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 ؽٕيٙي)كٜ( لنٚيٗ إِّّي أبْ ٣ّٕي ؿاٍِ٘بٜ ثيٗؿوتلي تبكيؼ ٚ ٣٘ٛ ٞيؤت   *
 



 2832، 2سال چهارم، ض اره 

 

 

130 

 مقدمٍ
 

ي لبرهبك ٚ   ؽبٖ ِٔيلاِـِٚٝ )پيل٘يب(، ام كربَ ِٔهٟٛك اٚاؽهل ؿٚكٜ   ٔيلما عٌٗ
بكيؼ ٤ٔبٓل ايلاٖ ؿك ايٗ ؿٚكٜ اًت. ٘نؿيه ثهٝ ًهٝ   ٞبي ت تليٗ صٟلٜ يىي ام ٟٔٓ

ي آؽل عيبتَ ثهٝ   ؿٞٝ ام ٣ٕل اٚ ؿك ٌٔبيُ ًيبًي ٚ ٔٙبٓت ؿِٚتي ٌقُتٝ، ٚ ؿٞٝ
ي تبكيؼ ايلاٖ ثبًتبٖ ًپلي ٌلؿيـٜ  ٚيوٜ ؿك عٛمٜ تغميك ٚ تتج٢ ؿك ٌٔبيُ ٣ّٕي، ثٝ

ٚ ٍ٘هبكي اٚ ًلِٔهك ٚ اٍِهٛي ثٌهيبكي ام ٔٛكؽهبٖ       اًت. ثـٖٚ تلؿيهـ تهبكيؼ  
٘ٛيٌٙـٌبٖ ٣ٔل رـيـ ثٛؿٜ اًت. ُؾٔهيت ًيبًهي ٚ ٣ّٕهي اٚ وهٝ ٔغٔهَٛ      

ٝ    ٔغيٚ ٞهبي ًيبًهي، ٣ّٕهي ٚ     ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثٛؿٜ، ثٝ ٘ه٣ٛي ؿك اكىهبك ٚ ا٘ـيِه
تبكيؾي اٚ تؤحيلٌقاك ثٛؿٜ اًت. ِقا، ؿك آغبم ايٗ ٔمبِٝ ٗلٚكت ؿاكؿ اثتهـا ام رهٛ    

ٚي ؿك ك٘بي ًيبًهي   ًيبًي عبوٓ ثل ؿٚكاٖ م٘ـٌي اٚ، ٚ صٍٍٛ٘ي ِ٘ٛ ٚ ٕ٘بي
ٍ٘بكي اٚ ٔهٛكؿ ثلكًهي لهلاك     ٌبٜ ٞٛيت ّٔي ؿك تبكيؼ ٔقوٛك ًؾٗ ٌفتٝ ُٛؿ، آٖ

 ؿ. ٌيل
 

 حيات سياسي مشيزالديلٍ )پيزويا(
 

ٞه. .ق ؿك تٟلاٖ ثهٝ ؿ٘يهب آٔهـ. پهـكٍ، ٔيهلما       1291ؽبٖ ؿك ًبَ  ٔيلما عٌٗ
ًي ٚ ٣لثهي كا  ي ٘بييٙي ٘بْ ؿاُت. تغٔيالت ٔمـٔبتي كبك ٘ٔلاهلل ؽبٖ ِٔيلاِـِٚٝ

ي  ام ٛليك ٤ّٕٔيٗ ٔـ٣ٛ ام ًٛي پـكٍ ؿك ؽب٘ٝ آٔٛؽت ٚ پي ام آٖ، ثلاي اؿأٝ
(. ؿك كًٚهيٝ، اثتهـا   13: 1341تغٔيالت ٣هبمْ كًٚهيٝ ُهـ )ثبًهتب٘ي پهبكيني،      

ي عمهٛق ٌٔهىٛ    تغٔيالت ٠٘بٔي ٚ ًپي تغٔيالت عمٛلي ؽٛؿ كا ؿك ؿاِ٘ىـٜ
ي ًفبكت ايلاٖ ؿك پٜلمثهٛك٥   ٌتٝتٕبْ ولؿ ٚ پي ام اتٕبْ تغٔيالت ثٝ ًِٕت ٚاث

 (.69: 2، د 1371ت٤ييٗ ُـ )ٌٔتٛكي، 
ٞهه .ق   1317ؽبٖ ِٔيلاِـِٚٝ )پيل٘يب( ام  ثـيٗ ُىُ م٘ـٌب٘ي ًيبًي ٔيلماعٌٗ

ٞه .ق اؿأٝ يبكهت. ؿك   1345)مٔبٖ ٚميل ٔؾتبكي اٚ ؿك پٜلٌٚلاؿ( ُل١ٚ ُـ ٚ تب 
( 2ٚميلي ) ا٘زبْ ٘ؾٌت( ٚماكت ٚ ًل1ايٗ ٔـت صٙـيٗ ثبك ثٝ ٕ٘بيٙـٌي ٔزّي،)

 كًيـ.
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 23لٕهلي ٚ   ٤ُ1354جبٖ  24ٌُٕي، ثلاثل ثب  1314آثبٖ ٔبٜ  29ِٔيلاِـِٚٝ ؿك 
 (.736: 1351ٔيالؿي ؿك ٌقُت )ثبًتب٘ي پبكيني،  1935٘ٛأجل 

تٛا٘ٓ ٌفت وٝ ؿك  ٔٗ ثٝ رلأت ٔي»٘ٛيٌـ:  ي ِٔيلاِـِٚٝ ٔي ٤ًيـ ٘فيٌي ؿكثبكٜ
ْ  ميٌتٙـ، اٚ كا ثنكي مٔبٖ ٔب ٔئيبٖ ٔلؿاٖ ٘بٔي ايٗ وِٛك وٝ ؿك  « تل ام ٕٞٝ ؿيهـ

تل ام اٚ ؿك ٔيبٖ ٔهلؿاٖ ًيبًهت    تل ام اٚ ٚ ٔؤؿة ٔٗ ٔٙٔف»(، 45: 1381)٘فيٌي، 
ٝ    ٔٗ اٚ كا ثنكي»(، 46)ّ « ايٗ وِٛك ٘ـيـْ ي  تليٗ ٔلؿ ايٗ پٙزهبٜ ًهبَ ٌقُهت

تهل ام  ْ ٘هب  ثبك ٚميل ٚ صٟبك ثبك ٘ؾٌت ٚميل ُـ ٚ ٘يه 25(، 48)ّ « ؿا٘ٓ ايلاٖ ٔي
 (.45ٚي وٌي ٘نيٌت )ّ 

 ٘ٛيٌـ: ي اٚ ٔي ثبًتب٘ي پبكيني ؿكثبكٜ
ُٛؿ ؽالٓٝ ولؿ: تٛرٝ  ُؾٔيت ًيبًي ِٔيلاِـِٚٝ كا ؿك ًٝ وّٕٝ ٔي

رب وٝ ٔفيـ ثهٝ عهبَ    ثٝ ٣بٔٝ ٚ اوخليت، ك٣بيت عفٞ لٛا٘يٗ ٚ آَٛ تب آٖ
 (.114)ّ رب٤ٔٝ ثبُـ، عفٞ پلًتيو ٚ وبكاوتل ُؾٔي ؽٛؿ 

 
 يزالديلٍحيات علمي مش

ٞهه   1345ثٝ ٛٛكي وٝ ؿك ٔجبعج ٌقُتٝ اُبكٜ ُـ، ٔلعْٛ ِٔيلاِـِٚٝ تب ًبَ 
ٞهبي ؿِٚتهي،    ٞبي ًيبًي ٚ ٔٙبٓهت ٚ پٌهت   ٞه .ٍ. ثٝ ؿِيُ ك٤بِيت 1306.ق. / 

تل كلٓت پلؿاؽتٗ ثٝ ٌٔبيُ ٣ّٕي كا پيـا ولؿٜ ثهٛؿ، تٟٙهب وهبك ٣ّٕهي اٚ ؿك      وٓ
ٞهه   1319وٝ ؿك ًهبَ  « إُِّ عمٛق ثيٗ»ٞبي ٔقوٛك، تؤِيف وتبثي ثٛؿ ثٝ ٘بْ  ؿٚكٜ
ه ي٤ٙي، ؿك اٚاٖ ٣ٕل ٚ ٓجبٚت ه صبح ولؿ. ايهٗ وتهبة ٔؾٔهّٛ       1901.ق. / 

 (.126ي ٣ّْٛ ًيبًي ثٛؿ )ّ  ٔغّٔيٗ ٔـكًٝ
ٞه .ق ثٝ ث٤ـ ه وٝ تب عـٚؿي آكأَ ٚ أٙيت ؿك وِٛك ايلاٖ   1306أب ام ًبَ 

]٣هـْ ُهلايٚ ٔٙبًهت ثهلاي     عبوٓ ُـٜ ثٛؿ، ِٔيلاِـِٚٝ ٘ين ثٝ ؿاليهُ ٌٛ٘هبٌٖٛ   
ٞبي ًيبًي )ؿيىتبتٛكي كٗبؽبٖ ٚ اؽتٙهبق عهبوٓ(، ؽٌهتٍي ام ٌٔهبيُ      ك٤بِيت

تٛا٘هـ   ٞب ؿك ربي ؽهٛؿ ٔهي   ًيبًي، ٣اللٝ ثٝ ٌٔبيُ ٣ّٕي ٚ ...[ وٝ ٞل يه ام آٖ
ٓغيظ ٚ ت٤ييٗ وٙٙـٜ ثبُـ ه ؿيٍل ؿؽبِت ؽٛؿ كا ؿك وبكٞبي ًيبًي المْ ٘ـيـٜ ٚ 

 ٣ّٕي ٚ كلٍٞٙي اكتبؿ.  ثٝ كىل ك٤بِيت ؿك وبكٞبي
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عبُٓ ايٗ ٌلايَ ايٗ ثٛؿ وٝ اٚ عـٚؿ ؿٜ ًبَ، تٕبْ ٚلت ؽٛؿ كا ُت ٚ كٚم 
ي وتت ؽبكري ٔلثٛٙ ثٝ ايلاٖ لـيٓ وٝ ثلؽي ام آٟ٘ب ثهٝ مثهبٖ إِٓهب٘ي     ؿك تلرٕٝ

ي ٔٛاؿ اِٚيٝ ام ايٗ ٔٙبث٢ ثٝ تهـٚيٗ   (. ٚ ثب تٟي47ٝ: 1381ثٛؿ، ٓلف ولؿ )٘فيٌي، 
تهليٗ ٔٙهبث٢ تهبكيؼ ايهلاٖ ٔغٌهٛة       وٝ ؿك ربي ؽٛؿ ام ٟٔٓٞبيي پلؿاؽت  وتبة

( اًت وهٝ ؿك ًهبَ   46)ّ « ايلاٖ ثبًتبٖ»ُٛ٘ـ. ٘ؾٌتيٗ احل تبكيؾي اٚ وتبة  ٔي
ٌيلي ام ٌٔبيُ ًيبًي ثٝ صبح كًيـ. ِٔهيلاِـِٚٝ   ٞه .ق. ي٤ٙي پي ام وٙبكٜ 1306

« يلاٖ لـيٓٞبي ا ؿاًتبٖ»ٞه .ٍ. وتبة ؿيٍلي كا تغت ٣ٙٛاٖ  1307ؿك ٔلؿاؿ ًبَ 
آيهـ   ثبًتب٘ي ثٝ عٌبة ٔي  تؤِيف ٚ ثٝ صبح كًب٘ـ وٝ ؿك عميمت ٔتٕٓ وتبة ايلاٖ

صٙهيٗ ايِهبٖ وتهبة ؿيٍهلي كا ثهلاي       (. 128ٓٞٚ  127: 1341)ثبًتب٘ي پبكيني، 
٘هبْ ؿاُهت.   « تبكيؼ ٔؾتٔل ايلاٖ لـيٓ»تـكيي ؿك ٔـاكى ٔتًٛٚ تؤِيف ولؿ وٝ 

ٞب ثٝ كالت ايهلاٖ تهب    ام مٔبٖ ٟٔبرلت آكيبييايٗ وتبة، تبكيؼ ايلاٖ كا ثٝ اؽتٔبك 
اِقول اًت.  اي ام ؿٚ ٔزّـ كٛق وٙـ ٚ ؿكٚال٢ ؽالٓٝ ا٘ملإ ًبًب٘يبٖ ٌناكٍ ٔي

ايهلاٖ  »يهب  « تبكيؼ ٔفُٔ ايلاٖ»ِٔيلاِـِٚٝ ث٤ـ ام ا٘تِبك وتت ٔقوٛك ثٝ كىل ت٠ٙيٓ 
 (.129اكتبؿ )ّ « ثبًتبٖ

ربيٍبٜ ٚ عك پيل٘يب ٌ٘جت ثهٝ آٖ  ثبًتب٘ي پبكيني ؿك إٞيت وتبة ٔقوٛك ٚ ٘ين 
ثبيـ ثٍٛييٓ وٝ عك ٔلعْٛ پيل٘يب ام رٟهت  »٘ٛيٌـ:  )اِجتٝ ثب ا٘ـوي اغلاق( صٙيٗ ٔي
)ثبًتب٘ي پبكيني،  «ُؤٖ عك كلؿًٚي ٚ ُبٞٙبٔٝ اًت ايلاٖ ثبًتبٖ ثل ّٔت ايلاٖ ٞٓ

 (.214: 2، ى 1ٞبي تبكيؾي، ٍ  ثلكًي
اٖ ثبًتب٘ي، ايلاٖ ثبًتبٖ ؿك ًٝ رّـ، ٤ًيـ ٘فيٌي، ٞل ًٝ وتبة پيل٘يب، ي٤ٙي، ايل

ٞبيي ؿاٌ٘تٝ وهٝ ثهٝ    تليٗ وتبة ٞبي ايلاٖ لـيٓ، كا ُبٞىبك ٌّٔٓ ٚ ام ٟٔٓ ٚ ؿاًتبٖ
ي ٟٕٔي وٝ ؿك ؽٔهّٛ   (.  ٘ىت48ٝ، 1381مثبٖ كبكًي ُ٘ٛتٝ ُـٜ اًت )٘فيٌي، 

كٍٚ ِٔيلاِـِٚٝ ؿك ايٗ وتبة لبثُ فول اًت ايٗ اًت وٝ اوخل ٔغممهب٘ي وهٝ ام   
اٛال١ عبُٓ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثب ُٔٛىبكي ٚ ؿلت ثهبال  « تبكيؼ ايلاٖ ثبًتبٖ»ي وتبة ٔغتٛا

ا٘ـ، كٍٚ اٚ كا ؿك تهؤِيف وتهبة ٔهقوٛك وهبٔالش كٍٚ ٣ّٕهي       آٖ كا ٜٔب٤ِٝ ولؿٜ
 (.4ا٘ـ) ؿاٌ٘تٝ
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 وگاري مشيزالديلٍ )پيزويا( ًَيت ملي در تاريخ
 

