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 چكيذٌ

ّدداهیَّ ددرین زنًددچی رییبزرسددچیونددًَنچیباسًوددا چینًنددارُیهقالددِّدد این دديی
ِییییًندار یتاداقیق د یییشاهلَی ریقلچییٍلچهیینً  شِ یهینلخاقداًچینسدرعیصز د
بزنهیشٌاخرِیبز نشرین زنًیاىینسیَّ دریخدَ ی رییییهٌاسبچیهحولیًنارهیتار خ
ُییّاهیهخالفینسرعیشداهلَیرٍن درییی ٍرُ هیتثبیدریَّ درین زنًیداىی ریییییگدزی ٍر
ِیینسدرییپزسشین يیبِیگَ چیپاسخی ًبالیهی ٍمی فَ اىینسرعیهقالِیبِیًیوِ یتد
ِیی ریًدچیَّ درین زنییّاهُیینًنار شداهلَیونًَدِیباسًودا چیییییًندارهییتدار خیینً  شد
ینً ؟یش ُ

یدیتحلیلددچیهباٌددچیبددزیٍنتدداٍهیهدداي ییییییی بدد  يیهٌرددَریبددایرٍ یتَ ددیفچ
نلخاقاًچ،یصٌا زیَّ اچیتِیبزیذٌّیرِیشاهلَی ریگدشنر یرخد ن ّاین دزیییییق  

ی ّینعیگذنشاِیرنیهَر ینرس ابچیقزنریهچ
هاأ ز ینسیبافدری فزٌّندچیٍییی ریرٍن ریرخ ن ّاهیتار خچیسهاىیخَ ییشاهلَ

هیجوعدچین زنًیداىیبدِیییییهیًنار  یتاابش،یبایرجَعیبِیحافرِیگفاواىیغالبی ٍرُ
ن ی سدریس ُینسدرعییییهیرٍن ریهعٌدا نرهینسگدشنر یتدار خچییییباسًوا چیٍینرنئِ

حضَر یپزرًگیصٌا زیَّ ریفزٌّنچی ریهاي یرسوچیق  ینلخاقاًچ،یپَ ا چی
ی ّ عیچٍجَُیفزٌّنچیَّ رین زنًچیرنیًشاىیه

ی
یعًوا چ،ی فَهن زنًچ،یباس ًناره،یَّ ریتار خنلخاقاًچ،ییشاهلَ،یق  ی:َا ياصٌ كليذ

                                                           
 ٌزٜٚ تاریخ دا٘ؾٍاٜ خٛارسٔی تٟزاٖ )ٕٞىار لطب ؾّٕی ٔطاِؿات فزًٞٙ ٚ تٕدٖ ؽیؿٝ در دٚرٜ ففٛیٝ(دا٘ؾیار  *

 َٚٛی ٔغ ٘ٛیغٙدٜ ،تٟزاٖاعالْ دا٘ؾٍاٜ خٛارسٔی  دا٘ؾدٛی دوتزی تاریخ ایزاٖ بؿد اس **

mailto:Hasan_raznahan@yahoo.com


 5931،ی4هییسالیّف ّن،یشوارُ

 60 

 ٍٍ ي بيان مسألقذمم
ی ففٛی با رعٕیت ٔذٞب تؾیؽ، ایزا٘یاٖ ٞٛیت خدیدی یافتٙد. در اینٗ دٚرٜ   در دٚرٜ

ؾٙٛاٖ حأالٖ فزًٞٙ ٚ ٞٛینت ایزا٘نی عنٟٕی     ٍ٘اری بٝ ی تاریخ ٘یش ٔٛرخاٖ در ؾزفٝ
 ی ٞٛیت ایزا٘ی ایفا وزد٘د. ٚیضٜ در باسیابی ٚ اؽاؾٝ

ٍ٘نز در بنا     ٞای ٘ػزیِ والٖ وارٌیزی دیدٌاٜ بٝوٝ  لابُ طزح ایٗ خغتارآٖی  ٔغأِٝ
عنٍٛ٘زی   ٞا را با ینه  عیزتىٛیٗ ٞٛیت ایزا٘ی ٘تایح ایٗ پضٚٞؼ ، بزای تبییٗ(1)ٞٛیت

ٞنز دٚرٜ،   ٔتنٖٛ تناری یِ  ٚاواٚی دلیك  ٌاٖ ایٗ اعت وٝدسؾٓ ٍ٘ار٘اعت.  ٔٛاخٝ وزدٜ
 ی تناری ی  تقٛری وٝ یه خأؿٝ اس خٛدآٌاٞی،ویغتی ٚ ؾٙافز ٞٛیتی خٛد در یه دٚرٜ

ٓ  تٛاٖ بٝ پیؼ وٙد. با بزرعی دلیك ٔتٗ ایٗ وتب، ٔی خاؿ دار٘د را بٟتز تبییٗ ٔی  ٞنایی  فٟن
ی ٍ٘ارػ اثز بنز هٞٙینت    وٝ اس بغتز ٞٛیتِ فزٍٞٙی ٔٛرخاٖ ٚ ٘یش ٌفتٕاٖ رعٕی ِدٚرٜ

ـ ٘  اِ النا٘ی  ٛیغٙدٜ در تٛفیف، تفغیز ٚ پزداسػ رخدادٞا اثزٌذار بٛدٜ، پی بزد. در لقن
فٟٕی بنزای ؽنأّٛ بنٛدٜ ونٝ در ثبنت رخندادٞا بنا         ٞای ٞٛیتی بٝ ٔثابٝ پیؼ ٘یش اٍ٘ارٜ

 پزداسد. ی خٛد ٔی ٌیزی اس آٟ٘ا بٝ باسٕ٘ایی ایٗ ؾٙافز در ٌشارػ ٚلایؽ دٚرٜ بٟزٜ
ی فنفٛی   ی ؾٙافز فزٍٞٙی در ٞٛیت ایزا٘ی در دٚرٜوزدٖ پٛیای ٔماِٝ ضٕٗ رٚؽٗ

ٓ  اِؾؿاؼ عایز ٔؤِفٝ ن وٝ تحت تنز دیندٜ    ٞا ٘ػیز حىٛٔت ٔتٕزوش ٚ ٚحدت عزسٔیٙی ون
ی فنفٛی، ٔحتنٛای    ٍ٘ناری دٚرٜ  ٞا وٝ با ٍ٘اٞی ٔٙفی بٝ تاریخ ای اس دیدٌاٜ پارٜ ؽدٜ ن 

حّینُ رٚیندادٞا،   وتب تاری ی ایٗ دٚرٜ را بٝ دِیُ ٔحٛریت عاختار عیاعنی ٚ ؾندْ ت  
؛ ٘اخی ٚ 197: 1386؛ آراْ، 19: 1346)آدٔیت، ا٘د  ٍ٘اری دا٘غتٝ دٚرٜ تٙشَ ٚ ا٘حطاط تاریخ

را تؿدیُ خٛاٞد وزد. ٚاواٚی دلیك ٔنتٗ اینٗ ٔٙنابؽِ رعنٕی بنزای       (137: 1389دیٍزاٖ، 
 ی اختٕاؾی ٘ػیز ٞٛیت ایزا٘ی راٍٞؾاعت. تبییٗ پدیدٜ

 
 َای تحقيق سؤال

ٝ  -1پننضٚٞؼ ؾبارتٙننداس: ی  ٞننای ؾٕنندٜ پزعننؼ ی  ؾٙافننز ٞٛیننت ایزا٘ننی در ا٘دیؾنن
ٞنایی بنز هٞٙینت ٔنٛر        چٝ ٔؤِفٝ -2 ؟ٍ٘اری ؽأّٛ چٍٛ٘ٝ باسٕ٘ایی ؽدٜ اعت تاریخ

 ؟ا٘د ٞای ٞٛیتی اثزٌذار بٛدٜ بزای باسٕ٘ایی اٍ٘ارٜ
 

 ی تحقيق پيشيىٍ
أنا  ٞنای ا٘دناْ ؽندٜ،     ی ففٛی پنضٚٞؼ  با  ٔٛضٛؼ ٞٛیت ّٔی در دٚرٜ چٙد در ٞز

لّی ؽنأّٛ اختقناؿ ٘یافتنٝ     ی ِٚی تاوٖٙٛ پضٚٞؼ ٔغتمّی بٝ ٞٛیت ایزا٘ی در ا٘دیؾٝ
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ْ    ٌٛدرسی در بزرعی خٛد اس ٟٔٓ اعت. عیاعنی،   تزیٗ ؾٙافز ٞٛیت ایزا٘نی ٘ػینز ٘ػنا
ی ٔؾتزن  ؾٕٛٔی ٔؾتزن، ٘ضادِ خاؿ، سباٖ ّٔی، پیؾیٙٝ  ٔؾتزن، فزًٞٙ عزسٔیٗ، دیٗ

 ی بناسآفزیٙی ٞٛینت   ی فنفٛی، اینٗ دٚرٜ را دٚرٜ   ٚرٜٚ التقاد ّٔی در ٔتٖٛ ٚ اعٙاد د
)ٌنٛدرسی،   ب ؼ بٝ عطح ّٔنی در اینزاٖ دا٘غنتٝ اعنت     ّٔی ٚ ارتماء ایٗ ؾٙافزِ ٞٛیت

1387 :104). 
اِ الا٘ی  فدرٞاؽٕی در بزرعی بغیار ٔ تقز خٛد بٝ ٔؿزفی ٘غخ ٚ إٞیت لقـ

ٝ   (21 ٚ 20: 1328)فدرٞاؽٕی، پزداختٝ  اینی ؽنزح حناَ ٘ٛیغنٙدٜ،      ٚ ٔبی ٗ ٘ینش در ٔماِن
 .(112 ٚ 111: 1382)ٔب یٗ، بٙدی وتا  را بزرعی وزدٜ اعت  ٔٛضٛؼ ٚ فقُ

ٗ  ٚاوناٚی  بنا  ت ققنی  ایی ٌٛ٘ٝ ٘ٛؽتار بٝ در ایٗ ـ  ٔنت  اِ النا٘ی چٍنٍٛ٘ی   لقن
 در ایٗ اثز بزرعی خٛاٞیٓ وزد. را ب ؼ ِایزا٘ی ٞٛیت ٞایٜ  اٍ٘ار باسٕ٘ایی
 

  مفًُمیچارچًب 
ٍ٘ناری   حافُ وارِ ٔٛرخاٖ در ٍ٘ارػ ٚ ٌشارػ رخدادٞا، ٔٙدز بٝ غٟٛر ٔؿزفت تاریخ

ی ٔزدٜ ٘یغت ٚ بٝ تؿبیزی در سٔاٖ حاَ  ی ٔٛر  ٌذؽتٝ ی ٔٛرد ٔطاِؿٝ ؽٛد. ٌذؽتٝ ٔی
ٝ    س٘دٌی ٔی ی حناَ   وٙد. ٔٛرخاٖ بٝ یاری ٘یزٚی ا٘دیؾٝ بٝ باسعناسی ٌذؽنتٝ اس دری ن

 .(52 ٚ 50: 1386)وار، س٘ٙد  ٔی پزداختٝ ٚ ٌذؽتٝ را با حاَ پیٛ٘د
ٞا ٔغبٛق بٝ  فٟٓ ٞا رٚبزٚ اعت. پیؼ ٚضؽ ٞا ٚ پیؼ فٟٓ با یه عزی پیؼ ٍ٘ار تاریخ
ٞنا ٘ینش ٔغنبٛق     ٚضنؽ  ٞا ٚ اٍِٛٞای تؿبیزی ٚ تفغیزی اعت وٝ ٔٛر  دارد. پیؼ اٍ٘ارٜ

 زارؽٙاختی ونٝ ٘ٛیغنٙدٜ در آٖ لن    ؽٙاختی، تاری ی ٚ رٚاٖ ی ٔ تقات خأؿٝ اعت بٝ ٘مطٝ
 ٞای تٛاٖ اٍ٘ارٜ با تٛخٝ بٝ عٟٓ ٔٛر  در باسعاسی رخدادٞا، ٔی. (51: 1380)آلاخزی، دارد 

 فٟٕی ٟٔٓ در ؽزح ٚلایؽ تاری ی تٛعط ٔٛرخاٖ دا٘غت. ؾٙٛاٖ پیؼ ٞٛیتی را بٝ
ی  رٞیننافتی بننزای فٟننٓ ٚ تفغننیز ا٘دیؾننٝ باسٕ٘نناییأننزٚسٜ در ٔطاِؿننات فزٍٞٙننی 
مد اعت باسٕ٘ایی تِٛید ٔؿٙی اس طزیك سباٖ )ٔتٗ ینا  ٘ٛیغٙدٌاٖ اعت. اعتٛارت ٞاَ ٔؿت

ٞنا   رٚایت( اعت. ٌٛیٙدٜ یا ٔؤِف ٔؿٙی خاؿِ خٛد را اس طزیك سبناٖ ٚ در لاِنب ٚاصٜ  
ٝ     ٔٙتمُ ٔی ٞنا ٚ ٔفناٞیٓ باسٕ٘ایا٘نٝ ٔؿٙنی را      وٙد. خٛا٘ٙدٜ ٘یش بنا اعنتفادٜ اس ٘ػناْ ٘ؾنا٘

