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نگرشي تر سازمان سپاه در عصر شاه عثاس اول صفوي
چكيذه
يني هق هقؽهّوت ٌّ ِٜاو ٙػٌاون هًٗ ِاف٘ي (واَغٖ
تق٘ي

ًٖيوٓٛوي قؽـت وَغٖ

ٛ 119 -9301ااق ) ما ٚؼـ

ؼـ قّوٓ ٗي ّئثف ً٘ؼ تغييفهتي هو

قٍ٘ٓ ًّٖ ٚظ٘ـ پوي ٚىؿهـي يل ٕيفٗي قوًٌ هتناو ًافهي ؼٍٗا

ماٗ ٚي ؼـ ٗعاؼي

غا٘ؼ ٗ ىاؿـ هق واوغتوـ

ٕظوّي پيٍئ م ٚووغتوـي هيَي ٗ ػٍيفٙهي ً٘ؼ ،پؽيؽ آٗـؼق تًٖٛوي ّ٘خ٘ؼ ّياوٓ هّافهي
هيالت ٗ ـقوً

ٗ هفكٗٓعٌَي آٓٛو ؼـ ػفِٚي ويوواي ٗ پيوّاؽٛوي ٕاوى٘هـي ما ٚؼـ پاي

ؼهٌ  ،عفٗـت هئ تغييفهت ـه هق خوٕي ٌو ٙػٌون ضتْي مفؼ ٗ ًو هيدوؼ هـتً خؽيؽ ؼـ
قّوٓ غ٘يً ً ٚثٌوت هختْوػي ٗ تق٘ي

پويٛٚوي ضنّ٘

ِف٘ي ٚمْل مفؼق ًف هئ ٌّٖاو،

ّقوٍٚي ضوعف ٕيفٌي ؼه ـؼ ً ٚواوقّوٓ واپو ٙؼـ ػّاف ٌاو ٙػٌاون هًٗ ٗ عأْ ًفـواي
ووغتوـ ٗ هـماوٓ هِاَي آًٓ ،ا ٚتغييفهتاي ماٌ ٚاو ٙػٌاون ؼـ ٗعاؼي

قٌاويَي قٍا٘ٓ ٗ

پوي ٚىؿهـي هـتً ٌوٛي (ؼـ وؽ ٙي يوقؼٛ ِٛدافي قْافي) پؽياؽ آٗـؼ ّايپافؼهقؼق هيأ
پمٗ ًٛهق ٕ٘ع پمٗ ًٛتوـيػي ٗ ًٌ ٚي٘ٙي متوًػوٕٚهي ًو هوتٖوؼ ًّٖ ٚوًغ توـيػي ً ٚـٗي
تطَيَي -تِ٘يفي ،ووّوٓ يوفت ٚهو ق
واژههاي كليذيٌ :و ٙػٌون ،ووقّوٓ ٕظوّي ،هـتً خؽيؽّٖ ،وِيٗ ،ظويف

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى
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مقذّمه
ؼـ ػّف ِف٘ي ٚؼـ ٛفُ هَِي قاؽـت ،زٖاؽ ؼوات ٚـخاوً ضاومِ ٗخا٘ؼ ؼهٌا

ماٚ

هعفهفيوٓ ٗ ٕكؼينوٓ ٌو ٙـه تٍنيٌ ّيؼهؼٕؽ ٗ همثف ّٖوِي ؼٍٗتاي ّوٕٖاؽ ٗقهـت ،ضنّ٘ا
هيوالت ًكـه ٗ ّٖوِي ًوالي قٍٕ٘ي ـه ؼـ هغتيوـ ؼهٌتٖؽ؛ يل ؼوت ٚهق هئ ػٖوِاف هِاَي،
هّفه هيالت ٗ ففّوٕؽٛوٓ ٕظوّي ً٘ؼٕؽ م ٚضتْيتفئ تنيٚىوٌ ٙوٛوٓ ِف٘ي ً٘ؼٕؽق غٌَاٚي
هئ ٕيفٗ ؼـ هًتؽهي ِف٘ي ٚهق ٕظف قٕ٘ ٗ ٙيافٗي ّاوؼي ؼـ واوغتوـ ضومْيا  ،آٓٛاو ـه ؼـ
قّفٙي عٌق ٚي ضومِ ٗ ّْتوق قفهـ ؼهؼق ٗعغ هئ عٌقٚي ّْتوق ًٗ ٚيم ٙياوـيىافهٓ ٕظاوّي
ِف٘ي ،ٚهق آغوق وَىَ ٚتو ٌو ٙػٌون هًٗ تقفيٌوً ينىوٓ ً٘ؼ ٍٗي ؼـ ٕتيداٚي هقاؽهّوت ٌاوٙ
ػٌون هًٗٗ ،عؼي

خؽيؽي پؽيؽ آّؽقتغييفهتي مٌ ٚو ٙػٌون هًٗ ؼـ ٗعؼي

ٕٜوؼ ويووي

ٗ ٕٜوؼ ٕظوّي پؽيؽ آٗـؼ ،ؼـ وغص ػٖوِف هَِي ٗ ًوقييف ؼـ قؽـت ٕيك تغييفهتي ـه ّ٘خي
ٌؽ م ٚؼـ هثف آٓ عفيي ٕف٘ؾ هئ ٕيفٗٛو ؼـ ضنّ٘ ٕ٘ ،ووٕي هق هفكهيً ياو ماو ًٛـه ًاٚ
غ٘ؼ ؼيؽق ًو هئ ضوً ؼهّٖٚي ٗوؼ

ًاو ٕقاً ٗ ماوـمفؼ هيأ

يو مو ًٛقاؽـت ضنّ٘ا

ػٖوِف ًوقييف ًٗ ٚيم ٙؼـ ػفِٚي ٕٜوؼ ٕظوّي هـتٌوط قوًٌ تؤَّي ؼهٌ

مْٕ ٚيت٘هٓ ٕوؼياؽٙ

ىفف ق ّي ؼهٕيِ مٜٕ ٚوؼ ٕظوّي ِف٘ي ،ٚهق ووغتوـي قٌيَٚهي ًٗ ٚعاؼي

هـتاً خؽياؽ ياو

هـتً ٌوٛي تغييف پيؽه مفؼ ٗ وفهٕدوُ ؼـ هثف ٕوًىوّوٕي ٗ عؼف پؽيؽ آّؽ ٙؼـ پينافٙي آٓ
ؼـ ػّف ضومْي

خوٍٕيٖوٓ ٌو ٙػٌون مٕ ٚىٌ تفًي

ٌؽٙي ضفُوفه ً٘ؼٕؽ ٗ وفـٌاتٚي

القُ ـه ؼـ هّ٘ـ ٕظوّي ٕؽهٌتٖؽ ،موـمفؼ هَِي غ٘ؼ ـه هق ؼو
ضيوت هئ وَىَ ٚؼـ ًفهًف ٍّنالت ففهـٗي غ٘ؼ ًفآيؽق

ؼهؼٕ ٗ ٙت٘هٕىا

هق ػٜاؽٙي

9

ٛؽف هَِي ؼـ هئ ّقوٍٕ ٚيفٌي هخْوٍي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّاف ٌاو ٙػٌاون هٗوً ٗ
تؤثيف هِالضوت ٕظوّي هٗ ؼـ هيدوؼ ووغتوـ خؽيؽ قٍ٘ٓ هو
ًٖيوٓ قؽـت هٌفهفي

مً ٚو موـآّاؽ مافؼٓ آٓٛ ،اِ

قكٌٍوٌي ـه ّتكٍكً مفؼ ٗ ً ِٛو پيفٗقيٛوي زٍِىيف ٕظوّي ؼـ ًفهًف

ْٛىوييوٓ (ػثْوٕي ،هٗقًنوٓ ٗ ى٘ـموٕيوٓ ٖٛؽ) ٗ ًفهٕؽهقي ضنّ٘ ٛوي ّطَي ٗ وفم٘ى
ٌ٘ـيٛوي ؼهغَي ت٘هٕى

ّ٘قؼي

وَغٖ

ـه ًوال ًفؼ ٗ ٙضومْي

قؽـتّٖؽي ـه هيدوؼ مٖؽق
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سازمان سپاه در سذهي يازدهم هجري
ؼـ ىكهـيٛوي ويوضوٓ هـٗپويي ؼـ وؽٙي يوقؼٛ ِٛدافي قْفيهٛفاؽّ ِٛايالؼي ،هق
ؼٗ ووقّوٓ ٕظوّي ٕوُ ًفؼٌ ٙؽ ٙهو ق  -9وپو ٙؼٍٗتي -2 ،وپوٌ ٙوٛيق
سپاه دولتي غ٘ؼ ً ٚؼٗ ىفٗ ٙتقىيِ ّيٌؽٕؽ -9 :زفيالٛاوي ّاٖظِ ما ٚضنْفهٕاوٓ
هيوٍتي ّ٘ظف ًٕ ٚيٚؼهـي آٓٛو ً٘ؼٕؽق  -2ىفٗٛٙوي ّٖظِ مْٛ ٚوٓ ق٘ـزيوٓ ً٘ؼٕؽق قٍا٘ٓ
ٌوٕ ٙيك ػٌوـت ً٘ؼ هق تفٖوؼهـهٓ (تفٖوزيوٓ) ٗ قاٍَ٘ف ياو غالّاوٓق ٛكيٖاٚي هفافهؼ واپوٙ
ؼٍٗتي ـه ؼٍٗ

