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 بازومايي مفهوم ايران در جامع التواريخ
 اهلل همداوي رشيدالديه فضل

 *ٛشيذٵٱ ا٬٫ٺياسي

 
 چكيذٌ:

      ِ ي  تشكيل ًخستيي دٍدهاى شاّي در تاارخ  يخانيى ا هادّاا ا نهيٌا
ن ساخت كاِ  پيذيخش هَجَدختي سياسي، يجتواعي ٍ جغنيفياخي ري فنيّ

ِ  بن پاخِ ّااخي يساساي ناَى، ساننهيي ا جغنيفياا ٍ  كَهات         ي هؤلفا
ي ساساًي با ًام يخنيى ٍ يخنيًشْن  يستَير بَد. يخي هَجَدخت در دٍرُ

يي ٍخاا ُ خافاات. فنٍپاشااي ًسااام ساساااًي هَجاا  شااذ كااِ يخااي  جلااَُ
هَجَدخت هستقل در كليتي خكپارنِ بِ ًام ديريالسالم خا يهات يساالهي   

ّاي يخنيًي ٍ رٍخكند  ندد. تبييي ًسنخِ سلطٌت هبتٌي بن يًذخشِيدغام گ
ساالريى يخنيًاي باِ نٌايي تفكاني فنينّااي هْواي در        ًخبگاى ٍ دخَيى

فنيخٌذ نالش با خالفت پذخذ آٍرد؛ با يخي ٍجَد سقَط خالفت عباسي ٍ 
يي بنيي بانپنديخت هفَْم يخانيى   تشكيل  كَهت يخلخاًاى فنصت ٍخ ُ

ِ  ٍ يخنيًشااْن در ي  اضاان بااِ  دٍريى يسااالهي بااِ ٍجااَد آٍرد. هقالاا
سااالريى يخنيًاي يخاي دٍرُ خ ٌاي      ّاي خكي ين ًخبگااى ٍ دخاَيى   كَشش

يلتاَيرخ  يٍ   يهلل ّوذيًي ري بنيساس هطال  كتاا  جااه    رشيذيلذخي فضل
 دّذ. هَرد بنرسي قنير هي

 
ّااي   نهايي، يخنيًشاْن، َّخات يخنيًاي، ساٌت      يخانيى  َا: كليذ ياژٌ

 يي، فنٌّگ سياسي يخنيى، سلطٌت، خالفت پادشاّي، ًْاد شاّي قبيلِ

                                                      

 ٓوٶ ٹيأت ٬ٰٓي داٳـ٨اٷ اكٜٺاٱد٣تشي تاسيخ،  *
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 مقذمٍ
ٛشٵپاؿي ٳِا٭ ػاػاٳي ٵ پيشٵصي آشاب ٯؼ٬ٰاٱ، اػت٠ال٩ ػياػيي ايشاٳـيٺش سا   

ي ًٶالٳي دچاس صٵا٩ ٣شد ٵ ايشاٱ صٯييٲ سا تيٸ    ٓٴٶاٱ ٯٶجٶديتي ٯؼت٠٪ تا پيـيٴٸ تٸ
ي  ؿذ تثذي٪ ٳٰيٶد. جاٯٔيٸ   ياي ٣ٸ داساالػال٭ خٶاٳذٷ ٯ پاسچٸ تخـي اص ٬ٰٟشٵ ي٢

تشيٲ س٣ٲ پيٶػيت٨ي ٵ پاييذاسي ػياػيي  ٱ     ايشاٱ دس اٯت اػالٯي ٣ٸ خالٛت ٯٺٮ
ي  ٹاي تذاٵ٭ ٹٶيت ايشاٳي تش پاييٸ  تشيٲ س٧ٸ تٶد، دس  ٯيخت. ا٧شچٸ اص ايٲ پغ ٯٺٮ

ٹياي آت٠يادي ٵ ٟيٶٯي دس ٬ٰٟيشٵ      ٯثاٳي ٛشٹٴ٨ي ٵ صتاٳي اػتٶاس تٶد. تشٵص چا٫ؾ
اي ت٤اپٶي ايشاٳياٱ دس جٺت تاصػاصي ٹٶيت ٵ ٯٶجٶديت ٯ٬ي ٵ اػالٯي ٛشكتي تش

ٵحذت ػياػي ٛشاٹٮ ٳٰٶد. جشياٱ ايشاٳي، ت٤اپٶٹاي ػياػي ٯيإرشي سا دس جٺيت   
ٹاي اػالٯي  ٗاص ٣يشد. تـي٤ي٪    تح٠ٞ ايٲ ٹذٙ اص دسٵٱ ػاصٯاٱ ديٶاٳي ح٤ٶٯت

دس پيي  ٱ  ٹاي ٳيٰٸ ٯؼت٠٪ ايشاٳي ٛشايٴذ ػياػي پايذاسي سا پذيذ  ٵسد ٣ٸ  ح٤ٶٯت
ي ٛشٯاٳشٵاياٱ تي٨اٳٸ ي تا ٛشٹٴ٦ ٵ   جشياٱ ايشاٳي تاصپشداصي ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ سا دس دٵسٷ

ي ؿاٹي اييشاٱ   ي اٳذيـٸ ي ػ٬ٌٴت تش پايٸ ٯ٬يت ايشاٳي ي دس چاسچٶب تثييٲ ٳِشيٸ 
تشديذ ايٲ سٵي٤شد چا٫ـي جذي تيا تٴيادٹياي ٳِيشي ٵ     ٣شد. تي ٧يشي ٯي تاػتاٱ پي

 ٬ٰٓي خالٛت داؿت.
ٹاي اػالٯي   ٯذٹاي ٳا٧ٶاسي ٣ٸ دس ايشاٱ ٵ ػشصٯيٲ ٯ٘ٶالٱ، اٛضٵٱ تش پي يٶسؽ

ي  ي خالٛت سا ٳيض ٣ٶتاٷ ٣شد ٵ تـ٤ي٪ ح٤ٶٯت اي٬خاٳي، صٯيٴيٸ  تش جاي ٳٺاد، ػايٸ
ي اييشاٱ پذييذ  ٵسد. اييشاٱ ٵ ٹٶييت      اي تشاي تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ ٵ اٳذيـٸ تاصٷ

ي  ػياالساٱ تشجؼيتٸ   ٳخث٨ياٱ ٵ دييٶاٱ  ايشاٳي دس پشتٶ ت٤اپٶي ٳِشي ٵ ٣اس ػياػي 
، ػيٰايي ٵيظٷ ياٛت. تشسػي چ٨ٶٳ٨ي تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ اييشاٱ ٵ   ايشاٳي دس ايٲ دٵسٷ

ي اي٬خياٳي   ٹاي ٳٶيؼٴذ٧اٱ ٵ ٳخث٨اٱ ايشاٳي دٵسٷ ي ايشاٳي ٣اٵؽ دس ٳٶؿتٸ اٳذيـٸ
ي  اهلل ٹٰيذاٳي ٵصييش ٵ اٳذيـيٰٴذ تشجؼيتٸ     ػاصد. سؿيذا٫ذيٲ ٛوي٪  سا هشٵسي ٯي

پيشداص   ٹاي ٯخت٬ٚ، ٳِشييٸ  ٹاي ٛشاٵاٱ دس حٶصٷ ي اي٬خاٳي ٣ٸ اٛضٵٱ تش ٳٶؿتٸ دٵسٷ
 يذ، اص جاي٨اٷ   ؿٰاس ٯي ي ػالًيٲ ٯؼ٬ٰاٱ ٯ٘ٶ٩ ايشاٱ تٸ ح٤ٶٯت اي٬خاٳي دس دٵسٷ

ٹاي تاصٳٰايي  ي حاهش دس تشسػي صٯيٴٸ اي دس ايٲ جشياٱ تشخٶسداس اػت. ٯ٠ا٫ٸ ٵيظٷ
تشيٲ ارش  ا٫تٶاسيخ ٯٺٮ  ي جاٯْ ٤يٸ تش ٣تاب اسصٳذٷي اي٬خاٳي تا ت ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ دس دٵسٷ



يهلل ّوذيًي يلتَيرخ  رشيذيلذخي فضل بانًواخي هفَْم يخنيى در جاه    

 

 

49 

سؿيذا٫ذيٲ دس ٟا٫ة ٧ٜتاسٹا ٵ ٯٴٌٞ تياٱ تاسيخي ٳٶيؼٴذٷ تٸ ؿٴاػايي ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ 
ٓٴيٶاٱ ٯثٴياي ٹٶييت ػياػيي      صٯيٲ ٵ ٳٺاد ؿاٹي ٯٴٌثٞ تا ٛشٹٴ٦ ايشاٳي تٸ ٵ ايشاٱ

اهش پيغ اص ٯيشٵسي تيش    ح  ي سٵ دس ٯ٠ا٫ٸ پشداصد. اص ايٲ ٹاي ٯياٳٸ ٯي ايشاٳي دس ػذٷ
صٳذ٧ي ٵ ؿخليت سؿيذا٫ذيٲ، چ٨ٶٳ٨ي ت٤ٶيٲ ٵ تثييٲ ٹٶيت ايشاٳيي دس تياسيخ   

ٹاي تذاٵ٭ ايشاٳـٺش پغ اص ػي٠ٶى ػاػياٳياٱ ٵ دٵساٱ اػيالٯي تيٸ      تاػتاٱ ٵ صٯيٴٸ
تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ ٵ ٹٶيت ايشاٳيي پيغ اص ٹميٶ٭ ٯ٘يٶ٩ ٵ تـي٤ي٪ ح٤ٶٯيت       

ي ؿاٹي ٵ ٳؼيثت  ٱ   شاٛيايي ايشاٱ ٵ اٳذيـٸاي٬خاٳي تٸ چ٨ٶٳ٨ي تاصتاب ٯٜٺٶ٭ ج٘
 پشداصد. ا٫تٶاسيخ ٯي تا ٹٶيت ػياػي ايشاٳـٺش دس جاٯْ

 
 زوذگي ي شخصيت رشيذالذيه

ًثيية، ٓيا٫ٮ     اهلل ٹٰيذاٳي اٳذيـيٰٴذ، ػياػيتٰذاس، ٯيٶس ،     سؿيذا٫ذيٲ ٛوي٪ 
ا٫خييشتٲ   اهلل اتيي  سؿيذا٫ذيٲ ٛو٪»ؿٴاع ٵ ٵصيش ٯـٺٶس ٓلش اي٬خاٳي خٶد سا  ديٲ
: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) ٣ٴذ ٯٔشٛي ٯي «سؿيذ ًثية ٹٰذاٳي»ٯـٺٶس تٸ  «ا٫ي ا٫ٺٰذاٳيٓ
 .(15: 1355صادٷ،  ، سجة٧67ٜتاس ٯلحح:  ، پيؾ1

ا٫ذٵ٫ٸ ٵ ٰٓٶي پيذسؽ   ا٫خيش ٰٓادا٫ذٵ٫ٸ، ٳيايؾ ٓا٫ي ٯ٠٬ة تٸ ٯٶٛٞ پذسؽ اتي
ٶدي تٶدٳذ ٣ٸ ٹٰشاٷ خٶاجٸ ٳليشا٫ذيٲ ًٶػي تا ٳيات يٺٶدي ا٫ذٵ٫ٸ اص اًثاي  يغيس

ٰيٶت اص  ٫َصيؼتٴذ. اٵ اٟاٯيت  ٳٺيا سا دس اَ   ٰٶت ٯي٫َاػٰآي٬ياٱ تٸ دػت ٹال٣ٶ دس اَ
٬ياٱ سا تٸ ػيٜاسؽ  ٳٺيا ٵ   يخٶاٳذ ٵ تؼ٬يٮ خٶسؿاٷ ٛشٯاٳشٵاي اػٰآ سٵي اجثاس ٯي

صٯاٱ تٶ٫يذ   .(2/985: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) دٹذ ٹٶاخٶاٹي ايـاٱ اص ٹال٣ٶ ٳؼثت ٯي
 ص اٳذيـٰٴذاٱ ٵ تضس٧اٱ ايشاٳي سٵؿٲ ٳيؼت.سؿيذا٫ذيٲ ٯاٳٴذ تؼياسي دي٨ش ا

 اٳيذ  ٹي .( سٵاييت ٣يشدٷ   648تا  638ٹاي ٯخت٬ٚ ػا٩ تٶ٫ذ اٵ سا تيٲ ) ٧ضاسؽ
ٯشحيٶ٭   .(15: 1355صادٷ،  ؛ سجية ٧67ٜتياس ٯليحح:    ، پيؾ1: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )

سؿييذا٫ذيٲ،  ) داٳيذ  تشيٲ تاسيخ تشاي ٵالدت اٵ ٯيي  ٹي . سا دسػت 648ٯيٴٶي ػا٩ 
تذيٲ سٵي اٵ تٸ ٹٴ٨ا٭ اٟاٯت پيذسؽ دس دستياس    .(٧67ٜتاس ٯلحح:  پيؾ ،1: 1373

٬يٸ ٣ٶد٣ي خشدػا٩ تٶد ٣ٸ ٹٰشاٷ ياػٰآي٬ياٱ ٯتٶ٫ذ ؿذ ٵ دس صٯاٱ ٛتح ٟالّ اػٰآ
ػاٱ سؿيذا٫ذيٲ اص ٣ٶد٣ي ٵاسد دػت٨اٷ ػياػي  پذسؽ تٸ ٹال٣ٶخاٱ پيٶػتٴذ. تذيٲ

سا اص پيذس ٵ خٶيـياٳؾ   اؽ، ئٴيي پضؿي٤ي    خياٳٶاد٧ي  ي ٯ٘ٶ٩ ؿذ، اٵ ٣ٸ حشٛٸ
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اٵ ٟيشاس   ي ٹي .( ٯيٶسد تٶجيٸ ٵييظٷ    663-680 ٯٶختٸ تٶد دس صٯاٱ اي٬خاٳي اتاٟا )
؛ 112: 1338ٳاكيشا٫ذيٲ ٯٴـيي ٣شٯياٳي،    ٧شٛت ٵ دس ػ٢٬ ًثيثاٱ اي٬خاٱ دس ٯذ)