تفغنیز   ٌذؽتٝ ٚ فٟٓ آٖ با بناس ٔٛرخاٖ بزای باسعاسی  .(356-59: 1378)ٞاَ، عاسد  بزٔی
ٔنذٞبی،ٌزایؼ بنٝ    ٞا ٚ ٔفاٞیٓ ٌذؽتٝ در لاِبی ٘ٛ ٚ تٛخنٝ بنٝ لٟزٔا٘ناٖ ّٔنی ن      عٕبُ

وٙٙد. ایٗ باستِٛید ٕ٘ادٞا ٚ ؾٙافز ٞٛیتی بٝ ٍٞٙناْ بحنزاٖ در    ٞٛیت خٛد را آؽىار ٔی
ٝ   ٘ٛیغنٙدٌاٖ بنا   .(476-8: 1373)ٞٙنٛی،  ؽنٛد    ٞا بیؾتز دیدٜ ٔی ادبیات ّٔت  رخنٛؼ بن
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 آٖ ٔؾنتزنِ  ٕ٘ادٞنای  ٚ رٔشٞنا  اس ای رؽتٝ بزاعاط دٚرٜ را ٞز خاطزات حافػٝ خٕؿی
)ؽنٛارتش،  ب ؾنٙد   ؾٙٛاٖ یه خزیاٖ هٞٙی پیٛعتٝ احغاط ٞٛیت را تداْٚ ٔی حفع ٚ بٝ

 .(47: 1992ٞاِبٛاوظ، ؛ 374: 1982
بنز  ی لنٛٔ ی ٕ٘نادپزداس بنا ٍ٘نزػ   ، ٔیا٘ٝت ٞٛیت، رٞیاف ٘ػزیِ ٞایرٚیىزداس ٔیاٖ 

ؾٙافز فزٍٞٙی ٚ تاری ی تأوید ٚ عٟٓ   ٞای لٛٔیِ ٞا ٚ ٔیزاث ٕ٘ادیٗ ٞٛیت پیٛ٘د٘مؼ 
ٔنزدْ، ٕ٘ادٞنا ٚ رینزٜ را     ی تاری ی، فزًٞٙ تٛدٜ ٔؾتزن، خاطزات ٞایٜ  ؽأُ، اعطٛر

؛ 21، 14: 1991)اعنٕیت،  دا٘ند   ٔنی  بیؼ اس ؾٛأُ ٔنادی  ،در تداْٚ آٌاٞی ٞٛیت خٛأؽ
، ایٗ رٞیافنت بنزای ارسینابی باسٕ٘نایی ؾٙافنز      (206،207، 202، 201: 1383اٚسوزیّٕنی،  

   ٝ ونارٌیزی   ٞٛیت خأؿٝ ایزا٘ی، وٝ عٟٓ فزًٞٙ در آٖ بغیار بزخغتٝ اعنت ٚ تبینیِٗ بن
 ٍ٘اری ؽأّٛ در تٛفیف رخدادٞا راٍٞؾاعت. ایٗ اٍ٘ارٞای ٞٛیتی در تاریخ

 
 ريش تحقيق

ی تٛفیفی ن   ؽیٜٛرٚػ ٔٛرد اعتفادٜ در ایٗ پضٚٞؼ رٚػ تحمیمات تاری ی ٔبتٙی بز 
ای ٚ بنا ٚاوناٚی دلینك     ٞا ٚ اطالؾات ٘یش اس رٚػ وتاب ا٘ٝ تحّیّی اعت. ٌزدآٚری دادٜ

 اِ الا٘ی ا٘داْ ؽدٜ اعت. ٔتِٗ لقـ
 

 ی تأليف سوذگی شاملً ي اوگيشٌ
ٞن.ق درٞزات بٝ د٘ینا آٔندٜ ٚ تنا    1035٘أٝ وٛتاٜ خٛد، عاَ لّی ؽأّٛ بٙا بٝ سیغت ِٚی
خاٖ حاوٓ آٖ دیار رفنت   در خٛا٘ی بٝ عیغتاٖ در دعتٍاٜ ٘قزتٞن.ق س٘دٜ بٛد.  1085

ٚ عِٕت ٔغتٛفی یافت. ٚی پظ اس چٙدعاَ بٝ لٙدٞار رفتٝ ٚ در ٘نشد اٚتارخناٖ حناوٓ    
. ؽنأّٛ پنظ اس   (14، 12/ 1: 1371)ؽنأّٛ،  رعنید  « ٘ػنارت عنزوار  »الیت بٝ ٔماْ  آٖ ٚ

ق( دٚ ٔزتبنٝ بنٝ   1047ٔزداٖ خناٖ سینه در لٙندٞار )    ٌذؽت چٙد عاَ اسؽٛرػ ؾّی
ٔحنزراٖ دفناتز آٖ عنزوار    »خاٖ حاوٓ ٘یٕزٚس در عنّه   عیغتاٖ در دعتٍاٜ ّٔه حٕشٜ

 درآٔد. (1/252: 1371ؽأّٛ، )« ا٘تػاْ
٘ٛیغاٖ ٞٙندی در   اس ٚالؿٝ ی ؽأّٛ بزای ٍ٘ارػ اثزخٛد، دیدٖ تأِیفی ی اِٚیٝ اٍ٘یشٜ

سیب بٝ خا٘ب باختز ٚ چٍٍٛ٘ی ٔداٞدٜ با عنااٜ لشِبناػ بنٛد.     با  ِؾىزوؾی اٚرً٘
ؽنىٜٛ   پٙناٜ ٌنزٜٚ فناحب    وٝ بزابزِآٖ ٘غ ٝ، آ٘ ٝ اس عنااٜ ٘قنزت  »وٙد  ؽأّٛ ارادٜ ٔی

  ٝ ؽنأّٛ،  )« ی تحزینز  لشِباػ عز سدٜ ٍٕٞی را اس خشئیات ٚ وّیات ضبط ٕ٘نٛدٜ بحیطن
 درآٚرد. (1/12: 1371



یقلچیشاهلَیًنارهیٍلچیهیتار خیباسًوا چیَّ رین زنًچی رینً  شِ

 63 

در تىٕینُ آٖ اٞتٕناْ داؽنت     1085آرناس ٚ تنا    1073ؽأّٛ ٍ٘ارػ اثز خٛد را در 
تا  را در عٝ فقُ ٚ یه خاتٕٝ تٙػیٓ و. ٘ٛیغٙدٜ (11: 1382؛ ٔب یٗ، 1/37: 1371ؽأّٛ، )

وزدٜ وٝ فقُ اَٚ عزٌذؽت ؽیٛ  ٚ اخنداد فنفٛیاٖ، فقنُ دْٚ ؽنزح رخندادٞای      
ؾبنناط دْٚ را  ی عننّطٙت ؽنناٜ ْ دٚرٜفننفی ٚ فقننُ عننٛ عننالطیٗ فننفٛی تننا ؽنناٜ 

تنٗ  102تٗ اسؾّٕا ٚ حىیٕاٖ؛ 25ٌیزد. خاتٕٝ ٘یش ؽأُ عٝ تذوزٜ درؽزح حاَ  دربزٔی
. رنزك  (183، 61، 33، 2/9؛ 1/19: 1371)ؽنأّٛ،  تنٗ اس درٚیؾناٖ اعنت    19اس ؽؿزاء ٚ 

حىایات خٟناد ٚ خنداَ حتنزت خالنا٘ی خندیٛ وؾٛرٌؾنای       »افّی ٘ٛیغٙدٜ ؽزح 
 ٚیضٜ در فتح لٙدٞار بٛدٜ اعت. بٝ (1/15: 1371ؽأّٛ، )« ؾباط دْٚ[ اٜفاحب لزا٘ی ]ؽ

خاعتٍاٜ ؽأّٛ در خزاعاٖ بشري، تدزبیات ؽ قی، ٚ هٚق ٚی در ؽنؿز ٚ ا٘ؾناء   
ٝ  (93: 1317)٘قزآبادی،  ی ایزا٘نی ن    ، حتٛر در دعتٍاِٜ ّٔٛن عیغتاٖ ن عزسٔیِٗ حٕاعن

؛ عناوت،  191-213: 1363)یارؽاطز، بٛد  ٌیز ٌزایی ٘ٛیغٙدٌاٖ آٖ چؾٓ وٝ اس دیزباس ایزاٖ
ی  خنٛا٘ی ٚ ٘مناِی در دٚرٜ   عٛ؛ رٚ٘ك عٙتِ ؽاٞٙأٝ اس یه (215، 194، 192، 189: 1383

اِ الا٘ی در بزابنز دؽنِٕٗ ٞٙندی ٚ ؽنزح خٙنً       ی ٍ٘ارػ لقـ ففٛی ٚ ٘یش اٍ٘یشٜ
ٝ        ؽاٜ  ؾباط دْٚ ٚ رٚایت دالٚری عااٞیاٖ اینزاٖ اس طزفنی دیٍنز عنبه ٘ٛیغنٙدٜ را بن

 ایی ادبیات ٔٙػْٛ ٘شدیه وزدٜ اعت. عزایی ٚ ٌٛ٘ٝ حٕاعٝ
 

 وگاری شاملً باسومایی عىاصزِ فزَىگی ًَیت ایزاوی در تاریخ
ٌینزد ٘ػینز باٚرٞنای     ٔیزاث فزٍٞٙی ٚ ؾٙافزی وٝ اس بغتز فزٞٙنً ٔنزدْ ریؾنٝ ٔنی    

ٞا ٚ د٘یای ٔادی ٚ ٔؿٙٛیِ عاوٙاٖ یه عزسٔیٗ، ٘نٛؾی   ٔزدٔی، ٞٙز ٚ ٔٛعیمی، عزٌزٔی
تٛا٘د ؾالیك آٟ٘ا را بنٝ   خاطزات ٔؾتزن ٚ ٍ٘زػ بٝ د٘یا را بزای آ٘اٖ فزاٞٓ وزدٜ وٝ ٔی

اػ بٛدٜ  ٞای خاؿِ خأؿٝ ٞٓ ٌزٜ بش٘د. وٙؼ افزاد در یه بافت فزٍٞٙی ٔتأثزاس اٍ٘ارٜ
ٚ ٌاٜ ٘یش ٘اخٛدآٌاٜ در ٌفتار ٚ ٘ٛؽتار خٛیؼ ایٗ ٔیزاث را ٔنٛرد اعنتفادٜ ٚ باستِٛیند    

تنٛاٖ در دٚ   ٍ٘اری ؽأّٛ را ٔنی  ؾٙافز فزٍٞٙی ٞٛیت ایزا٘ی در تاریخ وٙد. باسٕ٘ایی ٔی
 ب ؼ ٔادی ٚ ٔؿٙٛی ٔٛرد ارسیابی لزار داد.

 وگاری شاملً عىاصز مادی ًَیت فزَىگی در تاریخ -1
   ٝ فنٛرت   ٔٙػٛر اس ؾٙافز ٔادی آٖ ٚخٟی اس فزًٞٙ رٚسٔزٜ ٔزدْ اعت ونٝ خٛأنؽ بن

٘ػیننز ابشارٞننا )ٚعننایُ ٔننٛرد اعننتفادٜ در ّٕٔننٛط بننا آٖ در پیٛ٘نند ٞغننتٙد. ؾٙافننزی 
ٞا، ؾطزیات  وؾاٚرسی، خًٙ ٚ ریزٜ(، ٔغىٗ )بٙاٞا، ؽٟزٞا(، خٛران )رذاٞا، ٘ٛؽید٘ی

 ٝ ا٘ند.   ی اینٗ ؾٙافنز ٔنادی    ٚ ریزٜ(، پٛؽان، پیؾٝ ٚ ٔؾارُ، التقاد ٚ ٔؿیؾت اس خّٕن
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ارسیابی  ٍ٘اری طبیؿی اعت، أا ٔا ٔٛاردی را حتٛر ایٗ ؾٙافز ؾیٙی در یه ٔتٗ تاریخ
ٝ  خٛاٞیٓ وزد وٝ بٝ ٌٛ٘ٝ ونار ٌزفتنٝ    ای ٘أتؿارف اس عٛی ؽأّٛ در ٌشارػ رخدادٞا بن

 ؽدٜ اعت.
 شُزَا ي معماری( مسكه )بىاَا، -1-1

ای اس ٔنٛارد ؾٙافنزی اس بٙاٞنا ٚ ٔؿٕناری ایزا٘نی در هٞٙینت ٘ٛیغنٙدٜ در         در پنارٜ 
ٛد ٚ در ٔندح خداٚ٘ند   ی اثنز خن   ٌشارػ رخدادٞا اثزٌذار بٛدٜ اعت. ؽأّٛ در دیباچٝ

فزك ونزدٜ ونٝ    بارٌاٜبزخی اس ایٗ ؾٙافز را باسٕ٘ایی وزدٜ اعت. ٚی بزای پزٚردٌار 
. در تٛفنیف دؽنٕٙاٖ فنفٛی ٚ    (1/3: 1371)ؽنأّٛ،  اعت  خیٕٝٚ  عتٖٛ، طٙا دارای 