 الف( مًرخ ي تاريخ
 

ثنكي تبكيؼ ٤ٔبٓل ايهلاٖ ؿاٌ٘هت،    ِٔيلاِـِٚٝ كا اٌل ٘تٛاٖ ؿك كؿيف ٔتفىلاٖ
٘هبْ آٖ ؿٚكٜ ثهٝ عٌهبة آٚكؿ.     تهٛاٖ ام ٔهٛكؽيٗ ٜٔهلط ٚ ٓهبعت     ُه ٔهي  ثي

اٍ ام ًٛي ؿيٍهل،   ٌلايي ٚ ٘بًيٛ٘بِيٌتي ٍ٘بكي اٚ ام يه ًٛ ٚ تفىلات ّٔي تبكيؼ
تٛرٝ ثٌيبكي ام ٘مبؿاٖ ٚ ٔغممبٖ اؽيل كا ثٝ ؽٛؿ رّت وهلؿٜ اًهت. ثلؽهي اٚ كا    

ٍ٘بكي ؿاٌ٘تٝ ٚ ث٤٘هي ؿيٍهل اٚ كا ثهٝ ؿٚك ام ت٤ٔهت ٚ      ؼكلؿي ٔت٤ٔت ؿك تبكي
اي، ام  (، ٣ـ547ٜ[: 1356] 2536ا٘ـ )ثبًتب٘ي پبكيني،   اغلإ ُؾٔي ٤ٔلكي ولؿٜ

ا٘ـ، أب ثلؽهي اٍِ٘هت تلؿيهـ ٚ     ٌلايي ٚ ٘بًيٛ٘بِيٌتي اٚ ًؾٗ ٌفتٝ تٕبيالت ّٔي
ٝ ي ٘بًيٛ٘بِيٌتي ٌقاُتٝ ٚ اٚ كا ٘ٝ تٟٙب ٣بك ُجٟٝ ثل ٕٞبٖ رٙجٝ اي  ي ام صٙيٗ كٚعيه

ا٘هـ   ؿاٌ٘تٝ، ثّىٝ ثٝ ٘مَ ٔٙفي اٚ ٚ ٣ـْ تٛرٝ ثٝ ّٔت ٚ ّٕٔىت ايلاٖ اُبكٜ وهلؿٜ 
ي اكىههبك ٚ  وههٝ ثههٝ ل٘ههبٚت ؿكثههبكٜ (. پههيَ ام ايهه160ٗ-183: 1372)كٔههيغي، 

ي ايِبٖ ثِٙيٙيٓ، المْ اًت ثٝ اؽتٔبك ؿكؽّٔٛ  ٛلكب٘ٝ ٞبي ٔت٤ٔجب٘ٝ يب ثي ا٘ـيِٝ
ٍ٘بكي ٚ ٘بًيٛ٘بِيٌٓ وٝ ؿك تجيهيٗ ٔجبعهج    بِٝ ي٤ٙي تبكيؼي وّيـي ايٗ ٔم ؿٚ ٚاهٜ

 ث٤ـي ٔؤحل ٚ ٔفيـ ؽٛاٞـ ثٛؿ ثپلؿاميٓ.
ألٚمٜ يىي ام ًؤاالت ثٌيبك ٟٔٓ ٚ اًبًي، وٝ ا٘ـيِٕٙـاٖ ٣ّْٛ ارتٕهب٣ي ٚ  

ٛلكي يهه ٔهٛكػ    تٛاٖ ام ثي وٙٙـ، ايٗ اًت وٝ آيب عميمتبش ٔي اُٞ تبكيؼ ٜٔلط ٔي
تٛاٖ ٔٛكؽي كا پيـا ولؿ وهٝ ؿك   ثٝ ت٤جيل ؿيٍل، آيب ٔي ٍ٘بكي ًؾٗ ٌفت؟ ؿك تبكيؼ

ٞبي ؽٛؿ يب ؿك ٘مُ عٛاؿث ٚ ٌناكُبت ٚلبي٢ مٔبٖ ؽٛيَ تغت تؤحيل پيَ  ُ٘ٛتٝ
ٞبي ؽٛؿ للاك ٍ٘لكتٝ ثبُـ؟ ثٝ ٣جبكت ثٟتهل، آيهب    اٍ٘بكٜ ٞب ٚ پيَ كٟٓ ٞب، پيَ كلٕ

 ٞبيَ ٚرٛؿ ؿاكؿ؟ اٍ٘بكٜ ٞب ٚ پيَ كٟٓ ٞب، پيَ كلٕ أىبٖ رـاًبمي ٔٛكػ ام پيَ
ٛلكهي ٔهٛكػ ؿك    ثهي »ٞل صٙـ ٞٙٛم ٞٓ ثلؽي ام ٔتفىلاٖ ٌٞتٙـ وٝ ام ٠٘ليهٝ  

وٙٙـ ٚ ثلاًبى ٕٞيٗ ا٣تمبؿ، ثٝ ٔٛكؽيٗ ٚ ٔغممهيٗ عبٗهل    ؿكب١ ٔي« ٍ٘بكي تبكيؼ
ٕ٘بيٙـ وٝ ٘ٝ تٟٙب ؿك ٘مُ عٛاؿث مٔبٖ عبٗل يب ؿك تزنيٝ ٚ تغّيُ ٚلبي٢  تٛٓيٝ ٔي

ٞبي ُؾٔي اعتلام وٙٙهـ، ثّىهٝ ام كٍٚ     ٕ ٚ اٍ٘ينٌٜقُتٝ، ام ؿؽبِت ؿاؿٖ اغلا
ٞهب ٚ   ٞبي ُؾٔي ٚ ٛجمبتي، يب ؿيـٌبٜ ؿاٚكي ٛلكي ٚ ثٝ ؿٚك ام ت٤ٔجبت ٚ پيَ ثي
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ٞب ثپلؿام٘هـ، أهب    ي اٌ٘بٖ ٠٘لٞبي اؽاللي، ًيبًي، ؿيٙي ٚ ... ثٝ تبكيؼ ٌقُتٝ ٘مٜٝ
ٛ٘ٝ ٔمهٛالت، ام  ٌ ٚال٤يت ايٗ اًت وٝ ألٚمٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبعج ٣ٕيمي وٝ ؿك ايٗ

ٛلكهي ٔهٛكػ ؿك    ي ٣ّٓ تهبكيؼ پلؿاؽتهٝ ُهـٜ، ًهؾٗ ٌفهتٗ ام ثهي       ٠ٙٔل كٌّفٝ
ٍ٘بكي، ألي اًت ثٌيبك ًٜغي ٚ غيللبثُ ؿكب١ ٚ ٘يهن غيهلٕٔىٗ ٚ ٔغهبَ.     تبكيؼ

ٔٛكػ « ا٘ٔبف»ٚ « ٓـالت»اِجتٝ تٛٗيظ ايٗ ٘ىتٝ ؿك ٕٞيٗ رب المْ اًت وٝ ثغج 
ي رـا ام ٞهٓ   ٛلكي ٔٛكػ، ؿٚ ٔمِٛٝ ثي ٌٛيٙـ، ثب ١ٛٗٛٔ وٝ ثلؽي ام آٖ ًؾٗ ٔي

تٛاٖ پيـا ولؿ وهٝ ثهب    تل ا٘ـيِٕٙـي كا ٔي ثبُـ. ٚال٤يت ايٗ اًت وٝ ألٚمٜ وٓ ٔي
ٔٛاكك ثبُـ. اوخل ٔغممبٖ ٣ّْٛ ارتٕهب٣ي ٚ كالًهفٝ، آٖ    1ٚاك تئٛكي تٜبثمي ٚ آيٙٝ

بٖ ٔٛكػ صٝ وٝ ؿك مث ٞب ٤ٔتمـ٘ـ، آٖ ُٕبك٘ـ، صلا وٝ آٖ تئٛكي كا ٘بكًب ٚ ثبُٛ ٔي
ثلؿاكي ؿليك ٚ وبُٔ ٌقُتٝ ٘يٌت، ثّىٝ ثهيٗ ٔهٛكػ ٚ    وٙـ، ٣ىي ثبمتبة پيـا ٔي

ُىبكي ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ايٗ ُىبف كا تفٌيل ٔهٛكػ پرهل    2ٌقُتٝ يب ٚال٤يت تبكيؾي
تهليٗ ٌهناكٍ،    تليٗ ٚ ًهبؿٜ  وٙـ. ثٙبثلايٗ، ٔٛكػ ؿك ٞل ٌناكُي، عتي ؿك ٘مّي ٔي

 (.24: 1380ٜ ٕ٘ٛؿ )آلبرلي ٚ ؿيٍلاٖ، تٛاٖ ِٔبٞـ ايٗ كلايٙـ تفٌيلي كا ٔي
ي تبكيؼ يب ٚال٤يبت تبكيؼ، ثٝ تغميهك   ثبيـ پيَ ام ٜٔب٤ِٝ»ٌٛيـ:  اي.اس.وبك ٔي

 (.34[: 1356] 2536)وبك،  «ي ٔٛكػ پلؿاؽت ؿكثبكٜ
ٓهٛكت   كًـ، ميلا ثٝ ثٝ ٔب ٕ٘ي« ؿًت ٘ؾٛكؿٜ»ٚال٤يبت تبكيؼ ٞلٌن »ثٝ ٠٘ل اٚ 

تٛا٘ـ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ: ٚال٤يبت ٕٞهٛاكٜ ام   ٔي ؿًت ٘ؾٛكؿٜ ٘ٝ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ٚ ٘ٝ
 (.34ٚ  32ْٓ «)وٙـ ٍ٘بك تلُظ ٔي ٔغن ٚلبي٢

ٝ  »٘ين ثب ايٗ ثيبٖ وهٝ   3ا٘ـيِٕٙـ ؿيٍلي ثٝ ٘بْ اٚوِبت ي ٔهٛكػ   تهبكيؼ تزلثه
وي ثٝ رن ٔٛكػ ٘يٌت: تٟٙهب كاٜ ًهبؽتٗ تهبكيؼ ُ٘ٛهتٗ آٖ      ي ٞيش اًت، ًبؽتٝ

 (.32وٙـ )ّ  ؿليمبش ثٝ ٕٞبٖ ٘ىتٝ اُبكٜ ٔي« اًت
ي ٟٔٓ ٚ ٟليف ؿيٍلي وٝ اي.اس.وبك ثٝ آٖ اُبكٜ ؿاكؿ ايٗ اًهت وهٝ ؿك    ٘ىتٝ

ي ٚال٤يت تبكيؼ اًهت، ثّىهٝ    ي ٔٛكػ ٔمـْ ثل ٜٔب٤ِٝ كلايٙـ تغميك، ٘ٝ تٟٙب ٜٔب٤ِٝ
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ي ٔٛكػ اًت،  ي ٔغيٚ تبكيؾي ٚ ارتٕب٣ي ٔٛكػ ٘ين ٔمـْ ثل تغميك ؿكثبكٜ ٜٔب٤ِٝ
(. 67، ٔغٔهَٛ تهبكيؼ ٚ رب٤ٔهٝ ٘يهن ٌٞهت )ّ      ٣ٙٛاٖ يه كلؿ صلا وٝ ٔٛكػ ثٝ

ي  ُ٘ٛتٝ  غلٕ ٔٗ ٓلكبش ايٗ اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٓ تب صٝ ا٘ـامٜ»٘ٛيٌـ  اي.اس.وبك ٔي
ثلؿ. تٟٙب عٛاؿث، پيًٛتٝ ؿك تغييل  ي ارتٕب٣ي اًت وٝ ؿك آٖ ثٝ ًل ٔي ٔٛكػ  آيٙٝ

  (،64)ّ « ؽهٍٛ تغييهل ٚ تغهَٛ اًهت     ٚ علوت ٘يٌتٙـ. ؽٛؿ ٔٛكػ ٘ين ؿًهت 
« ٌيلؿ ٞب، ثب ُلايٚ مٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ُىُ ٔي ي ٔٛكؽبٖ، ٕٞضٖٛ ًبيل اٌ٘بٖ يِٝا٘ـ»

ُهٛؿ، ام   اي وٝ ٔتِٛهـ ٔهي   ٞل كلؿ ؿك رب٤ٔٝ»ٌٛيـ  (. يب ؿك ربي ؿيٍل ٔي66)ّ 
يبثهـ، مثهب٘ي وهٝ عهلف      ي آٖ رب٤ٔٝ ُىُ ٔهي  ٞبي م٘ـٌي ثٝ ًٚيّٝ ٘ؾٌتيٗ ًبَ

ي اًت ام ٌلٚٞهي وهٝ ؿك   م٘ـ ٔيلاث كلؿي ٘يٌت، ثّىٝ ٣ٛ٘ي اوتٌبة ارتٕب٣ ٔي
وٙـ. ٞٓ مثبٖ ٚ ٞٓ ٔغهيٚ ؿك ت٤يهيٗ ٛهلم كىهل اٚ ٔهؤحل اًهت،        ٔيبٖ آٖ كُـ ٔي

ُٛؿ، ٚ ثٝ لهَٛ ثلؽهي، كهلؿ ثهـٖٚ      اٍ ام ؿيٍلاٖ ثٝ اٚ ٔٙتمُ ٔي ٞبي اِٚيٝ ا٘ـيِٝ
 (.47)ّ « كىل ؽٛاٞـ ثٛؿ مثبٖ ٚ ثي رب٤ٔٝ، ثي

يٓ وهٝ ٔٛكؽهبٖ ثهـٖٚ    وٝ، ثب ٣ٙبيت ثٝ ٜٔبِت كٛق، اٌل ثپقيل عبُٓ والْ ايٗ
ٞهب   ٞبي آٖ اٍ٘بكٜ ٞب ٚ پيَ كٟٓ وٝ ؽٛؿُبٖ ثؾٛاٞٙـ ٚ ثفٟٕٙـ وٝ تفٌيلٞب ٚ پيَ ايٗ

ا٘ـ ٘فٛف ولؿٜ اًهت، ؿك آٖ ٓهٛكت ٞهيش ٔهٛكؽي كا      صٝ وٝ تٛٓيف ولؿٜ ؿك آٖ
 غلٕ ٘ؾٛاٞيٓ يبكت. ٛلف ٚ ثي ثي
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ت وٝ ؿك ٔجبعج ث٤ـي ولاكاش ام آٖ ًهؾٗ  ي وّيـي ؿيٍلي اً ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ٚاهٜ

ُٛؿ ت٤ليفي ام ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ٚ ٣ٙبٓل تِهىيُ    رب ٤ًي ٔي ٌفتٝ ؽٛاٞـ ُـ ٚ ؿك ايٗ
تٛاٖ ثب تٌبٔظ ٚ ثٝ ُيٜٛ ٚ ِفهٞ لهـٔبي    كا ٔي 4ي آٖ اكايٝ ُٛؿ. ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ؿٞٙـٜ