ٗ ٛكيٖٚي ق٘هي ٌوٛي ـه ٌو ٙپفؼهغ

ّيمفؼ ٙهو ق

2

تؿمفٙهٍَْ٘ك؛ زفيل ٛوي ّٖظِ يو هفافهؼ ؼهمْاي وا٘هـ ٙـه ما ٚضناوُ ؼـ ّطاٌ ٕياوٙ
ّي ؼهٌتٖؽّ ،القّوٓ ّي ٕوّؽ ٗ فٜفو

ّفّوَي هق تؼاؽهؼ ٗ ّطاٌ غاؽّ

إٓاوٓ ًا ٚؼوا

ّيؼٛؽق 0خْغ مٌ ٕففهت هئ ؼوت 91211 ًٚ ٚتٔ ّيـويؽق ّيٖ٘ـوني هق وپو ٙؼٍٗتي تؼٌيف
ً ٚهففهؼ ٕظوّي «ضنّ٘تي» ّيمٖؽ مً ٚوقّوٕؽٙي هػّاوـ واوًو ٗ ًاْٛ ٚاوٓ ٌايً٘٘ ٙؼٕاؽ ٗ
ّ٘هخٌٍوٓ ض٘هٍٚي هـعي تط

هؼهـٙي ضنّ٘

ؼي٘هٓ ّْوٍل ً٘ؼق ٗ 4تط

ففّوٓ ضناوُ

ٗ ففّوٕؽٛوٓ قٌيَٚهي غ٘ؼ ٌٕ٘ؼٙهٕؽق هّو ق٘ـزيوًٓ ،وقّوٕؽىوٓ و٘هـهٓ قٌيَٚهي ووًو ً٘ؼٕؽ مٚ
قكٌٍوي ٕوّيؽّ ٙي ٌؽٕؽق هئ ىفٗ ٙهق قٍ٘ٓ قٌيَٚهي تٍنيٌ ّيٌؽق إٓوٓ ً ٚـٌٛفهٓ قٌيَاٚهي
غ٘ؼ ٗفوؼهـ ً٘ؼ ٗ ٙإٓوٓ ـه ؼـ ّٖوعو تط

ضنْفهٕايٌاوٓ ْٛفهٛاي ّايمفؼٕاؽق ًٖاوًفهئ

ّيت٘هٓ هق هئ ىفًٗ ٙو ػٖ٘هٓ «وپوٛيوٓ قٌيَٚهي» يوؼ مفؼق

9

قورچيها
ق٘ـزيٛو هق قّوٓ وَغٖ

ٌو ٙهواْوػيٌ هًٗ ٌانٌ ىففتٖاؽ ٗ ؼـ ٍٍنفمٍايٛاوي هٗ

ضض٘ـ ؼهٌتٖؽ ٗ ؼـ هـتً ِف٘ي ٚتو پيً هق هِالضوت ٕظوّي ٌو ٙػٌون هًٗ ػّٖف هِاَي
ً ٚضىوى ّي آّؽٕؽق ق٘ـزيوٓ ؼـ ٗهقغ ًوقّوٕؽىوٓ و٘هـهٓ ػٍيفٙهي ٗ هيَيوتي هٗهيٌ ِاف٘يٚ
ً٘ؼٕؽ م ٚهوون ق٘هي ٕظاوّي ِاف٘ي ٚـه ما ٚهووواي هيَياوتي ٗ ػٍاويفي ؼهٌا

تٍانيٌ

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى
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ّيؼهؼٕؽق وٌيٌٛوي ًَٖؽ هق ّػتّوت إٓوٓ ً٘ؼقّ 0يؼهٕيِ مًٖ ٚيوٓ وپوٌ ٙو ٙهوْوػيٌ ًيًتاف
ّفمي هق تفمْوٕوٓ ً٘ؼ ٗ هففهؼ آٓ ً ٚقٌويٌ ًكـه تفمْوٓ ْٛس٘ٓ تنَا٘ ،ؾٗهٍقاؽـٌ ،اوَّ٘،
ـَّٗ٘ ،هوتوخَ٘ ،هفٍوـ ،قوخوـ ٗ ٗـوو تؼَو ؼهٌتٖؽ ٗ هّف وفواپفؼىي ٗ ـهًغاٚي ّفياؽ-
ّفهؼي  ِٛهق هًِ٘ هَِي آٓ ً٘ؼق ًػً هػظِ هئ ٕيفٗٛاوي قٌيَاٚهي ـه وا٘هـهٕي تٍانيٌ
ّيؼهؼٕؽ م ٚهوَط ٚي وٌل ٗ تدٜيكهتي زا٘ٓ تياف ٗ مْاوٓ ٗ ٌٍْايف ٗ غٖداف ٗ ىاوٛي
تٌفقئ ٗ ىفقٛوي آٖٛئ ًٕ ٚوُ ًٌپف ؼهٌتٖؽق هيأ هفافهؼ هىفزا ٚتفًيا

ٕظاوّي ّٖظْاي

ٕؽهٌتٖؽ ٍٗي تْوُ آٓٛو و٘هـهٕي قًؽ ٗ ٙموـآّؽ ً٘ؼٕؽ ٗ تومتيلٛوي خٖياي وا٘هـٕٙظاوُ ـه
ً ٚغً٘ي ّيٌٖوغتٖؽ ٗ ؼـ خٖوٛو تطفك قيوؼي ؼهٌتٖؽق و٘هـىوٓ ؼييفي ٛاِ ً٘ؼٕاؽ ماٚ
والش وٖيئ ؼهٌتٖؽ ٗ قؽهـ ٙضٌْ ّيمفؼٕؽق 7ق٘ـزيٛو ؼـ ّ٘هقغ خٖو هضضوـ ّيٌاؽٕؽ
ٗ تط

ففّوٓؼٛي «ق٘ـزيًوٌي» قفهـ ىففتٗ ٗ ٚهـؼ خٖو ّايٌاؽٕؽ ٗ ؼـ ّ٘هقاغ ِاَص آقهؼ

ً٘ؼٕؽق ؼـ هـتً خؽيؽ ٌو ٙػٌون ٕيك يني هق هـموٓ آٓ ـه ْٛوٓ ق٘ـزيٛو تٍنيٌ ّيؼهؼٕؽق

1

ىؿٌت ٚهق و٘هـهٓ قكٌٍوي ػؽٙهي هق خٖوآٗـهٓ قٌويٌ مفؼ ٗ هيفهٕاي ٕياك ؼـ واپوٌ ٙاوٙ
هوْوػيٌ غؽّ

ّيمفؼٕؽق و٘هـهٓ قكٌٍوي قـ ٗ ٙمال ٙغ٘ؼ ؼهٌتٖؽ ٗ پفٛوي وفغي ًف توج

قكٌٍوي غ٘ؼ قؼً٘ ٙؼٕؽق ؼـ قّوٓ ٌو ٙهوْوػيٌ تٍ٘ ٗ تفٖو ؼـ وپو ٙهيفهٓ ٗخا٘ؼ ٕؽهٌا
ٗ هيفهٕيوٓ هوتؼْوً آٓ ـه غالف خ٘هْٕفؼي ٗ ؼٍيفي ّيٌْفؼٕؽق

1

ؼـ ضؽٗؼ ووًٛوي  9097تو ُ 9020ق ؼالٗهٍٛ ٚفتاوؼ ٛاكهـ قكٌٍاوي ـه ًاٌ ٚاْوـ آٗـؼٙ
هو
ٕػى

م ٚهق هئ ػؽٕ 93333 ٙفف ًو ّ٘هخاي ٗ ٕ 23333فاف ًايّ٘هخاي ً٘ؼٕاؽق هق ؼواتٚي
ًفغي تط

ففّوٓ ضنوُ هٕدوُ ٗظيفّ ٚيمفؼٕؽ ٗ ػؽٙهي ؼـ ضؽٗؼ  92333تٔ ٕياك

ًٕ ٚوُ ق٘ـزي تط

هّف ػيىي غوٓ ٌيػٕ٘ؽ هق ًىتيوٓ ٌو« ،ٙپووؽهـهٓ وَغٖتي» ـه تٍانيٌ

ّيؼهؼٕؽقً 93ف هوون ىكهـي ٌوـؼٓ ،تؼؽهؼ ق٘ـزيوٓ ؼـ هًتؽه قيوؼ ً٘ؼ ٗ ضتاي ٌاو ٙػٌاون
ؼـ ِّٜتفئ خٖوٛوي غ٘يً تو  13333تٔ هق هئ و٘هـهٓ ـه ؼـ غؽّ

ؼهٌ ٍ ،اينٔ ًاو
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هئ مٗ ٚي هق تؼؽهؼ هئ ٕيفٗٛو موو