اسبىاٖ اس ٕٞٝ طنزف ینٛرػ   »بزد:  ٔ اِفاٖ داخّی ٘یش اس ؾٙافز ٔؿٕاری ایزا٘ی بٟزٜ ٔی
ٝ  بدٖ خاٖ آٚردٜ ؽنٟز بٙند   بزجٞدْٛ بز  « ٚخنٛدػ ... بنٝ تقنزف ... درآٚرد٘ند     لّؿن

باد رنزٚر ٚ  »وٙد:  . در خایی دیٍز ؽٛرؽٍزی را چٙیٗ ٚفف ٔی(1/138: 1371ؽأّٛ، )
رٚعننتاییِ »؛ یننا دیٍننزی را (1/164: 1371ؽنأّٛ،  )« دٔنناـ خننٛد راٜ دادٜ وننا پٙنندار بننٝ 
ٔؿٕناراٖ  »د ٚ عناس٘دٌاٖ بٙاٞنا را   خٛا٘ن  ٔی (1/248: 1371ؽأّٛ، )« ؽٙاعی حك ؽٟزعتاٖ

 وٙد. ٚفف ٔی (1/198: 1371ؽأّٛ، )« وؾٛر فطزت ٚ طزاحاٖ ؽٟزعتاٖ ٕٞت
ای اس  ٞا بٝ ٘ٛؾی بیاٍ٘ز ٞٛیت اختٕاؾی دٚرٜ ففٛی اعت. پنارٜ  باسٕ٘ایی ایٗ اٍ٘ارٜ

ٞنا اس رؽند    ی س٘دٌی ؾؾایزی )خیٕنٝ ٚ طٙنا ( ٚ دیٍنز تٛفنیف     ایٗ ؾٙافز ٕ٘ایٙدٜ
ی ففٛی ٚ تٕایش بیٗ عاوٙاٖ ؽٟز ٚ رٚعتا در عاختار خأؿٝ  ٚاخز دٚرٜؽٟز٘ؾیٙی در ا

ٝ    ٘یش تّفیك ایٗ اٍ٘نارٜ  ٔؿٕاراٖ وؾٛر فطزتحىایت دارد. تزویب  ٞنای   ٞنا را بنا ا٘دیؾن
 رعا٘د. ؾزفاٖ ٚ تقٛف ٔی

 اقتصاد ي معيشت -1-2
ٝ  ؾٙافز ٔزتبط با التقاد ٚ ٔؿیؾت خأؿٝ فٟٕنی بنزای    ؾٙنٛاٖ پنیؼ   ی ففٛی ٘یش بن

ؽأّٛ بٛدٜ وٝ در ٌشارػ رخداداٞا اس آٟ٘ا اعنتفادٜ ونزدٜ اعنت. ٚی در ؽنزح ٔینداٖ      
 ٌیزد وٝ با وؾاٚرسی ٚ أٛرات آٖ پیٛ٘د دار٘د: خًٙ ؾٙافزی را بٝ وار ٔی

 سـفىٙ زضٚزٖٚ  وطتظ ٘ٛ ططح    سـچطخ تّٙزٞماٖ ٝ ـٛيي وـتٛ ٌ
 واٜٚ جسٓ زا٘ٝ زض اٚ ٌطتٝ جاٖ    اٜـا٘ي ضظٍٔـظ٘سٌ ٗـطٔـذسٜ ـض
 اـاز فٙــٓ تثـطزی اظ ٞــسا وـج   اــضـحة ل اٖـزٞمٝ پیٛستٝ ـو
 جاٖ وٙسٜ ٌطت وطتأیس زَ اظ    ٌطت سٜــٓ پطاوٙـترِٛٝ چٛ ـٌّ

 (1/238: 1371ؽأّٛ، )
 ٝ ی آ٘نناٖ را در ٌشارؽننی  در خننایی دیٍننز ؾٙافننزی اس س٘نندٌی ؽٟز٘ؾننیٙی ٚ پیؾنن

 وٙد. ٔی٘أتؿارف اس ٘بزد با ؾثٕا٘ی باسٕ٘ایی 
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 اٖـج اظاضــص تثاعــٔتاضز ــ٘ی   ٖاـزوس ـتٗ ٌطاي طٜـحج وٝ زض
 ذطيس ٔيز ٚ »ش ٔي طیـطتفٙا ٔ    اٖ ٔي تطيسـج طخ واالیـ٘لضا 

 تطٌطٛزي زواٖ ـفطٚضپي حة     اظ ٚی ضٙٛز ٌطْ تاظاضیچٛ آٖ 
 (231 ٚ 1/230: 1371ؽأّٛ، )

آٖ درینا ٚ   تنٝ بغناط  ی تؾبیٝ وزدٜ ونٝ  راعتٝ باسارچیٗ ٔ ّٛلات خداٚ٘د را بٝ  ٞٓ
 .(1/4: 1371)ؽأّٛ، ا٘د  ٔؿادٖ

ایی ٘أتؿارف  ٞای فزًٞٙ ٔادی خأؿٝ ففٛی بٝ ٌٛ٘ٝ ٞا اس اٍ٘ارٜ ؽأّٛ در ایٗ ٌشارػ
یابی ایٗ  در ٔدح خداٚ٘د ٚ تٛفیف رسٍٔاٜ بٟزٜ ٌزفتٝ ٚ ٘ىتٝ لابُ تٛخٝ تفغیز ٚ ؾّت

 دا٘د. ٔؾیت اِٟی را ؾأُ ٚلٛؼ آٟ٘ا ٔیرخدادٞا در هٞٗ ٘ٛیغٙد اعت وٝ لتا ٚ 
 

 وگاری شاملً فزَىگی در تاریخ عىاصز معىًی ًَیت -2

ٞننای ٔننزتبط بننا ب ننؼِ ٔؿٙننٛیِ ٞٛیننت فزٍٞٙننی ایزا٘ینناٖ، خایٍنناٞی ٚیننضٜ در  اٍ٘ننارٜ
ٗ   لقـ ٞنا ّٔنی ٚ ٔنذٞبی، ٞٙزٞنای      اِ الا٘ی دارد. ؾٙافزی ٘ػیز آدا  ٚ رعنْٛ، آینی
ی  ٔٝ، س٘دٌی اعزارآٔیش، باٚرٞنا ٚ ؾمایند ٚ رینزٜ اس سٔنزٜ    ٞا، ادبیات ؾا ، عزٌزٔیایزا٘ی
 ٞایی اعت وٝ بزهٞٙیت ؽأّٛ در ٌشارػ رخدادٞا اثزٌذار بٛدٜ اعت. ٔؤِفٝ
 آداب ي رسًم -1-2

اِ الا٘ی، اس آدا  ٚ رعنْٛ ٚ فزٞٙنً    با تٛخٝ بٝ ٔتٗ رعٕی ٚ درباری بٛدٖ لقـ
ٚ رعْٛ ایزا٘ی ٔزاعٓ عنٌٛٛاری   ٘درت ع ٗ بٝ ٔیاٖ آٚردٜ اعت. اس ٔیاٖ آدا  ٔزدْ بٝ

( 1044بیؼ اس عایز ؾٙافز باسٕ٘ایی ؽدٜ اعت. ؽنأّٛ در ٌنشارػ خٙنً بنا ؾثٕنا٘ی)     
 وٙد: ای اس ٔفاٞیٓ ٔزتبط با ٔزاعٓ تدفیٗ ٚ عٌٛٛاری ایزا٘ی را باسٕ٘ای ٔی پارٜ

 سًٙ ٔعاضٕٞاٖ سًٙ ٌطتیص     عاضـٔ وسي ضا وٝ تط سط ٌطفتي
 طاضـسی ضـضيرتٙ اضٚضٜ ٔيـظ ل    عاضـضٕع ٔٛظش ٔطز ٚ ـپي س

 (1/231 :1371ؽأّٛ، )
عنزاید، باستِٛیند خأنٝ دریندٖ ٚ عنیاٜ       دْٚ ٔنی  لّی در ٔنزي ؾبناط   ابیاتی وٝ ِٚی

 پٛؽیدٖ در ٔزاعٓ عٛي اعت.
 س زٚضاٖـايـٕ٘ انـچٛز ـٞستي ذ ٝـجأ   اٖـاٖ جٟـالـاتٓ ذـای آ٘ست وٝ زض ٔـج

 طخ تٝ واْ زَ ٌطزٖٚ ٌطزيسـطا چـوٝ چ    ٕٞٝ ذّك جٟاٖ جأٝ سیاٞٙسٕٞچٛ ضة 
 (25-1/27: 1371ؽأّٛ، )

 َای ملی ي مذَبی آیيه -2-2

ٞای ّٔی ایزاٖ وٝ تٛعط ؽأّٛ باسٕ٘ایی ؽدٜ، ؾیند ٘نٛرٚس بزخغنتٍی     اس ٔیاٖ آییٗ
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ؾٙٛاٖ یه اعطٛرٜ عیاعی با تطٟینز ٚ ٘نٛ ؽندٖ ٌیتنی در      ای دارد. خؾٗ ٘ٛرٚس بٝ ٚیضٜ
 .(86: 1378)فىٛٞی، طبیؿی ٚ عیاعی اعت ٞای  پیٛ٘د ٚ دارای ٘ؾا٘ٝ

ؽادٔا٘ی ٔنداْ اس ٔاٞ نٝ    ٘ٛرٚسفبح فادق »٘ٛیغد:  ؽأّٛ درخّٛط ؾباط دْٚ ٔی
أید فاحب لزا٘ی پیٛعتٝ اس ابزٚی وٕاٖ ٘قنزت   ٞالَ ؾیدرایت خٛرؽید آیتؼ غاٞز 

. در بیؾننتز رخنندادٞای خٛؽننایٙد ٘ػیننز لتننُ ٚ (1/267: 1371ؽننأّٛ، )« تٛأٔننا٘ؼ پینندا
ٞای آینیٗ ٘نٛرٚس بنا ؾیند ٔنذٞبی       ؽدٖ ٔ اِفاٖ، تِٛد ؽاٜ ٚریزٜ ٕٞٛارٜ اٍ٘ارٜ ٔغّٛ 

فبح ؾید أیند ٚ ٘نٛرسٚ بٟدنت    »لزباٖ تّفیك یافتٝ اعت: چٙا٘ ٝ ؽب لتُ عزوؾاٖ را 
: 1371ؽنأّٛ،  ) «ؾیند أیند  »ٚ « ٘ٛرٚس ثنا٘ی »ٚ تِٛد ؽاٜ را  (1/133: 1371ؽأّٛ، )« ا٘دٚس

ی عیاعی ٘ٛرٚس حىایت اس تددیند حینات عیاعنی     خٛا٘د. باستِٛید اعطٛرٜ ٔی (1/215
ایزاٖ در دٚرٜ ففٛی دارد. ایٗ باسٕ٘ایی در تّفیك با آییٗ اعالٔی ؾیدفطز ا٘دناْ ٌزفتنٝ   

وٝ در آییٗ ٔذٞبی تؾنیؽ خایٍناٜ    تؿشیٝی  اعت. ؽأّٛ در ٔزي عّطاِٖ ففٛی، اس ٚاصٜ
 بٟزٜ ٌزفتٝ اعت؛ٚیضٜ دارد، 

 اٖــط ٔغـس پیـط وٙـٝ ذٛز ٟٔـا٘ــزضٔیر   طٚ عیصـذس عيۀــتع ای آ٘ست وٝ زضـج
 سٛسٗ ٚ سٙثُ ٚ ٘یّٛفطٚ ضيحاٖ ٚ سٕٗ    تط عيٝ وطز٘س تٝـٗ تعـزضي ٝـٖٛ جأـ٘یٍّ

 (25-2/27: 1374، )ؽأّٛ
 ایزاویَىزَای  -3-2

ٝ      پارٜ ونار رفتنٝ اعنت.     ای اس ؾٙافز ٞٙزی ٘یش تٛعنط ؽنأّٛ در ؽنزح رخندادٞا بن
 خٛد٘ٛیغٙدٜ ٌاٞی ؾٙافز ٔزتبط با ٞٙزٞای ایزا٘ی ٘ػیز ٔٛعیمی را بزای ٔزسبٙدی ٔیاٖ 

 ٞای ٌیزی اس ؽٛر ٚ احغاعی وٝ در ٞز یه اس ٌٛؽٝ وار بزدٜ اعت. ٚی با بٟزٜ بٝ دیٍزیٚ 
ایی در فدد آراینؼ ِفنع ٚ    ؽداؾت لشِباؽاٖ بٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛعیمی ایزا٘ی اعت، در ٕ٘ایؼ

ٞدزی ٚ خزیاٖ ٔحافزٜ 1058آید. در رخدادٞای  ٞا بز ٔی بٙدی ٔؿٙاییِ ایٗ رسْ فٛرت
 عزاید: ؽٛد، چٙیٗ ٔی ٚ تغ یز لّؿٝ بُغت، ٍٞٙأی وٝ پاعباٖ لّؿٝ لٙدٞار تغّیٓ ٕ٘ی

