثَاي ډش هڈ ى٭ب ٽن ي ٽ    ؼجب»( هڈ ث  دب هبٕز م ځٶز: BayBijanث ؼش ) ٙي. ث  ډ 

هابي ها ى ٍا ثابآ      ؼجبي ايڄ امٱ ُ ىٕز« هيام ي ثبٍيشٮبڅ ا ثَايڈ ىهشَي ٭٦ب ٵَډبيي

 1«.سٮبڅ  ث  س  هڈ ىهشَي ٭٦ب ٵَډبيي... اډ ي ايش ٽ  هيام ي ثبٍي»ثَى ي م ى٭ب ٽَى ي: 

ٹ ٍٹ ى م  إز ٽ  َٙف ىإشبو مي ىٍ ٽشبة ىىو« ثب   ؿ ـټ»م ايش ىهشَ همبو 

اډيو م سبډڄ ىٍ او ىإشبو ه ى « إت هبٽٖشَي  ٍٻا ٝبكت ي  ث  ثبډٖ »ىإشبو  ىٍ

 س ا ي  ٕ مبي يټ ُو ٍا ىٍ ډ بو سَٽبو  ٚبو ىهي: ډ 

ىٍ إت ٕ اٍيا س َا ياُي م ٽٚش  ځَٵشش ډب ني ډَىاو ايڄ امٱا ُ  « ثب   ؿ ـټ»

 او ها ؾ  ها ة ډاَى ػا   »ثب  [ ځٶز:  ىٍ او كبڃ ىهشَ ]ؿ ـټ»سبُ م ډبهَ إز.  يپ 

ٽٔ سبٽن و    ىٍ ٕ اٍي م    ىٍ س َا ياُي ثَ ډش ؿ َو  ٚيو ثا ى. كابآ ث اب ٽٚاش      

ځ اَاو   هب د بىو ٙي ي م ثب يپييڂَ ځالميِ ٙي ي. ا ابو همب ناي ٽٚاش     اُ إت« ثڂ َيڈ

هَؿناي ٽا  ىٍ اياش  جَىهاب      2«.ثَاثَ هڈ ايٖشبى ي م هَ يټ ىيڂَي ٍا ث  ٭ٺات ٍا اي...  

ٙ ى مڅ  ه ى اياش ػِئ ابر    ثب    ثَ يو ډ  اينيو ُ يځ  ؿ ـټ ډَى« ٍٻ ي  ث  ثبډٖ »

٥َاُ ثاب ډاَى ىٍ ٵَهناڀ سَٽابو ىاٍى. ثاب          ٚبو اُ ػبيڂبو ُو ث  ٭ن او يټ ٭نَٞ هڈ

 َ ها ى ٍا ا شوابة    ؿ ـټ ؿهَو ثٖ بٍ ُيجبي  اُ ىهشَاو ايڄ امٱ ُ إز. ام ه ى ٙا ه

ثا  اياڄ م ىيابٍا ػا ا مَىيا      ٽني م ٙ هَ ا شوبث  ام ثبيٖش  اُ هَ ك ض: مٵابىاٍي  ډ 

ثهبىٍيا ػٖبٍر م س ا بي  اُډ ىو ٙيو ثبٙي. ام ه ى إت ٕا اٍي ؿبثاټا س َا اياُي    

                                                 
 .78ا  79ا ٜٝ 2535ٹ ٍٹ ى[ا  ا ٽشبة ثبثبٹ ٍٹ ى ]ىىو 1

 .85ٽشبة ثبثبٹ ٍٹ ىا همبوا ٛ ا  2
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هاب ثا  ٭ٚاٸ     ځَىى ه ى ٕابڃ  ثبٻ إز. ؿ و  بډِىٗ إ َ ډ  ډبهَ م ٙمٚ َُ   ث 

 1اي اُ ُ   مٵبىاٍا ٵياٽبٍ م ثهبىٍ إز. اي ا٦ٕ ٍو ډب ي. ام  م    ه ى مٵبىاٍ ډ 

« ث اڀ  إبٍر امٍمُث ڀ دَٖ ٹابُاو »يٮن  « ٹ ٍٹ ى ىىو»و ؿهبٍڇ ٽشبة ىٍ ىإشب

إاز ٽا  همب ناي ډاَىاو     « ث ٍآهبس و»  ِ يپ  اُ ٹهَډب بو اٝچ  ىإشبو ُ   ث   بڇ 

ٍا « امٍمُ»ٍمى ٽا  ٵَُ ايٗ      ث  ػنڀ ثب ىٙمن  ډ «ٹبُاو»م همَٖٗ « امٱ ُ»ايڄ 

ُ ٵپَ دَٖ ػا ا ٘  ش ا ٖاش  ثا ى اٍاڇ    ث ٍآهبس و ثبآثچني ٽ  ا»ث  إبٍر ځَٵش  إز. 

ىٍ اڀ ٕا اٍ ٙاي م ٙمٚا َ ٕا به٘ ٍا       ځ َى. ىٕش ٍ ىاى إت ٕ به٘ ٍا امٍى ي. ث 

سابع ٕاَڇ ٹابُاو    »اٗ ٍا ىٍ ه ى ػما٬ ٽاَى. ام ځٶاز     ثَځَٵز م ؿهڄ  ييم  ىمٙ ِو

 «.ثَ ڂٚز م ث  ى جبڃ ٍى دبي ام ثبيي ٍاو اٵشبى...

ايڄ امٱ ُ ىٙ اٍ ث ى. هم  َٕىاٍاو ٹابُاو   م ىٍ اىاډ  اډيو إز: ٙمبٍٗ ىآمٍاو

ثا  ػنابف ؿاخ م ٹابُاو     « ٹابٍاث ىاٯ »ث  ػنبف ٍإز ىٙامش م  « ىم ياٍ»ٵَا ٍٕ ي ي. 

ث ٍآهبس و ثبآثچني ٙمٚا َٗ ٍا ثَٵاَاُ ٕاَ ٽٶابٍ     »ثب ؼجبي امٱ ُ ث  ٹچت ىٙمش ُى. 

 ٍى م ٍمُ ؿَهب ي م ا هب ٍا ؿ و ثَٿ دبئ ِي ث  هبٻ ٍيوز ډچټ ٽبٵَ ٙپٖز ها  س َو

ٹابُاو م  « هب ځَيوشناي  ػنڂؼ يب ٘ اُ ام ػيا ډب ي ي. مكٚز ث  ػب ٚبو اٵشبى م ث  ىٍو

ث ٍآهبس و  ِى دَٖ ه ى اډي ي. ػنڀ ىٍ ٍاو ايمبو ث  د َمُي ا ؼبډ ي.  ؼجابي امٱا ُ   

 څااا  ٱنااابيڈ ػنڂااا  ٵاااَاماو ثااا  ىٕاااز امٍى اااي. ا ااابو ثااا  ٹچٮااا  اٱـبٕااا ٍډ 

(Aghcha surmelu اډي ي م ٹبُاو ؿهڄ ) ٍٍمُ ػٚش ځَٵشناي   ز هٶز ٙجب  ٙاثَدب ىؿبى

ٹ ٍٹا ى اډاي م اهناڀ ٙابىي      ؿهڄ ٽن ِ م ٱالڇ ٍا ث  هب٥َ دٖاَٗ اُاى  ما ى م ىىو  

 2  اهز...

٥َاُ ثب ډَىاو ىاٍ ي.  اډ ِ م هڈ ٹ ٍٹ ى ُ بو ډنِڅش  اٍػمني م ٕشبي٘ ىٍ ٽشبة ىىو

ٍٹا ىا ُ ابو   اِ    ٹ  هبٕاز. اډاب ىٍ ٽشابة ىىو    ى  ابي ډاَى    ٽ  ى  بي ٹهَډب هَؿني »

ٹ ٍٹ ى ُ ابو ثاب ډاَىاو ىاٍاي     هبي ىىو ا ي. ث  ٥ ٍ ٽچ  ىٍ سمبډ  ىإشبو ٵَاډ ٗ  ٚيو

٥َاُ هٖشني. ُ بو ث  ٭ن او ډبىٍ ډ ٍى ٕشبي٘ م كَډز ٵَاماو ٹَاٍ  هڈډٺبڇ م ډ ٹٮ ش  

                                                 
 .25ا ٛ 1382ا ٽَيم ا  1

 .147ا  151ٹ ٍٹ ى[ا د ٚ شا ٜٝ  ا ٽشبة ثبثبٹ ٍٹ ى ]ىىو 2



پاشا  ةزيى  11 

ٙ  ي. ا بو اٱچات ډٚابمٍاو ها ث      ځَٵش  م ث  ٭ن او ُوا ډ ٍى ٭الٹ  م اكشَاڇ ماٹ٬ ډ 

هبو )ىٍ ىإشبو ث ٱبع( م ثڂ ڄ )ىٍ ىإشبو ايمَاو( اُ  ٙ هَا ٚبو هٖشني. ىيَٕ ثَاي 

ايني ٽ   ٞبيق ډيثَا   ُ بو ه ى ٍا ث  ٽبٍ  هبي ثلَا   ثياو څلب٧ ٕبڅڈ ث َمو ډ  م٥ٍ 

ډَىاو   ٖز ؿاَا ٽا  إاڈ ث ٖاز م     ثني ي. سٮياى ٹهَډب بو ُو ىٍ ايش اطَ ٽمشَ اُ  ډ 

ة امٍىو ٙايو إاز ٽا  اُ ډ ابو ا ابو ؿ ـاټ هابس وا        ؿهبٍ ُو ٹهَډبو ىٍ ايش ٽشب

ٕبڅؼبو هبس وا ث ٍآهبس و ٙوًٞب ىٍ  جاَى ٭چ ا  ىٙامش ىٍځ اَ ٙايو م د اَمُ هاڈ        

 1«ٙ  ي. ډ 

« ًٽَ هبو ٙايو ثا ٱَا  »م ىٍ « سَاٽم  وٙؼَ»ىٍ « اث څٲبُي ثهبىٍهبو»اُ ٥َٵ  

ٽَىو ٽ  ايش ډٖئچ  دَٖ ٹَاهبو  اُ ُو مي   ِ ث  ٙبيٖشڂ  م ثب ٝٶبر ثٖ بٍ ٭بڅ  يبى 

هبس و مي ثبثَ بڇ ُ ا  ثٖا بٍ   »س ا ي ثبٙي:  ه ى  ٚبو اُ ډنِڅز ُو ىٍ ډ بو سَٽبو ډ 

٭بٹچ ا ُاهيوا ٭بثيوا ٝبڅل  م ٽبٵ   ث ى. دٔ اُ ٵا ر مي ث ٱَاهابو ٕا ځ اٍي ثٖا بٍ     

 2«.ٽَى. يټ ٕبڃ سمبڇ ثب ٽٖ  ٕوش  ڂٶز م اُ َٕا ث َمو   بډي...

 ىٍ ډ بو امٱ ُهب اٙبٍو ٽَىو م امٍىو إز:«  بوُ»م هڈ امٕز ٽ  ث  كپ ډز 

هاب اياڄ امٱا ُ ٍا     ا ي: هٶز ىهشاَ ډاير   ىا بو م   اُ يځبو سَٽمش  ٺڄ ٽَىو سبٍين

ثا آٍ  »ډچٺات ثا    « اڅش و ځ ُځ »ډ٦ ٬ ه ى ٽَىو ثَ او كپ ډز ٽَى ي. يپ  اُ ا هب 

 ث ى.« اڅخ ٕبڅ ٍٹِاو»م همَٖ « ثبي ٕ  يمو»ٽ  ىهشَ « ٍإز ٹبډز

اٍاډڂبو مي ىٍ «. ث ڀ ډبډ٘»م همَٖ « ثبي ٹبٍډ٘»ىهشَ « ٕبڅ ٍ ثبٍؿ ش» ىمډ 

« ٽبٙب   ٕجِ ثابٍؿ ش »ثَ هم  ډٚه ٍ إز. امُثټ ث  او «  وٕ ل»ٕبكڄ ٕ َ ىٍيب 

 ٽبٍي ٙيو م ُيجبٕز. ځ يني. او ځنجيي ٽبٙ 

 إز.« ػبمڅيٍثالاڅخ»م همَٖ « ثبي ٹبي »ىهشَ « ٙبثبس »ٕ ډ  

 إز.« اڅخ ث بځبو»همَٖ « ثبي ٹ  يي»ىهشَ  «ځ   ش ځ ٍٽچ »ؿهبٍډ  

« اڅاخ  ٹبٍٹ ش ٹ  بٷ»م همَٖ « ثبي ي ډبٷ»ىهشَ ىيڂَ « ځ   ش ځ ٍٽچ »دنؼم  

 إز.

                                                 
 .26ا )ٕ مبي ُو ىٍ ٵَهنڀ م اىة اًٍثبيؼبو(ا ٛ 1382ا ٽَيم ا  1

 .46ا ٛ 1383ا اث څٲبُي ثهبىٍهبوا  2
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 إز.« ٹَااڅخ ٽشبو»م همَٖ « اڅخ إٍالو»ىهشَ « د آىي ځَؿ »ٙٚم  

 1إز.« يثب ىمىاڃ»ٵَُ ي « ٹ مبؽ»م همَٖ « ثبي ٹنٸ»ىهشَ « ٹ ٱبىڅ »هٶشم  

ز ٽ  ډ٦بڅت ٵ ٷ اُ ٹيٍ م ډنِڅز ُو ىٍ ډ ابو سَٽابو امٱا ُ كپبياز     ثييه  إ

ځَىى ٽ  ىٍ ډ ابو اياش ىٕاش  اُ سَٽابو  ُو اُ ا ـنابو       ىاٍىا سب ػبي  ٽ  ډٚوٜ ډ 

 س ا ٖش  ث  ډٺبڇ كپمَا     ِ ىٕز يبثي. ډ ٹٮ ز ثبآي  ثَه ٍىاٍ ث ىو ٽ  كش  ډ 

ػبيڂاابو ُو ىٍ ډ اابو إااشبى ىا ٚااڂبو سهااَاو  ىٍ ډاا ٍى « ٙاا َيش ث ااب  »ىٽشااَ 

ځٌٙز ٽ     يٖي: هنڂبڇ كمچ  ډٲ آو ث  ايَاو  ث ٘ اُ ىم ٹَو م   ڈ ډ  ډ « سَٽبو»

هابي ٽاڈ م ثا ٘     ٹجبيڄ سَٻ إ بي ډَٽِي ث  ايش َُٕډ ش ډٖچ٤ ٙايوا م كپ ډاز  

ثٍِٿ م ډهم  سٚپ ڄ ىاىو ث ى ي. هَؿني ٽا  ايَا  ابو ٽ ٙا يو ث ى اي ٽا  سمايو م       

ٍا اُ ٕ ٦َو سَٽبو ډٞ و ىاٍ ي م سبكيمى ُيبىي   ِ ډ ٵٸ ٵَهنڀ م اىاة م ٕنش ه ى 

هٌا ىٍ ٥ ڃ ايش ډير ٥ آ    ٪بڇ اػشماب٭  اياش ٕاَُډ ش سٲ  اَار      ٙيو ث ى ي  ډ٬

إبٕ  يبٵزا ٽ  اُ او ػمچ  إز ؿڂ  ڂ  م٬١ ُو ىٍ ػبډٮ  ايَا   ٽ  ثنب ثَ ٕانز  

ٹجبياڄ  »ىاٙاز  يبٵاز.    اي إ بي ډَٽِي  كٺ ٹ  ثبآسَ م ډٺبډ  ماآسَ اُ ا ـا   ٹج چ 

اڅٮابىو ٹبياڄ ث ى اي م ُو م     هب ثَاي ُو اهم ز ٵَاماو م اكشَاډ  ٵا ٷ  سَٻ ډب ني ډٲ ڃ

ډَى سٺَيجبً اُ كٺ ٷ ډبىي م ډٮن ي ډٖابمي ثَها ٍىاٍ ث ى اي. ُ ابو ىٍ ٽابٍ هاب  اىوا       

ځَىٗ ؿَم اٹشٞبىيا ػنڀ م اډ ٍ ځ  بځ و ىيڂَ ٹج چ  همَاو همَٖاو ه ى ډٚاٲ ڃ  

ٙي ي م ىٍ ډ اٹ٬ څاِمڇ   يا طَمر هبٛ ه ي٘ ىاٙشنيا ث  ډٺبډبس   بيڄ ډ ٵٮبڅ ز ث ى 

ځَٵشني. دأ اُ او ٽا  اياالر ډ ٵاٸ ثا  ايؼابى        ُډبڇ اډ ٍ ٹج چ  يب ايڄ ٍا ىٍ ىٕز ډ 

هابي  ٙاي ي م ثاَ     هبي ډلچ  م ٕذٔ س ٕاٮ  م ثٖا٤ م سبٕا ٔ اډذَاسا ٍي     كپ ډز

اي ٽ  ثب ها ى   هبي ٹج چ  ٕنزآي  هبي ډشميو م ٙهَهب ىٕز يبٵشنيا ىٍ آث  َُٕډ ش

 2«.يپ  هڈ اكشَاڇ م اهم ز ث  ډٺبڇ ُو ث ى... ث  اٍډٲبو امٍى يا

ُ بو اُاىو سَٻا ىٍ هما  ػاب ثاب ډاَىاو ىٍ ياټ ٍىياٴ ٹاَاٍ ىاٙاش  م ثاب ا ابو           

اڅلٺ ٷ ث ى ي م ىٍ ث  كَٽز ىٍامٍىو ؿَم ُ يځ ا ُو م ډَى ډٚاشَٽبً ساالٗ    ډشٖبمي

                                                 
 «.76ا  77اث څٲبُي ثهبىٍهبوا همبوا ٜٝ »ا  1

 .9ا ٛ 1382ا ُو ىٍ ايَاو ٭َٞ ډٲ ڃا  2
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ٽ ٙ٘  ٺ٘ ث ٚشَ اُ ډَىاو ىاٙشني ُ ب   ٽ  ٕا اٍ ثاَ   ٽَى ي م كش  ُ بو ىٍ ايش  ډ 

هبيٚبو ٍا ث  ى  ب  ځٌاٙشني. كش  ىٍ دٚز إت ثـ  هب ٍا ُيَ دب ډ  هب م ٽ و إتا ىٙز

اڅمظاڄ   ػنڂ ي ي. ُ ب   ٽ  ىٍ ُيجابي  ١اَة   هب هميمٗ ډَىاو ډ  امٍى يا ىٍ ػنڀ ډ 

سابٍ م كٞابٍي م ٱ اَو...    ٍميبو ٹذـبٹ ا هشابا هاششا سب   ٙبو ث  ٭ن او: دَي ث ىوا مٝٴ

ٍم ث ى اي. ؿنابو ٽا      داَىو م ځٚابىو   ثو٘ اٙٮبٍ ٙب٭َاو ث ىو. ىٍ ٭ ش كابڃ ثا    ُينز

 ٙب٭َي ځٶش :

 
 داا ٙ يو ٹجبا ثَهن  ٵَٹني هم   سَٽبو هشب ث  كٖش ٱَٹني هم 

 

ىيي ي. ُيَا ٥جاٸ ٍٕاڈ    ا بو ىٍ كٺ ٺز   بُي ث  د ٙب يو ٍمي م ډ ي ه ى  م 

ثٖشني. ؿنبو ٽ   ٽ  ثبيي ؿٚڈ ه ى ٍا اُ  ڂبو ث  ُ بو  بډلَڇ ډ  ا بو ايش ډَىاو ث ى ي

ٙب٭َ ثٍِٿ اًٍثبيؼبو  ٪بډ  ځنؼ ي ىٍ َٙٵنبډ  ها ى ا ؼاب ٽا  إاپنيٍ ثا  ىٙاز       

اي اُ ُ يځ  ٭ٚابيَي سَٽابو ٍا ثا  سٞا يَ ٽٚا يو م       ٍٕيا ٝلن  ٹٶـبٷ )ٹذـبٷ( ډ 

 ځ يي: ډ 

 

 مش ٕبٷ ىييبو ٕااىٍ ام څٮجش  بو هم  ه ڄ ٹٶـبٷ ىييااث بث
 ياٍٙبو  بٙپ تاااٵَٙش  ُ ىي  هم  سنڀ ؿٚمبو ډَىڇ ٵَيت

    ثبٻ اُ ثَاىٍا    اُ ٙ يٚبو  ي ٍميٚبو بث     ثَ ٝٶل اا ٺ
   ه ة اډي او ٹب٭يو ٙبو ٍاا     ٙ  ىيي ه ثبو او ٍاو ٍاااؿ
 ٽ  ُو ٍمي د ٙ يو ث  ىٍ  هٶز  ث  د َاو ٹٶـبٷ د ٙ يو ځٶز  

 
 بي ٙبوااه ٙن ي ي يټا يټ ٕوش يو ٍاواٙ ٍي و او ىٙشجب بو اااؿ

 بٵشنياابو يا ى ٍا ؿناااٽ  ائ ش ه بٵشنياااڈ او ىامٍي سااإَ اُ كپ
 ايڈ بثنيوابٷ هَٖم ٙشاا  ډ ظاااث ايڈ ب ثنيواااي ډاا  سٖچ ڈ ځٶشنااث

 ٽ  ايش هٞچز ائ ش ٹٶـبٷ   ٖز بٷ   ٖزااش ُ ډ ظامڅ  ٍمي ثٖش
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 ش إزاب ؿٚڈ ىٍثٖشاااىٍ ائ ش ډ إزَثٖشش اااَ ائ ش س  ٍمي ثااځ
 َ ىييو ث ااابيز    ثَ ٍميا ثااػن ب    بىييو ث ااا  ىٍ ٍمي ث ڂااااؿ

 بٍاااي ٽٔ  ياٍ ي ٽ ب كؼچ ااٽ  ث ٭َمٕبو ډب ٍا ثٔ إز ايش كٞبٍ
 ٌٍيڈااا ى  ڂاااش ُ ائ ش هاامڅ پ ب جَيڈااا  ٵَډااابو ٍا ػمچااثچ  ٙ

 ب ٘ ىٍ او ىامٍيا و ٙي ُثااااُث امٍي بواااٚن يو ٙبو او ُثث  اااؿ
 

سبط َ  ج ى م ٕاجت ٙاي ٽا  ا ابو   اِ ىٍ       ايش اُاىځ  ىٍ ام١ب٫ ُ بو ايَاو   ِ ث 

م ٍٵبو ثب ډَىاو ډٚاشَٽبً ساالٗ ٽننايا ٝاَٵبً     ي ُ يځ  ثَاي ٍٕ يو ث  إبي٘  ٝلن 

هما ش  ي سمش٬ ډَىاو م يب ىٕشڂبه  ثَاي س څ يډظڄ  جبٙني ىٍ اطَ  ثب  ي كَڇ م مٕ چ 

سل آرا اٍُٗ م اكشَاڇ م اهم ز ُ بو ايَا     ِ ىٍ  ِى ډَىاو  ٖجز ث  ځٌٙش  اٍسٺبب 

يبٵز. ُ بو سَٻ ٭المو ثَ او ٽ  ىٍ اډ ٍ اػشمب٭  ىهبڅز ىاٙش  م ډ طَ ث ى يا ىٍ ٭ابڅڈ  

هاب ىٍ   هاب م ٵٮبڅ از   هبي ُيبىي اُ ايش ٹبثچ از  ٕ بٕز   ِ ك٢ ٍ ٵٮبآ   ىاٙشني.  م   

 1طجز إز...سبٍين ايَاو 

ىٍ ىمٍو سَٽبو ٱِ  ي ث  ؿني ىڅ ڄ  ٶ ً ُو ىٍ ػبډٮ  ايَا   ٽمَ ڀ ث ىو ٽا  اُ  

س او ث  ٵٺياو ُډ ن  ٹجچ  م ٭يڇ اډبىځ  ػبډٮ  ايَا   ثَاي داٌيَا ٙايو    ىآيڄ او ډ 

ٍىيٶ  ام ثب ډَى  سٮٞت ډٌهج  ٙاييي ثن ب ڂاٌاٍ كپ ډازا م     ُو ث  ٭ن او كبٽڈ م هڈ

 2ىيش إالڇ م  ٶ ً يبٵشش ٱالډبو ىٍ ىڃ ٕال٥ ش اٙبٍو  م ى.س٪بهَ ث  كٶ٨ ٩ اهَ 

اي اٵاِمو ځَىياي م    اُ ُډبو ٕچؼ ٹ بو ٽ  ث  سيٍيغ ُډ ن   ٶ ًدٌيَي ٕنش ٹج چ 

ډاٌهج  كپ ډاز ٱِ ا ي ٍا  ياٙاشنيا ُ ابو اُ دأ       ث  هٞ ٛ ا بو س٪بهَ م سٮٞت 

ىاٙاشني   هابي ډا ٥ش ها ى     هب ثيٍاډي اي م ٹايٍر م ډٺابډ  ٍا ٽا  ىٍ ٕاَُډ ش      دَىو

ثبُيبٵشني. ىٍ ايش ىمٍو ث  ُ بو ث  ٕاچ٦نز م كپ ډاز ٍٕا يو ياب ُ اب   ٽا  ثا  ٥ا ٍ         

                                                 
ٶني 6ا ىيچمبع )ډبهب  (ا ٙمبٍو  1  .29ا )ُو ىٍ ىمٍو كبٽم ز سَٽبو ا ډ َهيايز كٞبٍي(ا ٛ 1383ا ٕا

 11ا ث ب  ا د ٚ شا ٛ  2
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ډٖشٺ ڈ يب ٱ َډٖشٺ ڈ ىٍ ٕچ٦نز ثب ٙ هَاو يب ٵَُ ياو ه ى َٙيټ ث ى يا ث  سٮياىي 

 1ه ٍيڈ. ځ َ ثَډ   ٖجشبً ؿٚڈ

 ش بي ډهڈ ك بر ٕ بٕا  م اػشماب٭  ها اس   ه ٭َٞ ٕچؼ ٹ  ٍا ثبيي يپ  اُ ػچ و

هبو  دبىٙبو ٕامَٹني م همٖاَ    ىٍ ايش ىمٍاوا سَٽبو هبس وا ىهشَ ٥مٲبعٍ امٍى. ثٚمب

اډايهبي ډهما  ىٍ ثابة     ډچپٚبو ٕچؼ ٹ ا ثب ايٶبي  ٺ٘ ٕ بٕ  ىٍ اډ ٍ كپ ډش ا د 

٭هايي   هبي ام ثَاي مڅا   هب م ُډ ن  ؿ ن  ٍيِي ډٖبيڄ ځ  بځ و كپ ډز ىاٙز. ثَ بډ 

اڅمچاټ ٥ ٕا  م ثاَمُ      ٪ابڇ  څٶز ه اػ ډچپٚبوا ٕجت ډوب دَٖ هَىٕبڅ٘ا ډلم ىاثش

. ٷ  ه 485ٽيمٍر ډ بو ډچپٚبو م مُيَ ځٚز. هابس و ثٮاي اُ مٵابر ډچپٚابو ىٍ ٕابڃ      

هچ ٶ  ٍا ماىاٙز سب ډلم ىا دَٖ هَىٕبڃ ام ٍا ث  ػب ٚ ن  ډچپٚابو ثڂِيناي. دأ اُ    

ش ي ايا  هبس و اُ ثٲياى ثبُځٚز م ماٍى اٝٶهبو ٙاي م ثٮاي اُ ډلبٝاَو    ايش اٹياڇا سَٽبو

ٙهَ اُ ٕ ي ثَٽ بٍٷا ٭بٹجز ٥َٵ ش سش ث  ٝچق ىاى يا مڅ  سَٽبو هبس و ٙوٞا  ٍا  

ىٍ د  ام ٵَٕشبى م دٔ اُ ػنڀ ىم ٕذبوا څٚپَ سَٽبو هبس و ٙپٖاز ها ٍى. سَٽابو    

 2. ٷ ىٍځٌٙز. ه 487هبس و ٭بٹجز ىٍ ٕبڃ 

إٍاالو   ٕاچ٦بو »س او ث  ډبىٍ  ا ډ وىٍ ايش ىمٍ« ُو»هبي ډهڈ  اُ ىيڂَ ٙوٞ ز

م دناياٍي  »ىٍ ډ ٍى او امٍىو إاز:  « دور...الصّةراح»اٙبٍو  م ى ٽ  ډ څٴ « ٥ٲَڃ ثش

 ٪بڇ او ىمڅز م ٹ اڇ او ډمچپز ثياو هابس و ٕاٮ يو ثا ى ٽا  ىيناياٍ م   پ ٽابٍ م       

 3«.سَٕپبٍ ث ى م سَث ز ٭چمب م ٝيٹبر م ٝالر ثِّهبى ٵَٕشبىو د ٚ  م ٕ َر ام ث ى...

كپ ډز اسبثپبو ثَ ايبآر ډوشچاٴ اياَاو م    سؼِي  كپ ډز ٕچؼ ٹ  ٭َٞدٔ اُ  

 4ٙ ى. ٕذٔ ه اٍُډٚبه بو م ډٲ ڃ ىمٍو ٙ ٽز م ٹيٍر ُو ىٍ ايَاو ډلٖ ة ډ 

هبس و ُو اسبثاټ   آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ  اهَيش ثبُډب يو اسبثپبو اًٍثبيؼبو   ِ ډچپ 

ه ى ىٍ اډ ٍ اًٍثبيؼبو  ٺا٘ إبٕا     همَٖامُثټ م ىهشَ ٥ٲَڃ ٕ ڇ ث ى ٽ  همَاو 

                                                 
 .14ا ث ب  ا د ٚ شا ٛ  1

 .155ا  6ا ٜٝ 22ا ٙمبٍو ډٖچٖڄ 1384ا سبٍين إالڇ )ٵٞچنبډ (ا ٕبڃ ٙٚڈا سبثٖشبو  2

 .299ا ٛ 1364ا ٍام ييا  3

 15ا  16ٚ شا ٜٝ ا ث ب  ا د  4
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اڅييش ه اٍُډٚابو اياش    اٙز م كش  ثٮي اُ ٵَاٍ امُثټ ث  ځنؼ  ث  هنڂبڇ اډيو ػالڃى

 ُو ؿني ٝجبك    ِ كپمَا   ډنب٥ٺ  اُ اًٍثبيؼبو م سجَيِ ٍا ىٍ اهش بٍ ىاٙش  إز.

ث    ٙش  ىٽشَ ٙ َيش ث ب    ٙبيي اٱَاٷ  جبٙي اځَ ثڂ ي ڈ ډٺبڇ م اهم ز ُو ىٍ 

اُ ٥جٺبر ػبډٮ  ٹبثڄ ډٺبيٖ  ثب ها ؾ ياټ اُ اىماٍ    اي ٭َٞ ډٲ ڃ ىٍ هَ ډَسج  م ٥جٺ 

اي إشظنبي  م هبٛ ىا ٖزا ث  ٥ ٍي ٽ  ايش م١ا٬ا ډَىډابو      ٖز م او ٍا ثبيي ىمٍو

ؿ اِي ٽا  ىٍ اياش ثاالى     »ىاٙش  إز.  ث ڂب   ډٮبَٝ ه ى ٍا ث  ٙڂٶش  م ا٭ؼبة ماډ 

ي. ډٺبڇ ُو ىٍ ډ بو ي سٮؼت ٵَاماو ث ىا اكشَاډ  إز ٽ  ىٍثبٍو ُ بو ه ى ىاٙشن ډبي 

يب ډٺابڇ ُو دا ٘   ( 329ث٦ ٥ ا ٛ  )ٕٶَ بډ  اثش«. ايش ډَىڇ ث ٚشَ اُ ډٺبڇ ډَى إز

 1(222)همبوا ٛ  هب ه چ  ثچني م ډلشَڇ إز. هب م ډٲ ڃ سَٻ

ٙايو إاز. ثا      هبي ډوشچاٴ ا٭مابڃ ډا     كپ ډز ُ بو ث  ٝ ٍر»ىٍ ايش ىمٍو  

اي ا بو ٽ  ثب اٹشياٍ  ُ يځ  ٭ٚ َو هٞ ٛ سَٽ ت م اډشِاع ٹجبيڄ سَٻ م ډٲ ڃ م  ل و

اډ وش  ث ىوا ډ ِاو سبط َ ه اس ش ثٍِٿ ٍا ىٍ اډَ كپ ډز اٵاِاي٘ ىاىو ٽا  اياش     ىٍډب

  م إابٓ  اډَ ډ ػت سلپ ڈ ٕنز كپ ډز ُ بو ىٍ سبٍين ايَاو ٙيو إز. ىٍ ماٹ٬ دبي

َث از  ر ځَٵش  اُ ٹيٍر ډبىٍا   ُ بو م   َمي ُاينيځ  م سىهبڅز ُ بو ىٍ كپ ډز  ٚؤ

اڅَٕڈ ډن ٣ ث   ٪اَ   ا بو إز... كپ ډز ٽَىو اډَا م كپبڇ م دبىٙبهبو ډٲ ڃ   ِ ٭چ 

ث ٹب ث  اٍٱ و ځٶز: سيث َ ا ٖاز ٽا    »ه اس ش م ث  هٞ ٛ ه اس ش ثٍِٿ ث ىو إز: 

ؿني ځَمو ٙيو ث  ا٥َاٳ ډمبڅټ ٍما   ٙ يڈ سب اكمي ٍا ث  ىٕز امٍيڈ م ثٮي اُ او ثا   

َ ه اس ش ٍٕ يو ث  ٽنڂبع همڂنبو دبىٙبه  ٍا ث  يپا  اُ  هيډز امڅؼبي هبس و م ىيڂ

ٷ( اُ ٍمىهب   ث  ډَمٍ ځٌٙاش  ثا     683دَٖاو ډٺٍَ ځَىا  ڈ... اٍٱ و ؿهبٍٙنج  )ٕبڃ 

اٍىمهبي ه اس ش ٵَمى اډي... ه اس ش م اډَا ث  دبىٙبه  اٍٱا و اسٶابٷ ٽَى اي م ىٕاز     

ؿا و ثنابثَ ٕانز ډٲا آو     ُ بو ډٲا ڃ   (811ا ٛ 2اڅش اٍينا ع  )ػبډ٬ «.ث ٮز ىاى ي

اهش بٍار ث ٚامبٍي ىٍ اىاٍو اډا ٍ ډمچپاز ىاٙاشني اُ سلاَٻ ٕ بٕا  مٕا ٮ    اِ         

 2«.ثَه ٍىاٍ ث ى ي...

                                                 
 .«79ُو ىٍ ايَاو ٭َٞ ډٲ ڃا د ٚ شا ٛ »ـ  1

 .141ا  143ا )ث  ُيَ ډٺنٮ ( ٜٝ 1376ا كؼبُيا  2
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(  ډلٺٸ م ىا ٚمني ډٮَمٳ اڅمب   ىٍ ايش ُډ نا   Bertold spuler« )ثَس څياٙذ څَ»

 ىو إز...سَ اُ  ِى ا٭َاة ث    يٖي: م٬١ م ډ ٹٮ ز ُو  ِى ډٲ آو ث  ډَاست اُاىا   ډ 

همَٖاو ثٍِځابو ډٲا ڃ  هٞ ٝاًب ُ ابو اٝاچ  ٵَډاب َما  ثاَاي ها ي٘ ه ما           

س ا ٖشني ىٍ ىٍمو او اُاىا   ُ يځ  ٽنني. ا ابو ډؼابُ ث ى اي     اهشٞبٝ  ىاٙشني م ډ 

س ا ٖاشني   مٕبيچ  ٍا ٽ  ىٍ اهش بٍ ىاٙشنيا ث  ىڅو او ه ى ث  ٽبٍ ثَ اي. ُ ابو   اِ ډا     

  ى ي  ث  ىيڂَاو ثجوٚني.هبي  ٍا ٽ  ث  اٍص ثَىو ث ه م 

هابي ثٮاي    ځبو ث  ػبي او ث  ُ ابو ىٍ ىمٍاو  ځٌٙش  اُ ه م  اهشٞبٝ  م   ِ ځبو

ٙي. ٭المو ثاَ او اُ ٹاييڈ ډشايامڃ ثا ىا ٽا        هبي  اُ اډالٻ ٕچ٦نش  ماځٌاٍ ډ  ٹٖمز

ٹٖمش  اُ ٱنبيڈ ػنڂ  ث  ُ بو ىاىو ٙ ى  هالٽ  م اثبٹب   ِ ايش ٭بىر ىيَينا  ٍا كٶا٨   

 ثبيٖز هيايبي  ٺي ػبيڂِيش ٱنبيڈ ػنڂ  ٙ ى. ي. ىٍ ُډبو ٝچق ډ ا  ٽَىو

ثاټ( ث ى ايا    اڅٖچ٦ن  م يب ٵَډب َما )ٕابس   ُ بو ډٲ ڃ    سنهب مٹش  ٽ  ٍٕمبً  بيت

ٽَى ااي م ثاا  سنبٕاات  ثچپاا  كشاا  ىٍ ډ اٹاا٬ ىيڂااَ   ااِ ىٍ اډاا ٍ ىمڅااز ىهبڅااز ډاا  

 ا ٫ ىهبڅاز ٍا ٝال ق    يبٵشني. ډٲا آو ٩ابهَاً اياش     ٙبو ىٍ ايش ٍاو  ٶ ً ډ  ٙوٞ ز

 ىا ٖشني. ډ 

ځاٌاٍي ا ابو ا ٮپابٓ     ډ ٹٮ ز ډمشبُي ٽ  ُ بو  ِى ډٲ آو ىاٙاشني م ىٍ ٹاب  و  

هابس و ىٍ ٵابٍٓ ثا      سبط َ  مب ي.  ٺٚ  ٍا ٽ  ُ   ؿا و سَٽابو   يبٵش  ث ىا ىٍ ايَاو ث 

ٙا يڈا   ٭هيو ځَٵز م ايش ماٹٮ ز ٍا ٽ  ُ   كش  ث  اسبثپ  ٵابٍٓ ٍٕا ي يابىامٍ ډا     

ډٲ ڃ ىٍ ُ يځ  ٍمُا   ٍ٭بيبي ه ى   ِ َٕډٚٸ ٹَاٍ ځَٵشني. م ث  اياش سَس ات    ٵبسلبو

 سٲ  َاس  ىٍ ُ يځ  ډَىڇ ډٲچ ة ډلٖ ٓ ځَىيي.

امٍىو مٕابيڄ إابي٘ ٙا هَ م   اِ ثا  ٵَډابو ؿنڂ ِهابو        ُو ډٖئ ڃ ٵاَاهڈ  

ىاٍ  ٪بٍر ىٍ م٬١ ٕالف م ٕبُ م ثَٿ ػنڂ  ام ث ى. م همـن ش ډ ٩ٴ ثا ى ٽا     ٭هيو

ٓ    ىٍ سبډ ش هابي د ٕاش ش م    إبي٘ هب  اىو م ٽ ىٽبو ثپ ٙي. ام ډپچٴ ثا ىا ٽا  څجاب

ىاٍ ثبٍځ َي ٙاشَهب م   ٱ َوا ٽٶ٘ا ؿپم  م اٙ بب ىيڂَ ؿَډ  ٍا اډبىو ٽني. ُ بو ٭هيو
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ىاٍي ٕاهڈ ثا     هب ث ى ي م ٍمي هڈ ٍٵش  ىٍ ُ يځ  اٹشٞبىي اُ ػمچا  ىاڇ  هيايز ځبٍي

 1ِٕاي  ىاٙشني.

ً م اهم ز ُو م ثَ٭هيو ىاٙشش  ٺا٘ ٵٮابڃ مي ىٍ   ډٲ ڃ ٕنز  ٶ »ث  هَ كبڃ 

ػبډٮ  ٍا ثَاي ډچڄ سلز سبثٮ ز ه ى ث  اٍډٲبو امٍى. هَؿناي اياش ٕانز ثا   ٖاجز      

هٌا ث  ٕجت ٹايٍر   اي سل ڃ م ىځَځ    يبٵزا ډ٬ ٵَهنڀ م  ٪بڇ اػشمب٭  هَ ډن٦ٺ 

ن   مب يا م إشلپبڇ او سب كي ثٖ بٍي ث  او ػ اډ٬ سلم ڄ ٙي. ايَاو اُ ايش اډَ ډٖشظ

ها ى ىٍ اياش   هبي سَٻ ٹجڄ اُ ډٲ ڃ ٽ  ىم ٹَو م   ڈ ث  ُ يځ   ثوٞ ٛ ٽ  كپ ډز

ايا س ا ٖشني  م اىاة ٹج چ  هبي ثٖ بٍ ٕنش ا اُ څلب٧ ٙجبهز2َُٕډ ش اىاډ  ىاىو ث ى ي

سبكيي ُډ ن  ډ اٵٸ م ډٖب٭يي اُ څلاب٧ اهم از ُو ثاَاي ىمٍو ډا ٍى ثلاض ٵاَاهڈ       

هابي ٭٪ا ڈ    ٲ ڃ ثاَ اياَاو م ثا  ى جابڃ او ايؼابى ىځَځا         امٍ ي... ىٍ اطَ ٱچج  ٹ ڇ ډ

يبثاي م امع   ٵَهنڂ  م اػشمب٭ ا اهم ز م ٹيٍر ُو ىٍ سبٍين ايش َُٕډ ش ٵِم ا  ډا   

ه ى ٍا ثا  ٥ا ٍ ٱ َډٖاشٺ ڈ ىٍ     ځ َى م ُو ٽ  سب او ُډبو هم اٍو  ٺ٘ اڅٮبىو ډ  ٵ ٷ

ُ ايځ  اػشماب٭  م    ثبٽب ا  م ډٖاشٺ ڈ ماٍى ٭َٝا     ٽَىوا ثا   ز م ػبډٮ  ايٶب ډ ٕ بٕ

 (148ا  151)ُو ىٍ ايَاو ٭َٞ ډٲ ڃا د ٚ شا ٜٝ  «.ٙ ى ٕ بٕ  ډ 

يپ  ىيڂَ اُ ُ بو ٹيٍسمني م ثب ٶ ًي ٽ  ىٍ ايش ىمٍو ىٍ سبٍين اًٍثبيؼبو ډ٦اَف  

ثبٙاي. اياش ُو ىٍ ٕابڃ     ىهشَ امڅؼبيش  م ه اهَ اث ٕٮ يهبو ډا  « ٕبس  ث ڀ»إزا 

هبي    ِ   ڃ ىٍ ٙهَ سجَيِ ػچ ٓ ٽَىو م ٕپ . ٷ ث  سوز ٕچ٦نز ايچوب بو ډٲ ه 739

 ث   بڇ ه ى ١َة ٽَىو ٽ  اډَمُو ثَه  اُ ا هب ىٍ ىٕشَٓ ډلٺٺبو ٹَاٍ ىاٍى.
دٔ »  يٖي:  ډ « ٕبس  ث ڀ»ىٍ ډ ٍى ث  ٕچ٦نز ٍٕ يو « ٙ َيش ث ب  »ىٽشَ 

اُ ډَٿ اث ٕٮ ي م ايؼبى اهشالٳ ث ش ٙبهِاىځبو ايچوب   ثَ َٕ ډٖبيڄ ػب ٚ ن ا يپ  
 739ُ ُ بو ډٮَمٳ م ثٍِٿ هب ياو ؿنڂ ِي ث   بڇ ٕبس  ث ڀ ىهشَ امڅؼبيش  ىٍ ٕبڃ ا
ثاا  ٕااچ٦نز ٍٕاا ي م ه٦جاا  ثاا   اابڇ ام ه ا ي ااي م ٕااپ  ثاا   اابډ٘ ُى ااي. مي       ه

                                                 
 .394ا  397ا )سبٍين ډٲ ڃ ىٍ ايَاو(ا ٜٝ 1381ا اٙذ څَا  1

١ٍابُاى  »ٍٕاي. ثنڂَياي:    ساَي   اِ ډا     ك٢ ٍ سَٽابو ىٍ اياَاو م اًٍثبيؼابو ثا  اىماٍ ه چا  ٹاييڈ      ـ   2

 .138ا  144ا )سبٍين سجَيِ اُ ىمٍاو ثبٕشبو سب ثَاډيو ډٲ آو(ا ٜٝ 1382ا  ناڅيي ٭م ُيش
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هابي ډٮاَمٳ    ا ىم سش اُ ٙوٞا ز ډلمي٭چ ٚبو اڅييش ٙ و  ٍٙ يي م ٱ بص اڅييش ٍٽش
ب ات ام ٍا ځَٵاز م ثا  اسٶابٷ ثاب      كٖش ؿ داب   ػ  ُډبو ٍا ث  مُاٍر ه ى ثَځِيي. ٙ ن

كٖش ػاليَي ث  ډوبڅٶز دَىاهشنيا م ٕبس  ث ڀ ډ ٵٸ ٙي ىٍ يپا  اُ كماالر    ٙ ن
 1كٖش ثٍِٿ ثڂ َى. ه ى اًٍثبيؼبو ٍا اُ ٙ ن

كٖش ثاٍِٿ م ٽ ؿاټ ىٍ      يٖي: ىم ٙ ن ىٍ ايش ُډ ن  ډ « سبٍين ډٲ ڃ»ډ څٴ 
ب يپاييڂَ ٍمثاَم ٙاي ي م ىٍ    . ٷ ىٍ كيمى اآسبٯ  وؼ او ثا  ه 738اڅلؼ  ٕبڃ  ًي 21

كٖش ؿ دب   )ٽ ؿټ( اٵشبى. ثٮاي اُ مٍمى    هبيز اًٍثبيؼبو م ٙهَ سجَيِ ث  ىٕز ٙ ن
كٖش ٽ ؿټ اډايو اُ   ث  سجَيِ ٙب ِىو  ٶَ اُ ثبُډب يځبو هب ياو ؿ دب   د ٘ اډ َٙ ن

ام ه إشني ٽ  يپ  اُ اٵَاى هب ياو ه آٽ  ٍا ث  ايچوب   ا شوابة ٽناي. ؿا و ډاَىي     
هب م ؿ دب  بو ٕبس  ث اڀ ىهشاَ امڅؼابيش  م     ډ  اُ او هب ياو ثبٹ   ج ىا اډَاي هِاٍو ب

كٖش ثٍِٿ )ػاليَي( ٝٶبئ   ياٙاز ثا  اياش ډٺابڇ      ه اهَ اث ٕٮ ي ٍا ٽ  ثب اډ َٙ ن
 2ثَىاٙشني م  بڇ ام ٍا ىٍ ه٦ج  م ٕپ  ىاهڄ ٽَى ي.

ٚاجَى ډٺبٝاي   كٖش ؿ دب   ٽ  ٹيٍر ٍمُاٵِمو ايش ُو ٍا ثَاي د  َٕا ؼبڇ ٙ ن
ىياي  ثا  ډوبڅٶاز ثاب ام ثَهبٕاز يپا  اُ        ه ى ٽ  ىا٭   كپ ډز ىاٙز ه٦َ بٻ ډ 

ٙبو ٍا ٽ  اُ   اىځبو هالٽ  ث ىا ث  ٕچ٦نز ثَىاٙز م  ٙبهِاىځبو ډٲ څ  ث   بڇ ٕچ مبو
ٕبس  ث ڀ ٍا ډؼج ٍ ث  اُىماع ثب ام ٽَى. ثاييش سَس ات ٕاچ٦نز ثالډناب٫ُ اياش ُو ىٍ      

 3  دبيبو ٍٕ ي.. ٷ ث ه 741امايڄ ٕبڃ 
ث ڀ م دَٖ ام  كٖش ؿ دب   ؿ و ه ى ٍا ُيَ  ٶ ً ٕبس  ٙ ن»  « جئ »ث    ٙش  

هبي ا بو اځبه  يبٵش  ث ى ه إاز ٽا  ثا      ىيي م اُ ٥َٵ  ثَ ىٕ ٖ  اډ َٕ  ٍهبو ډ 
٥َيٺ  اُ  ٶ ً ا بو ثپبهي. دٔ ث  ثهب   ايش ٽا  ُو ثاَاي دبىٙابه  ډنبٕات   ٖازا      

ٍا ثا   « ٕاچ مبو »چ٬ م يپ  اُ   اىځبو ه آٽ هابو ثا   ابڇ    ٕبس  ث ڀ ٍا اُ ٕچ٦نز ه
 4هب   ډنٞ ة  م ى.

                                                 
 .85ا  86ا ٜٝ 1382ا ُو ىٍ ايَاو ٭َٞ ډٲ ڃا  1

 .356ا ٛ 1365ا اٹجبڃا  2

 .86ا ث ب  ا د ٚ شا ٛ  3

 .16ا ٛ 1375ا  جئ ا  4
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 (59ډنج٬: )سبٍين سجَيِ ث  ٍمايز ٕپ  م ١مبئڈا سَاث  ٥جب٥جبي ا ٛ 
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ىٍ ډا ٍى  « اڅٲ ابط  »ىٍ ٽشابة ٹَاٹ ي  چ هاب ثا   ٺاڄ اُ     « ٵبٍمٷ ٕ ډَ»دَمٵٖ ٍ 

  يٖي: إپنيٍډ َُا    دَٖ م ؿهبٍ ىهشَ ىاٙاز.   َُا ډ ډ َُا دَٖ إپنيٍډ  كٖ نٮچ 

اُ دَٖاو مي كٖ نٮچ  ]يب كٖنٮچ [ دٔ اُ ٽٚش  ٙايو ػهب ٚابو ثا  ىٕاز امُمو     

َٕاي ث ڂڈ ىٍ سجَيِ ث  ٭نا او   ث ڀا ثَ اطَ ٵٮبڅ ز ه اهَا ٘ا اٍاي٘ ث ڂڈ م ٙبو كٖش

ىم ىهشاَ إاپنيٍ    ٵَډب َما ا٭الڇ ٙيا مڅ   ش ا ٖز ډ ٹٮ ش  ٽٖت ٽني م ٽٚش  ٙي...

ٙاٮَ ىاٙاشني   اِ ٙاهَر      ٽ   بډٚبو ٵ ٹبً ًٽَ ٙيا ث  ٭چز إشٮياىي ٽا  ىٍ ډا ٍى  

 1ىاٙشني.

هبي ثٮيي كپ ډز سَٽبو   ِ  ډنِڅز ثابآي ُو ىٍ   آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ  ىٍ ىمٍو

ُ ابو ىٍ ىمٍاو س ما ٍي   اِ ډب ناي اىماٍ     »بو ىڅ َ ډ٦َف ثا ىو إاز:   ډډ بو ايش ډَى

ا ي. ثب مػ ى ايشا اهم از م ا٭شجابٍ ُ ابو ىٍ هاَ      ٵَډب جَىاٍ ډَىاو ث ىود ٚ ش دبيجني م 

ػبډٮ  ىٍ  ِى ډٲ آو م س م ٍيبو ٹبثڄ ډٺبيٖ  ثب ه ؾ ياټ   راي اُ ٥جٺب ډَسج  م ٥جٺ 

ث٦ ٥  ٽ  ىٍ ٵبٝچ  ا ٺَاٟ ايچوب بو م ٍمي ٽبٍ اډايو س م ٍيابو اُ    اُ اىماٍ   ٖز. اثش

هب ه چ  ثچناي   هب م ډٲ ڃ ډٺبڇ ُو د ٘ سَٻ»ٖي:   ي ػ اډ٬ ا بو ىييو ٽَىو إزا ډ 

هب م ډَإاڈ   ُ بو س م ٍ ىٍ سمبڇ ػٚش (222ث٦ ٥ ا ٛ  )ٕٶَ بډ  اثش «.م ډلشَڇ إز

ىاى اي ٽا  ىٍ او ثٍِځابو     هب سَس ات ډا    دٌيَاي  ىٍثبٍ َٙٽز ٽَىوا ځبو ه ى ډ همب  

ٽَى اي. ىٍ    ډمچپزا ٕٶَاي ٽٚ ٍهبي ث ڂب   م ثب  او ىٍثبٍي م ٭بډ  ډَىڇ ٙاَٽز ډا  

ىيڂَ اُ اډ ٍ هبي  اُ  ٶ ً ُ بو ىٍثبٍي ٍا ىٍ ٕ بٕز م ىٍ ثٮ٢   سبٍين س م ٍيبوا  م   

اٱابا همٖاَاو س ما ٍ م     هاب ڈ م س ډابو   ډچټ اُ َٕايس او  ډ ث نڈ. ىٍ ث ش ايش ُ بو  ډ 

ثا ڂڈا ډابىٍ م    هچ ڄ م ځ هَٙابىاٱبا همٖاَ ٙابهَم م ٵ اَمُو     بوٙبىډچټا همَٖ ٕچ٦

 «ثبيٺَا  بڇ ثَى. ث ڂڈ ُو ٕچ٦بو كٖ ش هييؼ 

ساَيش م ثاب ٶ ًسَيش ُو اياش ىمٍو     ډهي٭چ ب ځ هَٙبىاٱب  همَٖ ٙابهَم ثَػٖاش   

ىمٕز م كبډ  ٵ٢اال ثا ى م ثا  ٭ماَاو م اثابىي   اِ ٭الٹا          إز. مي ُ    ٖجشبً اىة

 ډٚهي اُ ػمچ  اطبٍي إز ٽ  ث  ىٕش ٍ ام ٕبهش  ٙيو إز. ىاٙز. ډٖؼي ځ هَٙبى
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ىٍ ٕامَٹني ُ ايا   ٙايا اُاىي     858ثبيٺَا ٽ  ىٍ ٕابڃ   كٖ ش همـن ش ٕچ٦بو

ث ڂڈ ث ى  ؿَا ٽ  ام ثب٭ؼچ  اُ هَار ثَاي مٕب٥ز ث   ٶ٬  ه ى ٍا ډيي و ډبىٍٗ ٵ َمُو

س ا ي هم  اډا ٍ   ٽ  ډ  ثبيٺَا   ِ اى٭ب ىاٙز ث ڂڈ ُو كٖ ش ام ث  ٕمَٹني ٍٵز. هييؼ 

ٍا ٍهجَي ٽني. ىٍ اډَ سَث ز ٙبهِاىځبو س م ٍي   ِ ُ ابو  ٺا٘ ثٖا بٍ ډهما  ثابُي      

 1ٽَى ي. ډ 

ث ن ڈ ٽا  ىٍ ثَها     ىٍ ىمٍو ٝٶ ي ثب مػ ى اٵِاي٘ سٮٞجبر ډٌهج  ُ ب   ٍا ډ 

سا او ثا  ك٢ا ٍ     َيش ا هاب ډا   سا  ا ي ٽ  اُ ػمچ  ډهاڈ  مٹبي٬ ډهڈ سبٍيو  ك٢ ٍ ىاٙش 

 2إمب٭ ڄ امڃ ٝٶ ي ىٍ ٝلن  ػنڀ ؿبڅيٍاو اٙبٍو  م ى. ُو ٙبو «ب ڈهسبػچ »

«  ډ ٝچّ ث ڂڈ»ام    نٽٍٕ ي.  هب ډ  ث  سَٽمش« سبػچ هب ڈ»ځٶشن  إز ٽ   ٖت 

 3ٹ ي  چ ٕز.  ي اٷث ى م ايش كپبيز اُ او ىاٙز ٽ  سبػچ هب ڈ اُ ٹج چ  ډ ٝچّ

هابي   إا٦ ( ډبډ ٍياز  ىٍ ىمٍو ٝٶ ي  ځبه  ُ بو ث  ٥ ٍ ٱ ٍَٕم  )ث  ٭نا او م 

هابو   ٹمَي ٕٶ َي ث   بڇ ٹاَو  1116امڃ ىٍ  ٭جبٓ ٽَى ي. ډظالً ٙبو ٕ بٕ    ِ د يا ډ 

ٍا ث  ىٍثبٍ ٭ظمب   ٵَٕشبى ٽ  ؿني سش اُ ثب  او ىٍثبٍ ٝٶ ي   ِ ىٍ ډ بو ه ئز ٹَاهبو 

ر ث ى ي م هيٳ ا هب ثبُځَىا يو ىهشَ ك يٍډ َُا ث  ايَاو ث ى. ثب  او ډِث ٍ ٥  سَٚيٶب

ډلماي( ډالٹابر ٽَى اي م س ا ٖاشني ډ اٵٺاز       ډؼچچ  ثب ډبىٍ ٕچ٦بو ٭ظماب   )ٕاچ٦بو  

 ُډبډياٍاو ٭ظمب   ٍا ثب ډَاػٮز ٙبهِاىو هب ڈ ډٌٽ ٍ ػچت  مبيني.

هابي   ځَٵشني م ثب ايش ٽابٍ ها ى اُ ها  َيِي    ُ بو ځبه  ىٍ ډٺبڇ ٙٶب٭ز ٹَاٍ ډ 

هبي ثَه  اُ اٵَاى ٍا ٵَاهڈ  زهبي اػبثز ىٍه إ ٽَى يا م يب ُډ ن  ػب ػچ ځ َي ډ  ث 

امڃ م  إمب٭ ڄ ثب   ډٚه ٍ ث  ٕچ٦ب ڈ ىهشَ ٙبو امٍى ي. اُ ػمچ  ايش ُ بوا يپ  ډه ش ډ 

سهمبٕاات امڃ ثاا ى. ٙاابو سهمبٕاات ثاايم ډلجااز سماابڇ ىاٙااز م ثاا   ها اهَ سناا  ٙاابو 

 4ځٌاٙز. هبي مي اٍع ډ  ٍاهنمبي 
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اډي اي.   بو ث  كٖبة ډ دبىٙبهُ بو اُ ډٚبمٍاو ٭ميو »ىٍ ىمٍو ٝٶ ي  همـن ش 

ثا ڂڈ   ٽاَى. ُينات   همبٕت امڃ ىٍ ډٞبڅق ډمچپز ثب ُ بو ډٞچلز م ډٚا ٍر ډا   س ٙبو

٭جابٓ ثا ى م ىٍ  اِى ام     امڃا اُ ډٚبمٍاو اٝچ  ٙبو ٭جبٓ سهمبٕت م ٭م  ٙبو ىهشَ ٙبو

 1«اكشَاڇ ُيبىي ىاٙز.

هاب    هب ثاب ٭ظماب    سَيش ػنڀ ٭جبٓ ٍا ث  ثٍِٿ ٙبو« ث ڂڈ ُينت»ٙ ى ٽ   ځٶش  ډ 

هاب ٍا ثا     سَيش ٙپٖاز  ا ثٍِٿثَا ڂ وز م ثب سٚ يٸ ٙبو م ډٚبمٍا ٘ ث  ؿن ش ػنڂ 

 2ٕذبه بو ٭ظمب   ماٍى ٕبهز.

ٓ  ا ي. اُ ػمچ  ُمػ  ٙبو ٽَىو اډب ُ بو ىٍ ٭َٝ  ٕبُ يځ    ِ ٵٮبڅ ز ډ  امڃا  ٭جاب

ډاي.  ا ٽبٍما َٖاي  ث   بڇ ٽ وَٖم ٕبهش  ث ى ٽ  اُ ثنبهبي ثبٙپ و م ٭بڅ  ث  كٖبة ډ 

هاب م   امڃ   ِ ىٍ ٥ ڃ ُ ايځب   ها ى ٍاو   ٭جبٓ سهمبٕت م ٭م  ٙبو ث ڂڈ ىهشَ ٙبو ُينت

هبي ډشٮيى ٕبهز م  ِىيټ ٝيهِاٍ س ډبو ٽ  ډٮابىڃ   ث مبٍٕشبوهب م ٽبٍما َٖاهب م  دڄ

هب د ڃ اډَمُي إزا ىٍ اياش ٍاو هاَع ٽاَى. اُ او ػمچا  ٽبٍما ٖاَاي  ىٍ ٍاو       ډ چ  و

 بډ ي ااي. ډاابىٍ   ى ٽاا  او ٍا ٽبٍما ٖااَاي ثاا ڂڈ ډاا   ٹااِميش ثاا  ٕاابمو ٕاابهش  ثاا   

ثب  ٕاچ٦ب ڈا ىهشاَ    اي ىٍ ؿهبٍثبٯ اٝٶهبو ٕبهز. ډا هش  كٖ ش   ِ ډيٍٕ  ٕچ٦بو ٙبو

هبي ُيابىي   هب م ٽبٍما َٖاهب م دڄ سهمبٕت   ِ هب ٺبو امڃ م ه اهَ سن  ٙبو إمب٭ ڄ ٙبو

 3ٕبهش  ث ى...