 .(316: 1317؛ خٶاٳذٯيش،  285: ٠ٓ1364ي٬ي، 
سٵؿيٴي دس دػيت    ي احٰذ  ٧اٹيياحٶا٩ اٵ دس دٵساٱ ٣ٶتاٷ ٛشٯاٳشٵا ي دستاسٷ

اٵ  ي ٹي .( ٯشتثٸ 683-690ٹاي ٯٶجٶد دس صٯاٱ اسٗٶٱ ) ٧ضاسؽ ي ٸٳيؼت، اٯا تش پاي
ٯلا٫ح اٯٶس پادؿاٹي ٵ ٯٰا٢٫ اي٬خاٳي تا اٵ ٯـٶست  ي ٣ٸ دستاسٷ تشٟي ياٛت چٴاٱ

ٵ خٶاٳيذٯيش،   285: 1364؛ ٠ٓي٬يي،  112: ٣1338شٯياٳي،   ٳاكشا٫ذيٲ ٯٴـي) ؿذ ٯي
اي اص ٯ٤اتثات سؿيذي دس ايٲ دٵسٷ اٵ اص ػٶي اسٗيٶٱ   ٳاٯٸ ي تش پايٸ .(316: 1317

تٸ ػٜاست ٹٴذ تشاي ٳٰاياٳذٱ ِٰٓت اي٬خاٳاٱ ٵ ٵاداس ػاختٲ ٛشٯاٳشٵاياٱ ٹٴيذ تيٸ   
ا٧شچيٸ   .(161: 1945سؿيذا٫ذيٲ، ) اًآت اص اي٬خاٱ ٵ پشداخت خشاج ٛشػتادٷ ؿذ

ٳپزيشٛت اٯا چيٶٱ  ٹي .( پيـٴٺاد ٵصاست اٵ سا  690-694دس صٯاٱ اي٬خاٳي ٧يخاتٶ )
 ٣شد دس اٯٶس ٯ٢٬ ٳيض تذتيش ٯي ،اي ت٬ٴذ داؿت تٸ ػثة ًثيثي ٵ ٳذيٰي اي٬خاٱ ٯشتثٸ

 .(316: 1317؛ خٶاٳذٯيش،285: 1364؛ ٠ٓي٬ي، 112: ٣1338شٯاٳي،  ٳاكشا٫ذيٲ ٯٴـي)
ٹي .( جاي٨ياٷ  694-703) سؿيذا٫ذيٲ دس صٯاٱ ٛشٯاٳشٵايي ػ٬ٌاٱ ٯؼ٬ٰاٱ ٗاصاٱ

 ي ي تٸ دػيت  ٵسد. اٵ اص  ٗياص پادؿياٹي ٗياصاٱ دس صٯيشٷ     ٯٺٰي دس دستاس اي٬خاٳ
ٹي . تيٸ   697ٯـاٵساٱ ٓا٫ي ػ٬ٌاٱ دس  ٯذ. پغ اص ٟت٪ كذسا٫ذيٲ صٳماٳي دس ػا٩ 

 ي ٷپيشداص ٵ ٯٰٔياس دٵس   دػتٶس ٗاصاٱ سؿيذا٫ذيٲ دس ٯ٠ا٭ ٵصاست تٸ ٓٴيٶاٱ ٳِشييٸ  
ؾ ٯٺٰيي دس  ٳ٠ي  ،جذيذ تاسيخ اي٬خاٳي ٣ٸ دٵساٱ ٛشٯاٳشٵايي اي٬خاٳاٱ ٯؼ٬ٰاٱ تيٶد 

 ت٤اپٶٹاي جشياٱ ايشاٳي تٸ دػت  ٵسد.
 ي ٷاهلل ٹٰيذاٳي دس دٵس  سؿيذا٫ذيٲ ٛو٪  تشسػي ٤٬ٰٓشد ٵ اٟذاٯات ٯٺٮ خٶاجٸ

ضاٹٰيت اػت. يٹاي ٯخت٬ٚ ػياػي، اجتٰآي، ٯزٹثي ٵ ٛشٹٴ٨ي حا اي٬خاٳي اص جٴثٸ
تشديذ ساٹٴٰايي ٗاصاٱ تٸ اٟذاٯاتي ٣ٸ تحت ٓٴيٶاٱ اكيالحات ٗياصاٱ ٯليا٫ح      تي

٣شد حاك٪ ت٤اپٶٹاي ٳِشي ٵ ٬ٰٓي  ٵجٶ ٯي پادؿاٹي سا دس  ػٶد٧ي سٓيت جؼت
ي  تيش پاييٸ    ٳٜٶر دس دػت٨اٷ ح٤ٶٯت اي٬خياٳي،  سؿيذا٫ذيٲ ٵ دي٨ش ٓٴاكش ايشاٳي تا

 ح٤ٶٯت ايشاٳي اػت. تيٺيٶدٷ ٳيؼيت ٣يٸ تؼيياسيِ     ي ٹاي پادؿاٹي ٵ اٳذيـٸ ؿيٶٷ
ٴذ اي٬خاٳي خٶاجٸ سؿيذا٫ذيٲ ٗاصاٱ سا حاك٪ تذتيش ٵ اٳذيـٸ ٵصيشخشدٯ اكالحاتِ
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سؿييذا٫ذيٲ دس   ي اٟذاٯات ٵييظٷ تش ٓالٵٷ  .(103ٵ  102: 1375ًثاًثايي، ) داٳٴذ ٯي
ٯٶٟٶٛات ٵ اٯٶس ديٴيي   ،ا٫ٰٴٜٔٸ، ٯشا٣ض ٛشٹٴ٨ي ا٫ثش ٵ تٴيادٹاي ٓا٭ ٧زاسي اتٶاب پايٸ
شاٱ ٳِيش دس تاسيخ اي ٵيظٷ تأ٫يٜات اسصؿٰٴذ، اٵ سا ٵصيشي خشدٯٴذ ٵ ؿخليتي تي ٵ تٸ
 ٳٰاياٳذ. ٯي

ٶػيي ٵصييش ٵ اٳذيـيٰٴذ تيضس٥ ٓليش      ًا٬ٰ٫ي٢   تشديذ پغ اص خٶاجٸ ٳِا٭ تي
دٹيي ػياختاس    ػ٬مٶٟي ٣ٸ تٶاٳؼت ي٤پاسچ٨ي ػياػي ايشاٳـٺش سا دس پشتٶ ػياٯاٱ 

داسي ايشاٳيي تمذييذ ٣ٴيذ، سؿييذا٫ذيٲ      ٢٬ٹاي ٯُ ؿيٶٷ ي ح٤ٶٯت ػ٬مٶٟي تشپايٸ
اس اٳذيـيٰٴذ ايشاٳيي اػيت ٣يٸ تيا      ضاهلل ٹٰذاٳي ٧شاٳ٠ذستشيٲ ٵصييش ٵ ٣ياس٧   ٛو٪

ت٤اپٶٹاي ٳِشي ٵ ٬ٰٓي دس دٵساٱ چيش٧ي ٯ٘ٶالٱ تٸ ٣ٶؿؾ ؿايؼتٸ دس ايٲ تياسٷ  
٬ي دسخـاٳي سا دس ٰي ٓ ٓالٵٷ تش ايٴ٤ٸ ٣اسٳاٯٸ ،ا٢٬ٰ٫ ٯثادست ٣شد. اٵ ٹٰاٳٴذ ٳِا٭

ٹاي تاسيخ،  دٵساٱ حيات ػياػي خٶد تشجاي ٳٺاد تا خ٬ٞ  راس اسصؿٰٴذي دس صٯيٴٸ
ايشاٳي تٸ دػيت   ي پضؿ٤ي ٵ ٗيشٷ جاي٨اٷ ٯٺٰي دس تاسيخ ٛشٹٴ٦ ٵ اٳذيـٸ ٬ٛؼٜٸ،
  ٵسد.

٣تيياب تييضس٥  ،اهلل ٹٰييذاٳي سؿيييذا٫ذيٲ ٛويي٪  دس ٯييياٱ  ريياس ٯتٴييٶّ خٶاجييٸ
ٹياي   ٮ دس ػيذٷ تشيٲ تأ٫يٜات تاسيخي ٓيا٫َ  تشيٲ ٵ ٳٜيغ ا٫تٶاسيخ ٣ٸ اص اسصٳذٷ جاٯْ
تيشيٲ ٵجيٶٷ    داس اػيت. ؿيايذ ٯٺيٮ   اي تشخٶس  يذ، اص جاي٨اٷ ٵيظٷ ؿٰاس ٯي ٯياٳٸ تٸ
ا٫تٶاسيخ ٵ  تٶاٱ دس جاٯْ اي٬خاٳي سا ٯي ي ٷدٵس ي ٵ ٳِشيات ايٲ ٵصيش تشجؼتٸ اٳذيـٸ 

 ٯ٤اتثات تشجاي ٯاٳذٷ اص اٵ ياٛت.
ا٫تٶاسيخ تٸ ؿٴاػيايي ٯٜٺيٶ٭    ٵجٶ دس ٯتٲ جاٯْ تا جؼتحاهش  ي ٯ٠ا٫ٸ تٴاتشايٲ،
ٯٺٮ اٳذيـيٸ ٵ ٳ٨يشؽ سؿييذا٫ذيٲ     ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٵجٶٷ ي ايشاٳي تٸ ذيـٸايشاٱ ٵ اٳ

ٯؼت٬ض٭ ٯيشٵسي تيش    ،ا٫تٶاسيخ تشديذ تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ ايشاٳـٺش دس جاٯْ تيپشداصد.  ٯي
تاػتاٱ ٵ دٵساٱ اػالٯي تا تـ٤ي٪  ي ٷت٤ٶيٲ ٵ تذاٵ٭ ٹٶيت ٵ ٯٜٺٶ٭ ايشاٳي دس دٵس

 ح٤ٶٯت اي٬خاٳي اػت.
 

 تكًيه ي تبييه ًَيت ايراوي در تاريخ باستان
ٶاٱ ٯٶجييٶديتي ػياػييي، اجتٰييآي ٵ ج٘شاٛيييايي تييا ٹٶيييت ٵ ٓٴيي ايييشاٱ تييٸ

ٯٶجٶديت  ٱ تيا   ،ٹا ي ٛشٹٴ٨ي ٵ ٯذٳي اػت ٣ٸ دس طسٛاي ٹضاسٷ  ٹاي ٵيظٷ ٯـخلٸ
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سٵ ؿذٷ اػت. دس تشسػي چ٨ٶٳ٨ي ت٤ٶيٲ ٯٶجٶديت  ٸٛشاص ٵ ٛشٵدٹاي تؼياسي سٵت
ٹاي  اص ػذٷ٣ٸ تا ٯٜٺٶ٭ جذيذ  «ٯ٬ت»ايشاٳي ٵ تثييٲ  ٱ ٹٰاٳٴذ ٯٜاٹيٰي ٳٶيٲ چٶٱ 

ٯاٳٴيذ   ،ٹايي اػاػيي  ٯإ٫ٜٸ ٸاخيش دس ٛشٹٴ٦ ػياػي ٵ اجتٰآي ٯتذاٵ٩ ؿذ، تايذ ت
 ػشصٯيٲ، ٯشد٭ ٵ ح٤ٶٯت تٶجٸ ٳٰٶد.

ايشاٳي  ي ٯٴِٶس اص ػشصٯيٲ دس ايٲ تٔشيٚ، تؼتش اك٬ي ت٤اپٶٹاي تاسيخي جاٯٔٸ
تايذ دس  ي ٛشٹٴ٦ ايشاٳي سا پشتٶ ٳٜٶر ٵ ٧ؼتشٷ ،تشديذ تا ٯٔياسٹاي ٛشٹٴ٨ي اػت. تي
ٹايي ٛشاتيش اص ٬ٰٟيشٵ ػياػيي ٵ ج٘شاٛييايي اييشاٱ دس تياسيخ        ٹا ٵ حٶصٷ ػشصٯيٲ
ٵيظٷ ٵ اػيتشاتظي٢ اييشاٱ    ٔيتٵجٶ ٣شد. تٸ ٫حاٍ ػياػي ٳيض تا تٶجٸ تٸ ٯٶٟ جؼت

تٶاٱ ٬ٰٟشٵ ٯـيخق ٵ رياتتي سا    ٹاي ٹٰيـ٨ي ٳٰي دس ج٘شاٛياي جٺاٱ ٵ ٣ـ٤ٰؾ
ٹياي   ٳٜٶر ح٤ٶٯيت  ي حٶصٷ ،٬ٚ تاسيخيٹاي ٯخت تشاي ايشاٱ تٔييٲ ٳٰٶد. دس دٵسٷ

ي  حٶصٷ ،ايشاٳي تٸ ػثة ٳاپايذاسي ٯشصٹا دػتخٶؽ ت٘ييش تٶدٷ اػت. ا٧شچٸ تؼياسي
 ؿٴاػيٴذ  ايشاٳي سا ٬ٰٟشٵ ًثئي ٛالت اييشاٱ ٯيي   ي اك٬ي ت٤اپٶٹاي تاسيخي جاٯٔٸ

ٯياٳ٨يٲ ٯٔياسٹياي ٛشٹٴ٨يي،    ي اٯا تا ٣ٰي تؼاٯح تش پايٸ ،(9ٵ  8: 1374ؿٔثاٳي، )
ٛيالت اييشاٱ ٵ تشخيي ٳيٶاحي پ ؼيتِ      تٶاٱ  ٳي، ػياػي ٵ اجتٰآي ٵ ًثئي ٯيٯذ

 ٓٴٶاٱ ٬ٰٟشٵ تاسيخيِ ايشاٳـٺش ٬ٰٟذاد ٣شد. ٹاي ؿٰا٫ي ٵ ٗشتي  ٱ تٸ ٣ٴاسٷ
 ٱ  جٰٔيت اك٬يِ ايشاٳي اػت ٣ٸ ي ايٲ ػشصٯيٲ تؼتش ت٤اپٶٹاي تاسيخي جاٯٔٸ

 .ي ػيٶ٭ تيا اٵ٩ ٝ.٭  ٹيا  دادٳذ ٣يٸ تييٲ ٹيضاسٷ    ٯٺاجشي تـ٤ي٪ ٯي ياٹ ييسا  سيا
 كٶست پشا٣ٴذٷ ٵ تذسيمي تٸ ايٲ ػشصٯيٲ ٵاسد ؿذٳذ ٵ تش اٟٶا٭ ٣ٺٲ ٵ ػيا٣ٴاٱِ  تٸ

ٹاي ٯٺاجش ٣ٸ   سيايياكي٪  تشديذ جذايي ايشاٳياٱِ تٸ تذسيج تشتشي ياٛتٴذ. تي  ٗاصيٲ
اي  ٹاي تضس٥ تاسيخي دس اٵساػيا پشا٣ٴذٷ ؿذٳذ ٳاؿيي اص پياسٷ   دس ي٤ي اص ٯٺاجشت

ا تيٸ ػيٶي   ٹ يي سيا ي د. تٴاتشايٲ تا ٵجٶد ٯٺاجشت تذسيمي ٵ پشا٣ٴذٷٹا تٶ تٜاٵت
ايشاٱ، تشخي ٯـتش٣ات ٯٺٮ ٛشٹٴ٨ي، آت٠ادي، اجتٰآي ٵ ٯٔيـتي دس ٣ٴاس ٓٶاٯي٪  

٧يشي ٯٶجٶديت ٵ ٹٶيت  ايشاٳي ٵ ؿ٤٪ ي ٸٹاي اك٬ي اٳؼما٭ ؿاخ دي٨ش صيشػاخت
 ايشاٳي دس ايٲ ػشصٯيٲ تٶد.