00

ًو هئ ضوً قفيي وي ٛكهـ و٘هـ ًوقي ّوٕاؽً٘ ٙؼٕاؽق

ٗي ّي ى٘يؽ ؼـ قفٓ ٛوي ىؿٌتٌْ ٚوـ ق٘ـزيوٓ ؼٗ ًفهًف هئ ػؽوً٘ ٙؼ ٙهو ق 99ماوــي ؼـ
هٗهغف ِف٘ي ٚتؼؽهؼ إٓوٓ ـه ٛ 22كهـ ٕفف ؾمف مفؼ ٙهو ق
هـٗج ًيو ًيوت قىاْ

92

هػظاِ واپو ٙهيافهٓ ـه ّفماي هق وا٘هـٕ ٙظاوُ ّايؼهٕاؽ ٗ هق

«خوٕؽهـهٓ ٌوٛي» م ٚپيوؼٕ ٙظاوُ ً٘ؼٕاؽ ٕياك ٕاوُ ّايًافؼ ٗ ًايًتاف آٓٛاو ـه هق ىفخياوٓ
خؽيؽهالوالُ م ٚهٗ ًٕ ٚوُ «تفٖوزي» ّيغ٘هٕؽ ،ؾمف ّي مٖؽق هٗ تفتيي ىفؼآٗـي ٗ تْفماك
ق٘ه ـه ًفهي خٖو زٖئ ؾمف ّيمٖؽ مٛ ٚف يل هق ـإواوي هياالت ّايًويىا

ٍٛا

ياو

ؼٛ ٙكهـ و٘هـ ٗ ًْٛ ٚئ هٕؽهق ٙپيوؼ ٗ ٙتفٖاوزاي هق هياٌ غا٘ؼ هضضاوـ ّايمافؼق ٖٛياوُ
خٖوٌ،وّ٘ ،ٙع٘ع ـه ًٗ ٚويَٚي ؼـفٍي م ٚپي٘وت ٚؼـ پيٍوپيً وپوّ ٙيًفؼٕاؽ ًا ٚػْاُ٘
هػالُ ّيمفؼق هٗ ػؽٙي هففهؼ ضوعف ؼـ وپو ٙـه هق ـٗي تؼؽهؼ ًيف ٛو ّطووٌّ ٚيمٖؽق ى٘يؽ
ٛف ًيفقي ٍٕوٕٚي يلٛكهـ تٔ ً٘ؼ ٗ ٍٍنفيوٓ ٌو ًٚ ٙهٕؽهقٙهي ً٘ؼ م ًٚ ٚآووٕي ّيت٘هٕىا
ؼٗيى ٛكهـ و٘هـ آّوؼ ٙمٖؽق هـٗج ًيو هٌوـّ ٙيمٖؽ م ٚؼـ ًىيوـي هق خٖوٛاويي ما ٚؼـ
آٓ ـٗقىوـ ٌفم

ؼهٌت ٚؼٗيى

ًيف ؼـ آـهيً خٖيي ٌْفؼ ٙهو ق

90

ً ٚع٘ـي م ٚهق ًيًتف ت٘هـيع هيفهٕي ًفّايآياؽ ػاؽوٙي ّافؼهٓ خٖياي هيافهٓ ؼـ ٌٕافؼ
زوٍؽـهٓ ،ؼـ قّوٓ ٌو ٙهوْوػيٌ هًٗ ًٚ ،هق٘هً ّػتَف ّفمي هق ؼٗهقؼٛ ٙكهـ و٘هـ قكٌٍاوي
ٗ ٕكؼيل ٍٛ

ٛكهـ و٘هـ قًؽ ٙي ؼييف ً٘ؼ ٙهو ق ق٘هي هيفهٓ ًيًتف هق و٘هـهٓ ًيًوك ٗ

خٖو آقّ٘ؼ  ٙتفمْوٓ ٗ قكٌٍوي تٍنيٌ يوفتً٘ ٚؼ ٗ پيوؼٕ ٙظوُ ّفتٌي م ٚؼـ موـ خٖو ّائثف
ًوٌؽ ٗخ٘ؼ ٕؽهٌ قٌ 94و ٙتْٜووي هًٗ ز٘ٓ ً ٚوَغٖ

ـويؽ ًا ٚفناف هفتاوؼ ؼـ واوقّوٓ

هـتً هِالضوتي ً ٚػٌْ آٗـؼق هٗ ًو هٕتػوى قًؽٙتفئ خ٘هٕوٓ مٍ٘ـ ٖٛو وفًوقهٓ ؼهمْاي
ٌوٛي ـه ّفمي هق پٖحٛكهـ ٕفف م ًٚ ٚآٓٛو ق٘ـزي ّيىفتٖاؽ ًاِ ٚا٘ـت ٛىاتٚي هـتاً

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى
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م٘زني ؼـآٗـؼق ً ٚهئ تفتيي ٌوٍ٘ؼٙي ووقّوٕي ـيػتٌ ٚؽ مً ٚؼؽٛو ٌاو ٙػٌاون هًٗ آٓ
ـه تنْيٌ مفؼق ؼـ قّوٓ ٌو ٙتْٜووي تؼؽهؼ ٕففهت هـتً ًٛ ٌّ ٚكهـ و٘هـ ّيـويؽق
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هونٖؽـًيو تفمْوٓ عْٔ هٌوـ« ًٚ ٙي٘قًوٌيوٓ ػظوُ ٗ هـًاوى ّٖوِاي ٗ ق٘ـزياوٓ ٗ
وويف ّالقّوٓ ؼـىوٌ »ٙو ٙتْٜووي ،ؼـ ِٗف ق٘ـزيوٓ ى٘يؽ «آٗهقٙي خالؼت ٗ ٌادوػ
ىفٗ ٙق٘ـزي ًّ ٚثوً ٚهي ً٘ؼ م ٚؼـ ٛف ّؼفم ٚم ٚينّؽ ٕفف هق ق٘ـزياوٓ ٌاوٛي ً٘ؼٕاؽ ًاو
يلٛكهـ ٕفف هق وويف عٌقوت ضٍِ ًفهًف ً٘ؼٕؽق» ٗي تؼؽهؼ هئ ٕيفٗٛاو ـه ؼـ ضائ هـتطاوً
ٌو ٙتْٜووي ًٌ ٛكهـ ٕفف ًؽئ ٌفش ؾمف ّيمٖؽ:زٜوـٛكهـ ٗ پوّٕؽ ٕفاف قا٘ـزي ،يال
ٛكهـ ٗ پوّٕؽ ٕفف وويف خْوػا

هق ق٘ـزياوٓ ؼهي ٗ يىاوٗالٓ ٗ ً٘ماوٗالٓ ٗ غيفؾٍالق
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ؼهٍىوٕؽـي ٕٗيكي ٕيك ّيٕ٘يىؽ« :وافًوقهٓ هيفهٕاي ػّْ٘اوً ٕيناّٖ٘ظف ،تٖؽـوا ٕ ،يفّٖٗاؽ،
غ٘ي هٕؽهًُ ،ىيوـ ؼٍيف ٗ وػ

خٖيوٗـٕؽق هوَطٚي هيٍوٓ ٌٍْيف ٗ ٕيك ٗ ٙتفٖاو هوا ،

مْٚٛ ٚي وپوٛيوٓ ّيت٘هٕٖؽ آٓٛو ـه ًا ٚماوـ ًفٕاؽق هواَطٚي هيٍاوٓ ٕىاٌ

ًا ٚهواَطٚي

وپوٛيوٓ ؼييف مٍ٘ـٛو ًىيوـ ًٜتف ٗ آًؽيؽ ٙتف هو ققق ٍٍنفيوٓ هيفهٓ ًو زٖوٓ ّٜوـتي تفٖاو
ـه ً ٚموـ ّيًفٕؽ ٗ ضٌْ ّيمٖٖؽ م ٚؼـ ضوً تيفهٕؽهقي هق تيف ٗ مْوٓ ًو ٌٍْيف غا٘ؼ ٕياك
ّيت٘هٕٖؽ هوتفوؼ ٙمٖٖؽق»
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سپاه جذيذ يا شاهي
هئ وپو ٙؼـ ٗهقغ ت٘وظ ٌو ٙػٌون هًٗ هيدوؼ ٌؽق ٌو ٙػٌون ًٖو ً ٚؼاليَي ِّّْ ٌاؽ
تو ؼـ ٗعؼي

ٕظوّي هيفهٓ تغييفهتاي ـه هيداوؼ مٖاؽق هق آغاوق واَغٖ

ٌاو ٙهواْوػيٌ هًٗ،

هٗعوع ؼهغَي ٗ غوـخي هيفهٓ ٍكُٗ هـتً ّدٜكي ـه هيداوى ّايمافؼق هيأ هّاف ؼـ تْاوُ
ؼٗـهٓ وَغٖ

غوٕؽهٓ ِاف٘ي ٗ ٚخٖاو ٛاويي ماً ٚافهي وافمً٘ي ٌ٘ـٌايوٓ ٗ ؼـ ًفهًاف

تٜوخْوت ؼٗ ٕيفٗي هٗقًنوٓ ٗ ػثْوٕيوٓ هٕدوُ ّيؼهؼٕؽ ،غوعف پوؼٌوٛوٓ ِف٘ي ـه ً ٚغا٘ؼ
ٍّغً٘ ؼهٌتً٘ ٚؼق قؽـ ّىَِ هئ ً٘ؼ م ٚتو قّوٓ ٌاو ٙػٌاون هًٗ ،هـتاً هيافهٓ هق ضيا
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ٕيفٌي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّف ٌو ٙػٌون هًٗ ِف٘ي