ٚ  ٌلايي ؿاٌ٘ت، ثب ايهٗ تّمهي   ي پيَ، آييٗ آبِت ؿاؿٖ ثٝ ّٔت ٚ ّٔيت صٙـ ؿٞٝ
ٝ 5تٌبٔظ ٌ٘جت ثٝ آٖ، ّٔت ٞهبيي   ، ٌلٚٞي ٌٞتٙـ وٝ ؽٛؿ كا ؿاكاي پيٛ٘ـٞب ٚ ٣ّمه

ٞب، اكرغيت ؿاكؿ. ثٙبثلايٗ، ؿك كاثٜٝ ثب  ثيٙٙـ وٝ ايٗ پيٛ٘ـٞب ٌ٘جت ثٝ ؿيٍل ٣ّمٝ ٔي
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ٝ   ٞبًت وٝ ٔي ٕٞيٗ پيٛ٘ـٞب ٚ ٣ّمٝ   ي يىٌهبٖ ٚ ِٔهتلن تهبكيؾي،    تهٛاٖ ام ًهبثم
٣ٙٛاٖ ٔالٙ ٚ كوٗ اتٔهبَ   ٚ ... ًؾٗ ٌفت وٝ ثٝكلٍٞٙي، التٔبؿي، مثب٘ي، ٘واؿي 

ي اكهلاؿ يهه رب٤ٔهٝ     ي ٣ٙٔل يب ٣ٙبٓل پيٛ٘ـ ؿٞٙـٜ كٚ٘ـ. ؿكثبكٜ ؿٞٙـٜ ثٝ وبك ٔي
ي كلٍٞٙي، تبكيؾي، ٔقٞت، مثهبٖ ٚ ...   تغت ٣ٙٛاٖ ّٔت ثٝ ٌٔبيّي ٕٞضٖٛ پيِيٙٝ

 (.5: 1371تٛاٖ اًتٙبؿ ولؿ )وبتٓ،  ٔي
ٌٌتلي ٘ـاكؿ ٚ يىهي ام ٤ٔٙبٞهبي آٖ ؿك    بٖثـٖٚ تلؿيـ، ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ؿ٣ٛي رٟ

ِ عي ّٔي ٚ ؿِجٌتٍيِ پلُٛك ٚ ٣بٛفي ثهٝ ّٔتهي اًهت وهٝ      ٞب ثلاٍ٘يؾتٍي كلًٞٙ
رهٛيي   ٞلاًي ٚ ٔيُ ثٝ وٙبكٜ ؿا٘ـ، ٚ ٌبٜ ثب ثيٍب٘ٝ آؿٔي ؽٛيِتٗ كا ٚاثٌتٝ ثٝ آٖ ٔي

 (.123: 1377ماؿٜ،  ٕٞلاٜ اًت )ٔٙبف
ٍ٘هبك )ٔهٛكػ( ثبيهـ ٌفهت،      ٚ تهبكيؼ  ي اكتجبٙ ٘بًيٛ٘بِيٌهٓ ثهب تهبكيؼ    ؿكثبكٜ

اي ٤ٕٔبكي ًيبًي ه كلٍٞٙي اًت ثهلاي ثلپهب ؿاُهتٗ وِهٛكي       ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ٌٛ٘ٝ
    ٝ ؿاك، ٚ ؿك ايهٗ وهبك، تهبكيؼ،     ٔـكٖ ثب ٔلؿٔي يىپبكصهٝ ٚ ؿِٚتهي پبثلرهب ٚ كيِه

ٍ٘هبك   ي تهبكيؼ  اكناك آٖ اًت. ؿك ايٗ ٔيبٖ، ٟٚيفٝ تليٗ ؿًت وبكآٔـتليٗ ٚ عٌبى
ٞهبي تهبكيؾي ٚ ثهٝ ٣جهبكتي      تٝ كا ؿًتىبكي وٙـ، ًهلاكىٙـٌي ايٗ اًت وٝ ٌقُ

ٞبيي وٝ ثٝ  ُبٖ ثىبٞـ، ثٝ اًٜٛكٜ ٞبي ً٘ٙ كا ام ؿأٗ تبكيؼ ثنؿايـ يب ام إٞيت ِىٝ
ي تبكيؾي ثجؾِهـ، يىپهبكصٍي لهٛٔي ٚ     آيٙـ، رٙجٝ ٔي« غلٚك ّٔي»وبك ثلاٍ٘يؾتٗ 

ميٙـ، حبثت  آٖ وِٛك ٔيٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ كا وٝ ؿك ؿكٖٚ ٔلمٞبي  لْٛ  ٘واؿي ٚ كلٍٞٙي
    ٖ ٔٙهـ، پلاكتؾهبك ٚ    وٙـ، ٚ ًلا٘زبْ، تبكيؾي يىپبكصهٝ، پبيهـاك، ؿكامآٞٙهً، مٔهب

ي عمبكت ٘بُي ام اوِٖٙٛ ٍ٘ٙيٗ ٚ  ًبٖ، تبكيؼ ثبيـ ٞٓ ٣مـٜ ُٛكاٍ٘ين ثيبكليٙـ. ثـيٗ
اي پلاكتؾبك ثبُـ. ايٗ، كًبِتي اًت وٝ  ثبك كا صبكٜ وٙـ ٚ ٞٓ ٘ٛيـثؾَ آيٙـٜ ٘ىجت
 ٌقاكؿ. ي تبكيؼ ٔي ِيٌٓ رٟبٖ ًٛٔي ثٝ ٣ٟـٜ٘بًيٛ٘ب

كًهـ،   ي ٘بٓلي ٔي ٌيلي ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ؿك ايلاٖ وٝ عـالُ ثٝ ؿٚكٜ  ام آغبم ُىُ
ٍ٘هبكي ٘بًيٛ٘بِيٌهتي ثهب ٟٟهٛك اكهلاؿي ٔخهُ ٔيلماكتغ٤ّهي آؽٛ٘هـماؿٜ ٚ          تبكيؼ
ٖ  رالَ  اِـيٗ ٔيلماي لبربك ٚ ثٝ ؿ٘جبَ آٖ ٔيلما آلبؽبٖ ولٔب٘ي، ثب ؽّك آحبكي صهٛ
ي تالٍ ؽٛؿ كا ؿك رٟهت   ي ًىٙـكي، ًٝ ٔىتٛة ٚ ... ٕٞٝ ي ؽٌلٚاٖ، آييٙٝ ٘بٔٝ

ٓ 123ثٝ ا٘زبْ كًب٘ـٖ ايٗ كًهبِت ثهٝ وهبك ثهلؿٜ اًهت )ّ       تهليٗ ايهلاؿ    (. ٟٔه



نگاري مطيزالذوله )پيزنيا( هويت ميي در تاريخ  

 

 

137 

ٍ٘بكي ٘بًيٛ٘بِيٌتي ٔقوٛك، ٌلايَ ثيَ ام عـ آٖ ثٝ ايهلاٖ پهيَ ام اًهالْ     تبكيؼ
ٔهقٞت ايهلاٖ ث٤هـ ام اًهالْ     ثٛؿ، ايٗ ٌلايَ ثبِٜج٢ ٌ٘جت ثٝ كلًٞٙ ٚ تٕهـٖ ٚ  

ٍ٘هبكي   ؿاٌ٘ت. ايٗ ١ٛ٘ تبكيؼ ٣اللٝ ثٛؿ ٚ ؿك ٟ٘بيت آٖ كا ٜٔلٚؿ ٔي تٛرٝ ٚ ثي ثي
ولؿ ثلاي ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ايلا٘ي ؿك ايلاٖ ثبًتبٖ ثٙيهب٘ي ثٌهبمؿ،    ٘بًيٛ٘بِيٌتي ٤ًي ٔي

٣ٙٛاٖ ٔخبَ ٔيلماآلبؽبٖ ولٔب٘ي وٝ ؿك پي وِف ٞٛيت ّٔي ٚ ًبؽتٗ ايـئِٛٛهي  ثٝ
 (.80: 6،1980ؿيـ)وـٚكِي ٛؿ ٞٛيت ايلا٘يبٖ كا ؿكآييٗ مكتِت ٚ ٘واؿ آكيب ٔئّي ث
ٍ٘هبكي ٘بًيٛ٘بِيٌهتي،    وٝ اُهبكٜ ُهـ، يىهي ام وبكولؿٞهبي تهبكيؼ       صٙبٖ ٞٓ

ٍ٘بكي  ٌل ٚ ٘يلٚثؾَ اًت. ايٗ ١ٛ٘ تبكيؼ ٣ٙٛاٖ ؿاكٚي ؿكٔبٖ وبكٌيلي تبكيؼ ثٝ ثٝ
ٞبي ؿكٔبٖ آٖ كا  ا وِف، ٚ كاٜي ؽٛؿ ك ٔب٘ـٌي رب٤ٔٝ ٞبي ٣مت وٙـ كيِٝ ٤ًي ٔي

ي ٣ٕٛٔي ٚ ٣يَ ٚ ٣ِلت  ا٣الْ ٕ٘بيـ. ؿك ايٗ ٍ٘لٍ، ًٌتي ٚ كؽٛت ؿك ٣لٓٝ
ٔب٘هـٌي ثهٝ عٌهبة     ٣ٙٛاٖ ٣بُٔ آّي ٣مت ٔلؿاٖ ثٝ ي عىٛٔت ٚ ؿِٚت ؿك عٛمٜ

ٝ    آيٙـ، ٚ ٞٓ ٔي وهبك   ٣ٙهٛاٖ كاٜ  صٙيٗ ثبمًبمي ٚ اعيبي ٠٣ٕت ٚ ُهىٜٛ ٌقُهتٝ ثه
 ٌلؿؿ. ّي ٜٔلط ٔئّٜٛة، رٟت تمٛيت ٞٛيت ٔ

 
 َاي ًَيت ملي ب( مؤلفٍ

 
لجُ ام پلؿاؽتٗ ثٝ ايٗ ٔمِٛٝ وٝ صٝ ٣ُّ ٚ ٣ٛأّي ام ٍ٘بٜ پيل٘يب ؿك ا٘غٜبٙ يهب  

ٞب ٔؤحل ثٛؿٜ اًت، ٔٙبًت اًت ثٝ ايهٗ ًهؤاَ پبًهؼ ؿاؿٜ     ٞب ٚ ّٔت ٠٣ٕت ؿِٚت
ٞهب ٚ   ٞهب ٚ ّٔهت   ُٛؿ وٝ صلا ِٔيلاِـِٚٝ ٔلتجبش ام ٣ُّ ٠٣ٕت يب ا٘غٜهبٙ ؿِٚهت  

ٗ   ؾٔيتُ ٌٛ٘هٝ ٌٔهبيُ كا    ٞب ًؾٗ ٌفتٝ اًت؟ آالش صٝ ِنٚٔي ؿاُت وهٝ اٚ ايه
 ٓٛكت ثلرٌتٝ ٚ ٟٔٓ ؿك وتبة ؽٛؿ ٜٔلط وٙـ؟ ثٝ

ي وٙهٛ٘ي   ي ٘نؿيه ٚ رب٤ٔٝ ٚال٤يت ايٗ اًت وٝ پيل٘يب وٌي ثٛؿ وٝ ام ٌقُتٝ
اٍ ؿك ٌلؿاة ثـثؾتي ٚ كالوت اكتبؿٜ ثٛؿ.  ؽٛؿ ًلاكىٙـٜ ٚ ُلٍٔيٗ ثٛؿ، ٚ رب٤ٔٝ

ٞهبي   ٞب ٚ ٘بوهبٔي  ٞب، تغميلٞب، ُىٌت ٞبي ؿيٍل ام آُفتٍي خُ ؽيّي ام ايلا٘ياٚ ٔ
ؿٚكاٖ لبربك ًلؽٛكؿٜ ٚ ٔؤيٛى ثٛؿ. اٚ ا٘غٜبٙ ٚ ام ٞٓ پبُهيـٌي ايهلاٖ ٣ٔهل    

٣ٙٛاٖ كلؿي وٝ ٔٙبٓهت ٌٛ٘هبٌٖٛ ًيبًهي ؿاُهت،      ؿيـ، ٚ ثٝ ؽٛؿ كا ثٝ ؽٛثي ٔي
                                                 
6- Kedourie 
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ثيٍبٍ٘بٖ كا ثٝ ؽهٛثي اعٌهبى   اعتٕبالش ؿك ثلؽٛكؿٞبي ؿيپّٕبتيه، ٍ٘بٜ تغميلآٔين 
٣ٙٛاٖ وٌي وٝ ثب تفىل تبكيؾي آُٙب  تٛاٖ ٔـ٣ي ُـ وٝ پيل٘يب ثٝ ولؿ. ثٙبثلايٗ، ٔي ٔي

٣ٙٛاٖ ًيبًتٕـاكي وٝ ؿك  كٟٕيـ، ٚ ثٝ ٣ٔلاٖ ؽٛيَ ٔي ثٛؿ، ٚ تبكيؼ كا ثٟتل ام ٞٓ
حمُ تغٛالت ٚ رليب٘بت ًيبًي ايلاٖ للاك ؿاُت ٚ ٘مبٙ لٛت ٚ ٤ٗف وِهٛك كا  

ٝ  ٞب ٔي م ؽيّيثٟتل ا ي ؽهٛؿ   ؿاٌ٘ت، ثبيـ ُل١ٚ ثٝ ثبمٍ٘ليٌتٗ ٚ ثبمُٙبؽتٗ ٌقُهت
اكتهبؿٌي   ي عمبكت ٘بُي ام ٚاپي ٔب٘ـٌي ٚ ٣مت وٝ ٣مـٜ ولؿ. اٚ ثٝ ؽبٛل ايٗ ٔي

اي ِٔهؾْ ام تهبكيؼ    ي ؽٛؿ كا رجلاٖ ٕ٘بيـ، اعيبي ٠٣ٕت ٚ ُىٜٛ ؿٚكٜ رب٤ٔٝ
تؾبة ١ٛٗٛٔ ثٌهيبك ٟٕٔهي   ؿٞـ. ؿكٚال٢ ا٘ ؽٛيَ كا ؿك ؿًتٛك وبك ؽٛؿ للاك ٔي

ٞب ١ٛٗٛٔ ؿيٍل تهبكيؾي ٚ ًيبًهي ؿك ٕٞهيٗ     صٖٛ تبكيؼ ايلاٖ ثبًتبٖ ام ٔيبٖ ؿٜ
كاًتب لبثُ تٛريٝ اًت، ٚ ؿِيّي رن ثلاٍ٘يؾتٗ اعٌبًبت ّٔي ٚ اعيبي اكتؾهبكات  

ي لبرهبك   ي ؽٛؿ ثٝ ؽهٛؿي آٖ ثهب ٗه٤ف ٚ ا٘غٜهبٙ ؿٚكٜ     ٣ٔل ثبًتبٖ ٚ ٔمبيٌٝ
ُ٘ٛت، آوٙـٜ ام اعٌبى ٘يبم ثٝ  ي پيل٘يب وتبة ؽٛؿ كا ٔيتٛا٘ـ ؿاُتٝ ثبُـ. ٚلت ٕ٘ي

ي وٙٛ٘ي ؽٛؿ كا رجلاٖ  ي ٘نؿيه ٚ رب٤ٔٝ ٞبي ٌقُتٝ ٔلؿ ٘يلٚٔٙـي ثٛؿ تب وٛتبٞي
وٝ ثـا٘يٓ وٝ ًتبيَ ِٟٔٛكٍ ام  يبثيٓ ٍٔل ايٗ وٙـ؛ ٚ ٔب اكمٍ ٚال٤ي اٚ كا ؿكٕ٘ي

اًت وهٝ ايهلاٖ كا ام    أخبَ وٛكٍٚ يب ؿاكيٍٛ، ٘بُي ام اُتيبق ثلاي ٔلؿ ٔمتـكي
 ٚيلا٘ي ٘زبت ثؾِـ.