ػيشصٯيٲ اييشاٱ ٵ     ٹاي ٯذٳي ٣ٺيٲِ  شي اص پاي٨اٷپزي ٹاي تاسيخي، ا٨٫ٶ هشٵست
ٹاي ٯٶجٶد تٸ تـي٤ي٪ ح٤ٶٯيت ٯياد اٳماٯييذ.      صٯيٴٸ ي ٸٹاي ٹٰمٶاس تش پاي تٰذٱ

ي ٌٜٓي  ي تـ٤ي٪ ح٤ٶٯت ٯاد دس تشسػي ت٤ٶيٲ ٯٶجٶديت ٵ ٹٶيت ايشاٳيي ٳ٠ٌيٸ  
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ٯشد٭ ٵ ح٤ٶٯيت، ٯٶجٶدييت ٳٶُٺيٶسي سا      ػشصٯيٲ،  تش پايٸاػت دس تاسيخي ٣ٸ 
تش ؿايذ ٛاٟذ ٹش٧ٶٳٸ  ٧اٹي اجتٰآي ٛشاتش اص ػياختاسٹاي   ٣ٸ پيؾ  ؿ٤اس ػاخت

 اي تٶد. ٟثي٬ٸ
دٹيذ   ٳـاٱ ٯيٯتٶٱ تاسيخي ٵ تٰٔٞ دس ٛشٹٴ٦ ػياػي ايشاٳي  ٯٌا٫ٔٸ ٵ تشسػيِ

تٶد، داساي  ٸتٴياد ٵ ٯٶجٶديتي ػياػي ياٛتؿاٹي،  ٳٺادِ ي ٣ٸ تشپايٸ ايشاٳي٣ٸ ٹٶيت 
ٯذٳيت  ،دس ٯتٶٱ ٵ سٵايات اػاًيشياٹي اػت. اي دٵستش اص تـ٤ي٪ دٵدٯاٱ ؿ پيـيٴٸ
ج٬يي٪   .(25: 1321تيشٵٳي، ٧يشي ٳٺياد ؿياٹي  ٗياص ؿيذ)     ايشاٳي تا ؿ٤٪ ي جاٯٔٸ

ٓٴٶاٱ ٬ٰٟشٵ  دٵػتخٶاٷ تا اػتٴاد تٸ ٯٜٺٶ٭ ٛش ايشاٳي دس صاٯياد يـت ٵ ػشصٯيٴي ٣ٸ تٸ
 ي يٴٸؿيٶد تيٸ پيـي    تخت جٰـيذ تياٱ ٯي ي ايشاٳي ٵ  سيايي داسيٶؽ اٵ٩ دس ٣تيثٸ

دٵػتخٶاٷ, ) پشداصد ٓٴٶاٱ ٵأٟيتي دس اػاًيش ٵ تاسيخ ٣ٺٲ ايشاٱ ٯي ٹٶيت ايشاٳي تٸ
1373 :512). 

داٳٴذ ٣ٸ ػاػاٳياٱ  ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ ٵ ايشاٳـٺش سا اص ٯٜاٹيٰي ٯي ،ا٬ٗة ،تا ايٲ ٵجٶد
دس ٟشٱ ػٶ٭ ٯيالدي تشٵيج ٣شدٳذ. جشاسدٵ ٳٶ٫ي دس تح٠يٞ اسصؿٰٴذي ٣ٸ دس ػيا٩  

 دس ايتا٫يا دس ايٲ تاسٷ اٳما٭ دادٷ ٯٔت٠ذ اػت:ٯيالدي  1989
ٓٴٶاٱ ي٢ ت٤ٜش ػياػي ٵ ٯيزٹثي ٰٓيالد دس ٟيشٱ ػيٶ٭      ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ تٸ

 دس ٓٺذ ػاػاٳياٱ اؿآٸ ياٛت ٵ تٔيذ اص اٳ٠يشام اٯپشاتيٶسي    ٵ پذيذاس ؿذ
ٹا ارٹاٱ داٳـيٰٴذاٱ   اك٬ي ٯيشاث تاػتاٳي ٧شديذ ٣ٸ تشاي ٟشٱٵ  ٳاٱ ٳيض جض

 (.433: 1373ٛشاي، )ٶد ٣شدٵ ؿٔشا سا ٯمزٵب خ
 

 ايراوشُر در ديران اسالمي
ٯؼي٬ٰاٱ چيٶٱ    آيشابِ  ي پغ اص هٔٚ ٵ اٳحٌاى ٳِا٭ ػياػي ػاػاٳي، ح٬ٰٸ

يضد٧يشد   ٟت٪تٴذتادي ًٶٯاس اػت٠ال٩ ٵ ٹٶيت ػياػي ايشاٳـٺش سا دسٳٶسديذ. پغ اص 
 31 خشيٲ ؿٺشياس ػاػاٳي تٸ دػت  ػياتاٳي دس ٯشٵ تٸ ػيا٩   ،٭( 632-651ػٶ٭ )
ايشاٳـٺش جضيي اص ٵاحذ ػياػي ٵ ج٘شاٛيايي تضس٧تيشي تيٸ    ،ٯيالدي( 651-2ٹي . )

 ٣ٸ داؿتٴذ ٳا٭ داساالػال٭ يا ٬ٰٟشٵ اػالٯي ؿذ ٵ ايشاٳياٱ ٯؼ٬ٰاٱ ٳيض تش پايٸ آت٠ادي
دس ٵاحذ اجتٰآي تضس٧ي تٸ ٳا٭ اٯت اػالٯي ٣ٸ ٛشاتش اص حذٵد ػياػي، ج٘شاٛيايي 

 .(53: ٫1372ٰثتٶٱ، ) ذاي تٶد ٟشاس ٧شٛتٴ ٵ ٟثي٬ٸ
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تيٸ دػيت    يي پغ اص سح٬ت پياٯثش)ف( سٹثشي ٵ سياػت اٯت اػالٯي سا خ٬ٜا
٣شدٳذ. ا٧شچٸ ٹٶيت ايشاٳي تش پايٸ  خٌاب ٯي «اهلل سػٶ٩ خ٬يٜٸ»٧شٛتٴذ ٣ٸ ايـاٱ سا 

اٯا تا اص ٯياٱ سٛتٲ اػيت٠ال٩   ،ٛشٹٴ٨ي ٵ صتاٳي دس دٵساٱ اػالٯي تذاٵ٭ داؿت ٯثاٳيِ
ِاٯي ايشاٳـٺش، ايشاٳياٱ اص ت٤اپٶ تشاي حَٜ ٹٶيت ٯ٬ي ٵ ٵحذت ػياػي ٵ ٟذست ٳ

ػياػي خٶد تاصٳٴـؼيتٴذ. ٓٴاكيش ايشاٳيي اص ًشييٞ حويٶس دس ػياصٯاٱ اداسي ٵ       
پشداختٴذ  ٳٶيٲٳٶپاي اػالٯي تٸ احياي ٳٺادٹاي ٣ٺٲ دس ٳِا٭ ػياػي  ػاالسيِ ديٶاٱ

ٹياي ٣ٺيٲ ايشاٳيي     ٵ تا ٵجٶد ٛشاص ٵ ٛشٵدٹاي تؼياسي ٣ٸ پـت ػشٳٺادٳذ، خاٳذاٱ
 دٵساٱِ حيياتِ  ٹاي ٯخت٬يِٚ  ٹاي ايشاٳي سا دس ٓشكٸ ٹاي تشٵص ا٤ٛاس ٵ اٳذيـٸ صٯيٴٸ

 اػالٯي ٛشاٹٮ ػاختٴذ.
ايشاٳـيٺش اص ًشييٞ    تشيٲ ٣ٶؿؾ دس جٺت اػيت٠ال٩ ػياػييِ   تا ايٲ ٵجٶد ٯٺٮ

 پياسچ٨يِ  ٧يشي ؿذ. ا٧شچٸ ٵحذت ٤ٛشي ٵ ي٢ ٬ٰٟشٵ ػياػي خالٛت پي ي تمضيٸ
ٹياي ٯيزٹثي ٵ ػياػيي ٵ     ٵ ٳح٬يٸ  ٹا ٸتش تا پيذايؾ ٛشٟ پيؾ ،ػالٯياٯت ا ػياػيِ
ٹاي ٯؼت٠٪ دس ٬ٰٟشٵ اػالٯي اص ٯياٱ سٛتٸ تٶد، اٯيا اييٲ    ٧يشي تشخي ح٤ٶٯت ؿ٤٪

ي ػٶ٭ ٹميشي دس   ٧يشي اٯاست ًاٹشياٱ دس اٵاٱ ػذٷ ٛشايٴذ دس تاسيخ ايشاٱ تا ؿ٤٪
 ٸ اهٰحال٩ تذسيمي ٳٜٶرػياػي تٶد ٣ خشاػاٱ  ٗاص ؿذ. ايٲ اٟذا٭ ؿشٵّ ٛشايٴذي 

ٓثاػياٱ دس ايشاٱ ٵ تاصخيضي ٛشٹٴ٨ي ٯ٬ي ٵ احياي ػياػي ايشاٱ سا دس پي داؿيت.  
 ٳٶيؼذ: ٛشٯاٳشٵايي ًاٹشياٱ ٯيِ  ايٲ ٵيظ٧ي ي ػيذجٶاد ًثاًثايي دستاسٷ

خالٛت  ٱ تٶد ٣يٸ    ٹاي ٛشٯاٳشٵايي  ٳاٱ دس استثاى تا دػت٨اٷ اص ٵيظ٧ي
ٶٯيت ٯيٶسٵري سا دس تاص٧ـيت تيٸ     تٸ سٗٮ خٶاػت خ٬ٜيا، ٳخؼيتيٲ ح٤  

ؿاٹي دس ايشاٱ تاػتاٱ ٵ دس ٯخا٫ٜت تا اكيٶ٩ ح٤يٶٯتي اػيال٭     ي  اٳذيـٸ
 (.92: 1375ًثاًثايي، )ايماد ٣شدٳذ
كٜاسياٱ ٵ ػاٯاٳياٱ تذاٵ٭ ياٛت. پغ  ٹاي ايشاٳيِ ح٤ٶٯت ي ٵػي٬ٸٸ ايٲ جشياٱ ت

ت ٵ تيشخالٙ  ٹاي جٴٶتي دسياي ٯاصٳذساٱ ؿ٤٪ ٧شٛ اص ٬ٓٶياٱ ؿئي ٣ٸ دس ٣شاٳٸ
ٳاپزيش ٵ تٴياٱ تشا٤ٛٴيي سا   جشياٱ  ؿتي ،ايشاٱ تٸ ػثة ؿ٤اٙ آت٠اديِِ  اٯشاي ؿشٟي

٩ تٶيٸ ؿ٤٪ ٧شٛت  صياسياٱ ٵ  ٹاي ايشاٳيِ دس تشاتش خالٛت پذيذاس ػاخت، ح٤ٶٯت
ايشاٳي ٵ احياي ؿاٹي ٵ ػ٬ٌٴت ايشاٳيي ٳـياٱ    ي تشي تٸ اٳذيـٸ ٣ٸ سٵي٤شد پشسٳ٦
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 ي  ٬ٰٟشٵ خالٛت دس ايشاٳـٺش تا سٵي٤شد تيٸ اٳذيـيٸ   ي ذ تمضيٸٛشايٴ ،دادٳذ. تٴاتشايٲ
 خالٛت تذاٵ٭ ياٛت. ي پادؿاٹي ايشاٱ تاػتاٱ ٵ دس چا٫ؾ تا ٳِشيٸ

تشيٲ ٓاٯ٪ تاصػاصي ٯمذد ايشاٳـٺش ٵ ٹٶيت ٵ  سػذ دس ايٲ ٛشايٴذ ٯٺٮ تٸ ٳِش ٯي
ٯ٤ٰيٲ   ،ايشاٳي ي ٧يشي ح٤ٶٯتي ٯثتٴي تش ٳِشيٸ ٯٶجٶديت ػياػي  ٱ دس پشتٶ ؿ٤٪