چٴ اػشمب٭  م ٕ بٕ  ثٮ٢بً ك٢ا ٍ  هبي ډوش اډب ىٍ ىمٍو ٹبػبٍي  ُ بو ىٍ ٵٮبڅ ز

ٍٕي ٽ  ثاَهالٳ اىماٍ د ٚا ش ډاظالً ىٍ ډٺبيٖا  ثاب ىمٍاو       ا يا مڅ  ث   ٪َ ډ  يبٵش  ډ 

سَٽبو ٹَمو ٹجڄ اُ ډٲ ڃ م يب ىمٍاو ډٲ ڃا اكشَاڇ م ډنِڅز ايش ٹَٚ دبي ش اډايو ثا ى    

سابٍين  »ڄ هبي ثٮيي   ِ اىاډ  يبٵز م سابٍين ډاب ٍا ثا  ٙاپ     اډَي ٽ  ډشبٕٶب   ىٍ ىمٍو

ٍا ث  مػ ى امٍى ٽ    م  اُ اٵَاى او ث  كبٙ   ٍا يو ٙيو م اي  ىٍامٍى م ػبډٮ « ډٌٽَ

 ډ ا ٬ ُيبىي ىٍ ډٺبثڄ ا هب ث  مػ ى اډيو ث ى.
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ٍا ىيڂاَي  آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ  يبٵشش ٭چڄ م ٭ اډڄ اياش ډهاڈ  ها ى سلٺ ٺابر     

 ٽني... ٥چجي ٽ  اڅجش  او   ِ ٵَٝز ىيڂَي ٍا ٥چت ډ  ډ 

هَ كبڃ ثب س ػ  ث  ځِاٍٙبس  ٽ  ىٍ ثَه  اُ ډنبث٬ ىمٍاو ٹبػبٍيا  ًٽاَ ٙايو    ث  

ىٍ ايااَاو ايااش ىمٍو داابي ش اډاايو م « ُو»ثبيااي اً٭اابو  ماا ى ٽاا  ډنِڅااز م ډ ٹٮ ااز 

هاب ډهَثابو م    هبي ايَا   ډب ناي ٵَٙاش    ُو»هبي  ثَاي ا هب ايؼبى ٙيو إز:  ډليمىيز

هبي ىيَينا   ا  سنهاب     ب  اىځ  م ٕنز ٪ َي هٖشني. سَث ز ه ىاٍاي ه ي ډشٮبىڃ ٽڈ

ٽنيا ثچپ  سٺَيجبً ا هب ٍا اُ ډهَ ديٍي هاڈ ډلاَمڇ    ىهشَهب ٍا ث  ا ِماي ىايڈ ډلپ ڇ ډ 

 مبيي. ىهشَهب ث  ډل٠ ٍٕ يو ث  ٕش ثچ ٯ م كش  د ٘ اُ او ٹَثب   ٕ ىػ ي  م  ډ 

َهاب  ٙ  ي. كش  ىٍ ٥جٺبر ثٖ بٍ ثابآي اػشماب٫ هاڈ ىهش    ثچه ٕ  ديٍ م ډبىٍٙبو ډ 

ٽاَىو  ځ َ ي. ىٍ ايَاو ٵَمٗ ىهشَاوا ٙ هَ ىاىو م يب سٺييڈ  ي سؼبٍر ٹَاٍ ډ  مٕ چ 

ٍسج  ډنؼمچ  دبىٙبو ثَاي ث  ىٕز امٍىو ػابو م ډٺابڇ م ياب     هبي ٭بڅ  ا بو ث  ٙوٞ ز

 1«.ػچت كمبيز ا هب اډَ ٍايؼ  إز

بي ها  اډب همـنبو ٽ  اٙبٍو ځَىيي ىٍ ىمٍو ٹبػبٍي    اِ ُ ابو ىٍ ٭َٝا  ٵٮبڅ از    

هابي   ا ي  ځبه  امٹبر   اِا ك٢ا ٍ ُ ابو ىٍ ٝالن      اػشمب٭  ثٮ٢بً ك٢ ٍ ٵٮبڅ  ىاٙش 

ٍٵزا ث  ٥ا ٍي ٽا  ځابو ثا       هبي ٭بىي ثب ػبډٮ  ٵَاسَ ډ  اػشمب٭  اُ ؿبٍؿ ة سمبٓ

ىاٍ اډ ٍ ٽمبث ٘ ډهما  ىٍ سمٚا ز م١ا٬     ه ٍيڈ ٽ  يټ سن ا ٭هيو مػ ى ُ ب   ثَډ 

ُ ابو ىٍ ىمٍاو ٹبػبٍيا ا كشا  ثا  كپمَا ا    اِ       اي اُ  هب  اىو م ػبډٮ  ث ى اي. دابٍو  

هاب   ٙبو ٕابڃ  هب ڈ ډچٺت ث  ماڅ    اُ ىهشَاو ٵشلٮچ  ػهبو كٖش  ا ي. ثَاي ډظبڃ ٍٕ يو

ا ٛ 2535سابٍين ٭٢اييا   ) «ٙوٞبً ثب ٽمبڃ إاشٺالڃ كپمَا ا  ٽاَى   »ىٍ ٽَىٕشبو 

اډ ٍ م ٵشٸ ا يٍٽبٍ ٍسٸ  ٙبو ډير ُډب   ىٍ ٹڈا ىٕز ٵوَاڅمچ ٻ ىهشَ  بَٝاڅييش (.21

ٙهَ ث ى. ىٍ ځَځَ كا اڅ  ػچٶاب سمٚا ز اډا ٍ اػشماب٭  ثا  ٭هايو ُ ا  ثاب ٙاهَر           

ډَىڇ اُ ام ٍا١  هٖشنيا م ىٍ ا٭مبڃ  ٪اڈ ىٍ  »ځَځَي ث ىا ٽ  ث  ځٶش  هيايز:  كبػ  

اُ  .(31هاب٥َار م ه٦اَارا ٛ   ) «ډن٦ٺ  كپمَا   ه ىا ؿ ة م ٵچپ٘ ډٮَمٳ ثا ى 

بوا ډٚبٍٽز ا ابو ىٍ اډا ٍ ه َيا  ثا ى. اڅجشا       هبي ك٢ ٍ ك بر اػشمب٭  ُ  ىيڂَ ٍاو

                                                 
 .56ا )ٕٶَ ىٍ ايَاو(ا ٛ 1367ا ىٍمميڄا  1
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ځَىياي. اُ ػمچا     شما ڃ ډا   ډايا ث ٚشَ ٙابډڄ كابڃ ُ ابو ىٍثابٍي م      ؿن ش ډٚوٞ 

ٙبو ٽ  ٙٞز ٕبڃ ىٍ همياو اٹبډز ىاٙاز م اُ ثاٌڃ طاَمر     هب ڈ ىهشَ ٵشلٮچ  ُث يو

ٔ     ٙوٞ  ه ى ىٍ ٍاو اډ ٍ ٭ابڇ  اڅيمڅا  يپا  اُ همٖاَاو     اڅمنٶٮا  ىٍياٰ   ٍُياي. ا ا 

اڅمنٶٮ  ىٕش  ىاٙز: َٙف اطابٍ ه َيا  ام اُ ٹاَاٍ ًياڄ      ٙبو   ِ ىٍ اډ ٍ ٭بڇ َاڅييش بٝ

٭چ )٫(ا ١َيق  ٺاَو ثاَاي ٙاهياي     اڅمبٓ سٺييڈ ث  ٍم١  ډٺيٕ  ك٢َر إز  ػ ٺ 

سبع اڅمبٓ سٺييڈ ٭شج  ډنا ٍو   ٕ ياڅٚهياا   ڈ ٽَثالا دَىو ډَماٍيي سٺييڈ إشبو ك٢َر

 ١ٍ.1ب... ك٢َر

هابي    هبي ډوشچٴ اػشمب٭   ىٍ ډ اٍىي   اِ ثاب ډلايمىيز    ك٢ ٍ ُ بو ىٍ ٭َٝ 

ځٚزا ډظالً ىٍثبٍو ډن٬ هَمع ُ بو اُ هب   ىٍ ٍمُ ٕ ِىهڈ   ٍمُا ٽا  ٥جاٸ    ډ اػ  ډ 

ىٍ ٍمُ ٕا ِىهڈ  »ه ا  ڈ:  ٍٵشنيا ډ  ٕنش ثبٕشب   ډَىڇ ثَاي سٶَيق ث  ث َمو ٙهَ ډ 

ىٍ ايش ٍمُا ثا  ىڅ چا  ٽا     ٙ  يا    ٍمُا سمبډ  ډَىڇ ډٚهي يپذبٍؿ  اُ ٙهَ هبٍع ډ 

هب هبٍع ٙ  ي. مٹشا    ىهني سب اُ هب   هب اػبُو  م  ؿنياو... ٍمٙش   ٖزا )٭چمب( ث  ُو

ٽ  ٝجق ُمى اُ ىٍماُو َٕاة هبٍع ٙيڇا ىييڇ يټ ځبٍى ا ؼب ډٖشٺَ إز. ىڅ اڄ اياش   

ٙهَ هب اُ  اډَ ٍا دَٕ يڇ. ا هب ځٶشني ٭چز إشٺَاٍٙبو ىٍ ا ؼب ايش إز ٽ   ڂٌاٍ ي ُو

 .(279ي زا ٕٶَ بډ  هَإبو م ٕ ٖشبوا ٛ ) «هبٍع ٙ  ي

هبي  ىٍ او ىمٍاو ثٖا بٍ  ابىٍ إاز.      ٪ َ ؿن ش ډليمىيز٥جٸ ډنبث٬ ډ ػ ىا 

داٌيَ ثا ى.    هبي  ٽ  سلٺٸ م اػَاي ٽبډڄ ا هب    ١َمٍر ىاٙز م  ا  اډپابو   ډليمىيز

إاز. ثا  ٥ا ٍ ډظابڃ     ؿن ش ډ اٍى إشظنبي    ِا اكشمبآً ىاٍاي ىآيڄ إشظنبي  ثا ىو  

هبي  ٽ  سٮياىي اُ ډَىاو آاثابڅ  ىٍ ډَإاڈ ٕا ِىو     اكشمبآً ث  ىڅ ڄ اٵٖبٍځٖ وشڂ 

ٙيا ؿن ش ډنٮ  اُ ٕا ي ٭چماب ىٍ    ىاى ي م ثب٭ض هشټ كَډز ُ بو ډ    ٍمُ ا ؼبڇ ډ 

ٍٱاڈ س ػا  ُيابىي ٽا  ُ ابو ثا  اػاَاي         مػ ىا ٭چ  شډٚهي م٬١ ٙيو ثبٙي. اډب ثب اي

م... س ػه  ث  اياش  »هب سبة   بمٍىو  شنيا ثبُ ىٍ ډٺبثڄ ايش ډليمىيزىٕش ٍار ٭چمب ىاٙ

 .(279ي زا همابوا ٛ  ) «هبي ه ى هبٍع ٙي ي اډَ  پَىو م ثَاي ٕ ِىو   ٍمُ اُ هب  

                                                 
 ا )ُو ىٍ ىمٍو ٹبػاابٍ(ا1375څااَي٘ا ى»ثاا   ٺااڄ اُ   (69ٷا ٛ  1314ا 1ٖاابوا ع اڅل   ااَاره)ا    1

 .82ا  86ٜٝ 
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ٕابُى. امآً ؿنا ش     ش ؼ  ايش ٽ  ٭يڇ ډ ٵٺ ز ايش ٥اَفا ؿناي ډٖائچ  ٍا ٍمٙاش ډا      

  بً ُ بو ه ى ٍا ٽمابث ٘ ىٍ سٮ ا ش   ٙي. طب هبي  اُ ٕ ي هم  ٭چمب سبي ي  م  ډليمىيز

ىا ٖشني. طبڅظبً ډَىاو   ِا ثَهالٳ ا ـا  ٽا  ىٍ مهچا  امڃ ثا       َٕ  ٙز ه ى ىه ڄ ډ 

 1ٍٕيا ډ چ  ث  ډلج ٓ ډب يو ُ بو ىٍ ا يٍمو  ياٙشني.  ٪َ ډ 

ث  هَ كبڃ ىٍ ايش ىمٍو ٵَمىٕز دنياٙشش م كٺ َ ٙمَىو ُ بوا ث  ٥َٷ ډوشچٴ 

اي ډاياڇ ىٍ د پاَ    يش ًهن ز اُ ثيم س څي   ُاى ىهشاَا ثا  ځ  ا    ىٍ ػبډٮ  ٍايغ ث ى م ا

( همَٖ مُيَډوشابٍ ا ڂچا ٔ ىٍ اماياڄ    Lady sheilڅ يي ٙ ڄ ) 2ٙي. اػشمب٫ سٍِيٸ ډ 

سَيش اٍُمي هَ ُو ػا او دأ    ثٍِٿ»  يٖي:  ٙبو ىٍ ايش ُډ ن  ډ  ٕچ٦نز  بَٝاڅييش

اينيو ه ى ٍا ىٍ ډناِڃ ٙا هَ    اُ اُىماع ايش إز ٽ  ؿني دَٖ ثِايي م اُ ايش ٍاو م٬١

امٍى م  سظج ز م سبډ ش ٽنيا ُيَا ُاي يو ىهشَ ثَاي ا هب ه ؾ ځ  ا  اٍُٗ ثا  ثابٍ  ما     

 3«.م ٹ مش  ٹبيڄ   ٖزاٝ آً ىٍ ايَاو ه ؾ ٽٔ ثَاي ىهشَاو ٹيٍ 

هبي ثٖ بٍ ډشيامڃ ىٍ ىمٍو ٹبػبٍي ا ٭ايڇ ًٽاَ  ابڇ ُ ابو اُ ٕا ي       يپ  اُ ٭بىر

َىاو اٱچت همَٖاو ه ى م يب ُ بو ىيڂَ ٍا ١ٮ ٶ  م ياب ٭ا ٍر   ډَىاو إز. م ايش ٽ  ډ

اي هَاٵبس  ث ى م ُو م ډاَى اوا   ٽَى ي. ىٍ ډؼم ٫ ػبډٮ  ٭هي ٹبػبٍا ػبډٮ  ه٦بة ډ 

 4ٕوز ث  هَاٵبر ډٮشٺي ث ى ي. ثب ايش مػ ىا ُ بو ىٍ ايش ډ ٍىا ىٍ ٍآ ٹَاٍ ىاٙشني.

                                                 
 .86ا  87ا ُو ىٍ ىمٍو ٹبػبٍا د ٚ شا ٜٝ  1

 .113ا د ٚ شا ٛ  2

 .92ا ٛ 1368ا څ يي ٙ ڄا  3

 .114ا  115ا ُو ىٍ ىمٍو ٹبػبٍا د ٚ شا ٜٝ  4
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 فصل سوم:

 در ديذگاٌ فرديسي:« زن»جايگاٌ 
 

ثٍَٕا  ٽاَىيڈ م   « سَٽابو »ٍا ىٍ ډ ابو  « ُو»ٶلبر ٹجچ  ػبيڂبو م ډنِڅز ىٍ ٝ

همـناابو ٽاا  ىيااييڈ ايااش ػبيڂاابو ىٍ ىمٍاو كبٽم ااز سَٽاابو ثاا  هٞاا ٛ ىٍ ىمٍو 

ٕچؼ ٹ بو م ډٲ آو ىٍ امع ٹَاٍ ىاٙز م او ُډب   ث ى ٽ  اُ مٍمى ايش ىٕش  اُ سَٽابو  

هاب   ٙي ي  ىييځبو ډلٖ ة ډ ځٌٙز م ؿ و ٹ ڇ سبُو  ٶٔ م ٱبڅت  ث  ايَاو ىيَي  م 

 م ٵَهنڀ م ٕنش ا هب   ِ ىٍ ايَاو او ىمٍو كبٽڈ ځٚز.

هبي  ٽ  ىٍ ايَاو ث   ډشبٕٶب   ايش اډَ ىٍ ٥  ٹَمو م ثب ځٌٙز ُډبو م ثب اٙٶشڂ 

ثَا ڂ ِ سَٽابو ىٍ ډا ٍى    مػ ى اډي  ىٕشو ٗ سٲ  َار إبٕ  ٙيو م او ىييځبو ٍٙټ

س  ٽ  اُ ٕبيَ ډچاڄ ىٍ اياش ُډ نا  ىٍ ٕاَُډ ش     ىٍ ډ اػه  ثب ٕبيَ سٶپَا« ُو»كٺ ٷ 

ايَاو مػ ى ىاٙز  س٢ٮ ٴ ځٚش  م ٭ٺت  ٖٚز م ثَه  سٶپَار  بط اة ىٍ ډ ٍى ُ بو 

 ػبيڂِيش سٶپَار ډشَٹ  سَٽبو ځَىيي.

ىٍ « ٵَىمٕ »ُثبو  ىٍ ايش ٹٖمز ث  ٭ن او  م    ث  ىييځبو ٙب٭َ ډٮَمٳ ٵبٍٕ 

هب م سٶپَار ايش ٙاب٭َ ٽا  ها ى     ز ٽ  ځٶش دَىاُيڈا ثييه  إ ډ « ُو»ډ ٍى ػبيڂبو 

س ا ٖش  ىٍ ٥ آ   ډير ثَ اًهبو ډَىڇ  ىاٙش  إز  ډ  سَي   ِ ٹييم  يدٚش ا   ٵپَ

 ىٍ ايش َُٕډ ش سبط َځٌاٍ ثبٙي.« ُو»ثَ سل ڃ ػبيڂبو م ث  سج٬ او 

اڅها  مك اي  ىٍ ډا ٍى     آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ  ډلٺٸ اٍػمناي ىٽشَكٖا ش ٵا ٠   

ډٺبڅا  ٹبثاڄ   « ٙابهنبډ  »هبي ډٮشجاَ    ييٚ  ٵَىمٕ  ثَإبٓ  ٖو ىٍ ا« ُو»ىييځبو 

 ډچ    ٙش  ٽ  ىٍ اىاډ  ايش ځٶشبٍ  سچو ٞ  اُ او ډٺبڅ  امٍىو ه اهي ٙي:ؤس

ىٍ ٙبهنبډ  ډٮشٺي إز ٽ  ډاَى ىٍ ُ ايځ   جبياي ثاب     « ٵَىمٕ »ث    ٙش  مي  

َ » مبيايا ؿا و ها ؾ ُ ا  ىاٍاي     « ډٚا ٍر »ه ؾ ُ ا    ُ ا     ٖاز م  « ٍاي م سايث 

 ٵَډبيي: ٙ ى  څٌا ډ  ىٍ ى  ب د يا  م « ا ييٚ  م سيث َ  ٝبكت»يٮن  « ُو ٍاي»
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 1ُو ٽ  هااَځِ  ج ن  ُ   ٍاي  بٍي ثٶَډبو ُوااپش ه ؾ ٽډ

ا يٮن    ټ اهشاَ  « ث  اهشَ»ٵَىمٕ  ډٮشٺي إز ٽ  ىٍ ُ يځب    ٙوٜ م ٵَى 

َ ى»ن م ثاش  م   ټ ٕشبٍو م ه ٗ ٥بڅ٬ م ه ٙجوز ا ٽٖ  إز ٽ  اٝالً اُ ثا    « هشا

َ »ي ٝابكت  ا  ياٙش  ثبٙي م اځَ هاب  اىو  اي ثايثوز ډلٖا ة    ثبٙايا هاب  اىو  « ىهشا

   يٖي: ٙ ى ام ډ  ډ 

 ث  اهشَ ٽٔ او ىاو ٽ  ىهشَٗ   ٖز

 2ؿااا  ىهشَ ثااا ى ٍمٙش اهشَٗ   ٖز

     سنهب ٵَى ډٮم څ  ثچپ  دبىٙبهبو   اِ اځاَ ىهشاَي ىاٙاش      «ٵَىمٕ »ث  ثبمٍ 

  اډپب بر ډبىي م ډٮن ي ٽ  ىٍ اهش بٍ ىاٍ اي ٝاَٵبً ثا  هاب٥َ ىاٙاشش      ثبٙني  ثب سمبډ

كشا   « ىهشَ»هٖشني م ىاٙشش « ثيثوز م ث ـبٍو»يٮن  « ثي اهشَ»هم ش يټ ىهشَ 

ٙا ىا كابڃ ؿا  ثَٕاي ثا  اٵاَاى        ډلٖ ة ډا  « ثياهشَي م  نڀ»ثَاي دبىٙبهبو   ِ 

 امٍى: ډٮم څ  ػبډٮ   څٌا ډ 

 3ساابع ىاٍى ثي اهشَ ث ى اځَ  ٽَا اُ دٔ دَىو ىهشَ ث ى

ُثابو   ٵَىمٕ  ډٮشٺي إز ٽ  ٝبكت ىهشَ ٙيو ٱ اَ اُ هَيايو ٥ٮاش م ُهاڈ    

ثاَ  « ٭ ات »كبٝچ   ياٍىا ُيَا ىهشَ هم ٚ  ثب٭ض َٕاٵپنيځ  هب  اىو إز م ٱ َ اُ 

 امٍى: ډلبٕش هب  اىو ؿ ِي  و اهي اٵِمى. څٌا ىٍ ډ ٍى ٕئ اڅ  ىٍ ٍاث٦  ثب ىهشَاو ډ 

 4 ْاى َٽاا  اُ دَىو ٭ ت امٍى ثا    ىهشَ ډجبىؿن ش ىاى دبٕن ٽ

ٵَىمٕ  ډٮشٺي إز ث  ُ بو ٍاُي ٍا  جبياي ٵابٗ ٽاَىا ؿا  اځاَ ٍاُي ٍا ٵابٗ       

 ٽَىيا او ٍا ىٍ ٽ ي م ثَُو ٙهَ ه اه  يبٵز:

 ؿ  ځ ي  ٕوش ثبُيبث  ث  ٽ ي  ٽاا  د ٘ ُ بو ٍاُ هَځِ ډڂ ي

                                                 
 (.1963ا سلز  ٪َ ثَسچٔا ډٖپ ا 171ا ث ز 89ا ٛ 1ٙبهنبډ  ٵَىمٕ ا ػچي )ا  1

ىمٕ ا ػچي ٙبهنبډ  )ا  2 َُي  ٪َ ٫.   ٙ ش. ډٖپ ا  262ا ث ز 23اٛ  5َٵ  (.1967ث  اهشمبڇ ڇ. و. ٭ظمب  ٳا 

 (.1963ا سلز  ٪َ ثَسچٔا ډٖپ ا 183ا ٛ 1ٙبهنبډ  ٵَىمٕ ا ػچي )ا  3

 (.1967ا سٞل ق إم َا  اا ُيَ  ٪َ ٫.   ٙ شا ډٖپ ا 171ا ٛ 3ٙبهنبډ  ٵَىمٕ ا ػچي )ا  4
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ٙ  ي ٽ  ه ؾ ٽياڇ اُ ډَىاو  ىٍ ٙبهنبډ  ُ بو ث  ٹيٍي ٽڈ اٍُٗ ػچ و ىاىو ډ »

ىاٍ اي م اياش ُ ابو م ىهشاَاو      ٙبهنبډ  امڅ ش ٹيڇ ٍا ثَاي ثَٹَاٍي ٍاث٦  ثاب ُو ثَ ما   

ٙبهنبډ  إز ٽ  هم ٚ  ىٍ ث  ىٍ ث  ى جبڃ ډَى هٖشني م كش  ډظاڄ سهم نا  ا ډابىٍ     

ٕهَاة ا كب١َ ي ٙجب   م ث  ىمٍ اُ ؿٚڈ ديٍ م ډبىٍ ثب ٙمٮ  ىٍ ىٕز ث  ٕ ي ثٖشَ  

ىهي م كش  اُ ثـ   ٍٵش  م ثٮي اُ كبډچڂ    ِ ٍٕشڈ    هَػ  م     ٶٺ  ام ٍا ډ  ٍٕشڈ

 «.ٽٚي ٭بٹجز ىٍ ػنڀ ث  ٝ ٍر  بٙنبهش  ام ٍا ډ ډب ي ٽ   هجَ ډ  ه ى او ٹيٍ ث 

« هبي ٭ٶَيش »م « ػبىمځَاو»ىٍ هبسم  آُڇ ث  ًٽَ إز ٽ  اٽظَ ٹَيت ث  اسٶبٷ 

هاب م ىٍ ػَيب ابر    ثبٙني ٽا  ىٍ ها او   ډ «  بوُ»ٽنني اُ  ٙبهنبډ  ٽ  ٽبٍي ډنٶ  ډ 

 ٙ  ي سب  ٚبو ىاىو ٙ ى ٽ : ٽٚش  ډ 

 1ػهبو دبٻ اُ ايش هَ ىم  بدبٻ ث   ُو م اّىهااب هَ ىم ىٍ هاابٻ ث 
ىٍ « ٵَىمٕا  »ا ثاب ىيايځبو   «ٹ ٍٹا ى  ىىو»ثب ډٺبيٖ  ډنِڅز ُو ىٍ ٽشبة ډٮَمٳ 

 ثَيڈ. هنڀ م سميو سَٽبو د  ډ ٵَ ٙبهنبډ  ث  ٍمٙن  ث  اٍُٗ م ػبيڂبو ماآي ُو ىٍ

« ٵَىمٕ » هب م سٶپَار ډچ   ٖجز ث  ايش ځٶش ايش ٹٖمز ٍا ثب ا شٺبىار اكمي ٙب

ىٍ »ځ ياي:   ٍٕب  ڈا ايش ٙب٭َ م   يٖنيو ډٮَمٳ ايَا   ىٍ اياش ُډ نا  ډا     ث  دبيبو ډ 

 ٙامَىو  ٍم ي م آيٸ ٵَم ٍٵشش ىٍ هابٻ  ث  ٹچڈ ډ « هَ ىم  بدبٻ»ٙبهنبډ  ُو م اّىهب 

هجاَ ثچپا  ثا  ٥ا ٍ      اُ هيا ث  ٓ ُو م او هڈ    هَ ُوِٙ  ي م هَ ٕڂ  ث  ٝي ٍأ ډ 

اڅچٲ ي ىٍثبٍو ُو ث  ايش ٙاَف   ٙ ىا كپڈ ٵٺ  سَػ ق ىاىو ډ « دبٍٕب»ىٹ ٸ ث  ٝي ُو 

« ډاِو  »ٹ٬: ډاَ ام ٍا  ااڅ  يبثي ٽ  اځَ ٽشټ ُىو ام ٽبٍي ډپَمو ث ىا ٵ  َٙٳ ٝيمٍ ډ 

هب يټ م ىمسب   ٖزا ډش ]ٙبډچ [ اياش ػاب    اٍى ايش ثياډ ُياڅجش  ډ «! ُو» بڇ ث ىي    

اڇ. اياب ثا  ٍإاش  ؿنا ش ا٭شٺابىاس  ٙبيٖاشڂ   ابڇ         ث  ًٽَ يپ  ىم ډ ٍى اٽشٶب ٽاَىو 

   2«ٍا ىاٍى...« ٵَهنڀ ډچ  ډب»

 

                                                 
ا )ؿهااَو ُو ىٍ ٙاابهنبډ  ٵَىمٕاا  ا كٖاا ش      1383ا إااٶني 6ٍو ا ىيچماابع )ډبهنبډاا (ا ٙاامب     1

 .52ا  57مك ي(ا ٜٝ  اڅه  ٵ ٠

 .17ا )ځٶشڂ  ثب اكمي ٙبډچ (ا ٛ 72ا ٗ 1371ا اىين  )ډؼچ (ا ډَىاى  2
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 فصل چهارم:

 مختصري از وقش زوان آررتايجان

 در اوقالب مشريطٍ
 

ث٬ م ډآهاٌ ډٮشجاَ اٙابٍو    همـنبو ٽ  ىٍ ٵٞڄ ىمڇ هما ش ثوا٘ ثَإابٓ ډناب    

ځَىيي  ُو ىٍ ٥ ڃ سبٍين ىٍ ډ بو سَٽبو اُ  ٺ٘ م ډنِڅز ثبآي  ثَه ٍىاٍ ثا ىو م ثا    

٭ن او يټ ٭نَٞ سبط َځٌاٍ ىٍ ٍميياىهبي ٕ بٕ  م اػشمب٭  ػبډٮ  ه ى   ٺ٘ ډهم  

 ٽَىو إز. ٍا ايٶب ډ 

سا او ىٍ   و  ډ هب م  ٺ٘ ٵٮبڃ ُو ٍا ىٍ ػبډٮ  اًٍثبيؼب اي اُ ايش ٥َُ سچٺ   م   

ىمٍو ا ٺالة ډَٚم٥    ِ ث  ٭ ن  ډالك٪   م ى. ىٍ ايش ٵٞڄ  م ٹجاڄ اُ داَىاهشش ثا     

م اك اآر م اٹياډبر مي  ډنبٕت ىييو ٙاي  « دبٙب ُينت»اٝڄ ډ ١ ٫ ايش ٽشبة  يٮن  

اي   ِ ث   ٺ٘ ُ بو ايش ه٦  ىٍ ىمٍو ډَٚم٥   ٽ  اُ  ٪َ ُډب   ثٮي اُ مٹبي٬  مّ ٽ  ٙ

 دبٙب ث ىو اٙبٍاس  ځَىى. نتډَث ٣ ث  ُي

هبي ىمٍو ډَٚم٥  همَاو ثب ډَىاو ايش  ث  ٭جبٍر ىيڂَ ك٢ ٍ ُ بو سجَيِ ىٍ ػنڀ

دبٙب ىٍ ٙپڄ ىيڂَ م ىٍ ىمٍو ػييايي اُ سابٍين اياش     س او اىاډ  ٹ بڇ ُينت ه٦  ٍا ډ 

 ه٦    ِ ث  ٙمبٍ امٍى.

ٙاي ي    ډا  هبي ىمٍو ډَٚم٥  كب١اَ   ؿ  ثٖب ىٍ ډ بو ُ بو ډجبٍُي ٽ  ىٍ ػنڀ

ٙاي ي م   دبٙب ډلٖ ة ډ  هب ٹجڄ اُ او  اُ يبٍاو ُينت ُ ب     ِ ك٢ ٍ ىاٙشني ٽ  ٕبڃ

ُى اي م اياش ثابٍ   اِ ثاب اٱابُ        هب ىٕز ث  ٭ٞا بو ډا    ث  ٍهجَي مي ىٍ ثَاثَ  ب٭ياڅش 

ه اه  ډَىڇ ايَاو  ثَاي ٍهبي  ډَىډبو ه ى اُ إشجياى م ځَٵشش ډَٚم٥ ز م  ډَٚم٥ 

هاب  ثا  ٭َٝا  ػييايي  ٽا  ٭جابٍر اُ        ٭اياڅش   ىٍ ډجبٍُو ثب ثا  « بٙبد ُينت»اىاډ  ٍاو 

 ه اه  ث ىا دب ځٌاٙش  ث ى ي. ډَٚم٥ 

سالٗ م ػب جبُي اٵَاى ثٖ بٍي ث ى ٽ  ُډ ن  او ٍاا د ٘  ه٢ز ډَٚم٥ ا كبٝڄ 

هابي او   هاب دأ اُ او   اِا ىٍ ٍاو سلٺاٸ اٍډابو      اُ مٹ ٫ او ډه ب ٽَى اي م ساب ډاير   

اي ٽا  ډاَىڇ    هبي ثٮيي ٙي. ث  ځ  ا   ځٚبي ا٭شَاٟ ش  ه٢زا ٍاوٽ ٙ ي ي. ىٍ ماٹ٬ اي
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سٶابمر  ج ى اي م ىٍ ثٖا بٍي اُ ډٖابيڄا      ىيڂَ  ٖجز ث  ٭مچپَىهبي ه ئز كبٽم  ث 

ډهاڈ ٕ بٕا  ا     ل٪ا  اياش كَٽاز   ىاى اي. ُ ابو ىٍ څل٪ا  څ    ا٭شَاٟ ه ى ٍا ثَمُ ډا  

ٙاي م ډاَىڇ ىٍ   اػشمب٭  ٵٮبآ   ك٢ ٍ ىاٙشني م هنڂبډ  ٽ  ډوبڅٶز ثب ىمڅاز اٱابُ   

هبي ډهما    ىاٍ ډٖئ څ ز ډٖؼي ٙبو سهَاوا ثبٍهب م ثبٍهب ثٖز  ٖٚشنيا ُ بو   ِ ٭هيو

ث ى ي. ا بو ١مش همَاه  ثب ډَىاو ىٍامٍىو ٭چمب ث  ډٖؼي ثَاي ٕونَا  ا ډٖائ څ ز  

كٶ٨ ػبو ٭چمب ٍا هڈ ث  ٭هيو ىاٙشني. يپ  اُ ايش ُ بوا ُو   َمډنيي ث ى ٽ  ىٍ هم  

ه او سهاَاو   ٙنبهشني. ام اُ ٥َٳ ُ بو اُاىي إڈ ُو ك يٍهبو سجَيِي ډ ػبا ام ٍا ث  

ٍٵشنيا ثب ٽمټ ىيڂَ ُ ابو   م٩ ٶ  ىاٙز سب هَ مٹز ٭چمب ثَاي ٕونَا   ثبآي ډنجَ ډ 

ٽَى ايا ١امش اٙاٲبڃ ا٥اَاٳ ډنجاَا اډابىو        هبي  ٽ  ىٍ ُيَ ؿبىٍ دنهبو ډ  م ثب ؿمبٷ

ٹٞي ثچ ا م اٱشٚبٗ ىاٙشني ثا  ٕاَٽ ة    ٙي ي سب ىٍ ٝ ٍس  ٽ  ٥َٵياٍاو إشجياى ډ 

 1ا هب ثذَىاُ ي.

ي  ٺا٘ ُ ابو ىٍ ىمٍو ډٚاَم٥ ا ث ابو ډ ٍځابو       يپ  اُ ثهشَيش س ٝ ٶبر ىٍثبٍو

ٽ  ىٍ هم ش اماو يٮن  ثٮي اُ ا ٺالة ډَٚم٥  ىٍ ٽشابة ها ى    ٙ ٕشَ اډَيپبي  إز

ُ ُ ابو ثا  هٞا ٛ ثٮاي ا    ىٍ ډا ٍى  ٺا٘ ٕ بٕا     « اهشنابٷ ىٍ اياَاو  »سلز ٭ن او 

ي ډٚٮٚٮ   ُ بو ايَاوا  م   »امڅش مبس ڇ ٍمٓ ث  ډؼچٔ ډَٚم٥  ايَاو   ٙش  إز: 

هبي دبٽ ِو ه ىا ىٍ ٹج ڃ ه ابآر ػييايوا ا٩هابٍ  ما ىو م ثاب سها ٍ م        اُ څ بٹز م ىڃ

 2«.ډؼبهير ث  سپم ڄ ه بآر ه ي٘ ډٚٲ ڃ ځٚشني

( 1919اا   1918ىٍ ػنڀ ىاهچا  سجَياِ )  ( »Janet Afaryث    ٙش  ّا ز اٵبٍي )

ُ بو ٙهَي م ٍمٕشبي  ىٍ اٍس٘ ډٺبمډز او ىيبٍا ٽا  سابُو سبٕا ٔ ثا ىا ػنڂ ي اي.      

اي ُ ابو    بو ثبٕشبو َُٕډ ش ٹج چ  اٵٖاب   ب اًٍثبيؼبو م   اك  ٱَث  ىٍيبي هٍِ ٍا ي  

ىا ٖشني م سجَيِا ځ ي  ىٍ سٮج َ ايش اٵٖاب  ا ٙابهي ٹ ابڇ ػنڂابمٍاو ُو ثاب       اډبُمو ډ 

 3«.ډٺبمډز ٙيڅجبٓ ډجيڃ ىٍ ٝٶ ٳ 

                                                 
 .171ا  171ا ٜٝ 1375ا ىڅَي٘ا  1

ىهڈا ُډٖشبو « ٵَهنڀ»ا ث   ٺڄ ُا 236ا  8ا ٜٝ 1362ا ٙ ٕشَا  2  .94ا ٛ 1382)ٵٞچنبډ (ا ٕبڃ ٙبِ 

 .273ا ٛ 1379ا ا ٺالة ډَٚم٥  ايَاوا  3
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ٽ  ډؼچٔ ث  س ح ثٖش  ٙي م ډَٽِ ډَٚم٥ ز ث  سجَياِ ا شٺابڃ    1918 ىٍ ّمئش

هبي ُ بو ايش ٙهَ ث   ه٢ز ډٺبمډز د  ٕاشني م ثاَاي ا٭ابىو ډٚاَم٥ ز      يبٵزا ځَمو

ي ؿناييش ډبها  سجَياِ س ٕا٤ ٹٚا و ٕاچ٦نش ا        ډجبٍُو ٽَى ي. ىٍ ػَيابو ډلبٝاَو  

بڇ ثب څجبٓ ډجيڃ ثَاي ىٵب٫ اُ ٙهَ ثا  ډاَىاو   هبي  اُ ُ بو ثب ٙؼب٭ز م ىڅ َي سم ځَمو

 1ډچلٸ ٙي ي.

هابي ها ى ىٍ اياش ُډ نا  م ىٍ ًياڄ         ىٍ يپ  اُ ٙامبٍو «ٍمُ بډ  ا ؼمش سجَيِ»

 ىهي: ؿن ش ځِاٍٗ ډ « ا ٺالة م  ٖ او سجَيِ»

ٙ َُ بو سجَيِ ٍا ىٍ ايش ىمٍو ا ٺالة ډ ٹ٬ ډوٞ ٝ  إز ٽ  سبٽن و ىٍ امٍاٷ »

اٵِا ٽ  ډٮ بٍ كٖ بر م ډ اِاو ٙاؼب٭ز م    يوا ايش  پش  ك َرډچ  ډ ١ ٫ ثلض  ڂَىي

س ا ي ٙي ثچوبٝ  ػبڅت  ٪َ ىٹز هجَ ڂبٍاو ػَاياي اٍمداب    ثٖبڅز ػنٔ اًٍثبيؼب   ډ 

ث ىو م ثبٍهب ٱ َر م ىڅ َي ډَىا    ٖ او اًٍثبيؼبو ُډ ن  ډٺبآر ]ايٚبو ٍا[ سٚاپ ڄ  

 «.هبي ٍمُ بډؼبر ډٮشجَ ٍا اٙٲبڃ  م ىو إز م ٕش و

هابي ػناڀ )اډ َه اِ( م     ... ىٍ ډلبٍثبر ٕبثٸ اػٖبى ٙ َُ بو ډٖچق ىٍ ډ اياو 

ثا  ډ ػات إاشوجبٍار ٝال ل  م     »)ه بثبو( ډ بو ٙهياي كَيز د ايا ٙايو إاز.    

ا٥ال٭بر ډ طٺ  ٽ  ىٍ ىٕز ىاٍيڈا هٖشني ُ بو ٙ َاٵپش ىٍ يټ  ٺ٦  ډهم  ٙهَ ٽا   

بٍ س َا اياُي ىاٍ ايا ٕا ن     ثڂبو ػنڀ ثب سٲ  َ ٹ بٵز ث  يټ ډهبٍر هٞ ٝ  ٽ  ىٍ ٽ

 2«.ثبٍ ي ٙپبٵني م اس٘ ث  ٵَٷ  بډَىا   ٕذبو يِيي ډ  ىٙمش ٍا ډ 

اي اُ ٥َٳ ُ ابو سجَياِي ه٦ابة ثا       ا  بډ «ا ؼمش»ىٍ هم ش ٙمبٍو اُ ٍمُ بډ  

اي اُ ډاشش او ؿنا ش إاز:     ٵَډب يو ٹٚ و ىمڅش  امٍىو ٙيو ٽ  هالٝ « اڅيمڅ  ٭ ش»

مڅ  ډب ٥بيٶ   ٖ او سجَيِ اُ ه اة ث اياٍ ٙايو م ُ ؼ اَ    اڅي ك٢َر ماآ ٙبهِاىو ٭ ش»

ايڈا سنهب ٙمب ٍا ه اة ٱٶچز ځَٵشا  م هايا م د ٲمجاَ ٍا     إشجياى ٍا يټ ثبٍو دبٍو ٽَىو

إاز ٽا  ٙامب ٹاجالً      ػبي سٮؼات « ياي ډ َُا ٵَيت ه ٍىو ٵَاډ ٗ ٽَىو ث  ډلمي٭چ 

  اډَ مي ث  سجَياِ څٚاپَ   ډ َُا مڅ ٮهي  ٚ ى مڅ  اډَمُ ث ٽَىيي ٽ  ډلمي٭چ  سالٗ ډ 

                                                 
 .256ا اٵبٍيا همبوا ٛ  1

 .3ا ٕبڃ ٕ ڇا ٛ 41ا  مَو 1327ٝٶَاڅم٪ٶَ  17ا ا ؼمش )ٍمُ بډ (ا  2
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ٍاو اًمٹ  م اة ٍا ث  ٍمي ډچز ثٖش   ابڇ  »ايي.  ٽٚ يو م ه و ډٖچمب بو ٍا ػبٍي  م ىو

ٽنا ا اٵاَيش ثا  ٭ٺاڄ م ىٍايشاز اي       ٕاٮي ډا    َ م ٭مَاثشمهبي ٙ ه ي٘ ٍا سبڅ   بڇ

ٙابو[ ثا ىو    ك٢َر ماآ ٽ  ىٍ ايش اهَ ٭مَ ٵَيٶش  ډ ا٭ ي او ثيسَ اُ يِيي ]ډلمي٭چ 

ه اه  ث  َٕ ډٖچمب بو م ٙا ٮ بو   كٖ ش)٫( امٍى يا ډ  ٍا ٽ  ث  َٕ ك٢َر ډٞ جش 

ٽن  ثاب اياش ډ٪ابڅڈ ډچاز اُ ډٚاَم٥  ىٕاز        سَ ايش إز ٽ  ه بڃ ډ  ىٍامٍيا ٭ؼت

ځَى اي. ه هابر  اي ك٢اَر ماآ      بډ ٕبو ډ  سٖچ ڈ ث ىاٍ ي م ثب ثٖشش ٍاو اًمٹ   ثَډ 

ناي ډابو اًمٹا  ىاٍياڈ ثٮاي اُ او ثاَٿ       اييا ډب ساب ؿ  ٽ  ه٦ب ٍٵش  م ٱچ٤ سٞ ٍ ٵَډ ىو

 مابي ڈا كشا  ځ ٙاز ځَثا  م ٕابيَ       ه ٍيڈ. ثب ډ ا و ٕايػ ٫ ډا     ىٍهشبو م ځ بو ډ 

ډ َُا  ٱچ٦ ڈ م سبث٬ ه اي  ٶٔ ډلمي٭چ  ه ٍيڈا ثبآهَو ىٍ ه و ه ى ډ  ك  ا بر ډ 

ه ىسابو ٍا ٽا  ٍسجا     »ٙمب ثب اياش ٭ماڄ ها ى     « ځَىيي ٙ يڈا مڅ  ٙمب ثي بڇ ډ   م 

 «هبو ىُى ٽَىيي... ر ىاٙش ي هڈ سَاُمي ٝميهبو ىڅ  م ٍك ڈٝياٍ

 1اډ٢ب )٭م ڇ  ٖ او سجَيِ(

ُ ابو ىهٺابو ىٍ ٍمٕاشبهبي    »هابي ىمٍو ډٚاَم٥        ىٍ ػنڀ«اٵبٍي»ث    ٙش  

ٽ ؿټ اًٍثبيؼبو   ُاىاو ٍا ث  ٽ ڃ ه ى ثٖشني م سٶنڀ ث  ىٕز ځَٵشني م ىمٙبىمٗ 

ى ٽ  ىٍ يپ  اُ  جَىهبي سجَياِا ث ٖاز ُو   ځِاٍٗ ىا« اڅمش ش كجڄ»ډَىاو ػنڂ ي ي. 

 2ا ي. هب يبٵز ٙيو ثب څجبٓ ډَىا   ىٍ ډ بو ٽٚش 

ي سجَيِا ُ بو اياش ٙاهَ همـنا ش اٱچات ٽبٍهابي       ث  هنڂبڇ ډلبَٝو يبُىو ډبه 

ىمهشنايا   دوشنيا څجبٓ ډا   دٚز ػجه  ٍا ثَ٭هيو ىاٙشني. ا بو ثَاي ډؼبهياو ٱٌا ډ 

ٽَى يا اُ ٕانڂَي ثا  ٕانڂَ ىيڂاَ        ٵٚنڀ ٍا دَ ډ هبي هبڅ ثبٵشنيا د ٽ  ػ ٍاة ډ 

ٽَى ي. دَٕاشبٍي م ډاياماي ُهم ابو ٍا   اِ      ٍٕب ي يا ٙجنبډ  دو٘ ډ  هجَ م ٱٌا ډ 

سَيش ٍمُهبي ٹ بڇ ډؼجا ٍ ثا ىيڈ    ځ يي: ىٍ ثلَا   ثَ٭هيو ىاٙشني. يپ  اُ ايش ُ بو ډ 

ډبو ثجناييڈ م     م ٙپڈث  ٕ نهبي  بو ٍا ُيَ ؿبىٍ  سپ »ٽبٍي  ثَاي ٍ٭بيز اٝ ڃ دنهبو

 .(71ا ٛ 1968٭بٵ زا ) ث  ٕنڂَ ډؼبهياو ثَٕب  ڈ.

                                                 
 .3ا  4ا همبوا ٜٝ 41ا ا ؼمشا  مَو  1

 .256ا ا ٺالة ډَٚم٥  ايَاوا د ٚ شا ٛ  2
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ٽَى اي. ا ابو كشا  اُ     ُ بو ىيڂَي   ِ ث ى ي ٽ  ډؼبهياو ٍا ٽمټ ډبڅ  ډا  

اي  ياٙشني. ٭المو ثَ  اآر م ػه ِي  ه ى ىٍ ٍاو د ٚجَى ا ٺالة ډ٢بيٺ  ثٌڃ ُينز

ډلبثب اُ ٽٚشش م ٽٚش    ي م ث ػنڂ ي ايش ٽبٍهب  ځَمه  اُ ُ بو   ِ ىٍ ٕنڂَهب ډ 

 1ىاى ي. ٙيو هَإ  ث  ىڃ ٍاو  م 

ه  َٙٽز ىاٙشنيا ثچپ  ثٖا بٍي  ُ بو ىٍ ػَيبو ػنڀ    سنهب ىٍ ٽبٍهبي دٚز ػج

ىٍ څجبٓ ډَىا   م سٮياى ُيبىي ثب همبو څجبٓ ُ ب   ث  ٕنڂَهب ٍٵش  م ىٍ  جَى ثب ىٙامنبو  

 و ها ى ٱچ٦ ي اي. اُ ٹا ڃ دابمڅ يؾ     م سٮياىي اُ ا هاب   اِ ىٍ ها   اُاىي َٙٽز ػٖشني 

٭پٔ يټ ىٕش  ٙٞز  ٶَي اُ ُ بو ؿبىٍ ث  َٕ »ه ا  ڈ:    يٖنيو سبٍين ډَٚم٥ ز ډ 

 2«.ايَا   سٶنڀ ثَ ىٕز ىٍ اهش بٍ ډبٕز. اينهب ډلبٵ٨ يپ  اُ ٕنڂَهبي سجَيِ ث ى ي

ىهاي ٽا  ٥ا  او     هابي ىمٍو ډٚاَم٥   ىٍ سجَياِ ٍمي ډا      ٙيييسَيش ىٍځ َي

ځ َ اي. ىٍ اياش    ٹَهبو ٍهجَي   َمهبي ډوابڅٴ إاشجياى ٍا ثَ٭هايو ډا     ٕشبٍهبو م ثب

ي ٍٕاب يو ثا  ډاَىاو ا ايٽ  اهمابڃ ٍما      ٍياب ىٍ هبا ُ بو ډَٚم٥  ها او   اِ    ٍځ َيى

ثني اي م ثاب كبڅاز     ٭ ٍار اًٍثبيؼبو ٹ٦بٍ ٵٚنڀ ډا  »اإٓالڇ:   ياٙشني م ث  ٹ ڃ  ب٩ڈ

ٽ ٙاني ٽا     ىٍ ډ ياو ػناڀ ډا    ٙ َاو ډب ني  َو ىهني. ډلِم   ثـ  ه ى ٍا ٙ َ ډ 

 3«.ىٍاُ  ٚ ى  بډ ٕ  ث  ام ىٕز ث 

٥اابهَُاىو ثهااِاى ٽاا  هاا ى اُ ٙاابهياو مٹاابي٬ ايااش ىمٍاو ثاا ىو م اُ ياابٍاو  

ٙيو ىٍ ايش ُډ ن  ماٹٮ  ػبڅج  ٍا ثا  ٙاَف ُياَ سٮَياٴ      ډلٖ ة ډ « ٕشبٍهبو»

 ثنايي  هاب ٍا ُهاڈ   ه إاشني يپا  اُ ُهما     ٽني: ٍمُي ىٍ ا ؼمش كٺ ٺز ډ  ډ 

ٽَى ٽ  ىٕز ث  څجبٓ ام  ِ نايا م ثڂٌاٍ اي ػابو ثيهايا      ثپننيا ډؼَمف اَٝاٍ ډ 

سٮؼت ٽَى يا ثبآهَو ٕشبٍهبو  ٞ لز ٽَى ٽ  ډ اٵٺز ثپني سب ُهڈ ام ٍا ثجني ي. 

ډؼَمف اُ ٍمي  بؿبٍي ځٶز ډش ډَى   ٖشڈ م ىهشَڇ م ډ ڄ  اياٍڇ څجابٓ اُ ساش    

ٹ ِيڈ ډاش ىياَي امآ   »ځٶز:  ثپنڈ. ٕشبٍهبو ډنٺچت م ؿٚمب ٘ دَ اُ اٙټ ٙيو

                                                 
 .83ا  85ا ٜٝ 1361ا  به يا  1

 .188)ثَه  ډالك٪بر د َاډ و سبٍين ا ٺالة ډَٚم٥ ز(ا ٛ ا 1357 بډ ٍا ا  2

 .181ا ٛ 1375ىڅَي٘ا »ا ث   ٺڄ اُ 222ا  223ا سبٍين ث ياٍي ايَا  بوا ثو٘ ىمڇا ٜٝ  3



پاشا  ةزيى  12 

اڇا سا  ؿاَا ثا  ػناڀ      )ىهشَڇ ډش ٽ  هنا ُ ُ ايو  « امآا ٕش     ى٭ اي  ځئشيمو

 1ٍٵش (.

ثا ىو  « سئچا  »ځ يني ٽ   بڇ ايش ٙا َُو ډؼبهاي    د َډَىاو م د َُ بو سجَيِي ډ 

ىا اي. څا پش ډٖاچڈ إاز ٽا        ؿني  ٶَ ث ىو إز  ٽٖا   ما   « هب سئچ »إز. سٮياى 

 2ا ي. ا ي م ځمنبڇ ٙه ي ٙيو ي ځمنبڇ ىٍ ٕنڂَهب ػنڂ يوهبي ُيبى سئچ 

« ٽم ش  ُ ابو »هبا ػمٮ  اُ ُ بو سجَيِ   ِا ٽ  ث  سٚپ ڄ  ىٍ اطنبي ايش ٽٚمپ٘

همز مٍُييو ث ى يا سالٗ ىاٙشني سب ىٍ سمبٓ ثب ٽم ش  ُ بو ايَا ا  ډٺا ڈ إاشب ج ڃا    

 3ٵَيبى ډ٪چ ډ ز ډَىڇ سجَيِ ٍا ث  ځ ٗ ػهب  بو ثَٕب ني.

                                                 
 .327ا ٛ 1363ا ٹ بڇ اًٍثبيؼبو ىٍ ا ٺالة ډَٚم٥ زا  1

)ىهشاَي ىٍ  « څشبٍينايا ٹ ِ ډؼبهاي دب »ايش ماٹٮ  ٍا ثب ٭ن او « ٕهَاة ٥بهَ» .86ا  به يا د ٚ شا ٛ   2

ًٽَ ٽَىو إز ٽ  اياش  « ٍُي»څجبٓ ډؼبهي ډَٚم٥ ( ث  ٝ ٍر ٙٮَ ىٍامٍىو م  بڇ ىهشَ ډؼبهي ٍا   ِ 

 ځَىى: ٙٮَ ثب اث بر ًيڄ َٙم٫ ډ 

   َ هَ يب ب څ   و َا ٹ ِيڄ ٙٶٸ ٕذ ځ  ٘ ؿ

 ث َ ډؼبهي ځؤُ يبٙ چ  سٮ٪ ڈ ائييَ ٕشبٍهب ب

 ..ىيَ. َٕىاٍ ث ٍىا ث َ ډؼبهي يبٍاڅ 

 (9ا  12ا سَػم  إي ثهَ ڂ . )اٙٮبٍ ١م م (ا ٜٝٞ 1374٭بٵ زا »

 .81ا  به يا د ٚ شا ٛ 181ا ىڅَي٘ا د ٚ شا ٛ  3
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 فصل اول:

 پاشا زينب
 

   ُ تبااض ذشضاايزااٟ ٣    ٧ٞچ٢اٟ ٦ّ اقاض٥ ٕطزيس زض ع٤ٗ تاضيد زض ٝيااٟ ٝاطزٛ تاط

٢ٝعٙت ارتٞافي ٨ٜٝ ٣ رايٖا٥ ا٢ٚسي زاقت٦ اؾت. تاا راايي ّا٦ زض ايا٠     « ظٟ»تبطيع؛ 

ا١اس ٣ زض   ٣ ؾياؾي قطّت زاقات٦ تٞافي ٣اليت ظ١اٟ ٧ٞپاي ٝطزاٟ زض ّاض٧اي ٨ٜٝ ار

٘  ا١س. اي٠ ّا٦ زض راط    اي ١يع زؾت ياىت٦ ٤ٝاٍقي ا٦ رايٖا٥ قايؿت٦ ٧ااي ٝاا اا٦     اٙٞخا

ذؾان١ي٠  »ا٦ چكٜ احتطاٛ ١ٖطيؿت٦ قس٥ ذ٤ز ٤ٕا٥ اي٠ ٨ٝاٜ اؾات؛ اظ رٞٚا٦    « ظ١اٟ»

ض )ٝااز « زي ذ١اا ّيچياِ تاا١طي   »)قيط، ١ط ٣ ٝاز٥ ١ساضز( ٣ يا « ؾي ا٣ٙٞاظ اضِّ زيكي

اي اظ اي٠ زيسٕا٥ ااقاس. ١ْتا٦ ٍااا٘ تاٝا٘ زض      ت٤ا١س ٦١٤ٞ١ ذساي ٤ّچِ اؾت(. ذ٤ز ٝي

٤ٝضز ٣ر٤ز ظ١اٟ ٨ٍطٝاٟ زض اي٠ ذغ٦ حتي زض ز٣ض٥ ااؾتاٟ اي٠ ٦ّ اذياطا  زض حيطياا    

ق٢اؾاٟ اؾاْٚت ظ١اي ر٢ٖزا٤ ضا ٧ٞاطا٥ ااا       ي ٝؿزس تبطيع ااؾتاٟؤٝح٤ع٦ ااؾتا١ي ٕ

افج افزا  ٧ٖٞاٟ ٕطزيس. ا٦ ٕيتا٦ زّتط١ا٤اطي   قٞكيط ٝيطمي ياىت٢س ٦ّ اي٠ ّكو ا

١كاٟ زاز ٦ّ اؾاْٚت   ٧DNAاي  ق٢اؼ ٣ اؾتاز زا١كٖا٥ تطايت ٝسضؼ: ذظٝايف ااؾتاٟ

زاذ٘ ٤ٕض ٝتقٌٚ ا٦ يِ ظٟ ر٢ٖز٤ ا٤ز٥ اؾت. اا ت٤ر٦ ا٦ ق٤ا٧س ا٦ زؾت ذٝاس٥، ايا٠   

اطذا٤ضزاض  اي  ظٟ ا١ساٛ ت٢ٝ٤٢س زاقت٦ ٣ زض ٝياٟ ر٢ٖز٤ياٟ ظٝاٟ ذا٤ز اظ رايٖاا٥ ٣ياػ٥   

اي ٧ٞاطا٥ ااا قٞكايطـ ّا٦ اؿاياض ٧اٜ        ا٤ز٥ اؾت ظيطا ٣ي ضا ا٦ قْ٘ اؿياض قايؿت٦

اظ ر٦ٚٞ ٝؿايٚي اؾت ٦ّ ّٞتاط زض   ر٢ٖز٤ ا١س. ّكو ظ١اٟ اعضٓ ا٤ز٥ اؾت زى٠ ّطز٥

 1ز٧س. ٤ٕض٧اي ٕك٤ز٥ قس٥ پيف اظ ٝينز ضخ ٝي

ضي ضا پاط٣ضـ  قٞا ىار٦ٚ ٣ ١اٝساض اي« ظ١اٟ»ا٦ ٧ط حاٗ ذشضاايزاٟ زض زاٝاٟ ذ٤ز 

اقاض٥ ٤ٞ١ز ٦ّ زض ايا٠ ٍؿاٞت اا٦    « پاقا ظي٢ب»ت٤اٟ ا٦  زاز٥ اؾت ٦ّ اظ ر٦ٚٞ ذ٨١ا ٝي

 حاٗ ٣ اٍساٝا  ٣ي ذ٤ا٧يٜ پطزاذت. قطح

                                                 
 .6، ل 1383ذشض  17، ١46ا٦ٝ ا ٢ٝتكط٥ زض تبطيع(، ؾاٗ ز٣ٛ، قٞاض٥  ا حيسضاااا )٧يت٦ 1



 25 پاشا و نقش وي در جنبش تنباكو : زينببخش دوم

« پاقا ظي٢ب»، «ظي٢ب ااقي ز٥»، «ااري ظي٢ب»، «ظي٢ب قا٥ اي اي»ظي٢ب ٝقط٣ه ا٦ »

٥ ض٣ؾاتايي اا٦ ز١ياا    اٙسي٠ ا زض ياِ ذاا٤١از    زض يْي اظ ٝحن  ٍسيٞي تبطيع ا ف٤ٞظي٠ 

چيعي ا٤ز٥ ّا٦ ٝا٢١اس زيٖاط ض٣ؾاتا ياٟ اا٦       ؾٚيٞاٟ ز٧َاٟ اي ذٝس٥ اؾت. پسضـ قيد

 1اؾت.« ٕصضا١يس٥ ؾرتي ض٣ظٕاض ٝي

زض ت٤ريح ٝغاٙب ااال، اايس اراى٦ ّطز ٦ّ ١ٖاض١س٥ اي٠ ؾغ٤ض زض تحَيَا  ٝيسا١ي 

اظ « پاقاا  ظي٢اب » «پسض»ا٦ اي٠ ١ْت٦ زؾت ياىت ٦ّ « پاقا ظي٢ب»ذ٤ز زض ٤ٝضز ذا٤١از٥ 

اٙاسي٠   ا٤ز٥ ٣ ٣ي اقس٧ا ا٦ ٝح٦ٚ فٞا٤ظي٠ « اؾ٤ْ»اعطاه ق٨ط  ا٧اٙي يْي اظ ض٣ؾتا٧اي

١يع زض ايا٠ ذاا٤١از٥ ض٣ؾاتايي ٣ زض    « پاقا ظي٢ب»٨ٝارط  ّطز٥ ٣ زض ذٟ ؾا٠ّ قس٥ ٣ 

 اي٠ ٝح٦ٚ ٍسيٞي ق٨ط تبطيع زيس٥ ا٦ ر٨اٟ ٕك٤ز٥ اؾت.