تدٜيكهت ٗ هوَط ٗ ٚتٍنيالت ّٖظِ ٕىٌ

09

ً ٚـقيي ٕيفّٖٗؽ غ٘ؼ ،هّپفهت٘ـي ػثْوٕي ،ماٚ

ّدٜك ً ٚهوَطٚي آتٍئ ٗ ؼهـهي ووقّوٓٛوي ّفتي ٗ ّٖظِ ً ٚوٌل هـتًٛوي مٍ٘ـٛوي
پيٍففتٚي آٓ قّوٓ ً٘ؼ ،ػقي ّوٕؽْٕ ٗ ٙيت٘هٕى

ًو آٓ ً ٚـقوً

پفؼهقؼق

91

ْٛوٓ ىٕ٘ ٚم ٚهٌوـٌ ٙؽ ق٘هي ٕظوّي ِف٘ي ٚؼـ هًتؽه ووغتوـ هيَيوتي ؼهٌ

ٗ عٌو قٌيَٚ

ٗ ػٍيفٙي غ٘ؼ ؼوتًٖ ٚؽي ٌؽً٘ ٙؼٕؽ ٗ ٕقويُ آٖٓٛ ،يوُ ّقويىً ٚو ووقّوٓ خؽيؽ قٍا٘ٓ
ػثْوٕي ؼـ خٖو زوٍؽـهٓ ً ٚغً٘ي آٌنوـ ٌؽق ىؿٌت ٚهق آٓ ً ٚقٗؼي ،ع٘هيف قكٌٍوي ماٚ
ٛىتٚي ّفمكي قٍ٘ٓ ـه تٍنيٌ ّيؼهؼٕؽ ،غ٘ي ؼـًوـي غ٘يً ـه ًفٗق ؼهؼٕؽ ٗ ٛف عويفاٚ
ً ٚعففؽهـي هق ّٖتػٌوٓ غ٘ؼ ًفهي هضفهق ّقوّوت ػوٍي ًفغوو

ٗ ؼـ قٌوً ّٖتػٌاوٓ ـقياي

وفوػتي ٍٕوٓ ؼهؼ ٗ هغَي موـ ً ٚخٖو ٗ خؽهً ضتي ؼـ ضض٘ـ ٌوّ ٙيمٍيؽق 91هق آٓخو
م ٚزٖئ ٗعؼي ّػوعفهتي ًفهي ضنّ٘

ؼهٌ ٌ ،و ٙتْٜووي ؼو

ً ٚهغفهج ٗ پفهمٖؽٓ

ع٘هيف غ٘ؼوف ٗ عوغي قؼٍٗ ،ي هِالش هوووي ؼـ قّوٓ ٌو ٙػٌون هًٗ ِا٘ـت ىففا ق
ٗي هق تؼؽهؼ هففهؼ هيَيوتي ٗ ػٍيفٙهي موو
خؽيؽ م ٚموّالً ّتني ً ٚضنّ٘

ٗ ًّ٘ ٚهقهت آٓ وپوٛيوٓ ّدٜك ً ٚواالشٛاوي

ّفمكي ً٘ؼٕؽ ً ٚغؽّ

ىفف

هئ واپو ٙخؽياؽ هق ٌاوٙ

«ّ٘هخي» ّيىفف ق
ؼـ ٗهقغٌ ،و ٙػٌون په هق خَ٘ن ً ٚتػ

ٌوٛي ،ؼـ ؼهغٌ غغف هَِي ـه ؼـ ٗخا٘ؼ

ـٌٛفهٓ عويفٚي تفمْوٕوٓ ؼيؽ مٖ٘ٛ ٚق ًػً ّْٜي هق قاؽـت ٕظاوّي ـه ؼـ هٕطّاوـ غا٘ؼ
ؼهٌتٖؽق هٗ ًفهي مو ًٛقؽـت تفمْوٕوٓ ،زوـ ٙـه ؼـ هيدوؼ يل ٕيفٗي خؽيؽ ٕظوّي ؼيؽ ماٚ
ٕ ِٛظوُ ؼفوػي مٍا٘ـ ـه قا٘هُ ًػٍاؽ ٗ ٛاِ ّىاتقيْ ًو تطا

ٕظاوـت هٗ ًوٌاٖؽق ٗي ًاو

تؤثيفپؿيفي هق خٖو زوٍؽـهٓ ؼـيوفتً٘ ٚؼ مً ٚافهي ـوايؽٓ ًا ٚهٛاؽهف ٕظاوّي ًوياؽ واپوٙ
ّٖظْي ضتي ّٖضٌظتف هق وپو ٙيٖيزفي ػثْوٕي ،ؼهٌ
ّدٜك ًوٌؽق
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ٗ هئ وپو ًٚ ٙوالشٛوي خؽيؽ ٕياك

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى
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ٍّػّٚي هَِي وپو ٙخؽيؽ هئ ً٘ؼ مً ٚو تٍنيالت قٌيَٚهي ّفتٌظ ٌٕا٘ؼ ٗ ؼـ ٕتيداٚ
تط

قيوؼت هٌفهف ٕظوّي تفمْٔ قفهـ ٕؽهٌ  ًٚ ،ػالّٗ٘ ٙهخي إٓوٓ ّوٕٖاؽ قكٌٍوٌاوٓ ًاٚ

ٌنٌ ض٘هٍ ٚپفؼهغ

ْٕيٌؽًَ ،نّ ٚىتقيْوً هق غكهٕٚي ٌاوٛي ضقا٘ ّايىففتٖاؽقٌ 29اوٙ

ػٌون ًٚ ،غوعف قؽـت ٕىٌيهي م ٚؼـ قٌوً ـٌٛفهٓ قٌيَٚهي ٗ ًف هواون واپوٛيوٓ خؽياؽ ٗ
ّىتقٌ غ٘ؼ ً ٚؼو

آٗـؼ ت٘هٕى

هق هئ ـٗ هق آغوق وَغٖ

مً ٚىيوـي هق هيوالت (ّْوٍل) ـه ً ٚغوِ ٚتٌؽيٌ مٖاؽق

ٗي 97 ،هيوٍ

ً ٚغوِ ٚتٌؽيٌ ٌؽق هئ هّف ٍٕاوٓ ّايؼٛاؽ ماٚ
ّيؼهؼٕؽ ًٚ ،ػٌوـت ؼييفً ،ػاً

ـٌٛفهٓ قٌيَٚهي پي٘وتّٖ ٚوفغ غ٘ؼ ـه ًٕ ٚفغ ٌو ٙهق ؼو

ٗويؼي هق هيوٍ ٛوي مٍ٘ـ ً ٚهـهعي ٌو ٙتٌؽيٌ ٌؽق ًو هئ تغييف ٗ تط٘الت قؽـت ّطَاي
ال ًا ٚـٌٛافهٓ قٌيَاٚهي
ً ٚتؽـيح خؿى قؽـت ّفمكي ٌؽق ٌو ٙؼيياف هق ٕظاف ٕظاوّي ماوّ ً
ٗهًىتٌٕ٘ ٚؼق قّوٕي مٌ ٚو ٙت٘هٕى

وپوّ ٙىتقٌ ٗ ًوٍٖىٌٗ ٚـقيؽٙي غ٘ؼ ـه هيدوؼ مٖاؽ ٗ هق

ؼـآّؽ ضوٌِ هق غوِ ٚي غ٘ؼ ً ٚإٓوٓ ضق٘ ٗ ّ٘هخي پفؼهغا
ًيًتف ٗ ًيًتف ؼـ هّ٘ـ ّْوٍل ّؽهغَ ٚمٖؽق

22

وپو ٙخؽيؽ يو وپوٌ ٙوٛي ،القُ ً٘ؼ قيفه ٌوّ ٙيغ٘هو
هق تفتيٌوت قٌيَٚهي ً ٚقؽـتي م ٚموّالً تط

ْٕوياؽ ،ػْاالً ت٘هٕىا

پوي ٗ ٚهوون قاؽـت غا٘ؼ ـه

مٖتفً غا٘ؼ ًا٘ؼ تغيياف ؼٛاؽق ٕيافٗي خؽياؽ

ٌوٛي ،ػالًٗ ٙف ق٘ـزيٛو ،هق ىفٗ ٙغالُٛو ،تفٖوزي ٛو ٗ تٍ٘زيٛو تٍنيٌ ّيٌؽق غيف
هق هئ ٕيفٗي ٌوٛي يو غوِٕ ،ٚيفٗٛوي هيوٍتي ٕيك ٗخ٘ؼ ؼهٌ
غؽّ