ٹاي ايشاٳي ٵ ٬ٓٶياٱ ؿئٸ  ؿذ. پغ اص ٛشٯاٳشٵايي ٳٸ چٴذاٱ پايذاس خاٳذاٱ تلٶس ٯي
ٳظاد ٗضٳٶي، ػ٬مٶٟي ٵ خٶاسصٯـاٹي ٛشٯياٳشٵايي تيش    ٹاي تش١ ح٤ٶٯت ،دس ايشاٱ

تخؾ ٯٺٰي اص ايشاٳـٺش سا تش ٓٺذٷ ٧شٛتٴذ. ػ٬مٶٟياٱ ت٠شيثاد تشاي ٳخؼتيٲ تاس ٯٶٛٞ 
ػاالسي دس اييٲ   ٧شديذٳذ. تٸ ػثة ٳياص تٸ ٓٴاكش ديٶاٱ ايشاٳـٺش ػاصيِ پاسچٸ تٸ ي٢

 خٶسد. تٸ چـٮ ٯيتٸ خٶتي ايشاٳي  ي ٹا ٳيض سٵي٤شد تٸ ٛشٹٴ٦ ٵ اٳذيـٸ ح٤ٶٯت
ػي٬مٶٟي ٵ   ي ٷػي٬ٌٴت دس دٵس  ي ايشاٳـيٺشي ٵ ٳِشييٸ   ي سٵي٤شد تٸ اٳذيـيٸ 

ٯيإرش اص   ياي ٣ٶؿـي  ٹاي ٟثي٬ٸ خالٛت ٵ ػٴت ي خٶاسصٯـاٹي دس چا٫ؾ تا ٳِشيٸ
ايشاٳـيٺش ٵ تاصػياصي ٳٺياد ؿياٹي      پياسچ٨يِ  ٶي ٓٴاكش ايشاٳي تشاي تح٤يٮ ي٢ػ

جاي خؼشٵاٱ ػاػاٳي دس  ٸدٹذ. ٹشچٴذ ت ٯتٴاػة تا ػاختاس ػياػي  ٱ سا ٳـاٱ ٯي
 ٳظاد ت٤يٸ صدٷ تٶدٳذ.  اي تش١ ايٲ دٵسٷ سؤػاي ٟثي٬ٸ

 
 التًاريخ بازومايي مفًُم ايران در جامع
 ٹياي  ٹي .( تا ٣ـتاسٹا ٵ ٵيشاٳ٨يشي  616ػا٩ ) ػي٪ ٵيشاٳ٨ش ٹمٶ٭ ٯ٘ٶ٩ ٣ٸ اص

 ػيياي ٗشتيي سا    ٹاي ايشاٳيي ٵ اػيالٯيِ   تؼياس  ٗاص ؿذ ٵ تخؾ ٯٺٰي اص ػشصٯيٲ
جاٳـييٴاٱ اٵ تيشاي ٳياتٶدي ٣اٯي٪      ي پغ اص ٯش٥ چٴ٨يض ٳيض تٸ ٵػيي٬ٸ  ،دسٳٶسديذ
ٹاي ٯ٠اٵٯت دس ايشاٱ ٵ ٬ٰٟشٵ اػالٯي ٣ٸ پيشاٯٶٱ ٳٺادٹاي ػياػي ٵ ٯزٹثي  ٣اٳٶٱ

ت٘ذاد دس ػ٬ٌٴت خٶاسصٯـاٹي ٵ ٛشٯاٳشٵايي اػٰآي٬ياٱ دس ايشاٱ ٵ خالٛت ٓثاػي 
 ٧يشي ؿذ. ؿ٤٪ ٧شٛتٸ تٶد پي

ٹي . ( ٣ياس ٳٺياد ػي٬ٌٴت     628ا٫ذيٲ خٶاسصٯـاٷ ) ا٧شچٸ تا ٯش٥ ػ٬ٌاٱ جال٩
دٵ٭  ي خٶاسصٯـاٹي پاياٱ پزيشٛت، اٯا ػشاٳما٭ دستاس ٯش٣ضي ٯ٘ٶ٩ دس  ٗياص ٳيٰيٸ  

ٹي .( ٛشصٳذ تٶ٫يٶي   651-657س دٵساٱ ٛشٯاٳشٵايي ٯٴ٨ٶٟا ٱ )ي ٹٜتٮ ٹمشي د ػذٷ
 ي چٴ٨يض تا آضا٭ تشادسؽ ٹال٣ٶ تٸ ٛشٯاٳيذٹي ػيپاٹي ػيٴ٨يٲ ٯٶٛيٞ تيٸ      ٵ ٳٶادٷ
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ٳاتٶدي اػٰآي٬ياٱ ٵ خالٛت ت٘ذاد ٧شديذ. ٹال٣ٶ پغ اص پيشٵصي تش اػيٰآي٬ياٱ ٵ  
كي٘يش ٵ   خالٛت ٓثاػي، تش ايشاٱ )تيٸ جيض ػيٶاح٪ دسيياي ٯاصٳيذساٱ(،  ػيياي      

ا٫ٴٺشيٲ ٯؼ٬ي ٧شديذ. ٯ٠اسٱ ٫ـ٤ش٣ـي تٸ ؿا٭ ٳيض ػپاٹياٱ ٹال٣يٶ تيش ٳيٶاحي     تيٲ
ا٫ٴٺشيٲ ٯؼ٬ي ؿذٳذ. ؿ٤ؼت جا٫ٶت ٵػٔت ٳٺايي ٬ٰٟشٵ ٗشتي اي٬خاٳاٱ  ؿٰا٫ي تيٲ

 سا تا ٵجٶد ت٘ييشات جضيي ٵ ٯ٠ٌٔي ٯـخق ٣شد. ٓالٵٷ تش ٯ٬ٶ١ ٵ اٯشاي ٯح٬ييِ 
٧شجؼتاٱ، اسٯٴؼتاٱ ٵ  ػيياي كي٘يش ٳييض    ٹاي ٬ٰٟشٵ اك٬ي ايشاٱ، ؿشٵاٱ،  ح٤ٶٯت

 ٹاي ايشاٱِ تاتٔيت اٵ سا پزيشٛتٴذ. ٬ٰٟشٵ ػياػي ٹال٣ٶ ياد ٵس ٬ٰٟشٵ پٺٴاٵس ح٤ٶٯت
پيؾ اص اػال٭ اػت ٵ تؼيتش ح٤ٰشاٳيي ٹال٣يٶ ٵ جاٳـييٴاٳؾ ٬ٰٟيشٵ ج٘شاٛييايي       

 ٹاي تاػتاٳي ايشاٱ تٶد. ح٤ٶٯت
ٹاي ايشاٳي پييؾ اص   ٶٯتي ح٤ٰشاٳي اي٬خاٳاٱ تا ٬ٰٟشٵ ػياػي ح٤ اٳٌثاٝ حٶصٷ

اػال٭ اٹٰيت ٵ ٯٜٺٶ٭ ٟات٪ تأٯ٬ي دس تاسيخ ايشاٱ داسد. اييٲ ٯٜٺيٶ٭ تيا تٶجيٸ تيٸ      
ٹاي ت٤اٯ٪ ٹٶييت   اٹٰيت ٵحذت ػياػي ايشاٱ پغ اص ػ٠ٶى ٳٺاد خالٛت ٵ صٯيٴٸ

تشيٲ پياٯذٹاي تٺاجٮ ٹال٣يٶ   ػياػي ٵ ٛشٹٴ٨ي ايشاٱ ٟات٪ دس١ اػت. ي٤ي اص ٯٺٮ
ٛشٵپاؿي خالٛت ت٘ذاد تٶد. ا٧شچٸ تح٬ي٪ تشاٳيذاصي   ،ٯيٹاي اػال تٸ ػٶي ػشصٯيٲ

ايشاٳي ٵ جٺاٱ  ي ٹاي ٯخت٬ٚ دس جاٯٔٸ خالٛت ٓثاػياٱ ٵ تاصتاب ارشات  ٱ تٸ ٧ٶٳٸ
ٹاي ٯٺيٮ  ٱ   اٯا ي٤ي اص جٴثٸ ،اػال٭ دس استثاى تا ٯ٘ٶالٱ ٵ اي٬خاٳاٱ اٳ٤ٔاع ياٛت

ي اي٬خاٳاٱ تٶد ٣ٸ ٳخث٨اٱ ٛشاٹٮ ؿذٱ صٯيٴٸ اػت٠ال٩ ػياػي ايشاٱ دس پشتٶ ٛشٯاٳشٵاي
 ٣ٶؿيذٳذ  ٳٺا سا دس ػيٰاي پادؿاٹاٱ  سٯاٳي ٵ تاػتاٳي ٯٔشٛي ٣ٴٴذ. ايشاٳي ٯي

اي تشاي تشٵص  ٛشكت ٵيظٷ ،ػ٠ٶى ت٘ذاد ٵ پاياٱ ٳِشي ٵ ٬ٰٓي خالٛت دس ايشاٱ
پادؿاٹي  سٯاٳي ايشاٱ تٶد ٣ٸ سٵي٤شد تذاٱ دس ايٲ دٵسٷ دس جٺت اػت٠ال٩  ي ٳِشيٸ

ايشاٳيي   ػاالسِ ٓٴاكش ٳخثٸ ٵ ديٶاٱ ي ياتي تٶد. ايٲ ٯٺٮ ٣ٸ تٸ ٵػي٬ٸػياػي ايشاٱ ح
ٯٴٌثٞ تا ٛشٹٴ٦ ػياػي ايشاٱ ٵ  ؿاٹي ٵ پادؿاٹيِ ٳٺادِ ؿذ، تشٵص ٯمذدِ ٧يشي ٯي پي

 ٯح٠٠ييٲِ اص اي  ٧شٛت. پياسٷ  ٯي ايشاٱ ٵ ايشاٳـٺش سا پي ٯٜٺٶ٭ ٯٶجٶديتِ ًشح ٯمذدِ
 «٫ؼي٤ي اب .جي. ٛشا٧ٴش ٵد. ٣ش»٘ٶ٩ ٯاٳٴذ ٹاي ٯياٳٸ ٵ تاسيخ ٯ تاسيخ ايشاٱ دس ػذٷ

ي ٯ٘ٶالٱ ٵ ح٤ٶٯيت   ايشاٱ ٳ٠ؾ ٯٺٰي تشاي دٵسٷ ي ٵاطٷ يِػٯٜٺٶ٭ ػيا تا سد٧يشيِ
تا ٳيٶصدٹٮ ٯييالدي تيٸ     ٮٹاي چٺاسدٹ ٛشايٴذي ٣ٸ تيٲ ػذٷ ٧زاسيِ اي٬خاٳي دس پايٸ

 .(559ٵ  558: 1373ٯيش، ) ٪ ٹؼتٴذيايشاٳي اٳماٯيذ، ٟا ٧يشي ٹٶيت ٯ٬يِ ؿ٤٪
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ي اي٬خاٳي ٣ٸ تٸ تياٱ ٵ تاصٳٰيايي چٴييٲ ٯٜياٹيٰي     تشيٲ ٯٴثْ دٵسٷ تشديذ ٯٺٮ يت
اهلل ٹٰيذاٳي اػيت ٣يٸ پيغ اص      ا٫تٶاسيخ خٶاجٸ سؿييذا٫ذيٲ ٛوي٪   پشداخت، جاٯْ

ٓٴيٶاٱ تياسيخي    تيٶاٱ  ٱ سا تيٸ   ٳ٨اسؽ ياٛت ٵ تٸ تٔثيشي ٯيي  جٺاٳ٨ـاي جٶيٴي 
پٴيذاس   ،ي٬خاٳي ؿيٰشد. تٴياتشايٲ  ي ا دٵسٷ ايشاٱِ تاسيخِ ٰٓٶٯي، ٳخؼتيٲ تثييٲ سػٰيِ

اي ٣ٸ تا تـ٤ي٪ ح٤ٶٯيت اي٬خياٳي تيشٵص     ٹاي تاصٷ صٯيٴٸ ي ٷٳخث٨اٱ ايشاٳي سا دستاس
ٓٴٶاٱ تاسيخي  ا٫تٶاسيخ سؿيذا٫ذيٲ تٸ تٶاٱ ياٛت. جاٯْ ا٫تٶاسيخ ٯي ياٛتٸ تٶد، دس جاٯْ

ٱ ٵ جاي٨اٷ تاسيخي ٯ٘ٶالٱ ٵ اي٬خاٳاٱ دس تاسيخ جٺيا  يتهٰٲ تثييٲ ٯٶٟٔ ،ٰٓٶٯي
 ،اي ٧ٶٳيٸ  ايشاٳي ٵ ٯ٘ٶ٫ي تيٸ    تاسيخي ٵ اػاًيشي ٯتٶٱ اػالٯي، ي ٵ تش٣ية ٧زؿتٸ

 ي ي تحشاٳي ػذٷ ٳخؼتيٲ اٟذا٭ ٯٺٮ دس تاصػاصي سٵٳذ ٵ جشياٱ تاسيخ ايشاٱ دس دٵسٷ
ٓٴٶاٱ ٣ٶؿـيي ٯٺيٮ    ٹٜتٮ ٵ ٹـتٮ ٹمشي ٰٟشي اػت. ايٲ ٣تاب ٓالٵٷ تش ايٴ٤ٸ تٸ

ٳ٨ياسي ايشاٳيي ٵ اػيالٯي سا ٳـياٱ      يش دس تاسيخٳِ دس تثييٲ تاسيخ جٺاٱ، اٟذاٯي تي
 يذ  ؿٰاس ٯي تاسيخ ٯ٘ٶ٩ ٵ اػاًيش ٟٶٯي ايـاٱ ٳيض تٸ ي تشيٲ ػشچـٰٸ دٹذ، ٯٺٮ ٯي

 .ٸ اػت٣ٸ تٸ صتاٱ ٛاسػي ٳ٨اسؽ ياٛت
ٓٴٶاٱ ٬ٰٟيشٵ ح٤ٶٯيت    ٳ٤تٸ ٟات٪ تٶجٸ دس ايٲ ٯ٠ا٫ٸ تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ ايشاٳـٺش تٸ