٤ا١ي ٣ اظ ذااا٤١از٥ ٣ي ٢ٝااااـ؛ زض ز٣ض٥ ّاا٤زّي ٣ راا« پاقااا ظي٢ااب»اظ ظ١ااسٕا١ي 

ااقاس ّا٦    ز٢٧س؛ ٣ٙي ذ١چ٦ ٝؿاٜٚ اؾات ايا٠ ١ْتا٦ ٝاي      ظيازي ا٦ زؾت ١ٞي ا اعنف

پاقا زض ض١ذ ٣ ٝح٢ت ٣ ؾرتي ض٣ظٕااض ٕصضا١ياس٥ ٣ ايا٠ چ٢اي٠ اا٤ز٥ اؾات ّا٦         ظي٢ب

 ناحب اضاز٥ ٤ٍي ٣ ذ٢٧ي٠ ٕكت٦ اؾت.

٧ااي   اي اظ ظٟ ١٦١٤ٞذٝس٥ اؾت: ٣ي « پاقا ظي٢ب»زض ٤ٝضز « ذشضاايزاٟ»زض ١كطي٦ 

٧اي تاضيري ذشضاايزاٟ ضا٥ اا٦   ااقس ٦ّ ٝا٢١س ايكتط قرهيت ضقيس ٣ ٝقط٣ه تبطيع ٝي

اي اظ اا٨ااٛ   اي٠ ظٟ قزاؿ زض ٧ا٧٦ٙا ١ياىت٦ ٣ ىطا٤ٝـ قس٥ اؾت. ظ١سٕي ٣ حيا   ّتا 

 2ااقس. ١اٛ ٣ي ظ١س٥ ٣ ذ٤زـ ١يع ٝك٤٨ض ٝي ؛ىط٣ ضىت٦ ٣ٙي ا٦ فٚت ا٧ٞيت ٍياٝف

زض ٝا٤ضز ايا٠ ظٟ    ؛پاقا ٤١قت٦ ي راٙبي ٦ّ زض ٤ٝضز ظي٢ب زض َٝا٦ٙ« ١َااي»ذٍاي 

 ٤١يؿس: اي ذشضاايزاٟ چ٢ي٠ ٝي اؾغ٤ض٥

ّطز؛ ظ١ي ت٢ٝ٤٢س ٣ ٤ٍي ٧يْا٘   اٙسي٠ تبطيع ظ١سٕي ٝي پاقا ٦ّ زض ٝح٦ٚ ف٤ٞظي٠ ا ظي٢ب

 اؿت. ا٤ز ٦ّ ز٣ ٤ٕق٦ چازض ذ٤ز ضا ا٦ ّٞط ذ٤ز ٝي

ظز١س؛ اي٠ ذا١ٜ  ض٣ا٢سي ا٦ ن٤ض  ذ٤ز ٝي٧ا  زض ذٟ ظٝاٟ ٦ّ زض تبطيع ايكتط ذا١ٜ

 ّطز٥ اؾت. اا ن٤ض  ااظ ٣ اس٣ٟ ض٣ا٢س؛ ضىت ٣ ذٝس ٝي

                                                 
 .41، )ظ١اٟ ايطاٟ زض ر٢بف ٝكط٣ع٦(، ل 1361ا فبساٙحؿي٠ ١ا٧يس،  1

 .2، ل 14، قٞاض٥ 1321ذشض  27ا ذشضاايزاٟ )ض٣ظ١ا٦ٝ(،  2
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ٍب٘ اظ ٝكاط٣عيت ٣ زض ز٣ضاٟ اؾاتبساز؛ چا٤ٟ زض اياطاٟ ١ؾاٜ ٣ ا٢ٝيتاي ٣را٤ز        

١ساقت، ٙصا ٝحتْطاٟ زض تااؿتاٟ م٦ٚ ؾاال٦١ ٝطزٛ ضا ا٦ ٍيٞت اضظاٟ ذطيس٥ ٣ زض ا١باض٧ا 

ٝه٤٢في، ا٦ ٣را٤ز ذ٣ضز٥، ٣ ّااالي احتْااض    ظٝؿتاٟ ٍحغي  زاقت٢س ٣ زض ىه٘ ٦ٖ١ ٝي

ىط٣ذت٢س. تَطيبا  زض ؾاٗ  قس٥ ذ٤ز ضا ا٦ چ٢سي٠ اطااط ٍيٞت، ا٦ ٝطزٛ ىَيط ٣ ٝؾ٤ٚٛ ٝي

قا٥ اي٠ ٍحغي ٝه٤٢في ٦ّ ت٤ؾاظ   ٧زطي ٍٞطي ٣ زض ز٣ض٥ ؾٚغ٢ت ١انطاٙسي٠ 1313

طاز ىَيط ق٨ط زض ت٢ٖ٢ااي  اي ٝحتْط ا٦ ٣ر٤ز ذٝس٥ ا٤ز، ا٦ ا٣د ذ٤ز ضؾيس٥ ا٤ز ٣ اى فس٥

قاا٧ي   15قاا٧ي اا٦    12اعضٕي ٕطىتاض قس٥ ا٤ز١س، تا رايي ٦ّ ٍيٞت يِ ٠ٝ ١اٟ اظ 

 تطٍي ّطز٥ ا٤ز.

چٞاً ذ٤ز ضا ٦ّ پ٤قيس٥ اظ ٝايد  « پاقا ظي٢ب»زض چ٢ي٠ قطايظ ؾرت ارتٞافي، 

اي اظ ظ١ااٟ ضا اا٦ ز٣ض ذا٤ز رٞاـ ّاطز٥ ٣ ااط فٚيا٦         ٣ ىٚع ا٤ز، ا٦ زؾت ٕطىت٦ ٣ فاس٥ 

 طاٟ اا ؾنح ؾطز ذ٤ز ٍياٛ ٤ٞ١ز.ٝحتْ

اي٠ ظٟ ااٙياٍت تبطيعي، چ٢اٟ ضقازتي اظ ذ٤ز ١كااٟ زاز٥ اا٤ز ّا٦ زض حاٌ ٣ي     

٧ا؛ ظااٟ ا٦ ظااٟ زض ٝيااٟ   ٧ا ٣ ققط٧ا، ؾط٣ز٥ قس ٣ زض عي اي٠ ؾاٙياٟ، اي٠ ؾط٣ز٥ تطا٦١

ظ ٧اايي ا  اٙٞخ٘ زض ٝياٟ ٝطزٛ تبطيع رط ا٦ زؾت ٝا ضؾيس٥ اؾت.  ٥ٝطزٛ ٕكت٦ ٣ اٝط٣ظ

اي٠ ظٟ ٨ٍطٝاٟ ا٦ يازٕاض ٝا١س٥ اؾت، اظ ر٦ٚٞ ٣ٍتي زض ذشضاايزااٟ ز٣ ١ياط ااا يْاسيٖط     

ااطز، ذٟ   ٢٢ّس؛ ٣ يْي ا٦ زيٖاطي ماٙاب ذٝاس٥ ٣ اا٦ اناغنح ٣ي ضا اظ ض٣ ٝاي       زف٤ا ٝي

 قسي.« ظي٢ب ااقي ز٥»٤ٕيس: ت٤ ٧ٜ اطاي ٝا  ذغا  ا٦ ٣ي ٝي يزيٖط

زاز٥ قس٥ « ظي٢ب ااقي ز٥»٣ « پاقا ظي٢ب»زض ٝياٟ ٝطزٛ ا٦ اي٠ ظٟ ٨ٍطٝاٟ ف٤٢اٟ 

 ا٤ز.

زض ذٟ ض٣ظ٧اي ؾيا٥ ٣ ٕطؾ٢ٖي؛ اي٠ ظٟ ىساّاض؛ ظضزذ٧٤ٙاي قيطي٢ي ذطيس٥ ٣ ذ٨١ا 

ٕيتا٦: ابطياس ٣ ار٤ضياس ٣     ١ٞا٤ز٥؛ ٣ اا٦ ذ٨١اا ٝاي     ٧اي ىَيط تَؿيٜ ٝاي  ضا زض ٝياٟ اچ٦

 ٧اي ذ٨١ا ١يع قيطي٠ اؾت؛ ذ٨١ا ضا ١يع اك٢ْيس ٣ ار٤ضيس. ٧ؿت٦

ٕطزز ٣ ذٟ ظٟ ٦ّ ا٦ ارتٞاؿ ذ٤ز فن٢ٍٞس  اافج ؾيط قسٟ ا١ؿاٟ ٝيظيطا ظضزذ٤ٙ 

٧اا ضا   ا٤ز، ٢ٝؾ٤ضـ اي٠ ا٤ز٥ ٦ّ ا٦ اي٠ تطتيب تا حس٣زي ات٤ا١س ر٤ٚي ٕطؾا٢ٖي اچا٦  

 اٖيطز.
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ٖ      ظي٢ب ٟ پاقا ميط اظ اؿت٠ ااظاض ٣ حٞٚا٦ اا٦ َٝاط ح٤ْٝات ٣ ؾا٢ ؛ باضاٟ ّاطزٟ ذ

ضا ١ياع اا٦ ظياط چٞااً ّٚيات ذا٤ز       ىاط٣ـ   ٧اي ٝحتْط ٣ ١ا٤١اياٟ ٕطاٟ اي اظ اَاٗ فس٥

 ا١ساذت٦ ا٤ز.

حؿ٠ ١اا٤١ا؛ ٣ اَااٗ ٝحتْاط ٣     )زض  ٤١اط( ٝك٨سي« ٤١ااض ٍاپيؿي»اطاي ٝخاٗ زض 

قس١س ٦ّ اا چٞاً ٝقط٣ه  ي اىطازي ٝحؿ٤  ٝي ؛ اظ ر٦ٚٞ«ؾَاذا٦١»١ا٤١ايي زض ٤ّچ٦ 

 ؛1ر٤ازذٍاا ٝيطظا پاقا پصيطايي قس٥ ا٤ز١س. زض ذٟ ظٝاٟ ٝزت٨س ٝقط٣ه تبطيع؛ حاري ظي٢ب

زاز؛ ٧يچ ٦١٤ٕ زذاٙتي  اي٠ ٦ّ ّاض٧اي اي٠ ظٟ ضا فازال٦١ ٣ اط حٌ تكريم ٝيا٦ فٚت 

١ٖطيؿات٢س. ظياطا    ذٝيعي اا٦ ٣ي ٝاي   ٧اي اي٠ ٝزت٨س ١يع اا ١ٖا٥ تحؿي٠ ّطز ٣ عٚب٦ ١ٞي

اي  ٧ايي ٦ّ زض ٤ّچ٦ ؾَاذا٦١ ا٦ ضا٥ ا١ساذت٦ ا٤ز؛ ٣ٍتي اا فس٥ پاقا اقس اظ زضٕيطي ظي٢ب

٧ا اا احتطاٛ ظياازي را٤ا     ا ض٣اط٣ قس٥ ا٦ ذ٨١ا ؾنٛ ّطز٥ ٣ ضز قس٥ ا٤ز؛ عٚب٧٦ اظ عٚب٦

2ؾنٛ ٣ي ضا زاز٥ ا٤ز١س.
 

                                                 
٤١يؿاس: ىطظ١اس    ٝاي « ٝيطظارا٤از ٝزت٨اس   حاري»زض ٤ٝضز « طيعتاضيد ٣ رنطاىي زاضاٙؿٚغ٦٢ تب»ا ٝؤٙو   1

١ؾياط ٣ ٝغااؿ ٣ را٤از ٣ ّاطيٜ      چ٨اضٛ ٝيطظااحٞس اؾت، فاٜٙ ٣ ىَي٦ ٣ زض فٜٚ ان٤ٗ ى٦َ زض اي٠ ق٨ط ااي 

اي ااقاس ا١با٥٤ اظ عٚبا٦ فٚا٤ٛ. ٝا٠ چ٢اس        ٝراعب٦ زاضز... اي٠ فاٜٙ ١بي٘ ضا ح٦َٚ« ٝزت٨س»اؾت ٣ ٝغَٚا  

 (162، ل 1373قسٛ ٣ ىايستي چ٢س اطزٛ. )١ازضٝيطظا، ٤١ات اساٟ ز٣ض٥ حارط 

ٝيطظار٤ازذٍا ٝزت٨س ٣ اٝاٛ رٞق٦ زاضاٙؿٚغ٦٢ تبطياع، ؾٚؿا٦ٚ ايكااٟ زض     ٤١يؿس: حاد ٝي« ٝآحط ٣ ذحاض»زض 

٦ ٝٞتاظ اؾت ٣ اي٠ اعض٤ٕاض زض فٜٚ ىَا٦ ٣ انا٤ٗ اظ رٞٚا٦    ت فا٦ّٝ ٣ ٝغافيّتٞاٛ ذشضاايزاٟ ا٦ ضياؾت ّٚيّ

اْٚا٦   ،ز، ٣ زض حسيج ٣ تيؿيط ٣ ضراٗ ٣ ّنٛ ١يع ١رؿاتي٠ قارم تبطياع اؾات    ٕطز ىح٤ٗ ٝحؿ٤  ٝي

تٞاٛ ذشضاايزاٟ ٣ افتباضـ زض زي٠ ٣ ز٣ٙت ٣ اٍتساضـ زض ِٝٚ ٣ ٝٚت ٝحتااد ايااٟ ١يؿات. اا٦ ١َا٘ اظ      

 «.463ا  4، )فٚٞاي ٝقانط(، نم 1382تبطيعي ذيااا١ي، »

ذٍا، ١َاف اؿاعايي زاقات٢س، چا٤ٟ ا٣      ٝيطظاي٤ؾو ٝيطظار٤از ٝزت٨سي ٣ حاد زض ٣اٍق٦ ت٢با٤ّ، ٝطح٤ٛ حاد

فن٥٣ اط ٝطاتب فٚٞي زض ان٤ٗ ؾياؾت ٧ٜ ١اان٦ فهط ذ٤ز ا٤ز٥، ٣ ٤١ازض اؿياضي اظ ٣ي ١َ٘ قاس٥ اؾات.   

٣ي زض ت٢يياص حْاٜ ٝياطظاي قايطاظي ّا٦ زض حطٝات اؾاتقٞاٗ زذا١ياا  ناازض قاس٥ اا٤ز، قازافت             

٧زطي زض تبطيع ضخ زاز ٣ زض ٍبطؾتاٟ ؾايسحٞع٥   1313اي اظ ذ٤ز ١كاٟ زاز. ٣ىا  ا٣ زض ؾاٗ  اٙقاز٥ ى٤ً

ٝسى٤ٟ ٕطزيس. ؾپؽ عبٌ ٣نيت، ر٢اظ٥ ا٣ ا٦ ١زو اقطه حٞ٘ ٕطزيس ٣ زض َٝباط٥ ذاا٤١ازٕي ٝاسى٤ٟ    

 «.191، 191، )ٝياذط ذشضاايزاٟ(، نم 1، د 1374ا  75فَيَي اركايف، »ٕطزيس. 

 .26ا  ١28َااي(، نم ، ت٨طاٟ، )َٝا٦ٙ ذٍاي 7ا ا١َن  ي١٤ٙ٤سا، )ٝز٦ٚ(، ١ٞط٥  2
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« پاقاا  تيطيح ١ا٦ٝ ّٚخ٤ٛ ٦٢١ ٣ اح٤اال  ظي٢ب»زض ّتا  )١ي٦ٞ ع٢ع ٣ ١ي٦ٞ رسي( 

٧اي ع٢عذٝيع ٧ٞاطا٥ اؾات اظ    ٧اي ا١تَازي ٣ اذنٍي ٦ّ اقضا  ١يع اا ٕيت٦ اطذي اظ ٕيت٦

پاقاا زض ٝيااٟ    اسي٨ي اؾت ّا٦ قا٨ط  ٣ ذ٣اظ٥ ظي٢اب    .س٥ اؾتقپاقا اياٟ  ي٢بظااٟ ظ

ٕصقت٦ اافج ٕطزياس٥   ٧ا ٦ّ اظ ٝطٓ ٣ي ٝي ٧اي ٝطزٛ ذشضاايزاٟ حتي اقس اظ ؾاٗ ت٤ز٥

اا٦ ٧اط حااٗ زض ايا٠      ٝغاٙب اظ عطه ٝتطرٜ ا١تراا  ٕاطزز.   ٦ّ اي٠ قي٥٤ اطاي اياٟ

 ١1يع ٝغطح قس٥ اؾت.« زا١ا»٣ « فا٦ٞٙ»اقضا  ا٦ ن٤ض  يِ اا٤١ي « پاقا ظي٢ب»، ّتا 

 قاس٥ ٣ ذٝاس٥   ١اٛ اطز٥ « ظي٢ب قا٥ اي اي»اا ف٤٢اٟ  ،پاقا ظي٢باظ  ،٧ٞچ٢ي٠ زض اي٠ ّتا 

 اؾت:

ؾٚيٞاٟ ا٤ز٥  ااقس ٦ّ زذتط قيد پاقاي ٝك٤٨ض ٝي ٧ٞاٟ ظي٢ب ؛«ظي٢ب قا٥ اي اي»

٣ي، ٤ّىت٦  ضىت يِ ١يط اطاي ١ا٧اض ٣ چ٨٘ ١يط ِّٞ زاقت ٣ ٧ط ٣ٍت ٦ّ ا٦ حٞاٛ ٝي

٤ٞ١ز ٣ چ٢س ١يط اظ ظ١ااٟ ١ياع اا٦     ّطز ٣ يِ ١يط ١يع را حٞاٝي ا٣ ضا ذٝاز٥ ٝي زضؾت ٝي

 2پاقا ضا ا٦ حٞاٛ ابط١س... اىتاز١س تا ظي٢ب ٧ٞطا٥ ٣ي ضا٥ ٝي

زض « ضراا  ٝكا٨سي »ذا١ا٦   ٧ٞچ٤ٟ ٝطزاٟ زض ٨ٍا٥٤ « پاقا ظي٢ب»ق٤ز ٦ّ  ٕيت٦ ٝي

 ّكيس٥ اؾت. قس٥ ٣ ٍٚياٟ ٝي حارط ٝي« اٙسي٠ ف٤ٞظي٠»ٕصض 

؛ ١ااٛ ٣ي اا٦ فٚات    «ٍياٛ ذشضاايزاٟ زض ا١َن  ٝكط٣عيت ايطاٟ»ا٦ ٤١قت٦ ٤ٝٙو 

 اٙٞخ٘ زض ٝياٟ ٝطزٛ تبطيع زضذٝس٥ ا٤ز:  قزافت: ٧ٞچ٤ٟ رط 

پاقا ٣ضز ظااٟ ٝاطزٛ ذشضاايزااٟ اؾات ٣ ٧اط ظ١اي ّا٦ اااطاظ         ٤٢٧ظ ٧ٜ ١اٛ ظي٢ب»

 3«.پاقا ضقاز  ٣ زال٣ضي ١ٞايس ٤ٕي٢س ظ١ي اؾت ٝخ٘ ظي٢ب

پاقاا   ض٣ايا  ٝطؾ٤ٛ زض ٝياٟ ٝطزٛ ٦ّ ٤ٞ٧اض٥ ظ١اٟ قزاؿ ضا زض ضقاز  ا٦ ظي٢ب»

٢٢ّس ٣ اققاضي ٦ّ زض ٣نو ا٣ ؾط٣ز٥ قاس٥ اؾات اياا١ٖط ذٟ اؾات ّا٦ زض       ٝي ٥ٝا٢١س

ض٣ظٕاض ٝباضظ٥ اا ؾتٜ ٣ ؽٜٚ ارتٞافي ]زض ذٟ ز٣ض٥[، ظ١اٟ تبطياع اايف اظ ٝاطزاٟ ايا٠     

 ا١س. ق٨ط اظ ذ٤ز رؿاض  ٣ قزافت ١كاٟ زاز٥

                                                 
 .2ا  17، نم پاقا ١ا٦ٝ ّٚخ٤ٛ ٦٢١ ٣ اح٤اال  ظي٢ب ّتا  تيطيحا  1

 .11، ٧ٞاٟ، پا٣ضٍي لپاقا  ١ا٦ٝ ّٚخ٤ٛ ٦٢١ ٣ اح٤اال  ظي٢ب ّتا  تيطيحا  2

 .84، ل 1363ا عا٧طظاز٥ ا٨عاز،  3
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ذضي ا٣ ظ١ي ا٤ز ٦ّ عقٜ تٚد ٕطؾ٢ٖي ضا چكيس٥ ٣ ذٕا٥ ا٦ ؾتٜ ظٝا١ا٦ ٣ اا٦ ىْاط    
چيعاٟ ٣ زق٠ٞ ؾطؾرت ٝحتْطاٟ ٣ ا١باضزاضاٟ قْٞباض٥ ٣  ؾيط ٤ٞ١زٟ ٕطؾ٢ٖاٟ ٣ اي
 1«.٧اي ظٝاٟ ا٤ز فساٙتي ٧ا ٣ اي ٝك٤ً ظ١اٟ فٚي٦ ١ااطااطي

ؾط زاقت اي٠ ١ْت٦ اؾات  ١ زض اايس« پاقا ظي٢ب»اظ ٝؿاي٘ ٨ٝٞي ٦ّ زض ٤ٝضز ٍياٛ 
حاٗ ٣ي اا٦   ٦ّ ٝتاؾيا٦١ ٢ٝااـ ذٟ ز٣ض٥ اعنفا  ظيازي ضا اظ ٍياٛ ٣ي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ قطح

ٟ »ا١س؛ اٝطي ٦ّ ٝتاؾيا٦١ زض ٤ٝضز ؾاايط ٝؿااي٘    زؾت ١ساز٥ ذٟ ز٣ض٥ ١ياع ناسً   « ظ١اا
 ٢ّس. ٝي

٧اي ٝغاٙقا  تااضيري ضاراـ اا٦ ظ١ااٟ زض      فبساٙطؾ٤ٗ ذيطا١سيف زضااض٥ زق٤اضي
زا١يٜ ٦ّ اظ ٕصقت٦ تا حاٗ ظ١اٟ ١يٞي اظ ارتٞاؿ اكاطي   ٤١يؿس: ١يِ ٝي طاٟ ٝيتاضيد اي

ٗ  ذ٤ز يْي اظ ٨ٜٝ ز٢٧س. اي٠ ضا تكْي٘ ٝي ٧اا اا٦ ١ياـ ظ١ااٟ زض زىااؿ اظ       تطي٠ اؾاتسال
ت٤اٟ زاقت ٦ّ ١يٞي اظ تاضيد تقٌٚ اا٦   ح٤ًَ ذ١اٟ اؾت. اط ٧ٞي٠ اؾاؼ ١يع قْي ١ٞي

اؾتسالٗ ٦ّ ٧ط ٝاطزي  تقٌٚ ا٦ ٝطزاٟ زاضز اا اي٠ ظ١اٟ زاضز. حتي ١ي٦ٞ زيٖط تاضيد ٦ّ 
ت٤اٟ ٝتقٚاٌ   اظ زاٝاٟ ظ١ي اطذاؾت٦ ٣ ٧ط ٝطز اعضٕي زض ٢ّاض ذ٤ز ظٟ اعضٕي زاقت٦ ٝي

١ٖااضي ٝاا ٝطزا١ا٦ اؾات ٣      ٧يچ قِ ٣ تطزياسي تااضيد   ا٦ ظ١اٟ زا١ؿت... اا اي٠ حاٗ اي
. ا٦ ٧ط حاٗ چ٢ي٠ اا٦  ا١س.. تَطيبا  تٞاٝي نيحا  تاضيد ضا ٝطزاٟ ا٦ ذ٤ز اذتهال زاز٥

١ٖااضي   ت٤اٟ ا٦ ؾازٕي ا٦ ٝؿال٦ٚ حضا٤ض ظ١ااٟ زض تااضيد ٣ تااضيد      ضؾس ٦ّ ١ٞي ١ؾط ٝي
 2پطزاذت.

پاقاا ١ياع    ١ٖاضي ضا ا٦ ٍياٛ ظي٢اب  ت٤اٟ اي٠ رقو تاضيد اا ت٤ر٦ ا٦ ٝغاٙب ى٤ً ٝي
٧اي ظيازي اظ اي٠ ٨ٍطٝاٟ تبطيعي ا٦ اي٠ تطتياب   تقٞيٜ زاز٥ ٣ ١تيز٦ ٕطىت ٦ّ ١إيت٦

 3ظ ٝياٟ ضىت٦ ٣ ا٦ زؾت ٝا ١طؾيس٥ اؾت ٦ّ ذ٤ز راي تاؾو زاضز.ا

                                                 
 .3، ل 2731، قٞاض٥ 1381ٝطزازٝا٥  12ا ٨ٝسذظازي )ض٣ظ١ا٦ٝ( ق٢ب٦  1

١ٖااضي   ظٟ زض تااضيد »، اا٦ ١َا٘ اظ   3، ل 1381ٝاا٥   ، زي3، ـ 6ٝا٥ تاضيد ٣ رنطاىياا، ؾااٗ   ا ّتا    2

 .8ا  9، نم 1384ني٤ي٦، 

٧ااي   پاقاا فٚيا٦ اؾاتبساز ٣ ١اااطااطي     ظي٢ب»٤ٕيس:  زض اي٠ ظٝي٦٢ ٝي« ذشض فبساٙحؿي٠ ١ا٧يسي»ا ذٍاي   3

ا١س، چطا ٦ّ چ٢اي٠ ّااضي    يٖط ياز ّطز٥اي ز ارتٞافي فهياٟ ّطز، اٝا اطذنه اي٠ ٣اٍقيت، اظ ٣ي ا٦ ٦١٤ٕ

قس١س اؿياض اقياس اا٦    ذ٤ا١س٥ ٝي« رقيي٦»ّطز١س ٣ ا٦ ١اٛ  زض ذٟ ظٝاٟ، اظ ظ١ا١ي ٦ّ زض پؿت٧٤ا ظ١سٕي ٝي

ِ  ؾ٨ي٘ )٧يت٦«. »ضؾس ١ؾط ٝي ، ؾااٗ ؾا٤ٛ، قاٞاض٥    1387ق٨طي٤ض  31ق٢ب٦  ١ا٦ٝ ا ٢ٝتكط٥ زض تبطيع(، ي

 «.8، ل 121
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 فصل دوم:

 پاشا علل قيام زينب
 

پاقا پيكتاظ ايساضي ظٟ ؾتٜ زيس٥ ايطا١ي اؾت. ٣ي تَطيبا  يِ ٍطٟ ٣ ا١اسي   ظي٢ب

زاضز. ٣ اطاي ا٣ٙي٠ ااض زض تاضيد ايطاٟ اا چ٨٘ ١ياط   پيف ٨ٝط ؾ٤ْ  تاضيد ضا اظ ٙب اطٝي

٧اي ر٢ؿي ٦ّ ١ؾاٛ  پيكٖاٟ  ٣ ا٦ ٤ٝاظا  ذٟ فٚي٦ ١ااطااطي تبطيع فٚي٦ ؾتٜاظ قيطظ١اٟ 

٧اي ؾ٢تي اط ظ١اٟ تحٞي٘ ّطز٥ ا٤ز، ا٦ ر٢ٔ ٝؿاٚحا٦١ ٣ پااضتيعا١ي    ىل٤زاٙي ٣ زيسٕا٥

زاضز. يْاي   ا١ٖيع ذ٤ز ا٦ حيط  ٣اٝي ٧اي قٖيت ظ١س ٣ ٦ٞ٧ ضا زض اطااط زال٣ضي زؾت ٝي

يف اظ حاس اطذاي   ض٧باطي ظي٢اب، ؾاتٖٞطي اا    اٟ تبطياع اا٦   اظ ف٤اٝ٘ ٨ٜٝ ر٢بف ظ١

 1قا٧عازٕاٟ ٣ حْاٛ ز٣ض٥ ٍاراض زض ذشضاايزاٟ ا٤ز.

زض ٤ٝضز اطذي اظ ّاض٧اي ١اقايؿت ّاضٕعاضاٟ اي٠ ز٣ض٥؛ ٢ٝااـ اعنفاتي ا٦ زؾت 

ت٤اٟ ا٦ فٚ٘ ١اضرايتي ٝطزٛ ٣ ذماظ ١اىطٝاا١ي ذ١ااٟ؛ پاي     ز٢٧س ٦ّ اا تاٝ٘ زض ذ٨١ا ٝي ٝي

ٟ  »  اطز. اظ ر٦ٚٞ ٤ٝٙو ّتا اا٦ اطذاي اظ   « ٍياٛ ذشضاايزاٟ زض ا١َن  ٝكاط٣عيت اياطا

٧اايي ضا اا٦    اعطاىياٟ ا٣ زض تبطياع پطزاذتا٦ ٣ ١٤ٞ١ا٦   ٝيطظاي ٣ٙيق٨س ٣  افٞاٗ ٝحٞسفٚي

ت٤اٟ تاحس٣زي اا٦ ٣راـ    ز٧س ٦ّ اا تقٞيٜ زازٟ اي٠ ٣رـ ا٦ ز٣ض٥ ١انطي ٝي زؾت ٝي

٧اي ١افازال٦١ اطذاي اظ حْااٛ   زق٤اض ظ١سٕي ٝطزٛ زض ذٟ ز٣ض٥ پي اطز. ا٦ ٧ط حاٗ ضىتاض

پاقاا ضا   ا٨ٙياض، حند ا٣مٚي ٣ ظي٢ب اي٠ ز٣ض٥، اظ ر٦ٚٞ ف٤اٝٚي ا٤ز٥ ٦ّ ّؿا١ي ٝا٢١س حاد

 ٧ا ٝزب٤ض ؾاذت٦ اؾت. ا٦ ٝباضظ٥ اط فٚي٦ ١افساٙتي

ٝطزٛ ذشضاايزاٟ زض ظيط ىكاض ؽٜٚ ٣ ؾتٜ ا٣راؿ ر٢٨ٞي ذاطز  »پيف اظ ٝكط٣ع٦ 

٧اي ايٖٚطايٖي،  ٝيطظا[ ىطاـ ضااض ٣ٙيق٨س ]ٝحٞسفٚي٣ ذٞيط قس٥ ا٤ز ٣ اظ ق٢يسٟ ١اٛ ز

ٟ  ىطاـ ذ٣ض  ٧ااي حياط    ٧اي ّسذسا، ٝن٧اي زضااضي ٣ ١ؾايط ذ٨١ا ١يط  زاقت٢س. زاؾاتا

پاقا ٦ّ اا ّٞاٗ ضقاز  ٣ رانز  ٣ ىاساّاضي زض َٝااا٘     ا٣مٚي، ظي٢ب ا٨ٙياض، حند حاد

ٕي ّاطز٥ اظ ىَاطا ٣ ٝاطزٛ    ان٤ٗ اؾتبساز ٣ ضىتاض ميطا١ؿا١ي اي٠ ٍبي٘ تكْين  ايؿتاز

                                                 
 .133ل  ،1384ا ؾ٦ ٝباضظ ٝكط٣ع٦،  1
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٧اا ٣ ؾاايط    ٧ا ٣ ىطاقباقاي  ٧ا ٣ ىطاـ ]ٝؾ٤ٚٛ[ حٞايت ّطز٥ ٣ اا ١اا٤ز ّطزٟ ايٖٚطايٖي

اا٦ ذااعط ىؿااز تكاْين  ايا٠ ١ا٤ؿ       « ٕطىت٢اس  پ٢ا٥ ضا ٝاي  فٞاٗ، ؽٜٚ ا١تَاٛ ٝطزٛ اي

 ٧1ا ٣ فْٞٚطز ذ٨١ا ا٤ز٥ اؾت. ح٤ْٝت

ْاي اظ ؾطق٢اؾااٟ تبطياع    ٦ّ زذتط ي« طانن»٤ٝر٤ؿ زظزيس٥ قسٟ اا٤١يي ا٦ ١اٛ 

سا ا  ١يو )نانطا اا٤ ١كاا١سا اا٤ ١كاا     ها٢ ا٤ز ٤٢٧ظ اظ ذاعط اعضٕؿااالٟ ٝحا٤ ١كاس٥ ٣ ت   

٣ ١ياع ّكات٦   ٧ا ااٍي اا٤ز   ٣ٙيق٨سي٠ فَٚي ٕسض ننطا زا١كا١سا زا١كا١سا( ٤٢٧ظ زض ذاعط٥

ذاااز زض فٞااض     ٧اقٜ ٦ّ زض ٝح٦ٚ ٙي٘ قسٟ نطاه حط٣ت٢ٞس ٣ ٝقط٣ه تبطيع ا٦ ١اٛ حاد

اي اظ فاسٛ   قب ا٦ ٍت٘ ضؾيس، ١٤ٞ١ا٦  ٝيطظا ا٦ عطظ زٙرطاقي زض ١هو ٍاؾِٜ ٝقط٣ه ٝٚ

ٕيات ّا٦ ٣ٍتاي زظزاٟ ٣اضز     ٧اقٜ َٝت٤ٗ زض ٧ط را ٝاي  ا٢ٝيت ذٟ اياٛ ا٤ز. ظٟ حاري

ٝا٠ قاٞا ضا   « ي٤ظااقاي »اعاً ذ٤ا  ا٣ قس١س، حاري ّبطيات ض٣قا٠ ّاطز٥ ٣ ٕيات     

ا٣ ضا ت٦ْ ت٦ْ ّطز١س، ٣ تاا اظ   ق٢اذتٜ ٣ٙي زيٖط ىطنت ١ساز١س ٦ّ اَي٦ حطىف ضا اع١س ٣

ٝطٕف ٝغٞل٠ ١كس١س اظ رطاا  ْٝطض ذ٤ززاضي ١ْطز١س ٣ پؽ اظ ٝستي ٝقط٣ه قس ٦ّ 

يِ ٍؿٞتي اظ حط٣  ا٣ ت٤ؾظ زظزاٟ زض ٝياٟ ز٣ٙتياٟ تَؿيٜ قس٥ اؾت ٣ زظزاٟ ٍات٘ 

ّطز١اس ٣ ايا٠ ٝؿال٦ٚ     ٦ّ ق٢اذت٦ قس٥ ا٤ز١س ٣ اا ّٞاٗ ذظازي ٣ ّاٝط٣ايي ظ١اسٕي ٝاي  

 2٘ اط حٞايت اظ ٍاتنٟ اظ عطه ح٤ْٝت ٣ٍت ا٤ز.ذ٤ز زٙي

ت٤اٟ ايساضي فٞا٤ٝي ظ١ااٟ ضا زض ذٟ ز٣ض٥ زض قا٨ط٧ايي     فن٥٣ اط ٝغاٙب ى٤ً؛ ٝي

    ٟ  ٧ٞچ٤ٟ اا٤ّ ٣ اؾنٝب٤ٗ ٣ ٢ٝاعٌ ٧ٞز٤اض ٣ ا٦ تبـ ذٟ تااحيطا  ذٟ ااط ر٢ابف ظ١اا

٧اا ٣   ١ا٤٦ٝاٝ٘ اي٠ ر٢بف زا١ؿت. ا٦ ذه٤ل اي٠ ٦ّ ا١تكاض ض٣ظ٦ٚٞ فتبطيع ضا ١يع اظ ر

ت٤ا١ؿت٦ زض ايا٠ اياساضي ١َاف     ضىت ٣ ذٝس٧اي ٝطزٝاٟ ذشضاايزاٟ ا٦ ٢ٝاعٌ ٝص٤ّض ٝي

 ٨ٝٞي زاقت٦ ااقس.

زض فطن٦ ارتٞافي ٣ ؾياؾي اي٠ ز٣ض٥ ٧ٞچ٢ي٠ ٝكْن  ٣ ٝؿاي٘ ٨ٝٞي ٝا٢١اس  

١ياع ٝغاطح ٕطزياس ّا٦ ايا٠ ز٣ فاٝا٘ ١ياع اظ رٞٚا٦         « اٝتياظ ت٢باا٤ّ »٣ « احطاٟ ١اٟ»

 پاقا ضا ٤ٝرب ٕطزيس. ٤ز ٦ّ ر٢بف ظ١اٟ تبطيع ا٦ ض٧بطي ظي٢بتطي٠ ف٤اٝٚي ا ٨ٜٝ

                                                 
 .9ا  11، نم 1363ا عا٧طظاز٥ ا٨عاز،  1

 .11ا عا٧طظاز٥ ا٨عاز، پيكي٠، ل  2
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اظ عطىي ظ١اٟ ذٟ ز٣ض٥ ١يِ زضياىت٦ ا٤ز١اس ّا٦ ١رؿاتي٠ ٕااٛ ااطاي حضا٤ض زض       

٧اا، ٝكااضّت زض حا٘ ٝكاْنتي      ارتٞاؿ ٣ ٍسٛ ٨١ازٟ اظ ا١سض١٣ي ٢ٝاظٗ ا٦ ايط٣ٟ ذا٦١

٢اي ٝبااضظ٥ ااا    اؾات. يق اؾت ٦ّ ٍسض  حاّٜ اطاي اس٦١ ّٚي ارتٞاؿ اا٦ ٣را٤ز ذ٣ضز٥   

زؾتٖا٧ي ٦ّ ٝطزٛ ضا تحت ؾيغط٥ ذ٤زّاٖٝي ذ٤ز ا٦ م٘ ٣ ظ١زياط ّكايس٥ اؾات. اظ    

اي٠ ض٣ ٧ٜ نسايي اا ٝطزٛ ضا ذماظ ّطز ٣ زض ٝقضن  ٝبتن ا٦ ض٣ظ قطّت ّطز، يْاي اظ  

تطي٠ ٝقضن  اٍتهازي ا ارتٞافي ز٣ض٥ ٍاراض ٝكْ٘ ّٞب٤ز ٣ ٕطا١اي ١ااٟ اا٤ز.      اعضٓ

 1ا اي٠ ٝقض٘ ا٦ پا ذاؾت٢س.٦ّ ظ١اٟ اطاي ٤ٝار٦٨ ا

٣ ياضاٟ ٣ي ١يع حٞٚا٦  « پاقا ظي٢ب»الظٛ ا٦ شّط اؾت ٦ّ اظ ر٦ٚٞ ّاض٧اي ٝقط٣ه 

 ا٦ ا١باض٧اي احتْاض م٦ٚ ٣ تَؿيٜ ذٟ اي٠ ىَطا ٣ ٕطؾ٢ٖاٟ زض ق٨ط تبطيع ا٤ز٥ اؾت.

اظ عطىي ٣اٍق٦ اٝتياظ ت٢با٤ّ ٣ ٝباضظ٥ اا اي٠ اٝتياظ اؾتقٞاضي اظ عطه ف٤ٞٛ ٝطزٛ 

٣ يااضاٟ ٣ي ضا اا٦ ٝياساٟ ٝبااضظ٥ ااا      « پاقاا  ظي٢ب»١يع اظ ر٦ٚٞ ٝؿايٚي ا٤ز٥ ٦ّ  ايطاٟ

 ح٤ْٝت ٣ٍت ّكا١يس.

                                                 
 .11، )ياز١ا٦ٝ قطً ا ٣يػ٥ ا١َن  ٝكط٣ع٦(، ل 1384ا قطً )ض٣ظ١ا٦ٝ(، ٝطزاز  1
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 فصل سوم:

 پاشا در جنبش زنان تبريس برخي ياران زينب
 

رٞاـ  « ظي٢اب »١اٛ ٣ ١كاٟ ٦ّ زض ٤ٝاٍـ حؿاؼ ااا ١اساي    ٧ا ظٟ اي فن٥٣ اط ز٥»

؛ قاافطا١ي ّا٦   «٨ٍطٝاٟ ذغيبي»٣  «ٝيطظاىطخ»زاز١س  قس٥ ٣ زؾت٦ اعضٕي تكْي٘ ٝي

٧اي ذ٤ز ٣ ١ياع اظ اعنفاا  ٤ٝرا٤ز ١ااٛ      ا١س زض ؾط٣ز٥ ّاض٧اي ظي٢ب ضا ا٦ ققط ّكيس٥

، «ي٤ظااقاي ذاا٣ض  »حساٍ٘ ٧كت ت٠ اظ ياضاٟ ١عزيِ ا٣ ٝقٚا٤ٛ اؾات ّا٦ فباضت٢اس اظ:     

ٜ  »، «ىاعٞا٦ ١ؿاا   »، «ييٜ ا٦ ذتٚي قا٥»، «ّٚخ٤ٛ ١ايب» ٜ  »، «ؾاٚغاٟ اايٖ ، «راا١ي اايٖ

ذبطي چ٢سا١ي زض « ااري ظي٢ب»؛ زضينا ٦١ ت٨٢ا اظ چ٢س ٣ چ٤ٟ «ٝا٥ ايٖٜ»، «ا٢ٙؿاذيط»

 1«.ذبطي زض زؾت ١يؿتزؾت ١يؿت ا٦ْٚ اظ ؾطٕصقت ياضاٟ ا٣ ١يع 

حاٗ ذ٨١ا ٧ٞچ٢اٟ ٦ّ شّط ٕطزيس، اعانؿ ظياازي    پاقا ٣ قطح زض ٤ٝضز ياضاٟ ظي٢ب

ٟ اطذاي اظ ٝغٚقاي٠   زض زؾت ١يؿت. ٣ٙي ١ٖاض١س٥ زض تحَيَا  ٝياسا١ي ذا٤ز زض ٝياا   

اٙسي٠، ا٦ اي٠ ١ْا  ضؾيس ٦ّ اّخط ظ١اٟ ؾطزؾت٦ ٣ تاحيطٕصاض اي٠ ر٢ابف   ٝح٦ٚ ف٤ٞظي٠

ا١س ٣ ٧ٞچ٢اي٠ اطذاي اظ ا٧ااٙي     ٦ّ ١اٛ ذ٨١ا زض اى٤ا٥ راضي اؾت اظ ا٧اٙي اي٠ ٝح٦ٚ ا٤ز٥

ّطز١س ٦ّ اظ اعضٕتط٧اي ذ٤ز ق٢يس٥ ا٤ز١س ٦ّ ٝازضا١كاٟ ٧ٞپاي  اي٠ ٝح٦ٚ ١يع افنٛ ٝي

ٝحن  تبطيع قطّت  ٟ ٣ي زض اي٠ ر٢بف ٧ٞچ٤ٟ ظ١اٟ ؾايط٣ تحت ىطٝا« پاقا ٢بظي»

 ا١س. زاقت٦

                                                 
١اٝاا٦  قااٞاض٥ ا٣ٗ، )٣يااػ٥، 1383تيطٝااا٥  18، «قاا٨ط ٥ زض ٝكااٖي١٠اٝاا٦ ا ٢ٝتكااط   ٧يتاا٦»ا ٣ضا٣ي    1

 .11پاقا پيكتاظ ظٟ زض فهط ايسازي ٍاراض ا َٝا٦ٙ زّتطق٧٤ْي(، ل  بقطٍي( ا )ظي٢ ذشضاايزاٟ
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 اثر احد حسینی –تندیس زینب پاشا در خانه مشروطه تبریس 

 

اا ت٤ر٦ ا٦ ٝغاٙب ى٤ً ٣ زاليٚي ٦ّ زض ازا٦ٝ ذ٤ا٧س ذٝس اايس اشفااٟ ّاطز ّا٦ زض    

رتٚو ٝطا٤ط ا٦ اي٠ ر٢ابف؛ ١َاف اناٚي ضا    ؾاظٝا١س٧ي ظ١اٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ زض ٝؿاي٘ ٝ

ا١س. ا٦ فباض  زيٖط إط زض  اي٠ ٝح٦ٚ ٍسيٞي تبطيع ٣ ا٧اٙي ٣ ظ١اٟ زٙيط ذٟ اطف٨س٥ زاقت٦

٣ قارم  « ٍياع  اٝياط٥ »تااضيد ذشضاايزااٟ ٣ اياطاٟ ٣اٝاساض ٝحٚا٦       ،ر٢بف ٝكاط٣عيت 

١َاف   «پاقاا  ظي٢ب»٣ « اٙسي٠ ف٤ٞظي٠»ؾتاضذاٟ اؾت، زض ٨١ضت ظ١اٟ تبطيع ١يع ٝح٦ٚ 

ا١س. اطاي احبا  اي٠ ٕيت٦؛ اققاضي ّا٦ ٝاطزٛ زض ٝا٤ضز ايا٠ ر٢ابف       انٚي ضا اييا ّطز٥

ا١س ٣ ٝغاٙبي ٦ّ زض ٤ٝضز ياضاٟ ظي٢ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ١ح٥٤ ؾاظٝا١س٧ي ذ١ااٟ زض ايا٠    ؾط٣ز٥

 ت٤ا١س ا٨تطي٠ زٙي٘ ااقس. ٝح٦ٚ شّط قس٥ ٝي
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ز٥ اؾت، ٧يات  ٧اي ٣ي ؾط٣ زض يْي اظ اققاضي ٦ّ ذٌٚ زضااض٥ ظي٢ب ٣ ٨ٍطٝا١ي»

ا١س. ٧ط يِ اظ ايا٠ ظ١ااٟ ىطٝا١اس٧ي فاس٥ زيٖاطي اظ       ١عزيِ ا٣ ٝقطىي قس١٥يط اظ ياضاٟ 

ظ١اٟ ٝباضظ تبطيع ضا اطف٨س٥ زاقات٢س ٣ اا٦ ىطٝااٟ ظي٢اب ٝؿاتَن  زؾات اا٦ فٞٚيااتي         

 1«.ظز١س ٝي

ٍاا٘ ت٤ر٦ اؾت ٦ّ زض اي٠ اققاض ٝحا٘ ؾااظٝا١س٧ي ا٣ٙيا٦ ايا٠ ظ١ااٟ زض رٚا٤ي       

شّط ٕطزيس٥ اؾت. اي٢ِ اطاي ذقا٢ا قاسٟ ااا اطذاي اظ     « اٙسي٠ ٠ف٤ٞظي»ٝؿزس ٝح٦ٚ 

ياضاٟ ظي٢ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ١ح٥٤ ؾاظٝا١س٧ي ذ١اٟ؛ ٣ زض ٨١ايت چٖا١٤ٖي حطّات ذ١ااٟ اا٦     

قاس٥   ؾ٤ي ٝطاّع ٤ٝضز ١ؾط ٦ّ اا ٝكاضّت ظ١اٟ ؾايط ٝحن  ق٨ط تبطيع ١يع ٧ٞطا٥ ٝاي 

 ق٤ز: اققاض ى٤ً ٣ تطر٦ٞ ىاضؾي ذٟ ذ٣ضز٥ ٝي اؾت؛

 

 اقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااسي اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤ پ ظي٢اااب»

 ٤ٕيااا ّااي زقاا٠ٞ ا٣ظ ٤ٍياا٤  ا٣ضز٣ي تاتاااض ا٣ؾاات٦١٤     

 چازضقاابي٠ اااام٤ٚ  الٚاا٦ ٧ااٜ چيطٝياا٤  ٍاا٤ٙنضي٢ي     

 ياقااٞاٍي٦ٚ ز٣تٞاا٤ـ ياا٤ظ١ي، ٧ااٜ ؾاااٙن١اٟ پاا٤ٙنضي٢ي   

 ؾاي٠، ٧اٜ ٕيتاسيٖي يا٤ٙنضي٢ي     ت٢ؾيٜ ا اسيب  ا٤ظ ١َكا٦   

 ا٣ؾاات٦١٤ الضياا٠ ا٣ي٢اتااسي امياااض  ىطٝاااٟ ٣ طيااب ي٤ٙااساـ

 پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااسي اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤   ظي٢اااب

 ٝؿااازس ٍااام٢اااس٥ ز٣ض٣ « اٙاااسي٤٢ٟ فٞااا٤ظي٠»ٕٚاااسي 

 الضياا٠ رٞااـ ا يٚياا٤  حَٚاا٦ ٣٣ض٣  يلااسي ١يااط ي٤ٙااساـ

 اااـ ا١اسيط٣   « قاطه  ٝا٥»٣ « اٖيٜ ؾٚغاٟ« »١ؿا  ىاع٦ٞ»

 ٕٚٞااِ ٧ٞاااٟ إٚكااسي زياا٤اض ا٣ؾاات٦١٤  « اٖاايٜ رااا١ي»

 ٤ٍياااسي اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤  پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ  ظي٢اااب

 ياا٦ ؾاا٤يٚسي ظي٢ااب پاقااا، ٕاا٘ ز٣ـ ياا٤ال «ذيطا٢ٙؿااا »

 ٧ااطّؽ ٕٚاا٦ ز٣ضٍاا٤ٕي٠ٚ ؾااامساٟ ؾاا٤ال« ااايٖٜ ٝااا٥»اي 

                                                 
 .49، ل 1361ا ظ١اٟ ايطاٟ زض ر٢بف ٝكط٣ع٦،  1
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 اااااظاضي اامنتٞااااً ٕاااطُ تاااا ذرٚيناااا چااااض٥ ا٣ال     

   ٜ  زاض ا٣ؾاات٦١٤  ز٥ چْااِ ذ١باااضزاضي٠ ااقااي٠ ياضيااب ٧اا

 پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااسي اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤   ظي٢اااب

 عاطه « اااظاض٥  ضاؾات٦ »ز٥ يلاطي ز٣ٟ   ٠ؾا « ايٖٜ قا٥»ذي 

 «قااطه ٝااا٥»اااامنتٖي٠ٚ ٍيااع « ااااظاضي٢ي ناايي»ؾاا٢س٥ 

 ىاااطاـ ٕٚااا٦، ؾاااطااظ ٕٚااا٦، يااااض ااقاااي٢ي، ايٚااا٦ تٚاااو

 ٕااي٠ٚ مااساضي مااساض ا٣ؾاات٦١٤   ٧ااط ّاايٜ ٕٚاا٦ ٣٣ضياايد  

 پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااسي اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤   ظي٢اااب

 ُ ااا٤ ٝٚتااي٠ ٧ااط حَي٢ااي ا٣ٙااسيَزا ٍا١ااسيطٝاً ٕااط٥     

 ُ ١ااي چاا٤خ ياذكااي ذ١ااسيطٝاً ٕااط٥ ضي٠ تْٚيياايذ١باااضزا

 ُ ذذيااطزا ٧اايچ ظاز ا٣ٙٞاؾااا الة ا٣ززا يا١ااسيطٝاً ٕااط٥   

 ١ااي يينٞاايف ٤ٍياااٟ زي٢اااضي زي٢اااض ا٣ؾاات٦١٤      ذش٣ٍاا٦

 پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااس٣ اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤    ظي٢اااب

 ُ ٧ااط حاٙااس٥ ضاحاات ا٣ٙاا٤ ، ٝؿااق٤ز ا٣ال    ٝٚاات ٕااط٥ 

 ٣ال١اا٤ّطزي حاااّٜ ٝيٚتاا٦، ذٚااٌ ايچااط٥ ااا٤ ٝكاا٤٨ز ا     

 ُ ١اااا٤ز ا٣ال ٧ااط ّاايٜ ؾاا٤ض٣ض ٝٚاات ٍااا١ي٠، يْؿااط ٕااط٥  

 فااض ا٣ؾات٦١٤   فااضي ااي   ُ ااي  ُ، ييرٞاً ٕاط٥  ٕط٣٣٥ضٝاً 

 پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااس٣ اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤    ظي٢اااب

 ذذاااط رااا٤ا١نض اياااط ٕااا٤ض٣ٟ اااا٤ قااايطزٗ ذض٣ازالضي   

 ؾاايعز٥ ايااسي٠ ميااط ، ييرااي٠ ايااط ااا٤ ا اا٤ي اطاااازالضي 

 ٞيااط زا٧ااي ىطيااازالضي  ؽاااٙٞٚط ايچٞاايف ٍااا١نضي٠ ٕٚ  

 ز٥ ا٣ياااٟ ايطراا٦ ذتياا٘ اقااطاض ذ١٤راا٤اض ا٣ؾاات٦١٤     ؾاا٠

 1«پاقاااا اٙاااس٥ ظ٣پاااا ا٣ظ ٤ٍياااس٣ اااااظاض ا٣ؾااات٦١٤  ظي٢اااب
 

 
 .49ا  51، نم 1361فبساٙحؿي٠ ١ا٧يس، . »2، ل 1321ذشض  27، 14ا ذشضاايزاٟ )ض٣ظ١ا٦ٝ(، قٞاض٥  1
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 تطر٦ٞ ىاضؾي اققاض ا٦ قطح ظيط اؾت:

 1ٝكاات، ض٣ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[   پاقااا چاا٤اي ااا٦  ]ظي٢ااب
 ٤ٕيااااا ّاااا٦ ض٣ ّااااطز٥ فااااس٣ اااااط اضز٣ي تاتاض٧ااااا   
 چااااازض اؿاااات٦ اااااط ّٞااااط، ااااااال ظز٥ زؾااااتاض٧ا     
 ضخ ظياااط زؾاااتاضـ ٨١ااااٟ ٧اااٜ ظيااا٤ض ٣ ٤ٕقااا٤اض٧ا    

 اـ ٧اااٜ ضا٥ ٣ ضؾاااٜ ّاض٧اااا   ت٢ؾااايٜ ّاااطز٥ ١َكااا٦  
 ىطٝاااااٟ ياااا٤ضـ زاز٥ اااااط ياااااضاٟ؛ ؾاااا٤ي مااااساض٧ا

 پاقااا چاا٤اي ااا٦ ٝكاات، ض٣ ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[     ]ظي٢ااب
سي٠[ چ٤ٟ ٝؿزس ]ف٤ٞظي٠ عزي١ِ  يااضٟا ايؿاتاز   ضؾيس ااطپيف  ٙا

      ٜ  ٍؿااٜ ٕااطز ؾااطـ رٞااـ ذٝس١ااس ذٟ ٧ياات ياااض ٧اا
ٜ  ؾٚغاٟ« »١ؿا  ىاع٦ٞ» ٟ  « قاطه  ٝاا٥ « »اايٖ  ٧اٜ زض ٝياا
 چاا٤ٟ ؾطضؾاايس اطقااس اااط ذٟ زي٤اض٧ااا   « ااايٖٜ  رااا١ي»

 پاقااا[ چاا٤اي ااا٦ ٝكاات، ض٣ ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[    ]ظي٢ااب
 ذ١زاااا ض٣ز اطذياااعز ٣ظ« ذيطا٢ٙؿاااا »ظي٢اااب اٖيااات:  

ٜ  ٝاا٥ »اطذيع ٣ ٠ّ ح٦ٚٞ ت٤ ٧اٜ، اي    ٧اط ّا٤ ضؾاس   « اايٖ
 اـ تقغياا٘ ااااظاض اؾاات ٣ اااؽ   اياا٠ ىَااط ٝااطزٛ چاااض٥  

 اكاااْاه ىاااطً ٝحتْاااط، ااااطّف تااا٢ف ااااط زاض٧اااا   
 پاقااا چاا٤اي ااا٦ ٝكاات، ض٣ ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[     ]ظي٢ااب

ٜ  قاا٥ »ضا پايف ٕياط اي٢اِ تا٧٤ٜ اي     « ااظاض ضاؾت٦»  «اايٖ
 ضا« ااااظاض ينااي»اايااس تاا٤ ٧ااٜ ا٢ااسي    « قااطه ٝااا٥»

 ٧طّؿاااي ّااا٦ ؾاااس ضا٥ قاااس، ىاااطاـ ياااا ؾاااطااظ ضا   
 اكااا٠ْ ؾاااطـ، ايْااا٠ تااا٢ف، ١ااااا٤ز ّااا٠ ماااساض ضا 

 پاقااا چاا٤اي ااا٦ ٝكاات، ض٣ ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[     ]ظي٢ااب

                                                 
ّٚاِ )ٝا٢٧اٝا٦(، قاٞاض٥    »اٛ. ضُ:  اؾاتياز٥ ّاطز٥  « ١يا ضحيٜ ض يؽ»ا تطر٦ٞ اي٠ ٝهطاؿ اظ ققط ضا اظ   1

٤ا٥(، تطرٞا٦ اَيا٦ قاقط اظ ّتاا      ذا  پاقا چ٨ط٥ يِ ظٟ قزاؿ ٣ فاساٙت  ، )ظي٢ب1382 ٟ، ٨ٝط ٣ ذاا141

 ذ٣ضز٥ قس٥ اؾت. 51ا  52، نم ١1361ا٧يس، »
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 ٝٚااات اااا٦ حاااٌ ذ٤يكااات٠ ااياااس ٧ٞاااي ذٕااا٦ قااا٤ز 
 ااياااس اي٨ٞاااس ٧ٞچ٢اااي٠، تْٚياااو ذااا٤ز ا١بااااضزاض     
 ذذاااط ١ي٨ٞياااسـ إاااط، ااياااس اؿااا٤ظا١ي اااا٦ ١ااااض      

  ٜ  ذش٣ٍااااا٦ ٣ زي٢اض٧اااااا  ا١باقااااات٦ ااااااط ض٣ي ٧ااااا
 پاقااا چاا٤اي ااا٦ ٝكاات ض٣ ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[     ]ظي٢ااب

 ٟ  ٝٚاات قاا٤ز زض ٧ااط ظٝاااٟ ذ٤قاابرت ٣ ضاحاات، قااازٝا
     ٟ  ذااسٝتٖعاض ٝٚاات اؾاات حاااّٜ، تاا٤ اياا٠ ضا ١يااِ زا
  ٟ  ذااا٤ٟ رٞافااات ٕاااط ٢ْٝاااس، ١ااااا٤ز ااياااس ّطزقاااا

 فاض٧ااا زاز٧ااا، اااي  اظ ااايد ٣ ااا٠ اااط٠ّ تاا٤ ٧ااٜ، اااي    
 ااظاض٧ااا[پاقااا چاا٤اي ااا٦ ٝكاات ض٣ ّااطز٥ اااط      ]ظي٢ااب

 ٟ ٗ   ذذااط راا٤ا ٟ   ٧ااا ا٢ٖطيااس اياا٠ قاايطز  ٧ااا، اياا٠ ظ١ااا
 اظ ض٣ي ميااااط  ؾااااط٤ٖ١ٟ ؾاااااظيس ّاااااخ ام٢يااااا    
 ذٟ ؾااااٟ ْٝياااس٥ ذ١٤كااااٟ، ١اياااس ظ ّاااؽ ىطياز٧اااا  
 اياااساضااـ ٣ حٞٚااا٦ ّااا٠ ااااط ض٣ي ايااا٠ اقاااطاض٧ا     

 پاقااا چاا٤اي ااا٦ ٝكاات ض٣ ّااطز٥ اااط ااظاض٧ااا[     ]ظي٢ااب
 

پاقاا اا٦ ١ااٛ     حاٗ ٝرتهطي ١يع اظ يْي اظ ياضاٟ ظي٢اب  الظٛ ا٦ شّط اؾت ٦ّ قطح

ا٦ چاة ضؾايس٥ ّا٦   « قٞؽ تبطيع»ت٤ؾظ ذٍاي ضرا ٧ٞطاظ زض ١كطي٦ « ايٖٜ قا٥ ذتٚي»

 ق٤ز: زض ازا٦ٝ تٚريهي اظ اي٠ َٝا٦ٙ ذ٣ضز٥ ٝي

٦ ؾا٠ّ ٝحٚا٦  پاقا ا٤ز٥ ّ ز٣ض٥ ظي٢ب ايٖٜ يْي اظ ظ١اٟ ١يط٢ٝ٣س ٣ ااميط  ٣ ٧ٜ قا٥ ذتٚي

زض « پاقاا  ظي٢اب »زاقت٦ ٣ اا٦ تباـ اظ    اٝيطذيع ا٤ز٥ اؾت. ٣ي زض ذٟ ٝح٦ٚ ١ي٤ش ظيازي

ضيرتا٦ ٣ ذٟ ضا   ظٝاٟ ٍحغي ا١باض٧اي اىطاز حط٣ت٢ٞس ٣ ٝحتْط ضا زض ذٟ ٝح٦ٚ ايط٣ٟ ٝاي 

قا٤ز ٣ي ١ا٤اتي زض فٞٚيااتي     ّطز٥ اؾت. ٕيت٦ ٝاي  اي٠ اىطاز ىَيط ٣ ٕطؾ٦٢ تَؿيٜ ٝي

قس؛ اظ زؾات فّٞااٗ ز٣ٙتاي ذااضد      اظ تبطيع ا٦ ٝط١س ٣ رٚيا اطز٥ ٝي ٣ر٥٤ ز٣ٙتي ضا ٦ّ

 1ؾاذت٦ ٣ ذٟ ضا ا٦ تبطيع ذ٣ضز٥ ٣ زض اي٠ ١ياظ٢ٝساٟ اي٠ ق٨ط تَؿيٜ ٤ٞ١ز٥ اؾت.