 اض حیطت زيسـذٛيص ضا زض حص    ضٙیس طا٘ٝـت ٌٛش ٞٛضص چٛ آٖ
 ٓــی زِص ظز غ ِٛٝـظٍ٘ٓ تٝ ـٞ    ٓـــجـاٖ عــطالیــٛای عــ٘اظ 

 ط زضزـس پـٝ ضـاِـٗ ظ٘ـوٝ زَ ٔ     ضٚ تٝ سٛی تعضي ٚ وٛچه وطز
 سـاضٜ وٙیـوٙ ٓــطاق عجــعاظ      سـاضٜ وٙیــح پـصّ اظــس طزٜـپ

 ی جًٙ است ٘ماضٜٔطزاٖ  اظـس     است اضج آًٞٙــذصّح ٘غٕٝ 
 طبـطوي ضـتتزٚض ٞٙسی تسَ      طبــٗ حـزض ايس جّٕٝ ـتٕٙايی

 اظــٙـٝ ضٟـ٘غٕس ـطز٘ـس وـتٙ     س جٍّٕي آٖ ضاظـس٘ـٛ ضٙیـچ
 (383: 1371)ؽأّٛ، 
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ٞای آٖ بزای ٔؿزفنی تٕاینُ بنٝ     ؽأّٛ در ایٙدا اس افطالحات ٔٛعیمی عٙتی ٚ ٔماْ
ی ؾزاقِ ؾدٓ در بزابنز ٞٙندٚاٖ ٘نٛؾی خنط      بزدٖ اس ٌٛؽٝ آراس ٘بزد بٟزٜ ٌزفتٝ ٚ با ٘اْ

ٖ  بیٍا٘ٝ ٚ خٛدی تزعیٓ وزدٜ اعت. ٞٓ دادٖ دعنت پناییٗ دؽنِٕٗ     چٙیٗ ٚی بزای ٘ؾنا
وٙند   ٟا بٝ تغّیٓ، با سباٖ ٔٛعیمی ایزا٘ی ٌٛؽشد ٔنی ٌیزی ٚ تزریب آ٘ ٞٙدی در ایٗ لّؿٝ

 ٔغّٛ  خٛاٞد ؽد: ٔ اِف٘ٛای 
 ضطب ٚ ٘طمت تٟٓ ٔٛافك ٘یست     ٓ ٔطاتك ٘یستـَٛ ٚ فعّت تٟـل

 ٛبــٔغّ فـاِـٛای ٔرــ٘ٚظ      ٛی ٔٙىٛبـتا وي اظ جُٟ ٔیط
 اٖـأ اضـحصٗ ــزض زأچًٙ      اٖـظٚز تايس ظزٖ تٛاظ زَ ٚ ج

 (1/384: 1371ؽأّٛ، )
چٙیٗ در ؽزح حاَ خٛد بزای بیاٖ پیزی ٚ ضؿف خغٕی خٛیؼ اس ٔقطّحات  ٞٓ

ی ٘ماؽاٖ در طزاحی بنٛدٜ،   وٝ خاوٝ (1/13: 1371ؽأّٛ، ) ٌزدٜٞٙز ٘ماؽی دٚرٜ ففٛی، 
 ٌیزد. بٟزٜ ٔی

 َا سزگزمی -4-2

ٔنزدْ  ٞا، ٔىفیات ٚ ریزٜ اعت وٝ در فزًٞٙ  ٞا أٛری ٘ػیز باسی ٔٙػٛر اس عزٌزٔی
ی ففٛی ٚخٛد داؽت. ؽأّٛ در ؽزح رخندادٞایِ ٘ػنأی ٘ینش     ی ایزاٖ در دٚرٜ خأؿٝ
ٌیننزد ٚ بزخننی  ای اس تزویبننات خننٛیؼ را اس فزٞٙننً ٔننزدْ ٚاْ ٔننی  ی پننارٜ ٔایننٝ بُننٗ

ٞای ٔزدْ در خأؿٝ ففٛی ٘ػیز وارذ باسی وٛدوناٖ، لناب بناسی را باستِٛیند      عزٌزٔی
ٞدنزی بنزای ٘ؾناٖ دادٖ     1044د ؾثٕنا٘ی در  وٙد. در ؽزح خًٙ ؽاٜ ففی بنا ٔنزا   ٔی

 بزد؛ ٞای وٛدوا٘ٝ ٔزعْٛ درفزًٞٙ ؾأٝ بٟزٜ ٔی ٞای ففٛی اس باسی بزتزی آتؼ تٛب
 ٛ واغص وٝ طفالٖ زٞٙسش تثازـچ    ٔیٍطازضسی پاضٜ، چٖٛ تٛج زْ 

 (1/223: 1371ؽأّٛ، )
٘ٛیغنٙدٜ  خایی دیٍز بٝ ٍٞٙاْ عؿایت دٚ تٗ وٝ ٔٙدز بٝ اس دعنت رفنتِٗ ؽنغُ     در
 ٌیزد: ؽٛد، بزای تٛفیف ایٗ رخداد اس فزًٞٙ ٔزدْ ٚاْ ٔی ٔی

 (2)سٝ پّطتٞطزٚ زضشات ٔعٙي      ط زٚ تس سىٝ چٛ ظضزٜ زضتـٞ
 (1/14: 1371ؽأّٛ، )
ی  نن ٔینٜٛ   وٛوٙنار   در ٌشارػ ٔیداٖ رسْ با ؾثٕا٘ی ٚ خدا ؽدٖ عَز عزباساٖ اس ٚاصٜ

 وٙد؛ ٔىفیات بٛد ن اعتفادٜ ٔی ی آٖ اس ی ففٛی دْ وزدٜ خؾ اػ وٝ در دٚرٜ
 وٛوٙاضی  ٛ ذطراش اظ لثٝـچ    ٕٞي ضيرتي سط ظ تطج حصاض

 (1/237: 1371ؽأّٛ، )
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 ادبيات عامٍ -5-2
ب ؼ ٞز خأؿٝ ادبینات ٚ سبنا٘ی اعنت ونٝ ارتبناط       تزیٗ ؾٙافز ٞٛیت یىی اس ٟٔٓ

ی فنفٛی، سبناٖ فارعنی     ؽنٛد. در دٚرٜ  ٔزدْ را ٕٔىٗ ٚ ٔٛخب ٕٞبغنتٍی آ٘ناٖ ٔنی   
ٍ٘اری تثبیت ؽند ٚ درباریناٖ در وٙنار آٖ اس سبناٖ      ؾٙٛاٖ سباٖ رعٕیِ دیٛا٘ی ٚ تاریخ بٝ

ٝ   تزوی اعتفادٜ ٔی اػ، در ؽنزح حناَ ٔینزسا فناِح      ر تُزونی ررنٓ تبنا   وزد٘د. ؽنأّٛ بن
وناْ بیناٖ را بنٝ    »دا٘د وٝ  االعالْ در تبزیش ٚ اؽؿار تزوی ٚی، اٚ را فارط سبا٘ی ٔی ؽیخ

عاٖ افُ را بنز سبناٖ    . بدیٗ(2/79: 1374ؽأّٛ، )« چاؽٙی ؽىز اِفاظ تزوی آِٛدٜ ٕ٘ٛدٜ
د. ؽأّٛ ٔتنأثز  دا٘ رعٕی یؿٙی فارعی ٌزفتٝ ٚ تزوی را درحىٓ چاؽٙی بزای فارعی ٔی

 وٙد: اس بافت فزٍٞٙیِ بزخاعتٝ اس آٖ اس سبا٘شدٞای ٔزدْ در ؽزح رخداداٞا اعتفادٜ ٔی
. در خایی دیٍنز  (1/14: 1371ؽنأّٛ،  )دا٘د  ٔی« دؽٕٗ دا٘ا را بٝ اس ٘اداٖ دٚعت»ٚی 

 :پاعخ اسبىاٖ را چٙیٗ آٚردٜ اعت
 تحـس ٌّیٕت تىـٗ پـا زضاظ    ٔىٗ تٙس ذٛيي ٔىٗ تطوتاظ

 (1/180: 1371ؽأّٛ، )
« در ونار بنٛد  ٕٞاٖ آػ اس ایٗ واعٝ »٘ٛیغد:  در بیاِٖ ادأٝ یافتٗ خًٙ با ؾثٕا٘ی ٔی

 دارد: (. عزوؾاٖ را با ایٗ سبا٘شد اس ٔمابّٝ با ؽاٜ بزحذر ٔی222)ٕٞاٖ: 
 ٌیطز ٌّٛ ِمٕٝ چٖٛ ضس تعضيوٝ     طيـاٜ ستـس وسي ضظْ ضـٛيـ٘ج

 (1/224: 1371ؽأّٛ، )
 ی خٕؿی، ایٗ سبا٘شدٞایِ آؽٙا را در فزًٞٙ ٔزدْ در تٛفنیف  رخٛؼ بٝ حافػٝؽأّٛ با 

 وار ارتباط ٔ اطب با ٔتٗ را ٘یش تغٟیُ وزدٜ اعت. وٙد وٝ ایٗ رخدادٞا باسٕ٘ایی ٔی
 سوذگی اسزارآميش -6-2

بزخی اس ؾٙافز فزًٞٙ ٔزدْ وٝ با س٘دٌی ٚ باٚرٞای اعزارآٔیش ٘ػیز خادٚ، طّغنٓ،  
 ریزٜ ٔزتبط اعت، بٝ هٞٙیت ٘ٛیغٙدٜ ٚ ٔتٗ اثزػ راٜ یافتٝ اعت: ؽیٜٛ خّب ٔحبت ٚ

ٌیزی اس باٚرٞای خزافی ٔا٘ٙد: عنحز، خنادٚ    ؽأّٛ اعتحىاْ بزٚج لٙدٞار را با بٟزٜ
 طّغٓ تغ یز آٖ ٔفتاحپز٘یزً٘ آٖ لّؿٝ ٌزدیدٜ  طّغٓداخُ »وٙد:   ٚ طّغٓ، تقٛیز ٔی

اعنت ونٝ    طّغنٕی بزج ثا٘ی ٌٛینا  . »(1/409: 1371ؽأّٛ، )« را بدعت ٕٞت در آٚرد٘د
بؿٙایت لنادر ٟٔنیٗ خٟنت أتٙناؼ دعنت تقنزف دؽنٕٗ فیّغنٛف رفند بٙند الّنیٓ            

ٌٛ٘ننٝ رٚایتٍننزی  . ایننٗ(1/409: 1371ؽننأّٛ، )« ٌغننتزی بمنناٖ٘ٛ حىٕننت بغننتٝ دا٘ننؼ
 ٝ ٖ   رخدادٞای تاری ی اس عٛی ؽأّٛ عبه پزداسػ ٚی را بٝ لقن ٞنای   ٌنٛیی ٚ داعنتا

ٞای ایزا٘ی ٘ػیزوّیند   ای اس ؾٙافز افغا٘ٝ ایٙدا ٘یش باسٕ٘ایی پارٜ وٙد. در ایزا٘ی ٘شدیه ٔی
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ؽنٛد. لٟزٔناٖ رٚاینت ؽنأّٛ ٘ینش       طّغٓ رارٞا ٚ باسٕ٘ٛدٖ آٖ تٛعط لٟزٔا٘اٖ دیدٜ ٔی
ٌذر٘د. ٚی احٛاَ  ٞای داعتاٖ ٔی ا٘د وٝ بٝ دعت ٕٞت خٛیؼ اسخاٖ خٍٙاٚراٖ ففٛی

 وٙد: رٚایت ٔی ی لّؿٝ لٙدٞار چٙیٗ ٞٙدیاٖ را بٝ ٍٞٙاْ ٔحافزٜ
 س زضـٝ تستٙــعـس زض لّـ٘طستٙ     سٚ اظ آٖ تاذثطـچٛ ضس ذیُ ٞٙ

 ٛزـس عـضعّٝ ٔا٘ٙ زض آٖ ٔٙسَ     ٘طستٙس آٖ تیطٜ ضٚظاٖ چٛ زٚز
 (1/409: 1371ؽأّٛ، )
ی  ی ٚ داینزٜ  حّمٝٔٙدَ در ایٙدا ٘ٛیغٙدٜ با تقٛیزعاسیی سیبا، دٚدِ ٔیداٖ ٘بزد را بٝ 

 .(13/19096: 1373)دٞ دا، خٛا٘ٙد وٝ در آٖ اٚرادِ افغٖٛ خٛد را ٔی ٕ٘ٛدٜ  خادٌٚزاٖ تؾبیٝ
ی لٙندٞار بناٚرِ    ؾّی خاٖ افؾار درخزیاٖ ٔحافزٜ تٛفیف ؽأّٛ اسوؾتٝ ؽدٖ وّب

 وٙد: ٔزدٔی دربارٜ خٛاؿ ُٟٔزٜ در دِزبایی را باسٕ٘ایی ٔی
 وٝ تا ٟٔطٜ ساٖ زَ ضتايس تٛضا     ٛضاـٛ٘ٝ ِعة آظٔايس تـطٌـظٞ
 تثیٗ تا چٝ زاضز حمّٝ زاض سپٟط     اٜ ٚ ٟٔطـطٜ ٔـط اظ ٟٔـط ٟٔـتث