تشديذ پشداخت چٴيٲ ٯٜٺٶٯي تا تٶجٸ تيٸ ت٠يذ٭    يا٫تٶاسيخ اػت. ت اي٬خاٳي دس جاٯْ
اي٬خاٳي ٣ٸ تٸ تثييٲ تياسيخ اييٲ دٵسٷ    ي ٷدٵس ا٫تٶاسيخ تش دي٨ش تٶاسيخ ٯذٵٱِ جاٯْ

ػاصد، ت٠شيثياد   جاي٨اٷ ٯٺٰي تشاي ايٲ ٣تاب اسصؿٰٴذ تاسيخي ٛشاٹٮ ٯي  اٳذ، پشداختٸ
 ي ٵكياٙ ا٫حويشٷ  يٲ ي تٸ جيض   ّّ ا٫ذ پغ اص سؿيذ ،ي اي٬خاٳي ٯٶسخاٱ دٵسٷ ي ٷٰٓذ

 ي ؿيشاصي ٣ٸ ت٠شيثاد ٹٰضٯاٱ تا اٵ تٸ ٳ٨اسؽ ارش تاسيخي خٶد پشداخيت ي تيش پاييٸ    
ٓٴيٶاٱ ت٬ٰ٤يٸ تيٸ ٳ٨ياسؽ ريي٪       ي اي٬خاٳي يا تيٸ  اًالٓات اٵ تٸ تثييٲ تاسيخ دٵسٷ

اٳذ. تٴاتشايٲ ؿٴاػيايي تليٶس ٵ پٴيذاس ايشاٳيي ٵ      ا٫تٶاسيخ يا اداٯٸ  ٱ پشداختٸ جاٯْ
 تياسيخ اييشاٱِ   ي اي٬خاٳي ٣ٸ ٯيٶسد تٶجيٸ ٯح٠٠ييٲِ    دس دٵسٷ ،يايشاٳ ِ ٹٶيت ػياػي

ا٫تٶاسيخ ٟات٪ تشسػي اػت. سؿييذا٫ذيٲ دس   ٹاي ٯياٳٸ ٟشاس ٧شٛتٸ اػت دس جاٯْ ػذٷ
 ٳٶيؼذ: ٧ضاسؽ ٫ـ٤ش٣ـي ٹال٣ٶ تٸ ػٶي ٗشب ٯي

ٹال٣ٶخاٱ سا جٺت ٵاليات ٗشتي ايشاٱ صٯيٲ ٵ ؿا٭ ٵ ٯليش ٵ سٵ٭ ٵ  »
 (.2/974: 1373ؿيذا٫ذيٲ، س)«...  ٧شداٳيذ اسٯٲ ٯٔيٲ
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ي ٯأٯٶسيت ٵ ٫ـ٤ش٣ـي ٹال٣ٶ دس اييشاٱ ٵ ر٣يش ٯ٬يٶ١ ٬ٰٟيشٵ       تشسػي حٶصٷ
ايشاٳي ٣ٸ تٸ ٯحن ٓثٶس ٹال٣ٶ اص جيحٶٱ جٺت اُٺاس ٵٛياداسي ٳيضد اٵ سٛتٴيذ ٵ    

ا٫ٴٺيشيٲ ٵ ت٘يذاد ٳـياٱ     ٹاي ٳِاٯي اٵ تا ٛتح تييٲ  تاتٔيت اٵ سا پزيشٛتٴذ ٵ پيـشٛت
صٯييٲ ٬ٰٟيشٵي ٯٔياد٩ ٬ٰٟيشٵ      ذيٲ اص اييشاٱ ٵ اييشاٱ  دٹذ ٣ٸ ٯٴِيٶس سؿييذا٫   ٯي

ٹيشات تيا     ٹاي تيٲ ٹاي تاػتاٳي ايشاٱ اػت ٣ٸ تخؾ اك٬ي  ٱ سا ػشصٯيٲ ح٤ٶٯت
داد ٵ ٯٴا٠ًي ٛشاتش اص  ٱ سا ٣ٸ دس ٯأٯٶسيت ٹال٣ٶ ٯـخق ؿيذٷ   ٛشات تـ٤ي٪ ٯي

ؿياٹاٱ  ٹاي اٳيشاٳيي ٬ٰٟيشٵ پاد   ٣ٴذ ٣ٸ ؿايذ ياد ٵس ػشصٯيٲ تٶد تا ر٣ش ٳا٭ تياٱ ٯي
 تاػتاٳي ايشاٱ تاؿذ.

ي  ا٫تيٶاسيخ ج٬يٶٷ   جاٯْ ي ٹاي تاٟيٰاٳذٷ صٯيٲ دس تخؾ تٸ ٹش سٵي ايشاٱ ٵ ايشاٱ
ا٢٫ ٵ ٯٰا٫ي٢  ٯؼي ا٫تٶاسيخ ٣ٸ دس تاب  اي داسد. احتٰاالد تايذ ٯم٬ذ ػٶ٭ جاٯْ ٵيظٷ

ٹاي حٰيذاهلل   اي تشاػاع تؼت٨ي ٯذاس تاؿذ. پاسٷ تذٵيٲ ؿذٷ اػت، ج٘شاٛيايي ايشاٱ
ٯخيذٵ٭  »ي ٹـتٮ ٹي . تا سؿيذا٫ذيٲ ٣يٸ اٵ سا   ٯٶس  ٵ ج٘شاٛياٳٶيغ ػذٷٯؼتٶٛي 

( اٵ سا دس تأ٫يٜات تياسيخي ٵ  562: 1364حٰذاهلل ٯؼتٶٛي، خٶاٳذ،) ٯي «ػٔيذ ؿٺيذ
 داٳٴيذ. ا٧شچيٸ ٠ٛيذاٱ ج٬يذ ػيٶ٭      ا٫تٶاسيخ ٯي ج٘شاٛيايي پيشٵ سؿيذا٫ذيٲ ٵ جاٯْ

ٯحتٶاي  ي ْ تشسػي ٵ ٯ٠ايؼٸا٢٫ ٵ ٯٰا٢٫ ٯشتٶى اػت ٯاٳٯؼا٫تٶاسيخ ٣ٸ تٸ  جاٯْ
تا تخؾ ج٘شاٛيايي ارش سؿيذا٫ذيٲ اػت، اٯيا ؿيايذ تيا تٶجيٸ تيٸ       «ٳضٹت ا٬٠٫ٶب»

ؿييٶٷ ٵ   ي تيش پاييٸ   «ٳضٹيت ا٬٠٫يٶب  »ٹاي حٰذاهلل ٯؼتٶٛي تا سؿيذا٫ذيٲ،  تؼت٨ي
ٓٴٶاٱ ٳخؼتيٲ ٯتٲ ٯٶجٶد ج٘شاٛيايي تٸ  ، تٸ«ا٫تٶاسيخ جاٯْ»ِ  تخؾ ج٘شاٛيايي اػ٬ٶبِ

 ،پشداصد. تذيٲ سٵي تاؿذ ٣ٸ دس دٵساٱ اػالٯي تٸ ج٘شاٛياي ايشاٳـٺش ٯيصتاٱ ٛاسػي 
خٶاٳذ  صٯيٲ ٯي سؿيذا٫ذيٲ دس تثييٲ تاسيخ اي٬خاٳي تؼتش ٛشٯاٳشٵايي اي٬خاٳاٱ سا ايشاٱ

ياتيذ. اٵ اييشاٱ سا    ٓٴٶاٱ ٯٶجٶديتي ج٘شاٛيايي ٳٰٶد ٯي ا٫تٶاسيخ ايشاٱ تٸ ٵ دس جاٯْ
ي اٟا٫يٮ  تيوٸ ٵ ٵاػٌٸ»( ٵ 2/1304: 1373يٲ، سؿيذا٫ذ)« ٯٰٔٶسٷ جٺاٱ ي خالكٸ»

ٵدايْ »( ٵ ٯشد٭ ٵ خاليٞ ايشاٱ سا 3ٵ  2: 1348ا٠٫اؿاٳي، )« سٵي صٯيٲ ي ٵ خالكٸ
 خٶاٳذ. ( ٯي2/1304: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )«ا٫ٶٹيت

ي ايشاٳيياٱ دس ٛشٹٴي٦    ؿثاٹت تا ٛش ايشاٳي ٵ ٛشٹٰٴذي ٹٰيٸ  ؿايذ ايٲ تٔثيش تي
ػياصي تياسيخي ٵ    تا سٵي٤يشد تيٸ ؿيثيٸ    .(93ٵ  92: 1352ٯمتثائي، تاػتاٳي ٳثاؿذ)

سٵد ٵ ا٧شچٸ دس  صٯيٲ ٯٜٺٶ٭ تٶساٱ ٵ تٶساٳياٱ ٳيض تٸ ٣اس ٯي اػاًيشي دس تشاتش ايشاٱ
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ٳـييٲ ؿيٰا٩ ؿيشٟي ٵ ؿيشٝ      ٹاي تش١ ٵ ٯ٘يٶ٩  ٓٴٶاٱ تٶساٱ تشاي ػشصٯيٲ ، ٗاص
اي٬خاٳاٱ اييشاٱ   سٵد اٯا تٸ تذسيج دس تٔاسهات ٓٴٶاٱ خاػت٨اٷ اي٬خاٳاٱ تٸ ٣اس ٯي تٸ

ٹاي ايشاٱ ٵ تٶساٱ اػاًيشي سا ٳٰٶداس  ػاصي تا دؿٰٴي ٵ دؿٰٴاٱ ج٘تايي ٳٶٓي ؿثيٸ
 .(1029ٵ  2/976: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) ػاصد ٯي

 
 التًاريخ ي شاَي ي ًَيت سياسي ايراوشُر در جامع  بازتاب اوذيشٍ

اٱ تاػتاٱ تش تش اؿاسٷ ؿذ تٴياد ٹٶيت ٵ ٯٶجٶديت ػياػي دس ايش ٧ٶٳٸ ٣ٸ پيؾ  ٱ
ٳٺاد ؿاٹي ؿ٤٪ ٧شٛت. دس دٵساٱ اػالٯي ٳيض پغ اص اػتيالي اي٬خاٳاٱ ٯ٘ٶ٩  ي پايٸ

ٛشٯاٳشٵاياٱ ٯ٘ٶ٫ي دس ػيٰاي پادؿاٷ  سٯاٳي دس ٛشٹٴ٦ ػياػي اييشاٱ   ،صٯيٲ تش ايشاٱ
ػ٬ٌٴت ٣ٸ دس ٛشايٴذي تيذسيمي دس دٵساٱ اػيالٯي    ي ٸٯٔشٛي ؿذٳذ. تٴاتشايٲ ٳِشي

ي اي٬خاٳي تا ػ٠ٶى خالٛت ٵ  ياٛت دس دٵسٷ ٬ٰي  ٱ اٯ٤اٱ ٯيتثييٲ ٳِشي ٵ تشٵص ٓ
 اي ياٛت. اي٬خاٳاٱ ٛشكت تشٵص ٵيظٷ ٓٴٶاٱ تؼتش ٛشٯاٳشٵايي ايشاٳـٺش تٸِ  پاسچ٨ي ي٢

اي تا چاسچٶب تثييٲ ؿيذٷ دس   سٵي٤شد تٸ ايٲ ٯٜٺٶ٭ ٣ٸ اػاع ي٢ ٳِا٭ اٳذيـٸ
خالٛيت   ي تا ٳِشييٸ  ػياػي ايشاٱ تٶد، دس چا٫ؾ ي ٛشٹٴ٦ ػياػي ٵ تاسيخ اٳذيـٸ

ٯ٘يٶ٩ ٣يٸ    ٹاي ػياػييِ  ٣ٸ پغ اص ػ٠ٶى ت٘ذاد دس ٟاٹشٷ تمذيذ ؿذٷ تٶد ٵ ػٴت
 ػياػي اٯپشاتٶسي جٺاٳي ٯ٘ٶ٩ تاتْ ٟا ٱ دستياس ٯش٣يضي  ػ٬ؼ٬ٸ ٯشاتة اي٬خاٳاٱ سا 
٣شد، ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ ػياػي ايشاٳـٺش ٵ تمذيذ حييات ٵ   ٯٔشٛي ٯي

  ا٫تيٶاسيخ سا دس دٵسٷ  سٷ داؿت. سؿيذا٫ذيٲ ٣ٸ جاٯْٯٶجٶديت ٯؼت٠٪  ٱ دس ايٲ دٵ
ػالًيٲ ٯؼ٬ٰاٱ ٵ ٯؼت٠٪ ٯ٘ٶ٩ تذٵيٲ ٣شد، دس تثييٲ تاسيخ اي٬خياٳي تيا ج٬يٶع    

ٹاي تح٠ٞ ايٲ ٹذٙ دس ٛشايٴذ تياسيخ دٵساٱ   ٹي .( تٸ صٯيٴٸ 694-703ٗاصاٱ خاٱ )
 اي٬خاٳي تا دٟت پشداختٸ اػت.