                                                 
 .6، ل 1381ذطزاز  2، چ٨اضق٢ب٦ ١111ا٦ٝ(، ؾاٗ چ٨اضٛ، قٞاض٥  ا قٞؽ تبطيع، )٧يت٦ 1
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 (66، ل 1383اؾي٢س  –)ٝا٢٧ا٦ٝ زيٚٞاد  «ذتٚي اٖيٜ » فْؽ ٢ٝؿ٤  ا٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «1383، اؾي٢س 6زيٚٞاد )ٝز٦ٚ(، ـ »



 55 پاشا و نقش وي در جنبش تنباكو : زينببخش دوم

 ل چهارم:فص

 پاشا در جريان نهضت تنباكو زينب
 

قاا٥ اا٦ ايٖا١ٖااٟ ٣ ٧ٞچ٢اي٠ ٙنا٤ ذٟ ٣       افغاي اٝتياظ ت٢با٤ّ زض ز٣ض٥ ١انطاٙسي٠

١َاف ٝاطزٛ تبطياع زض پياط٣ظي ايا٠ ٨١ضات راس اؾاتقٞاضي، يْاي اظ پطاىتراااضتطي٠          

٣ « پاقاا  ظي٢اب »ٕطزز. ا٦ ٕيت٦ ٢ٝاااـ:   ٧اي ٝطزٛ اي٠ ذغ٦ ٝحؿ٤  ٝي ذىطي٢ي حٞاؾ٦

ق٤ز  ياٛ ا٦ پا ذاؾت٢س ٣ حتي ٕيت٦ ٝيٍضاٟ ٣ي اظ ر٦ٚٞ ٝقتطري٢ي ا٤ز١س ٦ّ زض اي٠ يا

 ٧1ا اىتاز٥ اؾت. اقس اظ اي٠ ٨١ضت اط ؾط ظااٟ« پاقا ظي٢ب»٦ّ ١اٛ ٣ ١كاٟ 

. ً( ١انطاٙسي٠ قا٥ ٣ زضااضياٟ ٣ٍت، اٝتيااظ زذا١ياا  زض تٞااٛ     ٧ 1319زض ؾاٗ )

٧ااي ٝتياا٣تي،    زض پي فَس اي٠ ٝقا٧س٥، ا١ٖيع٥ ْٝٞٚت ضا ا٦ ٝاغ٣ض تاٙب٤  ٣إصاض ّطز١س.

ا١ٖيعا١س ٣ عي ذٟ،  ٍكط٧اي ٝرتٚو ٝطزٛ ضا ا٦ ض٧بطي ض٣حا١يت اط رس اي٠ اٝتياظ اطٝي

٧اي ١ازضؾت زضااض ١انطي ٝزاٗ  ا٣ٙي٠ حطّت ٝطزٝي ٣ ٝص٧بي اط فٚي٦ اطذي ؾياؾت

 ٢ّ2س. ؽ٤٨ض پيسا ٝي

٨س قس٥ ا٤ز ؾاال٦١ ٝبٚل پاا١عز٥  زض اظاي اي٠ اٝتياظ ٝتق« تاٙب٤ »ٕيت٢ي اؾت ٦ّ 

زضناس، ياِ ضااـ اظ     5اٟ ع٧عاض ٙيط٥ ٣ پؽ اظ پطزاذت ّٚي٦ ٝراضد ٣ ؾ٤ز ؾ٨اٛ ا٦ ٝي

٢ٝاىـ ؾاال٦١ ضا ا٦ ١انطاٙسي٠ قا٥ اپطزاظز. ؽا٧طا  اطاي ّؿب اٝتياظ، ٧يچ پ٤ٙي اا٦ عا٤ض   

يؿي يااز  ضؾٞي پطزاذت ١كس٥ ا٤ز، اا اي٠ حاٗ ٧ٜ زض اؾ٢از ايطا١ي ٣ ٧ٜ زض اؾ٢از ا١ٖٚ

٧اي ٕعاىاي ٕطىتا٦ ا٤ز١اس. ايا٠      ضتب٦، ضق٥٤ قا٥ ٣ َٝاٝا  فاٙي قس٥ اؾت ٦ّ ١انطاٙسي٠

اٝتيااظ، ٝكاط٣ط    اٝتياظ، ٧ط فٞٚي زض ٤ٝضز ت٢با٤ّ ضا ٝغَٚا  اا٦ ّؿاب ارااظ٥ اظ نااحب    

زاز ّاا٦ زض َٝاااا٘  ّاااضاٟ ٣فااس٥ ٝااي اٝتياااظ ااا٦ ت٤تاا٤ٟ زض فاا٤و ناااحبؾاااذت.  ٝااي

ي ١اظٙي پايف   طزاظز ٣ احيا١ا  ٝحه٤ٗ ذ٨١ا ضا اا ١طخ ا٨ط٥ٝحه٤ٙكاٟ، پ٤ٗ ١َس ا٦ ذ٨١ا اپ

 ذطيس ٢ّس.

                                                 
 .4، ل 2514، قٞاض٥ 1381ذااٟ  8ق٢ب٦  ٨ٝسذظازي )ض٣ظ١ا٦ٝ(، ؾ٦»ا ا٢ٖطيس:  1

 .158، ل 1375ا ظٟ زض ز٣ض٥ ٍاراض،  2
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ٝينزي ٣ظيطٝرتاض ا١ٖٚيؽ زض ايطاٟ اا٤ز،   1891ؾط٢٧طي ٣ٙو ٦ّ ٤٢٧ظ زض ؾاٗ 

قا٥ ٝقطىي ّطز٥ ا٤ز ٣ ٝصاّطا  ٝطاا٤ط اا٦ ايا٠ اٝتيااظ      تط تاٙب٤  ضا ا٦ ١انطاٙسي٠ پيف

 1ٛ قس٥ ا٤ز.قا٥ ا٦ اض٣پا ا١زا ١يع، ر٠ٞ ؾيط ؾ٤ٛ ١انطاٙسي٠

پؽ اظ ذٟ ٦ّ قا٥ ا١حهااض ّاٝا٘ ت٤تا٤ٟ ٣ ت٢باا٤ّ ضا اا٦ تااٙب٤  ٣إاصاض ١ٞا٤ز،         

٧ااي   ١اذطؾ٢سي فٚي٦ ؾياؾت اٝتياظز٧ي ا٣ ا٦ ا٣د ضؾيس... اٝتياظ ت٢با٤ّ اافج افتطاو

٧اا ٣   قسيستطي اظ اٝتياظ٧اي زيٖط قس٥ ا٤ز، ظيطا ٝا٢١س اٝتياظ٧ااي زيٖاط زضاااض٥ حا٤ظ٥    

ااطزاضي   ّطز يا ٢ٝاعَي ٦ّ ّٞتط ٝا٤ضز ا٨اط٥   اضي ١كس٥، احج ١ٞياطز ٢ٝاعٌ زيٖط ا٨ط٥

زاضاٟ، ااظضٕا١ااٟ ٤ّچاِ ٣    قس ٦ّ اؿياضي اظ ظٝي٠ ا٤ز١س، ا٦ْٚ قاٝ٘ ؾطاؾط ّك٤ض ٝي

 2«١يـ ا٤ز١س. زاضاٟ ٣ نازض٢٢ّسٕاٟ زض ذٟ شي اعضٓ، ٝناظ٥

 زض ٤ٝضز ١َاف تبطياع  « تحطيٜ ت٢با٤ّ ا٣ٙي٠ َٝا٣ٝت ٢ٝيي زض ايطاٟ»ٝؤٙو ّتا  

٤١يؿاس: ّٞپاا١ي    ٝي« ٧ا ضا ضا٥ ١ساز ذشضاايزاٟ ا١ٖٚيؽ»زض رطياٟ اي٠ ٨١ضت ٣ زض شي٘ 

زذا١يا  پؽ اظ تكْي٘ ازاض٥ ٝطّعي ذ٤ز ٝا٤ٝضي٢ي ا٦ ؾايط ق٨ط٧اي ايطاٟ ىطؾاتاز ٣  

ت٨٢ااا ٝااطزٛ تبطيااع ا٤ز١ااس ّاا٦ ١ٞاي٢ااسٕاٟ ّٞپااا١ي ضا ضا٥ ١ساز١ااس. اٙبتاا٦ ذشضاايزاااٟ اظ 

ا١يا  ١ب٤ز. ٣ٙاي ناس٣ض ت٤تا٤ٟ ٣ ت٢باا٤ّي قايطاظ ٣      ت٤ٙيس٢٢ّسٕاٟ فٞس٥ ٝحه٤ٗ زذ

ّاقاٟ ٣ اني٨اٟ ٣ ؾايط انز ايطاٟ ا٦ ذاضد ّك٤ض ٝره٤ناا  ْٝٞٚات فخٞاا١ي ت٤ؾاظ     

 3«ذٝس... تزاض ذشضاايزاٟ ا٦ فٞ٘ ٝي

ا٦ تبطيع ضؾيس، چ٤ٟ زض ت٨طاٟ ؾط ٣ نساي « ضغي»٣ٍتي ذبط حطّت ١ٞاي٢سٕاٟ 

اي اا٦   ا٤ز ٦ّ ٝيطظاٝحٞسحؿ٠ قايطاظي ١اٝا٦  ٝطزٛ ا٢ٚس قس٥ ٣ ٝره٤نا  ا١تكاض ياىت٦ 

٧اا ااطذنه ٝاص٧ب     قا٥ ٤١قت٦ ٣ زازٟ ا١حهاض ت٤ت٤ٟ ٣ ت٢با٤ّ ضا ا٦ ذااضري  ١انطاٙسي٠

٧ا ضا اؿت٦ ٣ زض اعطاه ٝيطظار٤ازذٍا رٞـ قس١س ٣ زض حاس٣ز ايؿات    زا١ؿت٦ ٝطزٛ زّاٟ

٧ااي   ٨ٕاي ذٝاسي حاراط ٤ٞ١ز١اس ٣ ذ    ٧عاض ١يط ٧ٜ ٝؿٚح ذ٤ز ضا اطاي َٝاا٦ٚ اا ٧ط پيف

اي  ٧ااي ظ٢١اس٥   ّٞپا١ي ضا ٦ّ ا٦ زض ٣ زي٤اض چؿبا١س٥ قس٥ ا٤ز پاض٥ ٣ ا٦ راي ذ٨١ا ٤١قت٦

                                                 
 .41ا  41)تحطيٜ ت٢با٤ّ زض ايطاٟ(، نم  2536ّسي،  ا 1

 .248ا  9، نم 1387ا ّٞبطيذ )تاضيد ايطاٟ ز٣ض٥ اىكاض، ظ١س، ٍاراض(،  2

 .73، ل 1361ا تي٤ٞضي،  3
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اط رس ّٞپا١ي ٣ عطىساضاٟ ذ٨١ا ٢ٝتكط ّطز١س ٣ چ٢س ١يط ايطا١ي ضا ٦ّ اطاي ت٨ي٦ ٣ؾااي٘  

ذٝس ؾارت   اظ اي٠ پيف  اظ عطه ّٞپا١ي زض تبطيع ا٤ز١س ت٨سيس ا٦ ٍت٘ ٤ٞ١ز١س؛ اٝيط١ؾاٛ

اىتاز ٣ ذا٤١از٥ ذ٤ز ضا ا٦ ااؾ٢ٞذ )ز٣ ىطؾ٢ٖي تبطيع( ١عز ٢ٍؿ٤ٗ ض٣ؼ ّا٦  زض ٣حكت 

ىطؾتس ٣ ذ٤ز ذيٚي اا احتياط اٍساٝاتي اطاي ذ٤ااا١سٟ  اطاي يينً ا٦ ذ١زا ضىت٦ ا٤ز ٝي

 ق٤ز... ذ٣ضز ٣ٙي ٤ٝىٌ ١ٞي ما ٦ٚ ا٦ فٞ٘ ٝي

طي ر٤ٕٚيقا٥ ٦ّ اظ ٣اٍق٦ تبطيع ٣حكت ّطز٥ ا٤ز اا ١عزيْاٟ ذ٤ز اطاي  ١انطاٙسي٠

٢ّاس، اقضاي پيكا٨٢از     ٣ ضا٥ چااض٥ ضا رؿاتز٤ ٝاي    اظ اي٠ ذق٤  ا٦ ٝاصاّط٥ پطزاذتا٦  

١ٞاي٢س اظ ت٨طاٟ ٍك١٤ي ا٦ تبطيع ىطؾتاز٥ قس٥ ٝراٙيي٠ ضا ؾط٤ّ  ٢٢ّس، ٣ٙي ذا٤ز   ٝي

٢ّس ٣ ذذطاالٝط ٍطاض  قا٥ اظ ٙحاػ ؾياؾت زاذٚي ٣ ذاضري اا اي٠ پيك٨٢از ٤ٝاىَت ١ٞي

ٓ ز٣ٙت ا٦ تبطيع اط٣ز تاا ٢ٝااىـ ٣ ٝحاؾا٠ اٝتيااظ ت٤تا٤ٟ ٣      ق٤ز يْي اظ ضراٗ اعض ٝي

ٝيطظار٤ازذٍاا ٣ ؾاايط    ت٢با٤ّ ضا اطاي ٝطزٛ قطح ز٧س ٣ ر٢ٞا  ٤ٝاىَات ٣ ضراايت حااد   

ٝزت٨سي٠ ضا اا ٧ط تطتيبي ٦ّ ننح اسا١س رٚب ٢ّس... زض ٨١ايت ذٍافٚي ذقتيا١ي َٝٚاب  

قا٤ز. ٣ٍتاي ذباط     ىطؾتاز٥ ٝيا٦ اٝي٠ حض٤ض ا٦ اي٠ ٝا٤ٝضيت ا١ترا  قس٥ ٣ ا٦ تبطيع 

ضؾس ٝطزٛ ٦ّ ؾاّت قس٥ ا٤ز١س. ايف اظ پيف راطي   فعيٞت اٝي٠ حض٤ض ا٦ تبطيع ٝي

٢٢ّس، ا٦ ع٤ضي ٦ّ ّامص اعضٕي ضا ؾ٤ضاخ ّطز٥ ٣  تطي ٝي قس٥ حطّا  ٣ اؽ٨اضا  ظ٢١س٥

ا١ساظ١س ٦ّ اي٠ ىطٝاٟ قا٥ اؾت ٣ اي٠ ؾٔ ٧ٜ اٝي٠ حضا٤ض ٣ ذٟ ضا   ا٦ ٕطزٟ ؾٖي ٝي

 ٤ٕي٢س اٝي٠ حض٤ض ضا ذ٤ا٧يٜ ّكت. ٕطزا٢١س ٣ ٝي اعطاه ٤ّچ٦ ٣ ااظاض ٝي ّكاٟ ّكاٟ

٢ّس تاا   اٝي٠ حض٤ض ٧ٜ تا ز٣ ىطؾ٢ٖي تبطيع ذٝس٥ ٣ٙي رطا  ٣ض٣ز ا٦ ق٨ط ضا ١ٞي

ض٣ز ٣ ا٣  ٝيطظا ٣ٙيق٨س ٝغٚـ قس٥ اا ّاٙؿ٦ْ ذ٤ز ١عز اٝي٠ حض٤ض ٝاي   ذٟ ٦ّ ٝؾيطاٙسي٠

ذ٣ضز،  كا١س ٣ اسي٠ عطيٌ ا٣ ضا اا٦ قا٨ط ٝاي   ١ ضا ؾ٤اض ّاٙؿ٦ْ ذ٤ز ّطز٥ پ٤ٚ٨ي ذ٤ز ٝي

ذ٤ا٧اس ٣   ي ٝنٍا  اظ ٝيطظار٤ازذٍا ٝزت٨اس ٝاي   اٝي٠ حض٤ض پؽ اظ ز٣ ض٣ظ ت٤ٍو اراظ٥

اقس اظ حها٤ٗ اعٞي٢ااٟ اظ رااٟ اا٦ ذا١ا٦      »ز٧س:  ذ٤زـ اي٠ زيساض ضا چ٢ي٠ قطح ٝي

سٛ ٦ّ تٞاٛ ٧ا ٣ ذا٦١ ٝزت٨س ضا ٤ٚٞٝ اظ ٝطزٛ ٝؿٚح زي ٧ا ٣ ااٛ ٝزت٨س ضىتٜ، تٞاٛ ٤ّچ٦

تي٢ٔ ٝاضتي٠ زض زؾت ٣ عپا١چ٦ زض ّٞط ٣ ٍغاض ىك٢ٔ اؿت٦ ا٤ز١س، ا٦ ذسٝت ٝزت٨س 

ضؾيس٥ اا اي٠ حاٗ اؽ٨اض ٧يچ ٝغٚبي ضا رايع ١سيسٛ، ٧سايا ضا ضؾا١يس٥ زؾت ٝزت٨اس ضا  

 ا٤ؾيس٥ ايط٣ٟ ذٝسٛ...
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قا٤ز اا٦    ٣ٍتي ١انطاٙسي٠ قا٥ اظ عطظ ضىتاض ٝطزٛ تبطيع اا اٝي٠ حض٤ض ٝغٚاـ ٝاي  

٢ّاس ّا٦ ااا     ٝيطظا ٣ٙيق٨س ٣ اٝيط١ؾاٛ ٕط٣ؾي پيكْاض ذشضاايزاٟ تٖٚطاه ٝاي  يطاٙسي٠ٝؾ

ز٧اس اا٦ ق٤ضقاياٟ قاٚيِ      ٣ ىك٢ٔ ّاىي چطا ا٦ ؾطااظ٧ا زؾت٤ض ١ٞاي زاقت٠ اؾٚح٦ 

٢٢ّس؛ ٣ٙي اٝيط١ؾاٛ ٦ّ ٝطزي فاٍ٘ ٣ ؽا٧طا  اظ زازٟ اٝتياظ ت٤ت٤ٟ ٣ ت٢با٤ّ زٗ ذ٤قاي  

اي اظ ؾطااظاٟ ٣ ١ا٤ّطاٟ ااا    طز٥ ا٦ فصض اي٠ ٦ّ فس١٥ساقت اا ٣ٙيق٨س اذتنه ١ؾط پيسا ّ

٢٢ّس ٣ حتاي   ق٤ضقياٟ ٧ٞطا٢٧س ٣ تٞاٛ ٝطزٛ ٝؿٚح ٧ؿت٢س اظ ا١زاٛ اي٠ اٝط اٝت٢اؿ ٝي

اٙؿٚغاٟ ٦ّ ااا ا٣   ق٤ز، ا٦ ٧ٞي٠ ر٨ت ا٣ٙياي ز٣ٙت ٝره٤نا  اٝي٠ حارط ا٦ اؾتقيا ٝي

  ٜ ت٨اطاٟ احضااضـ    زؾاتي ق٤ضقاياٟ ّاطز٥ اا٦     ؾاا٦َ ذ٤اي ١ساقت ا٣ ضا ٝت٨ٜ اا٦ ٧ا

 ٢٢ّس. ٝي

ي چ٤ٟ اٝيط١ؾاٛ اا اٝتياظ ت٢با٤ّ ٝراٙو ا٤ز اا ٝطزٛ ٧ٞطا٧ا »٤١يؿس:  ٙطز ّطظٟ ٝي

 «٣ٗ ٣ ا٦ ت٨طاٟ احضاض ّطز.ّطز ٣ ا٦ ٧ٞي٠ ر٨ت قا٥ ا٣ ضا ٝقع

٢ّس ٦ّ حاراط اؾات    ٕطزز، پيك٨٢از ٝي اٝتياظ ٦ّ اظ اي٠ رطياٟ ٝغٚـ ٝي ناحب

زاٟ اظ اي٠ ذ٤ز ذشضاايزا١ياٟ ا١تراا  ٢ّاس ٣ حتاي    ضا زض ذشضااي« ضغي»ٝا٤ٝضي٠ ازاض٥ 

٢ّاس اٝاا ٝاطزٛ     ١ؾاط ٝاي   اٝتياظاتي اطاي ذ٨١ا ٍا ٘ قس٥ ٣ اظ اقضي اظ ح٤ًَ ذ٤ز نطه

 ز٢٧س. ٧ا ١طىت٦ ر٤ا  ضز ٝي تبطيع ظيط ااض اي٠ حطه

ز٧اس ىقان     ٢ّاس زؾات٤ض ٝاي    قا٥ ٦ّ اي٠ ٣رـ ضا ٝنحؾا٦ ٝاي   ااالذط٥ ١انطاٙسي٠

١ؾط ّطز٥ ازاضا  ذ٤ز ضا زض ١َاط زيٖط ايطاٟ تكْي٘  ضاايزاٟ نطهّٞپا١ي ا١حهاض اظ ذش

 ز٢٧س تا اقس اا ت٨ي٦ ١يط٣ يا ٣ؾاي٘ زيٖطي ٝطزٛ ذٟ ؾاٝاٟ ضا ا٦ اعافت زضذ٣ضز.

٧ط چ٢س ٦ّ ؽا٧طا  ذشضاايزاٟ ذضاٛ قس ٣ٙي ٤٢٧ظ ذغط ٝطتيـ ١كس٥ ٣ ٝخا٘ ذتكاي   

 1ا٤ز ٦ّ ظيط ذاّؿتط پ٨٢اٟ قس٥ ااقس...

ااتاسا قا٨ط تبطياع    »زض اي٠ ظٝي٦٢ ذٝس٥ اؾت: « ذضا ٝيطظا ِٝٚ ؼفبا»حاٗ  زض قطح

ق٤ضـ ٤ٞ١ز٥ ٝا٤ٝضي٠ ّٞپا١ي ضا زض ّٞاٗ ؾرتي ر٤ا  زاز١اس ٣ اا٦ ع٨اطاٟ تٚناطاه     

 2«ّطز١س ٦ّ ٝحاٗ اؾت ا٧٘ ذشضاايزاٟ تْٞي٠ ا٦ اي٠ ىَط٥ ١ٞايس...

                                                 
 .74ا  77ا تي٤ٞضي، پيكي٠، نم  1

 .183، ل 2535ذضا،  ٝيطظا ِٝٚ ا فباؼ 2
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ٝرتٚاو   ٧ااي  ا٦ ٧ط حاٗ ظ١اٟ ١يع اظ ذماظ تا پاياٟ اي٠ ٝبااضظ٥، ىقاال١ا٦ زض ناح٦٢   

زض تبطيع، ظ١اٟ ا٦ ض٧بطي ظ١ي ا٦ ١اٛ ظي٢ب ٣ زض افتطاو اا٦ ٍاطاضزاز،   » حض٤ض زاقت٢س. 

ذيع١س. ٧ٞچ٢ي٠ ااظاض اي٠ قا٨ط اا٦ فنٝات افتاطاو اؿات٦       ز٣قاز٣ـ ٝطزاٟ ا٦ پا ٝي

٢٢ّس ٦ّ ا٦ ٧يچ ٣ر٦ ظيط  ق٤ز ٣ ٝتزا٣ظ اظ ايؿت ٧عاض ١يط ٝؿٚح ا٦ قا٥ تٖٚطاه ٝي ٝي

ٕصضز، ٝا٤ٝضاٟ  ٢٧س ضىت. پؽ اظ چ٢س ض٣ظ ٦ّ اظ اؿت٦ قسٟ ااظاض ٝيااض اي٠ ٍطاضزاز ١ر٤ا

٧ااي   ز٣ٙتي ا٦ ظ٣ض اضفا  ٣ ت٨سيس ٣ ٣فس٥ ٣ ٣فيس، ااظاضياٟ ضا ٝزب٤ض ا٦ ااظ ّطزٟ ٝنااظ٥ 

اي اظ ظ١ااٟ اا٦    ٢٢ّس. ٙي٠ْ چ٢س ؾافتي اظ ااظ قسٟ ااظاض ١ٖصقت٦ ا٤ز ٦ّ زؾت٦ ذ٤ز ٝي

٢٢ّاس. ض٧باطي ٧ٞا٦ ايا٠      فت نح٦٢ ضا تاطُ ٝاي  ا٢س١س ٣ ا٦ ؾط ظ٣ض اؾٚح٦ ااظاض ضا ٝي

 1«.اٍساٝا  اط ف٨س٥ ظي٢ب ا٤ز٥ اؾت

ا٦ اي٠ تطتيب ٝا٤ٝضاٟ ز٣ٙتي زض َٝاا٦ٚ اا ظ١اٟ فارع قاس١س ٣ اااظاض ز٣اااض٥ اؿات٦     

 2قس.

٢٢ّس٥ زض ٨١ضت تحطيٜ ت٢با٤ّ زض قا٨ط تبطياع    ؾطزؾت٦ ظ١اٟ قطّت« پاقا ظي٢ب»

ضيد زض رطياٟ ٍيااٛ ٣ تحاطيٜ ت٢باا٤ّ اؾات.     ا١ساظ تا ١رؿتي٠ حض٤ض ا٣ زض چكٜ»اؾت. 

ـ    1319غي اظ ا٣ايا٘ ٝحاطٛ   ضتبطيع ا٦ ز١باٗ ا١تكاض افنٟ قطّت   اا٦ را٤ـ ٣ ذاط٣

قس١س، چ٢اٟ ّا٦ ؾاطا١زاٛ   « ٝتزا٣ظ اظ ايؿت ٧عاض ١يط ٝؿٚح»زضذٝس ٣ زض ا١سُ ٝستي 

زضااض ٍاراضي ا٦ ٝت٤ٍو قسٟ فٞٚيا  قطّت ضغي زض اي٠ ق٨ط ىطٝاٟ زاز ٣ زض ١تيزا٦  

عنياٟ ض٣ ا٦ ت٤ؾق٦ زض ا٣اؾظ نيط ٧ٞاٟ ؾاٗ ىط٣ّف ّطز. ا٦ احتٞاٗ ٤ٍي ظي٢ب ٧ٜ 

ي يِ ٣ ١ايٜ ٝا٧ا٦ اا٤ز٥ ّا٦ اا٦ ٍيااٝي ّا٦ ٤ٝرباا  ١ٖطا١اي راسي            زض ٧ٞي٠ ز٣ض٥

 3«.قا٥ ٣ ضراٗ زضااضي ضا زض ت٨طاٟ ٣ تبطيع ىطا٧ٜ ذ٣ضز٥ اا٤ز، پي٤ؾات٦ اؾات    ١انطاٙسي٠

قا٥ ٝب٢اي ااط افغااي ا١حهااض      هٞيٜ ١انطاٙسي٠پاقا فٚي٦ ت زض تبطيع ظ١ي ا٦ ١اٛ ظي٢ب»

ت٢با٤ّ ا٦ يِ تارط ا١ٖٚيؿي، زؾت ا٦ ٝباضظ٥ ٝؿٚحا٦١ ظز. ٣ي ض٧بطي ٕط٧٣اي اظ ظ١ااٟ   

                                                 
 .158ا  161، نم 1375ا ظٟ زض ز٣ض٥ ٍاراض،  1

 .4، ل2514، قٞاض٥ 1381ذااٟ  8ق٢ب٦  ذظازي، ؾ٦ا ٨ٝس 2

ذا٤ا٥ ا    پاقا چ٨ط٥ ياِ ظٟ قازاؿ ٣ فاساٙت    ، )ظي٢ب1382، ٨ٝط ٣ ذااٟ 141ا ِّٚ )ٝا٢٧ا٦ٝ(، قٞاض٥   3

 .١33يا(، ل  ضحيٜ ض يؽ
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ٝؿٚح ضا ا٦ ف٨س٥ ٕطىت٦ ا٤ز ٦ّ ز١با٦ٙ چازض٧ايكاٟ ضا ز٣ض ّٞط ذ٤يف ٕط٥ ظز٥ ا٤ز١س ٣ 

 1«.٧ايكاٟ ااظاض تبطيع ضا ٣ازاض ا٦ تقغي٘ ّطز١س اا ؾنح

ا٦ ١َ٘ اظ قاا٧ساٟ ذٟ  « ٍياٛ ذشضاايزاٟ زض ا١َن  ٝكط٣عيت ايطاٟ»ا  ٝؤٙو ّت

پاقا اظ ٣اٍق٦ ضغي ت٤تا٤ٟ اا٦ اقاس     اٛ ق٨ط  ظي٢ب ٤١يؿس: ا٦ ع٤ضي ٦ّ ق٢يس٥ ٣اٍق٦ ٝي

٧اا زاز٥ اا٤ز زض    قاا٥ اٝتيااظ ت٤تا٤ٟ ضا اا٦ ا١ٖٚيؿاي      ا٤ز٥ اؾت. ٤ٍٝقي ّا٦ ١اناطاٙسي٠  

زض ذٟ اياااٛ ٝطحاا٤ٛ  قااس٥ ا٤ز١ااس.  ذشضاايزاااٟ ٝااطزٛ اظ ارااطاي اياا٠ اٝتياااظ ٝااا١ـ    

اٙقااز٥ زاقات٦ ٝطياساٟ     ٝيطظار٤از ٝزت٨س ٝقط٣ه ٣ ض٣حا١ي ؾياؾي ٦ّ ١ي٤ش ى٤ً حاري

ذ٤ز ضا ا٦ ااظاض افعاٛ ٣ ٝطزٛ ضا زف٤  ّطز٥ ا٤ز١س ٦ّ زّاّي٠ ذا٤ز ضا اب٢س١اس ٣ ٝاطزٛ    

 ٧ٜ اعافت ّطز٥ ا٤ز١س. پؽ اظ چ٢س ض٣ظ ز٣ٙتياٟ ٝطزٛ ضا ٝطف٤  ٤ٞ١ز٥ ٣ فطنا٦ ضا اا٦  

ذ١اٟ ت٢ٔ ٤ٞ١ز٥ ا٤ز١س زض چ٢ي٠ ض٣ظٕاضي يِ ٝطتب٦ فس٥ ظ١اٟ ٝؿٚح ٣ اا چازض ١ٞاظ ٦ّ 

٧اي ا٣ ضا ا٦ ّٞط اؿت٦ ا٤ز١س زض ااظاض ؽا٧ط قس٥ زؾت ا٦ اؾاٚح٦ ااطز٥ ٣ اااظاض ضا     ٤ٕق٦

ٝزسزا  اؿت٢س. پؽ اظ ايا٠ ٣اٍقا٦ ٧اط ٣ٍتاي ّا٦ ؽٚاٜ ٣ ؾاتٜ ح٤ْٝات راااط اظ حاس           

پاقا ذاط٣د ّاطز٥ ٣ ّاا٤١ٟ ىؿااز ضا ٣ياطاٟ       ي ظي٢ب٧ا ا٦ ؾطپطؾت ٕصقت٦ زؾت٦ ظٟ ٝي

 2اطز. قس١س ٣ ّؿي ٧ٜ ا٦ ٤٧يت ذ١اٟ پي ١ٞي ٤ٞ١ز٥ ٣ پؽ اظ ذٟ اظ ١ؾط٧ا پ٨٢اٟ ٝي

٧ا زض ارتٞافا  ذٟ ض٣ظ ا٦ ميط  اايس زا١ؿت ٦ّ ؽ٤٨ض ظٟ»٤١يؿس:  ٣ي زض ازا٦ٝ ٝي

زاقت٦ ٣ ٧ط ٝطز ٣ؽييا٦  اٙقاز٥  ٧ا زض ٝياٟ راٝق٦ احتطاٛ ى٤ً اظ اٝط٣ظ ا٤ز. زض ذٟ اياٛ ظٟ

اي اظ  زاقت ٦ّ قل١٤ا  ذ١اٟ ضا حتي اا ىساّطزٟ راٟ ذ٤ز حيؼ ١ٞايس ٣ ٣ٍتي ٦ّ فس٥

٣ض ٕكت٦ ٣ ؾط اظ پاا   قس١س، احؿاؾا  ٝطزٛ قق٦ٚ ظ١اٟ ا٦ ف٤٢اٟ ر٨از زض ااظاض ؽا٧ط ٝي

زاقت٢س. اي٠ مٚياٟ ٣ٍتي  تطي٠ ٝا١ـ ضا اظ ٝياٟ اطٝي ١ك٢اذت٦ ٣ زض يِ ٝس  ٍٚي٘ اعضٓ

اؾت ٦ّ يْي اظ ذ٨١ا ٙچِ ذ٤ز ضا ا٦ ف٤٢اٟ اؾاتٞساز اا٦    ٥ضؾيس ٦ قس  اقس ذ٤ز ٝيا

٧ا اظ ا٠  تطي٠ ذا٦١ عطه ٝطزاٟ پطتا  ا٢ْس، ذٟ ٣ٍت ا٤ز ٦ّ ٝحكطي اطپا قس٥ ٣ ٝحْٜ

 3«.ٕطزيس ٣ اؾاؼ ٣يطاٟ ٝي

                                                 
 .94، )٣يػ٥ ٝغاٙقا  ظ١اٟ(، ل 1382، ظٝؿتاٟ 48، پياپي 4، ـ 16ا ىط٢٧ٔ، )ىه٢ٚا٦ٝ(، ؾاٗ  1

 .84، ل 1363از، ا عا٧طظاز٥ ا٨ع 2

 .84ا  85ا ٧ٞاٟ، نم  3
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پاقا ا٦ اؿت٠ ااظاض تبطيع ٧ٞات   ا٦ ٧ط حاٗ زض رطياٟ ت٢با٤ّ ظ١اٟ ا٦ ض٧بطي ظي٢ب

٢٢ّس.  ١س ٣ اٍساٝا  ٝا٤ٝضاٟ ز٣ٙتي ضا اطاي ااظ ّطزٟ ز٣ااض٥ ااظاض ١َف اط ذ  ٝيٕٞاض ٝي

٧اايي ؾااذت٦ قاس٥     ؛ ذٟ ض٣ظ٧ا زض اي٠ ٝطزٛ تبطيع تطا١ا٦ «ظي٢ب»زض ٤ٝضز اي٠ فٞٚيا  

 ا٤ز٥ ٦ّ يْي اظ ذ٨١ا تطا٦١ شي٘ اؾت:

 رٞٚا٦ ا١اااث ٣ ىااطاقا   پااقا حْٜ ايٚسي ظي٢ب

 ز٢ٕٖي يااامٚي٤ٛ ٕٚيٜ   ؾيع ااظاضي ااؾ٤ٟ زاقا

 2ااامٚي٤ٛ ٕٚيٜ 1پاتا٣اٝي

پاقا  ذىطي٢ي ٣ض٣ز ظي٢ب ١يع نح٦٢ حٞاؾ٦« ٨ٍطٝاٟ ذغيبي»قافط ٝقانط تبطيعي ذٍاي 

٣ ياضا١ف ا٦ ااظاض تبطيع ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٧ز٤ٛ زال٣ضا٦١ ذ١اٟ ضا ا٦ ؾا٤ي ىطاقااٟ ٣ ز٣ٙتيااٟ    

 چ٢ي٠ ا٦ ته٤يط ّكيس٥ اؾت:

 ظاض٥ ٍاااسٛپاقاااا ااااا ٤ٍياااسي ظي٢اااب

 سي زاقاااٍااازي٢نض ااااظاضي ااؾااچاا٤ٟ 

 ايااط اوٙاا٤ٛ حْٞااي ياظيااب ٣اٙااي اوظي  

 ٤ٍقاا٤١٤ٟ ياا٤ٙنزي ايااط ااااـ ااااظاضا  

 ٧اچاااٗ قااسّتي٦ٚ ز٣قااسي ايكاا٦   چاااٗ

 اياا٘ يلااط ذچيٚيااب ا٣ٙااسي ٝااعاض ٦ا ٚاا

ٔ   ىطّاقااي٠ اؾااٚح٦   ؾااي اٙااس٥ تي٢اا

 چااا٤خ ضقاااازت٦ٚ ٍاااازي٢نض ذتيكااايط 

ً  زاٛ، زياا٤اضزاٟ اٙاا٦   ١يااط تاا٤ظ، تاا٤پطا

     ٜ  ؾاااك اٙي٢ااس٥ ز٢ٕاأ، ؾاا٤ٙسا فٚاا

 ٍهااطز٥ چاتااسي ذبااط يلْْاا٦ ااقااا    

ي ٕااؤظي   ىااطـّا ٍيااعزي  ااقااي٢ي٠ ٍااا١ٚ

 ت٤ّ٤ٙاا٤  ايااط ؾاا٤ضي ىااطّاـ ااااظاضا  

 ٦ااقاانزي ٧ااط ايْااي ٙكااْط ز٣ي٤قاا   

 ٤ٍظا١ياااب ظٙعٙااا٦ تطپ٢اااسي اااااظاض   

 ا٣چااا٤ٟ ذٚاااٌ  ىكااا٢ٔ ياماااسيطٍيطٝاً

 ٍاضيكاايط الة چ١٤ا٤   ٣رااـ ٕلات  ااا٦ ٕلات 

 ّااي ٣اض ترتاا٦، عباااً ا٣چ٤ٙاا٤ض ٧ط١اا٦

                                                 
 پيچ٢س. ا پاتاا٦: ا٦ ٝق٢ي پاپيچ ٦ّ ا٦ ؾاً پا ٝي 1

 .25تا، ل  پاقا، اي ا ْٝط ظ١اٟ ٣ اح٤اال  ظي٢ب 2

 تطر٦ٞ ىاضؾي ذٟ چ٢ي٠ اؾت:

 اا٦ ر٦ٚٞ ظ١اااٟ ٣ ىاااطاقا  پاااااقا ىطٝااااٟ زاز ظي٢ب

 ضا ذٝاز٥ ٢ّٜتااا ٠ٝ ز٢ٕٖٜ   قٞا ااظاض ضا ا٦ ؾ٢ٔ اب٢سيس

 اٛ ضا ا٦ پاااايٜ اب٢سٛ پااتاا٦
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 زاميٚيااط ٢يط، تااايؾااي ياااميط، قيكاا٦ زـا

 ٕؤياا٦ ٍاااٙريط ز٢ٕاأ ااااـ ريطيٚيااط

 ت٤ٍَ٤قاا٤ض ايااط ا ايااط٥ قاااٍَيٚسيط ذماااد  

 ؾااي٢يط، ا٣ظياااضيٚيط، ٕؤظؾاا٤ٙ٤ّ٤ض  زيااف

 ٟ  ٣ا٧ٞااا٦ ناااحبتي ٕلتٞااايف ذضازا

 ايامي٢ااساٟ ذچيٚيااب ١٤ّااس٥ ز٣قاا٤  

 ز٥ ذراانض زا١كاايط ١اا٦ زي٢يااط تاا٤خ، ١اا٦

 زيااط ٍااازي٢ي٠ ٍااسضتي ا اا٘ ٍااسضتي   

   ٟ  ا٤ض٣ٝاا٤ـ ذَٚااي تاا٢ّ٤ٞع ٧يزااا

 پاقااا ٤ٕؾااتطزي ٢٧ااط   ذٝٞااا ظي٢ااب 

 ؾاااي٦٢ اياااط ز٢ٕااأ ا١اااسيطيب ّّٚااا٦

 ٙااطي ؾااي٢سيطزي الٚاا٦  ٢٨ّاا٦ ؾاا٢ت

 ا٣ظ زقاا٦٢ٞ زاك تااِ زايا١يااب   ا٣ظااا٦
 

 ت٤ّ٤ٙاا٤ض ٢ٍااس ٣ قااْط، چاااي زامٚيااط 

 ييرٚياااط ت٤پطاٍاااا ىاااطاـ ٍيطيٚياااط  

 ّيٞااي ٍاٍَيٚااسيط ذماااد ٕؤيااس٥ ٨ّٚيااِ

 يااااضاالضزاٟ يلاااط٥ ذٗ ٍااااٟ ت٤ّ٤ٙااا٤ض

 ٕلتٞااايف ذضازاٍٟاااازي٢ي٠ ذيتاااي 

 ذَٚااي٠ ذمعي٢ااسا ذزيٚااي ا٢ااس٥ ز٣قاا٤  

 زياا٘ ذچيااب ٤ٕيااس٥ ذمااارنض زا١يكاايط 

 زيااط ل٘ ٍااسضتيااا٤ ا ٚااي٠ ٍااسضتي ؾاا 

ٟ ُ  اااازاٗ چيطپيااط ا٣ض٥ زاٗ  ٙااط رااطاا

 چاا١٤ْي ١ؾااطؾاااٙسي ىااطّاـ ااقااي٢ا 

ي ايٚااسيطيٜ ِ  ؾااا١ْ  ٣٣ض٣  ياتااسي ّؤپاا

 ز٥ رااطا  ٣اض ا١٣ااا ٍاضقااي ٕٚاا٦  ّاايٜ

 ١1ياابز٥ اااااِ زايا اياا٘ فطناا٦  ا ٚاا٦
 

 
 

 

 .121ا  124، )تبطيع زض ٨١ضت ت٢با٤ّ(، نم ١1377يا،  ا٦ ١َ٘ اظ ؾطزاضيا  1

زض ٝا٤ضز  « ٨ٍطٝااٟ ذغيباي  »اققاض شي٘ ١يع اظ ر٦ٚٞ قاقط٧ايي اؾات ّا٦ قاافط تبطياعي ذٍااي       

 ؾط٣ز٥ اؾت:« پاقا ظي٢ب»

 

 ذزي زيٚٚاااط٥ ٍاااٙيب اظاط ا٣ٙاا٤   چا٤ٟ ٍازي٠ ٨١ضتي٦٢ ض٧بااط ا٤ٙ٣ 

 پاااقا ٤ٍي٤ٞقسي ذزي٠ ذٌٚ ظي٢ب  ب ذيٚي ضقاز  ا٣ ٍااازي٠ٕؤؾتطي

*** 

 ٨١ضتي٠ ٤ٍيٞازي ؾؤ١ؿ٤ٟ ا٣رامي  پااااقا ذَٚي٠ زايامي ا٣ٙااس٣ ظي٢ب

 ُ اامنزي ٝحْاٜ پااااتا٣از ع٥زيا  ذ٦َٚ ذاااعط اٙي٢ااا٦ ذٙسي ظ٣پااا

*** 

 .121تبطيع زض ٨١ضت ت٢با٤ّ، ٧ٞاٟ، ل »ا٦ ١َ٘ اظ 
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 ااظاض تبطيع )ؾيط١ا٦ٝ رْؿ٠ ا ايطاٟ زض ٕصقت٦ ٣ حاٗ(
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١كي٢ي قس٥ ٣  قا٥، ٝزب٤ض ا٦ فَب ؾطا١زاٛ زض احط ٝراٙيت قسيس ٝطزٛ، ١انطاٙسي٠

پاقاا ّٞاّااٟ ااس٣ٟ ٣ٍيا٦      ٢ّس، ٠ْٙ ٝباضظ٥ ظ١اٟ تبطيع ٣ ظي٢ب اٝتياظ ت٢با٤ّ ضا ٙن٤ ٝي

ظٝزا٤ زض ٤ّچا٦ ٣ اااظاض ٣ ٝحا٘     زيٖط ظ١ااٟ ض ٧ٞطا٥  يااس. ظي٢ب ٧طاظٕا٧ي ا٦ ازا٦ٝ ٝي

ق٤ز ٣ ٝطزاٟ ضا ا٦ ٝباضظ٥ ٣ ٢ّسٟ ضيك٦ ؽٚاٜ تكازيـ ٣    اظزحاٛ ٝطزٛ ١ا٨ٕاٟ ؽا٧ط ٝي

ٜ »٢ّس:  تك٤يٌ ٝي پيكاٖاٟ ضا ّاو زؾتكااٟ     إط قٞا ٝطزاٟ رطا  ١ساضيس رعاي ؾات

٣عا٠ ذا٤ز    تطؾيس ٦ّ زؾت زظزاٟ ٣ ماضتٖطاٟ ضا اظ ٝااٗ ٣ ١اا٤ٝؼ ٣   اٖصاضيس، إط ٝي

٤ّتا٥ ٢ّيس، چازض ٝا ظ١اٟ ضا ؾطتاٟ ٢ّياس ٣ زض ّا٢ذ ذا١ا٦ ا٢كاي٢يس ٣ زٛ اظ ٝاطزي ٣      

ؾپؽ ظي٢ب ض٣ؾطي ذ٤ز ضا اا٦  « ر٢ٖيٜ. ٝطزا١ٖي ١ع١يس، ٝا راي قٞا اا ؾتْٞاضاٟ ٝي

 1قس. ٧ا ١اپسيس ٝي ّطز ٣ زض ٝياٟ ا٨ت ٣ حيط  حارطاٟ اظ زيس٥ را١ب ٝطزاٟ پطتا  ٝي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تبطيع ا تيٞچ٦ ٝؾيطي٦ ااظاض

                                                 
 .43، ل 1361ا ظ١اٟ ايطاٟ زض ر٢بف ٝكط٣ع٦،  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 ومسبخش 
 

 بحران نان در تبريس

 پاشا در اين دوران و قيام زينب



 08  پاضا  بزيٌ

 فصل اول:

 پاضا ٍ برخي اقذاهات زيٌب« بحراى ًاى»
 

ٝ    يىي اق ٌفـتبـي» ؼاـا٘هي   ٞبي قٔبٖ غٛؼوبٍٔي، ا٘جبـؼاـي ثٛؼٜ وهٝ ٕٞشٍهٝ ؼيه

ٌٙؽْ ٚ خٛ ـا ٘ففٚغتٙهؽي اهب ٘هبٖ وٕشهبة ٚ ٌهفاٖ ٌهؽي ٚ بٍ٘هبٜ ثهٝ ثٟهبي ثشٍهتف           

ٞبي پشً اق ٍٔفٚ٘ٝ ؼـ بؾـثبيدبٖ ـٚاج ثىشبـ يبـتٝ ثهٛؼ   فٚغتٙؽي. ايٗ وبـ، ؼـ وبَـ

پفؼاغتٙهؽ ٚ ؼِٚهك وهٝ     ٞهب ٚ ثبقـٌب٘هبٖ ثهٝ بٖ ٔهي     ؼاـاٖ اق ٔاليبٖ ٚ اعشبٖ ٚ ثشٍتف ؼيٝ

ؼاٌهك ٚ اٚ ٘شهك اق    ٔشفقا ؼيهٝ ٔهي   ٌفـك. قيفا غٛؼ ٔطٕؽعّي ثبيىك خّٛ ٌشفؼ، ٕ٘ي ٔي

 «.ؼيؽٌف ٔٙؽ ٔي ٌفا٘ي ؼّٝ ثٟفٜ

ٞب پف اق ا٘جٜٛ قٖ ٚ ٔفؼ ثٛؼ  ؼـ ٘تشدٝ ايٗ وبـٞب؛ ٘بٖ ٕٞشٍٝ وٕشبة ٚ خّٛ ٘ب٘ٛايي

 ٌؽ. وٝ ـفيبؼ ٚ ٞشبٞٛي ب٘بٖ اق ؼٚـ ٌٙشؽٜ ٔي

ٞهبيي   ٞبي ٔفؼْ ـمشف ٌؽٜ ثٛؼ ٚ زٙهؽيٗ ثهبـ بٌهٛة    ايٗ ٔىئّٝ يىي اق ٌفـتبـي

اِعّٕهب   ٞبي ٘ظبْ ب٘ٝ. ق ٚ ابـاج غٞ  1316پؽيؽ بٚـؼ وٝ يىي اق بٟ٘ب بٌٛة غٛ٘شٗ وبَ 

 1ٚ عالءإِّه ٚ ؼيٍفاٖ ثٛؼ.

ٞب ثّىهٝ ؼـ ثعٕهي    ثٝ ٞف ضبَ اضتىبـ ٘ٝ اٟٙب ثٝ عٙٛاٖ عبُٔ اٍؽيؽوٙٙؽٜ لطٙي

ٚ ٍٔٙبء بٟ٘ب ظبٞف ٌؽٜ اوك: پفٚـىٛـ ٌٛوب اٚوبقاوي ه ٔطمهك    ءٔٛاـؼ، ثٝ ِٛـت ٔجؽا

يفاٖ ه ثب اٛوُّ  ق ؼـ ا 1288 َلاپٙي ه ؼـ پمًٚٞ عبِٕب٘ٝ غٛؼ ؼـثبـٜ لطٙي ثكـي وب 

اي اق ابثشف اضتىبـ ؼـ ـٚ٘ؽ لطٙي ٔكثٛـ اـايٝ وفؼٜ  ٞبي ٔتعؽؼ ه اطّشُ بٔٛق٘ؽٜ  ثٝ ٔثبَ

ثعهؽ اق ؼٚ وهبَ   »... ٌهٛؼ:   اوك وٝ ؼـ ايٗ خب، يىي اق ٌٛاٞؽ ٔٛـؼ اوتٙبؼ ٚي ٘مُ ٔي

ْ ثبـاٖ ٚ ثفؾ ـفاٚا٘ي بٔؽ وٝ ضبِهُ غهٛثي    1871ق/  1288غٍىىبِي، ؼـ قٔىتبٖ 

ؼاؼ. ايٗ ثٛؼ وٝ ضؽٚؼ ٔفؼاؼ، يه ٔبٜ پشً اق ـُّ ؼـٚ! ؼّهٝ   بَ ثعؽ ٘ٛيؽ ٔيـا ثفاي و

ٌؿٌهك لٙبـٞهبي    ثىشبـ ؼـ ثبقاـ عفٔٝ ٌؽ. وٙك خبٖ وٝ ؼـ بٖ ٔبٜ اق ٌهٟف لهٓ ٔهي   

ُ  ٌٕبـ ٌتف ـا ؼيؽ وٝ ٌٙؽْ ٚ خٛ ٔطَّٛ وبَ پشً ـا اق ٔٙٙمٝ ثي غشهك ؼـ   اي ضبِه
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ٌٛيؽ وهٝ ِهبضجبٖ ؼّهٝ ؼـ ٕٞهٝ خهب       يثفؼ... اٚ ٕٞسٙشٗ ٔ ٘كؼيه ٕٞؽاٖ ثٝ اٟفاٖ ٔي

بيهؽ وهٝ ؼـ ؼٚـٜ لطٙهي     ٔٛخٛؼي غٛؼ ـا عفٔٝ وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ... اق ٕٞٝ ايٗ ٌٛاٞؽ ثفٔي

غشك وٍٛـ ؾغشفٜ ؼّٝ وهبـي ٚخهٛؼ ؼاٌهك ٚ ثهبت ــهتٗ ؼشفعهبؼي        ٞٓ، ؼـ ٔٙب٘ك ؼّٝ

لشٕك ٌٙؽْ ٚ وٕجٛؼٞبي ٘بٌهي اق بٖ وهٝ ثهٝ ٔهفي ٚ ٔشهف ٔهفؼْ اق ٌفوهٍٙي ٚ ثهٝ         

ٍشؽ ـمٗ ٘تشدٝ لطٙي ٘جٛؼ ٚ ايٗ لطهٗ ٚ ؼهال ثهٝ ٘هٛـ ّٔهٙٛعي ٚ ثهب       غٛاـي و بؼْ

اٌف ؼِٚهك  »وٙؽ:  ٔطمك ٘بْ ثفؼٜ وپه أبـٝ ٔي«. زشٙي ثٝ ٚخٛؼ بٔؽ اضتىبـ ٚ اوجبة

ٌؽ ثهٝ ضهؽالُ    وفؼ٘ؽ بوشت غٍىىبِي ـا ٔي ٚ ٔمبٔبت ٔطّي اؽاثشف ؼـوك ااػبؾ ٔي

 1«.ـوب٘ؽ

ٖ  »فثٖٛ ثٝ اٛاٖ اؾعبٖ وفؼ وٝ ؼـ ٔىبيُ ٔ ثٙبثفايٗ ٔي ٚ لطٙهي ؼـ  « ثطهفاٖ ٘هب

ايٗ وفقٔشٗ؛ وٟٓ ٚ ابثشف ٘ظبْ ضىٛٔتي ؼـ ايهفاٖ ٚ ـٚاثهٗ ٚ ٔٙبوهجبت بٖ ثهب ٔهفؼْ؛      

اهٛاٖ ٌفهك وهٝ اٌهف      ثهٝ خهفات ٔهي   وهٝ  ٌبيبٖ اٛخٝ ٚ ابُٔ ثشٍتفي اوك اب بٖ خهب  

٘بوبـبٔؽي ٚ وٛءاوتفبؼٜ ثفغي اق عٕهبَ ؼِٚتهي ٚ اٌهػبَ ٔتٙفهؿ ٘جهٛؼ؛ ثىهشبـي اق       

بٔؽٞبيي ثٝ ٔفاات وٕتفي ثهٝ ؼ٘جهبَ    ؼاؼ ٚ يب تالُ پي فاٖ اِالً ـٚي ٕ٘يٞبي اي لطٙي

ٝ   ؼاٌك. ؼـ ايٗ غَّٛ، خٕه   ٞهبي ٔطممب٘هٝ پفٚـىهٛـ ٌهٛوٛ      ٌشهفي  ثٙهؽي ٚ ٘تشده

اي ثبٌؽ. ٞفزٙهؽ وهٝ ٚي ؼـ غّهَٛ لطٙهي      وٙٙؽٜ اٛا٘ؽ ؼِشُ لب٘  اٚوبقاوي غٛؼ ٔي

اهٛاٖ بٖ ـا ثهٝ    اوك؛ ِٚي ٔهي ٌشفي ـا ٕ٘ٛؼٜ  ثٙؽي ٚ ٘تشدٝ . ق ايٗ خٕ ٞ  1288وبَ 

 ٞبي ايٗ وفقٔشٗ ٘شك اعٕشٓ ؼاؼ: ٙيٞبي وٕجٛؼ ٘بٖ ٚ لط اوثف ؼبِت ؼٚـٜ

، ثفٚق ؼٚ غٍىىبِي پي ؼـ پي ثٛؼ. أب ايهٗ ثهال،   1288عبُٔ اِّي لطٙي وبَ »

ثٝ ٞشر ٚخٝ وبٔالً ٘تشدٝ ثّٟٛوي ٘جشعك ٘جٛؼ... ثػً ثكـٌي اق ٔىئِٛشك ايٗ ـٚيهؽاؼ  

ٔالوهبٖ، وهٛؼاٌفاٖ ؼّهٝ ٚ ثفغهي      ثشٙب٘هٝ ٔتٛخهٝ ٔمبٔهبت ثهبت،     ٚال  اٛاٖ، ٘بٌٛاـ ـا ٔي

ا٘ؽـوبـ اضتىبـ ٚ وٛءاوهتفبؼٜ اق اٚٔهبب ثهٝ ٘فه  غهٛؼ ثٛؼ٘هؽ،        ٕ٘بيبٖ وٝ ؼوك ب٘يـٚض

ٌٙبغك. ٕٞسٙشٗ ضىٛٔك ٔفوكي ٚ ضىبْ ٚتيبت ٚ ٘ٛاضي وٝ اهؽثشف ٚ الهؽاْ ٔهٛثفي    

ً ٝ وهكاٚا شثفاي اِالش ٚٔ  ؼـ وبـ ٘شبٚـؼ٘ؽ، ؼـ ايٗ ثّ ا٘هؽ. ثهٝ وهػٗ ؼيٍهف،      ـ ٘ىهٛٞ
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ٔفؼاٖ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ؽاقٜ ٔىجت ٌفوٍٙي ٚ ـ٘هح ٔهفؼْ ثهٛؼ وهٝ      وفبيتي ؼِٚك ضفَ ٚ ثي

 1«.غٍىىبِي ٚ ثػُ ٘جشعك

افيٗ ٍٔىُ التّبؼي ٔهفؼْ ؼـ   افيٗ ٚ ضشباي ثٝ ٞف ضبَ ٌفا٘ي ٘بٖ، اق خّٕٝ ٟٔٓ

اٖ ٘بِهفي اهب اٚاغهف    ؼٚـٜ لبخبـيٝ ثٛؼ، اب خبيي وٝ ٔٙبث  ابـيػي لبخبـ؛ ثٝ ٚيهمٜ اق ؼٚـ 

ضىٛٔك ايٗ وّىّٝ، ّٕٔٛ اق اعتفاْ ٔفؼْ ثهٝ وٕجهٛؼ ٚ ٌفا٘هي ٘هبٖ اوهك. لطٙهي ٚ       

عبُٔ وٕجٛؼ ٘بٖ ثهٛؼ.  افيٗ  ٔفؼاٖ ٚ ٔتٕٛتٖ، ٟٔٓ غٍىىبِي، بقٔٙؽي ٚ ٕ٘بعي ؼِٚك

قيفا بٟ٘ب ؼـ ـُّ غفٔٗ، ؼالت ـا ثٝ لشٕك ٘بقِي اق ـٚوتبيشبٖ غفيهؽاـي ٚ ؼـ ا٘جبـٞهب   

ؽ اب ؼـ ـُّ قٔىتبٖ، ثب اإبْ ؾغبيف بـؼ ٔفؼْ، بٖ ـا ثٝ ثٟبي ٌكاؾ ثهٝ  وفؼ٘ اضتىبـ ٔي

ٞهبي ٘ٛيهُ، ؼـ خّهٛ     ـفٚي ثفوب٘ٙؽ. ثب ايٗ الؽاْ ثشٍتف اٚلهبت، ٔهٕٗ اٍهىشُ ِهؿ    

ـوهشؽ. ٔٙهبٔ     ٞب، ٘بٖ، ٕٞٛاـٜ ثٝ وػتي ٚ ثٝ لشٕك ٌفاٖ ثٝ ؼوهك ٔهفؼْ ٔهي    ٘ب٘ٛايي

ٞب ٚ ايدهبؼ   ىبـ بـؼ ٔٛـؼ ٘شبق ٘ب٘ٛاييوشبوي ٚ اغتالؾ ـخبَ ٚلك ثب يىؽيٍف ٘شك، ؼـ اضت

ٌهبٜ اٚ ٚ ٕٞؽوهتبٖ    وٕجٛؼ ٘بٖ ٘مً اوبوي ؼاٌتٝ اوك. ؼـ ؼٚـٜ وّٙٙك ٔطٕهؽعّي 

ٔىتجؽي، خٟك ثؽ٘بْ وبغتٗ ٍٔفٚ٘ٝ ثٝ ٔىئّٝ وٕجٛؼ ٘هبٖ ٚ اضتىهبـ ٌٙهؽْ ؼأهٗ     

اٛاٖ ٌفك وٕجٛؼ ٘بٖ، ثشً اق پشً ٘بٌي اق ٔٙبٔ  وشبوي ثٛؼٜ  ق٘ٙؽ. اق ايٗ ـٚ ٔي ٔي

 ك.او

لؽْ ثٛؼ٘ؽ ٚ ثٝ ٘فق ٔػتّهؿ ثهٝ    ق٘بٖ اؼّت ؼـ اعتفاْ ثٝ ٚٔ  ثطفا٘ي ٘بٖ پشً

 2وفؼ٘ؽ. پفؼاغتٙؽ، ضتي اق ثٝ وبـٌشفي غٍٛ٘ك ٘شك غٛؼؼاـي ٕ٘ي اثفاق ٘بـٔبيتي ٔي

ٚ يهبـاً٘ ؼـ زٙهشٗ ٔهٛالعي ؼـ وهبـ وٍهؿ ا٘جبـٞهبي       « پبٌب قيٙت»ؼـ اجفيك ٘شك 

 يٞهب  ٚ خهٛ اضتىهبـ ٌهؽٜ ثهشٗ غهب٘ٛاؼٜ     ؼالت ٔبِىبٖ ٚ ٌٍٛؼٖ بٟ٘ب ٚ امىهشٓ ٌٙهؽْ   

ي غٌٛي  ـفٌٚبٖ اجفيك؛ غب٘فٜ اق ايٗ خٟك ٔطتىفاٖ ٚ ٌفاٖ 3ا٘ؽ. ؼوك ـعبَ ثٛؼٜ اًٙ

ٞٙٛق ٞٓ وٝ ٞٙٛق اوك وٟٙىبتٖ اجفيهكي ٞهف ق٘هي ـا    »پبٌب ٚ يبـاٖ اٚ ٘ؽاـ٘ؽ.  اق قيٙت

ٞهف ٚلهك    ٚ« پبٌب ق٘ي اوك ٔثُ قيٙت»ٌٛيٙؽ:  اي ٔي وٝ اثفاق ـٌبؼاي وٙؽ، ؼـ اعفيؿ
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ـمهٗ  »ٌٛيٙهؽ:   اي ثف٘شبيٙهؽ ثهب ضىهفت ٔهي     ثب ٔطتىف بقٔٙؽي ٔٛاخٝ ٌٛ٘ؽ ٚ اق عٟؽٜ

 1«.بيؽ پبٌب اق په ٌٕب ٘بٔفؼاٖ ثفٔي قيٙت

ٚ يههبـاً٘ ؼـ لطٙههي اٚاغههف ؼٚـٜ   « پبٌههب قيٙههت»اي اق ايههٗ عّٕشههبت   ٕ٘ٛ٘ههٝ

 ؛ٌبٜ ؼيؽٜ ٌؽ وٝ ايهٗ لطٙهي ؼـ اثهف اضتىهبـ ٌٙهؽْ ثهٝ ٚخهٛؼ بٔهؽٜ ثهٛؼ          ٘بِفاِؽيٗ

ٔدتٟؽ اجفيك، ٔجبٌهفيٗ ِٚشعٟهؽ ٚ ضهبوٓ اجفيهك ثٛؼ٘هؽ. ق٘هبٖ اّهٕشٓ ثهٝ          ،تىفيٗٔط

ؼـ ضؽٚؼ وٝ ٞكاـ قٖ زٛة ثٝ ؼوهك، ؼـ ثبقاـٞهب ثهٝ ـاٜ اـتبؼ٘هؽ ٚ     »اظبٞفات ٌفـتٙؽ. 