 (1/364: 1371ؽأّٛ، )
 . بايرَا ي عقایذ7-2

ی درٚ٘ی ٞٛیت فزٍٞٙنی ینه خأؿنٝ ٚ ٔحنٛر ٚ      باٚرٞا ٚ ؾماید ب ؼ ٟٔٓ ٚ الیٝ
ی طب، ٘دنْٛ، فّغنفٝ، ؾزفناٖ ٚ     ٞای ٔٛخٛد دربارٜ بیٙی افزاد اعت. اٍ٘ارٜ ٔبٙای خٟاٖ
ای اس اینٗ   ؽٛد. پارٜ بیٙی افزاد ٔی  ی ٘ػاْ ا٘دیؾٝ ٚ خٟاٖ در یه خأؿٝ بزعاس٘دٜتقٛف 

      ٝ ی  ؾٙافز در ٞٛیت ایزا٘ی دیزیٍٙنی دارد ٚ بزخنی ٘ػینز تمندیزٌزایی در ٘ػناْ ا٘دیؾن
 ی ففٛی رٚاج بیؾتزی یافتٝ اعت. خأؿٝ

ٞا ٚ ؽٙاعی ایزا٘ی را در هوز رخنداد  ؽأّٛ باٚرٞای ٔزدٔی دربارٜ ختز)ؼ( ٚ ٌیتی
ی حتنزت   وٙد. در بیناٖ چٕنِٗ عنٙدزی باٚرؾأیا٘نٝ دربنارٜ      ٚفف أاوٗ باستِٛید ٔی

ٓ    ی بزوت، ٔٛوُ بز آ  ؾٙٛاٖ ٔایٝ ختز)ؼ( بٝ ٖ   ٞنا ٚ رإٞٙنای ٌن ٞنا   ٌؾنتٍاٖ در بیابنا
 ( را باستفغیز وزدٜ اعت.39، 31: 1382)ٔیزؽىزایی، 

 ذضط ٘ثي زضتثاٖزض آ٘جاست      ظٔیٙص ٕٞٝ سثعٜ زضتص جٛاٖ
 (1/248: 1371)ؽأّٛ، 

٘ٛیغٙدٜ باٚرِ وٟٗ ایزا٘ی در ٔٛرد لزار ٌزفتٗ سٔیٗ بز پؾت ٌناٚ ٚ ٌناٚ بنز پؾنت     
ٞا در ٔیداٖ  را در رٚایت آتؼ تٛپ ا٘ٝ (5: 1380پٛر،  ؛ افزاعیا 1/28: 1373)بّؿٕی، ٔاٞی 

در ٌناٚ ٔناٞی    ٞای لّؿٝ وٛ  پؾت اس بغیاری عٍٙیٙی آٖ تٛب»وٙد:  ٘بزد باسٕ٘ایی ٔی
 .(507: 1371)ؽأّٛ، « ؽىغتٝ ٞٓ
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٘دنٛٔی،   ٞایی ٘ػینز باٚرٞنای   ی ؽأّٛ باسٕ٘ایی اٍ٘ارٜ ی درخٛر ٘ػز در ا٘دیؾٝ ٘ىتٝ
اینی ٔنزدْ اینزاٖ ِدٚرٜ     ی ٘ػاْ ا٘دیؾٝ ٌزایی، تمدیزٌزایی ٚ عایز ؾٙافز بزعاس٘دٜ خزافٝ

 ففٛی اعت.
ایی عؿد ٚ٘حغی بٝ ٞز ینه اس عنتارٌاٖ    اس دیزباس در باٚرٞای ٘دٛٔی ایزا٘یاٖ ٌٛ٘ٝ

 .(356: 1362)بیزٚ٘ی، دٞٙد. چٙا٘ ٝ سحُ ٚ ٔزیخ ٘حظ ٚ ٔؾتزی ٚ سٞزٜ عؿد٘د ٘غبت ٔی
دا٘د  دار در بزج لٛط ٔی ٘ٛیغٙدٜ ؾّت ٔزي ؽاٜ اعٕاؾیُ دْٚ را غٟٛر عتارٜ د٘باِٝ

در ؽنب   ٔبنارن ٘یأندٜ  ٌٚنٛ بنزٚی    اعت ایٗ ٌفنت ؽاٜ[ ٌفت: دؽٕٗ خاٖ ٔٗ ایٗ »]
ٗ (101: 1371)ؽأّٛ، « رٔتاٖ... بٕزك لِٛٙح درٌذؽت عیشدٞٓ عناٖ بنا ٚخنٛد     . بندی

لزا٘ی با ٘حغنی ؾندد عنیشدٜ در ٘نشد      الزار بٝ بیٕاری ؽاٜ، بدؽٍٛ٘ی آٖ عتارٜ ٚ ٘یش ٞٓ
ار ؽاٜ لّٙندر  وٙد. ٚی بارػِ باراٖ ٚ فزٚری تٗ ب ؾی اسدیٛار حق ؾأٝ را باستفغیز ٔی

َ ؽنٛاٞد  »ی ؽناٜ ٔحٕند خدابٙندٜ ن را اس      ن ؽٛرؽی دٚرٜ لشِباؽناٖ در بزابنز آٖ   « البنا
در خّنٛط ؽناٜ ؾبناط    بناراٖ  ؛ أا بارػ (111ٚ  1/110: 1371ؽأّٛ، )دا٘د  ٔی« بداختز»

. (126: /1371ؽأّٛ، )ٕ٘اید  ی عزعبشی لّٕداد ٔی ٌزفتٝ آٖ را ٔضدٜ« ٘یىٛ فاَبٝ »اَٚ را 
ٚی ٌاٞی بزای ٔؿزفی ؽٛرؽیاٖ اس باٚرؾأیا٘ٝ در فزًٞٙ ایزا٘نی بٟنزٜ بنزدٜ ٚ آ٘ناٖ را     

 وٙد. خطا  ٔی (1/399: 1371ؽأّٛ، )« عتارٜ عٛختٍاٖ»
ٞدنزی ونٝ بنا تّفنات خٍٙناٚراٖ       1044در خًٙ با ؾثٕا٘ی بز عز لّؿٝ اینزٚاٖ در  

 دا٘د: ففٛی ٕٞزاٜ بٛد، ٘حغی اختزاٖ را ؾأُ ایٗ ؽىغت ٔی
 ط ٔیٕٙٛزـطاٖ ٘ظـُ ايـوٝ تط اٞ    تٛز ٞفت اذتط ٘حسٞط تطج تٝ 

 (222: 1371)ؽأّٛ، 
اینی ٘أتؿنارف    ٞا ٘یش بٝ ٌٛ٘ٝ ی درٔاٖ بیٕاری ٞای ٔزتبط با طب ِعٙتی ٚ ؽیٜٛ اٍ٘ارٜ

فٟٕی بزای ؽأّٛ در ؽزح رخدادٞا بٛدٜ اعت. ؽأّٛ رٚػ عٙتی اعتفادٜ  ؾٙٛاٖ پیؼ بٝ
ٔنیٓ  »وٙند:   پشؽىی عٙتی ایزا٘نی در ٔندحِ ؽناٜ باسٕ٘نایی ٔنی     اس ٔٛٔیایی ٚ ٔزٞٓ را در 

٘ننِٝ ٘اعننٛر دَ  ٔننزٞٓ»؛ (1/2: 1371ؽننأّٛ، )« خاطزٞننای ؽىغننتٝ ٔٛٔینناییٔزحٕتننت 
. دیٍز تٛفیف سیبای ؽأّٛ در ٚفف تٛپ ا٘ٝ اعنت ونٝ   (1/7: 1371ؽأّٛ، )« ٞٙزٔٙداٖ

 اعت:طبابت بز پایٝ اخالط چٟارٌا٘ٝ در پشؽىی عٙتی را باسٕ٘ایی وزدٜ 
 عالجٛزا ـٕٞي جست اظ تٟط س      عاجـٔ ٛزاـسزض آٖ ضظٍٔٝ تٛج 

 ٚ سٛزايص آٔس تجٛش صفطاوٝ       ٛشـسش تٍـفتیّٝ ضٔٛظی ضسا٘
 ازـٚ تاضٚ فت ســپیچیاضٜ ــت زَ      ازـظ تس ِمٕٝ ضز وطزٖ آيیٗ ٟ٘

 (1/231: 1371ؽأّٛ، )
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ایی رٚاج یافت وٝ بٙا بٝ ٘مُ ؽاردٖ، ایزا٘یناٖ   ی ففٛی تمدیزٌزایی بٝ ٌٛ٘ٝ در دٚرٜ
ٗ   لّٕنداد ٔنی   (2/761: 1372)ؽناردٖ،  « ٔىتنٛ  »ی رخندادٞا را    ٕٞٝ عناٖ   وزد٘ند. بندی

داد ٚ ایٗ  ی ایزا٘یاٖ را درایٗ دٚرٜ تؾىیُ ٔی ٞای ٘ػاْ ا٘دیؾٝ تمدیزٌزایی یىی اس ٔؤِفٝ
ی حّٕٝ ٚؽأّٛ در تفغیز عٛا٘ح ٚ رخدادٞا لابُ ردیابی اعت؛  ٍ٘اری ا٘دیؾٝ در تاریخ

« ٔٛافك تمندیز ّٔنه لندیز   »ٞدزی ٚ لتُ ٚ رارت آ٘دا را:  993ؾثٕاٖ پاؽا بٝ تبزیش در 
وٙد. ؽزح رفتٗ خٛد اس عنٕتِ ٔغنتٛفی در عیغنتاٖ     ؾّت یابی ٔی (111: 1371)ؽأّٛ، 

وٙد:  عاالری ایزا٘ی تٛفیف ٔی بٝ لٙدٞار را با تّفیك ٔفاٞیٓ تمدیزٌزایا٘ٝ با ؾٙافز دیٛاٖ
ویفیت ٘دنات را بنٝ تقندیك     دفتزخا٘ٝ تمدیزاِحغا   آخزاالٔز ٔحزر آٖ دفاتز خالفٝ»

اس خٙظ لغٕت  اِغتٚ ٞز چٝ اس رٚس  رعا٘یدٜ بدعت ٕٞتٓ داد٘دلتا ٔغتٛفی دیٛاٖ 
ٌذاؽنتٙد   ٔمدرإِمزر ٘داؽت، بٟٕاٖ دعتٛر لّٓ بز لّٓ ٔمزری  ٘قیبٓ بٛد ٚ تغییز أىاٖ

ٝ (11-1/12: 1371ؽننأّٛ، )« رٚسیننٓ را ... ٘ٛؽننتٙد  بننزاتٚ ی  . اٚج باستِٛینند ا٘دیؾنن
 اِ الا٘ی ایٗ ابیات ؽأّٛاعت: تمدیزٌزایی در لقـ

 ٘ساضز جٛی وٛضص ٚ سعي سٛز    ٛزـٚج ٛاٞس وٝ ياتسـچٛ ايعز ٘ر
 طچٝ ذٛاٞس ٕٞاٖ ٔیطٛزـذسا ٞ     ط چیع ذٛاٞي ٘ٝ آٖ ٔیطٛزـتٛ ٞ

 (1/477: 1371ؽأّٛ، )
ٝ   ٌٕاٖ ا٘دیؾٝ بی ٞنای ٘ػناْ ا٘دیؾنٝ ٚ     ٞای ؾزفاٖ ٚ تقٛف اس دیزباس یىنی اس ٔؤِفن
ٞا بز یه ؾآِ رٚحا٘ی تأوید ٚ  عاخت. در بیؾتز ایٗ عٙت ؽٙاعی ایزا٘یاٖ را بزٔی ٞغتی
ٌیزی حیات بؾزی ٘غبت بٝ حیات ٔافٛق اعت ٚ اینٗ ا٘دیؾنٝ را ونٝ در تناریخ      خٟت

ی فنفٛی اینٗ    . در دٚرٜ(56: 1383)٘قنز،  دٞند   ایزاٖ اعتٕزار یافتنٝ اعنت، ٘ؾناٖ ٔنی    
ررٓ فزاس ٚ فزٚد، عنٟٕی ٚینضٜ در هٞٙینت ٔٛرخناٖ درتبینیٗ رخندادٞای        ٞا بٝ ا٘دیؾٝ

 تاری ی دارد. ؽأّٛ بزای تغىیٗ ٚ عزپٛؽی بز ؽىغنت ایزا٘یناٖ در لّؿنٝ ٔٙؾنٛر در    
 وٙد: ٔیاؾتباری د٘یا، رخداد را رٚایت  ق( با ابیاتی اس بی1058) ٞٙدیاٖ بزابز

 تطز صطفٝ آ٘ىس وٝ اظ ذٛز ٌصضت    ٗ پٟٗ زضتـي زض ايـا٘ـای فـظ ز٘ی
 طـٛز ذٛتتــا تــا اظ ايٙجــوٝ آ٘ج    طـطز صاحة ٞٙـٝ ای ٔـٔرٛض غص

 (1/501: 1371ؽأّٛ، )
ٞنای ؾزفناٖ ٚ تقنٛف     ؾبناط دْٚ اس اٍ٘نارٜ   ٚی در تٛفیفات ٚ ٔدایح خٛد اس ؽاٜ