دستياس ٯش٣يضي    ؛ٹيي .(  651) ٶسي٬تياي تلٰيٮ ٟ ي ٹال٣ٶ تش پايٸ تتذاا٧شچٸ دس ا
اٯا پغ اص اٳما٭ ايٲ ٯأٯٶسيت ٯٺٮ  ،ياٛتسا ٯأٯٶسيت ٛتح ايشاٱ ٵ تالد ٗشتي  ،ٯ٘ٶ٩

ٳٶٓي ٛشٯاٳشٵايي دٵدٯياٳي دس اييٲ    ،پيشاٯٶٱ اي ٳٶاحيِ صٯيٲ ٵ پاسٷ ٵ تؼ٬ي تش ايشاٱ
 ٳٶيؼذ: ٬ٰٟشٵ پذيذ  ٵسد. سؿيذا٫ذيٲ دس تثييٲ ٵ تٶجيٸ ايٲ سٵيذاد ٯٺٮ تاسيخي ٯي

ٟا ٱ سا دس خاًش ٯلٶس ٵ ٯ٠شس تٶد ٣ٸ ٹٶال٣يٶ خياٱ تيا    ٶٹش چٴذ ٯٴ٨
صٯييٲ پادؿياٷ ٵ ٯيت٤ٰٲ     ٫ـ٤شٹا ٣ٸ تٸ ٵي دادٷ ٵ ٹٰٶاسٷ دس ٯٰا٢٫ ايشاٱ



  1831، 1سال نْارم، شوارُ 

 

 

60 

تاؿذ ٵ ايٲ ٯ٢٬ تش ٵي ٵ اٵسٵٕ ٳاٯذاس ٵي تش ٵجٺي ٣يٸ ٹؼيت ٯ٠يشس ٵ    
يٮ تا ٯخي  يٯؼ٬ٮ تٶد ٫ي٤ٲ ُاٹشاد ٛشٯٶد ٣ٸ چٶٱ ايٲ ٯٺٰات سا ػاختٸ تاؿ

 (.2/972: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )اك٬ي ٯٔاٵدت ٳٰايي
 ي  تذيٲ سٵي ٯٴ٨ٶٟا ٱ دس ٣ٴاس دي٨ش اٹذاٙ ٯٺٮ ػياػيي ٵ ٳِياٯي تيا اٳ٨ييضٷ    

تالد ٗشتي ػاخت. تش ٹٰيٲ پايٸ ٳيض تيٸ   ٛتح ٹال٣ٶ سا ٯأٯٶس ،ايشاٱ اٯٶسِ دٹيِ ػاٯاٱ
سٓايا ٵ ٰٓياست  چ٨ٶٳ٨ي سٛتاس تا  ي اٵ سا دستاسٷ ،ٹٴ٨ا٭ آضا٭ تشادس تٸ ػٶي ايشاٱ

ٯٺيٮ ٣يٸ تيا     ٯٰا٢٫ ٯٜتٶحٸ ٳيض ػٜاسؽ ٣شد. سؿيذا٫ذيٲ دس تثييٲ اييٲ ٯأٯٶسييتِ  
اي  حٰايت ٵ ٳِش ٟا ٱ تٸ تـ٤ي٪ ح٤ٶٯت اي٬خاٳي اٳماٯيذ، سٵي٤شدي ٵيظٷ تٸ پياسٷ 

داسي  ٛشٹٰٴذي، داد٧شي، جٺياٱ  ؛ٹاي ٯٺٮ پادؿاٹي دس ٛشٹٴ٦ ايشاٳي داسد ٯـخلٸ
دس ٹياي پادؿياٷِ ٯيٶسد ٓٴاييت خذاٵٳيذ تٶدٳيذ.        تشيٲ ٯـخلٸ داسي، ٯٺٮ ٵ سٓيت

ي اي٬خاٳاٱ ٗيشٯؼ٬ٰاٱ ٯ٘ٶ٩ ٣ٸ پيٶٳذي سػٰي تا دستاس ٯش٣ضي  ٧ٜتاسٹاي اٵ دستاسٷ
اي٬خاٳي تٸ پادؿاٹي ٵ  ٯٴلةِ ٯٜٺٶٯي ٵ ٣اس٣شديِ داؿتٴذ، ت٤اپٶي جذي دس تحٶ٩ِ

 ؿٶد. ػ٬ٌٴت ٯـاٹذٷ ٯي
سخاٱ ايٲ ٓٴٶاٱ سا اكٌالحي ٯٶ ، ي ٯٜٺٶ٭ اي٬خاٱ تا ٵجٶد تٔاتيش ٯخت٬ٚ دستاسٷ

 تٸ ٯٜٺٶ٭ ٯٌيْ ٵ تياتِْ  ،ٟا ٱ ٯ٘ٶ٩ دس ايشاٱ تا دستاس ٯش٣ضيِ ٯثيٲ ٳؼثت ٛشٯاٳشٵاياٱِ
 ٹيا ٵ  ي ٵيظ٧يي  سؿييذا٫ذيٲ دستياسٷ   .(42: 1366صسياب خيٶيي،  ) ؿٴاػٴذ خاٱ ٯي
 داسد. يٹاي پادؿاٹاٳٸ ٹال٣ٶ اؿاسات ٯٺٰ ٯـخلٸ

 ٳٶيؼذ: ي ٯأٯٶسيت تٸ ايشاٱ ٯيي اٳتخاب ٹال٣ٶ تشا ي اٳ٨يضٷ اٵ دستاسٷ
ٟا ٱ اص ؿٰاي٪ تشادس خٶيؾ ٹال٣ٶخياٱ ٯخايي٪ جٺاٳيذاسي ٯـياٹذٷ     »
سؿييذا٫ذيٲ،  ) «ٳٰيٶد  ٣شد ٵ اص ٓضايٮ اٵ ٯشا٣ٮ جٺاٳ٨يشي تٜيشع ٯيي   ٯي

1373 :2/974.) 
ي ٹال٣ٶخاٱ اػيت ٣يٸ ٳٰايياٱ     ت٤شاس ٧ٜتاس جٶيٴي دستاسٷ ،ا٧شچٸ ايٲ سٵايت

ٓٴٶاٱ ٳٰادٹاي ٛشٹٰٴيذي دس   دس ػيٰاي ٹال٣ٶ سا تٸ ٧يشي داسي ٵ جٺاٱ جٺاٱتٶدٱِ 
 ٳٶيؼذ: ( دس تٔثيشي  ؿ٤اس ٳيض ٯي3/90: 1370جٶيٴي، ٣ٴذ،) ي اٵ تياٱ ٯي چٺشٷ

تشادس خشدتش خٶيؾ ٹٶال٣ٶخاٱ سا ٣ٸ  راس جٺاٳ٨يشي ٵ ٛش پادؿاٹي ٵ »
 (.2/848: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )«…٣شد  تختياسي اص ٳاحيٸ اٵ ٯـاٹذٷ ٯي
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ٹياي اػاػيي پادؿياٷ دس ٛشٹٴي٦      ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٵيظ٧يي  ٛشٹي تٸتٸ سٵؿٴي تٸ 
اي تٔاسهات ٯاٳٴذ ٯٜٺٶ٭ اي٬خاٱ دس  تا ٵجٶد پاسٷ ،ػياػي ايشاٱ اؿاسٷ داسد. تٴاتشايٲ

دس دٵساٱ  ،ٵ تؼت٨ي ػياػي ٵ سػٰي  ٱ تا دستاس ٯش٣يضي  ،ٯ٘ٶ٩ ايِ ٹاي ٟثي٬ٸ ػٴت
 ي،دٵساٱ اي٬خياٳ  ٶ٭ ايشاٳـيٺشِ اي٬خاٳاٱ تٶدايي، سؿيذا٫ذيٲ دس تثييٲ ٵ تاصٳٰايي ٯٜٺ

دس  ،٣ٴذ. اٯا تحٶ٩ اػاػي دس اييٲ ٯٜٺيٶ٭   ايـاٱ سا دس ػيٰاي پادؿاٹاٳٸ ٯٔشٛي ٯي
ٹي .( دس  680-683دٵساٱ ػالًيٲ ٯؼ٬ٰاٱ ٯ٘ٶ٩ ٯح٠ٞ ؿذ. ا٧شچٸ احٰذ ت٨ٶداس )

تيا حٰاييت    ،ٯؼ٬ٰاٱ ٵ ٯ٘ٶ٫ي دس ػاختاس ح٤ٶٯيت اي٬خياٳي   چا٫ؾ ٓٴاكش ايشاٳيِ
اييشاٱ ػي٬ٌاٱ    ٟيذست سػييذ ٵ اٵ سا ٯاٳٴيذ پادؿياٹاٱ ٯؼي٬ٰاٱِ     ٓٴاكش ايشاٳي تٸ 

 .(2/1126: 1373سؿيذا٫ذيٲ، خٶاٳذٳذ)
 ٯخيذٵ٭ِ  ؛ٹيي .(  694-703پغ اص سٵي ٣ياس  ٯيذٱ ٗياصاٱ )    ،اٯا تحٶ٩ اػاػي

ا٫تٶاسيخ تٸ دػتٶس اٵ تٶد، سٵي داد. ؿايذ ي٤ي اص  ٣ٸ  ٗاص تذٵيٲ جاٯْ ،سؿيذا٫ذيٲ
اي٬خياٳي ٵ    ت٤اپٶٹاي پيؾ اص ٗياصاٱ دس ٯٴياتْ دٵسٷ   يِاٳ٨اس ٷ ٹاي ٯٺٮ ٳاديذ اٳ٨يضٷ

ا٫تٶاسيخ تذيٲ ػثة تيٶد ٣يٸ اٹٰييت اٟيذا٭      سٳ٦ ج٬ٶٷ ياٛتٲ  ٱ دس جاٯْ حتي ٣ٮ
ٗاصاٱ حَٜ ؿٶد ٵ اص ػٶي دي٨ش ايٲ خاًشٷ ٳيض صدٵدٷ ؿٶد ٣ٸ ت٤اپٶٹايي ٣يٸ دس  

ٹيٶاداساٱ   احٰذ تا دؿٰٴي جذي پذس ٗاصاٱ ٵ  دس دٵسٷ ،دٵساٱ ٗاصاٱ تٸ ٳتيمٸ سػيذ
 ،احٰذ ت٨ٶداس تٸ ػ٬ٌاٱ ٯ٬ٰيٶ١  ي سٵ ؿذ. تا ايٲ حا٩ تٰٔٞ دس ٳاٯٸ ٸٯ٘ٶ٫ي اٵ سٵت

سا تٸ خٶتي سٵي٤شد اٵ تٸ ٯثٴاي ا٫ٺي ػ٬ٌٴت ٵ پادؿاٹي دس ٛشٹٴ٦ ػياػي ايشاٳيي  
خالٛت ي تا تٶجٸ تٸ تمذييذ خالٛيت ٓثاػيي دس ٟياٹشٷ ي ٵ        ي دس چا٫ؾ تا ٳِشيٸ

 .(384: 1364اتٲ ٓثشي، ) دٹذ اٱ ٯيٹاي ٯ٘ٶ٫ي ٵ تشتشي ٟا ٱ ٳـ ػٴت
اي٬خاٳاٱ ايشاٱ تا صٯاٱ ٛشٯاٳشٵايي ٗاصاٱ پيٶٳذ ٳضدي٤يي   ، ٳچٸ ٧ٜتٸ ؿذ ي تش پايٸ
تشادسؽ  ،ٹي .( 648-657ٹاي دستاس ٯش٣ضي داؿتٴذ. پغ اص ٯش٥ ٯٴ٨ٶٟا ٱ ) تا ٟا ٱ
 ،ٹاي جٴٶب ٵ ؿشٝ ٯ٘ٶ٫ؼيتاٱ  ٹي .( ٛاتح چيٲ ٵ ػشصٯيٲ 658-693ي ٟا ٱ )ٟٶتال
ٹاي ٯ٘ٶ٫ي چيٲ تٶد. اي٬خاٳاٱ ٯ٘يٶ٫ي   خاٳي ٳـؼت. اٵ اص ٯ٠تذستشيٲ ٟا ٱ تختِ تش

ٹاي ٧ٶٳا٧ٶٱ ٵ تٸ ػثة پيٶٳذ خاٳٶاد٧ي تا خاٱ تضس٥ ٹٰٶاسٷ احتشا٭  ايشاٱ تا اٳ٨يضٷ
٣ٸ ؿياٹضاد٧اٱ ٵ اٯيشا دس    ٣شدٳذ. تٸ ٧ضاسؽ سؿيذا٫ذيٲ پغ اص ايٲ اٵ سا سٓايت ٯي

 ٣شدٳذ، اتاٟا ٧ٜت: تخت اي٬خاٳي پيـٴٺاد ا سا تشج٬ٶع اتاٟ ،ٟٶسي٬تاي جاٳـيٲ ٹال٣ٶ
 «ٛشٯياٱ اٵ چ٨ٶٳيٸ تيٶاٱ ٳـؼيت      ٟاي ٯٲ ٟٶتي٬ذي ٟيا ٱ اػيت تيي   »
 (.2/1059: 1373سؿيذا٫ذتيٲ، )
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 ٧ضاسؽ ٹٰيٲ ٳٶيؼٴذٷ:  ٵ تٸ
ٹشچٴذ ٵا٫ي تاج ٵ تخت تيٶد تيا ٧ياٷ ٵكيٶ٩ اي٬چيياٱ اص حويشت       »

« ـؼيتي ٵ ح٤يٮ ٣يشدي   ٟٶتي٬ذي ٟا ٱ ٵ  ٵسدٱ يش٫يٖ تٸ ٳا٭ اٵ تش كٴذ٫ي ٳ
 .(2/1060: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )

تشتيشي ٵ   ،ٹاي ديٶاٳي ٵ ٳمٶٯي ٵ تشخيي دي٨يش   ٹا، ٳٶؿتٸ دس ػ٤ٸ ،تٸ ٹش سٵي
خٶاجيٸ   (.183ٵ  182؛ 1994، 1)ساتيدٹٴيذ  تٜٶٝ ٟيا ٱ سا تيش اي٬خياٱ ٳـياٱ ٯيي     

 «پادؿاٷ جٺاٱ ٟا ٱ»تشاي ٯٴ٨ٶ ٓٴٶاٱ  «اي٬خاٳي ي ٶ  ٳاٯٸؼتٴ»ٶػي دس ًشا٫ذيٲ يٳل
خٶاٳيذ ٵ تيا ٯحيذٵد     تشد ٵ دس تشاتش  ٱ ٳيض ٹال٣ٶ سا پادؿاٷ جٺاٱ ٯي ا تٸ ٣اس ٯيس

ئٴي ايشاٱ، ٟذست ٹال٣ٶ سا دس  ؛جٺاٱ تٸ ٟؼٰت اك٬ي جٺاٱ ٣شدٱ ٓٴٶاٱ پادؿاٹيِ
 (.182)ف  ػاصد ٟذست ٟا ٱ ٯحذٵد ٯي تشِ ٵػيْ ي تشاتش ٧ؼتشٷ
 ،اٱ ٗاصاٱ تذاٵ٭ داؿتايٲ پيٶٳذ تا دٵساٱ سٵي ٣اس  ٯذٱ ػ٬ٌاٱ ٯؼ٬ٰ ،تٴاتشايٲ