ضىٛٔهك، لٍهٖٛ   «. وىجٝ ـا ثٝ ثىتٗ ؼوبٖ ٚ پشٛوتٗ ثهٝ ـاٞپشٕبيهبٖ ٔدجهٛـ وفؼ٘هؽ    

ؼـ ؼْ پهٙح قٖ ٚ يهه وهشؽ وٍهتٝ     . »ٔفاؼٝ ـا غجف وفؼ، ؼوهتٛـ اشفا٘هؽاقي ؼاؼٜ ٌهؽ   

عّشٝ ٔدتٟؽ ثهكـي ثهٝ ق٘هبٖ پشٛوهك، ٚ ؼـ     »ؼـ ايٗ خب ـٚضب٘شك ٔعتفْ ٞٓ « ٌؽ٘ؽ.

غٛاوك ِطٙٝ ـا افن  وٝ يبـ اق ـفاـ ٔالئي وٝ ٔي»لٛ٘ىٍِٛفي ـٚن اطّٗ وفؼ٘ؽ ٚ 

ـفؼاي ٕٞهبٖ ـٚق اظهبٞفات   « وٙؽ ٕٔب٘عك وفؼ٘ؽ ٚ ثب اٚ ثٝ غٍٛ٘ك إبْ ــتبـ ٕ٘ٛؼ٘ؽ.

٘بٖ اجؽيُ ثهٝ  وٍتٝ ٚ اعؽاؼي قغٕي ٌؽ٘ؽ. ٌعبـ  وف ٌفـتٙؽ، ايٗ ثبـ ٘شك وٝ قٖ ـا اق

ٍ٘هشٙي   ٌعبـ وشبوي ٚ عّشٝ وّٙٙك لبخبـٞب ٌؽ. ضىٛٔك ٞفاوشؽ ٚ ثهبـ ؼيٍهف عمهت   

 2وفؼ.

، وٝ خفيبٖ ـٛق ـا ؼـ بٖ قٔبٖ ثٝ ِٛـت ٘ظٓ افوي ثهٝ  «ٔشفقاـفظ»ٌبعف ٌٕٙبْ 

 ايٗ خٙجً ٚ ضفوك ٔعفـي ٕ٘ٛؼٜ اوك.ـا ـٞجف « پبٌب قيٙت»اّٛيف وٍشؽٜ اوك؛ 
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 فصل دوم:

 پاضا زيٌب

 هقام ٍ هصادرُ اًبار هيرزاعبذالرحين قائن
 

ٔشفقاعجهؽاِفضشٓ  »ٚ يبـاً٘؛ ّٔبؼـٜ ا٘جهبـ  « پبٌب قيٙت»ٞبي ٟٔٓ  يىي اق عّٕشبت

؛ پشٍىبـ ٚلك بؾـثبيدبٖ ثٛؼٜ اوك؛ وهٝ ؼـ وهٙٛـ ثهبت ثهٝ ٘مهُ اق ٌهكاـي       «ٔمبْ لبئٓ

 .ٞبيي اق بٖ اٌبـٜ ٌفؼيؽ ي ثٝ ٌٌٛٝـفا٘ىٛ« ٞفٌٖٛ»

ي»ٔإِؿ  ىّٙٙٝ اجفيك ابـيع ٚ خؽفـا ـِا فضشٓ»ؼـ ٔٛـؼ « ؼا ٖ  ٔشفقاعجؽِا ٘ٛيىهؽ:   ٔهي  «غهب

اِعّٕب ٚ اق ثكـٌهبٖ ؼـٌهبٜ اوهك ٔهفؼي ثهكـي ٚ ٍٔٙهي ٚاـوهتٝ اوهك.          كاؼٜ ٘ظبْعّٕ»

ٍهؽَ  ٌكاـ ثٛؼ اب ٚقيفٔػتبـ ٌؽ. زٖٛ اق بٖ وبـ اٙ ٞبي ؼـاق ثٝ ّٔه ـٚن ّّٔطك وبَ

ثٛؼ اق بٖ وبـ ٔعبؾ ٌؽ. اوٖٙٛ ثٝ اجفيك ثٝ ّٔبِص ٚ وبـٞبي ؼَٚ ٔتطبثٝ ٔبٔٛـ اوهك ٚ  

 1«.وبعؽإِّه»قيؽ ثب ٔػب٘ت  ٚاـ ٔي وػك ٔطتٍٓ

ْ؛ ـفق٘ؽ ٔشفقأطٕؽ مت ثٝ اِمبة وبعؽإِّه ٚ لبئٓ ٔمبّٔ« غبٖ ٔشفقاعجؽاِفضشٓ»

ٌٟف اجفيك ثٝ ؼ٘شهب   ٞدفي لٕفي ؼـ 1244اق وبؼات ٘جب٘جبيي بؾـثبيدبٖ وٝ ؼـ وبَ 

٘ٛيىهؽ   لٕفي بخٛؼاٖ ٚقاـت غبـخٝ ٌؽ. ـٚق٘بٔٝ ّٔٛـ ٌفاـك ٔي 1268بٔؽ. ؼـ وبَ 

وٙؽ، ِىٗ ؼـ  وبٍِي ؼاغُ ٘ٛوفي ؼِٚك ٌفؼيؽ ٚ ٌؽُ اٚ ـا اعششٗ ٕ٘ي 19وٝ ؼـ وٗ 

ٔشفقاعجهؽاِفضشٓ پىهف ٔفضهْٛ    »زٙشٗ ٌ٘ٛتٝ ٌؽٜ:  219خّؽ وْٛ ٔٙتظٓ ٘بِفي َ 

 2«.ٖ ٚقاـاػب٘ٝ ٌؽٔشفقأطٕؽ اجفيكي بخٛؼا
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ٝ « بخٛؼاٖ ٚقاـاػب٘ٝ»ه ؼـ ٔٛـؼ ٌؽُ   2 ٔٛخهت ـّهُ ٍٞهتٓ عٟؽ٘بٔهٝ ادهبـاي       ثبيؽ اٛٔشص ؼاؼ وٝ: ثه

لٕفي، وبپشتٛتوشٖٛ وبٔالً ؼـ ايفاٖ ثفلهفاـ ٌفؼيهؽ.    1243ٌعجبٖ  5٘سبي ٔٛـظ بٓ ثٝ ٔعبٞؽٜ افؤٕٕٙ

    ٚ وهبثك ثهف ايهٗ يعٙهي پهشً اق اِؽهبء        ؼَٚ ثشٍب٘ٝ ؼيٍف ٘شك، ٍٕٞي ايٗ ضك ـا ثهفاي ضهٛؼ لبئهُ ٌهؽ٘ؽ 

وبپشتٛتوشٖٛ ٔعَٕٛ زٙشٗ ثٛؼ وٝ ٕٞشٍٝ ؼعبٚي ٘ىجك ثٝ ااجبب ثشٍب٘ٝ ثبيؽ ؼـ اؼاـٜ ٔطبوٕهبت ٚقاـت  

غبـخٝ ثب ضٕٛـ وٙىَٛ ٚ يب يه ٘فف ٕ٘بيٙؽٜ اق ٘فؾ وفبـاػب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ِهٛـت ٌشهفؼ. اؼاـٜ ٔطبوٕهبت    

وفؼ٘ؽ. ايٗ لجشُ ٔهبٔٛـيٗ ـا   ا ثٝ ااجبب غبـخٝ اثالغ ٔئبٔٛـيٙي ؼاٌك وٝ ٚـلٝ اضٕبـ، اغٙبـ ٚ اضىبْ ـ
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لٕفي افلي وفؼٜ ٚ يه ٔفاجٝ اق بخهٛؼا٘ي ثهٝ وهٕك ٘شبثهك اَٚ      1271ؼـ وبَ 

وفبـت ايفاٖ ؼـ اوالٔجَٛ ٘بئُ ٌؽٜ ٚ ٕٔٙبً ِمهت غهب٘ي ٞهٓ ٌفـهك ٚ اق ايهٗ اهبـيع       

غبٖ ٌؽ. ٔؽت وٕي ٞٓ ثٝ ٔىتٍهبـي وهفبـت ثفلهفاـ ٌهؽ. ؼـ وهبَ       ٔشفقاعجؽاِفضشٓ

 1279افّشه ّٔٙٛة ٌفؼيؽ. ؼـ وبَ ايفاٖ ؼـ  لٕفي ثٝ وٕك وبـپفؼاقي اَٚ 1275

لٕفي اق افّشه ثٝ وٗ پٙفقثٛـغ ٔٙتمُ ٚ ثٝ وٕك وبـؼاـي وفبـت ّٔٙٛة ٌفؼيهؽ.  

لٕفي ثٝ وٕك ٚقيفٔػتبـي ايفاٖ ؼـ ؼـثبـ ـٚوشٝ ّٔٙٛة ٌفؼيؽ ٚ ؼـ  1286ؼـ وبَ 

ٌههؽ. ؼـ وههفف اَٚ ٚ ؼْٚ اق ٕٞفاٞههبٖ « وههبعؽإِّه»لٕههفي ّٔمههت ثههٝ  1288وههبَ 

لٕهفي اق پٙفقثهٛـغ اضٕهبـ ٚ عٕهٛ ؼاـاٍِهٛـاي       1299ٌبٜ ثٝ اـٚپب ثٛؼ ؼـ  ِؽيٗ٘بِفا

اي ٚقيفٔػتبـ ٌؽ. ٚ  إِّه غٛاٞفقاؼٜ غبٖ ٚوشُ وجفي ٌفؼيؽ. ٚ ثٝ خبي اٚ ٔشفقااوؽاِٝ

اـي ٟٔبْ غبـخٝ بؾـثبيدبٖ ٌفؼيؽ. وهٕك وبـٌهؿاـي   كؼاـ وبـٌ اٚ ؼـ ٕٞشٗ وبَ عٟؽٜ

شؽ ٚ ثعؽ ثشىبـ ٌؽ ٚ ؼيٍهف وهبـي ٘ؽاٌهك اهب     وبعؽإِّه ؼـ ضؽٚؼ پٙح وبَ َ٘ٛ وٍ

غبٖ ٌفٚوي أشف٘ظبْ ثٝ اٟفاٖ اضٕبـ ٌؽ ٚ  لٕفي وٝ ضىٙعّي 1309ايٗ وٝ ؼـ وبَ 

ْ  »َٚ ٌفؼيؽ. ؼـ ايٗ وبَ وبعؽإِّه ّٔمت ثٝ پشٍىبـي بؾـثبيدبٖ ٔعكاق  « لهبيٓ ٔمهب

ٝ ٌؽٜ ٚ ثٝ خبي ٚي پشٍىبـ بؾـثبيدبٖ ٌؽ ٚ پشٍىبـي وٝ وبَ َ٘ٛ وٍشؽ ٚ ثعهؽ ثه  

لٕهفي   1313ؼاـ پشٍىبـي ٌفؼيؽ. ؼـ وبَ  اِؽِٚٝ )عجؽإِدشؽٔشفقا( عٟؽٜ خبي اٚ عشٗ

ٌبٜ اق اجفيك ثٝ اٟفاٖ بٔؽ ٚ اق ـخبَ ؼـثهبـي ٚ ٘هفؾ ٌهٛـ ٌهبٜ ثهٛؼ. ؼـ       ثب ٔظففاِؽيٗ

 1319لٕفي ٚقاـت ٚظبئؿ ٚ اٚلبؾ ثهٝ عٟهؽٜ ٚي ٚاٌهؿاـ ٌهؽ ٚ ؼـ وهبَ       1316وبَ 

ٗ وبٍِي ؼـ اٟفاٖ ؼـ 75لٕفي ؼـ وٗ  اِىهّٙبٖ ؼـ ٔمجهفٜ    ٌؿٌك ٚ ؼـ لٓ ِطٗ أهش

 1اغتّبِي ثٝ غٛؼ ٚ غب٘ٛاؼٜ ؼيجب ثٝ غبن وپفؼٜ ٌؽ.

                                                                                                        
ٌفتٙهؽ ٚ اؼاـٜ ٔطبوٕهبت ؼاـاي وهٝ ٘فهف بخهٛؼاٖ ثهٛؼ. ثٍٙفيهؽ:         ؼـ بٖ قٔبٖ بخٛؼاٖ ٚقاـت غبـخٝ ٔي

 «.143، َ 5، ج 1371ثبٔؽاؼ، »

 .142ه  146)ٌفش ـخبَ ايفاٖ(، ُِ  ،5، ج 1371ثبٔؽاؼ، ـ  1

ي ؼيجهب   ٔعّٛٔٝ لٓ اوك ٚ ثىشبـي اق اـهفاؼ غهب٘ٛاؼٜ   بٖ ؼـ ضٕفتاِىّٙ ٔمجفٜ ثكـٌي وٝ ؼـ ِطٗ أشٗ

ثبٌهؽ وهٝ بٖ ـا    غبٖ لبئٓ ٔمهبْ اجفيهكي ٔهي    ثبٌٙؽ، ٔمجفٜ اغتّبِي ٔشفقاعجؽاِفضشٓ ؼـ ب٘دب ٔؽـٖٛ ٔي

ؼا٘هً لفيهٝ بلبيهبٖ وٛزهه ٚاله  ؼـ ٘كؼيىهي اجفيهك ـا ٚلهؿ          ٚلؿ ثف غب٘ٛاؼٜ ؼيجب ٕ٘ٛؼٜ ٚ عبيؽات ًٌ



 08  پاضا  بزيٌ

ضبَ بٖ ٌؿٌك اق خّٕٝ اـفاؼي ثٛؼٜ وٝ غٛؼ ٚ ا٘فاـشهبً٘   وٝ ٌفش« لبئٓ ٔمبْ»

وفؼ٘ؽ. ايٗ ؼـ ضبِي ثهٛؼ   بؾ ٔيطخوك ثٝ اضتىبـ قؼٜ ٚ ؼـ ضك ٔفؼْ اؼـ ٌٟف اجفيك ؼ

ٌفؼيهؽ؛ ٚ ايهٗ غهٛؼ ٍ٘هبٖ اق      ـ بؾـثبيدبٖ ٘شك ٔطىٛة ٔهي وٝ ٚي ؼـ ايٗ ؼٚـٜ پشٍىب

ٞهبي ٔعهفٚؾ    ثٝ ٞف ضبَ ٕٞسٙبٖ وٝ اٌبـٜ ٌفؼيؽ يىي اق عّٕشبتعٕك ـبخعٝ ؼاٌك. 

ٚ يبـاً٘ ؼـ اجفيك ثف عّشٝ ايٗ ضبوٓ پف٘فهٛؾ ؼٚـٜ لبخبـيهٝ ا٘دهبْ ٌفـتهٝ     « پبٌب قيٙت»

 اوك.

ٔهبٜ ِهفف    12ه   11ـا ؼـ ؼـ ـٚق٘بٔٝ غب٘فات غٛؼ؛ بؼبق ٚالعهٝ  « اعتٕبؼاِىّٙٙٝ»

ٚلبي  ٌٛـي اجفيك ـا ٔؽاي اوك ٌٙشؽٜ ثٛؼْ. زهٖٛ  »ؾوف وفؼٜ ٚ بٚـؼٜ اوك:  1313

وفؼْ ٚ اق ؼثشفإِّه پفوشؽْ. ثٝ ٔٙبوجك  ٞبي ٔػتّؿ ثٛؼ ؼـوك ثبٚـ ٕ٘ي اق وفزٍٕٝ

ايٗ وٝ ؼثشفإِّه ٚوشُ أٛـات بؾـثبيدهبٖ اوهك ضمشمهك ـا ثشهبٖ وهفؼ. يهبقؼٞٓ يهب        

غبٖ؛ وٝ ضبت ثٝ ٚاوهٙٝ   ٛؼ ثٝ ٚاوٙٝ اعؽيبت لبئٓ ٔمبْ ٔشفقاعجؽاِفضشٓؼٚاقؼٞٓ ِفف ث

ْ  لطٗ اِعّٕهبء،   اِفخبِي پشٍىبـ بؾـثبيدبٖ ٌؽٜ اوك ٚ الٛأً ٘بيفٝ ٘جب٘جبيي اق ٘ظهب

ٖ  ا ؼثشفاِىّٙٙٝ، ٚوشُ عٕٛٔهبً ٚ اٞهبِي ٌهٟف اجفيهك      ِّٕه ٚ ؼشف ٚ ؼشف، ٔهفؼْ بؾـثبيدهب

ٓ افلي وفؼٜ، ثّىٝ لطٙهي ٌهؽٜ ثهٛؼ. ثهٝ ٘هٛـ      ا٘ؽ. لشٕك ٘بٖ ٞ غِّٛبً ثٝ وتٜٛ بٔؽٜ

عفْ ٚ ٌىبيك ٔفؼْ ثٝ غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ ــتٝ ثٛؼ٘ؽ. اٚ ٞٓ ضىٓ وفؼٜ ثٛؼ، وهفثبقاٖ ثهٝ   

عبـٔشٗ ٌّشه وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ. ثٝ ـٚايتي ثشىك ٚ ثٝ ـٚايتي وي ٘فف وٍهتٝ ٌهؽٜ ثٛؼ٘هؽ.    

شفق ـٚن پٙهبٜ  ٘عً ٔمتِٛشٗ ـا ثٝ لٙىِٛػب٘ٝ ـٚن ثفؼٜ ثٛؼ٘ؽ ٚ ٔفؼْ غٛؼ ـا ثٝ قيف ث

ثهفؼ.   ؼاؼٜ ثٛؼ٘ؽ. ضبُِ عُٕ ايٗ وٝ لبئٓ ٔمبْ اق اهفن پٙهبٜ ثهٝ عٕهبـت ِٚشعٟهؽ ٔهي      

ٕ٘بيٙؽ. ابقٜ ايٗ ؼٚ ـٚقٜ اهبٔشٗ ٌهؽٜ ٚاـؼ    اِعّٕبء ٚ ااجبء ٚ اغٛاً٘ اق ٌٟف ـفاـ ٔي ٘ظبْ

ٌٛيٙهؽ ايهٗ ـتٙهٝ     ٌٛ٘ؽ. ٍٔفٖٚ ثف ايٗ وٝ ثٝ ٞشر وبـ ٔؽاغّٝ ٕ٘ٙبيٙؽ. أب ٔي ٌٟف ٔي

ا٘هؽ ٚ ثهٝ ثٙهؽٌبٖ ٕٞهبيٖٛ عهفْ       ف اق ايٟٙهب اوهك ٚ عٍهف ايهٗ ـا ؾوهف ٘ىهفؼٜ      ا ؼّشظ

 1«ا٘ؽ... ٕ٘ٙٛؼٜ

                                                                                                        
ثبٔهؽاؼ،  »ثبٌهؽ.   ٘بِفاِىهّٙٙٝ ٔهي   ؼٜ وٝ اِٛشك بٖ ؼـ ؼوك ٚـثٝ وشؽّ٘فاِٝ ضبجٍٟ٘ؽاـي بٖ ٔمجفٜ وف

 «.146ٕٞبٖ، پبٚـلي، َ 

 .1026ه  7، ُِ 2536ه ـٚق٘بٔٝ غب٘فات اعتٕبؼاِىّٙٙٝ،  1
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ؼـ ـٚقٞبي ثعؽي؛ ا٘العبت ؼيٍهفي ـا ٘شهك اق ٚالعهٝ اجفيهك ثهٝ      « اعتٕبؼاِىّٙٙٝ»

ٞهبي   اٛاٖ ثٝ يبؼؼاٌك ٞبيً ؾوف وفؼٜ اوك وٝ اق خّٕٝ ٔي ؼوك بٚـؼٜ ٚ ؼـ يبؼؼاٌك

 اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ: 1313اتَٚ وبَ  ـثش  14ٌٙجٝ ٚ زٟبـ 12ٚي ؼـ ـٚقٞبي ؼٌٚٙجٝ 

٘ٛيىهؽ: ٚقيفٔػتهبـ ـٚن ـا    اتَٚ ٔهي  ـثشه   12ٞبي ـٚق ؼٌٚٙجٝ  ٚي ؼـ يبؼؼاٌك

ٔاللبت وفؼْ. اعال٘ي ثٝ ٔٗ ٍ٘هبٖ ؼاؼ وهٝ ؼـ ٌهٟف اجفيهك ثهف ٔهؽ ِٚشعٟهؽ ٚ ٘بيفهٝ         

ؽٜ اِعّٕبي ا٘فٚي ٚ لبئٓ ٔمبْ ٚ ؼشفٜ ٌ٘ٛتٝ ثهٝ ؼيٛاـٞهب زىهجب٘    ٘جب٘جبيي يعٙي ٘ظبْ

ـتٙٝ اجفيك غشّهي  »وٙؽ:  اتَٚ أبـٝ ٔي ـثش  14ٞبي زٟبـٌٙجٝ  ٚ ؼـ يبؼؼاٌك 1ثٛؼ٘ؽ.

إِّه ٚ ؼثشفاِىّٙٙٝ... ـا  ا٘ؽ. ٚوشُ ؼّشظ ٌؽٜ اوك. غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ ـا ٔفؼْ ؼبـت وفؼٜ

ٝ  ثشفٖٚ وفؼٜ ا٘هؽ. اق وٛزهٝ اٚ عجهٛـ     ا٘ؽ. ٔفؼْ ثؽٚاً غشبَ ؼبـت غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ ـا ٘ؽاٌهت

اِكٔبٖ ثٝ ثىك ـٚ٘ؽ. لبئٓ ٔمبْ وٝ ثشىك  ا٘ؽ وٝ ثٝ وشؽضٕكٜ يب لؽٍٔبٜ ِبضت وفؼٜ ٔي

وي ٘فف اِٛاٖ اوىٛيي ـا ثفاي ضفظ غب٘ٝ غٛؼ ٔىّص وفؼٜ ثٛؼ ٕٞشٗ وٝ ِهؽاي ايهٗ   

ٌؿـ٘ؽ غٛؼي اَٚ اق ؼـ ؼيٍف ـفاـ وهفؼ ٚ ثهٝ    خٕعشك ـا ٌٙشؽ وٝ اق وٛزٝ غب٘ٝ اٚ ٔي

 2«.َٛ ٚ ٌّهك ٘فهف ٔدهفٚش ٌهؽ٘ؽ    اِٛاٖ اوهىٛئي ضىهٓ ٌهّشه ؼاؼ. وهي ٘فهف ٔمته      

اي ٘ىفؼٜ ِٚي  ٞبيً ثٝ ضٕٛـ ق٘بٖ ؼـ ايٗ ضبؼثٝ اٌبـٜ ؼـ ايٗ ٌ٘ٛتٝ« اعتٕبؼاِىّٙٙٝ»

ضهؽٚؼ وهٝ   »ٛـ ـفا٘ىهٛي اق ضٕه  « ٞفٌٖٛ»ٕٞسٙبٖ وٝ ؼـ ِفطبت لجّي ؾوف وفؼيٓ 

ِطجك ثٝ ٔشبٖ بٚـؼٜ وٝ اعؽاؼي اق بٟ٘ب ٘شك ؼـ ايٗ ؼـٌشفي  زٛة ثٝ ؼوك« ٞكاـ قٖ

 ا٘ؽ. ـا اق ؼوك ؼاؼٜخبٖ غٛؼ 

 شًؼـ ايٗ قٔشٙٝ بٔؽٜ اوك: په « 23پبٌب، َ  قيٙت تٔىف ق٘بٖ ٚ اضٛات»ؼـ وتبة 

اـتهبؼ وهٝ    اق ٍٔفٚ٘شك ضىٛٔك لبٖ٘ٛ ٚ ٘ظٓ ٚ ا٘تظبْ ضىٕففٔب ٘جهٛؼٜ ؼبِجهبً اافهبق ٔهي    

بٚـي وفؼٜ ٚ ؼـ  اي اق ٔطتىفيٗ ؼّٝ ٚ بؾٚلٝ ٔفؼْ ـا ؼـ ابثىتبٖ ثٝ لشٕك ٘بقِي خٕ  عؽٜ

ٕ٘ٛؼ٘ؽ ٚ ؼـ ٘تشدٝ يه لطٙي ّٔٙٛعي ايدبؼ ٚ ؼّٝ غٛؼ ـا ثٝ لشٕك  ٞب ٍٟ٘ؽاـي ٔيا٘جبـ

لٕفي، وٝ ايٗ عُٕ ثٝ ٔٙتٟبي ٌؽت غٛؼ ـوشؽٜ  1313ـفٚغتٙؽ. ؼـ وبَ  افي ٔي ٌفاٖ

ٚ ٔهفؼْ ـا ؼـ اجفيهك ؼزهبـ لطٙهي ٚ ٔىتبِهُ وههفؼٜ ثهٛؼ يىهي اق ق٘هبٖ وهبوٗ ٔطّههٝ          

                                                 
 .1030ه ـٚق٘بٔٝ غب٘فات اعتٕبؼاِىّٙٙٝ، ٕٞبٖ، َ  1

 .1031ه پشٍشٗ، َ  2
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قيٙهت( ٔعهفٚؾ ثهٛؼ ثهب      ثبٌهي  پبٌب( ٚ )ؼٜ قيٙتاِؽيٗ اجفيك وٝ ؼـ ٔشبٖ ٔفؼْ ثٝ ) عٕٛقيٗ

ٌفؼبٚـي ٕ٘ٛؼٖ ق٘ب٘ي ٔب٘ٙؽ غٛؼ ثف عّشٝ ٔطتىهفيٗ لشهبْ ٕ٘هٛؼٜ ٚ زٙهؽيٗ ـٚق ثهبقاـ ـا      

ثىتٝ ٚ ؼـة ا٘جبـٞبي ٔطتىفيٗ ـا ثبق ٚ ثٝ لطٙي ٚ ؼال غبإهٝ ؼاؼٜ ثهٛؼ ؼـ ايهٗ ٔهبخفا     

پبٌهب ٚ   اق ٘هفؾ قيٙهت  ضبوٓ ٌٟف اجفيك لبئٓ ٔمبْ ثٛؼ وٝ ثٙب ثهٝ ٌفتهٝ ٔعٕهفيٗ ٚ لهؽٔب     

پبٌب ق٘ي ٌدبب ٚ خىهٛـ ثهٛؼٜ ٚ ٔب٘ٙهؽ     يبـاً٘ ٔمف ضىٛٔك اٚ وٍٙىبـ ٌؽٜ اوك. قيٙت

ٍ٘ىهتٝ ٚ ِهفؾ    ٞب ــتهٝ ٚ ؼـ ٔشهبٖ بٖ خهٛإ٘فؼاٖ ٔهي     غب٘ٝ خٛإ٘فؼاٖ ٔطالت ثٝ لٟٜٛ

قيىتٝ وهٝ ٌهعف    ؼـ اجفيك ٔي« ٔشفقاـفظ»وفؼٜ اوك. ؼـ بٖ قٔبٖ ٌبعفي ثٝ ٘بْ  لّشبٖ ٔي

 پبٌب ٚ لشبْ ٚي ثٝ ٘ظٓ ؼـبٚـؼٜ اوك: ـثبـٜ قيٙتقيف ـا ؼ

 

 لبِههؽي اجفيهههكؼٜ زهههٖٛ اػههك ضىٛٔهههك غهههبِي  

 ؼيّههههف لههههبئٓ ٔمههههبٔي ٚاِههههي ٌتشفيههههت ائشّههههٝ

 اؤقٚ ٚئفٔشهههههفؼي وٛ٘هههههَٛ ِٚهههههي الجههههههبِي   

  ٝ  ضىٕههههفاٖ اِٚههههؽي عدههههت ّٕٔىههههك ايفا٘هههه

 اجفيههكٜ ضههبوٓ اٚت٘ههؽا ثههٛ، اِٚههٛة ٌههٟف ٌههِٛٛق    

 إِٚبٍٔههؽي ثههٛ ٘ئسههٝ ٚلتههؽٜ ثههٛ ٘ههٛب ثبٞههبِٛق    

 ِشهه  ؼشهفت وشٍهشّفؼٜ وشٍهي    ـؼيّف يٛغهؽٚ ثهي  ٌٛ

  ٝ  ؼشهههفت اوَ ٚئهههفؼي ا٘بثهههٝ وهههي زشػهههب ٔشؽا٘ههه

 ٌههٛـؼيّف يٛغههؽي عالخههي ؼايههب٘ٛة ثٙههؽٜ پشسههبق  

 ٗ  ؼا ؼئههؽيّف ثشههك ٘ههٝ لههؽـ ِههجف ايّشههبق    ئههٛق يههب٘ش

ٛ٘ههٛ بغٍههبٔبخبق ثههً ٌههبٞي پههب٘جشك بيشههفاق    ايههُ ٌ

 ٛٔههٛـٜ يههب ٘ب٘ههٝ   ن يههب و اٚ٘ههٛ ثشههك ٌههٕعٝ ٚئههفٜ  

ٝ  ؽٚثههائ« قيٙههت ثبٌههي ؼٜ»  ؽٚـ غجههف ٞههف ثشههٜٛ ق٘هه

ٝ  ٞبٔٛوهههي بِههههك ضهههفة    ايّههههٝ وفاوهههف ثك٘هههه

هههٝ»اههب وههٛغٛتق  ائههؽٖٚ ؼئههؽي: وشكٌههٛـي  1«ق٘ههٝ ؼِّ

                                                 
 ه يىي اق ثبقاـٞبي لؽيٕي اجفيك. 1
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 ٌههٛـٖٚ ثههبؼالؼيفاْ ٔههٗ يههب ٘ههٝ    « ـاوههتبثبقاـي»

 اههب يههبؼالؼيالـ« ِههفي ؼٌٙههه»قيٙههت ضىههٓ ائتههؽي 

 غههٛؾ ايؽٚثههؽٚـ ثههبقاـ اّٞههي ثبٌههبثبي ثههبؼالؼيالـ  

 ـٝ ٌِٛههؽيّف ٌههٝ بؼالؼيههال ٌههٛـؼيّف ثههٛ ايٍههي ٌهه  

ٝ  ؼي لبزهههؽي ٞهههفٜ  ؼا ؼٚـا ثشّٕهههٝ  وهههي ثشفيب٘ههه

 ـاوهههتبثبقاـي اٚؼْ ثهههبؼالؼي زهههٖٛ اٞهههُ ا٘هههب   

 ٘ههٖٛ اٚوههتٛ ثئّههٝ ثبوههبثبن   «لههبـي وٛـپٛوههي »

 ثههٛ ِههؽا٘ي ائٍههشؽٚة لههبئٓ ٔمههبْ اِٚههؽي ٞههفان   

  ٝ  لٛـغهههؽي اخٕهههبب ايّشهههٝ غّهههك، ائهههٛي ابت٘ههه

ههب ضىههٓ ائههؽٚة ثشههف ٘ئسههٝ اِههٛاٖ  وههي زشػىههشٙال ؼٔا

 ٌٛاهههٛـؼي بؼأهههب اِّهههفؼٜ« 1بيٙهههبِي»ٞهههفٜ ثشهههف 

هههٝ ثههبقِشك ايٍههٝ ؼٌٚههؽٚ زٛغههٛ ٌشههفؼي ضٕبٔههب   ِّٛ ٌ 

   ٝ  زٛغٛ٘ههب ٌِّٛهههٝ ؼئششههت ئِٛههؽي ثٛتٌههؽي لب٘هه

 يههٝ غجههف ثههٛ ايٍههي ٚئههفؼي ثشههفي ضٕههفت ٚات   

 ٖ يٛغههؽٚ ٍٔههف ٘ئدههٝ ـاضههك اٚاٛـٚثىههبٖ غجههفٚ 

 يههٛة قيههف ٚ قثههف لههبئٓ ٔمههبٔشٗ ايههٛيٙي غّههك ايّههي

ٝ  ٌِّٛهههٝ ٝ    ؼٖ ثههبن ايّهه  ٔههك غّههك ٌّٛثههؽٚـ خب٘هه

ْ    ضٕههفت  ثٛيههٛـة   ٚات وههي ؼئشههٖٛ غّمههٝ إهههب

 ٝ ْ  وههشٗ ثههٛ ٌٛ٘ههٛ ِههجف ائّهه  ِههف ٞههبٔي اِٚىههٖٛ بـا

  ْ  وههي ِههبثبضؽاٖ زىههفْ ٔههٗ ثههٛ ايٍههٝ ثشههف ا٘دههب

  ٝ  وهههبِالْ ٞهههف ٘فغهههي يمشٙهههبً ٔهههٗ اٚقْٚ ٔشكا٘ههه

 ثههٛ وههٛقٜ اِههالً ٌههٛي« قيٙههت ثبٌههي ؼٜ»ؼي  ٚئفٔههٝ

 ؼٖ ائتىههشّٙٝ غههفٚي  ؼئههؽي خٕعشتههٝ اههب اههبقٜ   

 ثشههف ٌههٛؼٚيايسٕشٍههٓ ب٘ههؽوي لٛيٕههبْ لههبت وههبغ 

                                                 
 وّطٝ.ه ٘ٛعي ا 1
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ٝ  وشٍههي  يههٛظ ثشههك ؼئههؽي زشػٕههبق وههٛقٚٔٛق يبت٘هه

 1ثههٛ ضمشههف ائههٛؼٜ اٌٚههٖٛ لٛـغههٛؼاٖ بٚاـٜ لههبِٛة  

 ؼٖ اههٛح ٚ افٍٙههشٗ وىههي ٘بٌههٝ اٚخههبِٛة    اههبقٜ

 ـٍ٘هههي اؽششهههف اهههبپٛح ضهههبِتي يىىهههف ؼٚت٘هههٛة

 2بق لههههبِٛة لٛـغههههٛؼاٖ اَٚ ٚلتههههٝ اٚت ؼيٛا٘ههههٝ

 
 اوك: غالِٝ ٕٕٖٔٛ ايٗ اٌعبـ ثشىك ٚ ؼٚ ثشتي اق ايٗ لفاـ

ك ضىٛٔك ؼـ اجفيك غبِي ٌؽٜ ثٛؼ، لبيٓ ٔمبْ ـا ثٝ عٙٛاٖ ٚاِي ا٘تػهبة  زٖٛ اػ 

وفؼ٘ؽ. غٛؼي زٙشٗ ٔشّي ٘ؽاٌك ِٚي ٌب٘ه ٚ الجبًِ ٚي ـا ضىٕفاٖ ٕ٘هٛؼ. اهب وهٝ    

ٌهؽ. ؼـ ايهٗ    ي ٚ ٌفا٘ي ثٝ ٚخٛؼ بٔؽ ٚ ٌٟف ٌّٛغٚي ٚاِي اجفيك ٌٍك، ؼـ ٌٟف لطٙ

ؼيؽٜ ٍ٘ؽ، ِؿا ق٘بٖ ٕٞك وفؼٜ ٚ ٚاـؼ ٔشهؽاٖ  ٚٔعشك ٘بثىبٔبٖ زٖٛ اق ٔفؼاٖ ضفوتي 

اي ٘جٛؼ، ِؿا ق٘بٖ ثب غٛؼ ٌفتٙؽ وٝ اهب   وبـقاـ ٌؽ٘ؽ. وبـؼ ثٝ اوتػٛاٖ ـوشؽٜ ثٛؼ ٚ زبـٜ

ق٘هبٖ   ثشٜٛ ثٝ« قيٙت ثبٌي ؼٜ»ٙؽ؛ ؼـ ايٗ ثشٗ وي ثبيؽ ِجف وفؼ ٚ اق ِجص اب ٌت خبٖ وو

ٞدْٛ ثجف٘ؽ. ٚ ثجشٙٙؽ وهٝ  1«3قٖ ؼِّهٝ»غجف ؼاؼ وٝ ثٝ بِك ضفة ٔىّص ٌٛ٘ؽ ٚ ثٝ ثبقاـ 

                                                 
 ؼـ ِٚؿ ضبَ غٛؼ وفٚؼٜ اوك.« ٔشفقاـفظ»ه ؼٚ ثشك بغف ـا  1

 «.23ه  25اب، اجفيك، ُِ  پبٌب، ثي ٔىف ق٘بٖ ٚ اضٛاتت قيٙت»ه ثٝ ٘مُ اق:  2

اِعّٕهب ٚاله  اوهك ٚ ؼـ     ؼٚق ٚ ٌهفيؿ  قٖ وٛزه ه ثشٗ ثبقاـ ِبؼلشٝ ٚ ثبقاـ يٕٙي  ثبقاـ ؼتِٝ«: »قٖ ؼِّهٝ»ه   3

ثهبؾ عٍهبيفي    ٔىي ٚ الىبْ وٕبٚـ ثٛؼٜ ِٚي اوٖٙٛ ثٝ ادبـت لبِي ٚ وٙبـٜ ٚ ؼوكلؽيٓ ٔفوك اِٛشؽ ظفٚؾ 

 «.زٖٛ ٌّشٓ ٚ ٚـ٘ي ٚ خبخشٓ اغتّبَ يبـتٝ اوك

ٝ   افيٗ ثبقاـٞبي اجفيك ثبقاـ ؼتِٝ قٖ ثكـي ه اق ٔعفٚؾ  ه ثبقاـ ؼتِٝ قٖ[ اوهك وهٝ ؼـ ضهبَ     قٖ ثكـي ]ٌهٗ ؼِه

َّٛ لبِي ا٘فاؾ ٞفيه ٚ ثؽٚوهتبٖ ٚ وٙهبـٜ ٚ لبِشسهٝ ٚ    ضبٔف ٔفوك عٕؽٜ ؼاؼ ٚ وتؽ لبِي ـٚوتبيي ثٝ غ

اي  ؼـ ٔٛـؼ ٘بْ ايهٗ ثهبقاـ عهؽٜ   « ؼٚق ثبقاـ ٚ ثبقاـ ِبؼلشٝ اـاجبٖ ؼاـؼ قٖ ثكـي ثٝ يٕٙي پٍتي اوك. ثبقاـ ؼتِٝ

ٞهبي   ثهبؾ ٚ ؼٚغتٙهي   قٖ وٛزه؛ ٔفوك ٚ ٔطُ ـهفٚي ٔطّهٛتت ؼوهك    ٔعتمؽ٘ؽ وٝ ايٗ ثبقاـ ٚ ثبقاـ ؼتِٝ

ٝ  ي ثٛؼٜ ٚ اعؽاؼي ٘شك اق ق٘بٖ ٌؽُ ؼتِي ٚ ٚاوٌٟٙٝفي ٚ ـٚوتبي ٝ      ٌفي ؼاٌهت قٖ يهب   ا٘هؽ وهٝ ثهٝ ٘هبْ ؼتِه

تقْ ثهٝ ؾوهف   «. 312ه    313، )ثبقاـ اجفيك ؼـ ٌؿـ قٔبٖ(، ُِ 1375غبٔبزي، »قٖ ٔعفٚؾ ٌؽٜ اوك...  ؼِٝ

ٚ « ؼٚزهي »ٞبي ؼاغّي اجفيك ؼـ ٔمبثُ ٘شفٚٞهبي   غٛاٞبٖ ؼـ ؼٚـٜ خًٙ اوك وٝ يىي اق وٍٙفٞبي ٍٔفٚ٘ٝ

 «.140، َ 1386اي،  ٚيدٛيٝ»لفاـ ؼاٌتٝ اوك. « قٖ ؼتِٝ»ؼِٚتشبٖ؛ ؼْ ٕٞشٗ ثبقاـ 
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ـا ثٝ اعٙشّي ثىٍهب٘ؽ يهب ٘هٝ. قيٙهت ـفٔهبٖ ؼاؼ ٚ ق٘هبٖ       « 1ثبقاـ ـاوتٝ»اٛا٘ؽ  بيب ٚي ٔي

بٔبؼٜ وفؼ٘ؽ ٚ ثبقاـيبٖ اق افن، وفاوف ثبقاـ ـا اعٙشُ وفؼ٘هؽ. ٚ زهٖٛ   ٞبيٍبٖ ـا  زٕبق

ثىتٙؽ، ثهٝ  ـا « ثبقاـ ـاوتٝ»خبي ايىتبؼٖ ٘جٛؼ ٞف وؽاْ ثٝ وٙبـي ٌفيػتٙؽ. زٖٛ ق٘بٖ 

لبـي[ ه وٝ ٘كؼيه غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ ثهٛؼ ه ضفوهك ٕ٘ٛؼ٘هؽ ٚ       وٛـپٛوي ]پُ لبـي»وٛي 

ـوشؽ؛ ٚي وٝ ثىشبـ افوشؽٜ ثهٛؼ ٚ اق  « لبئٓ ٔمبْ»زٖٛ ـفيبؼ ٚ ِؽاٞبي ب٘بٖ ثٝ ٌٛي 

اي ٍ٘فاٖ ثٛؼ، ثٝ اٚثبٌبٖ ٚ ٔكؼٚـاٖ غٛؼ ؼوتٛـ ؼاؼ اهب ثهٝ وهٛي خٕعشهك      ابـاج غب٘ٝ

 ٌّشه وٙٙؽ.

اي ثفؼاٌتٝ ٚ ثٝ ثبتي ثبْ ــتٙؽ ٚ ٔفؼْ ـا ثهٝ ٌِّٛهٝ    ـاٖ ٞف وؽاْ اوّطٝبٖ ٔكؼٚ 

ٞب ؼـ غٍٛ٘بٖ ؼّتشؽ٘ؽ. ؼـ ايٗ ٔٛله  ثهٝ    ٚ عبْ غٛ٘شٗ ثٝ ـاٜ اـتبؼ ٚ غشّي ُثىتٙؽ. لت

ـا ٔٛـؼ ضّٕٝ « لبئٓ ٔمبْ»ٔشفقا[ غجف ثفؼ٘ؽ وٝ ٔفؼْ غب٘ٝ  ضٕفت ِٚشعٟؽ ]ٔظففاِؽيٗ

ٚات  ؽ ٚ اق ٌِّٛٝ ٚ وٍتٝ ٌؽٖ ٘شهك افوهي ٘ؽاـ٘هؽ. ضٕهفت    ا٘ لفاـ ؼاؼٜ ٚ قيف ٚ قثف وفؼٜ

پشبٔي ثٝ ٔفؼْ ـفوتبؼ وٝ أفٚق ـا ِجف ٚ ضِّٛٝ وٙٙؽ اب غٛؼ ـفؼا زبـٜ وبـ ـا ثشبثٓ. ٚ 

ٞهب ٌهٛي ٘هؽاؼٜ ٚ ثهٝ      ثٝ ايهٗ ضهفؾ  « ثبٌي ؼٜ قيٙت»ٞب ـا ؼٚثبـٜ عبؼت٘ٝ وبقْ. أب  ٘فظ

                                                 
ٚ٘ك افيٗ، وبُٔ ثبقـا خؽيؽ ه اق ثكـي  ـاوتٝ»ه   1 ٝ     افيٗ ٚ پفـ ٞهبي اجفيهك اق ٘مٙه ٘ظهف اٙهٛب ٍٔهبؼُ ٚ     اهفيٗ ثبقـا

ٞبي ايٗ ٌٟف ٔي ـفٌٚٙؽٌبٖ ٚ ٔؽبقٜ ـٖا ؼـ ثشٗ ؼيٍف ثبقـا ـاو« ثبٌؽ. ؼا  8وهفاي( )  10تٝ ثبقـا خؽيهؽ اعهؽاؼ )  ؼـ 

ؼ.  8ؼاتٖ( ٚ ) 5اشٕسٝ( ) ٚاثىتٝ( ٚخٛؼ ؼـا  «.275ه  276، ٕٞبٖ، ُِ 1375غبٔبزي، »ثبقـا وٛزه 

ـاوتٝ ـاوتٝ»ه  ؼ اب  ـا ]ثعهؽ اق     ثبقـا خؽيؽ... ٔفوك ثمُ ؼْٚ ـفي ثبقـا لؽيٓ، لؽٔك ثشٍتفي ؼـا ـفٌٚبٖ ثهبقـا اجفيهك 

ٝ   ٔظففيٝ ثب پٙح ٌجىٝ ثبقـا ا٘ ـاوتٝ ثبقـا لؽيٓ ثبيؽ خىتدٛ وهفؼ وهٝ ؼتِه ـا    فاؾ[ ؼـ  قٖ وٛزهه ٚ ٔشفقاخّشهُ 

ؼ. ـثفؼـا ، 1372ٔدٕٛعٝ ٔمهبتت ٘ػىهتشٗ ٔدٕه  ثفـوهي ثهبقـا ؼـ ـفٞٙهً ٚ إهؽٖ خٟهبٖ اوهالْ،          « »٘شك ؼ

ٍٍبٜ اجفيك، )ٔمبِٝ ؼوتف ٌفمي(  «.ؼ٘ا

ٛثي اٗي ثبقـا ٝث ثبقـا پبوك ٟبي خٙ ت ٝ ثبقـا زي ٘ا ٖ ث َ ب ٕب ٝ       ٞب ٌٚ  ـاوهت  ٗ ٝ ايه ٝ ثه ه ـ ؼثبؼػ٘ب ٚ ثهبقا ٝ ٔٙتٟي اوك  ِبؼلش

ؼ.  ي )ٞفتٝ»ـٜا ؼـا ـٚا ٜٔب  18ٌٙجٝ  ٌٟف( پٙح ٘بٔٝ ه ٔٙتٍفٜ ؼـ ٍٍٔشٗ ٚ  «.10)ٔمبِٝ ؼوتفٌىٛٞي(َ   1383اشف

يىؽ:  ؼـ ٔٛـؼ لؽٔك ثبقـا اجفيك ٘شك ٔي« ٌفمي»ؼوتف  ثهبقـا اجفيهك اق لهفٖ زٟهبـْ ٞدهفي لٕهفي ؼـ ٔٙهبث         »ٛ٘

ٞبي ٔىمؿ اجفيك ضؽالُ ٞكـا وهبَ ٔهي   وك، په ٔئػتّؿ بٔؽٜ ا ٖٛا ٌفك وٝ اق عٕف ثبقـا هب ثٙهبي     ا ٌهؿـؼ، ٔا

ـا ٔدهؽؼاً ثٙهب        ٚاوٙٝ لفـا ٌفـتٗ ايٗ ٌٟف ثف ـٚي وٕفثٙؽ قِكِٝ وهٝ ثبـٞهب ٚيهفٖا ٌهؽٜ ٚ بٖ  ـعّي ثبقـا اجفيك ٝث 

ٛؼٜ ؽ. ٕ٘ ٝ »ثبٌهؽ.  « ٔهشالؼي  1840اهب   1860ٞبي ثشٗ  ثبيؽ يبؼٌبـ وبَ« »٘ا ٔمهبتت ٘ػىهتشٗ ٔدٕه      ٔدٕٛعه

 ،... ٍٍبٜ اجفيك )ٔمبِٝ ؼوتفٌفمي(1372ثفـوي ثبقـا  «.، ؼ٘ا
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ٖ ثؽٞٙؽ وٝ ثف وهف لهَٛ ٚ لهفاـ غهٛؼ     خٕعشك اعالٖ وفؼ وٝ ؼٚثبـٜ ثٝ پب غشك٘ؽ ٚ ٍ٘ب

 ٞىتٙؽ.

ايٗ ضمشف ]ٔشفقاـفظ[ بٖ ـٚق اق افن، اق غب٘ٝ ثشفٖٚ ٘شبٔؽْ، ؼٚثبـٜ ِؽاي اٛح ٚ  

 ٌؽْ. افًٙ ثّٙؽ ٌؽ ٚ اق افن ؼاٌتٓ ؼيٛا٘ٝ ٔي
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 اجفيك ٘مٍٝ ثبقاـ
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 فصل سوم:

 (Cecil G.Wood)گسارش سيسيل ٍٍد 

 در هَرد جٌبص زًاى تبريس سركٌسَل اًگليس
 

پبٌب ٚ خٙجً ق٘بٖ اجفيهك   يىي اق ٔٙبث  ٚ اوٙبؼ ؼوك اِٚي وٝ ؼـ ٔٛـؼ لشبْ قيٙت

ي وفوٙىَٛ ٚلك اٍّ٘شه ؼـ اجفيهك  ٞب . ق؛ ؼـ ؼوتفن اوك، ٌكاـيٞ  1313ؼـ وبَ 

ثبٌهؽ،   ( ثٝ وفشف اٍّ٘شه ؼـ اٟفاٖ ٔهي Cecil G. Wood« )وشىشُ ٚٚؼ»بٖ ؼٚـٜ؛ يعٙي 

ٔهٛـؼ ثفـوهي   « پبٌهب  قيٙهت »وٝ ٔتبوفب٘ٝ ابوٖٙٛ ايٗ اوٙبؼ ٚ ٔؽاـن ؼـ ـاثٙٝ ثب لشبْ 

ٓ ا٘ؽ. ؼـ ٔٛـؼ ايٗ اوٙبؼ وهٝ ؼـ اؼأهٝ ايهٗ ـّهُ ثهٝ ثفـوهي بٟ٘هب غهٛاٞش         لفاـ ٍ٘فـتٝ

 پفؼاغك؛ ٔٙبِت قيف لبثُ اؿوف اوك:

ؼوتفاثهفاٞشٓ  »٘ػىك بٖ وٝ ايٗ اوٙبؼ اٛوٗ ٘ٛيىٙؽٜ ٚ ٔطمهك ٌفا٘مهؽـ بلهبي     

اطفيٓ اٙجبوٛ؛ اِٚشٗ ٔمبٚٔهك ٔٙفهي ؼـ ايهفاٖ ٚ عّهف     »ٞبي  ٘ٛيىٙؽٜ وتبة« اشٕٛـي

ٝ « غجفي ثي ؛ ِهؿا اق ايهٗ خٟهك ثبيهؽ ٔهؽيٖٛ ٚ       ؼـ ؼوتفن ٔطممبٖ ايفا٘ي لفاـ ٌفـته

 ـ ايٍبٖ ثبٌشٓ.وپبوٍكا

)وٝ « پبٌب قيٙت»؛ ايٗ اوٙبؼ ـا ٘ٝ ؼـ ـاثٙٝ ثب لشبْ «اثفاٞشٓ اشٕٛـي»بٖ وٝ بلبي ؼْٚ؛ 

ؼـ ضمشمك ٘شك ثٝ ايٗ لشبْ ٔفثٖٛ ثٛؼٜ(؛ ثّىٝ ؼـ اـاجهبٖ ثهب يهه ٔىهئّٝ وّهي؛ يعٙهي       

ٞهبي اٚاغهف    ٚ ٌهٛـي « ايفاٖ پشً اق ا٘مهالة ٍٔهفٚ٘شك  »اٚٔبب وشبوي ٚ اختٕبعي 

ا٘ؽ ٚ اِٛتً ثٝ ايٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ وٝ ايٗ  ٌبٜ؛ ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼٜ فاِؽيٗوّٙٙك ؼٚـٜ ٘بِ

٘شهك ثهٛؼٜ؛ ٞهشر ٌٛ٘هٝ     « قيٙت پبٌهب »، «خٙجً ق٘بٖ اجفيك ثٝ ـٞجفي»لشبْ؛ ٔفثٖٛ ثٝ 

 ا٘ؽ. اي ٘ىفؼٜ اٌبـٜ

لشهبْ  ثٙبثفايٗ ؼـ ايٗ ـُّ؛ ثب أبـبت ٚ اٛٔشطبت ا٘ؽوي بٖ ٞٓ ؼـ اـاجبٖ ايٗ ٚلبي  ثب 

ايهفاٖ پهشً اق   »اق ايٗ ٔمبِٝ اـقٌٕٙؽ ايٍهبٖ؛ اطهك عٙهٛاٖ     يثٝ اّػشّ« پبٌب قيٙت»

ا٘العهبت  »؛ وهٝ ؼـ ٍ٘هفيٝ   «ٌبٜ ٞبي پبيب٘ي وّٙٙك ٘بِفاِؽيٗ ا٘مالة ٍٔفٚ٘شك؛ وبَ

 ثٝ زبح ـوشؽٜ اوك؛ اٌبـٜ غٛاٞشٓ ٕ٘ٛؼ:« وشبوي ه التّبؼي
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َ  ٌفتٙي اوك وٝ يىي اق ٚيمٌي ٗ     ٞبي وهب ٜ  ٞهبي پبيهب٘ي وهّٙٙك ٘بِهفاِؽي  ؛ٌهب

ٌٛـي ؼـ ٌٟفٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ايفاٖ ثٛؼ وٝ ثٝ عّك ٘بغفوٙؽي ٍٕٞب٘ي اق ٘جٛؼ أٙشك ٚ 

ي ٚ ضىٛٔك ٔفوكي؛ ثب ثٟب٘ٝ ٌفاٖ ٌؽٖ اـقاق عٕٛٔي ثهٝ  بْ ٔطّّعؽاِك ٚ قٚـٌٛيي ضىّ

ٞب ٌفوك ق٘بٖ ؼـ بٟ٘ب ثٛؼ وٝ ٌهبٞي   ٞبي ثبـق ايٗ ٌٛـي ؼاؼ. اق ٚيمٌي ـظ ٔيٚيمٜ ٘بٖ 

ٌهؽ٘ؽ.   ٔفؼاٖ ٚ پشٍبپشً ب٘بٖ ؼـ اظهبٞفات ؼيهؽٜ ٔهي    ثب خفات ٚ خىبـت ثشٍتفي اق

ٗ   يىي اق ايٗ ٌٛـي ٌهبٜ ؼـ   ٞبي ٔعفٚؾ، ٍٞك ٘ٝ ٔبٜ پشً اق وٍتٝ ٌهؽٖ ٘بِهفاِؽي

 ٌٟف اجفيك ـٚي ؼاؼٜ ٚ ثٝ وٍتٝ ٚ قغٕي ٌؽٖ ٌفٚٞي اق ٔفؼْ ا٘دبٔشؽٜ اوك.

( وفوٙىَٛ اٍّ٘شه ؼـ اجفيك وٝ ؼـ ٚال  ٌهبٞؽ  Cecil G. Wood« )وشىشُ ٚٚؼ»

ٙي ـٚيؽاؼٞب ؼـ ايٗ ٌٟف ثٛؼٜ اوك ؼـ ٌكاـٌي ثٝ ؼيٛـا٘ؽ وفشف اٍّ٘شه ؼـ اٟهفاٖ،  عش

عاللٍي ٔمبٔبت ٔطّي بؾـثبيدبٖ وٝ ٔفؼٔبٖ ايٗ غٙهٝ   اٛخٟي ٚ ثي په اق اٌبـٜ ثٝ ثي

ا٘هؽ،   ـا ثٝ ضبَ غٛؼ ٌؿاٌهتٝ ٚ ؼـ قٔشٙهٝ اهبٔشٗ بؾٚلهٝ ٚ ــهبٜ بٟ٘هب الهؽأباي ٘ىهفؼٜ        

ا٘هؽ ؼـ ـٚق ٚـٚؼ   وٝ ٌفوٙٝ ٚ ٌفـتبـ لطهٗ ٚ ؼهال ٌهؽٜ   ٞب  ٘شٕي اق اجفيكي»٘ٛيىؽ:  ٔي

ِٚشعٟؽ ثٝ اجفيك )ؼـ ثبقٌٍك اق اٟفاٖ وٝ ثفاي ٔعبِدٝ ثٝ ب٘دهب ــتهٝ ثهٛؼ( ؼوهك ثهٝ      

)پشٍىبـ ضىٛٔك بؾـثبيدبٖ(  1اظبٞفات وٛزىي ؼـ ثبقاـ اجفيك قؼ٘ؽ. أب ٚلتي لبئٓ ٔمبْ

 ٚٔبب ـا ؼاؼ، بـاْ ٌؽ٘ؽ.ٔشفقا( ثٝ ب٘بٖ ٚعؽٜ ثٟجٛؼ ا اق ٘فؾ ِٚشعٟؽ )ٔظففاِؽيٗ

ك ثهٝ  ( ٌهٕبـي اق ق٘هبٖ اجفيه   1313)ٌٍٓ ِفف  1895لٚيشٝ  29ؼـ ـٚق ؼٌٚٙجٝ 

ٔطُ البٔك لبئٓ ٔمبْ ــتٙؽ اب ٘شبقٞبي غٛؼ ـا ثٝ بٌبٞي اٚ ثفوب٘ٙؽ ٚ اٟؽيؽ وفؼ٘ؽ اٌف 

ثٝ ٌىبيك بٟ٘ب ـوشؽٌي ٍ٘ٛؼ ٌٛـي غٛاٞٙؽ وفؼ. ثب بٖ وٝ زٙؽ ثبـ ثهٝ ٔهفؼْ ٚعهؽٜ    

ٞب غىهتٝ ٌهؽٜ ثٛؼ٘هؽ؛     ؼ، ِٚي وبـي ِٛـت ٍ٘فـك ٚ ب٘بٖ وٝ اق ايٗ ٚعؽٜؼاؼٜ ٌؽٜ ثٛ

( ٌهٕبـي اق ق٘هبٖ اجفيهك ِهجص ثهٝ      1313ِهفف   11) 1895٘بزبـ ـٚق ٌٙجٝ وْٛ اٚت 

ٟ٘هب پشٛوهتٙؽ ٍٕٞهي ثهٝ     ٞب ـيػتٙؽ ٚ په اق بٖ وٝ ق٘بٖ ٚ ٔفؼاٖ ثىشبـي ثهٝ ب  غشبثبٖ

ي ب٘دب ٘كؼيه ثٝ يىّؽ وٛاـ ك لبئٓ ٔمبْ ضفوك وفؼ٘ؽ، أب ؼـ ٘كؼيىوٛي ٔطُ وىٛ٘

ثب وٕه ٌفٚٞي اق ٘فـؽاـاٖ لبئٓ ٔمبْ خّٛ خٕعشك ـا ٌفـتٙؽ. ٚلتي ق٘بٖ ٚ ٌهٕبـي اق  

                                                 
غبٖ ّٔمت ثهٝ وهبعؽإِّه ٚ لهبئٓ ٔمهبْ ـفق٘هؽ ٔشفقأطٕهؽ اق وهبؼات ٘جب٘جهبيي          ه ٔشفقاعجؽاِفضشٓ  1

 بؾـثبيدبٖ.
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ٔفؼاٖ ثٝ وٛي ؼـٞبي ٚـٚؼي ٔطُ وىٛ٘ك لبئٓ ٔمبْ ضّٕٝ ثفؼ٘ؽ، وهٛاـٞب ثهٝ وهٛي    

ب٘بٖ باً ٌٍٛؼ٘ؽ ٚ ؼـ ٘تشدٝ پٙح اٗ اق ٔفؼاٖ ؼـ خّٛ غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ ٚ وٝ اهٗ ـٚي  

بٚـ ثٝ لتُ ـوشؽ٘ؽ. ؼـ ايٗ ٍٞٙبْ خٕعشك ثٝ وٛي ثبقاـ وفاقيف ٌؽ ٚ ثب ـفيبؼ اق پُ ٔد

ٞهب   ٞبي غٛؼ ـا ثجٙؽ٘ؽ؛ ٌٕبـي ثهٝ ؼهبـت ٚ زپهبَٚ ٘هب٘ٛايي     غٛاوتٙؽ ؼوبٖ ؼيٍفاٖ ٔي

پفؼاغتٙؽ ٚ ٌفٚٞهي ثهٝ وهٛي وهبظ ِٚشعٟهؽ ضفوهك وفؼ٘هؽ ٚ ؼـ ب٘دهب ثهٝ اظهبٞفات           

 پفؼاغتٙؽ.