اي وهٝ   ؽٛاًت ثب يبؿآٚكي ٌقُتٝ وٝ پيل٘يب ثب ا٘تؾبة ايلاٖ ثبًتبٖ، ٔي ٘تيزٝ ايٗ
م٣ٓ اٚ ًلُبك ام ٠٣ٕت ٚ لـكت ثٛؿٜ اًت، ؽٛؿ كا ٚ ايلا٘يبٖ ٣ٔل ؽٛؿ كا، ام  ثٝ

ٗ تهٗ  ي تٕـٖ ٚ كلًٞٙ ثبُـ، كٚيهي  تٛا٘ـ ًبم٘ـٜ ايٗ اكتلا وٝ ايلا٘ي رٕب٣ت ٕ٘ي
ي وتبة ايلاٖ ثبًتب٘ي، ٞـف ؽهٛؿ كا   (. پيل٘يب ؿك ٔمـ179ٝٔ: 1372وٙـ )كٔيغي، 

 ٘ٛيٌـ: صٙيٗ ٔي
ٔمٔٛؿ ام تؤِيف ايٗ وتت، ٕ٘بيب٘ـٖ ايلاٖ لـيٓ اًت صٙبٖ وٝ ثهٛؿ ...  

ٞهب ثهب    ي ؿٚكٜ ٕ٘بيب٘ـٖ تٕـٖ ايلاٖ لـيٓ يب ثٝ ٔمبيٌٝ  تمليجبش ٘ٔف وتبة ثٝ
تبكيؼ ٔغٖ اكتجبٙ ٌٔتميٕي ٘ـاكؿ تؾٔيْ  يىـيٍل ٚ يب ثٝ ٜٔبِجي وٝ ثب

يبكت. رٟت اؽتيبك ايٗ اًّٛة ايٗ اًت وٝ ام ٘يٓ للٖ ثٝ ايهٗ ٛهلف، ؿك   
ٔيبٖ ٣ّٕبي ٣ّٓ تبكيؼ ايٗ ٣ميـٜ لٛت ٌلكتٝ وهٝ فوهل ٚلهبي٢ تهبكيؾي ٚ     
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ٞبي ّٕٔىتي ٚ ٣ّٓ  ُٕلؿٖ ٘بْ ًالٛيٗ ٚ كربَ ثٝ تٟٙبيي، ثلاي كٟٓ ٌقُتٝ
وبكي ٘يٌت، ثّىٝ ثلاي ُٙبؽتٗ ّٔتي، اٚٗهب١  ثٝ اعٛاَ كٚعي ٔلؿٔبٖ آٖ 
 (.2ٚ  1: 1370)پيل٘يب، ٔـ٘ي اٚ كا ثبيـ ؿاٌ٘ت ... 

ٍ٘بكي ٘بًيٛ٘بِيٌهتي تمٛيهت    ٞبي تبكيؼ ثٝ ٛٛكي وٝ اُبكٜ ُـ امرّٕٝ كًبِت
ٞبي تبكيؾي ٔهلؿْ ٚ   ُٛؿ ٍٔل ثب اكنايَ آٌبٞي ٞٛيت ّٔي اًت، ٚ ايٗ ٔغمك ٕ٘ي
آ٘بٖ. تبكيؼ ايلاٖ ثبًتبِٖ پيل٘يهب ٘يهن ؿك كاًهتبي     ثلاٍ٘يؾتٗ اعٌبًبت ٚ غلٚك ّٔي

ي تهؤحيل اعتٕهبِي    ايفبي صٙيٗ كًبِتي تـٚيٗ يبكتٝ ثٛؿ. ٣جبى الجبَ آُتيب٘ي ؿكثبكٜ
 ٘ٛيٌـ: ٞب ٔي ٞبي تبكيؾي آٖ ايٗ وتبة ثل افٞبٖ ٔلؿْ آٖ مٔبٖ ٚ اكتمبي آٌبٞي

تب ٓهـك  ٕٞيٗ وٝ ؿٚ رّـ ؿيٍل ايٗ وتبة ٌلا٘جٟب )تبكيؼ ايلاٖ ام آغبم 
اًالْ( ٘ين ام ٛج٢ ؽبكد ُٛؿ، اكك رـيـي پيَ ٔلؿْ ايهٗ ٣ٔهل، وهٝ ام    
ٌناكٍ اعٛاَ ٘يبوبٖ ؽٛؿ ٣ٕٛٔبش ٚ ايلاٖ ثبًتبٖ ؽٔٛٓبش، آٖ ٞٓ ثٝ ُىُ 

ؽجل٘ـ، ٌِٛؿٜ ؽٛاٞـ ُـ، ٚ ام للائت ٚ ًيل ؿك  ي ٣ّٕي ثٝ وّي ثي ٜٔب٤ِٝ
ٝ ٕٞهٝ ٚلهت ؿك   ي لْٛ ايلاٖ، و اعٛاَ ارـاؿ ثب اكتؾبك ؽٛؿ ثٝ ٔآحل ٌقُتٝ

اِِؤٖ ثٛؿٜ اًت، پهي   ؿٍٚ ُّٔ ٠٣يٓ ؿ٘يبي لـيٓ ٓبعت ٘بْ ٚ ِ٘بٖ ٚ ٞٓ
ؽٛاٞٙـ ثلؿ ... ثبُـ وٝ غلٚك ّٔي ثبك ؿيٍل ؿك ٕٞٛٛٙبٖ ٤ٔبٓل ٔهب ُه٤ّٝ   

پلٚكي كا ؿك ٚرٛؿ ايِبٖ ًٛؽتٝ، آ٘بٖ كا ثٝ التـا  م٘ـ ٚ ؽلٔٗ ًٌتي ٚ تٗ
 (.18: 1364)پيل٘يب،  ثٝ ارـاؿ ثب ٠٣ٕت ؽٛؿ ٚاؿاكؿ

 
 وژاد -1

ُٛؿ  ي ٞٛيت ّٔي ٔغٌٛة ٔي ٣ٙٔل ٘واؿ وٝ يىي ام ٣ٙبٓل ٟٔٓ تِىيُ ؿٞٙـٜ
اي ثلؽهٛكؿاك اًهت، ؿك آحهبك     ٍ٘هبكي ٘بًيٛ٘بِيٌهتي ام ربيٍهبٜ ٚيهوٜ     ٚ ؿك تبكيؼ

اي پيـا ولؿٜ اًهت. ٚي وتهبة ؽهٛؿ كا ثهب      ي ثلرٌتٝ ِٔيلاِـِٚٝ ٘ين ٕ٘ٛؿ ٚ رّٜٛ
ؿٞهـ ٚ ِفهٞ    ًفيـ كا اَٚ ٔلتجٝ تٛٗيظ ٔي ثٙـي ٘واؿي ُل١ٚ ٔي وٙـ ٚ ٘واؿ تمٌيٓ

ؿا٘هـ. ِهقا،    ي آّي ٘هواؿ ًهفيـ ٘بكًهب ٔهي     ٞٙـ ٚ اكٚپبيي كا ثلاي اُبكٜ ثٝ ُبؽٝ
ٌنيٙـ وٝ ايلا٘يت ؿك آٖ ٌٔتمل اًت. ِٔيلاِـِٚٝ ثٝ ٘هواؿ   كا ثلٔي« آكيبيي»آٜالط 

ل وهبٔالش  ٞب ٍ٘بٜ ؽبٓي ؿاكؿ. اٚ ثٝ ثلتلي فاتي ٚ ُٞٛي ٘واؿ آكيهبيي ام ٠ٙٔه   ايلا٘ي
ٞبي  ي تبكيؾي، آكيبيي وٙـ. پيل٘يب، ام ِغبٝ ًبثمٝ ٌلايي ٍ٘بٜ ٔي ٘بًيٛ٘بِيٌتي ٚ ّٔي
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ٞبي ؿيٍل ٚ ام ِغبٝ ككتبك ٚ َٔٙ ٚ ٔقٞت ٚ ... ثهبالتل   تل ام آكيبيي ايلاٖ كا لـيٕي
أب ؿك ٔٛكؿ ٘واؿ آكيهبيي ٚٗه٢ ثهٝ    »٘ٛيٌـ:  ؿا٘ـ، ٚ ٔي ٞب ٔي ي ّٔت ٚ ثلتل ام ٕٞٝ

ا٘ـ، ميلا عتي آحبك  ٞب يىي ام ٤ُت ٔلؿْ ٞٙـ ٚ اكٚپبيي ي اًت، آكيبٖي ؿيٍل ٌٛ٘ٝ
وٝ آحبك اؿثي يٛ٘ب٘ي ٚ  ٞب ام للٖ صٟبكْ ق.ْ ُل١ٚ ُـٜ ٚ عبَ آٖ تبكيؾي ٚ اؿثي آٖ

ي ؿيٍل ٌ٘هجت ثهٝ آحهبك يٛ٘هب٘ي ٚ      تل، ٚ آحبك اؿثي پٙذ ٤ُجٝ ايتبِيبيي، ثبٌِٙجٝ رٛاٖ
 (.153: 1، د 1341٘يب، )پيل« تل اًت ٞٓ ؽيّي تبمٜ  ايتبِيبيي

ي ٘واؿٞهبي ثِهلي ٚ ٘هواؿ ايلا٘هي      المْ ثٝ تٛٗيظ اًت وٝ پيل٘يب مٔب٘ي ؿكثبكٜ
ا٘هـ، أهب    ي اكَٛ ؽٛؿ كًهيـٜ  ٞبي ٘واؿپلًتب٘ٝ ثٝ ؿٚكٜ وٙـ وٝ ٠٘ليٝ كلًبيي ٔي لّٓ

ٞبي ٘بًيٛ٘بِيٌتي اًت. ٚي ٘يهن تغهت تهؤحيل رليهبٖ ؿْٚ،      ٌيلي ٠٘ليٝ د ؿٚكاٖ اٚ
 ٌٛلايَ يبكتٝ اًت.ُـيـاش ثٝ ايٗ ً

 
 ستان -2

اي ثهٝ   ٞبي ٟٔٓ ٞٛيت ّٔي اًت وٝ پيل٘يب تٛرٝ ٚيهوٜ  مثبٖ، يىي ؿيٍل ام ٔؤِفٝ
ٞبي تٕـ٘ي ٚ ٠٘هبٔي ثهب مثهبٖ ثللهلاك      آٖ ؿاكؿ. ٚي اكتجبٙ تٍٙبتٍٙي ثيٗ پيِلكت

 ٘ٛيٌـ: ؿا٘ـ ٚ ٔي ٞب كا ثب مثبٖ ٔلتجٚ ٔي صٙيٗ ا٘غٜبٙ ٚ ًمٛٙ ؿِٚت وٙـ ٚ ٞٓ ٔي
تل تللي ولؿٜ ثٛؿ، ٚ ٘ين ؿك  ا٘ـ وٝ مثبِ٘بٖ ثيَ ٞبيي ثٛؿٜ آٖ ُّٔ ٔتللي

ا٘ـ، ّٔتي  ُٛؿ وٝ ٞل مٔبٖ ؿٚ ّٔت ثب ٞٓ ٛلف ُـٜ ٞبي لـيٓ ؿيـٜ ٔي لبكٜ
 تل ثٛؿٜ ثل ؿيٍلي غّجٝ يبكتٝ. ُبٖ وبُٔ وٝ مثبٖ

ٞب عىٛٔت ولؿ٘ـ ٚ مٔب٘ي وٝ  ٞبي وّـٜ ٚ آًٛك آًيبي غلثي ٚ ٔٔل، للٖ ًبٔي
لف ُـ٘ـ ٔغّٛة ٌِتٙـ. مثب٘ي وٝ ثب مثبٖ ًبٌ٘ىليت ٚ آًٚتب للاثت ٞب ٛ ثب پبكًي

ٞهب   ٞبي ايلاٖ ثب يٛ٘هب٘ي  ؿاُت ثل مثبٖ ثبثّي ٚ آًٛكي صلثيـ. ث٤ـ ٚلتي وٝ آكيبيي
ٛلف ُـ٘ـ، مثبٖ يٛ٘ب٘ي غّجٝ ولؿٜ، تٕبْ ٣بِٓ آٖ كٚم ام ثهبؽتل تهب اًهپب٘يب ]كا ؿك    

 (.13ٚ  12: 1370ؽٛؿ[ كلٚ ٌلكت )پيل٘يب، 
يبثهـ.   ٚي ِٔؾْ ٌ٘بؽتٝ اًت وٝ ثلتلي مثبٖ ثب صٝ ًبمٚوبكٞبيي غّجٝ ٔي أب

ٝ     ي پيِلكت آيب ايٗ غّجٝ، ثلآيٙـ پيِلكت مثبٖ اًت، يب عبُٓ ٔز٣ٕٛٝ ٚيهوٜ   ٞهب ثه
ٞهبي عىهٛٔتي ايهلاٖ     اي، ثٝ ثلكًي مثبٖ ؿٚكٜ ٌلي اًت. پيل٘يب ؿك ٞل ؿٚكٜ ٠٘بٔي

َ ٚ ٞٛيهت مثهب٘ي ايلا٘يهبٖ كا ام    پلؿامؿ ٚ ٤ًي ؿاكؿ ثٝ ٘ه٣ٛي، اًهتمال   ثبًتبٖ ٔي
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   ٖ ٌلايهبٖ ٞهٓ    ٌلؿٚغجبك كلأُٛي ٕ٘بيبٖ ًبمؿ. ٞلصٙـ ٚي ٔب٘ٙهـ ثلؽهي ام ثبًهتب
ًلٜ ٌهلايَ ٘يبكتهٝ اًهت، أهب ُهـيـاش تغهت تهؤحيل فٞٙيهت           ٣ٔلٍ ثٝ پبكًي

ٌلايي، وٝ ثب ٘بوبٔي ِٔلٚٛٝ ؿك ايلاٖ آغبم ُـٜ ثٛؿ، للاك ٌلكتٝ اًت. تٛرٝ  ثبًتبٖ
 ٛاٖ يه ٣ٙٔل ٔؤحل ؿك ٞٛيت ّٔي ٘ين ثلآيٙـ ايٗ تؤحيلپقيلي اًت.٣ٙ ثٝ مثبٖ ثٝ

 
 مذَة، اخالق ي آداب ي عادات -3

پيل٘يب ام ٣ٙبٓل ؿيٍل ٞٛيت ّٔي ام لجيُ ٔقٞت، اؽالق، آؿاة ٚ ٣بؿات ؿك ٔيبٖ 
 ٌٛيـ:  ٞب، ثب اعٌبى ؽبٓي ًؾٗ ٔي ايلا٘ي

ٝ، ثٝ اًهتخٙبي  ٞبي ايلا٘ي، ثل تٕبْ اؿيبٖ ٚ ٔقاٞت لـيٕ ... ٔقٞت آكيبٖ
ٖ   ٔقٞت ثٙي ٞهب   اًلاييُ )وٝ ؿك الّيت ثٛؿ٘ـ( تلريظ ؿاُتٝ ٚ اؽهالق آكيهب

ي ِٔلق ثٛؿٜ. ايٗ اًت يىي ام صينٞبي تهبمٜ   تل ام اؽالق ُّٔ لـيٕٝ ٣بِي
تهل ٚ   ا٘ـ؛ ي٤ٙي، ٔقٞجي ٣بِي ٞبي ايلا٘ي ؿك ٣بِٓ لـيٓ ؿاؽُ ولؿٜ وٝ آكيبٖ

ي ٔهقٞت ٚ اؽاللهي    ٝ ٘تيزٝآيـ و تل. پي ام ٔقٞت صيني ٔي اؽاللي پبن
وٝ ٘بُي ام آٖ اًت؛ ي٤ٙي، ٛلم اؿاكٜ ولؿٖ ٕٔبِىي وٝ تبث٢ ايلاٖ ُـ٘ـ ... 