فٛا  ٕ٘نای ٔقناِح دینٗ ٚ د٘ینٛی ٚرای      ی آییٙٝٔٙیزػ  ضٕیز»ٌیزد:  ایزا٘ی بٟزٜ ٔی
. ؽنداؾت  (1/448: 1371ؽنأّٛ،  )«اعت فٛری ٚ ٔؿٙٛی ؾآِ آرایؼ چٟزٜ ٌؾای ٔمافد

؛ (1/445: 1371ؽنأّٛ،  )« عاِىاٖ طزیك خًٙ»عااٞیاٖ ٚ فزٔا٘دٞاٖ ٘ػأی با ؾباراتی ٔثُ
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ٖ   ٔزیند ینه   » ؛(1/452: 1371ؽأّٛ، )« ی ؽداؾت ٘ٛػ خٕ ا٘ٝ فاف» « ر٘نً پینز ٔغنا
؛ ٚ اعنتحىاْ بنزٚج را   (1/338: 1371ؽنأّٛ،  )« خاٖ ٚالف رٔٛس»؛ (1/453: 1371ؽأّٛ، )

ؽنزح   (1/509: 1371ؽنأّٛ،  )« ٘ؾیٙی ٌٛؽٝٙد در فاحب حاِ ابداَ دٚ تٙٛٔٙد»با ؾبارتِ 
ٔزفنٝ  خا٘ماٜ فاف ضٕیزپیز»دٞد. در ؽزح حاَ بزخی اس ؽؿزاء آ٘اٖ را با اِمابی ٘ػیز  ٔی

 لندٜٚ »ٚ  (2/79: 1374ؽنأّٛ،  )« اربنا  فىنزت   (3)لندٜٚ  ؛(2/75: 1374ؽأّٛ، )« اِ اِی
وٝ ؾبارات ٔتداَٚ در فزًٞٙ تقٛف ٚ ؾزفاٖ ایزا٘ی اعنت،   (2/93 :1374ؽأّٛ، )«اِؾؿزاء

رٚی آب»وٙد. در رٚایت خًٙ ٚ بیاٖ ٞالونت دؽنٕٙاٖ بیؾنتز اس ؾبنارت:      تٛفیف ٔی
وٝ بیاٍ٘ز اعتٕزار  (439، 1/368: 1371ؽنأّٛ،  )«فٙا رفت آتص تازٚخٛد ٔ اِف بٝ  ذان

 بزد. خایٍاٜ ؾٙافز اربؿٝ در تىٛیٗ ٞغتی، در٘ػاْ ا٘دیؾٍی ایزا٘یاٖ اعت، بٟزٜ ٔی
ٌزایی عیاعی بٛٔی ایزاٖ )خافٝ ٍٞٙناْ ضنؿف    با تٛخٝ بٝ تزویب ؾؾایزی ٚ خٙاح

خٕؿنی ایزا٘یناٖ   حىٛٔت ٔزوشی( عِٟٓ ایٗ ؾٛأُ ٔؾتزن فزٍٞٙی در اعتٕزار ٞٛینت  
. حتننٛر پزر٘ننً (45: 1393)ٔتننی، یابنند  ای ٔننی ی فننفٛی بزخغننتٍی ٚیننضٜٜ  در دٚر

ب نؼ   ٞای ٞٛینت  ؾٙافز ِٔؿٙٛی ٞٛیت فزٍٞٙی ایزا٘یاٖ در اثز ؽأّٛ، پٛیایی ایٗ ٔؤِفٝ
 دٞد. را در بغتز خأؿٝ ٘ؾاٖ ٔی

 
 وگاری شاملً تاریخی ایزاويان در تاریخ  باسومایی ًَیت

یٗ ٚخٜٛ ٞٛیت ٞز خأؿٝ بُؿد تاری ی آٖ اعت. ٞٛیت تناری ی آٌناٞی   تز یىی اس ٟٔٓ
ی تاری ی ٚ احغاط تؿّك خاطز بداٖ اعت. ٞٛیت تناری ی آٌناٞی اس    ٘غبت بٝ پیؾیٙٝ

ٞای ٟٔٓ ٚ رخداداٞا پزإٞیتِ تاریخ، داؽتٗ احغاط ٔثبت ٚ ٔٙفی ٘غبت بنٝ   ؽ قیت
 .(302: 1378)ٔؿٕار، ٌیزد ا دربزٔیآٖ ٚ ٔیشاٖ إٞیت دادٖ بٝ ؾٙافز تاری ی در ٞزخأؿٝ ر

ی ؽأّٛ در لاِب تٛخٝ بٝ ؾٙافزی اس تاریخ  باسٕ٘ایی ٞٛیت تاری ی ایزا٘یاٖ در ا٘دیؾٝ
 ؽٛد. عیاعی ٚ عزسٔیٗ ایزاٖ ٕ٘ٛدارٔی  ای ٚ ّٔی ایزاٖ، تاریخ دٚرٜ اعالٔی، ٔیزاث اعطٛرٜ

 باسومایی تاریخ ملی -1-1
ی تناری ی   ی ٌذؽتٝ تاریخ ّٔی ایزاٖ دربزٌیز٘دٜ رٚایت ٚ رخدادٞای ٔغتٙد دربارٜ

ی ففٛی  ٍ٘اری دردٚرٜ ی اعاطیزی تا پیؼ اس ٚرٚد اعالْ بٝ ایزاٖ اعت. تاریخ اس دٚرٜ
ؽند   ٞای پیؾیٗ بٛد ٚ در لاِب ؾٕٛٔی، دٚدٔا٘ی ٚ عّطا٘ی ٍ٘اؽتٝ ٔی خٛار دٚرٜ ٔیزاث
ـ (224-9: 1376)آراْ،  ٍ٘ناری عنّطا٘ی ن پنزداختٗ بنٝ       ِ النا٘ی در هینُ تناریخ   ا . لقن

عاٖ درٔمایغنٝ بنا تنٛاریخ ؾٕنٛٔی، وٕتنز       ٌیزد. بدیٗ لزار ٔی نرٚیدادٞای یه پادؽاٜ  
 ٔداَ پزداختٗ بٝ وّیت تاریخ ایزاٖ را داؽت.
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ٞنایی اس تؿّنك    ی تاری ی ایزاٖ در لاِب رٌٝ ٍ٘اری ؽأّٛ، تٛخٝ بٝ ٌذؽتٝ در تاریخ
ٝ    ىٛٔتی، ؽاٞاٖ ٚ ریزٜ باسخاطز بٝ ؾٙافز ح ٝ  ٕ٘ٛد داؽنتٝ اعنت. بن ْ اینی ونٝ    ٌٛ٘ن  بٟنزا

ؾٙٛاٖ ٕ٘ادی بزای ٔبدأ تاریخ ٚ ؽٕارػ ٔدت حىٛٔت ؽاٞاٖ لزارٌزفتنٝ اعنت: در    بٝ
ٔدت ؾٕز آٖ حتزت ؽقت »٘ٛیغد:  ی ؽاٜ طٟٕاعب اَٚ ٔی ؽزح ٔ تقزػ اس دٚرٜ

در ّٕٔىنت اینزاٖ   ٚ چٟار عاَ ٚ یه ٔاٜ ٚ بیغت ٚ ؽؼ رٚس بٛد ٚ ٔدت عنّطٙت اٚ  
پٙداٜ ٚعٝ عاَ ٚ ؽؼ ٔاٜ ٚ بیغت ٚ پٙح رٚس ٚ بٝ ٘یابت اس ٚاِد بشرٌٛار ٔدت ٞؾنت  

ونٝ اس سٔناٖ    حىایت خٛالیٗ عّفا٘د. بداٖ ای خٛیای  عاَ در خزاعاٖ حىٛٔت وزدٜ
ِغایت حاَ لز  ٞشارٚ دٚیغت ٚ پٙداٜ عاَ باؽد، احدی اس عالطیٗ سٔناٖ   بٟزاْ ٌٛر

)ؽنأّٛ،  « خٙت ٔىاٖ در بالد اینزاٖ پادؽناٞی ٘ىنزدٜ اعنت     بٝ طَٛ ٔدت عّطٙت ؽاٜ
. در بیاِٖ عّطٙت ؽاٜ ؾباط بشري ٘یش ٕٞنیٗ رٚینٝ را دارد ٚ بنا احتغنا      (1/94: 1371
ٝ     دٚرٜ عنٗ  »ی عنّطٙت بزعنا٘د:    ی حىٛٔتؼ درخزاعاٖ ٚی را بنٝ اٍِنٛی پٙدناٜ عناِ

ّطٙتؼ در ٔباروؼ پٙداٜ ٚ ٘ٝ عناَ ٚ ٞؾنت ٔناٜ ٚ بیغنت ٚ عنٝ رٚس بنٛد ٚ ایناْ عن        
 .(1/205: 1371ؽأّٛ، )« خزاعاٖ ٚ ؾزاق چُٟ ٚ ٘ٝ عاَ

ِؾىز عّٓ »ای  اعطٛرٜا٘یزاٖ ِدر لقـ اِ الا٘ی، دؽٕٙاِٖ ففٛی ٌاٜ در لاِب ٕٞاٖ 
ٝ « افزاعیا »وٝ بٝ فزٔا٘دٞی  (1/164: 1371ؽأّٛ، )ا٘د «تٛرٚ ٝ  »ی  ٚ حیّن ...  پینزاٖ ٚیغن

ٝ   بٝ ایزاٖ ٔی (1/436: 1371ؽأّٛ، )« ٌزعیٛس]ٚ[  ٝ »ؾٙنٛاٖ   تاس٘د ٚ ٌناٜ بن ؽنأّٛ،  )« رٚٔین
. در ایٙدا ؽأّٛ دؽٕٙاٖ ِففٛی را با دؽٕٙاٖ تاریخ اعاطیزی ایزاٖ ٚ (12-111 /1: 1371

 ٘یش رٚٔیاٖ پیٛ٘د سدٜ اعت.
ٞنای پادؽناٞاٖ اعناطیزی     ی حىٛٔت بز ایزا٘ٙد وٝ ٚیضٌنی  فزٔا٘زٚایاٖ آٍ٘اٜ بایغتٝ
ُ    عناٖ ّٔنه ٘قنزت    ٘ضادٜ باؽد. بدیٗایزاٖ را داؽتٝ ٚ تبارؽاٖ  خناٖ  »خناٖ حناوٓ سابن

ٓ  ی دٚدٔناٖ   ؽاٖ خٕؾیدخاٖ، ٌٚزأی عالِٝ فز طٟٕٛرث فزیدٖٚ ؽنأّٛ،  )« ّٔنٛن ؾدن
 ؽٛد. تٛفیف ٔی (1/334: 1371
 اسالمی ی باسومایی عىاصز تاریخ ديرٌ -2-1

ٌینزد. در   دربزٔیتاریخِ پظ اس ٚرٚد اعالْ ب ؼ ٟٕٔی اس بُؿد تاری ی ٞٛیت ایزا٘ی را 
ٞایی وٝ با دینٗ رعنٕی ایزا٘یناٖ درپیٛ٘ند      ی ففٛی با رعٕیت یافتٗ تؾیؽ، اٍ٘ارٜ دٚرٜ

ٝ    بٛد، بیؼ اس عایزؾٙافِز ٞٛیت ی ٞٛینت ایزا٘نی تبندیُ ؽند.      ب ؼ تناری ی بنٝ ٞغنت
ی اعالٔی ایزاٖ را بنا ٔحٛرینت ؾٙافنز ٔنزتبط بنا       ٞایِ ب ؼ دٚرٜ ٔٛرخاٖ ایٗ اٍ٘ارٜ
 ٙافز باعتا٘ی ٚ ّٔی باسٕ٘ایی وزد٘د.تؾیؽ ٚ تّفیك با ؾ

رٚد بنا باسٕ٘نایی    در فتح لّؿٝ ایزٚاٖ ٍٞٙأی ونٝ خنٛد ؽناٜ فنفی بنٝ ٔینداٖ ٔنی       
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خنٛار   ن ؽیؿی ٘ػیز خیبنز، خٙندق، هٚاِفمنار ٚ رینزٜ ؽناٜ را ٔینزاث       ٞای اعالٔی اٍ٘ارٜ
خٍٙناٚراٖ  ٌبنز  بٝ دعنت اعنت ونٝ اِبتنٝ      هٚاِفماروٙد. ففی ؽاٞی  ٚالیت ٔؿزفی ٔی

 ای ایزاٖ را بٝ تٗ دارد.ٜ اعطٛر
 سـٝ ضٙیـض يـازعّـ٘ٛ ــي چـ٘سائ    سـسيـٖٛ پـس فتح اظ ٞیچ زض چـ٘ط

 ای پیصــٝ پـايي تٙـٌط طـذیثتٝ     وٝ سط اظ چٝ پیچي ظٔیطاث ذٛيص
 ط تستـٗ فتح زض تٙس ضٕطیـوٝ اي    س چستـط تٙـوٕ ذٙسقپي جًٙ 
 طـس تاتاٖ اتـٛذٛضضیـس چــزضآٔ    ٌثط ژزٜ ضس ضاز ٚپٛضیسـاظ ايٗ ٔ