٘ؽاقي وفؼ٘ؽ ٚ ؼٚ اٗ وٍتٝ ٌؽ٘ؽ. اظبٞفوٙٙؽٌبٖ ؼـ ايٙدب ٘شك ٔطبـظبٖ وبظ اشفا

خٙبقٜ ؼٚ وٍتٝ ٌؽٜ ـا ثفؼاٌتٙؽ ٚ ثٝ وٛي ثبقاـ ــتٙؽ. ايٗ عؽٜ ثهٝ ؼٚ ؼوهتٝ امىهشٓ    

ٌؽ٘ؽ، يه ؼوتٝ ثٝ يىي اق ٔىبخؽ ؼـ ٘كؼيىي بٖ ٔطُ پٙبٞٙؽٜ ٌؽ٘ؽ ٚ ؼوهتٝ ؼيٍهف   

ؽ اب ثبقٌٍهك  ثٝ وٙىٍِٛفي ـٚوشٝ ــتٙؽ ٚ ؼـ ب٘دب ؼوك ثٝ اطّٗ قؼ٘ؽ ٚ اعالْ وفؼ٘

( وفشُ وفوٙىٍِٛفي ـٚوشٝ وٝ ثٝ يشالق ــتهٝ ثهٛؼ،   Prince Dabija« )خب پف٘ه ؼاثي»

ٌفتٙؽ اق ـىبؼ ٚ ثؽــتبـي ٔمبٔبت ؼِٚتي غىهتٝ ٌهؽٜ ٚ    ؼـ ب٘دب غٛاٞٙؽ ٔب٘ؽ. ب٘بٖ ٔي

اي ٞىتٙؽ. ٌت ٍٞٙهبْ   اِطٕبيٍي ٞف ثشٍب٘ٝ خبٍ٘بٖ ثٝ ِت ـوشؽٜ ٚ بٔبؼٜ پؿيفي اطك

( ثٝ وفوٙىهٍِٛفي ثبقٌٍهك. ٚعهؽٜ ؼاؼ وهٝ ثهب      Prince Dabija« )خب پف٘ه ؼاثي»ٚلتي 

ِٚشعٟؽ ؼيؽاـ غٛاٞؽ وفؼ ٚ افاشجي غٛاٞؽ ؼاؼ وٝ اـقاق عٕٛٔي ثٝ ثٟبي ٔعمَٛ اعشهشٗ  

ٚ ؼـ ؼوههتفن عٕههْٛ ٌؿاٌههتٝ ٌههٛؼ. ٔفؼٔههبٖ ثههب ايههٗ ٚعههؽٜ بـاْ ٌفـتٙههؽ. وفشههُ    

ٗ وف يهؽاـ وهفؼ ٚ لهَٛ    ٔشهفقا( ؼ  وٙىٍِٛفي ـٚوشٝ ؼـ ٕٞبٖ ٌت ثب ِٚشعٟؽ )ٔظففاِهؽي

 «.ٌفـك وٝ اـقاق ـفاٞٓ ٚ ؼـ ؼوتفن ٔفؼٔبٖ ٌؿاٌتٝ ٌٛؼ

ثؽيٟي اوك وٝ ـٞجفي ٔفؼْ اجفيك ؼـ ايٗ لشبْ ثف عّشٝ لبئٓ ٔمبْ ٚ عٕبَ ؼِٚتي؛ 

پبٌهب ايهٗ قٖ    اوهك، ثهب قيٙهت    ٜٕٞسٙبٖ وٝ ؼـ ـُّ ؼْٚ؛ ٕٞشٗ ثػً اٌبـٜ ٌفؼيهؽ 

وهٝ  « ٔشفقاـهفظ »ٌهبعف بٖ ؼٚـٜ  « افوي»اي بؾـثبيدبٖ ثٛؼٜ ٚ اٌعبـ  لٟفٔبٖ ٚ اوٙٛـٜ

 1ٌهؽٜ؛ ٔإيهؽ ايهٗ ّٔٙهت اوهك.      غٛؼ ٚي ٕٞسٙشٗ اق ٌبٞؽاٖ بٖ ٚلبي  ٔطىٛة ٔي

ـا عبٔهُ اِهّي وهبقٔب٘ؽٞي ٚ ـٞجهفي     « پبٌهب  قيٙهت »؛ «ٔشفقاـهفظ »ٌفتٙي اوك وهٝ  

 ؼـ ايٗ ٚالعٝ ٔعفـي وفؼٜ اوك.وٙٙؽٌبٖ اجفيك  لشبْ

                                                 
 اي اق افخٕٝ ـبـوي بٖ ؼـ ـُّ ؼْٚ ٕٞشٗ ثػً ]ثػً وْٛ[ ؾوف ٌفؼيؽ. ه ايٗ اٌعبـ ٚ غالِٝ 1
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بٔشك  ٌكاـي غٛؼ ثب ِطٗ ٌّٝ ؛ وفوٙىَٛ اٍّ٘شه ؼـ«اثفاٞشٓ اشٕٛـي»ثٝ ٌ٘ٛتٝ 

٘ٛيىؽ، ٚلتي ِٚشعٟؽ ٌٙشؽ وٝ وفوٙىَٛ ـٚوشٝ اق ٔطُ يشاللي غهٛؼ عهبقْ اجفيهك     ٔي

ٌؽٜ اوك، يىي اق اـىفاٖ غٛؼ ـا ٘كؼ اٚ ـفوتبؼ ٚ پشبْ ؼاؼ وٝ اق بٔؽٖ ثٝ ٌهٟف زٍهٓ   

ثپٌٛؽ ٚ خبٖ غٛؼ ـا ثٝ غٙف ٘شٙؽاقؼ ٚ ٕٞسٙشٗ ؼـ ؼيؽاـ ثب اٚ ٌفتهٝ ثهٛؼ ثٟتهف اوهك     

ؼا٘ىك وفوٙىَٛ اٍّ٘هشه   ٝ قٚؼاف ثٝ ٔطُ يشاللي غٛؼ ثبقٌفؼؼ، أب ثب بٖ وٝ ٔيٞفز

 ٘شك ؼـ بٖ ٍٞٙبْ ؼـ ٔطُ يشاللي وفوٙىَٛ ـٚوشٝ اوك؛ زٙشٗ پشبٔي ثٝ اٚ ٘ؽاؼٜ ثٛؼ.

پبٌهب[   ( ق٘بٖ اجفيك ]ثٝ ـٞجهفي قيٙهت  1313ِفف  12) 1895اٚت  4ـٚق يىٍٙجٝ 

ٞبي ب٘بٖ ثٝ عُٕ ٘شبٔؽٜ، ٌهفؼ بٔؽ٘هؽ ٚ    وٝ ؼيؽ٘ؽ ٞشر الؽأي ؼـ خٟك ابٔشٗ غٛاوتٝ

قؼ٘هؽ   ثب ا٘جٛٞي ؼيٍف اق ٞف ٘جمٝ ثٝ وٛي ٔطُ البٔك لبئٓ ٔمبْ ـٚا٘ٝ ٌؽ٘ؽ ٚ ـفيبؼ ٔي

 ٗ ٔشهفقا[ ـا   اب اق ؼوك ايٗ ٔبٔٛـاٖ ٚ اعٛاٖ ٚ اّ٘بـٌبٖ وٝ پشفأٖٛ ِٚشعٟؽ ]ٔظففاِهؽي

ٛ٘ك لهبئٓ ٔمهبْ   ا٘ؽ غالَ ٍ٘ٛيٓ اق پب ٘ػٛاٞشٓ ٍ٘ىك. ايٗ ثبـ زٖٛ ٔطهُ وهى   ٌفـتٝ

ٔطبـظ ٚ ٍٟ٘جبٖ ٘ؽاٌك )ٚ اٟٙب ثٝ ؼوتٛـ ِٚشعٟؽ وفثبقا٘ي ؼـ ٔىدؽ ٘كؼيه بٖ ٔطُ 

پٟٙبٖ ٌؽٜ ثٛؼ٘ؽ( ٔفؼٔبٖ ٚاـؼ ٔٙكَ لبئٓ ٔمبْ ٌؽ٘ؽ ٚ ثٝ زپبَٚ بٖ پفؼاغتٙهؽ ٚ ثهبغ   

ْ »پشفأٖٛ بٖ ـا ٞٓ اػفيت وفؼ٘ؽ؛  اِعّٕهب ــتٙهؽ ِٚهي ؼـ     وپه اق ب٘دب ثٝ ٔٙكَ ٘ظهب

ٌِّٛٝ ـٚثفٚ ٌؽ٘ؽ ٚ يه قٖ ٚ يه ٔفؼ ثٝ لتهُ ـوهشؽ٘ؽ ٚ ٌفٚٞهي ٞهٓ     ب٘دب ثب ٌّشه 

 «قغٕي ٌؽ٘ؽ.

ٔشفقاخهٛاؼ( ثهب    ؼـ ٕٞبٖ ضبَ ٌفٚٞي اق ٘الة ٚ وهبؼات ثهب پىهف ٔدتٟهؽ )ضهبج     

ٔشفقا ؼيؽاـ ٚ ٌفتٍٛ وفؼ٘ؽ. ِٚشعٟؽ ثب ؼوك ٌ٘ٛتٝ ثٝ بٟ٘ب ٚعؽٜ ؼاؼ وهٝ ثهٝ    ٔظففاِؽيٗ

ٖ  ٚ 1قٚؼي ثفاي ــ  ٘شبقٞب الؽاْ غٛاٞؽ وفؼ ثٟهبيي ٘شهك اعشهشٗ ٚ ثهٝ ثبقٔب٘هؽٌبٖ       غهٛ

 اٛٔبٖ اعششٗ ٌفؼيؽ(.ثٟب ؼٚيىك  ٌؽٌبٖ پفؼاغك غٛاٞؽ ٌؽ. )ٔجّػ غٖٛ وٍتٝ

ثعؽ اق ظٟف ٕٞبٖ ـٚق ٌبي  ٌؽ وٝ لبئٓ ٔمبْ اوتعفبي غٛؼ ـا ثٝ ِٚشعٟهؽ اىهّشٓ   

ـ غبٖ ـا اق ٔمبْ ثشٍّفثشٍي ثفوٙهب  وفؼٜ اوك. پشً اق بٖ ِٚشعٟؽ؛ ؼأبؼ اٚ يعٙي ِٙفعّي

ثبٌي ثشٍّفثشٍي وهٝ   اِىّٙٙٝ ـا ثٝ خبي اٚ ٌٕبٌتٝ ثٛؼ. ٘بيت وفيٓ، ـفاي وفؼ ٚ ّ٘فت

ؼا٘ىهتٙؽ،   ٞبي غٛؼ ٔي ٞب اٚ ـا ثبعث غشّي اق ثؽثػتي ٔفؼي ٌفٚـ ٚ ثؽ٘بْ ثٛؼ ٚ اجفيكي

                                                 
 ٌبٞي ثٛؼٜ اوك. 16لفاٖ ٚ  2ٌبٞي ٚ ٌٌٛك ٌٛوفٙؽ يه ٔٗ  12ه ثٟبي ٘بٖ ؼـغٛاوتي يه ٔٗ  1
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ثٝ وفوٙىَٛ اٍّ٘شه ٌفتٝ ثٛؼ ايٗ ٔفؼ ثبيؽ اعؽاْ ٌٛؼ؛ أهب   1ق٘ؽا٘ي ٌؽٜ ثٛؼ. وبـٌكاـ

ٜ ثٛؼ وٝ پشً اق بٖ ثبيؽ ٔطبوٕٝ ٌٛؼ، قيفا ٌهٕبـي اق ـٚوهبي اٚ   وفوٙىَٛ پبوع ؼاؼ

 ٘شك ٔب٘ٙؽ اٚ ٌٙبٞىبـ٘ؽ.

ــهك   ٞبي ِٚشعٟؽ ٔجٙي ثهف اِهالش أهٛـ ٘جهٛؼ ٚ ا٘تظهبـ ٔهي       أشؽ قيبؼي ثٝ ٚعؽٜ

ٞهب ٚ وهبوٙبٖ    اؼتٍبٌبت ثشٍتفي ـٚي ؼٞؽ. ابوٖٙٛ ٔفؼْ ٌٛـٌي ٘ىجك ثهٝ غهبـخي  

 ٚٔ  ٔعّْٛ ٘جٛؼ اب وي اؼأٝ غٛاٞؽ يبـك.ٔىشطي ٌٟف ــتبـ غٛثي ؼاٌتٙؽ ٚ ايٗ 

ٌهؽ.   ( ؼـ اجفيك ٘جٛؼ، ٚٔ  غشّهي ثهؽاف ٔهي   General wagner« )ل٘فاَ ٚاٌٙف»اٌف 

     ٓ اوٙهٖٛ ؼـ   )ل٘فاَ ٚاٌٙف ـٚق خٕعٝ ٕٞفاٜ ٌفٚٞب٘ي ثفاي اطمشهك ثهٝ ٌهٟف بٔهؽٜ ٚ ٞه

ي اِّي اوك ٚ اق افن ايٗ وٝ وفثبقاٖ وٝ ضمٛلٍبٖ پفؼاغهك ٍ٘هؽٜ ـهفاـ     وفثبقغب٘ٝ

 وٙؽ.( وٙٙؽ، ب٘دب ـا افن ٕ٘ي

زٙؽ ـٛج وفثبق وٝ ؼـ اجفيهك ٞىهتٙؽ اق اـىهفاٖ غهٛؼ وهػك ثشهكاـ ٚ ثهٝ ب٘هبٖ         

ٌٛيٙؽ ٕٞٝ االي اـىفاٖ ّٔفٚؾ وفوشىٝ وفؼٖ بٟ٘ب ٚ ؼقؼيهؽٖ   ثؽثشٙٙؽ. وفثبقاٖ ٔي

   2وٙٙؽ. ٗ اق ل٘فاَ ٚاٌٙف ا٘بعك ٔيٌٛؼ. وفثبقاٖ ـم اق ضمٛق ا٘ؽن ب٘بٖ ٔي

اٍّ٘شه ؼـ اجفيك وٝ ـٚق ثعهؽ ؼـ ٌهكاـي ؼيٍهفي ثهٝ      وفوٙىَٛ« وشىُ ٚٚؼ»

    َ ٞهبي ـفا٘ىهٝ ٚ    وفشف اٍّ٘شه ؼـ اٟفاٖ په اق اٌبـٜ ثٝ ٘بٔٝ ٍٔهتفوي وهٝ ثهب وٙىهٛ

 ٌٛيؽ: ا٘ؽ، ٔي ٔشفقا( ٌ٘ٛتٝ عثٕب٘ي ثٝ ِٚشعٟؽ )ٔظففاِؽيٗ

ُ     ي ٘ظبْ ؼاـ ٚ ؼوتٝ ي ـٚضشٝ إِّهه ٚ ؼثشفاِىهّٙٙٝ    اِعّٕب وهٝ لهبئٓ ٔمهبْ، ٚوشه

ي بٟ٘ب ؼـ ا٘فاؾ ِٚشعٟؽ ٞىتٙؽ، ثىشبـ إهعشؿ ٌهؽٜ اوهك. لهبئٓ      ثفخىتٕٝ٘بيٙؽٌبٖ 

اي ؼـ ثشىك يهب   ٔمبْ ثٝ البٔتٍبٜ ِٚشعٟؽ ؼـ ٌٟف پٙبٞٙؽٜ ٌؽٜ ٚ غٛؼ ِٚشعٟؽ ثٝ ؼٞىؽٜ

 وي ٔبيّي ٌٟف ــتٝ اوك.

اٌتجبٜ ٌكاـي لجّي غٛؼ ـا اّطشص وفؼٜ ٚ ٌفتٝ اوهك، وىهب٘ي   « وشىشُ ٚٚؼ»

اي... ـا اق  ا٘ؽ، ثّىهٝ لهبئٓ ٔمهبْ عهؽٜ     ا٘ؽ ٘ظبٔي ٘جٛؼٜ وفؼٜ ٔي وٝ اق غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ ؼـبب

                                                 
ي ضمهٛلي ٚقاـت أهٛـ غبـخهٝ     ثهٛؼ وهٝ پهشً اق بٖ ؼـ اؼاـٜ   « اِعبثؽيٗ قيٗ»ه وبـٌكاـ ٌػّي ثٝ ٘بْ   1

 وفؼٜ اوك. غؽٔك ٔي

 (f. o. 539/70 ؼـ اٟفاٖ وشىشُ ٚٚؼ اق اجفيك ثٝ ٔٛـاشٕف ؼيٛـا٘ؽ 1895اٚت  5ٌكاـي ٔٛـظ )ه  2
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ٗ  «... اوىٛ» اِؽِٚهٝ )بغهفيٗ    ثفاي وٕه بٚـؼٜ ثٛؼٜ اب ثب ٌٕبـي اق وٛاـاٖ ٘هبٔٙظٓ عهش

 ا٘ؽ. ا٘ؽ وٝ اشفا٘ؽاقي وفؼٜ ضبوٓ اـٚٔشٝ( اق غب٘ٝ اٚ ؼـبب وٙٙؽ ٚ ايٙبٖ ثٛؼٜ

ٌهبيعبت ثىهشبـ اوهك اق     په اق پٙدٓ اٚت اظبٞفات ؼيٍفي ِٛـت ٍ٘فـتٝ ِٚهي 

ٞهبي غهبـخي ضّٕهٝ     بٟ٘ب ابٔشٗ ٍ٘هٛؼ، ثهٝ وٙىهٍِٛفي   ٞبي  خّٕٝ ايٗ وٝ اٌف غٛاوتٝ

ثبـ غهٛؼ خّهت ٕ٘بيٙهؽ. ــتهبـ وفشهُ       غٛاٞٙؽ وفؼ اب اٛخٝ اـٚپبيشبٖ ـا ثٝ ٚٔ  ـالوك

وفوٙىٍِٛفي ـٚوشٝ وٝ ٔطُ وفوٙىٍِٛفي ـا افن وفؼٜ ٚ ثٝ يشالق ــتهٝ اثهف ثهؽي    

 ٌتٝ ٚ ٔٛخت وبًٞ ٘فٛؾ ـٚوشٝ ٌؽٜ اوك.ؼـ ٔشبٖ ٔفؼٔبٖ ؼا

ٞبي اٍّ٘هشه ٚ ـفا٘ىهٝ ٚ عثٕهب٘ي يبؼؼاٌهك      اف ٌفتٝ ٌؽ؛ وٙىَٛ زٙبٖ وٝ پشً

ٍٔتفوي ثٝ ـبـوي ٚ ـفا٘ىٝ ثفاي ِٚشعٟؽ ـفوتبؼ٘ؽ ٚ ؼـ بٖ ـ٘ح ٚ ثهؽثػتي ٔفؼٔهبٖ ٚ   

ٞهبي ا٘فاـشهبٖ ِٚشعٟهؽ ـا ثفٌهٕفؼ٘ؽ ٚ      ــتهبـي  ظّٓ ٚ وتٓ ٔهبٔٛـاٖ ضىٛٔهك ٚ وهح   

ٞبي ٍٔفٚب ٔفؼٔبٖ ٚ ثفبٚـؼٖ ٘شبقٞهبي   ِٚشعٟؽ ـا ؼـ ـوشؽٌي ثٝ ؼـغٛاوك ٔىئِٛشك

خب وٙىَٛ ـٚوشٝ ثٝ ايٗ ثٟب٘ٝ وٝ يبؼؼاٌك ٚ ٔٙبِهت بٖ   ب٘بٖ يبؼبٚـ ٌؽ٘ؽ. پف٘ه ؼاثي

 1ؼـوك ٘شىك اق إٔبي بٖ غٛؼؼاـي وفؼ.

( وفوٙىَٛ اٍّ٘شه ؼـ ٌكاـي ؼيٍفي ثٝ اهبـيع  Cecil G. Wood« )وشىشُ ٚٚؼ»

 ٘ٛيىؽ: ٔي 1895اٚت  12

ـاجهٝ   ( ٌٛـايي ٔفوت اق ٔبٔٛـاٖ عهبِي 1895اٚت  11ٌٛيب ِٚشعٟؽ ـٚق ٌؿٌتٝ )»

ؼـثبـي اٍىشُ ؼاؼٜ ٚ لفاـ ٌؽٜ ٞف يه اق ضبٔفاٖ ٔجّؽي ثپفؼاق٘ؽ اب ٔمهؽاـي ٌٙهؽْ   

ٌبٞي يعٙي ثٟهبيي وهٝ پهه اق     12ثٝ ٘فظ ثبقاـ غفيؽاـي ٌٛؼ ٚ وپه اق لفاـ ٞف ٔٗ 

 فوب٘ٙؽ اب ؼّٝ اق غبـج ٌٟف ثفوؽ...ٌٛـي اعششٗ ٌؽ، ثٝ ـفٚي ث

ٌٛؼ وٝ ِٚشعٟؽ خفات ٘ؽاـؼ ؼـثبـيبٖ ثفٚإٙهؽي ـا ٔدجهٛـ    وبٖ ـٌٚٗ ٔي ثؽيٗ

وٙؽ اب ؼـ ا٘جبـٞبي غٛؼ ـا وٝ ؼـ بٟ٘ب ٞكاـاٖ غفٚاـ ؼّٝ ؼـ ضبَ ـبوؽ ٌؽٖ اوهك ثهبق   

ثٝ ٔمبٔهبت ضىهٛٔتي   وٙٙؽ. ثبقـٌب٘بٖ زٙبٖ اق ايٗ ٚٔ  غٍٍٕشٗ ٞىتٙؽ وٝ اق وٕه 

ؼا٘ٓ ؼـ زٙؽ ٔبٜ ٌؿٌتٝ اهب زهٝ    وٙٙؽ. اق ب٘دب وٝ ٔي ضُ ٍٔىالاٍبٖ غٛؼؼاـي ٔيؼـ 

                                                 
 (f. o. 539/70 ٔٛـاشٕف ؼيٛـا٘ؽ ؼـ اٟفاٖوفوشىشُ ٚٚؼ اق اجفيك ثٝ  1895اٚت  8ٌكاـي ٔٛـظ )ـ  1
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اهٛا٘ٓ ٔمبٔهبت    ا٘ؽاقٜ ؼـ اٟشٝ ٔبيطتبج ٔفؼٔبٖ ثهب غفهك ٚ ـوهٛايي عٕهُ ٌهؽٜ ٕ٘هي      

 ضىٛٔتي ـا وفقً٘ ٘ىٙٓ.

غٛاٞهؽ وهٝ    وشىشُ ٚٚؼ ؼـ پبيبٖ ايٗ ٌكاـي اق ٚقيف ٔػتبـ اٍّ٘شه ؼـ اٟفاٖ ٔي

ٞهب ٘تهبيح ٘هبٌٛاـي     افوهؽ ثهفاي غهبـخي    ٞبي اضتٕبِي وٝ ٔي ثفاي خٌّٛشفي اق بٌٛة

ٔشفقا( ثٝ عّهك   ِٚشعٟؽ )ٔظففاِؽيٗ»ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٘كؼ ٘بِفاِؽيٗ ٌبٜ پبؼـٔشب٘ي وٙؽ قيفا 

٘شك ٔفؼٔبٖ ـا اق ؼوك ؼاؼٜ اوك ٚ ا٘ؽن ٘شفٚي ٘ظبٔي ٘شك وٝ  وىتي، اعتٕبؼ ٚ ضىٗ

 1«ؼـ اغتشبـ اٚوك ثٝ قٚؼي ثٝ ٌٛـٌشبٖ غٛاٞٙؽ پشٛوك.

ٞهبي اجفيهك    ؼـثبـٜ ٘هببـأي  1895اٚت  19وشىشُ ٚٚؼ ؼـ ٌكاـي ؼيٍف ثٝ ابـيع 

 ٘ٛيىؽ: ٔي

ثٝ عّك ثؽي خٙه ٘بٖ ٚ وجىي ٚقٖ بٖ ٚ ٕٞسٙشٗ ضٕبيتي وٝ ِٚشعٟؽ اق لبئٓ »

 ٌٛؼ... اي ٘ببـأي ؼـ ٌٟف ؼيؽٜ ٔي وٙؽ، ٞٙٛق اب ا٘ؽاقٜ ٔمبْ ٔي

بي غٛؼ ـا ثف پٍك اٚ ٌىىتٝ عّثشٍّفثشٍي وٝ ثٝ عّك ـٚيؽاؼٞبي اغشف؛ ِٚشعٟؽ 

بثهبؼ   ٞب اق ـاٜ عٍهك  ٞبي غٛؼ ـا ـٞب وفؼٜ ٚ ثب ٌفـتٗ يه ـٚاؼيؽ اق ـٚن ثٛؼ، قٖ ٚ ثسٝ

ٌفٚٞهي اق ق٘هبٖ    (. لٞ  1313ِفف  25) 1895اٚت  17ـٚق  ثٝ ٍٟٔؽ ـفاـ وفؼٜ اوك...

ؼاغهك  ٌؽٌبٖ ثهٝ ثبقٔب٘هؽٌبٖ پف   ثٟبي وٍتٝ ؼـ ثبقاـ ثٝ ـاٜ اـتبؼ٘ؽ وٝ زفا ابوٖٙٛ غٖٛ

اٛٔبٖ اق ايهٗ ثبثهك پفؼاغهك     750ؼٞؽ ٍ٘ؽٜ اوك. ؼـ ٘تشدٝ ِٚشعٟؽ ٘بزبـ ٌؽ ؼوتٛـ 

اٛٔهبٖ وهٓ    2250، ٞٙهٛق  2ا٘ؽ اٗ ؼـ خفيبٖ ٌٛـي وٍتٝ ٌؽٜ 12ٌٛؼ. أب اق ب٘دب وٝ 

 «.اوك

وفوٙىَٛ اٍّ٘شه ؼـ اجفيك ؼـ ٌكاـي غٛؼ په اق اٌبـٜ ثٝ ـٟفوتي اق ا٘فاـشبٖ 

 73300ٚضب٘ي وٝ ؼـ ا٘جبـٞبيٍبٖ ؼوك وهٓ ٘كؼيهه ثهٝ    ي ـ ِٚشعٟؽ ٚ وىب٘ي اق ٘جمٝ

ا٘ؽ ٚ ايٗ وٝ ثبيؽ ضبوٕي تيك ثفاي بؾـثبيدهبٖ اعشهشٗ ٌهٛؼ ٚ     غفٚاـ ؼّٝ اضتىبـ وفؼٜ

 ٘ٛيىؽ: الؽأباي ثفاي ـفاٚا٘ي ٘بٖ ٚ ثٟجٛؼ خٙه بٖ ثٝ عُٕ بيؽ ؼـ پبيبٖ ٔي

                                                 
 (f. o. 539/70 اق اجفيك ثٝ ٔٛـاشٕف ؼيٛـا٘ؽ ؼـ اٟفاٖ 1895اٚت  12ٔٛـظ  وشىشُ ٚٚؼ ٌكاـيـ ) 1

٘فف ٚ اعهؽاؼ ٔدهفٚضشٗ ـا ٌّهك ٘فهف ؾوهف      ٌؽٌبٖ ايٗ ٚالعٝ ـا وي  اعؽاؼ وٍتٝ« اعتٕبؼاِىّٙٙٝ»ه   2

 «.1031، َ 2536ـٚق٘بٔٝ غب٘فات اعتٕبؼاِىّٙٙٝ، »وفؼٜ اوك. 
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ٚ ٔتٛخهٝ   ـاجٝ ٔطّي اق غٛاة ؼفّك ثشؽاـ ٌٛ٘ؽ ٚلك بٖ ـوشؽٜ وٝ ٔمبٔبت عبِي

ٔىئِٛشك غٛؼ ٌفؼ٘ؽ ٚ ثفاي ؼـٔبٖ ٚٔ  ٔطٙك قؼٜ ٚ اوفجبـ ايٗ ثػً اق وٍهٛـ وهٝ   

 1اي ثشٙؽيٍٙؽ. ٘تشدٝ ؼفّك ٚ وٛابٞي ب٘بٖ اوك، زبـٜ

( ٚقيهف ٔػتهبـ اٍّ٘هشه ثهب     Sir Henry Mortimer Durand« )وفٔٛـاشٕف ؼيٛـا٘هؽ »

فؼ وهبِكثٛـي ٚقيهف   ٞبي ؼـيبـتي اق وفوٙىَٛ اٍّ٘شه ؼـ اجفيك ثهفاي ِه   اـوبَ ٌكاـي

اف ٘شك ثٝ بٌبٞي ـوهب٘ؽٜ   ٘ٛيىؽ: زٙبٖ وٝ پشً أٛـ غبـخٝ اٍّ٘شه ؼـ ٌكاـي غٛؼ ٔي

ٞبي ثىشبـ ثؽي ٞىتٙؽ ٚ افؼيؽ ٘ؽاـْ وهٝ وهٛء ضىٛٔهك ٚ     ثٛؼْ، ا٘فاـشبٖ ِٚشعٟؽ بؼْ

  ٗ ٔشهفقا( ٔهفؼي    ضفَ ٚ بق ب٘بٖ ثبعث ٌٛـي ؼـ اجفيك ٌؽٜ اوك. ِٚشعٟهؽ )ٔظففاِهؽي

ٚقيفٔػتهبـ  ـٚي ب٘بٖ خٌّٛشفي وٙؽ.  اٛا٘ؽ اق قيبؼٜ پفٚـ اوك ٚ ٕ٘ي ٔعشؿ ٚ وبُٞ ٚ اٗ

اٍّ٘شه ا٘العباي ـا وٝ ؼـثبـٜ ٌٛـي اجفيك ثٝ ؼوك بٚـؼٜ ثٛؼ، ؼـ اغتشهبـ ِهؽـاعظٓ   

اِىّٙبٖ( ٌؿاٌك ٚ ؼٚوتب٘ٝ ثهٝ اٚ غب٘فٍ٘هبٖ وهفؼ زٙهشٗ ـٚيهؽاؼٞبيي وهجت        )أشٗ

ٖ وفبـي وفؼ ضّمٝ ٔبٔٛـاٖ ـبوهؽ  اِىّٙب اعتجبـي ؼِٚك ايفاٖ غٛاٞؽ ٌؽ ٚ ثٝ أشٗ ثي

 ؼـ پشفأٖٛ ِٚشعٟؽ ؼـ اجفيك ـا ثفٞٓ ق٘ؽ ٚ ٔفؼي تيك ثفاي اؼاـٜ وبـٞب ثٝ ب٘دب ثففوتؽ.

اِىّٙٙٝ ـا... ثٝ اجفيهك   اِىّٙبٖ ثٝ ٚقيفٔػتبـ اٍّ٘شه ٌفك ؼـ ٘ظف ؼاـؼ ٘ظبْ أشٗ

ك ٘هٝ ٔتٛخهٝ   ٌبٜ ٘شه ثففوتؽ ِٚي ٔعّْٛ ٘شىك ِٚشعٟؽ ثب ايٗ ٘ظف ٔٛاـمك ؼاٌتٝ ثبٌؽ. 

 2غٛاٞؽ ثٝ پىفي ـٍبـ ثشبٚـؼ. غٙف اوك ٚ ٘ٝ ٔي

ٌبٜ؛ پىفي ٔظففاِؽيٗ ٔشفقا ٕٞهفاٜ   زٙؽ ٔبٜ په اق بٖ ثب وٍتٝ ٌؽٖ ٘بِفاِؽيٗ

ٌبٜ ثف اػهك   ٞبي اٍّ٘شه ٚ ـٚن اق اجفيك ثٝ اٟفاٖ ــك ٚ ثب عٙٛاٖ ٔظففاِؽيٗ وٙىَٛ

 وّٙٙك ايفاٖ ٍ٘ىك.

                                                 
 (f. o. 539/70 ٔٛـاشٕف ؼيٛـا٘ؽ ؼـ اٟفاٖوفوشىشُ ٚٚؼ اق اجفيك ثٝ  1895اٚت  19ٌكاـي ٔٛـظ )ـ  1

 (f. o. 539/70 ثٝ ِفؼ وبِكثٛـي 1895اٚت  28ٔٛـظ  70ثٝ ٌٕبـٜ  ٌكاـي ٔٛـاشٕف ؼيٛـا٘ؽ)ـ  2
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 ديبا« العلواي مًظا»پاضا ٍ  زيٌب
 

ٚ يههبـاً٘ ضّٕههٝ ثههٝ غب٘ههٝ « پبٌههب قيٙههت»ٞههبي ٔفؼٔههي  يىههي ؼيٍههف اق عّٕشههبت

ضهبَ   اِعّٕبي ؼيجب اق ـخبَ ٔتٙفؿ ؼٚـٜ لبخبـيٝ ثٛؼٜ اوك. ثب ٔٙبِعٝ ٚ ثفـوي ٌفش ٘ظبْ

ٌٛؼ وٝ ايٗ غب٘ؽاٖ پف٘فٛؾ ٞٓ ؼـ ؼٚـٜ لبخبـيهٝ   ؛ ؼيؽٜ ٔي«اِعّٕبي ؼيجب ٘ظبْ»غب٘ؽاٖ 

ا٘هؽ ٚ ٞهٓ ؼـ ؼٚـٜ ثعهؽي يعٙهي ؼـ ؼـثهبـ       أٛـ ٟٔهٓ ايهٗ ؼٚـٜ ثهٛؼٜ   ؼـ ـان ثفغي اق 

 ا٘ؽ. ثفاي غٛؼ خبٜ ٚ ٔمبٔي ؼاٌتٝ« پّٟٛي»

 

 العلماي ديبا: ـ خانواده نظام

غهب٘ٛاؼٜ ؼيجهب ه    »ٚ ؼـ ؾيهُ  « ـخهبَ بؾـثبيدهبٖ ؼـ عّهف ٍٔهفٚ٘شك    »ؼـ وتبة 

يي، ـفق٘ههؽ ٔشفقأطٕههؽــش  ٘جب٘جههب اِعّٕههب ضههبج ، بٔههؽٜ اوههك: ٘ظههبْ«اِعّٕههب( )٘ظههبْ

ُ   ٔشفقاعّي اِمهؽـ ٚ ّٔٙهت    اِؽف ٔىتٛـي اق اؼثبي اجفيك ثٛؼٜ، اخؽاؼ اٚ اق وهبؼات خّشه

ق ؼـ  1327اِعّٕب په اق ٔفاخعك اق وهفف ٔىهٝ ؼـ وهبَ     ا٘ؽ. ٘ظبْ اِّؽـي ؼاٌتٝ ٘بيت

ٝ »، «إِّهٛن  بؼاة»، «اتؼثب ا٘شه»اجفيك ٚـبت يبـتٝ اوك. اق ابِشفبت اٚ  َ  اطفه ، «اتٔثهب

 اوك. «...ٔٛيوفف٘بٔٝ ـ»
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ف بٖ ـٚاٖ ٚ ٔٙبِت بٖ وٙطي اِعّٕب ؼـ اجفيك زبح ٌؽٜ، ٘ث ٘ظبْوفف٘بٔٝ ـٔٛي 

اوك، ِٚي اق ضشث ايٗ وٝ ثٝ ٔىبيُ ـٚق وٝ أفٚق ابـيع ٌؽٜ اوك اٌهبـٜ وهفؼٜ لبثهُ    

  ٗ ٌهبٜ ٚ ٌهفش ٌهىبـ ٔفضٕتهي وهٝ       اٛخٝ اوك. ٌفش ٌفـشبثي اٚ ثٝ ضٕهٛـ ٘بِهفاِؽي

ثٝ ٚي ـفوتبؼٜ ٚ ٌفش ٔدّه اطٛيُ ٘هٛـٚق ؼـ ؼـثهبـ    ٌبٜ غٛؼ ِشؽ وفؼٜ ٚ ٘بِفاِؽيٗ

ٌههبٜ ٌ٘ٛههتٝ ٚ خههٛاة ؼـيبـههك وههفؼٜ، اق  ٞههبيي وههٝ ثههٝ ٘بِههفاِؽيٗ اٚ، ِههٛـت عفيٕههٝ

ْ »ٞبي لبثُ ٔٙبِعٝ ايٗ وتهبة اوهك.    لىٕك اِعّٕهب زهٖٛ ثهفاؼـاً٘ ؼـ ؼوهتٍبٜ      ٘ظهب

ٙهؽاٖ  ضىٛٔتي ٚ ؼـثبـ ٟ٘فاٖ ٔمبْ ٚ ٘فٛؾ ؼاٌتٙؽ، ثٝ أشف٘ظهبْ ٌفٚوهي ٚ ِٚشعٟهؽ ز   

ثفؼ. أشف٘ظبْ ثف ٔؽ اٚ اطفيىبت وهفؼ. خٕعهي اق    وفؼ ٚ اق ب٘بٖ ضىبة ٕ٘ي ا٘بعك ٕ٘ي

ٚاؼاٌك وٝ ثٝ ااٟبْ اضتىبـ ثٝ غب٘ٝ اٚ ـيك٘ؽ ٚ بٖ ـا ؼهبـت ٕ٘بيٙهؽ. ؼـ اثٙهبي    ـخبِٝ ـا 

ؼاـ اِعّٕب اق وفبـت عثٕب٘ي ٚاـؼ اجفيك ٌؽ. ؼـ ايهٗ ٌشهف ٚ    اِؽِٚٝ ثفاؼـ ٘ظبْ ؼبـت، ٘بظٓ

شفي ؼـ اجفيك ؼـ ايٗ ثبـٜ وفٚؼٜ ٌؽ وٝ ثفٌفؼاٖ بٖ شٍٙبٜ وٍتٝ ٌؽ٘ؽ ٚ اّٙزٙؽ اٗ ث

 ايٗ ثٛؼ:

 «ؼي ِٚٝ باؽاٖ يئفٜ ؼٌٕٚشٛةاِؽّٓ ٘بظ»

 1316ؼـ وهبَ  « ٌبٜ ؼـ اجفيك ايٗ ٚالعٝ اق ضٛاؼ  ٟٔٓ ؼٚـٜ وّٙٙك ٔظففاِؽيٗ

؛ «ـخبَ بؾـثبيدبٖ ؼـ عّف ٍٔفٚ٘شك»تقْ ثٝ ؾوف اوك وٝ ٔإِؿ  1لٕفي ثٛؼٜ اوك.

اِعّٕهب ـا ٘بٌهي اق اطفوهبت أشف٘ظهبْ ٌفٚوهي وهٝ ثهفاي ثهبـ ؼْٚ ثهٝ           ابـاج غب٘ٝ ٘ظبْ

ٝ  »ثهٝ عٙهٛاٖ   بٖ پشٍىبـي بؾـثبيدبٖ ّٔٙهٛة ٌهؽٜ ثهٛؼ ؼا٘ىهتٝ؛ ٚ اق      ي  ؼهبـت غب٘ه

اِعّٕب ـا ٘شهك ااٟهبٔي اق وهٛي     يبؼ وفؼٜ ٚ ٕٞسٙشٗ اضتىبـ ؼّٝ اٛوٗ ٘ظبْ« ٔطتفٔشٗ

 2أشف٘ظبْ ؼا٘ىتٝ اوك.

اوك وٝ ؼـ اؼأٝ ثفاوبن ٔٙبث  ؼيٍف غٛاٞشٓ ؼيهؽ وهٝ اٚتً اضتىهبـ    ايٗ ؼـضبِي 

ؼـ بٖ قٔبٖ ٚالعشك ؼاٌهتٝ ٚ ااٟهبْ ٘جهٛؼٜ اوهك ٚ اق ٘فـهي      « اِعّٕب ٘ظبْ»ؼّٝ اٛوٗ 

٘ٝ ـمٗ ِفـبً ثٝ غب٘ف « اِعّٕب ٘ظبْ»ثف عّشٝ « پبٌب قيٙت»ضفوبت ق٘بٖ اجفيك ثٝ ـٞجفي 

  ٛ ؼٜ؛ ثّىهٝ اضتىهبـ ؼّهٝ اٛوهٗ ٚي ؼـ بٖ     اطفوبت أشف٘ظبْ ٚ يب وبيف عٕبَ ؼِٚتهي ثه

                                                 
 269ه  270[، ُِ 1377ه ٔدتٟؽي، ] 1

 270ه ٔدتٟؽي، ٕٞبٖ، َ  2
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پبٌب ٚ يهبـاً٘   اٛا٘ىتٝ عبُٔ ٟٕٔي ثفاي عّٕشبت قيٙت غٛؼ ٔي« ثطفاٖ ٘بٖ»ٞبي  وبَ

 ثف عّشٝ ٚي ثبٌؽ.

ٞٓ ؼـ ؼٚـٜ لبخبـيٝ؛ ٚ ٞٓ  1«اِعّٕبي ؼيجب ٘ظبْ»ٕٞسٙبٖ وٝ ؾوف ٌفؼيؽ؛ غب٘ؽاٖ 

ٝ ا٘ؽ وٝ ؼـ اؼأ ثفاي غٛؼ خبٜ ٚ ٔمبٔي ؼاٌتٝؼـ ؼٚـٜ پّٟٛي  اي اق بٖ اٌهبـٜ   ٝ ثٝ ٌٌٛه

 ٌفؼؼ: ٔي

اِعّٕب اق اعشبٖ عّهف غهٛؼ ٚ ٔهؽاي ٚاِهي      اِؽِٚٝ ثفاؼـ ٘ظبْ غبٖ ٘بظٓ ٔشفقااوؽاِّهٝ

   ٝ اي ـبٔهال٘ٝ ٚ   ـبـن ٚ ٔؽاي وفشف ايفاٖ ؼـ ثبثعبِي ثٛؼٜ اوك. ؼـ ايهبْ وهفبـت ٔمؽٔه

وهجٛـي  إِّه ثفاؼـ ؼيٍف اٚ ؼـ پٙف ٔٙىدٓ ثف وتبة اضٕؽ ٘بِجٛؾ ٌ٘ٛتٝ اوك. ٚوشُ

   ٓ اِىهّٙٙٝ، غهٛاٞف ـفٔب٘ففٔهب ٚ ٔهبؼـ      ٚقيفٔػتبـ ثٛؼ. په اق ـٛت عشهبَ اَٚ غهب٘ٓ ٘ده

 2ؼوتفّٔؽق ـا ثٝ ق٘ي ٌفـك.

اِعّٕبء؛ ٔشفقأطٕٛؼغبٖ عالءإِّه ٘شك اق اعشبٖ عّف غٛيً ثٛؼ.  ثفاؼـ ؼيٍف ٘ظبْ

وهفبـت  ٌٛيٙؽ وٝ ٚي ٍٞٙبٔي وٝ ؼـ ثبثعهبِي   ٌؽ. ٔي ؼبِجبً وفشف وجشف يب ٚقيفٔػتبـ ٔي

اضٕهؽ ـٚضهي ٚ    ؼاٌك ؾٞٗ وّٙبٖ عثٕب٘ي ـا ٘ىجك ثٝ ٔشفقابلبغهبٖ وفٔهب٘ي ٚ ٌهشع   

ة وبغك ٚ ب٘بٖ ـا ٔطفن ٌٛـي اـأٙٝ ٔعفـي وفؼ. ثهبتغفٜ ؼِٚهك   غجشفإِّه ٍّٔٛ

عثٕب٘ي ـا ثٝ اىّشٓ ب٘بٖ ثٝ ؼِٚك ايفاٖ ٚاؼاـ ٕ٘ٛؼ. ؼـ قٔهبٖ اوهتجؽاؼ ِهؽشف اق ٘هفؾ     

ٌبٜ ثٝ پٙفوجٛـي ــك اب ؼِٚك ـٚوشٝ ـا اق اضٕبـ وُّٙ ِشهبغٛؾ ّٔٙهفؾ    ٔطٕؽعّي

 اق پشً خّت وٙؽ.ٌبٜ ثشً  وبقؼ ٚ ضٕبيك بٖ ؼِٚك ـا ٘ىجك ثٝ ٔطٕؽعّي

اِعّٕب ؼـ ٘دهؿ ؼـن غٛا٘هؽ ٚ ثهٝ ؼـخهٝ اختٟهبؼ       وشؽإِطممشٗ ـفق٘ؽ ٘ظبْ ضبج

ـوشؽ. په اق ٔفاخعك ثٝ بؾـثبيدهبٖ اق ٍٔهفٚ٘شك ٞٛاغهٛاٞي ٕ٘هٛؼ، ثعهؽ اق بٖ وهٝ       

اِؽِٚٝ ٚاـؼ اجفيك ٌؽ، ثٝ عّك ٘فٛؾ الٛاْ غٛؼ اق اعمشهت ٚ قضٕهك ّٔهٖٛ ٔب٘هؽ.       ٌدبب

ٞهب ثهٝ ٚوبِهك     ب٘ي اق اٚ پٍتشجب٘ي وفؼ ٚ اق ٘فؾ ؼٔهٛوفات ٔطٕؽ غشبث ٍٞٙبْ لشبْ ٌشع

ا٘تػبة ٌؽ. ؼـ عّف ـٔبٌبٜ پّٟٛي زٙؽ ثبـ ٚوشُ ٌؽ، ثٝ ٔمبْ ٘شبثك ـيبوهك ٔدّهه   

 ٔشفقاخٛاؼبلب ٔدتٟؽ ثٛؼٜ اوك. ـوشؽ ٚ ؼـ ؼٚـٜ ـٔبٌبٜ ٚـبت يبـك، ٚي ؼأبؼ ضبج

                                                 
 بغفيٗ ٕٞىف ٔطٕؽـٔبٌبٜ پّٟٛي ثٛؼ.« ـفش ؼيجب»اعالي  اِعّٕب خؽّ ه ٘ظبْ 1

 إِّه؛ ٘بپؽـي ؼوتفٔطٕؽ ّٔؽق ثٛؼٜ اوك. ه ؼـ ضمشمك ٚوشُ 2
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ٝ   غبٖ ٘بظٓ ٔشفقايطشي ٓ   اِؽِٚٝ، ـفق٘هؽ ٔشفقااوؽاِّهه اِؽِٚهٝ ٔهٛـؼ ِٙهؿ     غهبٖ ٘هبظ

ؼاٌههتٙؽ!.  ٔػجفاِىههّٙٙٝ ثههٛؼ. ٞههف ؼٚ اٚ ـا ؼٚوههك ٔههي ٔطٕههؽ غشبثههب٘ي ٚ ضههبج ٌههشع

وهفؼ. ؼـ اثهف ايهٗ ِٙهؿ، پهه اق لتهُ ٌهشع،         ٔػجفاِىّٙٙٝ اٚ ـا ـفق٘ؽ غٙبة ٔي ضبج

ٔػجفاِىّٙٙٝ ؼـ ايبْ ـيبوهك ٚقـا اٚ ـا   وشؽإِطممشٗ ٘فوشؽ. ضبج ٌك٘ؽي ثٝ ٚي ٚ ضبج

 وفؼ.ثٝ ٔعبٚ٘ك غٛؼ ا٘تػبة 

يىي اق ـفق٘ؽاٖ اٚ ؼوتهف اوهفٙؽيبـ ؼيجهب ؼ٘ؽا٘پكٌهه ٚ ؼـ ؼـثهبـ ٔطٕؽـٔبٌهبٜ       

 وبق ثٛؼٜ اوك. ؼ٘ؽاٖ

إِّه اق اعشبٖ بؾـثبيدهبٖ اوهك.    اِؽِٚٝ ـفق٘ؽ ٚوشُ ضٍٕكبلبي اثٛاِفتص ٚاتاجبـ 

« ؼـثبـ ٔطٕؽـٔبٌهبٜ »ٌبٜ ٚ ٟٔفؼاـ اٚ ثٛؼ ٚ ؼـ بغف عٕف ؼـ  ٚي اق ٘كؼيىبٖ ٔطٕؽعّي

 ٔمبٔي ثّٙؽ يبـك. پّٟٛي ٘شك

 1ا٘ؽ. غب٘ٛاؼٌي ا٘تػبة وفؼٜ ـا ثفاي غٛؼ ٘بْ« ؼيجب»اِعّٕب وّٕٝ  غب٘ٛاؼٜ ٘ظبْ

                                                 
 .270ه  272ه ٔدتٟؽي، پشٍشٗ، ُِ  1



 888 پاضا در ايي دٍراى تبريس ٍ ًقص زيٌب : بحراى ًاى دربخص سَم

 فصل پنجم:

 العلوا پاضا ٍ ياراًص بِ خاًِ ًظام حولِ زيٌب
 

ٞهبي ٟٔهٓ ٔهفؼْ ؼـ ؼٚـٜ     يىي اق ٍٔىالت ٚ ٌفـتبـيٕٞسٙبٖ وٝ اٌبـٜ ٌفؼيؽ، 

اي ٔتَٕٛ ٚ ثفٚإٙهؽ ؼوهك    وٝ ٘ي بٖ عؽٜ لبخبـيٝ ا٘جبـؼاـي ثفغي اـفاؼ ٔتٙفؿ ثٛؼٜ

قؼ٘ؽ اب ؼـ ٚلك ٔعشٗ بٖ ـا ثٝ زٙؽ ثفاثهف لشٕهك ثففٌٚهٙؽ ٚ     ثٝ اضتىبـ ٌٙؽْ ٚ خٛ ٔي

ـمشف خٟك ابٔشٗ ٘بٖ ٔهٛـؼ ٘شهبق    ْايٗ ٔىئّٝ ثبعث ثٝ ٚخٛؼ بٔؽٖ ٍٔىالاي ثفاي ٔفؼ

ثهٝ ٌ٘ٛهتٝ    ٞبيي ـا ثٝ ٚخٛؼ بٚـؼٜ اوك؛ غٛؼ ٌؽٜ ثٛؼ؛ وٝ ايٗ ٔىئّٝ غٛؼ ثعٕبً بٌٛة

اف ٚ وػتي ٔفؼْ ثشٍتف ثهٛؼ، ٚ وهشؽٔطٕؽ    ٘بٖ وٕشبة»لٕفي  1316وىفٚي ؼـ وبَ 

   ٝ ٞهب ثهٝ ٔٙجهف     غهٛا٘ي  يكؼي وٝ بٖ قٔبٖ ابقٜ ثٝ اجفيك بٔؽٜ ثهٛؼ ٚ ؼـ ٔىهدؽٞب ٚ ـٚٔه

قؼ. ؼـ ٘تشدٝ ايٟٙب  وفؼ ٚ ثبؼ ثٝ باً غٍٓ ٔفؼْ ٔي ــك ٚ اق ا٘جبـؼاـاٖ ثؽٌٛيي ٔي ٔي

ـ ٔشبٖ ثٛؼ وىب٘ي خّٛ اـتبؼ٘ؽ ٚ ثبقاـٞب ثىتٝ ٌفؼيهؽ ٚ ٔهفؼْ   ٞبيي وٝ ؼ ٚ ثفغي ؼوك

ؼـ وشؽضٕكٜ ٌفؼ بٔؽ٘ؽ ٚ ثٝ ـفيبؼ ٚ ٘بِٝ پفؼاغتٙؽ. أشف ٌفٚوي وٝ پشٍىبـ بؾـثبيدبٖ 

ثٛؼ، غٛاوهك ثهب پشهبْ ٚ وهػٗ بٌهٛة ـا ـفٍٚ٘هب٘ؽ ٘تٛا٘ىهك. ؼـ ايهٗ ٔشهبٖ ٘هبْ            ٔي

ؽ ٘ب٘ٛايب٘ي ثفاي غفيؽٖ ٌٙؽْ ثٝ ٘هكؼ  ٌ ٞب اـتبؼٜ ٚ زٙشٗ ٌفتٝ ٔي اِعّٕبء[ ثٝ قثبٖ ]٘ظبْ

ٌؽ. ايٗ ثٛؼ ـٚق  ا٘ؽ ٚ اٚ ٘ػٛاوتٝ ثففٌٚؽ، ٚ ثؽٌٛيي ثىشبـ اق غب٘ؽاً٘ وفؼٜ ٔي اٚ ــتٝ

  ْ اِعّٕهب ٚ وىهبً٘ اق پهشً     ؼْٚ ٔفؼْ بًٞٙ غب٘ٝ اٚ وفؼ٘ؽ ٚ ٌفؼ بٖ ـا ٌفـتٙهؽ. ٘ظهب

ٌؽ  وٝ ٌفتٝ ٔيؼا٘ىتٝ ٚ افٍٙسي بٔبؼٜ وفؼٜ ثٛؼ ٚ ايٙبٖ ثٝ ٌّشه ثفغبوتٙؽ ٚ زٙبٖ 

ثىشبـي اق ٔفؼْ اشف غٛـؼٜ ٚ اق پب اـتبؼ٘ؽ. ِٚي ٔفؼْ پفاوٙؽٜ ٍ٘ؽ٘ؽ ٚ اق ايهٗ وهٛ ٘شهك    

افٍٙسشب٘ي پشؽا ٌؽٜ ٚ ثهٝ خٙهً پفؼاغتٙهؽ ٚ زٙهؽ اهٗ ـا ٘شهك ايٙهبٖ قؼ٘هؽ... ٌهجب٘ٝ          

اتوالْ ـاٞي پشؽا وهفؼٜ   ٔشفقأٛوي ثمٝ اِعّٕب ٚ ثفاؼـاً٘ ثٝ يبـي ٌبؼـٚاٖ ضبخي ٘ظبْ

ٞبي ايٍبٖ ـيػتٝ ٍٕٞي ـا اهبـاج   ٞبي غٛؼ ثشفٖٚ ــتٙؽ ٚ ـفؼا ٔفؼْ ثٝ غب٘ٝ اٖثب غب٘ؽ

ٔشهفقا ثهٝ    وفؼ٘ؽ ٚ اـكاـ ٚ وبزبَ ـفاٚاٖ ثفؼ٘ؽ ٚ په اق ايٗ وبـٞهب ثهٛؼ وهٝ ٔطٕهؽعّي    

خٛيي ثفغبوك ٚ ثٝ أشف٘ظبْ ؼوتٛـ پفاوٙؽٖ ٔفؼْ ـا ـفوتبؼ. زٙشٗ پشؽاوك وٝ  زبـٜ

ْ اٚ ـا وشٙٝ اق عالءإِّه ٚ ؼيٍف ثهٛؼٜ ٚ غهٛؼ ؼـ ايهٗ     اِعّٕهب( ؼـ ؼَ ٔهي   اٖ )ثفاؼـ ٘ظهب



 888  پاضا  بزيٌ

ٞهب ٔهفؼْ پفاوٙهؽٜ     غب٘ٝغٛاوتٝ. په اق ابـاج  خٛيي ٔي ؼاٌتٝ ٚ وشٙٝ ؼاوتبٖ ؼوك ٔي

ؼـ ثهبقاـ ٚ وهػتي ق٘هؽٌب٘ي ٔهفؼْ ثشٙهٛا      ٌؽ٘ؽ ٚ بٌٛة ـفٍٚ٘ىك. ِٚي ثٝ وٕي ٘هبٖ  

ٝ     اي وفؼٜ ٍ٘ؽ. ٚ ايٗ ٌفـتبـي ٔهي  زبـٜ ً  غهٛاٞي  ثهٛؼ اهب خٙهجً ٍٔهفٚ٘ بٔهؽ ٚ   پهش

 1«.ٞبي بٖ، ايٗ ـا ثبيؽ ٌٕفؼ ٌٕبٖ يىي اق اٍ٘شكٜ ثي

اِعّٕب ٚ ٘مً قيٙت ؼـ ايٗ ٚالعٝ ٞٙهٛق   خفيبٖ ابتٖ غب٘ٝ لبئٓ ٔمبْ غبِٛي ٘ظبْ»

ٞب بـفيؽ ِٚٛ ايهٗ ثهبـ ضهت ٚ     اق يبؼٞب ٘فـتٝ ثٛؼ وٝ ثبـ ؼيٍف ٔىئّٝ ٘بٖ ؼـ اجفيك ٍٔىُ

، أب ٘ٙفٝ اِٚشٝ ضفوك ٚ ٌهٛـي ٕٞب٘هب   ؼغشُ ٘جٛؼ ا٘ؽـوبـاٖ ؼِٚتي ٞٓ ثي ثؽٓ ؼوك

 2اوك.« وٕشبثي ثّىٝ لطٙي ٘بٖ ثٛؼٜ

اِعّٕب اق ٌبٜ اخبقٜ ؼاٌك وٝ ؼّٝ غٛؼ ـا ٞهف ٚلهك ؼِهً     ٘ظبْ»ٌٛؼ وٝ  ٌفتٝ ٔي

غٛاوك ثففٌٚؽ. قيٙت په اق ٌٙبوهبيي ٔطهُ ا٘جهبـ، ٘مٍهٝ ضّٕهٝ ـا اق پهشً بٔهبؼٜ        

 3«.وٙؽ ٔي

ـ    قيٙهت »ٚ ؼـ ٔٛل  ضّٕٝ؛  ؼاـؼ ٚ اق بٖ عَّوٕهي   ا اق وهف ثفٔهي  ثهبخي زهبؼـ غهٛؼ 

ْ   وبقؼ ٚ پشٍبپشً ٔفؼْ ضفوك ٔي ٔي اِعّٕهب ـا   وٙؽ، غب٘ٝ ٚ ا٘جبـ ا٘جبٌتٝ اق ٌٙهؽْ ٘ظهب

 4«.ؼٞؽ ٌفـتٝ ٚ ثٝ ٔفؼْ ٌفوٙٝ ٔي

   ٝ ٞهبيي اق ايهٗ    ٘بٞفقاؼٜ ثٟكاؼ؛ وٝ ؼـ بٖ قٔبٖ ٌبٌفؼ ٔؽـوٝ ثهٛؼٜ ٚ غهٛؼ ٌٌٛه

ثٝ عٙٛاٖ بغفيٗ وبـ قيٙت ؼـ ٌٟف اجفيك  ضبؼثٝ ـا اق ٘كؼيه ٌبٞؽ ثٛؼٜ ايٗ عّٕشبت ـا

ْ    بغفيٗ ِطٙٝ قيٙت»ؼا٘ىتٝ ٚ ؼـ ٔٛـؼ بٖ ٌ٘ٛتٝ اوك:  اِعّٕهب   پبٌب، اهبـاج غب٘هٝ ٘ظهب

أشف٘ظبْ ٌفٚوي اافبق اـتبؼٜ ثهٛؼ ٚ افّهشُ بٖ ثهؽيٗ لهفاـ     ثٛؼٜ وٝ ؼـ قٔبٖ ضىٛٔك 

ّٕب ـا باهً  اِع اوك: ؼـ بٖ قٔبٖ وٝ ٘ٛيىٙؽٜ ٌبٌفؼ ٔؽـوٝ ثٛؼْ ٌٙشؽْ وٝ غب٘ٝ ٘ظبْ

ا٘ؽ اق ؼايي غٛؼ غٛاوتٓ وٝ ٔفا ٕٞفاٜ ثفؼٜ ٚ ٔطُ ؼبـت ٌؽٜ ـا ٍ٘بٖ ؼٞؽ، ٞٙهٛق   قؼٜ

اْ ٚ غالِٝ ٍٔبٞؽات ايٗ ٘هٛـ ثهٛؼٜ:    ٞٓ ٔٙظفٜ بٖ غب٘ٝ ٚيفاٖ ٌؽٜ ـا ـفأٛي ٘ىفؼٜ

                                                 
 .140ه  142، ُِ 1381ه ابـيع ٍٔفٚ٘ٝ ايفاٖ،  1

ٗ  ه ٚـاٚي )ٞفتٝ  2 ٖ   ، )ٚيم1383ٜاشفٔبٜ  18ٌٟف(  ٘بٔٝ ه ٔٙتٍفٜ ؼـ ٍٍٔش ٌهفلي(، ٔمبِهٝ    ٘بٔهٝ بؾـثبيدهب

 .12پبٌب پشٍتبق ثشؽاـي قٖ ؼـ عّف ثشؽاؼي لبخبـ(، َ  ؼوتفٌىٛٞي )قيٙت

 .148، َ 1384ه عجؽاِطىشٗ ٘بٞشؽ،  3

 .13، َ 1358، ؼٞٓ بثبٖ 3ه خٟبٖ قٖ )ٔدّٝ(، ؼٚـٜ خؽيؽ، وبَ اَٚ، ٌٕبـٜ  4
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اِعّٕهب وهٝ ؼـ پٍهك     يىي اق ٘ٛوفٞبي ٘ظبْ 1زبيي ٚال  ٌؽٜ غب٘ٝ ٔؿوٛـ ؼـ وٙبـ ٔشؽاٖ

ضبَ ٔؽاـعٝ ثٛؼٜ اشف غٛـؼٜ ٚ وٍتٝ ٌهؽٜ ثهٛؼ ٚ غهٖٛ اٚ ـٚي ايهٛاٖ      ثبْ ٔىّطب٘ٝ ؼـ

ً    غب٘ٝ ٍٔبٞؽٜ ٔي وهٛقي ثهٝ    ٌؽ ٚ اق ؼـ ٚ پشىف غب٘ٝ ٚيفاٖ ٌؽٜ ٞٙٛق ٞهٓ ثهٛي باه

ٌٛيٙؽ ؼـ ايٗ ثّٛا ؼوك ؼاٌتٝ ؼوتٛـ ؼاؼٜ ثٛؼ  ـوشؽ أشف٘ظبْ ٌفٚوي وٝ ٔي ٍٔبْ ٔي

٘ؽ ِٚي ٌٛيهب اق اٚ اوهتفبؼٜ ٘ىهفؼٜ    زبيي بٚـؼٜ ثٛؼ ه عفاؼٜ اٛح ٞٓ اب ـٚي پُ ٔشؽاٖي

ٓ پهه اق  شثشٙه  ثٛؼ٘ؽ. ثٝ ٘ٛـ وّي ايٗ ٚلبي  ّ٘شعٝ اطٛتت ثكـٌي ثٛؼٜ ٚ زٙبٖ وٝ ٔي

 2«غتٓ يه ؼبئّٝ بثبـ ؼبئّٝ ؼيٍفي ٕ٘بيبٖ ثٛؼٜ اوك...