ٍ٘ل٘هـ؛   أب وٛكٍٚ ثنكي ٚ ؿاكيٍٛ اَٚ ثب ٠٘ل كأكت ثٝ ٕٔبِه تبث٤ٝ ٔهي 
ؿٞٙـ؛ ؿك ٤ٔبثـ ّٔهُ   ٘ٛام٘ـ ٚ ٌٔتِبك ؽٛؿ للاك ٔي پبؿُبٞبٖ ٔغّٛة كا ٔي

ؿاك٘هـ؛ ٔٛاكهك ٔهقاٞت     ٞب كا ٔغتلْ ٔهي ٖ ٔغّٛثٝ عبٗل ُـٜ اكثبة ا٘ٛا١ آ
ٖ   ٌقاكي ٔي ٞب تبد آٖ ٞهب وهبكي    وٙٙـ ٚ ثب ٔؤًٌبت ٚ ٣هبؿات ٚ اؽهالق آ

٘ـاك٘ـ ... ُبٞبٖ اِٚي ٞؾبِٔٙي، ٕٔبِه كا ثلاي ٘بثٛؿ ولؿٖ ُّٔ ٚ ٟ٘هت ٚ  
ؽٛاًتٙـ ُّٔ تبث٤ٝ كا اؿاكٜ وٙٙـ ٚ  ٌلكتٙـ، ثّىٝ ٔي غبكت ٚ ثلؿٖ غٙبيٓ ٕ٘ي

ؿك اوٙبف ؿِٚت ُبِٞٙبٞي ؽٛؿ ثلللاك ٕ٘بيٙهـ ... ث٤هـ   أٙيت ٚ آًبيَ كا 
آيـ، ٕٞبٖ ٛهلم عىٛٔهت ٚ اؿاكٜ كا پهيَ     ثيٙيٓ وٝ اًىٙـك ثٝ ايلاٖ ٔي ٔي

ي  ي، اًهّٛة ٚ ُهيٜٛ   ا ٍ٘لؿ، ٚ ثهٝ ا٘هـامٜ   ٞب ٔي ٌلكتٝ، ثٝ اعتلاْ ثٝ ايلا٘ي
وٙـ، وٝ ثلاي ث٤٘ي ام ٔغمميٗ رـيـ ايهٗ ٣ميهـٜ    اؿاكي ؽٛؿ كا ايلا٘ي ٔي

ي اًىٙـك، تبكيؼ ايلاٖ اًت ٘ٝ ٔمـٚ٘ي يهب   ُٛؿ وٝ تبكيؼ ؿٚكٜ ٔي عبُٓ
 (.506-508: 1370)پيل٘يب،  يٛ٘ب٘ي ... 

پيل٘يب ؿك اعيبي ٠٣ٕت ايلاٖ ثبًتبٖ، ثٝ ٣ُّ ٚ ٣ٛأُ ٔؤحل ؿك ٠٣ٕت ٚ ُهىٜٛ  
ي كلؿي ٚ ُؾٔهي ثهٝ ٣هٛأّي صهٖٛ      پلؿامؿ، اٚ ؿك عٛمٜ ٞبي ثبًتب٘ي ٔي ؿِٚت
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ِٔٙهي ٚ أخهبَ آٖ    ي لٛي، ثّٙـ ٠٘لي ٚ ثنكي ـاِت، اكاؿٜتٌبٔظ، ؿكايت )٣مُ(، ٣
ٝ   ؿك پبؿُبٞبٖ ٞل عىٛٔت اُبكٜ ٔهي  ي ارتٕهب٣ي ٚ ًيبًهي ام    وٙهـ، ٚ ؿك ٣لٓه

٣ٛأّي صٖٛ تِىيالت اؿاكي ٠ٙٔٓ ٚ ٌٔتغىٓ، ت٤ّيٓ ٚ تلثيهت ٓهغيظ ًهپبٞيبٖ،    
ٝ  تلٚيذ ٣ّٓ ٚ ؿاَ٘، تٌبٔظ ؿيٗ ٚ ... يبؿ ٔي ي صٙهيٗ   وٙـ. ثٝ ا٣تمبؿ پيل٘يب ؿك ًهبي

ٞبي ٞؾبِٔٙي ٚ ًبًب٘ي، ثٝ ٠٣ٕت ٚ ُىٜٛ رٟهب٘ي ؿًهت    ٣ٛأّي ثٛؿ وٝ ؿِٚت
ُٛؿ:  رب ثٝ ثلؽي ام اٟٟبكات اٚ ؿك ؽّٔٛ ٔٛاكؿ ٔقوٛك اُبكٜ ٔي يبكتٙـ. ؿك ايٗ

(. 476: 2، د 1341پيل٘يب، «)َٔٙ ٚ ثب كأكت ثٛؿ٘ـ اوخل ُبٞبٖ ٞؾبِٔٙي، ثنكي» ... 
ٍ٘ل٘هـ،   َ ثب ٠٘ل كأكت ثهٝ ٕٔبِهه تبث٤هٝ ٔهي    أب وٛكٍٚ ثنكي ٚ ؿاكيٍٛ اٚ»... 

(. 506: 1370)پيل٘يهب،  « ؿٞٙـ ٘ٛام٘ـ ٚ ٌٔتِبك ؽٛؿ للاك ٔي پبؿُبٞبٖ ٔغّٛة كا ٔي
ُبٞبٖ ٞؾبِٔٙي ت٤ٔت ٔقٞجي ٘ـاُهتٝ، ٞهل ّٔتهي كا ثهٝ ٤ٔتمهـات ؽهٛؿ ٚا       »... 
 ٌقاُتٙـ، ٚ ثٝ ايٗ ٞٓ اوتفب ٘ىلؿٜ، آؿاة ٔقٞجي ًبيل ُّٔ كا كلاٌلكتهٝ ثهٝ رهب    ٔي
ٞهب   ولؿ٘ـ وٝ ؿك ٘نؿ ُّٔ تبث٤ٝ، ٔمجَٛ اكثبة ا٘ٛا١ آٖ آٚكؿ٘ـ، ٚ ٛٛكي ككتبك ٔي ٔي

 ٌٛيـ: (. پيل٘يب ؿك ربي ؿيٍل ٔي168ٚ  167)ْٓ « ثبُٙـ
ي ًبًب٘ي ٘ٝ تٟٙب ؿك تبكيؼ ايلاٖ ٠٘يل ٘ـاكؿ، ثّىٝ ؿك تهبكيؼ   ... ًٌّّٝ

ٖ ٔيلاحهي  ي ايهلا   ٣بِٓ ٞٓ ٠٘بيل آٖ ٘بؿك اًت. تِىيالت ًبًب٘ي ؿك ؿاؽّٝ
ٞب كًيـٜ ثٛؿ، ِٚي صينٞبيي وٝ ًبًب٘يبٖ ثهل   ثٛؿ وٝ ام ؿاكيٍٛ اَٚ ثٝ آٖ

ؿاكؿ: ام آٖ رّٕٝ  ٞب كا ام ربِ٘يٙبٖ آٖ ُبٜ ثنكي ٔتٕبين ٔي آٖ اكنٚؿ٘ـ، آٖ
ًلايبٖ ؿك أٛك ؿِٚتي. تلتيت ًهپبٞيبٖ   ٞب ٚ ؽٛارٝ ي مٖ  اًت ٣ـْ ٔـاؽّٝ

ليٗ ُبٜ آٖ )اُ٘ٛيلٚاٖ( تهلٚيذ  ت ثب ُٟبٔت ٚ تغىيٓ اؿاكات. ؿك مٔبٖ ٘بٔي
   ٝ ي آٖ كا لٜه٢   ٣ّٓ ٚ اؿة ؿك ايلاٖ ُل١ٚ ُـ، ٚ اٌل ؽٌهلٚ پلٚيهن ؿ٘جبِه

يبكهت   ي كٌ٘بٌ٘ي وٝ ككتٝ ثٛؿ ُهل١ٚ ُهٛؿ أتهـاؿ ٔهي     ٘ىلؿٜ ثٛؿ، ؿأٙٝ
 (.481: 1370)پيل٘يب، 

ي ٟليفي وٝ ؿك آحبك پيل٘يب لبثُ ٔالع٠ٝ اًت ايٗ اًت وٝ، اعيبي ٠٣ٕت  ٘ىتٝ
ٞبي ًيبًي آٖ مٔبٖ ثٝ لـكي ٕٔنٚد ٌِتٝ اًهت،   تبٖ ثب اعيبي ُؾٔيتايلاٖ ثبً

ي آحبك ٚي، ٔزقٚة ٘مَ پبؿُبٞب٘ي ٠٘يل وٛكٍٚ  اي پي ام ٜٔب٤ِٝ وٝ ٞل ؽٛا٘ٙـٜ
ُٛؿ. ثٝ اعتٕبَ لٛي، ايٗ ٘ىتهٝ ٘بُهي ام ا٣تمهبؿ     ٚ ؿاكيٍٛ ثنكي ٚ اُ٘ٛيلٚاٖ ٔي
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وٛة، ؿكؽٔهّٛ   مكيٗپيل٘يب ثٝ ٘مَ ُؾٔيت ؿك تبكيؼ ثٛؿٜ اًت. ٔلعْٛ ؿوتل 
 ٘ٛيٌـ: إٞيت ٘مَ ُؾٔيت ؿك تفىل پيل٘يب ٔي

ي ؿليك ايلاٖ ثبًتبٖ ثٝ ؽٛثي پيـاًت وٝ ِٔيلاِـِٚٝ، ٌقُتٝ  ام ٜٔب٤ِٝ
ٞهب ٚ تهـثيل ٚ    ي آٖ ام تٛرٝ ثٝ رنئيبت اعٛاَ كلٔب٘لٚايبٖ، ؽّٔت ٚ اكاؿٜ

صٝ ٔلثٛٙ ثٝ اعٛاَ تٕـٖ ٚ كلٞٙهً اًهت ٘يهن تٛرهٝ      ٞب، ثٝ آٖ ؿكايت آٖ
َ  اكؿ، ٚ اٌل ؿك آٖؿ تهل ثهٝ اعهٛاَ ٚ     صٝ ٔلثٛٙ ثٝ تبكيؼ ًيبًي اًت ثهي

ؿٞهـ، ايهٗ ٘ىتهٝ ٟهبٞلاش ام      اٚٓبف ًلؿاكاٖ ٚ كلٔب٘لٚايبٖ ٣اللٝ ِ٘بٖ ٔي
٣الٜٚ، ٣اللهٝ   إٞيتي اًت وٝ ٚي ثلاي ٘مَ ُؾٔيت لبيُ ثٛؿٜ اًت. ثٝ

ٝ  ثٝ رنئيبت عٛاؿث، ٚ ارتٙبة ام تفٌيلٞبي ؿٚك ٚ ؿكام، ِ٘بٖ ٔي  ؿٞـ وه
ي ٔىتت كهٖٛ كا٘ىهٝ ٔهٛكػ     ٘ٛيٌي ؿك عـي ثٝ ُيٜٛ ِٔيلاِـِٚٝ ؿك تبكيؼ

تٕبيهُ  « صٝ ٚال٤بش كٚي ؿاؿٜ اًت آٖ»ْ( ٚ ثٝ ثلكًي  1795-1886إِٓب٘ي )
 ٖ تهٛاٖ اًهتٙجبٙ    صٝ ام ٟبٞل ٚ ٓليظ ٔتٖٛ ٔي ؿاُتٝ اًت ه ثٝ پيلٚي ام آ

 (.754ٚ  753: 1351وٛة،  )مكيٗ ولؿ
وٙهـ تهب ام    يب ؿك آحهبك ؽهٛؿ تهالٍ ميهبؿي ٔهي     ٔتؤًفب٘ٝ، ٞل صٙـ ٔلعْٛ پيل٘

ي آُىبك ٚ ٓليظ اعتلام ٕ٘بيـ، أب ؿك ثلؽي  آٔين ٚ رب٘جـاكا٘ٝ اٟٟبك٠٘لٞبي ت٤ٔت
ام ٔٛاكؿ، ٣ٙبٖ لّٓ ام ؿًتَ ؽبكد ُـٜ ٚ ثٝ ٘بصبك ام ككتبك ٚ ولؿاك غيل٤ٔمهَٛ ٚ  

ٞبي غيللبثُ  ٞبي ؿيٍل، ام ٛليك تًُٛ ثٝ اًتـالَ ٞب ؿك ًلمٔيٗ اعيب٘بش مُت ايلا٘ي
إِّّي ٚ يٛ٘هبٖ تًٛهٚ    وٙـ. ٔخالش ؿك تؾليت ث٤٘ي ام ُٟلٞبي ثيٗ تٛريٝ ؿكب١ ٔي

 ٘ٛيٌـ: ي ٔبؿٞب ٚ ٞؾبِٔٙيبٖ صٙيٗ ٔي ٞب ؿك ؿٚكٜ ايلا٘ي
ؿك ايٙزب ٕٔىٗ اًت ٌفتٝ ُهٛؿ وهٝ ٔهـٞب ٘يٙهٛا كا ؽهلاة ولؿ٘هـ ٚ       

ؿك ٠٘ل  ٞب ؿك مٔبٖ ؽِيبكُب ثبثُ كا غبكت ٕ٘ٛؿ٘ـ. ثّي، ِٚيىٗ ثبيـ پبكًي
ٞب ثٛؿ٘ـ وٝ آًٛك كا كليت  ٞب ثبثّي ؿاُت وٝ ٔـٞب تٟٙب ٘جٛؿ٘ـ ٚ ٔتغـيٗ آٖ