 ضاـشٚاِفمسٖ ـط ٔعـٛٞـعيٗ ٌـٌ    اضـعٖ ظيٟٙـتٝ سًٙ ای ضٟٙطٝ ٔ
 (232-1/33: 1371ؽأّٛ، )

ٚالینت بناختز، رنالْ    رعنتٓ  »٘ٛیغند:   در ٔدح هٚاِفمارخاٖ بیٍّزبیٍی لٙندٞار ٔنی  
ؽىٗ ٔؿنارن ونارسار،    ... فف ٔزید یىزً٘ ائٕٝ اثٙا ؾؾز، حیدر ففدرخا٘فؾاٖ فزس٘د 

 عٕی ؽٕؾیز حیدروزار بیت:
 ضاـف اال شٚاِفمـالفتي اال عّي ال سی   آ٘ىٝ ضس سجع ٍ٘یٙص زض تالز لٙسٞاض

 (1/12: 1371ؽأّٛ، )
اِ الا٘ی اعتبداد ٚ غّٓ اس عٛی وارٌشاراٖ داخّنی ٚ دؽنٕٙاِٖ ایزا٘یناٖ بنا      در لقـ

ٝ   ٚالؿٝباسٕ٘ایی ؾٙافز ؽیؿی ٚ در پیٛ٘د با  اینی ونٝ    ی وزبال رٚایت ؽدٜ اعت. بنٝ ٌٛ٘ن
ٝ   ٚ ریؼ (1/91: 1371ؽأّٛ، )« ابٗ سیاد بیداد»غإِاٖ خا٘ؾیٙاٖ  ٝ »ی  عنفید ٌؾنت ی  طٛیّن

 ؽٛ٘د. تٛفیف ٔی (1/170: 1371ؽأّٛ، )« یشید ابّٟی
ٝ   ٌغارٜ ی هْ ؽزا  ٚ بادٜٜ  ای وٝ ٔؤِف دربار عزٚدٜ اینی   ای آٚردٜ، بٝ ٘نٛؾی ٔمایغن
 ی اعالٔی اعت: ًٞٙ باعتا٘ی ٚ دیٙی ایزا٘یاٖ ِباعتاٖ ٚ در دٚرٜٔیاٖ فز

 ٝ چیست؟ـي ضا وـٓ ٔـاْ طع سٜـ٘فٟٕی     ٛزٜ ظيستـٗ تـاٖ واض ٔـجٟ وٝ تا زض
 ٛضـطاب طٟــضي ٘صیة اظ ـْٛ تــض     ٛضــعـٓ ضـــاضـط زازٜ تــازٜ اٌــتث

 يـايٝ ــطا٘ــج ٚيــوٙٗ ٌفت اظ ـتٕ     يـــايٝ ـٛا٘ـط زيــٗ فىـاء ايــزضاثٙ
 يـس ٚوــطْ اظ ضٚح جٕطیـٗ ضـتى     طب ٔيــط ضـسض ٔٙىــٗ لـٔثاش اي

 طزٜ زاٖــط ذـالـای اظ ت سٜـٝ ٘طٙیـو     اٖــٛاتص تیــسض جــٗ ٌفت ا٘ـچٙی
 وٝ زض عٕط ذٛز زيسٜ ذیط اظ ضطاب؟     ا ضا آبــٞٝ ـا٘ــذ سٜ ٔيـــیـا٘ـضس
 ٛضــطاب طٟــط اظ ضــس تٝ غیـ٘ثاض      ٛضــصـطا ظعیة ٚ لــثـطاب ٔــض

 (1/279: 1371ؽأّٛ، )
ٞای باعتا٘ی ٚ ّٔی، ٍٞٙاْ داٚری ٔیاٖ ؽكِ باعنتا٘ی   ررٓ دِبغتٍی ؽأّٛ بٝ اٍ٘ارٜ بٝ

دٞد. در ایٙدا ٘ٛیغٙدٜ خط بطال٘ی  ٚ اعالٔی ٞٛیت ایزا٘یاٖ ارسػ را بٝ ب ؼ اخیز ٔی
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اِ الا٘ی ٔغنّٕا٘ی   عاٖ ؽأّٛ در لقـ وؾد. بدیٗ ٔیٌغاری ٘شد ؽاٞاٖ باعتا٘ی  بز بادٜ
 .با فزًٞٙ ایزا٘ی اعت

 ميزاث سياسی َای باسومایی اوگارٌ -3-1
ؾٙٛاٖ ّٔتی دارای ٞٛیت تاری ی، ٞٛیت ّٔی خنٛد   ٞایی وٝ ایزا٘یاٖ بٝ ٔؤِفٝ ىی اسی

ٞنای باعنتا٘ی    ، عٙت عیاعنی باسٔا٘ندٜ اس حىٛٔنت   وزد٘د خٛ ٔیٚ را در عایٝ آٖ خغت
اینزاٖ ٔنا٘ؽ اس تددیند     ی ٔیا٘ٝ وٝ دٌزٌٛ٘ی عیاعی ٚ فزٍٞٙیِٜ  ایزاٖ بٛد. در اٚائُ دٚر

د، ایزا٘یاٖ با ا٘تماَ آٖ بٝ لّٕزٚ درٖٚ ٚ هٞٗ خٛد تٛا٘غنتٙد ؾأنُ   بٛ ا٘دیؾٝ ایزا٘ؾٟزی
ٞای بُؿد عیاعیِ  بٙیاٖ. (146: 1381)طباطبایی،  اعاعی ٚحدت ٚ ٞٛیت خٛد راحفع وٙٙد

ٝ  ی ٚی با ٔزدْ ٔی ایزا٘ؾٟزی وٝ ٔبیٗ ٔؾزٚؾیت حىٛٔت ٚ رابطٝا٘دیؾٝ  ی  ؽٛد، بزپاین
ْ  لزارداؽنت  خزدٌزایی ٚ ٔؾٛرت با ؾمنال ، داری فزّٜ ایشدی، ؾداِت، ٔزدْ إِّنه،   )٘ػنا

 ،ٍ٘نناری ی تنناریخ در ؾزفننٝ. (97، 71-113: 1375؛ طباطبننایی، 255، 167، 61، 28: 1340
ْ  بنا  ٔذٞب ٚ ٗید بای ىی٘شد ٚ ٛ٘دیپ بای زا٘ؾٟزیا ؾٝیا٘د ٜ اینشدی در  فنزّ  افتٗین  ٔفٟنٛ
 .(17-149: 1388ٚ٘دی، ؛ رعت20ٓ: 1389)ٔدتٟدسادٜ،  یابد اهلل غٟٛر ٔی غُ

ی ففٛی ٘ػیزتثبینت ٔزسٞنای عیاعنی، رعنٕیت ینافتٗ       ٞای دٚرٜ ای اس ٚیضٌی پارٜ
اِ النا٘ی عنبب ؽندٜ ونٝ اینٗ ٔؤِفنٝ در        ی ٍ٘ارػ لقـ تؾیؽ ٚ ثبات ٘غبی در دٚرٜ

ی ٌفتٕاٖ عیاعی ایٗ دٚرٜ ٘بنٛت   ٞای افّیِ خٛد بزپایٝ ٔایٝ  ی ؽأّٛ با حفع بُٗ ا٘دیؾٝ
 باسٕ٘ایی ؽٛد. (141-2: 1376)آراْ، عّطٙت ن أأت  ن

ٞنای ینه ؽناٜ     تزیٗ ٚیضٌنی  ی ؽأّٛ ٘یش ؾداِت ٚ دادٌغتزی اس بزخغتٝ در ا٘دیؾٝ
َ اس خّٕٝ ففات ٔزضیٝ آٖ پادؽاٜ ّٔه »آرٔا٘ی اعت:  ونٝ ٞنزوظ را در    آٖ اددٚ  ؾند

ؽه بتٛعط ٔنزدْ   ی عتٓ غإِی داـ إِی بزدَ ٚ خٍز بٟٕزعیدٜ بی بالد ایزاٖ اس ؽؿّٝ
آٌاٜ بٝ ٔغأؽ باریافتٍاٖ خاٜ ٚ خالِؼ ٔیزعد ٚ در ٕٞاٖ عاؾت بٝ ٔنزدْ دادپزعنی ٚ   

 .(206: 1371)ؽأّٛ، « ب ؾید رٛررعی خزاحات خاطز آٖ ٔػّْٛ را ا٘دٔاَ ٔی
ی خٟاٖ وٝ پٙاٍٞاٜ عایز ؽناٞاٖ بنٛدٜ را    ؾٙٛاٖ ٔیا٘ٝ یِ ایزاٖ را بٝؽأّٛ ؽىٜٛ عیاع

وٙند   ی فنفٛی باستِٛیند ٔنی    با بیاٖ پٙاٞٙدٌی پادؽاٜ ٞٙد ٚ ؽاٞشادٌاٖ ؾثٕا٘ی در دٚرٜ
ٝ  (276، 80، 1/2: 1371ؽأّٛ، ) ؾٙنٛاٖ ٔینزاث عیاعنی     . رعْٛ باعتا٘ی ٚ آییٗ دربناری بن

عننت. وننارٌشاراٖ حىننٛٔتی را در بننا   تنناریخ ایننزاٖ ٕٞننٛارٜ ٔننٛرد تأوینند ؽننأّٛ ا 
ٌٚٛٞای عیاعی بیٗ ؽاٞاٖ، تفمد بٝ سیزدعنتاٖ ٚ رینزٜ بنٝ اینٗ رعنْٛ در عنیزٜ        ٌفت

ؽنأّٛ،  ؛ 342، 339 /1: 1371ؽنأّٛ،  )دٞند   عیاعی ٚ اٍِٛٞای تاریخ اینزاٖ حٛاِنت ٔنی   
1374 :2/16). 
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ٝ  تٙیدٌی دیٗ ٚدِٚت وٝ اس دٚرٜ درٞٓ بُؿند  ؾٙنٛاٖ ینه ٔؾ قنٝ در     ی عاعا٘یاٖ بن
 ؽٛد: ی ؽأّٛ ٘یش باسٕ٘ایی ٔی عیاعیِ ٞٛیت ایزا٘یاٖ بٛدٜ، در ا٘دیؾٝ

 كـٝ تاظٌي ضٚ٘ــٛ تــيافت اظ ت    الْــاسٚ  تـزِٚ ّٔت ٚ ّٔه ٚ
 كـح طا اظـس تـاْ ضـوٝ صفي ٘     تٛيي ٚ تعییٗ استٔطضس ٚ  ضاٜ

 (1/210: 1371ؽأّٛ، )
ٌیزد، بیناٍ٘ز خایٍناٜ آ٘ناٖ     اِما  ٚ ؾٙاٚیٙی وٝ ؽأّٛ بزای خطا  ؽاٞاٖ بٝ وار ٔی

ؾٙٛاٖ ؽاٞی اعت وٝ ٔماْ خالفت، أأت، ٔزؽدیِ اُٞ تقٛف ٚ رٞبنزی د٘ینٛی ٚ    بٝ
، (1/267: 1371ؽنأّٛ،  )« پٙاٞی خالفت حتزت»دار اعت:  ٔؿٙٛی خأؿٝ را تٛأٔاٖ ؾٟدٜ

: 1371ؽنأّٛ،  )« ٘غنب  حغنیٙی »، (1/483: 1371ؽنأّٛ،  )« ٚالیت ٌّشار ی ٘ٛؽىفٝرٙ ٝ »
 ٞنز وٝ : »ؾفتٚ  ؽداؾتی  ؽأّٛ دٚ ٔؤِفٝ .(1/263: 1371ؽأّٛ، )ٔزؽد وأُ ، (1/125
ؽناِٜ  بنزای اینٗ   اعنت را   (1/263: 1371ؽنأّٛ،  )« تعّطٙ وارٌاٜ فٛرت ی ٔٙشِٝ بٝ دٚ

 دا٘د. السْ ٔی آرٔا٘ی
ٞنای ایزا٘نی یؿٙنی ٘ػناْ      عیاعنی حىٛٔنت  ٞای ٔزتبط با ٔیزاث  فٟٓ عاٖ پیؼ بدیٗ

ی اٍِٛٞای تؿبینزی   ا٘د ٚ ؽاِٜ آرٔا٘یِ بٝ ٔثابٝ تٙیدٜ پادؽاٞی وٝ در آٖ دیٗ ٚ دِٚت درٞٓ
  ٝ ٞنایی ٘ػینز ٘غنب     ٚ تفغیزی ِؽأّٛ، دربارٜ ؽاٞاٖ ففٛی باسٕ٘ایی ؽدٜ اعنت. ٔؤِفن

ٞای ٘ٛیغنٙدٜ   ٚضؽ ی فزٔا٘زٚا دا٘غتٝ ٘یش پیؼ حغیٙی)ؼ( ٚ ؾفت وٝ ؽأّٛ آٖ را بایغتٝ
ؾٙٛاٖ ٔزؽند وأنُ سؾأنت     ی ففٛی اعت. ؽاِٜ ففٛی بٝ ٔتأثز اس ٌفتٕاٖ عیاعی دٚرٜ

 داد. فٛفیاٖ را داؽت ٚ ٘غبِ عیادتؼ بٝ اٚ ٔماْ ٚالیت ٔی
 

 