ٗ ٕيفٗي ثوً

ماً ٚا ٚؼٗ ًػاً وافًوقهٓ

تقىيِ ّيٌؽق وفًوقهٓ غؽّ

ٕيفٗيي ً٘ؼ م ٚضنوُ هيوالت آّا٘قي

ّيؼهؼٕؽ ٗ ً ٚموـ ّي ىففتٖؽ ،ؼـ ضوٍي مٕ ٚيفٗي ثوً

ْٛوٓ زفيل ً٘ؼ م ٚؼـ ٖٛياوُ ٕياوق

ففهغ٘هٕؽ( ٙوففمً) ّيٌؽق ٛكيٖٚي ٕيفٗٛوي هيوٍتي (وفًوقٛو ٗ ق٘ـزيٛو) هق و ِٜهيوٍا
هق ػويؽهت هيوٍتي پفؼهغ

ّيٌؽق 20وپو ٙخؽيؽ هق وً ٚػً ّ ِٜتٍنيٌ ّيٌؽ ًؽئ ٌفش:

ٕيفٌي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّف ٌو ٙػٌون هًٗ ِف٘ي
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الف) تفنگچيها
تفٖوزيٛو ؼـ هٌِ پيوؼٕ ٙظوُ ٗ ّدٜك ً ٚتفٖوٛاوي م٘تاوٌٍْ ٗ ٙايف ٗ غٖداف ٗ هق
ّيوٓ مٍاوٗـقهٓ ٕيفّٖٗاؽ ٗ (ـٗواتوييوٓ وَطٍا٘ـ) ًفىكياؽّ ٙايٌاؽٕؽ ٗ ػّٖاف هيفهٕاي
(توخيل) قٍ٘ٓ ـه تٍنيٌ ّي ؼهؼٕؽق هًتؽه هئ ؼوت ٚـه ؼـ ّطاٌ ًا ٚغاؽّ
تط

ّايىففتٖاؽ ٗ

ففّوٓ «ي٘قًوٌي» قفهـ ّيؼهؼٕؽ ،هّاو ًؼاؽٛو «تفٖاوزايًوٌاي» ؼـ ـأن آٓٛاو قافهـ

ىفف ق ؼـ هًتؽه هئ ؼوت ، ٚپيوؼٕ ٙظوُ وپو ٙـه تٍنيٌ ّيؼهؼٕؽ ٍٗي ٌو ٙػٌون ًؼؽٛو آٓٛو ـه
و٘هـٕ ٙظوُ مفؼق 24تؼؽهؼ هئ ٕيفٗٛو ًف هوون ٕقٌ ؼالٗهٍاٛ 23 ٚاكهـ ٕفافًٖ ٗ 29او ًإ ٚقاٌ
ٌوـؼٓ  92333تٔ ً٘ؼ ٗ 20ٙؼـ ىكهـيٛوي مْپفف ،توٗـٕي ٗ ٚخَْي موــي تؼؽهؼ آٓٛو تاو
پٖدوٛ ٙكهـ تٔ ؾمف ٌؽ ٙهو ق
ىفتٖي هو

27

مٗ ٚيٖسٖت٘ ؼهٍىاوٕؽـي ٕٗياكي ؼـ ؼٗـٙي ٌاو ٙتْٜوواي هق تفٖاوؼهـهٓ

هيفهٕي ؼـ ّيوٓ هـتً ٌو ٙتْٜووي ىكهـي ّيؼٛؽ مّ ٚىَص ً ٚتفٖوٛويي ً٘ؼٕؽ م ٚػّْ٘وً
ًٌ ٗخي ؼـهقي ٍٍ٘ٚي آٓٛو ً٘ؼ ٗ ٙفٍاٖو آٓٛاو م٘زال ٗ ٛفاؽّ ٙثقاوً ٗقٓ ؼهٌاتٚ
هو ق 21ؼـ پووع ً ٚهئ وئهً م ٚهىف زٖئ ِٖف تفٖوؼهـي ٗخ٘ؼ ؼهٌات ٗ ٚتفٖاوٛاو ـه
هيفهٓ ّيووغتٖؽ ،ز ٚؼٍٗتي ؼـ هئ موـ ؼو
هو

مً ٚف هوون قفهمٖي ّيت٘هٓ ىف

ؼهٌت ٚهو ؟ يني هق ِاوضيٕظافهٓ ّؼتقاؽ

م ٚپفتغوٍيٛوي ّقيِ ٛفّا٘ق ؼـ هيأ ـه ٙپايًىاوُ

ً٘ؼٕ ٗ ٙػىتئ تفٖوؼهـهٓ هـتً ِف٘ي ـه تفًي
مّ ٚفً٘ط ً ٚهٗهغف ِف٘ي ٚهو

مفؼٙهٕؽقٗ 21ي واػٔ مفٗويٖىاني ـه

يني هق ؼاليٌ عفش هؼػوي غ٘ؼ ؾمف مفؼ ٙما ٚؼـ ىاكهـي

ووً ٛ 199اق ق هق ؼـىيفي وَغوٓ وَيْوٓ ػثْاوٕي ٗ ٌاو ٙتْٜوواي ِاف٘ي ّايٕ٘يىاؽ:
«تْٜووي م ٚقيوؼتف هق ينّؽٛكهـ وپوٛي ؼهٌ

ٗ ؼٛ ٙكهـ وفًوق ًو ًيى

ػافهؼ ٙتاٍ٘ هق

پفتغوٍيوٓ ىففتً٘ ٚؼ ،ؼـ مٖوـ ـٗؼ ففهتٍٍ ،نفيوٓ ؼٗ ؼٌْٔ ًً ِٛ ٚفغ٘ـؼٕاؽ ٗ تْٜوواي،

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى

01

م ٚغ٘ؼ ٌػّوً ًٛ ٚدُ٘ ٌّوؼـت خىتً٘ ٚؼ ٗ پفتغوٍيوٓ ؼٍيف ـه ؼـ غؽّ
ؼهؼق»

ً ٚمَي ٌنى

ٗ ِٕٜ

ؼهٌ  ،تفموٓ ـه

03

ب) قوللر يا غالمان
قٍَ٘فؼّٗئ ًػً وپوٌ ٙوٛي ً٘ؼ مٕ ٚقً ّْٜي ؼـ هٕتقوً قؽـت ؼهٌ ق هيأ ٕيفٗٛاو
م ٚقيف ٕظف ففّوٕؽٛي ًو ػٖ٘هٓ قٍَ٘ف آقووي قفهـ ؼهٌتٖؽ ًٚ ،مَيٚي والشٛاويي ما ٚغاوَ
ق٘ـزيوٓ ً٘ؼ ّدٜك ً٘ؼٕؽ هّو ً ٚخوي ٕيك ٙتفٖو ؼهٌتٖؽق هئ واپو ٙوا٘هـ ٙهق هفافهؼ ّٖاوعو
ىفخىتوٓ ٗ قفقوق ٗ ضتي ّىن٘ي (هق ىفخيوٓ ٗ هـّٖيوٓ ٗ زفمهٛو ٗ غيافً )ٙا ٚغاؽّ
ىففتٌ ٚؽٕؽ ً ٚهئ عفيو م ٚيو هق ّيوٓ ىفٗٛي م ٚهق م٘ؼمي ًا ٚهيافهٓ آّاؽً٘ ٙؼٕاؽ ياو هق
مىوٕي م ٚهق ٗهٍؽئ ّقيِ هيفهٓ ّتٍ٘ؽ ٌؽً٘ ٙؼٕؽ هٕتػوى ّيىفؼيؽٕؽق هق آٓخو مً ٚايًتاف
إٓوٓ ٕيوموٓ ّىيطي ّؿٛي ؼهٌتٖؽ ؼـ ٕىٌ هًٗ يو ؼُٗ قًٌ٘ هوالُ ّيمفؼٕؽق هيأ واپوٛيوٓ
آٓ زٖوٓ موـآّؽ ٌؽٕؽ م ٚتٍنيالت قكٌٍوٌوٓ ًّٕ ٚف ٗ ضتي مِتاف هق تؼاؽهؼ تٍانيالت
ٕػىتئ غ٘ؼ مو ًٛيوفا ق ٕػىاتئ ففّوٕاؽٙي آٓٛاو هلٗـؼيغاوٓ 09يناي هق ىفخياوٓ
ّىَْوٓ ٌؽً٘ ٙؼ م ًٚ ٚآٗهقٌٜ ٗ ٙفتي ؼـغ٘ـ ـويؽ ٗ ٍقي وَغوٓ يوف ق ٕيفٗٛاوي قاٍَ٘ف
ّقوُ ضنّ٘

ٕيك ّي يوفتٖؽق إٓوٓ ضؽٗؼ يل پٖدِ ّقوّوت مَيؽي تٍنيالت ؼي٘هٕي ـه هق آٓ

غ٘يً مفؼٕؽق

02

ٕيفٗٛوي قٍَ٘ف ز٘ٓ هففهؼ ؾي ٕفؼاي ٌٕ٘ؼٕاؽ ٗ ًاو يالؼيياف ـٗهًغاي ٕؽهٌاتٖؽ ،غوٌٍاوً
يلؼييف ـه ْٕي ٌٖوغتٖؽ ٗ هئ ًيِ ؼـ ّيوٓ ٌٕ٘ؼ مً ٚو يالؼيياف ّتطاؽ ٌإ٘ؽ ٗ ٌا٘ـي
ْٕويٖؽٍ ،ؿه غؽّ ىكهـ ٌوٗ ٗ ٙفاوؼهـ هٗ ًاٌ ٚاْوـ ّايآّؽٕاؽق ضفاو ٗ ضفهوا
غَّ٘ ً ٚؼو
ً ٚإٓوٓ تني ٚمٖؽق