ـفٔب٘ؽٜ ثفيٍبؼ لكاق ـٚوشٝ اكاـي ٘شك ؼـ غب٘فات غٛؼ ثهٝ  « وُّٙ وبوبوٛـىىي»

ٌ٘ٛهتٝ اوهك:   « ٘ظٕي ؼـ اجفيك لطٙي ٚ ثي»فؼٜ ٚ ؼـ ؾيُ افّشُ ايٗ ضبؼثٝ ـا ثشبٖ و

ا٘هؽ وهٝ ٚلتهي ؾغشهفٜ      ٞبي اـقاٖ غفيؽاـي ٕ٘ٛؼٜ ـضٓ ؼّٝ ـا ثٝ لشٕك زٙؽ ٔطتىف ثي

ٔفؼْ ثٝ وّي إبْ ٌؽ ثٝ ثٟبي ٌفاٖ ثففٌٚٙؽ. ايٗ ٔطتىفيٗ ثؽثػتب٘ٝ ٍٕٞي ٔتٙفهؿ ٚ  

ؾـثبيدبٖ اق ؼوك ِٚشعٟهؽ  اٌفاؾ ٚ ـٚضب٘شٖٛ ثكـي ٞىتٙؽ. أشف٘ظبْ پشٍىبـ باوثفاً اق 

ٔشفقا[ ثٝ اًٙ بٔؽٜ ثٝ ٌبٜ اٍّفاؾ وفؼٜ وهٝ اخهبقٜ ؼٞهؽ ا٘جبـٞهبي      غجشث ]ٔطٕؽعّي

افيٗ ٔطتىفيٗ ـا ثٝ قٚـ ثبق ٚ ؼّٝ ـا ثٝ ثٟهبي عبؼت٘هٝ ثهٝ ـهفٚي      ـضٓ افيٗ ٚ ثي ثكـي

 ثفوب٘ٙؽ.

                                                 
ٖ »اِعّٕب ؼـ زبيىٙبـ ٚ ٔطّٝ ٌٍٍالٖ، ٘فوشؽٜ ثٝ پبي زفاغ، ٔمبثُ ضٕهبْ وهفؼاـ    ه غب٘ٝ ٘ظبْ  1 « ٕٞهبيٛ

ٞبي اغشف ضشهبٖ،   اوك. ّٔ  خٙٛثي غب٘ٝ، ٌعجٝ ثب٘ه ّٔي ٚ ؼاـٚغب٘ٝ ـعّي اوك وٝ ايٗ لىٕك ؼـ وبَ

َ ٚ ب٘ٝ ثبؼسٝ بٖ، ٞٙٛق ثهبلي  اِشٝ ٌٕبِي غ وػٙٛـ ٘بٔي وبـٔٙؽ ثب٘ه ّٔي ثٛؼ. ٔٙتٟي ٞهبي اغشهف    ؼـ وهب

غب٘ٝ ٔىىٛ٘ي ٔٙٛزٟف ؼيجب اق بغفيٗ ثبقٔب٘ؽٌبٖ ايٗ غب٘ؽاٖ ثٛؼ ٚ لىٕك ؼفثي غب٘ٝ، غشبثبٖ ٔٙتٟي ثهٝ  

«. ٔىهتفبؼ اق ٌ٘ٛهتٝ ؼوتفٌهىٛٞي ؼـ وهبيك ٌهٕه     »ثشٕبـوتبٖ ـفٔب٘ففٔبيبٖ )وٛؼوبٖ( أفٚقي اوك. 

ٔطُ وهىٛ٘ك اعشهبٖ   »٘ٛيىؽ:  ٞبي اعشبٖ اجفيك ٔي ـ ؾوف غب٘ٝ( ؼEugene Aubinـفا٘ىٛي )« ٗثاٚلٖ اٚ»

وجه اكئشٗ ٚ ٔعٕبـي ايفا٘ي ؼـ بٖ ضفهظ ٌهؽٜ   « اِعّٕب ٘ظبْ»ي  اجفيك ثىشبـ قيجب اوك. غٛاٜ ٔب٘ٙؽ غب٘ٝ

ٝ  « إِّه ٚوشُ»ي  ثبٌؽ، غٛاٜ ٔب٘ٙؽ غب٘ٝ (، 1906ه   1907ايهفاٖ أهفٚق )  «. »ٞهبي ٔهب ثبٌهؽ    ٌهجشٝ غب٘ه

1362 َ ،67.» 

 .85، َ 1363بْ بؾـثبيدبٖ ؼـ ا٘مالة ٍٔفٚ٘شك ايفاٖ، ه لش 2
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ٌهؽ وهفؼ.    اف ٚ ٔفشؽاف اق ايٗ پشٍٟٙبؼ ـىف ؼيٍهفي ٕ٘هي   پفٚأص اوك وٝ عبلال٘ٝ

ِٚي ؼـ عُٕ ٍٔىالت تيٙطّي ثفٚق ٕ٘ٛؼ ٚ ٔعّْٛ ٌؽ وٝ ٔطتىهفيٗ عٕهؽٜ عجهبـت اق    

ٞبي وبثك اجفيك ٚ يب اق اعهؽاؼ وىهب٘ي ٞىهتٙؽ وهٝ ؼـ      ٔمفثشٗ ـعّي ٌبٜ يب اق وّٝ ٌٙؽٜ

پبزٝ ب٘ٙهؽ وهٝ    ٌبٜ إَٛ ثٝ ٞٓ قؼٜ ٚ اتٖ ؼوك ظفؾ ايٗ ؼٚ وبَ وّٙٙك ٔظففاِؽيٗ

ٞبي ؼبـاي ـا ثٟتف ثٝ وهبـ   ي لطٙي اوتفبؼٜ ٚ پَٛافيٗ ثّشٝ اختٕبعي يعٙ اق ٚضٍتٙبن

 ا٘ؽاق٘ؽ.

ٕٞشٗ اوك ؼِشُ اٍّفاؾ عدشت ؼفيت ٌبٜ ؼـ خٛاة أشف٘ظبْ وٝ اخبقٜ ٌىىتٗ 

افيٗ ا٘جبـٞهب ؼـ   ٌٛؼ ثٝ اوتثٙبي ـال٘ي ٚ ـال٘ي. اافبلبً ثكـي ا٘جبـٞبي ٔطتىفيٗ ؼاؼٜ ٔي

ظهبْ اّهٕشٓ ٌفـهك ـعهالً ايهٗ      اغتشبـ ٕٞبٖ ـال٘ي ٚ ـال٘ي ثٛؼ ِٚي زهبـٜ ٘جهٛؼ. أشف٘  

اي ثهفٚق   ٞب ـا وبـي ٘ؽاٌتٝ ٚ ٌفيجبٖ وبيفيٗ ـا ثٍشفؼ. ِٚي ؼـ ايٙدب ٞٓ ٔب٘  ابقٜ ـال٘ي

ٞهبيي ؼاـؼ وهٝ ثىهشبـ ٔهٛـؼ      ٌبٜ[ ـال٘ي ٕ٘ٛؼ، ٔعّْٛ ٌؽ ِٚشعٟؽ ٘شك ٔب٘ٙؽ ]ٔظففاِؽيٗ

مبٔب ٚ اِهفاـ  ٔشفقا[ ا ثبٌٙؽ. ثٙبثفايٗ ٚلتي أشف٘ظبْ اق ِٚشعٟؽ ]ٔطٕؽعّي عاللٝ ٚي ٔي

ٕ٘ٛؼ وٝ ٔفاات ـا ِفيطبً ثٝ ٌبٜ اٍّفاؾ وٙؽ اٚ ٌفٚب ثٝ ٘ففٜ ٚ اعّهُ ٕ٘هٛؼ. ثهبتغفٜ    

ـٚوهي اّهٕشٓ   أشف٘ظبْ ثب ٍٔبٞؽٜ ٞشدبٖ ٌؽيؽ ٔفؼْ ٚ ٞدْٛ بٟ٘ب ثٝ وفوٙىٍِٛفي 

افيٗ ٚ  افيٗ ٚ ٕ٘بب ٌفـك ٌؽيؽاً الؽاْ ٕ٘بيؽ. ثٙبثفايٗ ايٗ وىبٖ غٛؼ ـا ثٝ غب٘ٝ ثكـي

اِعّٕب وٝ لفيت ٞفتبؼ ٞكاـ غفٚاـ ٌٙهؽْ ؼـ ا٘جهبـي    اق ٔطتىفاٖ يعٙي ٘ظبْٔمتؽـافيٗ 

اِعّٕهب ٌهفٚب ثهٝ اشفا٘هؽاقي ٕ٘هٛؼٜ قؼ ٚ غهٛـؼ غهٛ٘شٗ         ٞبي ٘ظبْ بؼْ 1ؼاٌك ـفوتبؼ.

 ٘فف وٍتٝ ٌؽ٘ؽ. 16ه  15ؼـٌفـك ٚ ؼـ ٘تشدٝ 

ٕهب  اِعّ ؼـ ايٗ ٚلك أشف٘ظبْ ثٝ وفثبقاٖ ؼوتٛـ ضّٕٝ ؼاؼ وفثبقاٖ إبْ غب٘ٝ ٘ظبْ

ـا ؼبـت وفؼ٘ؽ. ]ثفغالؾ ٌفتٝ وبوبوٛـىىي ايٗ وبـ ثٝ ؼوك عْٕٛ ٔفؼْ ٚ ثٝ ـٞجفي 

پبٌب ا٘دبْ ٌفـتٝ اوك[ ٔٙدّٕٝ ٌٙؽْ ٞٓ ثٝ ؼبـت ــك. ب٘سٝ ٞٓ ثبلي ثٛؼ باهً   قيٙت

اِعّٕب عالءاِؽِٚٝ )وفشف وبثك ايفاٖ ؼـ پتفقثٛـي وفشف ـعّي اوهتب٘جَٛ   قؼ٘ؽ. ثفاؼـ ٘ظبْ

                                                 
ِهطجك ايٙدبوهك وهٝ زهٝ     »غب٘فات وُّٙ وبوبوٛـىىي ؼـ ايٗ قٔشٙهٝ بٔهؽٜ اوهك:    »ه ؼـ پبٚـلي   1

اِعّٕب ٚ زٝ وبيف ٔطتىفيٗ اق ٌبٜ اخبقٜ ٌفـتٝ ثٛؼ٘ؽ وٝ ٌٙؽْ غٛؼ ـا ثٝ ٘ب٘ٛاٞب ٘ففٌٚهٙؽ، ثهٝ لّهؽ     ٘ظبْ

 .252ٕٞبٖ، پبٚـلي، َ «. ـوشؽ ثٝ ـفٚي ثفوب٘ٙؽ ايٗ وٝ ٞف ٚلك ثٝ ضؽاوثف لشٕك
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ٔطفوشٗ اِّي ايهٗ  »اي ثٝ ؼبـت ــك.  ضبوٓ ـعّي اٟفاٖ( ٘شك غب٘ٝ اِؽِٚٝ ٚ ثفاؼـ ٘ظبْ

 1«.ا٘ؽ ٞب ٔعّْٛ ٌؽ وٝ وٝ ٘فف اق ق٘بٖ اٌفاؾ اجفيك ثٛؼٜ بٌٛة

ايهٗ  « ٔطهفوشٗ اِهّي  »ٞبي وُّٙ وبوبوٛـىىي ؼـ ٔهٛـؼ   ثؽيٟي اوك وٝ ٌفتٝ

ٚ اجفيك ؾوف ٕ٘ٛؼٜ ثٝ ٞشر ٚخهٝ ِهطشص ٘جهٛؼٜ    « ق٘بٖ اٌفاؾ»بٌٛة وٝ ٚي بٟ٘ب ـا اق 

ٚ اوثفيك ق٘بٖ ٘شبقٔٙهؽ ٌهٟف اجفيهك ا٘دهبْ ٌفـتهٝ      « پبٌب قيٙت»ايٗ وبـ ٘شك ثٝ ـٞجفي 

ٞبي غٛؼ ؼـ ٔٛـؼ ايهٗ ٚالعهٝ    ؼـ ا٘تٟبي ٌ٘ٛتٝ« وبوبوٛـىىي»اوك. ٌفتٙي اوك وٝ 

ثفاي خٌّٛشفي اق اىفاـ ٌٛـي إّشٓ ٌفـتٝ ٌؽٜ اوك ٘كؼيه »... اجفيك بٚـؼٜ اوك: 

 2.«اجفيك اـؼٚي لٍٖٛ ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼ

ْ »ؼـ ٔٛـؼ لٕبيبي ٔفثهٖٛ ثهٝ ٚالعهٝ غب٘هٝ      قٖ ؼـ ؼٚـٜ »ؼـ وتهبة  « اِعّٕهب  ٘ظهب

اهفيٗ اعتفأهبت    ٌبٜ ٘شك ؼـ اجفيك، يىي اق خؽي بٔؽٜ اوك: ؼـ قٔبٖ ٔظففاِؽيٗ« لبخبـ

پشٛ٘هؽؼ. ؼـ ايهٗ ؼٚـٜ ٘شهك اٌهفاؾ ٚ      اق وٛي ق٘بٖ عّشٝ ٚٔ  ٘بثىبٔبٖ ٘بٖ ثٝ ٚلٛب ٔهي 

ٌٛ٘ؽ. أشف٘ظبْ، پشٍهىبـ   ٞب، ٔٛخت ٌفا٘ي بٖ ٔي ٌٙؽْٔتٕٛتٖ ٌٟف ثب غفيؽ ٚ اضتىبـ 

ٌهفؼؼ. أهب اق    بؾـثبيدبٖ، ثفاي ـٞب٘شؽٖ ٔفؼْ اق ٕٔشمٝ، ثٝ ضىٛٔك ٔفوكي ٔتٛوُ ٔي

ٚـقؼ.  ب٘دب وٝ ٌبٜ ضبٔي ٔتٕٛتٖ ثٛؼ، اق ِؽٚـ ـفٔبٖ لب٘  ؼـ ايٗ ٔٛـؼ اوتٙىبؾ ٔهي 

ثف٘هؽ ٚ پهه اق بٖ، ؼـ    ، ٔفؼْ ٌفوٙٝ ثٝ وٙىٍِٛفي ـٚوهشٝ ٞدهْٛ ٔهي    ثب ـٌؽ ٘ببـأي

اِعّٕب، وٝ لفيت ٞفتبؼٞكاـ  ٌؽ٘ؽ ثٝ ا٘جبـ ٌٙؽْ ٘ظبْ ضبِي وٝ اق وٛي أشف٘ظبْ يبـي ٔي

اِعّٕهب   ثف٘ؽ. ؼـ وٍٕىً وٝ ثشٗ ٔفؼْ ٚ افٍٙسشبٖ ٘ظبْ غفٚاـ ٌٙؽْ ؼاٌك، ٞدْٛ ٔي

ب ٌفؼ٘ؽ ٚ ثهٝ ا٘جبـٞه   ٌٛ٘ؽ، أب وفا٘دبْ ٔفؼْ ؼبِت ٔي ؼٞؽ، ٌب٘كؼٜ ٘فف وٍتٝ ٔي ـظ ٔي

يبثٙؽ. وبوبوٛـىىي وٝ اٗ اق ق٘بٖ اٌفاـي ـا عبُٔ اِّي ايٗ ضفوك ٔفؼٔهي   ؼوك ٔي

ؼا٘شٓ ق٘بٖ اٌفاـي، ثٝ ؼِشهُ أىب٘هباي وهٝ ؼاٌهتٙؽ،      ؼا٘ؽ، ايٗ ؼـ ضبِي اوك وٝ ٔي ٔي

پفؼاغتٙهؽ ٚ ؼـ ايهٗ ٔهٛـؼ ٞهشر اضتشهبخي ثهٝ        ٕٞٛاـٜ ؼـ ٔٙكَ غٛؼ ثٝ ٘جع ٘بٖ ٔهي 

 ٞب ٘ؽاٌتٙؽ. ٘ب٘ٛايي

                                                 
 .251ه  253، ُِ 2535ه غب٘فات وُّٙ وبوبوٛـىىي،  1

 .253ه پشٍشٗ، َ  2
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اوك وٝ ؼـ ايٗ ٔبخفا، قيٙت ه ٕٞبٖ ق٘ي وٝ ؼـ اعتفاْ ثهٝ لهفاـؼاؼ    ٚالعشك ايٗ 

، ِهُ  1375ؼِهفيً،  » .1پشٍفٚ ق٘بٖ اجفيك ثٛؼ ه ـٞجفي ق٘بٖ ـا ثٝ عٟؽٜ ؼاٌك ـلي 

 .«166ه  167

 ـ اميرنظام و قحطي نان در تبريز

پبٌهب ٚ يهبـاٖ    قيٙهت ٕٞسٙبٖ وٝ ؼـ ِفطبت لجّي اٌبـٜ ٌفؼيؽ؛ ؼـ خفيبٖ ضّٕهٝ  

أشف٘ظبْ ٌفٚوي پشٍىبـ ٚلهك   . ق(؛ٞ  1316اِعّٕب ؼـ لطٙي ٘بٖ وبَ ) ٘ظبْ ٚي ثٝ غب٘ٝ

بؾـثبيدبٖ ثٛؼٜ ٚ الؽأباي ـا ٘شك ؼـ لجبَ ايٗ ٚالعٝ ا٘دبْ ؼاؼٜ اوك؛ ؼـ ايٗ لىٕك ثهٝ  

 ٌفؼؼ. ٌفش ٔػتّفي اق اضٛاَ ٚ ٕٞسٙشٗ ثٝ عّٕىفؼ أشف٘ظبْ ؼـ بٖ لشبْ اٌبـااي ٔي

عي اق ؼٚـٜ ٘بِفي ؼـ أهٛـ ٌهٟف اجفيهك ثعٕهبً     اق خّٕٝ ـخبَ وشبوي وٝ ؼـ ٔمٙ 

غهبٖ   ضىٙعّي» 2أشف٘ظبْ ٌفٚوي اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ.غبٖ  اٛاٖ ثٝ ضىٙعّي ابثشفااي ؼاٌتٝ ٔي

 ْ ثبٔهؽاؼ،  ». ق. ٞ  1237ؼـ وبَ « ٌفٚوي، ّٔمت ثٝ وبتـعىىف ه وبتـ ٍِىف ٚ أشف٘ظب

. ٚي اق ايهُ  ؼـ ٌٟفوتبٖ ثشدبـ ٔفوك ٚتيك ٌفٚن اِٛؽ يبـك« 359، َ 1، ج 1371

ٌبٜ ثٝ پؽـ  ٔبؼـ ٚي خكٚ ق٘ب٘ي ثٛؼ وٝ ـتطعّي»وفؼ وجٛؼٚ٘ؽ وبوٗ ٌفٚن ثٛؼٜ اوك. 

ٌهؽٜ   اق ضفٔػب٘ٝ ثٝ اٌػبَ ٔطتفْ اِتفباي ٔي»تقْ ثٝ ؾوف اوك وٝ « اٚ ثػٍشؽٜ ثٛؼ

اوك وٝ ثٝ غٛاًٞ ٔطٕؽِبؼق ٌفٚوي اٚ ٞٓ ٌبُٔ ايهٗ ٔفضٕهك ٌهؽ ٚ اٚ يىهي اق     

 3«.خٛاٞفبتت ٚ ادٕالت ٕٔتبق ثٝ اٚ ٞؽيٝ ٌفؼيؽپٙح ؼغتف اـٔٙي ثٛؼ وٝ ثب 

                                                 
ْ »ؼـ ٔٛـؼ ابـيع ايٗ ٚالعٝ زٙشٗ بٔؽٜ اوك: « ٔٛاؼاِتٛاـيع»ه ؼـ   1 اِعّٕهب وهٝ    ؼـ ابـيع ؼبـت غب٘ٝ ٘ظهب

ٝ  ٞبي بلبي ٘ػدٛا٘ي وهٝ خ  اٚثبي ]ايٗ ٌفتٝ فخٕبعك اخبٔ ْ     ٕبعهك ضّٕه اِعّٕهب ـا   وٙٙهؽٜ ثهٝ غب٘هٝ ٘ظهب

ْ  « اٚثبي» اِعّٕهب ؼـ بٖ ثطهفاٖ ٘هبٖ ؼوهك ثهٝ       غٛا٘ؽٜ، ثفاوبن ٚالعشبت أف؛ اق خّٕٝ ايٗ ٟٔٓ وهٝ ٘ظهب

ـوؽ[ ثهٝ وهعبيك أشف٘ظهبْ ٌفٚوهي اقؼضهبْ ٕ٘هٛؼٜ ٚ ؼهبـت         قؼٜ... ِطشص ثٝ ٘ظف ٕ٘ي اضتىبـ ٌٙؽْ ٔي

 «.456، َ 1343٘ػدٛا٘ي، «. »ق( 1316ا٘ؽ: )تؼٛيٟٙٓ اخٕعشٗ(  وفؼ٘ؽ، زٙشٗ ٌفتٝ

ايهٗ ٌهٟف اجهؽيُ    « ٔٛقٜ لبخبـ»ه تقْ ثٝ ؾوف اوك وٝ غب٘ٝ ابـيػي أشف٘ظبْ ؼـ ٌٟف اجفيك؛ اغشفاً ثٝ   2

 ٌؽٜ اوك.

٘بٔهٝ وشبوهي ه اختٕههبعي     ، )ق٘هؽٌي 1383ثىهٙبن،  ». ثهٝ ٘مهُ اق   67، َ 2535ه اهبـيع عٕهؽي،     3

 .14غبٖ أشف٘ظبْ ٌفٚوي(، َ  ضىٙعّي
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. ق( وهٝ ـهٛت ٕ٘هٛؼٜ     )ٞ 1317اب پهٙدٓ ـٕٔهبٖ    1253أشف٘ظبْ اق ضؽٚؼ وبَ  

ؼائٕبً ؼـ غؽٔك ثٛؼٜ ٚ ٍٔهبؼُ ٘ظهبٔي ٚ وشبوهي ٚ    يعٙي ؼـ ٘ي ٌّك ٚ زٟبـ وبَ 

اؼاـي ٟٔههٓ ـا ؼـ ؼاغههُ ٚ غههبـج ايههفاٖ ؼـ عٟههؽٜ ؼاٌههتٝ اوههك. اخههؽاؼ ٚي ؼبِجههبً ؼـ 

ا٘هؽ.   ٞبي ِفٛيٝ ه اـٍبـيٝ ه ق٘ؽيٝ ٚ لبخبـيهٝ ّٔهؽـ غهؽٔبت ٟٔهٓ ؼِٚتهي ثهٛؼٜ         ـٜؼٚ

غبٖ اطك اٛخٟبت پؽـ اب وٗ ٞشدؽٜ وبٍِي اطّهشالت غهٛثي ٕ٘هٛؼٜ ٚ ؼـ     ضىٙعّي

ضىٗ غٗ ٚ اٍ٘بء ٚ ٔعّٛٔبت اؼثهي ـبـوهي ٚ عفثهي وهفبٔؽ الهفاٖ غهٛؼ ٌفؼيهؽ. ؼـ        

ِفٜ ٌهٟف ٞهفات ثهب ـهٛج     وّٙٙك ٔطٕؽٌبٜ لبخبـ، وفًٞٙ ـٛج ٌفٚن ٌؽ ٚ ؼـ ٔطب

 1257غٛؼ خكء وپبٜ ٌبٜ ثٛؼ ٚ ؼـ ٔفاخعك اق ٞفات ـئشه لفاٚتٖ اـن اجفيك ٌؽ ؼـ 

. ق ٔفقؼاـ وفٔبٍ٘بٞبٖ ٌؽ ٚ ؼـ ضؽٚؼ وٝ وبَ ؼـ ايٗ وهٕك ثهبلي ثهٛؼ ٚ ؼـ وهبَ     ٞ 

 1. ق( ثٝ اٟفاٖ اضٕبـ ٌفؼيؽ... )ٞ 1260

ٍهٖٛ بؾـثبيدهبٖ   . ق ثب ِمهت وهبتـ عىهىفي ثهٝ ـيبوهك ل     ٞ  1299ٚي ؼـ وبَ 

. ق ّٔمهت ثهٝ وهبتـ ٍِهىف ٌهؽ ٚ پهه اق ـهٛت        ٞ  1300ّٔٙٛة ٌفؼيهؽ ٚ ؼـ وهبَ   

اِؿوف أٛـ پشٍىبـي بؾـثبيدبٖ ٘شك  ٞبي ـٛق  كٕغبٖ عالءاِؽِٚٝ؛ عالٜٚ ثف و ـضشٓٔطٕؽ

غبٖ ٔطَٛ ٌؽ ٚ وٕي ثعؽ ـوٕبٌ ثهٝ پشٍهىبـي بؾـثبيدهبٖ ّٔٙهٛة ٚ ؼـ      ثٝ ضىٙعّي

. ق(  )ٞ 1302ّٔمهت ٌفؼيهؽ. ؼـ اٚاوهٗ وهبَ     « ٔشف٘ظبْا». ق( ثٝ ِمت  )ٞ 1302وبَ 

لفاـ ثٛؼ وٝ ـشفٚقٔشفقا ـفٔب٘ففٔب ثٝ وٕك پشٍهىبـي ِٚشعٟهؽ ثهٝ بؾـثبيدهبٖ ـفوهتبؼٜ      

غهبٖ وهٝ    ٔشفقا ِٚشعٟؽ ثب ا٘تّبة ٚ اعكاْ ٚي ٔٛاـمك ٘ىفؼ ٚ ضىٙعّي ٌٛؼ، ٔظففاِؽيٗ

ٍهىبـي ِٚشعٟهؽ ّٔٙهٛة    ؼـ ايٗ ايبْ ّٔمت ثٝ وبتـ ٍِىف ٚ ؼـ اجفيك ثٛؼ، ثٝ وٕك پش

 2ٌفؼيؽ.

ثٝ ٌ٘ٛتٝ ٔٙبث ؛ أشف٘ظبْ ؼـ ٌفٚب وبـ أٙشهك بؾـثبيدهبٖ ـا خهكٚ ـهفايٓ غهٛؼ      

اب زُٟ ـٚق ثعؽ اق بٖ ثب ـاٜ ٚ ـٚي غٛؼ يهبن ٚ  ٌٕفؼ. اق قٔب٘ي وٝ ٚي ٚاـؼ اجفيك ٌؽ 

غهبٖ   ٞبي ثكـي اجؽيُ وفؼ. ؼـ ٕٞشٗ قٔبٖ وٝ ضىهٙعّي  ٘بأشؽي ٔفؼْ ـا ثٝ أشؽٚاـي

ثٝ اجفيك ٚاـؼ ٌؽٜ ثٛؼ اغتالؾ ـٌؽيٝ ثف وف ابوشه ٔؽاـن ثب عّٕبي ٔػبِؿ ثهبت  ابقٜ 
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ٌفـتٝ ثٛؼ ٚ ثبعث ايدبؼ ٚلفٝ ؼـ وبـ ـٌؽيٝ ٌؽٜ ثٛؼ، په ؼـ ايٗ ٔهٛـؼ ٘شهك الهؽأبت    

 1ٔٛثفي ثٝ عُٕ بٚـؼ.

غبٖ أشف٘ظهبْ ؼـ اجفيهك بٖ ؼٚـٜ ا٘دهبْ     اق خّٕٝ وبـٞبيي وٝ ثٝ ؼوتٛـ ضىٙعّي

ٛ »ٝ وٍتٗ يىي اق خٛإ٘فؼاٖ ٔعفٚؾ اجفيك يعٙي اٛاٖ ث ٌفـتٝ ٔي « اثفاٞشٓ ضالج اٚؼّه

اٛاٖ ٌفك ايٗ عُٕ ٔهؿْٔٛ أشف٘ظهبْ    اٛوٗ عٕبَ ٚي ؼـ ايٗ ٌٟف اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ وٝ ٔي

ٞشر ٌبٜ ٔٛـؼ ابيشؽ ٚ عاللٝ ٔفؼْ اجفيك لفاـ ٍ٘فـتٝ اوك. ٌفتٙي اوك وٝ ِٔٛؿ وتبة 

ضهالج اٚؼّهي ـا ثهٝ    « ات ؼفهبـي غهب٘ف »ثٝ ٘مهُ اق  « غبٖ أشف٘ظبْ ٌفٚوي ضىٙعّي»

 2ٞب ثٝ ٞشر ٚخٝ ِطك ٘ؽاـ٘ؽ. عٙٛاٖ يه ٌفٚـ ٔعفـي وفؼٜ اوك وٝ ايٗ ٌفتٝ

خٛإ٘فؼي ثهٛؼٜ اوهك وهٝ ؼـ ٔمبثهُ     « اثفاٞشٓ ضالج اٚؼّي»ثبيؽ اؾعبٖ وفؼ وٝ 

وفؼٜ ٚ اق ضك ٔفؼْ ٔظّهْٛ   قٚـٌٛيي ثفغي اق ـخبَ ِبضت لؽـت قٔبٖ ايىتبؼٌي ٔي

ي اوك وٝ ضبوٕشك ثهفاي ثهؽ٘بْ وهفؼٖ ٚ اق ثهشٗ ثهفؼٖ زٙهشٗ       ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثؽيٟ ؼـبب ٔي

 3وٙؽ. خٛإ٘فؼا٘ي ثٝ اٟٕك قؼٖ ٚ اـتفا ٘شك ٔجبؼـت ٔي

ثٝ ٞف ضبَ پشٍىبـي بؾـثبيدبٖ ٚ ٚقاـت ِٚشعٟهؽ؛ امفيجهبً ؼٜ وهبَ ٘هَٛ وٍهشؽ      

. ٞ  1309ؼاؼ. ؼـ وهبَ   ٔهي )ؼٚـٜ اَٚ( ٚ ؼـ ايٗ ٔؽت أشف٘ظبْ ثٝ غٛثي وبـٞب ـا ا٘دبْ 

اوٙٝ اطفيٓ اٛاٖٛ ٚ اٙجبوٛ )أتشبق ـلي( اق ٘فؾ عّٕهب، ٌهٛـي ؼـ ٌهٟفٞبي    ق ثٝ ٚ

ٞب  ٟٔٓ ايفاٖ اق بٖ خّٕٝ ؼـ اجفيك ايدبؼ ٌفؼيؽ ٚ ٘ظف ؼِٚك ثف ايٗ ثٛؼ وٝ إبْ ٌٛـي

ـا ثػٛاثب٘ؽ؛ ٚ أتشبق ـلي ـا اخفا ٕ٘بيؽ، ِؿا اق اٟفاٖ ثٝ أشف٘ظبْ ٔٛوؽاً ؼوتٛـ ؼاؼٜ ٌهؽ  

شٗ وفثبقاٖ اٛقي  ٕ٘ٛؼٜ ٚ إهبْ ب٘هبٖ ـا ثهفاي خّهٌٛشفي اق     ٞبي ٔٛخٛؼ ـا ث وٝ افًٙ

ٌٛـي ٔفؼْ ٔىّص ٕ٘بيؽ، أشف٘ظبْ خٛاة ؼاؼ وٝ وفثبقاٖ ٞهٓ خهكء ٔهفؼْ ٞىهتٙؽ ٚ     

ٞشر ٌٛ٘ٝ الؽأي ثف عّشٝ ب٘بٖ ثٝ عُٕ ٘ػٛاٞٙؽ بٚـؼ، ثهٝ ٚاوهٙٝ ايهٗ خهٛاة ؼـ ٘هكؼ      

اق ايهٗ  ؼاوتبٖ اوهك،   ؼوك ٚ ٞٓ ؼِٚتشبٖ ٔتٟٓ ٌفؼيؽ وٝ أشف٘ظبْ ٞٓ ثب ٌٛـٌشبٖ ٞٓ
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 1ثٝ اٟفاٖ اضٕبـ ٌفؼيؽ. 1309ِفف  23خٟك ؼـ ابـيع 

أشف٘ظبْ په اق ٚـٚؼ ثٝ اٟهفاٖ ـمهٗ ؼٚ ٔهبٜ ثشىهبـ ثهٛؼ؛ وهپه اٚ ـا ثهٝ ايبِهك         

ٌهبٜ، أشف٘ظهبْ وهٝ     وفؼوتبٖ ٚ وفٔبٍ٘بٞبٖ ٚ ٌفٚن ـفوتبؼ٘ؽ. په اق ـٛت ٘بِفاِؽيٗ

. ق ثهفاي ثهبـ ؼْٚ ثهٝ    ٞ  1315وهبَ  وفؼ. ؼـ  ؼـ وفؼوتبٖ ٚ وفٔبٍ٘بٞبٖ ضىٕفا٘ي ٔي

پشٍههىبـي ِٚشعٟههؽ ثههٝ بؾـثبيدههبٖ ٔبٔٛـيههك يبـههك. ايههٗ ثههبـ ثههفغالؾ پشٍههىبـي     

ٔشهفقا وهٝ ٔهؽت ٘هٛت٘ي ؼـ بؾـثبيدهبٖ ثهٛؼ؛ ثهٝ ٔهؽت ؼٚ وهبَ پشٍهىبـ            ٔظففاِؽيٗ

 2ٔشفقا ثٛؼ وٝ ثشٗ بٟ٘ب اغتالؾ اـتبؼ. ٔطٕؽعّي

ؼـ بؾـثبيدهبٖ اوهك وهٝ    ٌفتٙي اوك وٝ ؼـ ٕٞشٗ ؼٚـٜ اق ٔىهئِٛشك أشف٘ظهبْ   

 ؛ اافبق اـتبؼٜ اوك.«اِعّٕب ٘ظبْ»پبٌب ٚ ضّٕٝ ثٝ غب٘ٝ  ٔىئّٝ ثطفاٖ ٘بٖ ٚ لشبْ قيٙت

. ق ٚ ؼـ قٔهبٖ  ٞ  1316ٕٞسٙبٖ وٝ اٌبـٜ ٌفؼيؽ؛ يىي اق ٔىهبيّي وهٝ ؼـ وهبَ    

لطٙي ٘هبٖ ثهٛؼ وهٝ ا٘جهبـؼاٖ،     اّؽي ضىٛٔك أشف٘ظبْ ؼـ اجفيك ثٝ ٚلٛب پشٛوتٝ ثٛؼ، 

ـوب٘ؽ٘ؽ اب ٘بٖ وٕشبة ٚ ٌفاٖ ٌؽ. عبٔهُ   ا اضتىبـ وفؼٜ ٚ ثٝ ـفٚي ٕ٘يٌٙؽْ ٔٛخٛؼ ـ

ٌفا٘ي ايٗ ٔطّٛتت ـا ثفغي اق اعشبٖ ٚ ثبقـٌب٘بٖ ايدبؼ وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ ٚ ؼِٚهك وهٝ ثبيهؽ    

ٔشهفقا   اِعُٕ غبِي ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ قيهفا وهٝ ٔطٕهؽعّي    ٌفـك، ٞشر عىه خّٛي بٟ٘ب ـا ٔي

ٚ ثهٝ ؼ٘جهبَ بٖ    3٘تشدٝ، وٕشبثي ٘بٖ ثبت ٌفـكٔٙؽ ثٛؼ. ؼـ  ِٚشعٟؽ ٘شك اق ايٗ ٚٔ  ثٟفٜ

 اِعّٕب ثٝ ٚلٛب پشٛوك. پبٌب ثٝ غب٘ٝ ٘ظبْ ٚالعٝ ضّٕٝ ٔفؼْ ٌٟف ثٝ ـٞجفي قيٙت

«  ٝ ْ   ؼـ يىي اق ايٗ ـٚقٞب ٔفؼْ ثهٝ غب٘ه ٔشفقاوهشؽــش    اِعّٕهب ٚ ضهبخي   ٞهبي ٘ظهب

، ٘جب٘جههبيي )اق ـاٜ اِٛشههؽ ٚ ـههفٚي ٌٙههؽْ ثههفٚت وههالٖ ا٘ؽٚغتههٝ ثههٛؼ( ٚ عالءإِّههه

اِعّٕهب( وهٝ ؼـ ؼوهتٍبٜ ضىهٛٔتي اجفيهك       ٔشفقأطٕٛؼغبٖ )ثفاؼـ ٔشفقأطٕؽــش  ٘ظبْ

 «اِعّٕب اق اعتجبـ ٚ ٌٟفت قيبؼي ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘هؽ  ٍٔؽَٛ ثٛؼ، ضّٕٝ ثفؼ٘ؽ. غب٘ؽاٖ ٘ظبْ

 (.126، َ 1369ـفًٞٙ ـخبَ لبخبـ، )
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ٙؽ وٝ ثعهؽ  ٞبي بٟ٘ب پفؼاغت ٞبي ايٍبٖ ضّٕٝ ثفؼ٘ؽ ٚ ثٝ زپبَٚ غب٘ٝ ٔفؼْ ثٝ غب٘ٝ

اق ايٗ ٚالعٝ بٟ٘ب ثٝ اٟفاٖ ٌفيػتٙؽ. اق ٘فـي ٚلتي بٟ٘ب اق ضّٕٝ ٔفؼْ ّٔٙ  ٌهؽ٘ؽ؛ ثهب   

اي ؼـ ايٗ ٚالعهٝ وٍهتٝ    اوّطٝ وعي ؼـ وفوٛة ايٗ ضفوك ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ ؼـ ٘تشدٝ عؽٜ

ٌؽ٘ؽ. ايٗ ؼـ ضبِي ثٛؼ وٝ وشؽٔطٕؽ يكؼي ثف ثبتي ٔٙجف ــتٝ ٚ اق ا٘جبـؼاـاٖ ثؽٌٛيي 

اي اق ٔهفؼْ   ٚـاف ٕ٘هٛؼ ٚ وهپه ثهب ـٞجهفي عهؽٜ      ٔفؼْ اجفيك ـا ٌعّٝوفؼٜ باً غٍٓ 

ثبقاـٞب ـا ثىهتٙؽ ٚ ؼـ ٔطّهٝ وهشؽضٕكٜ ٌهفؼ بٔهؽٜ ثهٝ ؼاؼٖ ٌهعبـ عّشهٝ ا٘جهبـؼاـاٖ          

 پفؼاغتٙؽ.

ٔشفقا ثٝ أشف٘ظبْ ؼوتٛـ ؼاؼ ٔفؼْ ـا بـاْ وفؼٜ ٚ ٌٛـي ـا ـهفٚ ٍ٘هب٘ؽ،    ٔطٕؽعّي»

اي ا٘ؽيٍشؽٜ ٍ٘ؽ. ٘ب٘ٛايهبٖ ؼـ وهبيٝ    زبـٜٚي ٌٛـي ـا غبٔٛي وفؼ ِٚي ثفاي وٕي ٘بٖ 

وفؼ٘ؽ ٚ اق ايٗ وٝ ٔفؼْ ثٝ ب٘بٖ  ٔشفقا ثب ٔفؼْ ثؽــتبـي ٔي ضٕبيك ٚ پٍتشجب٘ي ٔطٕؽعّي

بٚـؼ٘هؽ   ٘شبقٔٙؽ ثٛؼ٘ؽ، ثٟبي ٘بٖ ـا ثبت ثفؼٜ ٚ اق ٘فؾ ؼيٍف ٘بٖ ـا ٘پػتٝ اق اٙٛـ ثشفٖٚ ٔي

 وبوتٙؽ. ٚ يب اق ٚقٖ ٘بٖ ٔيوفؼ٘ؽ  ٚ خك بـؼ زشكٞبي ؼيٍفي ٘شك ثب بٖ ٔػّٖٛ ٔي

اوهك وهٝ أشف٘ظهبْ ثهفاي اق ثهشٗ      اٌبـٜ ثٝ ايٗ ّٔٙت ؼاٌتٝ  1«اضتشبج»ـٚق٘بٔٝ 

ّ٘هت وهٝ ضهك     ثفؼٖ بٌٛة ٚ وٙتفَ اٚٔبب ٚ اٙجشٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٘ب٘ٛايبٖ ٔطتىف ٚ ـفِك

ٕ٘ٛؼ٘ؽ يه ٘ب٘ٛاي غب٘ي  وفؼ٘ؽ ٚ ٔفؼْ ـا ٘ىجك ثٝ ؼِٚك ثؽثشٗ ٔي ٔفؼْ ـا إشش  ٔي

 ٛ ِٚههي  ((367ضههبَ ـخههبَ ايههفاٖ، َ    ، ٌههفش1ثبٔههؽاؼ، ج ) ـ ا٘ههؽاغك.ـا ثههٝ اٙهه

ؼا٘هؽ ٚ بٖ ـا ثهٝ أشفاٛٔهبٖ     وشؽعجؽاِىفيٓ ؼشفت ايٗ ٔىهئّٝ ـا اق أشف٘ظهبْ ٕ٘هي    ضبج

ؼـ ايهٗ ٔهٛـؼ    .(545ؼشهفت، وّشهبت ٌهعف، َ    ) ؼٞؽ. عّشفٔبغبٖ ٌفٚوي ٘ىجك ٔي

ثف اثف ٌفا٘ي ٘بٖ  1316ؼـ وبَ »إِٕبِه ـفاٞب٘ي ؼـ ؼيٛاٖ غٛؼ ٌ٘ٛتٝ اوك وٝ:  اؼيت

ٞب وٝ اق خّٕٝ غب٘هٝ يىهي    ا٘مالة ثكـٌي ؼـ اجفيك پشؽا ٌؽ ٚ ثىشبـي اق ؼوبوشٗ ٚ غب٘ٝ

اق عّٕب ٚ وبؼات ٔالن ٚ ٔطتىهف ثهٝ ؼهبـت ــتهٝ ٚ بٍ٘هبٜ اهؽثشف ٚ ـٌهبؼت أشف٘ظهبْ         

 «.ٌفٚوي باً ـتٙٝ ـا غبٔٛي وفؼٜ اوك

                                                 
ـٚق٘بٔٝ ٞفتٍي ٔٙتٍفٜ ؼـ اجفيك ثب زبح وٍٙي ثٝ ٔؽيفيك عّشمّي ٔعهفٚؾ ثهٝ ِهففاٚؾ    « اضتشبج»ه   1

ٌٕبـٜ اق بٖ ثٝ أف أشف٘ظبْ ٌفٚوي ضبوٓ بؾـثبيدبٖ اٛلشهؿ ٌهؽٜ    7. ق په اق ا٘تٍبـ ٞ  1316ؼـ وبَ 

 .376شك(، َ ، )اـؼٖٙٛ ه ٔدٕٛعٝ ٔمبتت ٔطٕؽعّي افث1373افثشك، «. »اوك
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ؼٜ لّشؽٜ ؼفايي ـا ؼـ ٔهؽش  وٟٓ ٘جٛ إِٕبِه وٝ غٛؼ ٞٓ اق غٙف ا٘مالة ثي اؼيت

 ٌٛؼ: ّٔٙ  ٌفٚب ٔيايٗ أشف٘ظبْ ٔٙظٛـ ؼاٌتٝ وٝ ثب 

 ؼـ وههٝ ٔٛلهه  وههبـ ٘تههٛاٖ ثههب اٟههٛـ يههب ٌههتبة     
 

 

 ٌههف ثههٝ وٌٛههً ـوههتٕي يههب ؼـ ٘جههفؼ اـفاوههشبة    
 

 ٝ  ي اوهههىٙؽـي ٔٙىهههٛظ ٌهههؽ  اي أشهههفي ٘بٔههه
 

 

 زههٖٛ ضههؽيث وههعؽ ٚ وههّٕي لّههٝ ؼعههؽ ٚ ـثههبة  
 

 ٟٔٙهي ـوهب٘ؽ   زٖٛ ثهٝ ٔشهف وبٔشهبة ايهٗ لّهٝ ـا     
 

 

 وهههػك پمٔهههبٖ ٌهههؽ ؼـٖٚ ٔشفپهههبن وبٔشهههبة    
 

 غٛا٘ؽ وبتـي ثٝ ضٕهفت زىهك ٚ ـفٔهٛؼي ثهفٚ    
 

 

 ؼِٚتهههبٖ ؼـ بٖ ـٚاق ٔىهههتٙبة  ٘هههكؼ ايهههٗ ثهههي   
 

  ٗ  ؼاٖ قٚؼ ثههبق بٚـؼ زىههك  ــههك ٚ وههبتـ وههػ
 

 

 زٙههؽ اههٗ ٔههفؼ ٌههكيٗ وههبٖ لههْٛ وفؼ٘ههؽ ا٘تػههبة   
 

       ٛ  ٔشف ثهب ايٍهبٖ ثهٝ ٞٙدهبـي غهٛي ٚ ٘هفقي ٘ىه
 

 

 ثهههب٘ي ٟٔفثهههبٖ ـفٔهههٛؼ اق ـاـهههك غٙهههبة ٞهههٓ ق 
 

 اي ٔشههههف قٚؼاههههف ؼـ عههههالج ا٘ههههؽـٌفاي زههههبـٜ
 

 

 ٕٞتههي اي غٛاخههٝ قٚؼاههف قي ِههالش ا٘ههؽـ ٌههتبة  
 

 ٔشف ؼـيبؼَ زهٛ ايهٗ ثٍهٙشؽ اق خهب خىهك ٚ ثهفؼ      
 

 

 ؼوههك ٔههفؼي ثههف عٙههبٖ ٚ پههبي ٕٞههك ؼـ ـوههبة    
 

    ْ  قاـي ٔههفؼْ زههٛ ؼيههؽ بٖ ٌههبٜ ثػٍههٛؼ اق وههف
 

 

 وجههههبة بٖ ؼَثههههف ؼَ پشههههفاٖ ـفاههههٛت ٚ ق٘هههه  
 

 «ـي اجفيك 1316ِبؼق اِطىشٙي ه »
 (.67ه  74إِٕبِه، ُِ  )ؼيٛاٖ اؼيت

پبٌب[ يىي اق ؼتيُ ثشؽاـي ٔهفؼْ ايهفاٖ ٌهؽ وهٝ اق      ايٗ ا٘مالة ]ثٝ ـٞجفي قيٙت 

وٝ  ـٞجفا٘ياق  ئشفقا پبؼٌبٜ بيٙؽٜ وٍٛـ ٘بأشؽ ٌفؼيؽ٘ؽ ٚ اق ٘فـ يه وٛ اق ٔطٕؽعّي
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٘ؽ، ؼِىفؼ ٌفؼيؽٜ ٚ ثبعث ٌؽ وهٝ غهٛؼ ثهٝ ـىهف زهبـٜ      ؼوك ٌؽٜ ثٛؼ ثب ٔطتىفاٖ ٞٓ

 1ثبٌٙؽ.

ٌبعف ٔعبِف بؾـثبيدبٖ؛ وهٝ ؼـ ٔهٛـؼ    ؛ايٗ ـُّ ـا ثب ٌعفي اق بلبي ٞبٌٓ افتٖ

 ثفيٓ: وفٚؼٜ اوك؛ ثٝ پبيبٖ ٔيلٟفٔبٖ پبٌب ٚ ٌفش ثفغي اق الؽأبت ايٗ قٖ  قيٙت
 ٘جشعتهههشٗ لٟهههفي اٛاهههؽٚ ؼٚٚـا٘هههي
 وههػؽي پٙدههٝ وههٙؽٜ بؾـثبيدهههب٘ي   

 ؼي يههِٛالـ وههٛت٘ؽي ِههي أههف ائشّههٝٚا
 اٟفا٘هههؽا ابغشّهههؽاٖ ب٘جهههبـ لبت٘هههؽي 
 خٕبعهههك اِّهههفيٗ بزهههؽي ٌهههٛيّفٜ  
 ثبٞههبِشك يههَٛ بزههؽي وٙههؽٜ؛ ٌههٟفٜ  
 ثشههف وٛزههٝ ثبٌههشٙؽا اٚخههب ثههٛي بـٚاؼ 
 ثبغشٍههشٙؽا ؼٕههت، ايسشٙههؽٜ ـفيههبؼ   
 لبٌههالـي زباشّههؽي اٚـيشٙههؽٜ وههٛق   
 اٚؼههفٚتـ؛ ايشفِههف ؼٚت٘شههف ؼْٚ ه ؼٚق   

 ق يبـاٌههٕشف ثشههكٜ يبِٛاـيههت يبغبـٔههب 
 ٌّههشٗ اعههالْ ائههؽن ثٌٛههٖٛ اجفيههكٜ  
 لههبپشالـ ؼيههٛاـا وههٛيىٙؽي ثشههف ه ثشههف  

 يشههف بْ اِشٙههؽٖ وٛزههٝ اشتههفٜ  ضههاقؼ
 يههٛـؼٚ ثشههكي ثههٛ بخّشههك؛ ؼٚقْٚ ههه ٌّههشٗ
 وههٛقْٚ وههٖٛ تـ وههشكٜ لههبؼيٗ ثههٛؼٚـ بي

  ٝ ٚ٘ههؽٚ وههئٛيٙد  اٛاؽههٖٛ ثبغشٍههالـي ؼ
 ٝ  ؼٖ ايٙدههٝ ثبغشٍههالـ اٚيٙب٘ههؽي ايٙدهه

 ايّىههشٗ ثشههف لههؽْ ؛باشّههؽي بؼؼيٕههالـ
   ٓ ههبـتـي پههٛتؼؼاٖ ٔههٛضى  ؼشههفت ؼٔا

 تـ اوههؽيٛؼي ؼٚيؽهه ِههف اشتههفٜ وٛزههٝ

 ٌهههٛيّف بؼالٔهههبؼي يهههبؼشً يبؼٕهههبؼي 
 لبزهههؽي ائّّهههفيٕشٗ بؼهههكيٙشٗ ؼاؼي  

الـي ابغشههُ ٚ٘ا  ٌئتههؽي بِههؽي ثههبي وههبـ
 ؽيٌههٛقِفيٗ يههبي بِههؽي ٌئتهه  اجفيههكيٗ

 ب٘هههبتـ ؼٌٚهههٛ٘ٝ ثبغهههؽي ٚاي ؼئهههؽي
   ٝ  ؼٜ ٌٛيٙههؽي ٔطتىشههف ٘ههٝ يب٘ههؽي ٘هه

   ٗ  وههبـيّشت ثئّشٙههٝ وٛٞٙههٝ زبؼـاوههش
 ٗ  ثبوهههشجؽيف ثبؼفيٙهههب خشٍهههف پبـاوهههش

 تـ ثىههؽيف اٚوههب٘ؽيك  لههبؼيٗ ٌّههشٗ بي
 ثشكايىهههٝ اٚ٘الـيهههٗ اٚؼٚ٘هههب يب٘هههؽيك   

 يههٝ يٛغىههِٛالـا ثٛؼٚ٘شههب ؼاـؼيههف     ٘ههٝ
 ؼٜ يبٌهههبٔبق ضهههبلشٕشك ٚاـؼيهههف ثشهههكيٓ
 لهههبؼيٙالـ بزشّهههؽي ّٔٙهههت  ٌّهههؽيّف
شٍههشف قيٙههت   وههٛوفٜ  يشههت ؼٕههجّٝ ؼ٘ا

 ابغشهههُ ب٘جهههبـتـي ٌهههٛقِفؼٖ ايهههفاق 
 يشههك اِٚههه يههب لههبتق   زههبـٜ لشّٕههبِي 

 ـفضّههي بِمشٍههالـ ؼاؼههالـي زبپههؽي   
 ؼٜ ابپهههؽي لهههبؼيٙالـ اٚقٚ٘هههٛ قيٙهههت  

ههبؾ ِٛا ٞ ً٘ٛ  ؼْٚ ؼٚـٚ ؼٜ ٌههٛي ِههبؾ ٌهه
هههف ائشّهههٝ  ؼي ثهههبقاـا ؼٚؼهههفٚ قيٙهههت ٔا

ٚ٘ههؽ    ٜ وههٛ٘ؽٚثههٛ غجههف ؼاؼالـيههٗ ٌٛق

                                                 
ٍفيؽ:  1 ٙبن، »ه ٙث ٕبعي ضىٙعّي ، )ق٘ؽٌي1383ثى ُ  ٘بٔٝ وشبوي ه اخت فٚوي(،ِ   ٌ شف٘ظْب  .88ه  91غٖب ٔا
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 ٖ؛ ثههشّٗ اّىههؽي ؽيههَٛ ثٛيههٛ ائٍههش 
 ه    ِههف ؼاـ ٌّشههف اٚـؼٚيههب قيٙههت وٛزههٝ

  ثعٕههشّف وٛـٌههٛـ ثههٛ وشٕههؽيف عدههت 
 ٝ ٝ     ثعٕشىي ؼيّّه   ؼيهف  ٘شهف ثهٛ ؼٛؼهب ٘ه

 ٘ههٝ ثشّىههشٗ لبثبلههؽا ثشههف بوههالٖ ٌئههؽيف 
 ّّي ه ؼّ٘ههي  ثههبظ ثههٛـا ب٘جههبـؼيف؛ اههبغش

 يههي ائّٙههي وههٛـٜ ؛ِههبضجي ؼٚ٘جههبٌٛق
 فِهههي ب٘جهههبـلبپشىهههي لشفشّّهههي، زپ

 ؼي ؼاؼههالـ قيٙجههشٗ أفيٙههؽٖ اشتههفٜ  
َ  لشفههشالـ؛ ز  پفِههف بزشّههؽي ؼـ ضههب

  َ  بخالـيههٗ ٌٛقٚ٘ههؽٜ ٌههِٛٗ ثههٛ الجههب
 ايّههٝ ثٛـٚ٘ههؽٚ ا٘ههفاؾ اههبغّشٗ عٙههفي

 ٞههبٔشٙشٗ لّجشٙههؽٜ اِٚىههبؼا اّ٘ههبؾ   
 ٝ  يههٝ ٞشدههبٖ أههٙفاة لٛ٘ههٛة عفِهه

ٝ ـفِههتي اِش ٝ  ٙههؽٖ ٚئفٔهه  وههشٗ ؼئشهه
 ٖ  ٔههشٗ وشٍههي ؼشفاههي بوههشت ائّشٙههؽ
 اههبـيػشٗ ٌٛقٚ٘ههؽٜ زههبؼـا ثئّشٙههؽٜ   
   َ  قيٙجههشٗ ثبغشٍههي اٚزٌٛههٛ لبـاههب
   َ اٛـٔبوههشٗ ت  ؼئههؽيٓ لههٛي لّٕههشٓ ٚا

 

ٚ٘ههؽٚ    لههبؼيٗ  تـيههٗ وههبيي اٚـؼٚيههب ؼ
ٖ      ثههبغشف  لههبؼيٙالـ ٔؽههفٚـ بٖ ه ثههب ه ب

ٖ  فوشٕههي ثههبؼشفي   ف٘هه   لّجشٙههؽٜ اٛـهههب
ِٚههٛة ـضٕههك ٞبزههبٖ  اههٛغالـؼٖا بخههب  ا

 ؼشفاهههي؛ ّٔٙشٍهههي ؼاؼهههالـؼاٖ اٚخهههب  
  ٗ هههي ابپهههؽي الجهههبِش  بخالـيهههٗ وفٚ٘ا
 ٗ ههي ٌههٛـٖ اههه ايتشههفؼي عههبؼّش  وفٚ٘ا
  ٗ  اٚقالههؽاٖ ٌههٛق ٚٚـٚـ؛ زههبؼشفيف ٌّههش

ٗ؛ يٛوىهههّشٗ زشهههفپشٗ  لبپشالـي؛لهههبِػش
 لههبپشالـ زشفپشّههؽي ابت٘ههؽي ثشههف ه ثشههف  
 قيٙجههشٗ لّجشٙههٝ خبت٘ههؽي ثشههف ه ثشههف     
ـا يٛـٌٚههّف ثههبي بِههؽي ٌئتههؽي      ب٘جههب

ٌهههبِؽي ٌئتهههؽي  يئٙهههٝ  ؼٜ ب٘جهههبـتـ ٛث
اهههٗ ثهههٛ ب٘هههالـ   بخالـيهههٗ لّجشٙهههؽٜ ٚا
ٛاههههب٘الـ  ـاؼٖا زشػههههفؼي يٛوههههٖٛ ا  ب
وهههب٘ؽي قيٙهههت  اجفيهههكي قـا ٌهههٛـؼٚ ٚا

هههؽي قيٙهههت   پبٌهههبِشك شٗ لبق٘ا ٛ٘ا  عٙههه
ٛ٘هههٖٛ قيهههفٜٚ ّ٘ٛ ِٚهههؽٚ عّٕهههي و  وهههي ا

ِٚههههؽٚ لشىههههب ٌههههعفيّٕٝ بـقْٚ ؼٚـ  1ٛث
 

 :1اي اق ٕٕٖٔٛ اٌعبـ ثٝ ـبـوي زٙشٗ اوك غالِٝ

                                                 
 ٌٛؼ وٝ ٔٙج  بٖ ثٝ ٌفش قيف اوك: ؼيؽٜ ٔي پبٌب  ٌ٘ٛتٝ ٘شك ٌعفي ؼـ ضك قيٙت ه ؼـ يه وٙؽ ؼوك 1
 «.323ذ5اق ب ٔطُ بـٌشٛ 296012368وبقٔبٖ اوٙبؼ ّٔي ايفاٖ، اٟفاٖ، ٌٕبـٜ وٙؽ »

 اق ـٚي وٙؽ ٔؿوٛـ ٌ٘ٛتٝ ٌؽٜ زٙشٗ اوك:« ٔطٕؽ عكيكي»ٔتٗ ايٗ ٌعف وٝ اٛوٗ بلبي 
 قيٙت ـٚايك ائؽيف وٛپه وعشؽٜ ثبٌي ؼٜ
 بيتههههبؼسب٘شٗ ٌِٛٛ وِٕٛههههٝ ثههضّ
 بيتهههههب٘شٗ وىي لبِٕهههههٝ ثٙهههضّ
 يتٝ هههٗ ايٍي ثشتٕههههٝ قيٙجشههههضّ

 در صفحه بعدادامه پاورقي   بههههه( بؼالٔف) ههههب ؼپهههٚوشُ بؼالٔ
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ٞهبي   ثف اثف لٟف ٘جشعك اق بوٕبٖ ثبـاٖ ٘جبـيؽ ٚ بؾـثبيدبٖ ٚ ٔفؼٔبً٘ ؼـ وػتي

 ٌفـتبـ بٔؽ٘ؽ. ٘بٌي اق لطٙي

ايٗ غٙٝ ثٝ وٛي اٟفاٖ ـٚا٘ٝ ٌؽ ٚ ثٝ ايٗ افاشت ؛ ؼالت «ٚاِي»اق ٘فـي ثٝ أف 

 اف ٌفؼيؽ... ٚٔعشك ٔفؼٔبٖ اجفيك وػك

لطٙي ٚ ٌفا٘ي ايٗ ؼيبـ ـا ـفا ٌفـتٝ ثٛؼ ٚ ايٗ ؼـ ضهبِي ثهٛؼ وهٝ ٔطتىهفاٖ ثهٝ      

ؼاؼ٘ؽ... ؼـ ايٗ ٔشبٖ ق٘ي ثّٙؽ لبٔك وهٝ زهبؼـي ـا ؼٚـ    وبـٞبي ظبِٕب٘ٝ غٛؼ اؼأٝ ٔي

ٜ   ثف وف وٛزٝوٕف غٛؼ ثىتٝ ثٛؼ، ايىتبؼٜ  ٞهبي غٍهٍٕشٗ ٚ ؼـ ضهبِي وهٝ      اي؛ ثهب ٍ٘هب

ـفيبؼٞب ؼـ ؼَ ؼاٌك، ـٚ ثٝ ق٘بٖ وفؼٜ ٚ ٌفك: ؼيٍف ثه اوك؛ غىهتٝ ٌهؽيٓ اق ايهٗ    

ٚٔعشك ٘بثىبٔبٖ؛ ضبَ ٚ اضٛاَ يؽٕبٌفاٖ ٚ ؼبـاٍفاٖ غٛي اوك، ؼـ ضبِي وهٝ ٔهب ؼـ   

بِٕهبٖ ؼـ ٌهبٖ   وٛقيٓ. عدك ٚ اِتٕبن وفؼٖ ؼـ ٔمبثُ ظ باً وبـٞبي ظبِٕب٘ٝ بٟ٘ب ٔي

 ٔب ٘شىك... ثشبيشؽ ـفيبؼ ثىٍشٓ وٝ ٔب ٞٓ ضك ق٘ؽٌي ؼـ ايٗ ٌٟف ؼاـيٓ...