ؿاٌ٘تٙـ ٚ غبكت ثبثُ ث٤ـ ام ًٝ ؿك٤ٝ ٛغيهبٖ ٚ ُهٛكٍ آٖ    ثنكي ؽٛؿ ٔي
ٞب  ي اَٚ ٚ ؿْٚ صٙيٗ الـأي ثٝ ٣ُٕ ٘يبٔـ ٚ اٌل ايلا٘ي ُٟل ُـ، ٚ ؿك ؿك٤ٝ

ٞب ؿك آًهيبي   ي يٛ٘ب٘ي كٚيٝ يي وبكٞبي ث ي ٔتمبثّٝ آتٗ كا آتَ مؿ٘ـ ٤ٔبّٔٝ
ٝ  ٞب آٖ مٔبٖ ٔي وٝ ايلا٘ي ٓغيل ٚ آتَ مؿٖ ًبكؿ ثٛؿ، صٙبٖ ايهٗ  »ا٘هـ   ٌفته

 (.508: 1370)پيل٘يب، ايٓ  ٞب كلا ٌلكتٝ ككتبك كا ام يٛ٘ب٘ي
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ٞبي ثبًتبٖ ٘ين ٔلعْٛ ِٔهيلاِـِٚٝ ؿك   أب ؿك ثبة ٣ُّ ا٘ملإ ٚ ا٘غٜبٙ ؿِٚت
ٞهبي   ثبًتب٘ي، وهلاكاش ام ٣ٛأهُ ا٘غٜهبٙ ؿِٚهت    وتت تبكيؼ ايلاٖ ثبًتبٖ ٚ ايلا٘ي 

ٞب  تل ام ٣ٛأُ ؿيٍل إٞيت ؿاؿٜ ٚ آٖ اًت، اٚ ثٝ ؿٚ ٣بُٔ، ثيَ  ثبًتبٖ ًؾٗ ٌفتٝ
تل ٜٔلط ولؿٜ اًت. ٘ؾٌت ٣يَ ٚ ٣ِلت عىهبْ ٚ ٔهلؿْ، ؿْٚ ٣هـْ     كا ثلرٌتٝ

ٝ   االكاؿٜ ؿك آٖ رب٤ٔٝ ثٛؿ. پيل٘يب ؿكثهبكٜ  ٚرٛؿ ُبٞبٖ ٣بلُ ٚ لٛي  ي ٣ّهت اَٚ وه
 ٘ٛيٌـ: ٞبي ٔبؿي، پبكًي، يٛ٘ب٘ي ٚ ًّٛوي كا ٌلكتبك ولؿٜ ثٛؿ ٔي ؿِٚت

وٙيٓ، صٙهيٗ ٘تيزهٝ    ي ٣ُّ ا٘ملإ ؿِٚت ٔبؿٞب ٜٔب٤ِٝ ٔي ٚلتي ؿكثبكٜ
ٖ     ٌيليٓ وٝ ٣يَ، اًبى ا٘ملإ يب ا٘غٜبٙ ٔي وهٝ   ُهبٖ ثهٛؿٜ اًهت. صٙهب

ٞب پي ام ؿٚيٌت ًبَ ًّٜٙت، ثهب   ث٤ـٞب، ٕٞيٗ ٣ّت ثب٣ج ُـ وٝ پبكًي
ٞب ٚ ًّٛويـٞب ؿك  ْ اًىٙـك ٔمـٚ٘ي ٔٙملٕ ُٛ٘ـ. ًٌت ُـٖ يٛ٘ب٘يٞزٛ
ٞهب ٚ   ٞهب ٚ پبكًهي   ث٤ـ ٘ين تىلاك ٕٞبٖ اعٛاِي اًت وٝ ثلاي ٔهبؿي   امٔٙٝ

ي پيَ عبُٓ ُـ. وّيتبش ايٗ لب٣ـٜ ٌّٔٓ اًهت وهٝ    ٔلؿٔبٖ ؿيٍل ؿك امٔٙٝ
صٖٛ ٔلؿٔي ؿك تزٕالت م٘ـٌي ٚ ٣يَ ٚ ٍ٘ٛ كلٚ ككتٙـ، ًٌت ٌلؿيـٜ 

آًبيي، ٓهفبت ٔلؿاٍ٘هي كا رٌهٕبش ٚ اؽاللهبش ام ؿًهت       ي تٗ ٚاًٜٝٚ ثٝ 
اًهتخٙب    ٚ يب ّٔتي ٘ـاكؿ. ثهي   ؿٞٙـ. ايٗ اعٛاَ اؽتٔبّ ثٝ ٣ٟـ يب ؿٚكٜ ٔي

: 1، د 1341)پيل٘يهب،  ي ايٗ اعٛاَ ؿك ٞل مٔبٖ ٚ ٞل رب يىي اًت  ٘تيزٝ
206.) 

ـ أب ؿك ؽّٔٛ ٣ّت ؿْٚ وهٝ ثب٣هج ا٘مهلإ ٞؾبِٔٙهيبٖ ٚ ًبًهب٘يبٖ ُه       
ي  ا االكاؿٜ ي ٞؾبِٔٙي، ام كمـاٖ ُبٜ ٚ كربَ ٣بلُ ٚ لٛي ا٘ملإ ًٌّّٝ»ٌٛيـ:  ٔي

وٝ ثتٛا٘ـ اٚٗب١ ؿاؽّٝ كا آالط ٚ ًيبًت ؽبكرٝ كا ثب ؿًت لٛي اؿاكٜ وٙٙهـ ٚ  
: 1370)پيل٘يهب،  « اكتبؿ ُـ٘ـ ايلاٖ ثٝ ؿًت اًىٙـك ٕ٘ي اٌل صٙيٗ اُؾبٓي پيـا ٔي

»... ٌٛيهـ:   ب٘يبٖ ثٝ ٕٞبٖ ٣ّت اًتٙبؿ ولؿٜ ٚ ٔهي (. پيل٘يب ؿك ٣ُّ ا٘ملإ ًب275ً
االكاؿٜ وٝ مٔبْ أٛك كا ثٝ ؿًت ٌلكتٝ آهالعبتي   حبِخبش پيـا ِ٘ـٖ ُبٜ ٣بلُ ٚ لٛي

ي ًْٛ ُ٘ٛتٝ ُهـٜ ٚ   ثلعٌت ٔمت٘يبت ٚلت ٕ٘بيـ ثٝ ايٗ رٟت اٌلصٝ ؿك ؿكرٝ
االكاؿٜ  ِيىٗ ؿك إٞيت ثبالتل اًت. تِيىالت ايلاٖ ًبًب٘ي، ُبٞبٖ ٣بلهُ ٚ لهٛي  

المْ ؿاُت ٚ ٕٞيٗ وٝ صٙيٗ ُبٞب٘ي ث٤ـ ام اُ٘ٛيلٚاٖ پيـا ِ٘ـ٘ـ ا٘غٜبٙ ُل١ٚ ٚ 
)ٓهْ  « ي ٟ٘٘ت ٌّٕٔيٗ ثٝ ا٘ملإ ؽتٓ ُـ، ميلا ٔٛام٘ٝ ثٝ ٞٓ ؽٛكؿ ثٝ ٚاًٜٝ

480  ٚ481.) 
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آيـ ايٗ اًت وٝ صلا پيل٘يب ؿك ٜٔبِت كٛق ثٝ ايهٗ   رب پيَ ٔي ًؤاِي وٝ ؿك ايٗ
ـ وٝ ٣ٛأُ ٔهقوٛك ثهٝ ٣ٟهـ ٚ ؿٚكٜ يهب ّٔهت ؽبٓهي       وٙ ٘ىتٝ تؤويـ ؽبٓي ٔي

ي ٣ٔلٞب ٚ ٔٔلٞب ربكي ٚ ًبكي اًت؟ آيب پبًهؼ   اؽتٔبّ ٘ـاكؿ، ثّىٝ ؿك ٕٞٝ
 ٝ وٙهـ، ٚ   ي وٙهٛ٘ي ؽهٛيَ كا ثهبمٌٛ ٔهي     آٖ رن ايٗ اًت وٝ اٚ ٤ٗٚيت رب٤ٔه

تٛاٖ ٔـ٣ي ُـ وٝ  ؿٞـ؟ آيب ٕ٘ي ي ؽٛؿٍ ٔي ِٞـاكثبُي ثٝ عبوٕبٖ ٚ ٔلؿْ ؿٚكٜ
ٞهبي   پيل٘يب ثٝ ٕٞبٖ ٔيناٖ وٝ پيلأهٖٛ ٣ٛأهُ ا٘غٜهبٙ ؿٚكٜ   « اٖ ثبًتبٖتبكيؼ ايل»

وٙـ، ألٚم، پيلأٖٛ ٣ٛأُ ا٘غٜهبٙ ٚ   ٌٚٛ ٔي ٞؾبِٔٙي ٚ اُىب٘ي ٚ ًبًب٘ي ٌفت
كًـ عميمتبش  ٌقاكؿ؟ ثٝ ٠٘ل ٔي ي لبربك، اٛال٣بت ؿك اؽتيبك ٔب ٔي ًمٛٙ ايلاِٖ ؿٚكٜ

ٝ  »، «ًتي ؽٛؿ ا ٔٛكػ ٔغَٔٛ رب٤ٔٝ»ٞبيي صٖٛ  ٠٘ليٝ مٔهبٖ ؽهٛؿ     ٔهٛكػ آييٙه
« وي ثٝ رن ٔٛكػ ٘يٌهت  ي ٞيش ي ٔٛكػ اًت، تبكيؼ ًبؽتٝ تبكيؼ تزلثٝ»، «اًت

 وٙـ. ؿك صٙيٗ آحبكي ٤ٔٙب ٚ ٔفْٟٛ پيـا ٔي
 

 يطه يا سزسميه -4
 

ٍ٘بكي ٘بًيٛ٘بِيٌتي، ثبمًبمي، اعيهب ٚ ؿكهب١ ام    ٞبي تبكيؼ يىي ؿيٍل ام كًبِت
ٙبٓل ٟٔٓ ٞٛيت ّٔي اًت. ايٗ ٔمِٛٝ ٘هٝ تٟٙهب ؿك   ٣ٙٛاٖ يىي ام ٣ ي ٚٛٗ ثٝ ٔمِٛٝ

٣ٙٛاٖ يىهي ام   ٞب، ٚ ٔقاولات اٚ ثٝ ٞب، ٘بٔٝ آحبك لّٕي ِٔيلاِـِٚٝ، ثّىٝ ؿك ًؾٙلا٘ي
اي ثلؽهٛكؿاك اًهت. پيل٘يهب كا ثبيهـ      ٣ٙبٓل ثٌيبك ٟٔٓ ٞٛيت ّٔي ام ربيٍبٜ ٚيهوٜ 

ٛ  پلًت ؿاٌ٘ت، وٝ ؿك ُ٘ٛتٝ ٚٛٗ ٣ي اعتهلاْ ٚ  ٞبي ؽٛؿ ٕٞيِٝ آً ايلاٖ كا ثب ٘ه
٠٣ٕت ٚ غلٚك يبؿ ولؿٜ اًت. عتي مٔب٘ي وٝ اٚ ؿك ا٘تؾبة ثيٗ ؿٚ ٔٛٗه١ٛ ٟٔهٓ   

ٌيلؿ، ؿٚٔي كا تهلريظ ؿاؿٜ ٚ صٙهيٗ    ي٤ٙي لبٖ٘ٛ اًبًي ٚ ّٕٔىت )ٚٛٗ( للاك ٔي
ؽٛاٞٓ، ٘ٝ ّٕٔىت كا ثهلاي لهبٖ٘ٛ    ٔٗ لبٖ٘ٛ اًبًي كا ثلاي ّٕٔىت ٔي»ٌٛيـ:  ٔي

 (.37: 1341)ثبًتب٘ي پبكيني، « اًبًي
ٞب ٚ ؿك تؤِيفبت تبكيؾي ؽٛؿ، ثٝ  ٞبي كًٕي ٚ صٝ ؿك ًؾٙلا٘ي پيل٘يب صٝ ؿك ٘بٔٝ

ٓلاعت ٚ لب٤ٛيت تٕبْ، ام عفٞ تٕبٔيت اكٗي ٚ رغلاكيبيي ٚٛٗ )ايهلاٖ( ؿكهب١   
ٞهبي اٚ ثهب ثلؽهي ام اُهؾبّ ٔهٛرٟي صهٖٛ        ولؿٜ اًت. ثـٖٚ تلؿيـ ٔؾبِفهت 

وٛتهبٞي ؿك ٕٞهيٗ    صهبٜ  ؽبٖ ؽبٖ رٍّٙي ٚ عٌيٗ ٔغٕـ ؽيبثب٘ي، ٔيلماوٛصه ُيؼ
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كاًتب لبثُ تٛريٝ اًت. پيل٘يب عفٞ يىپبكصٍي ايلاٖ كا رنٚ ٟٚبيف لب٘ٛ٘ي ٚ ّٔي 
وٙٙـٌبٖ ايهلاٖ ثهٝ ُهـت     ّٛجبٖ ٚ تزنيٝ ؿاٌ٘ت، ٚ ثل ايٗ اًبى ثب رـايي ؽٛؿ ٔي

ٞهبيي   ولؿ، اِجتٝ ثب ٚلٛف ٚ آٌبٞي وبُٔ ثل تج٤بت ٔٙفي صٙيٗ ٔؾبِفهت  ٔؾبِفت ٔي
آثهلٚ ٚ عيخيهت ًيبًهي ٚ ّٔهي ٚ ٔهقٞجي ٚي كا ثهٝ ؽٜهل         وٝ ثٝ اعتٕبَ ميهبؿ 

 ا٘ـاؽت. ٔي
ٞه .ق  1340ٞه .ٍ / ًْٛ ٔغلْ  1300ي  ًٙجّٝ 14ي  ًؾٙلا٘ي پيل٘يب ؿك رٌّٝ

 ٌٛيـ:  ي ايلاٖ، ٔؤيـ ٜٔبِت كٛق اًت، اٚ ٔي ي ليبْ ؽيبثب٘ي ٚ تزنيٝ ؿكثبكٜ
ؿ وهٝ  ي ٛٛكبٖ، ُلعي كار٢ ثٝ ٔلعْٛ ؽيبثب٘ي ٔٙـكد ثٛ ... ؿك رليـٜ

ؿا٘ٓ ث٤٘ي تٛٗيغبت  ي ثٙـٜ اًت، ٚ المْ ٔي لٌٕتي ام آٖ كار٢ ثٝ وبثيٙٝ
كا ثلاي اٛال١ آلبيبٖ ٣لٕ ثىٙٓ ... تٍّلاكي وهٝ ٔىهلك ثهب ع٘هٛك تٕهبْ      
ا٣٘بي وبثيٙٝ ٚ ؿك ٔـت يه ٔبٜ ثب ٔلعْٛ ؽيبثب٘ي ٚ ا٣٘بي ٞيهؤت ليهبْ   