دٵساٱ اي٬خاٳي  ٹاي پاياٳيِ ئٴي ٯ٠اسٱ تا ٳا ساٯي ؛ ٹي. 693اٯا ٟٶتي٬ذي ٟا ٱ تٸ ػا٩ 
ٗياصاٱ   ٯؼي٬ٰاٱِ  ٧يخاتٶ دس٧زؿت. پغ اص ٯش٥ ٟٶتي٬ذي ٟا ٱ ٵ ج٬يٶع ػي٬ٌاٱِ  

اي٬خاٳاٱ ٵ دستاس ٯش٣ضي اص ٹيٮ ٧ؼييخت. اص    ي پيٶٳذٹاي ٧زؿتٸ ،تشتخت اي٬خاٳي
٣ٸ ٯذٓي ػ٬ٌٴت اػالٯي تٶد اص ػٶي تيٰٶس  ؛ذ ٛشٯاٳشٵايي ٗاصاٱايٲ پغ ؿايذ تأيي

 .(270ٵ  269: 1374اؿپٶ٫ش، ٛاٟذ اسصؽ تٶد) ،ٹي .( تٶدايي 694-706) ٟا ٱِ
ٹاي دستاس  خاٳاٱ ايشاٱ تٸ ٟا ٱ٬ٵاتؼت٨ي ايٗاصاٱ، اص صٯاٱ ٛشٯاٳشٵايي  ،تذيٲ سٵي

ٹا  ٹا، ٛشاٯيٲ ٵ ػ٤ٸ ٳاٯٸ دس «ػ٬ٌاٱ ٯؼ٬ٰاٱ»ٯش٣ضي پاياٱ پزيشٛت. ٓٴاٵيٲ ٵ ا٠٫اب 
جٺاٳي ٯ٘ٶ٩  ي اي اص ٵاتؼت٨ي تٸ ٟا ٱ چيٲ ٵ پزيشؽ تشتشي اٵ دس جاٯٔٸ ٹيچ ٳـاٳٸ

سؿييذا٫ذيٲ   .(272ٵ  270: 1374؛ اؿيپٶ٫ش،  69: 1370ٯشتوٶي، ) دٹذ سا ٳـاٱ ٳٰي
تيشاي ٗياصاٱ ٵ جاٳـييٲ اٵ اٵ٫ميايتٶ ٹييچ       «پادؿاٷ جٺاٱ»دس تٸ ٣اس تشدٱ ٓٴٶاٱ 

ٯ٘ٶ٩ ٳيذاسد.   جٺاٳيِ ٹاي ػياػي اٯپشاتٶسيِ تشتشي ٟا ٱ تش پايٸ ػٴت تٶجٺي تٸ تياٱ
٣يٸ خالكيٸ   »ا٧شچٸ تٸ تش ٯذٱ ٗاصاٱ تش تخت ؿاٹٴـاٹي دس ٯٰا٢٫ اييشاٱ صٯييٲ   

ػ٬ٌاٱ ػالًيٲ  ،پادؿاٷ جٺاٱ»٣ٴذ ٵ٫ي ػپغ اٵ سا  اؿاسٷ ٯي «جٺاٱ اػت ي ٷٯٰٔٶس
 .(1/28: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) خٶاٳذ ٯي «صٯاٱ

                                                      
1- Raby 
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ايشاٳـٺش تٶد ٣ٸ پيغ   ٯٺٰي تٸ ػٶي اػت٠ال٩ ػياػيِ يٲ د٧ش٧ٶٳيِا ،تذيٲ سٵي
ٸ ٵيظٷ تٸ اييٲ تحيٶ٩   ثيذ. سؿيذا٫ذيٲ تا تٶجياص ٛشٵٯشدٱ ػاػاٳياٱ تٸ خاٯٶؿي ٧شا

ٓٴٶاٱ ٵاسث ٵجٸ  ٗاصاٱ سا تٸ ،٣ٸ تا سٵي ٣اس  ٯذٱ ٗاصاٱ ٯؼ٬ٰاٱ ٳٰٶداس ؿذ ؛ٯٺٮ
تيش   ؿياٹي ٵ اي٬خياٳي پييؾ    ايشاٱ )تٸ تٔاسم ٯٜاٹيٮ اي٬خاٳاٱ ٯ٘ٶ٩ِ ٟذستِ ؿاٹيِ

 ٳٶيؼذ: خٶاٳذ ٵ دس ايٲ تاسٷ ٯي پشداختٸ ؿذ( ٯي
ٵ تا ايٲ ٗايت اص ٳؼي٪ اٵ   ...ٟشاٱ تٶد  پادؿاٹي كاحةِ ...ٹٶال٣ٶخاٱ 

اٳيذ ٵ   صٯيٲ ٵ دي٨يش ٯٰا٫ي٢ تيٶدٷ    پادؿاٹاٱ تضس٥ ٵ ٯٔتثش دس ٯٰا٢٫ ايشاٱ
اهلل  ٳاكش ديٲ پٴاٷ ٹؼتٴذ ٵ خالكٸ  ٱ خاٳذاٱ ٵ ٳ٠اٵٷ ٵ صتذٷ اس٣اٱ ؿاٷ ديٲ

 (.2/781: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )...  ٤٬ٸ اػت ٗاصاٱ خاٱ خ٬ذ ٯُ
 ؿي٤اس   ، صيثياتش ٳٶيؼيٴذٷ تياسيخ اٵ٫ميايتٶ    ؛دس ٧ٜتاس ٣اؿاٳي ،ؿايذ ايٲ ٯٜٺٶ٭

 ٳٶيؼذ: خاٳاٱ ٵ پادؿاٹاٱ ٯ٘ٶ٩ ٯي ي ٓٴٶاٱ ٵاػٌٸ ي ٗاصاٱ تٸ ؿٶد ٣ٸ دستاسٷ ٯي
ٵ اٵ٩ ٳٶتيت ػي٬ٌٴت ٵ    دٵ٫يت  ي ايٲ پادؿاٷ دٵ٫تياس ٣ٸ ٗشٷ ًشٷ ... »

ا٠٫اؿياٳي،  ) «ي پادؿاٹاٱ ٯ٘ٶ٩ اػيت  خاٳاٱ ٵ صتذٷ ٳ٠اٵٷ ي خالكٸ ٵاػٌٸ
 (.3ٵ  2: 1348

تيش   ٣ٶؿـي پشسٳ٦ ،ئٴي تثذي٪ ٯ٠ا٭ ٵ ٯٴلة خاٳي تٸ پادؿاٹي ؛تا ايٲ تحٶ٩
ٯ٘ٶ٩ ٯـياٹذٷ   ٯؼ٬ٰاٱِ ػالًيٲِ ي ا٫تٶاسيخ تشاي ٳٰاياٳذٱ ػيٰاي پادؿاٹاٳٸ دس جاٯْ

ٗاصاٱ سا ٵاسث پادؿاٹي ٟذيٮ اييشاٱ ٵ ٯ٬ي٢ ٣يياٱ ٯٔشٛيي      ،ا٫ذيٲؿٶد. سؿيذ ٯي
ٯ٘ٶ٩ تا پادؿياٷ دس   ٯؼ٬ٰاٱِ ( ٵ دس اٳٌثاٝ ػالًيٲ129ِ: 1358سؿيذا٫ذيٲ، ٣ٴذ) ٯي

ػياصي ػيالًيٲ ٯ٘يٶ٩ تيا پادؿياٹاٱ اػياًيشي ٵ        اص ؿثيٸ ،ايشاٳي ٛشٹٴ٦ ػياػيِ
 ٣ٴذ. خؼشٵاٱ ػاػاٳي ٳيض دسيٖ ٳٰي

داسي ٵ  ٵ ٣ٜايت اٵ سا دس ٯ٬ي٢  «٬ًٔت خٶسؿيذْ ذِجٰـي»سؿيذا٫ذيٲ ٗاصاٱ سا 
سؿييذا٫ذيٲ،  ) خٶاٳيذ  ٯي «ٳاٯذاس ٵ ٯحؼٶد خؼشٵاٱ ٣اٯ٤اس اخالٝ ٯ٘ثٶى ؿاٹاٱِ»

ٯ٘ثٶى ٵ »دس جاي دي٨ش ٓٺذ ػ٬ٌٴت ٗاصاٱ سا  ،ٹٰيٲ ٳٶيؼٴذٷ .(29ٵ  1/28: 1373
ا٫ذيٲ، سؿييذ ) ؿٰاسد ٯي «ٯحؼٶد ادٵاس ٓٺٶد داسا ٵ اسدٵاٱ ٵ اٛشيذٵٱ ٵ اٳٶؿيشٵاٱ

ٵ  « ٛتياب خؼيشٵاٱ  » ٯييض   ( ٵ جاٳـيٲ اٵ اٵ٫ماتيٶ سا دس اؿٔاسي ٯذح1/1: 1373
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( ٵ چ٨ٶٳٸ ٳـؼتٲ اٵ تش 1/4: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) ٣ٴذ ٯٔشٛي ٯي «خؼشٵ ٧يتي ٧ـا»
 ٣ٴذ: تخت پادؿاٹي سا تا تش تخت ٳـيٴي جٰـيذ ٯ٠ايؼٸ ٯي

 «اٵ ٯياٱ دس تؼتٸ  دٯي ٵ پشي پيؾ  جٰـيذٵاس ؿاٷ ٳـؼت اص ٛشاص تخت»
 (1/5: 1373سؿيذا٫ذيٲ، )

ٹياي   ٹاي ػياخت٨ي تيٸ ٟشيٴيٸ داػيتاٱ     سؿيذا٫ذيٲ دس ايٲ ساػتا اص تياٱ داػتاٱ
پشداصد ٣ٸ ًيي  ٱ،   ٯيتياٱ سٵايتي  ٸٵسصد. اٵ ت ٯٔشٵٙ پادؿاٹاٱ تاػتاٳي دسيٖ ٳٰي

اي ٣ٸ تا ي٢ تيش ٳُيٸ صخيٮ تيٸ تيذٱِ  ٱ ٵاسد      ٧ٶٳٸ ٣ٴذ تٸ ٗاصاٱ  ٹٶيي سا ؿ٤اس ٯي
٭.(  420-438ي ؿ٤اس ٯٔشٵِٙ تٺيشا٭ ٧يٶس )   ؿٶد، ٵ ايٲ حادرٸ سا ٯٴؼٶ  ٣ٴٴذٷ ٯي
ي ٳٶيؼيٴذٷ، ٹٴيٶص ٳ٠يؾ ٣تية ٵ      داٳذ؛ ٣ٸ پغ اص ٹضاس ٵ پاٳلذ ػا٩، دس دٵسٷ ٯي

 ديٶاسٹا تٶد.
ا٫تٶاسيخ تا پيٶٳذ صدٱ تٶكييٚ ؿياٹاٱ ٵ ػيالًيٲ     جاٯْ ي ٳٶيؼٴذٷ ،تذيٲ سٵي
صٯييٲ   ٣يٸ دس دٵساٱ اٟتيذاس اييشاٱ    ؛اػتاٳيي پادؿاٹاٱ اػاًيشي ٵ ت ٯ٘ٶ٩ تا خاًشٷ

 ٣ٶؿذ. ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ ٵ پادؿاٹي ايشاٱ ٯي ساٳذٳذ، دس تاصٳٰاييِ  ح٤ٮ ٯي
 ػاصي ػالًيٲ ٯؼ٬ٰاٱ ٯ٘ٶ٩ تا پادؿاٹاٱ اػياًيشي ٵ تاػيتاٳيِ   تا ؿثيٸ ،تٴاتشايٲ

سٵي٤شدي جذي تٸ ٯثاٳي ٯـشٵٓيت ٟيذست ٵ حا٣ٰييت دس ٟا٫ية ٛشٹٴي٦      ،ايشاٱ
اص ٯٜاٹيٮ ٯٺٰي تٶد  ،ذ. ؿايذ ٯثٴاي ايضدي ٟذست ؿاٹي ٵ ٛشٹي  ٱؿ ايشاٳي ٳٰٶداس

سػيذ. سٵي٤شد تيٸ اييٲ    تش تٸ ٳِش ٯي ٣ٸ اص دٵساٱ ٗاصاٱ تٶجٸ جذي تٸ  ٱ هشٵسي
 «ٟا ٱ»ٓثاػي يا  ي اي ٯٔٴٶي چٶٱ خ٬يٜٸ ٯ٘ٶ٩ سا اص ٵاػٌٸ ٯؼ٬ٰاٱِ ٯٜاٹيٮ، ػ٬ٌاٱِ

ٯـييت ٵ  »الٛيت اػيالٯي ٵ   خ ي ٟيذست دس ٳِشييٸ   ٯ٘ٶ٩ تشاي پيٶٳذ تا ٯٴـأ ا٫ٺيِ
 ػيثة ػياخت. تيذيٲ    ٳيياص ٯيي   ٹاي ٯ٘ٶ٫ي تيي  دس ػٴت «جاٵيذاٱ  ػٰاٱِ ي اسادٷ

ٵ جاٳـيٲ اٵ اٵ٫ميايتٶ   «ٯلذس ٛين ٳاٯتٴاٹي»ٵ  «ٯِٺش ا٫ٺي»ٗاصاٱ سا  ،سؿيذا٫ذيٲ
 ،ٯٴِٶس تٸ ٳِش تٶٛيٞ ستياٳي  ،٬ٌْ ٹال٩ ٛين رٵا٫مال٩ٯ  ،ٯٴثْ صال٩ ٫ٌٚ اليضا٩»سا 