وٙٙؽٌبٖ پشٛوتٙؽ، اب خبيي وٝ اق اقؼضبْ ب٘بٖ  ؼـ ايٗ ضبَ ق٘بٖ ثشٍتفي ثٝ ادٕ 

ٌفهك: اي   ثب ِطٗ باٍشٗ ثٝ وػٙبٖ غٛؼ اؼأهٝ ؼاؼٜ ٚ ٔهي  « قيٙت»ِفقيؽ؛  ٞب ٔي وٛزٝ

ايٗ اوك وٝ ؼـ ايٗ ٚٔهعشك ٘بعبؼت٘هٝ؛ ثشبيشهؽ اّهٕشٓ     ؛ ضفؾ بغف ٔٗ ثب ٌٕب «ق٘بٖ»

غٛؼ ـا ثٍشفيٓ ٚ ثشٗ ق٘ؽٌي ٚ ٔفي يىي ـا ا٘تػبة ٕ٘بيشٓ. ثٝ پب غشكيؽ وٝ ٌفوٍٙي ٚ 

بِٛؼ ق٘بٖ  ٞبي ؼٓ ٔٛـؼ ؼـ ٔمبثُ ظبِٕبٖ ٔب ـا وٍك. ثب ٌٙشؽٖ ايٗ وػٙبٖ ٍ٘بٜ ِجف ثي

ٞهب ـا   ٖ ثٝ پهب غبوهتٝ وهٜٛ   ثٝ ٌبؼي ٔجؽَ ٌؽ ٚ أشؽٞب ق٘ؽٜ ٌؽ ٚ ِؽاي ـفضٙبن ق٘ب

 ؼـ٘ٛـؼيؽ...

ؼوتٛـ ضفوك ثٝ وٛي ثبقاـ ـا ِبؼـ ٕ٘هٛؼ، ؼـ ايهٗ   « قيٙت»ٚ ايٗ زٙشٗ ثٛؼ وٝ 

ٌؽ٘ؽ، اب  أبـٝ ٔي« قيٙت»ٚ ق٘بٖ قيبؼي ثٝ ِؿ اـفاؼ  ٜٞب ثٝ ِفقي ؼـبٔؽ ٍٞٙبْ وٛزٝ

 خبيي وٝ اق ق٘بٖ ٍِىفي پؽيؽ بٔؽ.

                                                                                                        
 يتٝ هههٗ اٚؼٚ وئسٕههِش ٝ ٔٙمٝههههضّ
 يت ي پشٍٕٝهههههٝ ٌٛؼٌٖٚٛ ااههههضّ
 يت بٌي ٌشٍٕٝهههههٝ قيٙجشٗ ثههههضّ

 «ب...هههههف بؼالٔهههب ؼپههههٚوشُ بؼالٔ
 .(ـٔب ٕٞفاق -عّشب٘شٙؽا باّي ٌبٜ ثٝ يشٓ )ٔمبِٝ ايٙتف٘تي  پبٌب : قيٙتاقمُ ثٝ ٘

 

 از صفحه قبلادامه  پاورقي  -
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ثب ؼفٚـ غبِي ثٝ ايٗ ق٘بٖ « قيٙت» ٞبي ٌٟف ٌٙدبيً ايٗ ق٘بٖ ـا ٘ؽاٌك؛ وٛزٝ

پفوشؽ٘ؽ: ايٗ قٖ زٝ وىي اوهك وهٝ    ٞب ٔي وفؼ. ثعٕي پفٌٕبـ ؼـ ا٘فاؾ غٛؼ ٍ٘بٜ ٔي

ٞهبي ؼيٍهف    اي ٘ٛـهب٘ي اق ـفيهبؼ ٚ ٘ؽشهبٖ ثفپبوهك. ثعٕهي      ٔب٘ٙؽ ٔفؼاٖ ؼِشف ؼـ لّت

ٝ   ٌفتٙؽ ايٗ وبـ ـبيؽٜ ٔي  اي ٘ؽاـؼ؛ وي ؼَ ثفٚإٙؽاٖ ثٝ ضبَ ـمفا ٚ ٌفوهٍٙبٖ وهٛغت

ؼا٘ىهتٙؽ وهٝ ؼـ خّهٛ ِهؿ، ٌهشفي ؼـ ضفوهك اوهك وهٝ ؼشهفت ٚ           اوك  ب٘بٖ ٕ٘هي 

 ثبٌؽ... ٞب ٔي اي ثّٙؽاف اق وٜٛ كٌػّش

ـفيبؼ وٍهشؽ؛ ٍ٘هبٜ وٙشهؽ؛ ايٙدهب ا٘جهبـي اوهك پهف اق ؼّهٝ         « قيٙت»ؼـ ايٗ ضبَ 

اضتىبـٌؽٜ؛ وٝ ِبضجً ٌػُ ٔطتىفي اوهك؛ ٚلتهي ِهبضت ا٘جهبـ، وهبـٚاٖ ق٘هبٖ       

ِفق عمُ اق وفي پفيؽ... ثٝ أف قيٙهت، ٌفوهٍٙبٖ؛ ثهٝ ايهٗ      غٍٍٕشٗ ـا ؼيؽ اق افن ٚ

ا٘جبـ وٝ لفُ ٚ ثٙؽٞب ؼاٌك، يٛـي ثفؼ٘ؽ ٚ ؼـٞبي بٖ ـا ٌىىتٙؽ. ايٙسٙهشٗ ثهٛؼ وهٝ    

ا٘جبـ ايٗ ٔطتىهف اٛوهٗ ٔهفؼْ ٔظّهْٛ ٚ ٌفوهٙٝ ٌهٟف اػّشهٝ ٌٍهك ٚ ٌفوهٍٙبٖ ٚ          

 ٘شبقٔٙؽاٖ ٞف وؽاْ وٟٕي اق بٖ ثفؼاٌتٝ ٚ ثفؼ٘ؽ.

ٖ ٌدبب ٚ ثبؼشفت ٚلتي اٞبِي اجفيك ـا ـ٘دٛـ ٚ ؼـٔب٘ؽٜ ؼيهؽ؛  ايٗ ق« قيٙت»بـي 

ـا  1«پبٌهب »ثفاي ؼـبب اق ب٘بٖ ثٝ پب غبوك ٚ ايٙسٙشٗ ثٛؼ وٝ ؼـ ِهطٙٝ اهبـيع عٙهٛاٖ    

 ثفاي غٛؼ ثٝ ؼوك بٚـؼ...

                                                 
ي ٔأغٛؾ اق وّٕهٝ پبؼٌهبٜ ـبـوهي؛ ِمجهي وهٝ ؼـ ؼٚـاٖ أپفا٘هٛـي عثٕهب٘ي ؼـ        ي افو وّٕٝ« پبٌب»ه   1

 ٌؽ. ّٕٔىك عثٕب٘ي ٚ ٕٔبِىي وٝ خكٚ أپفا٘ٛـي عثٕب٘ي ثٛؼ٘ؽ ثٝ ثفغي اق ٚقيفاٖ ٚ أشفاٖ ؼاؼٜ ٔي

 «.309، َ 1384عٕشؽ، »
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 فصل اول:

 و سفر كربال« پاشا زينب»
 

پبضبب زا ثبيبد دزٌيبسو اٚ ثبب      زٚايتي؛ آخسيٗ حبدثٝ لبثُ ذوس ش٘دٌي شيٙبت ثٙب ثٝ 
ػسبوس ػثٕب٘ي دز خسيبٖ ٔسبفستص ثٝ ػتجبت، وٝ دز اٚاخس ػٕسش زٚو دادٜ، دا٘سب،،  

آخبسيٗ خجسٞببيي وبٝ اش    » 1اطالػي دزثبزٜ ش٘دٌي اٚ دز دس، ٘يسب،  ثؼد اش آٖ ديٍس 
ٌسدد وٝ اٚ ٕٞساٜ ثب وبزٚا٘ي  پبضب دز دس، اس، ثٝ شٔب٘ي ثسٔي ش٘دٌي ٚ سس٘ٛض، شيٙت
ٔحسبٛة  ٜ دٚو دز ايبٗ ٚلب، ثبب آٖ وبٝ ش٘بي سببِ ٛز      « ضبٛد  ػبشْ شيبزت وسثال ٔبي 

 2ثٛد  خٛيب٘ٝ خٛد زا اش دس، ٘دادٜ ٌسديد؛ أب زٚحيٝ ٔجبزشٜ ٔي
زٚد ٚ دز خب٘ميٗ ػسبوس ػثٕب٘ي وٝ ثبساو   او شٚاز ثٝ وسثال ٔي ثبخي ثب ػدٜ شيٙت»

اش ايٗ زفتبز آشزدٜ ضدٜ ٚ « ثبخي شيٙت»وٙٙد،  ٌيسو ٔي تفتيص شٚاز آٔدٜ ثٛد٘د، س ،
وطبب٘د؛ ثبٝ ػسببوس حّٕبٝ      ش٘د ٚ ديٍساٖ زا ٞٓ ثٝ د٘جبَ خبٛد ٔبي   دس، ثٝ ػصيبٖ ٔي

 3« زٚد فساز ٔي ضٛ٘د ٚ ايٗ خب٘ٓ ثب لبفّٝ ثٝ وسثال ٔيوٙد ٚ آٟ٘ب ٘بٌصيس ثٝ  ٔي
ديٍس خجسو ثٝ دس، ٘يبٔدٜ اس،  « پبضب شيٙت»ثٝ ٘ٛضتٝ اوثس ٔٙبثغ ثؼد اش ايٗ ٚالؼٝ اش 

خبٛد؛ ػبضبمب٘ٝ دز حربٛز سبب ز      دز ايٗ آخسيٗ سبفس « پبضب شيٙت»زسد وٝ  ثٝ ٘ظس ٔي
دٜ اس،؛ ٚ پيىسش ٘يص ٞيچٍببٜ  آفسيٗ تسّيٓ ٕ٘ٛ خٛإ٘سداٖ؛ آزاْ ٌسفتٝ ٚ خبٖ ثٝ خبٖ

ٔٙتمُ ٘طدٜ ٚ دز وسثال دفٗ ضدٜ اسب،   « اِديٗ ػٕٛشيٗ»ثٝ ضٟسش تجسيص ٚ شادٌبٞص 
ٗ  ػٕٛشيٗ»ٔبٖ  دِيُ ٍ٘بز٘دٜ ثساو ايٗ ٌفتٝ ثبٚزٞبو ٔسدٔبٖ ٌرضتٝ ٔحّٝ ثبٛدٜ  « اِبدي

ٞبو ثؼدو ٘يص زسيدٜ اس،؛ ثبٝ ٌفتبٝ يىبي اش     اس، وٝ ضفبٞبً ٚ سيٙٝ ثٝ سيٙٝ ثٝ دٚزٜ
« پبضبب  شيٙبت »ّؼيٗ؛ پيسٔسدٞب ٚ پيسش٘بٖ ايٗ ٔحّٝ دز ٌرضتٝ دز خٛاة ايٗ وٝ لجس ٔط

پبضب دز وسثالس، ٚ دز آٖ ضٟس اش ٞبسو  ثرسسبي    لجس شيٙت»ا٘د:  ٌفتٝ دز ودبس، ٔي
 « دٞٙد ٘طب٘، ٔي

                                                 
  34٘يب(، ظ  ، )زحيٓ زئي 1382ب ٔبٞٙبٔٝ وّه، ٟٔس ٚ آثبٖ  1

پبضب: ٕ٘ببد ٔجببزشٜ ٔبسدْ     )شيٙت 1378فسٚزديٗ ٚ ازديجٟط،  2ٚ  1ب ثبيب )ٔبٞٙبٔٝ(، سبَ اَٚ، ضٕبزٜ   2

 « 96ظّٓ، ظ آذزثبيدبٖ ثس ػّيٝ 

  13، ظ 1358دٞٓ آثبٖ  3ب خٟبٖ ش٘بٖ )ٔدّٝ( دٚزٜ خديد، سبَ اَٚ، ضٕبزٜ  3
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ٚ  زا ثٝ ضىّي شيجب« پبضب شيٙت»٘يص آخس حٕبسٝ « سيسٚس ثسادزاٖ ضىٛٞي»استبددوتس 

استبدا٘ٝ دز ٔمبِٝ خٛد ٔدسٓ سبختٝ اس، وٝ حيف اسب، دز ايٙدبب آٚزدٜ ٘طبٛد؛ ٚو    

خسٛز ٚ تيصٞٛش ٚ حسبس؛ اٚ ثب الدأبت ٔتٟٛزا٘بٝ خبٛد   ثٛد پبضب ش٘ي  ٘ٛيسد: شيٙت ٔي

ْ  »٘بٔي پيدا وسد ٚ دز ٔمبثبُ ٚاِبي ٚلب،     ٚ حتبي فساضببٖ ٚ ػّٕبٝ ظّٕبٝ     « لببئٓ ٔمبب

يؼٟد ٔمبثّٝ وسد ٚ ٔدبدِٝ ٕ٘بٛد  شيٙبت تٟٙبب ثبٝ     ٔيسشاو ِٚ ضبٜ ٚ ٔحٕدػّي ٔظفساِديٗ

چيصاٖ ثٛد ٚ دز ػبِٓ ا٘صبف ايبٗ لبدز زضببدت ٚ تيبست داضب، وبٝ        ش٘بٖ ٚ ثي فىس ثيٜٛ

 ػّيستٓ فطبزٞبو اختٕبػي ٚ دِٚتي دز زاٜ خٛد ثبث، لدْ ثٕب٘د 

ٞب وبسد ٚ ثبب ػببٔالٖ فمبس ٚ فبلبٝ دز تجسيبص ٚ حتبي دز ضبٟسٞبو          پبضب ليبْ شيٙت

ٞبو ػثٕب٘ي ٔمبثّٝ ٕ٘ٛد ٚ ثسخٛزدٞب وسد ٚ آخبس سبس    ثب ضسطٝٗ آٖ زٚشٌبز ٚ اِٟٙسي ثيٗ

 دا٘د وٝ اٚ چٖٛ خٛد زا ثٝ وسثال زسب٘د  خٛد زا ثٝ ٔسادش زسب٘د  وسي تب أسٚش ٕ٘ي

لٕسو زاٞي وسثال ضد، اٚ تطٙٝ آشادو ٚ وطتٝ تؼّمببت خببطس ٚ    1319آخس اٚ دز 

سش ضٙيدٜ ثٛد ٚ ثبٚز داض، ثٝ آشادٌبي ٚ  ٟٔس ٚ ٔحج، ثٝ ٔمتدايي ثٛد وٝ دز تٕبْ ػٕ

اش دز زاٜ حبك وبٝ دز آٖ دز٘دضب، ٘يٙبٛا آزٔيبدٜ ٚ آشادٌببٖ زا ثبٝ خبٛد          ستيص٘دٌي

خٛا٘د ٚ اٚ چٖٛ خسي خٛد زا ثٝ ٔيمبت زسب٘د ٚ اش آٖ پ  وسي سبساتي اش شيٙبت    ٔي

ٚ     ٞب ٔؼتمد٘د وٝ اٚ تب زٚشو وٝ شيٙت ٘دازد ثؼري  ٞبو ٔحسْٚ خٛأبغ ا٘سبب٘ي ثبٝ ٘ببٖ 

ٝ   ٘ٛايي ٘سسيدٜ ٞبب دز زفب، ٚ آٔبد اسب، ٚ زٚش ثبٝ زٚش       ٞبب ٚ ٌبسٜٚ   ا٘د ٔبثيٗ ايبٗ دسبت

 1ٌسد٘د تب    تس ٔي ٞٛاخٛاٞبٖ ٚ وسب٘ص افصٖٚ ٚ افصٖٚ

اش » ايٗ شٖ لٟسٔبٖ آذزثبيدب٘ي ايٗ چٙيٗ ٔؼسفي ضدٜ اسب،: « المعارفتشيعةداير»دز 

ؼطيبُ ثببشاز تجسيبص دز ٟ٘رب،     پب  اش ت  ،ش٘بٖ سيبستٕداز ٚ س ٙٛز ٚ ضدبع ٚ ٔجببزش تجسيبص  

پبضبب   تٙجبوٛ ثٝ زٞجسو ٔيسشاو ضيساشو ٚ ثبشٌطبيي ٔددد آٖ تٛسط ٔبٔٛزاٖ دِٚتبي، شيٙبت  

ي ٞبو آتطيٗ خٛد آ٘بٖ زا ٚازد ٔيبداٖ ٔجببزشٜ    ثسيبزو اش ش٘بٖ تجسيص زا ٌسد آٚزد ٚ ثب س ٙس٘ا

َ  ٚ ٔبٔٛزاٖ دِٚتي زا تٟديد ثٝ ثسخٛزد ٚ خًٙ ٔسّحب٘ٝ خيبثب٘ي وسد  دز ٞ ٞبب ثبٝ    ٕبيٗ سبب

دِيُ احتىبز ٌٙدْ اش طسف ٔبِىبٖ، دز تجسيص لحطي ضدٜ ثبٛد ٚ ٌسسبٍٙي ٔبسدْ زا تٟديبد     

جبزٞبب زا    ٔي جبزٞبو ٌٙدْ ٔحتىساٖ حّٕٝ وسد٘بد ٚ دزة ٘ا وسد  ثٝ تحسيه اٚ ش٘بٖ تجسيص ثٝ ٘ا

                                                 
  13ضٟس( پيطيٗ، ٔمبِٝ دوتسضىٛٞي، ظ  ٘بٔٝ ب ٔٙتطسٜ دز ٔطٍيٗ ب ٚزاٚو )ٞفتٝ 1
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جبزٞب زا دز اختيبز ٘يبشٔٙداٖ ٚ فمسا لساز داد٘د  ٛد وٝ دزثببز  اٚ ش٘ي ٔجبزش ث 1 ٌطٛد٘د ٚ ذخبيس ٘ا

 2لبخبز زا ثٝ ٞساس افىٙدٜ ثٛد 

                                                 
ٞبو دٚزٜ ٔطسٚطٝ سب ٗ   دز خًٙ« پبضب شيٙت»( اش ضسو، 599، ظ 8)ج « المعارفتشيعةداير»ب دز   1

ا٘بد؛   تٝفخٛا٘ي ٘دازد ٚ ٔٙبثؼي وٝ اش ش٘دٌي ٚو س ٗ ٌ وٝ ايٗ ٌفتٝ ثب ٚالؼيبت تبزي ي ٞٓ ثٝ ٔيبٖ آٔدٜ

ا٘بد ثبٝ ػجببزت ديٍبس احتٕبب ً       او ٘داضتٝ ٞبو ٔطسٚطٝ( اضبزٜ ٞيچ وداْ ثٝ ايٗ ٔسئّٝ )ضسو، دز خًٙ

ٝ  « طببٞسشادٜ ثٟبصاد  »دز ايٗ دٚزٜ ش٘دٜ ٘جٛدٜ اس،   شْ ثٝ ذوبس اسب، وبٝ    « پبضب شيٙت» خبٛد اش   ٘يبص وب

ْ  «پبضب داستبٖ شيٙت»ضدٜ؛ دز ذوس  ٔجبزشاٖ دٚزٜ ٔطسٚطٝ ٔحسٛة ٔي اِؼّٕبب   ؛ اش حّٕٝ ٚو ثٝ خب٘بٝ ٘ظبب

يببد وبسدٜ اسب،  ثٍٙسيبد:     « پبضبب     آخسيٗ صحٙٝ شيٙت»  ق اتفبق افتبدٜ، ثٝ ػٙٛاٖ ٞ  1316وٝ دز سبَ 

 « 85، ظ 1363ليبْ آذزثبيدبٖ دز ا٘مالة ٔطسٚطي، ايساٖ، »

  599، تٟساٖ، ظ 1379، 8إِؼبزف تطيغ، ج  ب دايسٜ 2
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 فصل دوم:

 پاشا در زينب

 الذيه تاريخ شفاهي اهالي محله عموزيه
 

اِديٗ؛ )شادٌبٜ ٚ ٔحُ ش٘بدٌب٘ي   ٍ٘بز٘دٜ ايٗ سطٛز وٝ خٛد اش اٞبِي ٔحّٝ ػٕٛشيٗ

او وٝ ثٝ ايٗ خٙجص ٚ ض صي، ايبٗ شٖ تببزي ي    ثبضٓ، ثٝ خبطس ػاللٝ پبضب( ٔي شيٙت

آٚزو اطالػببت ضبفبٞي ٚ    دز طي چٙديٗ سبَ ثب ػاللٝ ثسيبز، ضسٚع ثبٝ خٕبغ   داضتٓ،

٘ظيس تبزي ي ٕ٘بٛدْ؛ ٞسچٙبد    ٞب اش ٔطّؼيٗ ايٗ ٔحّٝ؛ دز ٔٛزد ايٗ ض صي، ثي ٘بٌفتٝ

ٞبو خبٔغ  تسيٗ آٖ ٘يص ٘جٛدٖ آٌبٞي وٝ دز ايٗ ٔٛزد ٔٛا٘غ شيبدو ٚخٛد داض، وٝ ٟٔٓ

ثٛد؛ ِٚي ثبش ٘بأيد ٘طبدٜ ٚ ثبٝ تبالش خبٛد      ٞب دز ٔٛزد ايٗ لٟسٔبٖ ثؼد اش ٌرض، سبَ

 1ضٛد  ادأٝ دادْ وٝ ٘تيدٝ آٖ ٔطبِجي اس، وٝ دز ايٗ لسٕ، آٚزدٜ ٔي

ٞب؛ ذوس ايٗ ٟٔٓ  شْ اس، وٝ ضببيد ايبٗ اطالػببت     لجُ اش پسداختٗ ثٝ ايٗ ٌفتٝ

شيبد ٔٛثس ٘جبضٙد، ِٚي اش طسفي ثبيد تٛخبٝ ٕ٘بٛد وبٝ    « شيٙت»دز ػُّ ٚ يب ٘تيدٝ ليبْ 

بثغ آٖ دٚزٜ دز ٔٛزد خصئيبت ش٘دٌب٘ي ٚ ٔسبيُ ديٍبس ٔسثبٛب ثبٝ ايبٗ شٖ لٟسٔببٖ؛      ٔٙ

ا٘د؛ اش ايٗ خٟ، ضبيد ايٗ اطالػبت پساوٙبدٜ ٚ خصيبي ٘يبص     ٔطبِت شيبدو زا ازايٝ ٘ىسدٜ

 لبثُ استفبدٜ ٚ ٔغتٙٓ ثبضٙد:

زٚد وبٝ   پبضب ٔبي  ٞبيي اش شيٙت صحج، اش ػى  ،ٞبو ضفبٞي ٔسدْ ايٗ ٔحّٝ ب دز ٌفتٝ

خجبس   بسفب٘ٝ اش ايٗ تصبٚيس أسٚشٜ خجسو دز دس، ٘يس، ٚ يب ٍ٘بز٘دٜ اش ٚخٛد آٟ٘ب ثئت

دز ٌبرز ٔحّبٝ   « زضب ٔطٟدو»دز خّٛ وبفٝ « پبضب شيٙت»ٞب  اس،؛ دز يىي اش ايٗ ػى 

ثبس زٚو  « پبضب شيٙت»اس، ٚ دز ػى  ديٍس ثٛدٜ اِديٗ ٔطغَٛ وطيدٖ لّيبٖ  ػٕٛشيٗ

 ضد  است ٕٞساٜ ثب چٟبز ٘فس اش ٕٞساٞبٖ خٛد ديدٜ ٔي

                                                 
اسبتفبدٜ ٌسديبدٜ؛ أبب     غٞبو چٙديٗ ٘فس اش اض بظ ٔطّب  ب  شْ ثٝ ذوس اس، وٝ دز ايٗ شٔيٙٝ اش ٌفتٝ  1

ُ     ياِديٙ ثيطتسيٗ يبزو زا پدز ثصزٌٛازْ زضب زضبشاد ػٕٛشيٗ سيد٘سبت،   ٚ ٕٞچٙبيٗ آلببو سبيدخٛاد اصب

 ٕبَ سربس ٚ تطىس زا دازْ ا٘د وٝ دز ايٙدب اش ٔحرس ايطبٖ و ٕ٘ٛدٜ
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پبضب ٕٞساٜ ثب چٟبز يب پٙح ٘فس اش ش٘بٖ ٔجبزش سٛاز ثبس اسبت دز    ضٛد وٝ شيٙت ب ٌفتٝ ٔي

ٞببو خبٔيطببٚاٖ مخٕطبيدآثبد  ٚ ٘ٛوصِبٝ      ٚل، ثسداض، ٔحصَٛ ٌٙدْ ثٝ ٔصازع ٔحّٝ

ثسدٜ ٚ آٟ٘بب زا ثبٝ وطببٚزشاٖ ايبٗ      ٞبيي زا ٕٞساٜ خٛد ٔي تٝ ٚ ويسٝزف ٔي 1ديصج  م وٝ

ٞب زا ثٝ ثسخي اش ٔحبالت   دادٜ تب آٟ٘ب زا پس اش ٌٙدْ ثىٙٙد ٚ سر  ايٗ ويسٝ ٔحالت ٔي

ٕ٘ٛدٜ اس،  دز ايٗ شٔيٙٝ يىي اش  ثسدٜ ٚ ثيٗ ٘يبشٔٙداٖ ٚ ٌسسٍٙبٖ تمسيٓ ٔي ضٟس ٔي

وبٝ أبالن ٚسبيؼي دز    « آلبب  حبج ٘بيت»ثٝ ٘بْ دازاٖ ثسٚتٕٙد ٔٙطمٝ  وطبٚزشاٖ ٚ شٔيٗ

وبسد ٚ   ي زا ثبٝ فسش٘بدا٘ص تؼسيبف ٔبي    تديصج داضتٝ؛ خببطسا  ٔٙطمٝ خٕطيدآثبد ٚ  وٝ

دز دٚزٜ لحطي اش اٚ سبتب٘دٜ  « ٌٙدْ»پبضب ٔمداز شيبدو  ٌفتٝ وٝ اش ايٗ طسيك شيٙت ٔي

ٛزد اس،  ايبٗ دز حببِي ثبٛدٜ وبٝ ٞبيچ وبداْ اش ايبٗ افبساد خبسات ايسبتبدٌي دز ٔب           

ا٘د ٚ ثٝ اصطالح شٖ ٚ ٔسد؛ ٚ ثصزي ٚ  دٚستب٘ٝ ايٗ شٖ دِيس زا ٘داضتٝ ٞبو ا٘سبٖ خٛاستٝ

 وسدٜ اس،  ا٘د  ٌٛ ايٗ وٝ ٚو دز ايٗ ٔٙبطك حىٛٔ، ٔي ثسدٜ وٛچه اش ٚو حسبة ٔي

دز اصُ اش يىي اش زٚستبٞبو اطساف اسىٛ ثٛدٜ وٝ ثؼدٞب ثبٝ ٔحّبٝ   « پبضب شيٙت»ب پدز 

٘يبص دز  « پبضبب  شيٙبت »وسدٜ ٚ دز ايٗ ٔحّٝ سبوٗ ضدٜ اس،؛ ٚ  اِديٗ ٟٔبخست ػٕٛشيٗ

 ايٗ خب٘ٛادٜ زٚستبيي ٚ دز ايٗ ٔحّٝ لديٕي ديدٜ ثٝ خٟبٖ ٌطٛدٜ اس، 

او وٝ ٚو ٘بْ ٚ آٚاشٜ ثّٙدو يبفتٝ ثٛد، افبساد ٔؼبسٚف شيببدو ثبساو ديبداز ٚ       ب دز دٚزٜ

تٛاٖ ثؼرببً ثبٝ    ٗ افساد ٔيا٘د وٝ دز ٔيبٖ اي آٔدٜ اِديٗ ٔي ٌفتٍٛ ثب ٚو ثٝ ٔحّٝ ػٕٛشيٗ

ضبٞصادٌبٖ لبخبزو ٚ ٕٞچٙيٗ ِٚيؼٟد وبٝ دز آٖ دٚزٜ دز تجسيبص سبىٛ٘، داضبتٝ ٘يبص      

پبضب وٝ ضسح آٖ دز سطٛز پيطبيٗ ٌرضب، دز    ٞبيي اش شيٙت اضبزٜ ٕ٘ٛد  احتٕب ً ػى 

 ايٗ زف، ٚ آٔدٞب ثٝ ايٗ ٔحّٝ اش ٚو تٟيٝ ضدٜ ثٛدٜ اس، 

ٗ  « پبضب تشيٙ»ب اوثسي، ش٘بٖ سسدستٝ اطساف  ا٘بد ٚ   اِبديٗ ثبٛدٜ   اش ش٘بٖ ٔحّبٝ ػٕبٛشي

ا٘بد وبٝ ٔبدزضببٖ اش اطسافيببٖ      وبسدٜ  ثيطتس اٞبِي ايٗ ٔحّٝ ٘يص دز ٌرضتٝ اذػببٖ ٔبي  

 پبضب ثٛدٜ اس،  شيٙت

پبضب دز وسثال لساز دازد ٚ دز آٖ  لجس شيٙت»ٞبو ٌرضتٝ ٔحّٝ؛  ب ثٝ اػتمبد ٔؼٕسيٗ دٚزٜ

 « دٞد ٔيخب اش ٞسو  لجس ٚو زا ثرسسٙد؛ ٘طبٖ 
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پبضب دز ٔٙببثغ   حبَ شيٙت ب ثٝ اػتمبد اٞبِي ٔحّٝ، ثٝ ايٗ خٟ، خصئيبت ش٘دٌب٘ي ٚ ضسح

ثٝ طبسف  ٞٓ آٖ دٚزٜ وٓ ذوس ضدٜ وٝ ٚو طسفداز فميساٖ ضٟس تجسيص ثٛدٜ ٚ ٞيچ ٚل، 

افساد ثب٘فٛذ ٚ ٔحبفُ لدزت ضٟس وطيدٜ ٘طد؛ ثديٟي اس، وٝ افبساد ٔتٙفبر ضبٟس وبٝ     

ٝ  ٞبو أىب٘بت ٚ تٛا٘بيي ا٘بد؛ اتّبت ٔبٛزد حّٕبٝ شيٙبت ٚ يببزاٖ ٚو لبساز         شيبدو داضبت

ا٘د وٝ ٘بٔي اش ٚو  ٘داضتٝ ٚ ٘ ٛاستٝ يا٘د، ِرا آٟ٘ب اش ايٗ ضيسشٖ خبطسٜ خٛض ٌسفتٝ ٔي

ٞب ثٝ ٔيبٖ آيد  ٚ تبب   دز ٔحبفُ ٔطسح ٌسدد ٚ يب يبدو اش ٚو دز ٔيبٖ ٌفتٍٛٞب ٚ ٘ٛضتٝ

ا٘د  ٞسچٙد وٝ دز ايٗ زاٜ شيبد ٞبٓ ٔٛفبك   ٝ ٌسفت ا٘د خّٛو ايٗ ٔسبيُ زا ٔي تٛا٘ستٝ ٔي

 ا٘د  ٘جٛدٜ

ب دز آٖ شٔبٖ ثسخي اش ٔحالت تجسيص ٔبٛزد حّٕبٝ ٚ چرببَٚ زاٞص٘ببٖ ٚ اٚثبضببٖ لبساز       

آثبد وبٝ ٔتصبُ    ٌسفتٝ ٚ أٙي، چٙدا٘ي ٚخٛد ٘داضتٝ اس،، تب خبيي وٝ ٔحّٝ حىٓ ٔي

اد ٔ تّبف لبساز ٌسفتبٝ    اِديٗ اس،، چٙديٗ ثبز ٔٛزد تبزت اضساز ٚ افس ثٝ ٔحّٝ ػٕٛشيٗ

اِديٗ دز آٖ دٚزٜ ٞيچٍبٜ اش ايٗ خٟ، ٔٛزد حّٕٝ ٚ چربَٚ لساز  ثٛد، أب ٔحّٝ ػٕٛشيٗ

دز ايٗ ٔحّٝ ثٛدٜ اس،  ثٝ ٞس حبَ اضبساز ثبٝ   « پبضب شيٙت»ٍ٘سف، ٚ آٖ ثٝ ػّ، حرٛز 

پبضب داضتٙد؛ ٞيچٍبٜ خسات ٘صديه ضدٖ ثٝ ايبٗ ٔحّبٝ زا ثبٝ     خبطس تسسي وٝ اش شيٙت

ا٘د ٚ ثٝ ايٗ ػّ، أٙي، ايٗ ٔحّٝ دز ٔمبيسٝ ثب ٔحالت ديٍس ضٟس ثسبيبز   دادٜ خٛد ٕ٘ي

 ػبِي ثٛدٜ اس، 
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 دونشوبظم يديعي، اونشبسا  چُش، تجشيض.

 ػلدًق، الؼشيس دس تبسيخ آل ةالصذيس ي سيآي ة، ساح1364ػلسمبن،  ثه علي ـ سايوذي، محمذثه  26

 چبح دي،، تصحسح محمذ الجبل، ثب حًاشي ي فُبسع محجني مسىًي، امسشوجسش، تُشان.

، تبسيخ تجشيض اص ديسان ثبػنبن تـب ثشآمـذن مغـًتن،    1382، مدسذ، يالذيى ـ سضبصاد عمًصيه  27

 شبسا  اخنش، تجشيض.چبح دي،، اون

 ، تجشيض دس وُضت تىجبوً، چبح ايل، اونشبسا  آشسىب، تجشيض.1377وسب، صمذ،  ـ ػشداسي 28

، تشخمـٍ دونشيَـبة يلـي، مًػؼـٍ مطبلعـب  ي      1، لشالًيىلًَب، ج 1369ـ ػًمش، فبسيق،   29

 تحمسمب  فشَىگي، تُشان.

ي ثـبصاس دس فشَىـگ ي   ، مدمًعٍ ممبت  وخؼـنسه مدمـب ثشسػـ   1372ـ شفمي، ػسشيع،   31

 تمذن خُبن اػال،، داوشگبٌ تجشيض. )ممبلٍ: ومش ثبصاس دس ػبخنبس فضبيي شُش تجشيض 
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، لسب، آرسثبيدبن دس اومالة مشـشيطست، چـبح دي،، الجـبل،    1363ـ طبَشصادٌ ثُضاد، وشيم،   31

 تُشان.

خمـٍ اػـذ   ، پظيان ػسمبي ػنبسخبن دس ادثسب  آرسثبيدـبن، تش 1374ـ عبفست، محمذسضب،   32

 ثُشوگي، اونشبسا  ثُشوگي، تجشيض.

آسا، ثٍ وًشش دونشعجذالحؼـسه   مسشصا مله حبل عجبع ، ششح2535مسشصا مله آسا،  ـ عجبع  33

 وًايي، چبح دي،، اونشبسا  ثبثه، تُشان.

 ، وشش آرسثبيدبن، تجشيض.1، مفبخش آرسثبيدبن، ج 1374ـ  75ـ عمسمي ثخشبيشي،  34

 فشَىگ عمسذ، چبح ػي ي يىم، اونشبسا  امسشوجسش، تُشان.، 1384ـ عمسذ، حؼه،  35

وگبسي صفًيٍ، چبح ايل، اونشـبسا  امسشوجسـش،    ، صن دس تبسيخ1384فشد، عجبػملي،  ـ غفبسي  36

 تُشان.

ٍ 1385ـ فخبسي تُشاوي، پبسػي. ثبوي مؼعًد،   37 َـبي تـبسيخي شـُش تجشيـض،      ، ثبصخًاوي ومشـ

 ُشان.ششوت عمشان ي ثُؼبصي شُشي ايشان، ت

ي، چـبح دي،،  ، خبطشا  ولىل وبػبوًفؼىي، تشخمٍ عجبػملي خلـ 2535ـ وبػبوًفؼىي،   38

 سمشغ، تُشان.َبي ػ اونشبسا  ونبة

، تشخمٍ فشيجب عضثذفنشي، محمـذ حشيـشي اوجـشي،    2535لًسلًد[،  ـ ونبة ثبثبلًسلًد ]ددٌ  39

 ػسىب، تجشيض. چبح ايل، وشش اثه

 َبي فشَىگي، تُشان. ايشان، چبح ايل، دفنش پظيَش َبي ، لحطي1384ـ ونبثي، احمذ،  41

، تحشيم تىجبوً دس ايشان، تشخمٍ شـبَش  لـبئم ممـبمي، چـبح ايل،     2536ـ وذي، وسىي س،   41

 َبي خسجي، تُشان. ششوت ػُبمي ونبة

 ، تبسيخ مششيطٍ ايشان، چبح ثسؼنم، اونشبسا  امسشوجسش، تُشان.1381ـ وؼشيي، احمذ،  42

، ػسمبي صن دس فشَىگ ي ادة آرسثبيدبن، چـبح ايل، اوذيشـٍ   1382ـ وشيمي، محمذسضب،   43

 وً، تُشان.

، ثٍ ػشپشػني پسنشآيسي، تشخمـٍ  1387شيح )تبسيخ ايشان ديسٌ افشبس، صوذ ي لبخبس ، جوم»ـ   44

 فش، خبمي، تُشان. مشتضي ثبلت

ثًتشاثسبن، چبح دي،، وشـش  ، خبطشا  لسذي شسل، تشخمٍ حؼسه ا1368شسل،  ـ لسذي مشي  45

 وً، تُشان.

، سخبل آرسثبيدبن دس عصـش مشـشيطست، ثـٍ وًشـش غالمشضـب      1377ـ مدنُذي، مُذي،   46

 طجبطجبيي مدذ، چبح ايل، اونشبسا  صسيه، تُشان.
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، تبسيخ تجشيض تب پبيبن لـشن وُـم َدـشي، )ػلؼـلٍ اونشـبسا       1352ـ مشىًس، محمذخًاد،   47

 اودمه آثبسملي، تُشان.

 فشيشي فشديػي، تجشيض. تب، اص وششيب  ونبة پبشب، ثي ـ مىش صوبن ي احًات  صيىت 48

، آئسه فنً  ي خًاومشدي ي پُلًاوبن آرسثبيدبن، چبح ايل، اونشبسا  1377ـ مًتبة، احمذ،   49

 سيان پًيب، تجشيض.

 ، تبسيخ تحًت  ػسبػي، اخنمبعي، النصبدي ي فشَىگي ايشان1381ـ مسشخعفشي، حؼسه،   51

 دس ديسٌ تسمًسيبن ي تشومبوبن، چبح ػً،، )ػمت ، اونشبسا  داوشگبٌ اصفُبن.

، تبسيخ ي خغشافي داسالؼلطىٍ تجشيض، تصحسح غالمشضب طجبطجـبيي مدـذ،   1373ـ وبدسمسشصا،   51

 چبح ايل، اونشبسا  ػنًدٌ، تجشيض.

 شبسا  چبپبس.، ثشخي مالحاب  پسشامًن تبسيخ اومالة مششيطست، اون1357ـ وبمًس، سحسم،  52

 ، صوبن ايشان دس خىجش مششيطٍ، وشش احسب، تجشيض.1361ـ وبَسذ، عجذالحؼسه،  53

 ، ػٍ مجبسص مششيطٍ، چبح ايل، اونشبسا  اخنش، تجشيض.1384ـ وبَسذي آرس، عجذالحؼسه،  54

، ايضبع ػسبػي ي اخنمبعي ايشان دس لشن َشنم َدشي، اونشبسا  1375ـ وجئي، اثًالفضل،   55

 ٌ فشديػي مشُذ.داوشگب

 فشيشي ادثسٍ، تُشان. ، مًادالنًاسيخ، ونبة1343حؼسه،  ـ وخدًاوي، حبج 56

، تبسيخ اومالة آرسثبيدبن ي ثلًاي تجشيـض، تصـحسح غالمشضـب    1386اي، محمذثبلش،  ـ ييدًيٍ  57

 طجبطجبيي مدذ، چبح ايل، امسشوجسش، تُشان.

َبي تشوي، چبح ػـً،، وشـش پسىـبن،     ، ػسشي دس تبسيخ صثبن ي لُد1381ٍـ َسئت، خًاد،   58

 تُشان.

 

 نشريات تركي و فارسي
 پبشب ـ َالل . ، )تجشيضلي صيىت14، شمبسٌ 1321آرس  27ـ آرسثبيدبن )سيصوبمٍ ،  59

، )ومشـٍ خشيطـٍ شـُش تجشيـض دس حـبل اومـالة ـ        1379، 31ـ   32ـ اثش )فصلىبمٍ ، شمبسٌ   61

 وبمشان صفبمىش .

 ، ػبل ػً،.41، ومشٌ 1327صفشالمافش  17ـ اودمه )سيصوبمٍ ،  61

 پبشب ـ ممبلٍ آلبي ومبثي . ، تُشان، )صيىت7ـ اومالة يًلًوذا )مدلٍ ، ومشٌ  62

پبشـب، ومـبد    ، )صيىت1378يجُشت د، فشيسديه ي اس2ي  1ـ ثبيب )مبَىبمٍ ، ػبل ايل، شمبسٌ   63

 .مجبسصٌ مشد، آرسثبيدبن ثش علسٍ ظلم ـ ممبلٍ وًشسه احمذي خشاػبوي 
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ي « خـًاتسه )»، 22، شـمبسٌ مؼلؼـل   1384ـ تبسيخ اػال، )فصلىبمٍ ، ػبل ششم، تبثؼنبن   64

 ومش ػسبػي ـ اخنمبعي آوبن دس تبسيخ اػال، ـ ممبلٍ ػسذمُذي خًادي .

، )ومـش صوـبن دس   1358، دَم آثـبن  3صوبن )مدلٍ ، ديسٌ خذيذ، ػبل ايل، شمبسٌ  نـ خُب  65

 خىجش مششيطٍ .

، )وشـ   1383آرسمبٌ  17شىجٍ  ، ػ46ٍوبمٍ ـ مىنششٌ تجشيض ، ػبل دي،،   نٍـ حسذسثبثب )َف  66

 خؼذ صن خىگدًي تىًمىذ دس مؼدذ وجًد ]گؤي مؼدذ[ تجشيض .

، )چُـشٌ صن دس شـبَىبمٍ فشديػـي ـ حؼـسه      1383، اػفىذ 6ـ ديلمبج )مبَىبمٍ ، شمبسٌ   67

تشوبن ـ ممبلٍ مسشَـذايت    َمبن شمبسٌ، )صوبن دس ديسٌ حبومست« ديلمبج»الُي يحسذ  ي  فسض

 حصبسي .

شـُشيًسمبٌ   31شـىجٍ   ، يه121وبمٍ ـ مىنششٌ دس تجشيض  ػبل ػً،، شمبسٌ   ـ ػُسل )َفنٍ  68

 . )مصبحجٍ ثب عجذالحؼسه وبَسذي آرس .1387

، )يـبدآيس  1382آرس  3، ديشىجٍ 73ـ ششق )سيصوبمٍ ـ مىنششٌ دس تُشان ، ػبل ايل، شمبسٌ    69

 لٍ اثشاَسم افشبس .َب ـ ممب وؼل اػطًسٌ

، )يبدوبمـٍ شـشق  ييـظٌ    1384مـشداد   22، شـىجٍ  548ـ ششق )سيصوبمٍ ، ػبل دي،، شمبسٌ   71

 اومالة مششيطٍ .

خـشداد   2، چُبسشـىجٍ  111وبمٍ ـ مىنششٌ دس تجشيض  ػبل چُـبس،، شـمبسٌ     ـ شمغ تجشيض )َفنٍ  71

 اص .يسم ـ ممبلٍ سضب َمش ثٍ شبٌ پبشب عصسبوسىذا آتلي ، )صيىت1381

ييـظٌ  »، 1382، صمؼـنبن  48ـ فشَىگ )فصلىبمٍ ، ػبل شبوضدَم، شـمبسٌ چُـبس،، پسـبپي      72

، )ثشسػي ي تحلسل اخمبلي ومش اخنمبعي صوبن دس تبسيخ ايشان ـ دونشػسذػعسذ  «مطبلعب  صوبن

 وًسي  صاَذ ـ ثسظن خًاخٍ

َ 31، شـمبسٌ  1358اػـفىذ   23وبمٍ ، ػـبل ايل،   ـ ونبة خمعٍ )َفنٍ  73 ي ثـٍ ثشخـي   ، )وگـب

 َب ي مجبسصا  صوبن دس ديسان مششيطست ـ َمب وبطك . وًشنٍ

، 1382، مُـش ي آثـبن   21، ديسٌ خذيـذ شـمبسٌ   141ـ وله )مبَىبمٍ ، شمبسٌ پي دس پـي،    74

 وسب . پبشب چُشٌ يه صن شدبع ي عذالنخًاٌ ـ سحسم سئسغ )صيىت

)آسمبن َىش خـض تعـبلي تجـبس     ،72، شمبسٌ 1371ـ مدلٍ آديىٍ، )مىنششٌ دس تُشان ، مشداد   75

 يگً ثب احمذ شبملً . اوؼبن وسؼت ـ گفت

، 3243ـ مُذآصادي )سيصوبمٍ ـ مىنشـشٌ دس تجشيـض ، ػـبل پىدـبٌ ي دي،، شـمبسٌ مؼلؼـل          76

 پبشب لسبمسىذا... . ، )صيىت1381مبٌ  آثبن 8شىجٍ  ػٍ
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مشدادمـبٌ   12ٍ ، شىج2731، شمبسٌ 3461ـ مُذآصادي، ػبل پىدبٌ ي دي،، شمبسٌ مؼلؼل   77

 ، )ومش صوبن ايشان دس اومالة مششيطٍ ـ ثُضاد ػحشگبَي .1381

َـبي پبيـبوي    ـ وششيٍ اطالعب  ػسبػي ـ النصبدي، )ايشان پسش اص اومالة مششيطست  ػبل   78

 شبٌ ـ اثشاَسم تسمًسي . ػلطىت وبصشالذيه

وبمـٍ   ييـظٌ »سٌ ايل، ، شـمب 1383تسشمبٌ  18شُش ،  وبمٍ ـ مىنششٌ دس مشگسه  ـ يسايي )َفنٍ  79

ي لبخبس ـ ممبلـٍ دونشػـسشيع    دپبشب پسشنبص ثسذاسي صن دس عصش ثسذا ششلي   )صيىت آرسثبيدبن

 ثشادسان شىًَي .

 َبي شخصي . ـ )تحمسمب  مسذاوي ي يبدداشت 81
 



 931 فهرست اعالم

 

 فهرست اعالم اشخاص
 

 آ

 26، 26يين  ثِ آتلي شبُ

 62آرايش ثيگن 

 64، 66، 62آفبري، شاًت 

 706آلبذبى ورهبًي 

 66آلپ ارسالى 

 62آلتَى گَزگي 

 

 الف

 66اثبلب 

 62، 67ثطَطِ  اثي

 66، 62اثَالغبزي ثْبزرذبى 

 66، 66اثَسعيسذبى 

 67احوس 

 771ازيت الووبله فراّبًي 

 60طغرل   ارسالى ثي

 67ارغَى 

 66ارگيي، م 

 64اسىٌسر 

 62اسىٌسرهيرزا 

 66، 66اشپَلر، ثرتَلس 

 760اصل سيسًست، سيسجَاز 

 706، 46، 42اعتوبزالسلطٌِ 

 66الجبل، عجبس 
 62الغيبثي 

 66اهيرذيسي، اسوبعيل 

 76العبرفيي  اهيرزيي
 66اهير سيَرذبى 

، 701، 702، 48، 66اهيرًظااابم گرٍساااي   

777 ،776 ،776 ،778 ،776 

 706، 48، 66اهيي السلطبى 

 776، 66، 67اهيي حضَر 

 76اهيي سجحبًي، رضب 

 60السٍلِ  اًيس

 777اٍثي، اٍشى 

 68اٍرٍزثيگ 

 67، 60، 62اٍزثه 

 62ثيگ  اٍزٍى حسي

 66، 66اٍلجبيتَ 

 67ي ذبتَى باٍلج

 

 ب

 66ثبرتَلس 

 62َر ثبرچيي سبل

 61ثبلرذبى 

 776، 778، 776، 42، 48ثبهساز، هْسي 

 66رن  يِ ثبهسي ثِ

 76ثبًي هسعَز، اهير 

 66ثبيٌسرذبى 

، 777، 770، 26ثرازراى شىَّي، سايرٍس  

764. 

 6ثراٌّي، رضب 

 60ثرويبرق 

 760، 776، 772، 776ثسٌبس، هْري 

 62ثگيل 

 62، 68ثَرالذبتَى 
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 62ثَغرا 
 67ثَلب 

 76الشعرا(  ثْبر، )هيرزاهحوستمي هله

 62گبى آلپ ثيب

 66، 66، 67، 60، 61، 66، 4ثيبًي، شيريي 

 66ثَرُ  ثي

 66ثيجي  ثي

 6ثيْمي، اثَالفضل 

 

 پ

 76ز رپبرسي، فراه

 61پبٍلَيچ 

 706، 11جب  پرًس زاثي

 

 ت

 66تبجلَذبًن 

 60، 21تبلجَت 

 88تجريسي ذيبثبًي 

 68تراثي طجبطجبيي 

 774ترثيت، هحوسعلي 

 60تروبى ذبتَى 

 760ترالى، ّبشن 

 62تيوَر 

 700، 16، 66، 60تيوَري، اثراّين 

 

 ج

 26، 26ثيگن  جبًي

 62جبٍلسرثال آلپ 

 66جىسي 

 67السيي ذَارزهشبُ  جالل

 62، 76ًلَ يَجْبًشبُ لرالَ

 چ

 66چٌگيسذبى 

 62، 66چيچه ثبًَ 

 

 ح

 81، 71، 74، 76اللْيبر  حبج

 88آلب  هيرزايَسف حبج

 20ّبشن  حبجي

 67حجبزي، ثٌفشِ 

 61ذبًن  حسي جْبى

 62حسيٌعلي هيرزا 

 61حصبري، هيرّسايت 

 772، 81حالج اٍغلَ 

 62حيسرذبى تجريسي 

 66حيسرهيرزا 

 

 خ

 17، 10ذبهبچي، ثْرٍز 

 706ذجيرالوله 

 66، 62ثيگن  ذسيجِ

 76حسي سفريجي  ذَاجِ

 60الوله طَسي  ًظبم ذَاجِ

 82ذَاًسبري، آلبجوبل 

 26، 26ذيرالٌسبء 

 86ذيراًسيش، عجسالرسَل 

 

 د

 42زثيرالوله 

 61زرٍٍيل 

 776، 80، 62، 60زلريش، ثشري 

 66ثبي  زٍزال
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 4زٍهرگبى، شان 

 68زًٍسار 

 62ذبى  زيرسِ

 706، 706، 707، 14زيَراًس 

 

 ر

 60سليوبى  علي ثي راًٍسي، هحوسثي

 760ي، رضب السيٌ رضبزاز عوَزيي

 66السيي شيري رشيسي  روي

 762، 66، 22ًيب، رحين  رئيس

 

 ز

 60ذبًن  زثيسُ

 64ثيگن  زيٌت

 [زر اوثر صفحبت[  پبشب  زيٌت

 707العبثسيي  زيي

 

 س

 66، 66، 66ثيگ  سبتي

 62سبلجبى ذبتَى 

 62سبلَرلساى آلپ 

 26، 61، 66ستبرذبى 

 62ذبًن  هله سراي

 62ًيب، صوس  سرزاري

 60لف سرٌّري ٍ

 22، 26سلطبى ثيگن 

 66، 62حسيي ثبيمرا  سلطبى

 64حسيي صفَي  سلطبى

 62ذليل  سلطبى

 66هحوس عثوبًي  سلطبى

 66شبُ  سليوبى

 62سَهر، فبرٍق 

 62ثبي  سًَسٍى

 80سْراة طبّر 

 774سيسعجسالىرين غيرت 

 701سيسهحوس يسزي 

، 706، 706، 707، 14، 16، 1سيسيل ٍٍز 

706 

 

 ش

 62شبثبتي 

 62شبزهله 

 66شبهلَ، احوس 

 64، 66اسوبعيل صفَي  شبُ

 64، 66تْوبست اٍل  شبُ

 62شبّرخ 

 62ثيگن  سراي شبُ

 64، 66عجبس اٍل  شبُ

 706السٍلِ  شجبع

 17شفمي، سيرٍس 

 47، 40شَوب اٍوبزاوي 

 706احوس رٍحي  شيد

 66حسي جاليري  شيد

 66حسي چَپبى  شيد

 86سليوبى  شيد

 704، 706هحوس ذيبثبًي  شيد

 

 ط

 706طبلجَف، احوس 

 70طبلجي، صسيمِ 

، 66، 20، 82، 61طاابّرزازُ ثْااساز، واارين  

770 ،772 ،761 
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 60طغرل )سَم( 

 60ذبى  طوغبج

 

 ع

 80عبفيت 

 76ذبى سرتيپ  عجبس

 66آرا  هيرزا هله عجبس

 767عسيسي، هحوس 
 88عميمي ثرشبيشي 

 701، 706، 40عالءالوله 

 774لي، )صفراٍف( عليم

 766عويس، حسي 

 76عويسي، عجبس 

 48، 66السٍلِ  عيي

 

 غ

 66السيي هحوسعليشبُ  غيبث

 

 ف

 26، 26ًسبء  فبطوِ

 776، 60، 61شبُ  فتحعلي

 76فربري تْراًي 

 61فررالولَن 

 706فرح زيجب 

 66، 66، 66، 66فرزٍسي 

 778فيرٍزهيرزا فرهبًفرهب 

 66، 66الْي ٍحيس، حسيي  فيض

 

 ق

 68براثَزاغ ل

 62لبرليي لًَبق آلپ 

 62لبرهش ثبي 

، 42، 48، 46)هيرزاعجااسالرحين(   هماابم لاابئن

46 ،44 ،10 ،17 ،14 ،11 ،707 ،706 ،

770 ،764 

 62لبيي ثبي 

 68لبزاى ثيگ 

 76اغي )سرٌّگ( ز لراجِ

 62لراذبى 

 66لٌك ثبي 

 66لَغبزلي 

 62لًَسي ثبي 

 62، 68، 26لْرهبى ذطيجي 

 66ليوبچ 

 

 ك

 776، 776، 777وبسب وَفسىي 

 47وتبثي، احوس 

 66وتبى لرا آلپ 

 66ورثاليي رضب 

 62، 68وريوي، هحوسرضب 

 40وسرٍي، احوس 

 

 گ

 66گرچِ پَالزي 

 62گًَيي وَرولي 

 62گَّرشبزآغب 

 

 ل

 706لرزسبلسثَري 

 700ذبى  لطفعلي

 706ليبذَف 
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 67ليسي شيل 

 

 م

 62ثيگ  هبهش

 26، 26ثيگن  هبُ

، 60، 88، 74هجتْس تجريسي )هيرزاجَازآلب( 

67 ،66 ،700 ،706 

 704، 702هجتْسي، هْسي 

 704، 706هحوسرضب پْلَي 

 76هحوسرضب هٌْسس 

 778هحوسشبُ لبجبر 

، 776، 46، 40، 81، 64، 66شابُ   هحوسعلي

764 

 76سهيرزاهٌْسس هحو

 60هلىشبُ  هحوَزاثي

 704هرجرالسلطٌِ 

 76هشىَر، جَاز 

 706هصسق، هحوس 

، 17، 48، 66، 67، 76، 4شاابُ   هظفرالااسيي 

14 ،11 ،706 ،702 ،778 ،764 

 60شبُ سلجَلي  هله

 60ذبتَى  هلىِ

 74هَتبة، احوس 

 62هَرگبى شَستر 

 64، 66ثبًَ  هْيي

 66هيرجعفري، حسيي 

 48ذبى  هيرزااسساللاِ

 76ذبى حىين  هيرزاعلي اشرف

 708اصغر هستَفي  هيرزاعلي

 76هيرزاعلي لبجبر 

 11، 16، 10، 44، 46، 26هيرزا فرخ 

 701االسالم  هيرزاهَسي ثمِ

 764، 60، 88هيرزاي شيرازي 

 

 ن

 46، 88، 71، 74، 76ًبزرهيرزا 

، 21، 86، 67، 60، 61، 4شاابُ  ًبصاارالسيي

60 ،67 ،66 ،66 ،64 ،48 ،16 ،776 

 61االسالم  ًبظن

 704، 706، 702السٍلِ  ًبظن

 61ًبهَر 

، 86، 80، 61، 1، عجسالحسايي  ًبّيسي آشر

86 ،22 ،46 ،770 

 767آلب  حبج ًبيت

 700ورين  ًبيت

 26ًبيت ولثَم 

 66جئي، اثَالفضل ً

 706السلطٌِ  ًجن

 776حسيي  ًرجَاًي، حبج

 700السلطٌِ  ًصرت

، 708، 707، 700، 42، 46، 40العلواب   ًظبم

702 ،760 ،761 

 64ًظبهي گٌجَي 

 88، 86ًمبثي 

 86ًَثري 

 66 ًَشيي

 1ًيسبري، اهيرحشوت 

 

 و

 707ٍاگٌر 

 4ٍزيعي، وبظن 

 10اي، هحوسثبلر  ٍيجَيِ
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  ه

 46، 46، 46ّرگَى 

 66، 66ّالوَ 

 766، 26ّوراز، رضب 

 66ّيئت، جَاز )زوتر( 

 

 ي

 1ذبى  يىبًي، هيرزاًَراللاِ
 26يَزثبشي ذبٍر 

 62يَهبق ثبي 
 60ييت 

 

 

 