ـ  ؿاكؿ ٓليغبش ثٝ ٔب ٔي وٙٙـٜ ثٝ ٣ُٕ آٔـٜ ... ٤ّْٔٛ ٔي وهٝ ٔهب ٚاِهي     ٌفتٙه
وبك آفكثبيزبٖ ؿؽبِت ٘ىٙٙـ، ِٚي ٞل  ؽٛاٞيٓ وٝ ثٝ پقيليٓ، ام ٔلون ٔي ٕ٘ي

ؽٛاٞيٓ ثـٞٙـ، ثـيٟي اًهت وهٝ آلبيهبِٖ ٕ٘بيٙهـٌبٖ تٔهـيك       لـك پَٛ ٔي
ٕ٘بيٙـ وٝ كهيٓ ِٔلٚٛيت؛ ي٤ٙي، ٕٞبٖ كهيٕي وٝ ٔلعْٛ ؽيبثهب٘ي ثهٝ    ٔي

ًت، ٕٞبٖ كهيٓ آيب ثٝ ؽٛا ي ٔب ٔي لَٛ ٞٛاؽٛاٞبَ٘ ارلاي آٖ كا ام وبثيٙٝ
ي ايلاٖ كا لجهَٛ   ؿٞـ وٝ آُ ٔلونيت ٚ تزنيٝ يه ٞيؤت ؿِٚتي اربمٜ ٔي

ؿا٘ٓ ٚاِي  وٙـ؟ ٔب ٌفتيٓ آفكثبيزبٖ رنٚ اليتزناي ايلاٖ اًت. ٔؾٔٛٓبش ٔي
اي عّٛٓٝ ٚ ثلؿثبكي ولؿ وٝ ٞيش وي ٔٙت٠ل ٘جٛؿ  ٔب وٝ ٚاكؿ ُـ، ثٝ ا٘ـامٜ
ٞب ٕٞٝ  ثٍقكؿ ... ميلا آٖ  ٝ ثٝ ٌٔبِٕتولؿ وٝ ٌٔؤِ ... ؿِٚت رـ ٚ رٟـ ٔي

ي ؿاؽّٝ ٚ ايلا٘ي ثٛؿ٘ـ، ٚاِي ٞٓ ٟ٘بيت رـ ٚ رٟـ كا ثٝ ؽلد ؿاؿ وٝ  تج٤ٝ
ثٍقكؿ، ِٚي ٔٛكك ِ٘ـ ... آفكثبيزب٘ي وٝ ؽٛؿ كا ٕٞيِٝ ؿًت   ثٝ ٌٔبِٕت

كاًت ٚ لٛي ٞيىُ ايلاٖ ؿيهـٜ، آفكثبيزهب٘ي وهٝ ٣هبؿت وهلؿٜ ٕٞيِهٝ       
ٚ حغٛك ايلاٖ، ثلاي عفٞ لٛٔيت ٚ ّٔيهت   ٞبي ؽٖٛ ثلاي عفٞ عـٚؿ رٛي

ؽٛكؿ، تبكيؼ ًٝ ٞناك  ٞبي ٢ِ٤ِٔ ٌَٛ ٕ٘ي ايلاٖ، ربكي وٙـ، ثٝ ايٗ علف
ي ايلاٖ، آفكثبيزبٖ كا ثب ايلاٖ صٙبٖ ٕٔنٚد ولؿٜ اًت وٝ ثٝ ٞيش ٚرٝ  ًبِٝ

   ٝ ي ٚمكاي ٔهٗ، ؿك ٔزّهي    لبثُ تزنيٝ ٚ ا٘فىبن ٘يٌهت. ... ٔهٗ ٚ وبثيٙه
اهلل ٔزيـ لٌهٓ يهبؿ وهلؿٜ ثهٛؿيٓ وهٝ آهَٛ        الُْٛكاي ّٔي ؿك پيٍِبٜ و



نگاري مطيزالذوله )پيزنيا( هويت ميي در تاريخ  

 

 

147 

اِٜهٛايفي ؿك ايهٗ    ِٔلٚٛيت كا عفٞ وٙيٓ. لٌٓ ثلاي ايٗ ٘جٛؿ وهٝ ّٔهٛن  
ايٓ، عبال ٞهل   ي ؽٛؿٔبٖ ككتبك ٕ٘ٛؿٜ ّٕٔىت تؤًيي وٙيٓ، پي ٔب ثٝ ٟٚيفٝ

 (.66ٚ  65)ْٓ  ؽٛاٞٙـ ثٍٛيٙـ صٝ ٔي
ي  يٌتي ٚ ؿغـغٝي ٘بًيٛ٘بِ يىي ؿيٍل ام ُٛاٞـ كُٚٙي وٝ ؿك ؽّٔٛ كٚعيٝ

 11ي اٚ ثلاي ٌٔتِهبكاِـِٚٝ ثهٝ تهبكيؼ     تٛاٖ ٜٔلط ولؿ، ٘بٔٝ پلًتي پيل٘يب ٔي ٚٛٗ
ٌٛيٙهـ ٞٙهٛم    ٔهي »اًت، ؿك لٌٕتي ام آٖ ٘بٔٝ صٙهيٗ آٔهـٜ اًهت:     1327كٔ٘بٖ 

٘بٓلإِّه عبٗل ِ٘ـٜ وٝ ٓـاكت كا لجَٛ ٕ٘بيـ ٚ ٕٔىهٗ اًهت تهؤؽيل ايِهبٖ     
ٝ ؿِٚت رـيـٜ ثِٛؿ، اٌل ايهٗ ٛهٛك اًهت،    ا٣تٕبؿي ايِبٖ ث ي ًٛ ٟٗ يب ثي ٔبيٝ

ٝ 1362)ٌٔتِهبكاِـِٚٝ،  « پلًتي اًهت  ككتبك ٘بٓلإِّه ثلؽالف ٚٛٗ ي  ، ٔز٣ٕٛه
 (.115ؿْٚ: 

 ٝ ٣مهلة   25/  1920٘هٛأجل   17ي اٍّ٘هيي ؿك   ًؾٙلا٘ي ِلؿولمٖ ٚميل ؽبكره
ٞه .ٍ. ؿك ٔزّي ا٣يبٖ اٌٍّ٘تبٖ ؿك كاثٜٝ ثب ِٔيلاِـِٚٝ، ُبٞـ ؿيٍلي ثهل   1299
اِـِٚٝ وٝ ٔؤًي للاكؿاؿ ثٛؿ، ام وبك  ٚحٛق»ٌٛيـ:  ٌلايي پيل٘يب اًت، ولمٖ ٔي ّٔي

ي رـيـ ؿك تغت كيبًت ُؾٔي وٝ ِٟٔٛك ثٝ ِٔيلاِـِٚٝ ٚ ٤ٔهلف   اكتبؿٜ، وبثيٙٝ
تٛا٘ٓ كلٕ وٙٓ آٖ يه صين ٔٙفي يب ٔؾهبِف ٔغٌهٛة    آٖ صيني اًت وٝ ٔٗ ٕ٘ي

يٖٛ ثتٛاٖ ٘بٔيـ ثٝ كٚي وبك آٔـٜ ي ّٔ ي ؿًتٝ ُٛؿ ٚ ُبيـ ثبالتل ٤ٔلف ٚ ٕ٘بيٙـٜ ٔي
ٝ  اًت ٚ ًيبًت اٚ تمليجبش تب ؿكرٝ ي  اي ثب ًيبًت ًّف ؽٛؿ ٔؾبِفت ؿاكؿ، وبثيٙه

اي كا وٝ اوٖٙٛ ثلاي ُٕب ُلط  ِٔيلاِـِٚٝ تلريظ ؿاؿ وٝ ارلاييبت ٔمـٔبتي ٤ٔبٞـٜ
 (.69: 1341)ثبًتب٘ي پبكيني، « ي ت٤ٛيك ا٘ـامؿ ؿاؿْ تب تٔٛيت ٔزّي ثٝ ٣ٟـٜ

 
 مًقعيت جغزافيايي -5

 
 ٝ ي ؿيٍهل وهٝ ؿك غبِهت آحهبك ٔلعهْٛ       ؿك آؽل ايٗ ٔمبِٝ المْ اًت ثٝ ؿٚ ٘ىته

ٍ   ِٔيلاِـِٚٝ ِٔبٞـٜ ٔي ُٙبًهي اٚ اًهت، ٚ ؿْٚ    ُٛؿ، اُبكٜ ُهٛؿ. ٘ؾٌهت كٚ
إٞيت ٣ٛأُ رغلاكيبيي ؿك تبكيؼ. ؿكؽّٔٛ ٔهٛكؿ اَٚ ثبيهـ ٌفهت پيل٘يهب ؿك     

ٍ  ب، ًه٤ي ٔهي  ٞ تغّيُ ٣ٛأُ ٚ ٣ُّ ٠٣ٕت يب ا٘غٜبٙ ؿِٚت ُٙبًهي   وٙهـ ام كٚ
ي ٣ٛأُ ارتٕب٣ي، ًيبًي، كلٍٞٙي ٚ ؿيٙي ٚ عتهي   ٌلايب٘ٝ پيلٚي وٙـ. اٚ ٕٞٝ وُ
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ثيٙـ. ٔخالش ٣بُٔ رغلاكيبيي كا ؿك ٔقٞت  كلؿي ٚ ُؾٔي كا ٔلتجٚ ثب ٞٓ ٚ يىزب ٔي
ٞهب ٔهؤحل ؿاٌ٘هتٝ،     ٞبي ؿِٚهت  ٞب ٚ ٔٛكميت ٚ اؽالق، ٚ ٣بُٔ ٔقٞت كا ؿك پيلٚمي

.. ثبيـ ؿك ٠٘ل ؿاُت وٝ ُلايٚ رغلاكيبيي كالت ايلاٖ ٚ آة ٚ ٞٛاي آٖ ».ٌٛيـ  ٔي
: 1)پيل٘يهب، د  « ٞبي ايلا٘ي ٌقاُهت  احلات ٔجلٞٙي ؿك ٔقٞت ٚ اعٛاَ كٚعي آكيبٖ

ٌٛ٘ٝ ككتبك )ثّٙـِٔٙي ٚ ثب كأكتي( وٛكٍٚ،  ايٗ»... ٌٛيـ  (. يب ؿك ربي ؿيٍل ٔي152
ٛؿ ايهٗ اؽهالق تٕبٔهبش ام ٓهفبت     ٤ّْٔٛ اًت وٝ ٘بُي ام اؽالق اٚ ثٛؿٜ، ِٚي ؽه 

ُؾٔي يب كلؿي ٘بُي ٘يٌت، ثّىٝ ثبيـ ٌفت وٝ ٣مبيـ ٔقٞجي ايلا٘يبٖ لـيٓ ٘فٛفي 
(. ٞلصٙـ ايِهبٖ كهالت   476: 2، د 1341)پيل٘يب، « ؿك ايٗ ١ٛ٘ ككتبك ٚ ولؿاك ؿاُتٝ

اٍ تفبٚت پيـا  ي تبكيؾي ؿا٘ـ وٝ ألٚمٜ ثب ٌقُتٝ ايلاٖ كا يه ٔفْٟٛ رغلاكيبيي ٔي
تل ُـٜ اًت، أب يىپبكصٍي رغلاكيبيي كالت ايلاٖ ٣ٛ٘ي ٍٕٞهٛ٘ي   ؿٜ ٚ وٛصهول

 اؽاللي ٚ كلٍٞٙي ؿك آٖ ايزبؿ ُـٜ اًت.
ٍ٘بكي ِٔيلاِـِٚٝ، ثٌيبك صٍِٕيل اًهت، ٣ٙبيهت    ي ؿٚٔي وٝ ؿك تبكيؼ أب ٘ىتٝ

ؽبّ اٚ ثٝ تؤحيل ٣ٛأُ رغلاكيبيي ؿك ٌٔبيُ كٚعي ٚ كٚا٘ي، ٔقٞت، تهبكيؼ ٚ ...  
ثبيـ ؿك ٠٘ل ؿاُت وٝ ُلايٚ رغلاكيهبيي كهالت   »... ٘ٛيٌـ  اٖ اًت. اٚ ٔئلؿْ ايل

ٞبي ايلا٘هي   ايلاٖ ٚ آة ٚ ٞٛاي آٖ احلات ٔجلٞٙي ؿك ٔقٞت ٚ اعٛاَ كٚعي آكيبٖ
ي صٙيٗ ٔجبعخي ؿك رٟبٖ اًالْ  (. ٞل صٙـ ًبثم152ٝ: 1، د 1341)پيل٘يب، « ٌقاُت

ٗ ٝ ٘ين ٚرٛؿ ؿاُتٝ ٚ ثلؽي ام ا٘ـيِٕٙـاٖ ٌّٕٔبٖ ث ؽّهـٖٚ رهنٚ وٌهب٘ي     ٚيوٜ اثه
ا٘هـ، أهب ل٤ٜهبش ٔلعهْٛ پيل٘يهب ؿك       ثٛؿ٘ـ وٝ ؿك آحبك ؽٛؿ ام ايٗ ٔمِٛٝ يهبؿ وهلؿٜ  

ي  ي ٟٕٔي ام آ٘بٖ اًتفبؿٜ ٘ىلؿٜ اًت، صلا وٝ ايهٗ ُهيٜٛ   وبكٌيلي صٙيٗ ٠٘ليٝ ثٝ
تغّيُ ٣ٛٗٛٔبت تبكيؾي؛ ي٤ٙي، اًتفبؿٜ ام رغلاكيب ؿك تزنيهٝ ٚ تغّيهُ ٌٔهبيُ    

ي رـيـي ثٛؿٜ اًت وٝ ؿك للٖٚ ٤ٔبٓل ام ًٛي ٘ٛيٌٙـٌبٖ غلثهي   تبكيؾي ُيٜٛ
ٔلًْٛ ٌلؿيـٜ اًت، ٚ ِٔيلاِـِٚٝ ٘ين ثٝ اعتٕبَ ثٌيبك لٛي ام آ٘هبٖ ثٟهلٜ ٌلكتهٝ    
اًت، ميلا وٝ ؿك وتبة ايلاٖ ثبًتبٖ ؽٛؿ، ثبكٞب ام آحبك رغلاكيبيي ٚ تبكيؾي ٚ ٘ين 

 ًت.ٞب ؿك ؽّٔٛ ١ٛٗٛٔ كٛق يبؿ ولؿٜ ا اٟٟبك ٠٘لٞبي آٖ
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  وتيجٍ
عيبت ًيبًي ٚ ارتٕب٣ي پيل٘يب، ثيٗ ؿٚ ٔم٢ٜ اًتجـاؿي للاك ٌلكتٝ اًت. آغهبم  
عيبتَ ثب اًتجـاؿ ٘بٓلي ٚ پبيبَ٘ ٘ين ثب اًتجـاؿ كٗبؽب٘ي ٔمبكٖ ثٛؿ. ثب اغٕهبٕ  
ام پب٘نؿٜ ًبَ اَٚ ٚ آؽل عيبت ٚي، تٕبْ ؿٚكاٖ ٚي ؿك تالٛٓ ٚ آُفتٍي ٣زيجهي  