قٍَ٘ف ً٘ؼقًٖ 00وًفهئ ٌوّ ٙيت٘هٕى

ٌاوً ٙاٚ

ً ٚػٖ٘هٓ تنيٚىوٛي ّّ ٗ ِٜغْانٔ
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01

ٕيفٌي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّف ٌو ٙػٌون هًٗ ِف٘ي

ًف عٌو وػٔ پيتفٗ ؼالٗهٍ 03333 ،ٚقٍَ٘ف ٗخ٘ؼ ؼهٌت ٚم ٚهق هيأ تؼاؽهؼ فقاظ 99333
تٔ وفًوق ً٘ؼٕؽقٌ 04وـؼٓ تؼؽهؼ إٓوٓ ـه ٕ 93333فف ّيٕ٘يىؽ ٗ ّيى٘ياؽ ماٌ ٚاو ٙػٌاون
ػالقٚي ّففعي ً ٚهئ هففهؼ قًؽ ٙؼهٌ

ٗ إٓوٓ ـه «يٖيزفيٛوي و٘هـ» غا٘يً ٕاوُ ٕٜاوؼٙ

ً٘ؼق 09مْپفف ؼـ قّوٓ ٌو ٙوَيْوٓ تؼؽهؼ آٓٛاو ـه  99تاو ٛ 91اكهـ ٕفاف ؾماف مافؼ ٗ 00ٙؼـ
تؿمفٙهٍَْ٘ك ٗ ؼوت٘ـهٍَْ٘ك ،قٍَ٘ف ً« ٚغالّوٓ وفموـ غوِٚي ٌفيف 07»ٚتؼفيف ٌؽٙهٕؽق
ج) توجچيان
ىفز ٚهوتؼْوً تٍ٘ ٗ تفٖو ً ٚؼو

ٕيفٗٛوي قكٌٍاوي ؼـ ّٖاوًغ ثٌا

ٌاؽٍ ،ٙاينٔ

تٍ٘غوٕ ٚوالش ّ٘ـؼ ت٘خٜي ؼـ آغوق ِف٘يٌْ ًٚ ٚوـ ْٕيـفت ًٚ ٗ ٚػٖ٘هٓ يناي هق هـماوٓ
هَِي قٍ٘ٓ ّؼًْ٘ ٌٕ٘ؼ ٙهو ق والش ىفُ هق وؽٙي ٕٛ ِٜدفي قْفيه پاوٕكؼّ ِٛايالؼي
ًً ٚؼؽ ؼـ هيفهٓ ّطٌ هوتفوؼً٘ ٙؼ ٗ وپوٛيوٓ ِف٘ي ؼـ تىػيف ٌٜفٛوي إٓوتٍ٘ي هّپفهتا٘ـي
ػثْوٕي هق تٍ٘غوًٕٜ ٚفّ ٙايىففتٖاؽق ػالقاٚي ِاف٘يوٓ ًا ٚفٖاوٗـي ٕظاوّي هق ٌنىا
زوٍااؽـهٓ ؼـ وااوً ٛ 123ااق قهُ 9999ق ًفهٕييػتااٌ ٚااؽق ٌااوٛوٓ ِااف٘ي ،وااالش ىاافُ ٗ
تٍ٘غوٕ ٚـه هق تكهـهٓ ـٗوايّ ٚاي غفيؽٕاؽ ٗ ٛاف ؼٗ ـه هق ت٘وانوٕي ٗ پاوٍ ؼـغ٘هوا
ّيمفؼٕؽ ٗ ٌو ٙػٌون هًٗ ،تفٖو ٌْػوً ـه هق ـٗويٕٗ ٗ ٚيك ٗ هٕيَىتوٓ (په هق هيأ ماٚ
مْپوٕي ٖٛؽ ٌفقي ًو ؼـًوـ ـهًغً ٚفقفهـ مفؼ) غفيؽهـي ّيمفؼق
ؼـ تؿمف ٙهٍَْ٘كً ،وـٛو ِطٌ

01

هق تفٖوزيٛو ٗ تٍ٘زيٛو ٌؽ ٗ 01ٙيناي هق واي ٗ

وااِ ٚااٖف ّؼاافٗف هِاافٜوٓ« ،هوااَطٚوااوقهٓ» ً٘ؼٕااؽ ماا ٚهق وااوقٕؽىوٓ تيااف ٗ مْااوٓ ٗ
تٍ٘يؽمٖٖؽىوٓ ًوـٗت ٗ تفٖو ٗ ًؽٕٚي تفٖو ًٌْ ٚوـ ّيـفتٖؽق ًو ٗخ٘ؼ هئ ،موـًفؼ تفٖاو
ٗ تفٖو ٛوي ٌْػوً ٗ تٍ٘ ٗ هًكهـ تّفف قَؼٛ ٚفىك ؼـ وپوِ ٙف٘يوٓ ػّْ٘يا

ٕيوفا ق

خٖيد٘يوٓ و٘هـ( ٙوپوِ ٙف٘ي) ،پيوؼٕ ٙظوُ آٓٛاو ٗ ضتاي واپو ٙخؽياؽ غالّاوٓ هق ْٛاوٓ
والشٛوي ّؼٍْ٘ي هوتفوؼّ ٙيمفؼٕؽ ٗ هق ٕظف تىاَيطوت قوًاٌ قياون ًاو واپوٛيوٓ ّدٜاك

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى

73

يٖي زفي ػثْوٕي ٌٕ٘ؼٕؽ ًٚ ،وفًوقهٓ ـٗوي ٌ ِٛاٌوٛ
ٕظوّي تفًي

ٗ تدٜيك ّيٌؽٕؽق

ٕؽهٌاتٖؽ ماً ٚاو آغافئ فٖاوٗـي

43

هق ؼيؽىوّ ٙيٖوؼٗي ،هيفهٕيوٓ هق تٍ٘غوٕٗ ٚه ْٚٛؼهٌتٖؽ ٗ ّؼتقؽ ً٘ؼٕؽ م ٚموـًى
والش ػَيًٍ ٚفي

ٗ ِٕٜ

هيأ

ٌفُ آٗـ هو  ،هق هئ ـٗ غفٗـٌوٓ هخوقْٕ ٙيؼهؼ م ٚهق هئ ٕ٘ع واالش

ًٜف ٙىيفٕؽق ٍنٜوـت په هق ٕقٌ وػٔ ّيٖوؼٗي ؼـ ٕقؽ آٓ ى٘يؽ ماٗ ٚي غوفاٌ هوا

ماٚ

ٕيفٗٛوي ٕظوّي هيفهٓ ؼـ آٓ ـٗقىوـ ًيًتف ً ٚتطفك ٗ قاؽـت ّوٕ٘ـٛاوي تومتيال وافيغ
غ٘ؼ ّتني ً٘ؼٙهٕؽق ؼـ آٓ ـٗقىوـ تٍ٘غوٕ ٚوالش ًيٕٜوي

وٖيئ ٗ ؼو

ٗ پوىيف ً٘ؼق

49

هـٗج ًيو ًيوت ًو هئمٗ ًٚ ٚخ٘ؼ تٍ٘غوٕ ٚؼـ وپو ٙهيفهٓ هٌوـ ٙمفؼ ،ٙى٘يؽ تٍ٘غوٕٚ
ـه ؾغيفٕ ٙيوّ ٙيؼهـٕؽ ٗ يو پٖٜوٓ ّيمٖٖؽ ٗ 42ؼـ وػٖي ؼييف ؼـ ٌفش ّطوِفٙي ؼلي ؼـ
ّوقٕؽـهٓ مً ٚييَفًييي آٓ ووغتً٘ ٚؼ ٗ عغيوٓ مفؼً ٙا٘ؼ ،ى٘ياؽ قا٘ـزيًوٌاي تاٍ٘ ؼـ
هغتيوـ ٕؽهٌ

قيفه م ٚؼـ آٓ قّوٓ ؼـ وپوٌ ٙو ٙػٌون ّ٘ـؼ هوتؼْوً تاٍ٘ ًىايوـ هٕاؽك ٗ

ضتي ٛير ً٘ؼق

40

ٕنتٚي ؼييف هئ م ٚؼـ قيون ًو ْٛىوييوٓ هيفهٓ يؼٖاي ػثْوٕياوٓ ٗ ى٘ـموٕياوٓ ،فقاؽهٓ
ػّْ٘ي ضٌْ ٗ ٕقٌ زفظؼهـ ٗ ّطيظ عٌيؼي هيفهٓ ،هق ىىتفي والش وٖيئ ٗ تٍ٘غوٕاٚ
خَ٘ىيفي ّي مفؼق ؼـ هئ ؼٗـ ًٚ ٙؼو