 گيزی وتيجٍ
ٞای ٌذؽتٝ ٚ حاَ در هٞٗ ٔٛر  اعت. بغنتز فزٍٞٙنی    ٍ٘اری حافُ أتشاج افك تاریخ

خّنك ؽندٜ، بنز چٍنٍٛ٘ی تٛفنیف ٚ تفغنیز رخندادٞا        ٍ٘اری در آٖ  وٝ یه اثز تاریخ
خٛار ثبنات   اِ الا٘ی در آٖ ٍ٘اؽتٝ ؽد، اس عٛیی ٔیزاث اثزٌذار اعت. بغتزی وٝ لقـ

عیاعی ٚ فزٍٞٙی ایزاٖ پظ اس ؽاٜ ؾباط اَٚ ٚ اس طزفی ٔمنارِٖ بنا ٘نا آرأنی ٘نٛاحی      
ٝ   ٞای ٞٛیت ایزا ؽزلی ٚ درٌیزی با ٞٙدیاٖ بٛد. در چٙیٗ بغتزی، اٍ٘ارٜ ی  ٘نی بنٝ ٔثابن

فٟٕی بزای ؽأّٛ در ٌشارػ رخدادٞا بٛد. ؽأّٛ در تٛفیفات خٛد اس ٔیداٖ رسْ،  پیؼ
اؽ اؿ، أاوٗ ٚ ریزٜ بٝ باسٕ٘ایی ؾٙافز ٞٛیتی دعت سدٜ ونٝ عنٟٓ ؾٙافنز ٔؿٙنٛیِ     

 ٞا بٛد. فزًٞٙ ایزا٘ی بیؼ اس عایز اٍ٘ارٜ
اػ در  خنا٘ٛادٌی  تدزبیات ؽ قی ٔٛر  ٘ػیز ؽاؾز پیؾٍی، هٚق ا٘ؾاء، خاعنتٍاٜ 

ی تیٕٛری ونا٘ٛ٘ی بنزای پاعنداری اس فزٞٙنً ایزا٘نی بنٛد، ٚ        ٞزات ن وٝ پظ اس دٚرٜ 
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ی ایزا٘نی ٘ینش بنز هٞٙینت ؽنأّٛ در       حتٛر در دعتٍاٜ ّٔٛن عیغتاٖ، عزسٔیٗ حٕاعٝ
 ی خٕؿی، با رٚیىنزدی  ٞای ٞٛیتی اثز ٌذاؽت. ٘ٛیغٙدٜ با رخٛؼ بٝ حافػٝ باسٕ٘ایی اٍ٘ارٜ
ٚ  ی اعالٔی ای ٚ باعتا٘یِ ٞٛیت ایزا٘ی ٚ دٚرٜ ٞای اعطٛرٜ پیٛ٘د ٔیاٖ الیٝبا  فزًٞٙ ٔحٛر

ررٓ  اِ الا٘ی بٝ ؽأّٛ در لقـ .ی خٛد اعت ٔذٞب تؾیؽ ٚاٌٛی ٌفتٕاٖ ٞٛیتی دٚرٜ
اػ بٝ فزًٞٙ باعتا٘ی ایزاٖ، ٔغّٕا٘ی ؽیؿٝ اعنت ونٝ بنز بغنتز تٕندٖ وٟنٗ        دِبغتٍی
 سدٜ اعت. دیٍزیدر ٔمابُ  خٛدتؿزیف  عاسی ٚ باس ن اعالٔی دعت بٝ ریزیت ایزا٘ی
 
 

 َا یادداشت
ٝ  ٘اعیٛ٘اِیغٓ رٚٔا٘تیه،دیدٌاٜ   ٞٛاداراٖ -1 ی آٖ بنٝ پنیؼ اس    ّٔت را پدیدار طبیؿی تاریخ بؾز دا٘غتٝ وٝ پیؾنیٙ

ٔندرٖ ٚ  ٞنای   رعد. ایٗ دیدٌاٜ در ؽٙاخت ٞٛیت خٛأؽ بز ٘ضاد، خٖٛ ٚ رینزٜ تأویند دارد. در دیندٌاٜ    تاریخ ٔی
دا٘ٙند ونٝ عناختٝ ٚ پزداختنٝ      ٞا را پدیداری ٘ٛ ٔی وٝ ٚاوٙؾی در بزابز تؿقبات ٘ضادی بٛد، ٔفْٟٛ ّٔت ٔدرٖ پغت
ٞا با ٘ٛعاسی خٛأؽ پیٛ٘د دارد ٚ ٞٛینت خٛأنؽ    ٞای ّٔی در ؾقز خدید اعت. در ایٗ دیدٌاٜ پیدایی ّٔت دِٚت

ایی خناؿ اس ؾٙافنز    ىغٍٛ٘زی ٚ تأوید بز خٙبٝٞا ٔٙدز بٝ ی پیٛعتٝ در حاَ دٌزٌٛ٘ی اعت. واربغت ایٗ ٘ػزٌاٜ
ٔمْٛ ٞٛیت ایزا٘ی ٘ػیز ٘ضاد آریایی، غٟٛر دِٚت ّٔی )پظ اس ا٘مال  ٔؾزٚطٝ( ٚ ریزٜ در ارسیابی ٞٛینت ایزا٘نی   

؛ 41، 40: 1385؛ و ٛیناٖ،  112: 1388؛ احٕندی،  118، 116، 111: 1387اسعٛی پضٚٞؾٍزاٖ ؽدٜ اعت )اؽزف، 
 (.26-30: 1384تاخیه، 
(. عٝ 2/1258: 1385افطالحی در باسی عٝ لاب اعت وٝ وٙایٝ اس پیؾأد ٘اٌٛار دارد )ا٘ٛری،  عٝ پّؾت -2

 (.2/726: 1375ی ففٛی در ٔیاٖ ٔزدْ رٚاج داؽت )فّغفی،  لاب در دٚرٜ
 (.2648/ 2: 1388لدٜٚ در افطالح ؾزفاٖ بٝ ٔؿٙای پیؾٛا ٚ ٔمتدا اعت )ٔؿیٗ،  -3
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 ،تٟزاٖ: عزٚػ ن اِبزس. تقحیح ٔحٕد رٚؽٗ، ، ٘أٝ طثطی تاضيد ؛(1373) ابٛؾّى بّؿٕى 
 ،تٟزاٖ: بابه. ٔمدٔٝ خالَ ٕٞایی، با ،اِتفٟیٓ في صٙاعٝ اِتٙجیٓ؛ (1362) احٕد ٔحٕدبٗ بیزٚ٘ی 
 ،تٟزاٖ: فزًٞٙ ٌفتٕاٖ. ،غیطيت ٚ ٞٛيت زض ٔیاٖ ايطا٘یاٖضٚايت ؛ (1384) ٔحٕدرضا تاخیه 
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 ،تٟزاٖ: ا٘تؾارات دا٘ؾٍاٜ تٟزاٖ.13 ج ،٘أٝ ِغت ؛(1373) اوبز ؾّی دٞ دا ، 
 ٓز.یزوبیأ :تٟزاٖ ، ياسالٔ عصط زضی طا٘طٟطيای  طٝيا٘س ؛(1388) تمی ،یٚ٘د رعت 
 ،ايـطاٖ ٞٛيتـت، ّّٔیـت،     در: ،«ایزا٘نی  پیاْ ٌشار اعالْ ٚ ٞٛینت  سباٖ پارعی:»؛ (1383) ٔحٕدحغیٗ عاوت

 .241-189فـ  تٟزاٖ: ٔؤعغٝ تحمیمات ٚ تٛعؿٝ ؾّْٛ ا٘غا٘ی، بٝ وٛؽؼ حٕید احٕدی،، لٛٔیت
 ،ٖتزخٕٝ الباَ یغٕایى، تٟزاٖ: تٛط.سفط٘أٝ ضاضزٖ ؛(1372) صاٖ ؽارد ، 

 ٘افنزی، تٟنزاٖ:   تقحیح عیدحغنٗ عنادات   ،لصص اِرالا٘ي ؛(1371-74) داٚد لّی لّی بیه بٗ ؽأّٛ، ِٚی
 .ا٘تؾارات فزًٞٙ ٚ ارؽاد اعالٔی

 ( 1328فدرٞاؽٕی، ٔحٕد) 21-20 فـ ،1، ػ زا٘ص ،«وتا  لقـ اِ الا٘ی»؛. 
 ،تٟزاٖ: ارٔغاٖ.تصوطٜ ٘صطآتازی؛ (1317) ٔیزسأحٕدطاٞز فزآبادی ، 
 طزح: ، تٟزاٖإِّه ذٛاجٝ ٘ظاْ ؛(1375) ، عیدخٛادطباطبایی ٘.ٛ 
 -------- (1381)ز.ٍ٘اٜ ٔؿاف ای بز ٘ػزیٝ ا٘حطاط ایزاٖ، تٟزاٖ: دیباچٝ ،زضتاضٜ ايطأّٖي أت ؛ 
 ،تٟزاٖ: فزدٚط.ضٙاسي سیاسي اسطٛضٜ ؛(1378) ٘افز فىٛٞی ، 
 ؾّٕی. ٟزاٖ:، ت2 ج ،ظ٘سٌا٘ي ضاٜ عثاس اَٚ ؛(1375) فّغفی، ٘قزاهلل 
 ،تزخٕٝ حغٗ وأؾاد، تٟزاٖ: خٛارسٔی. ،تاضيد چیست؟ ؛(1386) ای.اذ وار 
 ،ٖتٟزاٖ: ٘ی. ،طاٖياي تيٞٛی ٞا ٌفتٕاٖ تطٛضات ؛(1385) حغیٗ و ٛیا 

 ( ٗ؛ 1387ٌٛدرسی، حغی)ٝایزا٘ی. ، تٟزاٖ: تٕدٖضٙاذتي ٞٛيت ّٔي زضايطاٖ تا تأویس تطزٚضٜ صفٛيٝ تىٛيٗ جأع 
 ( ٗ؛ 1382ٔبی ٗ، ابٛاِحغ)«75، ػ وتاب ٔاٜ تـاضيد ٚ جغطافیـا  ، «تاریخ ففٛیٝ بٝ رٚایت لقـ اِ الا٘ی  ٚ

 .111-16 ، فـ76
 تزخٕٝ حغٗ افؾار، تٟزاٖ: ٔزوش.ايطاٖ زض تحطاٖ: ظٚاَ صفٛيٝ ٚ سمٛط اصفٟاٖ ؛(1393) ٔتی، رٚدی ، 
 ٜ23-18فـ ،144 ػ ،ب ٔاٜ تاضيد ٚ جغطافیااوت، «ٍ٘اری ٞٛیت ّٔی ٚ تاریخ» ؛(1389) زٚسیپ ،ٔدتٟدساد. 
 ،وُ ٔطاِؿنات ٔزونش تحمیمنات ٚ     ادارٜ تٟزاٖ: ،سٙجص ٌطايص تٝ ٞٛيت تاضيري ؛(1378) اهلل رحٕت ٔؿٕار

 عیٕا. ای فدا ٚ عٙدؼ بز٘أٝ
 ،ٗتٟزاٖ: أیزوبیز.2 ، جفطًٞٙ فاضسي ؛(1388) ٔحٕد ٔؿی ، 
 ،42-29 ، فزٚردیٗ ٚ اردیبٟؾت، فـوتاب ٔاٜ ٞٙط ،«باٚرٞای ؾأٝ ختز در» ؛(1382) ٔحٕد ٔیزؽىزایی. 
 ،وتا  ٔزخؽ: تٟزاٖ، ٍ٘اضی تاضيد ٚ تاضيد ؛(1389) ٔحٕدرضا ٚ دیٍزاٖ ٘اخی. 
 ،عزا. تٟزاٖ: لقیدٜ ، تزخٕٝ عؿید دٞما٘ی،سّٙت عمال٘ي اسالٔي زض ايطاٖ ؛(1383) عیدحغیٗ ٘قز 

  ْ٘یفزٍٞٙ ٚ یؾّٕ :دارن، تٟزاٖ ٛبزتیٞ حیتقح ،(٘أٝ  استیس)طإِّٛن یس(؛ 1340) یّ  ؾٗ  بٗ  غ ّه، حٕ  اِ ػا. 
 ،َتزخٕنٝ احغناٖ ؽالاعنٕی،    ،ٞای اضتثاطات تاظٕ٘ايي، زض ٘ظطيٝٞايي اظ عُٕ  ٌعيسٜ؛ (1378) اعتٛارت ٞا 

 تٟزاٖ: پضٚٞؾىدٜ ٔطاِؿات فزٍٞٙی ٚ اختٕاؾی.
 ،473-78، فـ 3 ، ػ12، ط ٘أٝ يطاٖا ،«ٞٛیت ایزا٘ی اس عأا٘یاٖ تا لاخاریٝ»(؛ 1373) ٚیّیاْ ٞٙٛی. 
 ،ا، «؟٘یغنت  هوزیٞ أٙؾی  ٚ پادؽاٞاٖ ٔاد ؽاٞٙأٝ اس در چزا»؛ (1363) احغاٖ یارؽاطز ٖ ٝ  يـطا  ،3 ط ،٘أـ
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