 ... « ٵ ٫يٸ ٫ٌيٚ اِ  ي پٴياٷ ػيايٸ   دييٲ  پادؿياٷِ  ،ٵ ٓٴايت يضداٳيي ٯخلٶف تٸ تأييذ 
خذاتٴيذٷ سا    ٯيض ػ٬ٌاٱ ٯحٰذِ ٵ دس اتياتي ٯذح (1/2: 1373سؿيذا٫ذيٲ،) خٶاٳذ ٯي
 .(1/7: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) ٣ٴذ ٯٔشٛي ٯي «ي خاف  ٛشيٴٴذٷ ػايٸ»
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اٯتياص ٛشٹيي ٵ ٛشٹٰٴيذي ػيالًيٲ ٯ٘يٶ٩ ٳييض دس ٧ٜتاسٹياي سؿييذا٫ذيٲ دس        
اي داسد. اٵ ٗاصاٱ سا اص ٣ٶد٣ي تشخٶسداس اص ٛش ؿاٹي  ا٫تٶاسيخ تاصتاب ٧ؼتشدٷ ٯْجا
داٳذ ٣ٸ تٸ ػثة تاتٴذ٧ي ٵ ٹٶيذايي ايٲ ٛشٹي اص ؿٰاي٪ اٵ تٶد ٣ٸ پيذستضس٧ؾ   ٯي

چٴييٲ   ٹٮ .(1210ٵ  2/2: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) اي تٸ ٵي داؿت اتاٟاخاٱ ٓٴايت ٵيظٷ
  ٛتيابِ »، «٬ًٔيت  جٰـييذ خٶسؿييذْ  »ٱ ٹيايي چيٶ   تٸ ٣اس تشدٱ ٯٜاٹيٮ ٵ تش٣يية 

خٶسؿييذي ٛشٹيي سا دس ٛشٹٴي٦     ي ٳٶساٳي ٵ ج٬ٶٷ سٵي٤شد تٸ ٯٜٺٶ٭ پشتٶ «خؼشٵاٱ
 .(29ٵ  28ٵ  1/4: 1373سؿيذا٫ذيٲ، ) دٹذ ايشاٳي ٳـاٱ ٯي

 
 وتيجٍ

 
ٓٴٶاٱ ٯٶجٶديتي ػياػي، اجتٰآي ٵ ج٘شاٛييايي    ٳچٸ ٧ٜتٸ ؿذ، ايشاٱ تٸ  تش پايٸ

ٹاي اػاػي چٶٱ ػشصٯيٲ، جٰٔييت ٵ   ٯإ٫ٜٸ ي تش پايٸ ،ٯاد يِاص تـ٤ي٪ دٵدٯاٱ ؿاٹ
ي  ٧شٛت ٵ دس تاسيخ ايشاٱ تاػتاٱ ٯٜٺٶ٭ اييشاٱ ٵ ايشاٳـيٺش دس دٵسٷ    ح٤ٶٯت ؿ٤٪
دس  ،ٯؼيت٠٪  اييٲ ٯٶجٶدييتِ   ،ياٛت. پغ اص ػ٠ٶى ػاػاٳي  اي ٵيظٷ ػاػاٳي ج٬ٶٷ
ٵجيٶد ت٤اپٶٹياي   ؿذ. تيا   ادٗا٭پاسچٸ تٸ ٳا٭ داساالػال٭ يا اٯت اػالٯي  ٬٣يتي ي٢

ٛشٹٴ٨ي ٵ   ٹاي ػياػي، ٯزٹثي، اجتٰآي، ٓٴاكش ايشاٳي ٣ٸ دس ٟا٫ة چا٫ؾ ،٧يش پي
اػالٯي ٳٰٶداس ؿذ، ػ٠ٶى خالٛت ٵ تـي٤ي٪ ح٤ٶٯيت    ٹاي  ٗاصيٲِ ٟٶٯي اص ػذٷ

اي تشاي تاصپشداخت ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ ٵ ايشاٳـيٺش ٛيشاٹٮ ػياخت.     ٛشكت ٵيظٷ ،اي٬خاٳي
ي  ٓٴٶاٱ ٳخؼتيٲ تياسيخ ٰٓيٶٯي دٵسٷ   اهلل ٹٰذاٳي تٸ سؿيذا٫ذيٲ ٛو٪ ا٫تٶاسيخِ جاٯْ

پيشداصد، ٳ٠يؾ ٯٺٰيي دس     اي٬خاٳي ٣ٸ تٸ تاسيخ ٛشٯاٳشٵايي ٹال٣ٶ ٵ جاٳـيٴاٱ اٵ ٯي
ي اي٬خاٳي داسد. اٳٌثاٝ تؼتش ٛشٯياٳشٵايي ٹال٣يٶ ٵ    تاصٳٰايي ٯٜٺٶ٭ ايشاٳي دس دٵسٷ

 ،اٳاٱ تا پادؿاٹاٱ ايشاٳيي ػاصي اي٬خ ايشاٱ ٵ ؿثيٸ اي٬خاٳاٱ تا ٬ٰٟشٵ پادؿاٹاٱ تاػتاٳيِ
ػشصٯيٲ، ٯشد٭ ٵ ح٤ٶٯيت   ي ـي ٯٺٮ دس جٺت تاصپشداخت ٯٜٺٶ٭ ايشاٱ تشپايٸؿ٣ٶ

دس  ،ٹٶيت ايشاٳيي  ٓٴٶاٱ تٴياد ػياػيِ ا٫تٶاسيخ تٸ دٹذ. پادؿاٹي دس جاٯْ سا ٳـاٱ ٯي
جاي٨اٷ ٯٺٰي دس تح٤يٮ اػت٠ال٩ ػياػيي   ،ٯش٣ضي چا٫ؾ تا خالٛت ٵ تشتشي دستاسِ

 اٳاٱ ايشاٱ داسد.ايشاٱ ٵ اي٬خ
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 : بعامى
، تشجٰيٸ  ي تياسيخ ٯختليش ا٫يذٵ٩    تشجٰيٸ (؛ 1364اتٲ ٓثشي، ٗشي٘ٶسيٶع اتٶا٫ٜشج اٹشٵٱ ) -1

 اهلل سياحي، تٺشاٱ: اًالٓات. پٶس ٵ د٣تش حـٰت ٯحٰذ٬ٓي تاج

ي ٯحٰيٶد ٯيش ٛتياب، تٺيشاٱ:     ، چاج پٴمٮ, تشجٰٸتاسيخ ٯ٘ٶ٩ دس ايشاٱ(؛ 1374اؿپٶ٫ش، تشتٶ٫ٸ ) -2
 ي.٬ٰٓي ٵ ٛشٹٴ٨

ي حٶاؿي ٵ ٯ٠ذاسي اص ػاٌٟات  ي  راس ا٫ثاٟيٸ، تاهاٛٸ تشجٰٸ(؛ 1321تيشٵٳي، اتٶسيحياٱ )  -3
 ، تٸ ٬ٟٮ ا٣ثش داٳاػشؿت، ٯتخ٬ق تٸ كيشٟي، تٺشاٱ: خيا٭.٣تاب

، ج٬ذ ػٶ٭، ٧ـاي تاسيخ جٺاٱ(؛ 1370جٶيٴي، ٓالءا٫ذيٲ ٌٓاٯ٢٬ تٲ تٺاءا٫ذيٲ ٯحٰذ تٲ ٯحٰذ ) -4
 حيح ٯحٰذتٲ ٓثذا٫ٶٹاب ٟضٵيٴي، تٺشٱ: اسٗٶاٱ.چاج چٺاس٭، تٸ ػٔي ٵ اٹتٰا٭ ٵ تل

اٹتٰيا٭  ٸ تي چاج ػٶ٭، ، تاسيخ ٧ضيذٷ (؛1364) ت٤شتٲ ٯحٰذتٲ ٳلش ٯؼتٶٛي ٟضٵيٴي تٲ اتي حٰذاهلل -5
 .اٯيش٣ثيش :د٣تش ٓثذا٫حؼيٲ ٳٶايي، تٺشاٱ

دػتٶس ا٫يٶصسا، ؿياٯ٪ احيٶا٩ ٵصساي     (؛1317) ا٫ذيٲ ا٫حؼيٴي ا٫ذيٲ تٲ ٹٰا٭ خٶاٳذٯيش، ٗياث -6
 .اٟثا٩ :ػٔيذ ٳٜيؼي، تٺشاٱ ي ، تا تلحيح ٵ ٯ٠ذٯٸتا اٳ٠شام تيٰٶسياٱاػال٭ 

 .509-520، ػا٩ دٵاصدٹٮ،كقٳاٯٸ ٱ ايشا «ٹٶيت ايشاٳي ٵٹٮ يا ٵأٟيت؟» (؛1373) دٵػتخٶاٷ، ج٬ي٪ -7

 :، تٺيشاٱ اهلل ٹٰيذاٳي  يٲ ٣ـٶسداسي دس ٓٺذ سؿيذا٫ذيٲ ٛو٪ي  (؛1355) صادٷ، ٹاؿٮ سجة -8
 تٶع.

ٯم٬يٸ  ، «(1ػياصٯاٱ اداسي اييشاٱ دس صٯياٱ ح٤ٶٯيت اي٬خاٳياٱ )     » (؛1366) خيٶيي، ٓثياع   صسياب -9
 .1366ؿٰاسٷ دٵ٭، تٺاس ٵ تاتؼتاٱ  :، تٺشاٱؿٴاػي ٵ تاسيخ تاػتاٱ

 .ٳـش ٟٶٯغ :تٺشاٱچاج چٺاس٭، ، ٯثاٳي تاسيخ اجتٰآي ايشاٱ (؛1374) ؿٔثاٳي، سها -10

 ًشح ٳٶ. :، تٺشاٱا٢٬ٰ٫ ٳِا٭ (؛1374) ذجٶادثًثاًثايي، ػي -11

 ٣ٶيش. :تٺشاٱچاج دٵ٭، ، ػياػي دس ايشاٱ  صٵا٩ اٳذيـٸ (؛1375يييييييي )ييييييي -12

تيٸ تليحيح ٵ ت٬ٔييٞ    چياج دٵ٭،   ، رياس ا٫يٶصسا   (؛1364) ا٫ذيٲ حياجي تيٲ ٳِيا٭    ٠ٓي٬ي، ػيٚ -13
 اًالٓات. :ا٫ذيٲ حؼيٴي اسٯٶي ٯحذث، تٺشاٱ ٯيشجال٩

  ٮ،يا٩ دٵاصدٹي ي، ػي اٯٸيٳ شاٱياي،  «تاٱياػي يشاٳي دس دٵساٱ تيٶيت اييٹ» (؛1373) ٱ. ٛشاي، سيچاسد -14
 .431-437 كق

ا٫يذيٲ ٵ ا٫يذيٲ    تاسيخ پادؿياٷ ػئيذ ٓٴاييت   (؛ 1348تٲ ٯحٰذ ) ا٠٫اؿاٳي، اتٶا٠٫اػٮ ٓثذاهلل -15
 ، تٸ اٹتٰا٭ ٯٺيٲ ٹٰث٬ي، تٺشاٱ: تٴ٨اٷ تشجٰٸ ٵ ٳـش ٣تاب.اهلل ٯشٟذٷ اٵ٫مايتٶ ػ٬ٌاٱ ٯحٰذ ًية

ٳـش  :ي٠ٔٶب  طٳذ، تٺشاٱ  ي ، تشجٰٸايشاٱ ي تاسيخ ٯياٳٸتذاٵ٭ ٵ تحٶ٩ دس  (؛1372) ٫ٰثتٶٱ،  ٱ -16
 ٳي.
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 :، تٺيشاٱ ؿاٹي  سٯياٳي دس اييشاٱ تاػيتاٱ    ٵ ؿٺش صيثاي اٛالًٶٱ (؛1352) اهلل ٯمتثايي، ٛتح -17
 اٳمٰٲ ٛشٹٴ٦ ايشاٱ تاػتاٱ.

 . ٧اٷ :تٺشاٱچاج دٵ٭، ، ٪ ٓلش اي٬خاٳاٱيٯؼا (؛1370) ٯشتوٶي، ٯٴٶچٺش -18

 .560-551، ػا٩ دٵاصدٹٮ، كق ٳاٯٸ ايشاٱ، «شاٱي اي ي ايذٷ ٧ضيذٷ» (؛1373) ٯيش، ػيشٵع -19

تيٸ  ، ػحاس ٯيٲ ٫ٌيائٮ االخثياس دس تياسيخ ٵصسا    اال ٳؼائٮ (؛1338) ٳاكشا٫ذيٲ ٯٴـي ٣شٯاٳي -20
 داٳـ٨اٷ تٺشاٱ. :ٶي ٯحذث، تٺشاٱا٫ذيٲ حؼيٴي اسٯ  تلحيح ٵ ٯ٠ذٯٸ ٵ ت٬ٔيٞ ٯيشجال٩

پيظٵٷ،   تٸ ٣ٶؿؾ ٯحٰذت٠ي داٳؾ، ػٶاٳح اال٤ٛاس سؿيذي (؛1358اهلل ) ٹٰذاٳي، سؿيذا٫ذتيٲ ٛو٪ -21
 .ٯش٣ضي داٳـ٨اٷ تٺشاٱ ٵ ٯش٣ض اػٴاد ي ٣تاتخاٳٸ :تٺشاٱ

ٯحٰذ سٵؿٲ، ٯلٌٜي  ي ، تٸ تلحيح ٵ تحـيٸا٫تٶاسيخ جاٯْ (؛1373يييييييييييييييييييييي ) -22
 ا٫ثشص. :ٯٶػٶي، تٺشاٱ

ٔي ٵ ي، تيٸ ػي  ٹ، ٧شد ٵسي ٯحٰذ اتشٟٶٯ٤اتثات سؿيذي ٭(؛ 1945) يييييييييييييييييييييي -23
 حٶاؿي ٵ ٛٺاسع، الٹٶس، ٳـشيات پٴماب. ي اهاٛٸٸ اٹتٰا٭ ٵ تلحيح ٯحٰذؿٜيْ، ت

24- Roby Julian and Fitzherlest Teresa, Ed, (1994) The Court of the IL-Khans 

1290-1340, Oxford: Oxford University Press, U.K. 
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