آٗـؼٓ ّ٘هؼ ٗ ػٖوِف هٍٗياً ٚافهي تٍ٘ياؽ تاٍ٘ ٗ

ًوـٗت -وَف٘ـٌ٘ ،ـ ،ٙقغوً ٗ فَكهتي ز٘ٓ آّ ،ٔٛه ٗ قَغٗ -هقؼوً ؼٌ٘هـ ً٘ؼق وپو ٙهيفهٓ
ؼـ ًفٕوّٛٚوي ؼـهق ّؽت غ٘ؼ هق تٍ٘غوٕٚي وٖيئ ٕياك هواتفوؼْٕ ٙايمافؼ ٗ ًايًتاف هق
ػَْيوت مْئ ٗ خٖو قّيٖي ًٜفّ ٙيىفف ق وپوِ ٙف٘يوٓ ًٖو ًا ٚؼاليَاي هق تاٍ٘غوٕاٚي
ضّوـٌنٔ ٕيك مِتف ًٜفّ ٙي خى ق ػالًٗ ٙف هيأ ؼٌاْٖوٓ هِاَي ِاف٘يوٓ ؼـ ٌاْوً ٗ
ٌف ً ٚغَّ٘ هٗقًنوٓ ،هفوغًَٖ٘ ٗ ٚذٛو ٕيك هق والش ىفُ مِتف هوتفوؼّ ٙيمفؼٕؽ ٗ ٍاؿه
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79

ٕيفٌي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّف ٌو ٙػٌون هًٗ ِف٘ي

ِف٘يوٓ ٕيوقي ْٕيؼيؽٕؽ م ٚؼـ تومتيلٛوي ٕظوّيٌوٓ ً ٚفنف تطً٘ ٗ ىىتفي ًوٌاٖؽق ؼـ
خٖوٛويي م ٚهق و٘هـٕ ٙظوُ هوتفوؼّ ٙيٌؽ تٍ٘غوٕ ٚزٖؽهٓ موـهيي ٕؽهٌ ق
ز٘ٓ ؼـ ّ٘قغ ٍٍنفمٍي ،تٍ٘غوٕ ٚوٖيئ ضفم
ْٛػ٘هٕي ٕؽهٌ
ـه تق٘ي

44

ّيمفؼ ٗ ًو تومتيلٛوي پفتطافك

ٗ هئ مٌ ٚو ٙػٌون ؼُٗ ٍٍنف تٍ٘زيوٓ ـه مالً ّٖطٌ مفؼ ،هيأ ػقياؽٙ

ّي مٖؽ مٕ ٚيفٗٛوي ِف٘ي هٌتيو ٗ ػالقٚهي ً ٚتٍ٘غوٕٕ ٚؽهٌتٖؽقً 49و هئ ضوً

ؼـ تفميي قٍ٘ٓ خؽيؽ ٌو ٙػٌون ؼوتٚي تٍ٘زايٛاو ٕياك تٍانيٌ ٌاؽ ما ٚؼـ ـأن آٓ
«تٍ٘زيًوٌي» يو هّيف تٍ٘غوٕ ٚقفهـ ؼهٌ

ٗ غؽّٚي تٍ٘ٛو ـه ًٕ ٚوُ ػَْٚي تٍ٘غوٕاٚ

ّيغ٘هٕؽٕؽق تٍ٘زيٛوي هيفهٓ ًف هثف تاليٛوي ًيهٕؽهقٙي ـهًفت ٌفٍي ًٕ ٚيفٗي ٕظاوّي
موـآّؽي تٌؽيٌ ٌؽ ٗ ٌْوـ إٓوٓ ؼـ هًتؽه ًف هوون ٕقٌ ٌوـؼٓ ٕ 92333فاف ًا٘ؼ ٗ 40زٖاؽ
ِؽ ػفهؼ ٙتٍ٘ ؼهٌتٖؽق ًو ت٘خ ًٚ ٚعفٗـت هوتفوؼ ٙهق والشٛاوي آتٍائ ،موـغوٕاٛٚاوي
هوَطٚووقي ٗ تٍ٘ ـيكي ًكـىي ؼـ هِفٜوٓ هيدوؼ ٌؽ ٗ خٌوغوٕٚي ؼٍٗتي ؼهيف ىفؼيؽق ًاف
هثف ىؿٌ

قّوٓ ٗ ً ٚـغِ ّفهقٌ

ؼهؼق ًو هق ؼو

ؼقيو هق تٍ٘غوٕ ،ٚـفت ٚـفت ٚماوـآيي غا٘ؼ ـه هق ؼوا

ؼهؼٓ ًغؽهؼ ؼـ ووً ٛ 9341اق قه ُ 9021ق ؼـ قّاوٓ ٌاوِ ٙافي ،هق تؼاؽهؼ

تٍ٘زيوٓ مووتٌ ٚؽ تو وفهٕدوُ ٌاو ٙػٌاون ؼُٗ آٓ ـه ًا ٚمَاي ّٖطاٌ واوغ ق هٌٍتا ٚؼـ
ووًٛوي آغف وَغٖ

ِف٘يٕ ًٚ ،ٚظف ّيآيؽ م ٚتٍ٘غوّٕ ٚدؽؼهً ٗخ٘ؼ پيؽه ّايمٖاؽ قيافه

خك هخكه تٍنيٌؼٖٛؽ ٙي ق٘هيي م ٚؼـ قّوٓ ٌو ٙوَغوٓ ضىئ ً ٚغفهووٓ ففواتوؼٌ ٙاؽ،
تٍ٘غوٕ ٚـه ٕيك ؾمف مفؼٙهٕؽق

47

مْپفف م ٚؼـ قّوٓ ٌو ٙوَيْوٓ ً ٚهيفهٓ ّىوففت مفؼٌ ٙغٌ تٍ٘زيًوٌايىافي ـه ؼـ
ّٖوِي ٕظوّي آٓ قّوٓ ًيهْٛي

ؾمف ّيمٖؽ ٍينٔ هٌوـّ ٙيمٖؽ م ٚتٍ٘زيًوٌي ًف ق٘هي

ًطفي ٕيك ففّوٓ ّيـهٕؽ ًٚ ،ع٘ـي مٛ ٚف ىو ٙخٖيي ؼـياويي ؼـ ّايىففا

ٗي هّيفهٌٍطاف

72

ٗ ِٕٜ

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى

ّيٌؽق 41ؼـ ِٖف تٍ٘غوٕ ،ٚوػٔ هق خوـزي ٗ ـميه خوـزيوٓ ًٕ ٚوُ خوـزيًوٌاي ًاٚ
ّيوٓ آّؽ ٙهو  41م ٚهضتْوالً ٕ٘ػي ِوضيّّٖي ـهًظ ّيوٓ ففّوٕؽ ٗ ٙهففهؼ ً٘ؼٙهٕؽق

93

ًف عٌو هظٜوـهت ٌوـؼٓ ،خْغ مٌ هففهؼ يو ٕففهت قٍٕ٘ي ماٌ ٚاو ٙػٌاون هًٗ پاه هق
ّفه ً ٚخوي ّيىؿهـؼ ٕ 923333فف ً٘ؼٕاؽق هق هيأ ػاؽ ،ٙوا ٚؼواتٚي خؽياؽ ٗ 93333
ٕففهت ٌٜفوتوٓٛو ًوٍغ ًف  73333تٔ ً٘ؼٕؽق هئ ـقِ غياف هق پوواؽهـهٓ ٌاوٛي (پوواؽهـهٓ
غوٕٚي ٌو )ٙهو

م ٚؼـ ضؽٗؼ  93333تٔ ً٘ؼٕؽقِ 99وضيٌّّٖوٓ ٕظوّي ؼـ قىْ ٛاوي

ّػتَف ؼهـهي ػٖوٗئ تفميّ :ئًوٌي (ففّوٕؽٙي ٛكهـ يو ٛكهـ ،)ٙي٘قًوٌي (ففّوٕؽٙي ِاؽ
ٕفف) ٗ هًٗٓوٌي (ففّوٕؽ ٙؼ ٙتٔ) ً٘ؼٕؽق

92

هٍٗنوـي٘ن م ٚؼـ قّوّؽهـي ٌوِ ٙفي ً ٚهيفهٓ آّؽّ ٙي ٕ٘يىؽ م ٚهفىفهٓ ٗ ؼـخٚؼهـهٓ
هيفهٓ ًف ضىي ػؽٙهي م ٚتط

ففّوٓ غ٘ؼ ؼهـٕؽ عٌقًٖ ٚؽي ّيٌٕ٘ؽق ففّوٕؽٛوٓ ًكـه ـه

«وفؼهـ» ّيى٘يٖؽق ًؼؽ هق وفؼهـ ،ق٘ـزيًوٌي هو

م ٚففّوٕؽٛي ؼ ٙتو ؼٗهقؼٛ ٙكهـ وافًوق

ـه ػٜؽٙؼهـ هو  ،وپه ّئ ًوٌي ففّوٕؽٛ ٙكهـ ٕفف ،ي٘قًوٌي ففّوٕؽِ ٙؽ ٕفاف ٗ هًٗٓوٌاي
ففّوٕؽ ٙؼٕ ٙفف ّيًوٌؽق هئ ففّوٕؽٛوٓ هىف ؼـ خٖوٛو هق غ٘ؼ ـٌوؼت ٗ ؼالٗـي ٍٕاوٓ ؼٖٛاؽ