ٝ  بًي ٚ ارتٕب٣ي، ِٔؾٔٝحجبتي ًي كلٚ ككتٝ ثٛؿ. ثي ايهٗ ؿٚكاٖ ثهٛؿ.     ي ي ثلرٌهت
ٞب ؿك أٛك وِٛكي، اكنايَ  ٚاثٌتٍي ًيبًي ؿِٚتٕلؿاٖ ثٝ ثيٍبٍ٘بٖ، ؿؽبِت ارٙجي

ٞب كا ثهب ِٔهىُ ٚ ثغهلاٖ     اي، وبثيٙٝ ٞبي ٜٔٙمٝ ٞبي ٌلين ام ٔلون ٚ ُٛكٍ ٌلايَ
ة ثهٛؿٜ، تغهت   ي پلآُٛ ٔلؿاٖ ايٗ ؿٚكٜ ٔٛارٝ ًبؽتٝ ثٛؿ. پيل٘يب وٝ ؽٛؿ ام ؿِٚت

ٌلايي ٌلايَ يبكت. ُلايٚ ؿاؽّي رب٤ٔٝ ؿك ٌهلايَ   تؤحيل تفىل كايذ مٔبٖ، ثٝ ّٔي
ٚي ٘مَ ٔؤحلي ؿاُت. ايِهبٖ عفهٞ يىپهبكصٍي ّٔهي ايهلاٖ كا ثهٝ ثٌهيبكي ام        

٘بٔي صٖٛ ؽيبثب٘ي ٘يهن   ثب اكلاؿ ؽٍٛ  ٞبي ؿيٍل رب٤ٔٝ تلريظ ؿاؿ. ؿكٌيلي ؽٛاًت
 اًت.ؿك كاًتبي ٘يُ ثٝ صٙيٗ ٞـكي ثٛؿٜ 

وهلؿ،   ٞبي ؿِٚتَ ا٣ٕبَ ٔهي  ٌلايي ؽٛؿ كا ٘ٝ تٟٙب ؿك ًيبًت پيل٘يب ٌلايَ ّٔي
ٌلايهي ٚي تٜهبثك    مؿٜ اًهت. ّٔهي    اٍ ٘ين ؿك ايٗ كاًتب لّٓ ٍ٘بكي ثّىٝ ؿك تبكيؼ

ٞبي تجّيغي كًٕي پّٟٛي ؿاُت. ٞل صٙـ ٚي ثب كٚي وهبك آٔهـٖ    وبّٔي ثب ًيبًت
ٚ     پّٟٛي ام ًيبًت وٙبكٜ َ  ٌلكهت، أهب ٍ٘هلٍ  اٍ ثهب ايهـئِٛٛهي تجّيغهي     ثيهٙ

ُٟل ٘نؿيىي ؿاُت. ٞهل صٙهـ    كُٚٙفىلاٖ ايٗ ؿٚكٜ ٕٞضٖٛ آغبة وبٜٚ ٚ ايلاٖ
ُهٛؿ. ؿليمهبش ايهٗ     ٚي تٙـكٚي وبٚيبٖ كا ٘ـاُت، أب ٕٞلاٞي ثيٗ ايٗ ؿٚ ؿيـٜ ٔي

ًهبمؿ.   ٌلايي وٌلٚي ٔتفبٚت ٔي ٘نؿيىي ؿٚ ؿيـٌبٜ، ٍ٘لٍ ٚي كا ثب ٍ٘لٍ ثٛٔي
ٞب ؿك عفٞ يىپبكصٍي ّٔي ثٛؿ، وٝ اوخل كُٚٙفىلاٖ ايهٗ   ي ٍ٘لٍي وب٘ٛ٘ أب ٘مٜٝ

 ا٘ـ.ٜ  ؿٚكٜ ثٝ آٖ تٛرٝ ولؿ
  ٝ ٞهبيي   پيل٘يب ؿك كاًتبي عفٞ يىپبكصٍي ّٔي، ٣ٙبٓل ٞٛيت ّٔهي كا ؿك ٔؤِفه

صٖٛ ٘واؿ آكيبيي، ٔقٞت ٚ ٣بؿات ٚ آؿاة، مثبٖ، ٚٛٗ ٚ ٔٛل٤يت رغلاكيبيي كالت 
ٞهب ؿك   ٌلايي پيل٘يب ثٝ آغبم عبوٕيت آكيبيي يوٙـ. ٍ٘لٍ ثبًتب٘ ٚرٛ ٔي ايلاٖ رٌت

ايلاٖ، ام ؿٚكٜ ٔبؿٞب تب ألٚم ثٝ لٛت ؽٛؿ ثبلي اًت ٚ ايٗ ٍ٘لٍ ثٝ ٣ٛ٘ي ٔٛرت 
ي كالت ايلاٖ ُـٜ وهٝ عبٓهُ تجّيغهبت ايهـئِٛٛهيىي      تٛرٟي ثٝ ًبوٙبٖ اِٚيٝ وٓ

 ٞب ثٛؿٜ اًت. ٌلايي پّٟٛي ثبًتبٖ
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 َا : يادداشت
 
٘بٔٝ  َ ُٛكاي آّي، رنٚ ٕ٘بيٙـٌب٘ي ثٛؿ وٝ ؿك تـٚيٗ لبٖ٘ٛ اًبًي ٚ ٠٘بِْٔيلاِـِٚٝ، ؿك ٔزّي اٚ -1

ٔزّي ٔؤحل ثٛؿ ٚ ؿك ؿيٍل اؿٚاك ٔزّي ُٛكاي ّٔي ثٝ ٕ٘بيٙـٌي ام ثلؽي ُٟلٞب ا٘تؾبة ُـٜ ثهٛؿ  
ي ًهْٛ، صٟهبكْ، پهٙزٓ ام     ٞهب  ي ؿْٚ ام ٌلٌبٖ )اًتلآثبؿ(، ؿٚكٜ وٝ ثٝ ٛٛك ٔؾتٔل ٣جبكتٙـ ام: ؿٚكٜ

إِٕبِه  ٞه .ٍ( ٘ين ام تٟلاٖ ثٝ ٕٞلاٜ ٌٔتٛكي 1305ٞه .ق /  1344ي ُِٓ )فيغزٝ  ٚكٜتٟلاٖ، ؿك ؿ
 (.113: 1341إِّه ا٘تؾبة ُـ )ثبًتب٘ي پبكيني،  ٚ ٔؤتٕٗ

ؽهبٖ   ٞه .ق ثٝ ًٕت ِٔٙي ٚميهل أهٛك ؽبكرهٝ ه پهـكٍ ٔيهلما ٘ٔهلاهلل        1317ؽبٖ ؿك  ٔيلماعٌٗ -2
 ٝ ي  بًي ام الـأبت اٚ ؿك ايٗ ؿٚكٜ ثٛؿ. ؿك وبثيٙٝي ٣ّْٛ ًي ِٔيلاِـِٚٝ ه ٔٙٔٛة ُـ. تؤًيي ٔـكً

ٝ        1325ؽبٖ ٘بٓهلإِّه )  اثٛاِمبًٓ ي  ٞهه .ق( ثهٝ ٚماكت ؽبكرهٝ كًهيـ. ايهٗ ًهٕت كا ؿك وبثيٙه
ي ٔغٕـِٚيؾبٖ ًپٟـاك ا٠٣ٓ ثٝ ٚماكت ٣ـِيهٝ كًهيـ. ايهٗ     ي ٔبكي ٘ين ؿاُت. ؿك وبثيٙٝ اٌِّٜٙٝ ٠٘بْ

ٝ   يٙٝي ٘بٓلإِّه، ٚ ؿك وبث ًٕت كا ؿك وبثيٙٝ ي اَٚ ٚ ؿْٚ  ي ؿْٚ ٚ ًْٛ ٚ صٟبكْ ًهپٟـاك ٚ وبثيٙه
ثههٝ  1302ٚ  1300، 1299، 1294ٞههبي  ي ثؾيتههبكي ثل٣ٟههـٜ ؿاُههت. ٚ ؿك ًههبَ اٌِههّٜٙٝ ٕٓٔههبْ

ا٘ـ )٘فيٌي،  (اٚ كا ٔؤًي ؿاؿٌٌتلي ٘ٛيٗ ٘ين ؿاٌ٘ت35ٝ، 1341ٚميلي كًيـ. )ثبًتب٘ي پبكيني،  ٘ؾٌت
1381 :46.) 
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 مىاتع :
 
ٖ   ا٘غٜبٙ تبكيؼ»(؛ 1364آؿٔيت، كليـٖٚ ) -1 ْ 1، ُهٕبكٜ  17، ًهؾٗ ؿٚكٜ ، «ٍ٘هبكي ؿك ايهلا  ، ٓه

30-17. 
، ثهٝ  ٍ٘هبكي اًهالٔي   تؤٔالتي ؿك ٣ّٓ تبكيؼ ٚ تبكيؼ(؛ 1380آلبرلي، ًيـٞبُٓ ٚ ؿيٍلاٖ ) -2

 اٞتٕبْ عٌٗ ع٘لتي، تٟلاٖ: ٘مَ رٟبٖ.

، ًهبَ  كإٞٙبي وتبة، «اي ام م٘ـٌب٘ي ِٔيلاِـِٚٝ ؽالٓٝ»(؛ 1351اثلاٞيٓ ) ثبًتب٘ي پبكيني، ٔغٕـ -3
 .735-741، ؿي ه ثٟٕٗ ه اًفٙـ، ْٓ 12-11-10ٞبي  پب٘نؿٞٓ، ُٕبكٜ

 [؛ تالٍ آماؿي، تٟلاٖ: ٘ٛيٗ.1356( ]2536هههههههههههههههههههههههه ) -4

، وتهبة اَٚ  اي ثل وتبة ايلاٖ ثبًهتبٖ پيل٘يهب   ٔمـٔٝ(؛ 1341هههههههههههههههههههههههه ) -5
 ٞبي ريجي. : ًبمٔبٖ وتبة)تبكيؼ ِٔلق لـيٓ(، صبح ًْٛ، تٟلاٖ

 كلُٚي ؽيبْ. ، تٟلاٖ: وتبةتبكيؼ ايلاٖ(؛ 1364پيل٘يب، عٌٗ )ِٔيلاِـِٚٝ( ٚ ٣جبى الجبَ ) -6

 ٞبي ريجي، تٟلاٖ. ، وتبة اَٚ، تٟلاٖ: ًبمٔبٖ وتبةايلاٖ ثبًتبٖ(؛ 1341ههههههههه ) -7

 تبة.، تٟلاٖ: ؿ٘يبي وٞبي لـيٓ ايلاٖ ايلاٖ ثبًتب٘ي ٚ ؿاًتبٖ(؛ 1370ههههههههه ) -8

ي غالٔغٌيٗ ٔيلما ٓبِظ، تٟلاٖ: ا٘تِهبكات   ك، تلرٕٝكلًٞٙ كربَ لبرب(، 1369صلصيُ، د.ح. ) -9
 مكيٗ.

كإٞٙبي ، «ٍ٘بكي ؿك وتبة ايلاٖ ثبًتبٖ ِٔيلاِـِٚٝ ي تبكيؼ ُيٜٛ»(؛ 1351وٛة، ٣جـاِغٌيٗ ) مكيٗ -10
 .755-742، ؿي ه ثٟٕٗ ه اًفٙـ، ْٓ 12-11-10ٞبي  ، ًبَ پب٘نؿٞٓ، ُٕبكٜوتبة

ٞبي  ، ًبَ پب٘نؿٞٓ، ُٕبكٜكإٞٙبي وتبة، «ي ِٔيلاِـِٚٝ ؽبٛلاتي ؿكثبكٜ»(؛ 1351يـي، اعٕـ )٤ً -11
 .756-760ه ثٟٕٗ ه اًفٙـ، ْٓ  ، ؿي10-11-12

 ي ؿْٚ، تٟلاٖ: ربٚيـاٖ. ، ؿٚكٜكٞجلاٖ ِٔلٚٛٝ(؛ 1363ٓفبيي، اثلاٞيٓ ) -12

ُٛكاي ّٔي[، اؿاكٜ ، تٟلاٖ: ]ٔزّي ٞبي ٣ٔل ِٔلٚٛيت ؿِٚت(؛ 1350ثلٚرٙي، رِٕيـ ) ٗلغبْ -13
 وُ لٛا٘يٗ.

، ثٝ وَُٛ عجيت يغٕبيي ٚ ايهلد اكِهبك،   كربَ ٣ٔل ِٔلٚٛيت(؛ 1363، ًيـاثٛاِغٌٗ ) ٣ّٛي -14
 تٟلاٖ: اًبٛيل.

 ، ِٟٔـ: ٘ٛ٘ـ.ي پّٟٛي ٍ٘بكي ؿك ؿٚكٜ ٞبي آّي تبكيؼ رليبٖ(؛ 1372كٔيغي، ًيٕيٗ ) -15

 تـيٗ، تٟلاٖ: ا٘تِبكات وٛيل.ي اعٕـ  ، تلرٕٝ٘بًيٛ٘بِيٌٓ ؿك ايلاٖ(؛ 1371وبتٓ، كيضبكؿ ) -16

 ي عٌيٗ وبِٔبؿ، تٟلاٖ: ؽٛاكمٔي. ، صبح ًْٛ، تلرٕٝتبكيؼ صيٌت(؛ 1356وبك.اي. اس. ) -17

اوجهل ًهيلرب٘ي،    ، صبح ًْٛ، ثٝ اٞتٕبْ ٣ّيتبكيؼ ثيـاكي ايلا٘يبٖ(؛ 1361االًالْ، ) ولٔب٘ي، ٘بٟٓ -18
 تٟلاٖ: آٌبٜ.
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 فـٞٓ، تٟلاٖ: أيلوجيل.، صبح ٞي ايلاٖ تبكيؼ ِٔلٚٛٝ(؛ 1373وٌلٚي، اعٕـ ) -19

، ًهبَ پهب٘نؿٞٓ،   كإٞٙبي وتهبة ، «ِٔيلاِـِٚٝ، ٔلؿ ًيبًت»(؛ 1351ٔغيٚ ٛجبٛجبيي، ًيـٔغٕـ ) -20
 .727-735، ؿي ه ثٟٕٗ ه اًفٙـ، ْٓ 12-11-10ٞبي  ُٕبكٜ

، ثٝ وَُٛ ايلد اكِهبك،  ؽبٛلات ٚ اًٙبؿ ٌٔتِبكاِـِٚٝ ٓبؿق(؛ 1362ٌٔتِبكاِـِٚٝ ٓبؿق ) -21
 ٚى.تٟلاٖ: ا٘تِبكات كلؿ

ٗ  تبكيؼ ارتٕب٣ي ٚ اؿاكي ؿٚكٜ(؛ 1371ٌٔتٛكي، ٣جـاهلل ) -22 ، ي لبربكيٝ يب ُلط م٘ـٌب٘ي ٔه
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