ًؽٗٓ ت٘خ ًٚ ٚآٓم ٚهق ز ٚغوٕ٘هؼ ٗ ٙز ٚعٌقٚهي ٛىتٖؽ ًّ ٚقوّوت ًوالتف هـتقو پيؽه ّيمٖٖؽق

90

ًؽئ تفتيي ًو هِالضوتي مٌ ٚو ٙػٌون ؼـ قّيٖٚي هيداوؼ واوقّوٓ ٕظاوّي ّىاتقٌ هق
ـٌٛفهٓ قٌيَ ٚهي پؽيؽ آٗـؼ ٌّٖوي قؽـت وَغٖتي ت٘وؼ ٚيوف ق قيوؼت ٗ ـٌٛفي مٍا٘ـ ماٚ
هق ّٖووٌوت پيف عفيق

ًو قٍف ًوالي ػْؽتوً تفمْٔ ّٖتح ّايٌاؽ هق خٌٖاٚي ّاؿٌٛي غا٘ؼ

ػوـي ٌؽ ٗ قؽـت ٗ ٌن٘ ٗ ٙخالً ٌػُ ٌاوً ٙايًتاف ٗ زٍاِىيفتاف ؼـ خٌافٗت ٗ
ظ٘هٛف تٍفيفوت پيسيؽٙي ؼـًوـ خَ٘ ٙىف ٌؽق ٌو ٙػٌون ًاو هيأ هقاؽهُ ت٘هٕىا
ّْٜي ً ٚقؽـت هّفهي قكٌٍوي ٗ هتٌوع آٓٛو م ٚهغَي ؼو

عافًٚي

ً ٚعغيوٓ ٗ قيوُ ّايقؼٕاؽ ٗهـؼ

ووقؼق ٗي موـّٖؽهٕي ـه م ٚوفوپفؼ ٙي غوٕؽهٓ وَغٖتي ً٘ؼٕؽ ،يؼٖي ففقٕؽهٓ هػضوي ػاوٍي
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70

ٕيفٌي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّف ٌو ٙػٌون هًٗ ِف٘ي

ّقوُ ؼـًوـي (هي٘هٗغَي) ٗ يو ىفخيوٓ ٗ هـهّٖ ٚي ّىَْوٓ ٌؽ( ٙغالّوٓ) ـه ًا ٚخاوي آٓٛاو
ٍٕوٕؽق ٕيفٗي غالّوٓ ً ٚػَ

هغالِي مِ ًٚ ٚف٘يوٓ ّيٗـقيؽٕؽ ّ٘ـؼ ت٘خ ٚغاوَ ٌاوٙ

قافهـ ؼهٌاتٖؽ ٗ ْٛاا٘هـ ٙؼـ ماوـ تاؤّئ ٗ ًفپااو ٕياو ٙؼهٌاتٔ ٕظااوُ ؼهغَاي َّْنا
غؽّ ىكهـي ً ٚغوٕؽهٓ وَغٖتي هًفهق ٍيوق
هثف قيوُٛوي يٖيزفيٛو هق ٕظف ويوو

ّيمفؼٕؽق ؼـ ضوٍي م ٚهّپفهتا٘ـي ػثْاوٕي ؼـ

ؼهغَي وػ

ؼزوـ ًطافهٓ ٌاؽٕ ،يافٗي قاٍَ٘ف ؼـ

تْوُ عً٘ وؽ ٙي يوقؼٛ ِٛدفي قْفيه ٛفؽّ ِٛايالؼي ،پٍا
ِف٘ي ً٘ؼٕؽق

ٗ ؼـ

ٗ پٖاو ٙهِاَي پوؼٌاوٛوٓ

94

ًف هثف وَي قؽـت هق قكٌٍوٌوٓ ،تغييفهت هوووي ؼـ ووغتوـ ؼٍٗ

ِف٘ي هيدوؼ ٌؽق ًو

هئ ضوًٛ ،ف زٖؽ ٌو ٙػٌون ّ٘فو ٌؽ ،هغتيوـهت ٗ قؽـت قٌويٌ تافمْٔ ـه واَي مٖاؽ ٗ
هـتً خؽيؽي ـه پي ـيكي مفؼٍ ،ينٔ ٕت٘هٕى
الهقٌ ّوٕغ هق تؤثيف و٘ آٓ ًف ّقؽـهت ؼٍٗ

ًّٖ ٚوقػوت ؼهمِ ًئ قٌويٌ غوتْ ٚؼٛؽ ،هّاو
ىفؼيؽق ْٛسٖئ هئع٘ـ ٌٕ٘ؼ مً ٚاو هقاؽهّوت

ٌو ٙػٌون هًٗ ،قكٌٍوٌوٓ ّغَقوً هق ِطّٖ ٚط٘ ٌؽً ٙوٌٖؽق هتطوؼيٚي قكٌٍوٌوٓ ؼـ ػٜؽ ٌاوٙ
ػٌون ٗ ًؼؽ هق هٗ تو قّوٓ وق٘ط وَىَٚي ِف٘ي ٖ٘ٛق ؼـ هيافهٓ ٗخا٘ؼ ؼهٌا
ؼييف تٖٜو ٕيفٗ ٗ يو ػوٌّ تؼيئمٖٖؽٙي قؽـت ٕظوّي ٌٕ٘ؼٕؽق

هّاو إٓاوٓ

99

پفٗفى٘ـ ّوووٌي ٛوٕاؽه  MassashiHanedaهق ّطققائ لهپٖاي ما ٚؼـًاوـٙي ًؽٕاٗ ٚ
ٛىت ٚي هَِي وپوِ ٙف٘ي ،ٚم ًٚ ٚهػتقوؼ هٗ هق تفمْٔٛو تٍنيٌ يوفتً٘ ٚؼٕاؽ ،تطقياو مافؼٙ
هو  90،ق٘ـزيوٓ ـه هق ِّٜتفئ ػ٘هٌّ تغييف ؼـ ػّٖاف هِاَي ويوواي وَىاَٚي ِاف٘يٚ
ؼهٕىت ٚهو ق هٗ ؼـ يني هق ّقوالتً هئ قً٘ ٍّٜ٘ـ ـه م ٚهِالضوت ٌو ٙػٌاون ًا ٚقٗهً
مَي قؽـت قكٌٍويٛوي ِطفهىفؼ هٕدوّيؽ ،ـؼ مفؼ ٙهو ق ً ٚهػتقوؼ هٗ هّفهي ق٘ـزيوٓ ًؼاؽ
هق هئ هِالضوتً ،ػً ػْؽٙهي هق قؽـت غ٘ؼ ـه ؼـ هـتاً قٌيَاٚهي ِاف٘يوٓ هق ؼوا
ؼهؼٕؽ ،هّو ًو ؼو

يوفتٔ ًّ ٚقوّوت ضنّ٘تي هيوالتً ،ػٍي هق هئ قؽـت هق ؼو

ـفتا ٚـه

74

پمًٕٗٛوّ ٚتوـيع -ووً ٍٛتٌِْ -وـً ٙيى

ًوق يوفتٖؽق ٛوٕؽه ؼـ هؼهّٚي هوتؽالالتً ّيى٘ياؽ ما ٚهؼهّاٚي هقتاؽهـ ٗ هْٛيا
ٌؽ ٙهو

ًوػ

ٗ ِٕٜ

ق٘ـزياوٓ،

م ْٚٛ ٚي هـٗپوييوٕي مً ٚؼؽ هق ٌو ٙػٌاون هًٗ هق هيافهٓ ؼياؽٓ مافؼٙهٕاؽ

ىْوٓ مٖٖؽ م ٚهِغالش ق٘ـزي ّتفهؼف قكٌٍوي هو  ،ؼـ ضوٍي مً ٚفـواي ّٖاوًغ فوـواي
ـٌٗٔ ّيمٖؽ م ٚق٘ـزياوٓ ؼواتٚي غوِاي هق ٕظوّياوٓ ؼـ واپوٛيوٓ قكٌٍوٌاوٓ ًا٘ؼٙهٕاؽق ٗي
آغفهالّف هئ ٕظف ـه پيً ّي ٕٜؽ مٛ ٚؽف هِالضوت ٌو ٙػٌون آٓ ً٘ؼ ٙهو
ـه مٌّ ٚتٖي ًف ٕيفٗي ٕظوّي ىفٗٛٙوي ِطفهىفؼ ّتطؽ ً٘ؼ ًٚ ،يل ؼٍٗ
هئ ّطقو لهپٖي ،ؼٍٗ

م ٚـليِ پيٍئ

ّتْفمك تٌؽيٌ مٖاؽق

ِف٘ي ٚـه ؼـ هٗهيٌ پيؽهيً آٓ ،ؼٍٗتي ًؽٗي ٗ ًيوًوٕي ّيؼهٕؽق

97

ّيٖ٘ـونيِ ،ف٘ي ٚـه خوٍٕيٖوٓ ٗ هغالف ًالفٌّ وَىَٛٚوي تفمْوٕاوٓ آ ق٘يَٕ٘ا٘ ٗ
قف ٙق٘يَٕ٘٘ مً ٚو إٓوٓ ـٗهًظ ىٕ٘وى٘ٓ ؼهٌتٖؽ ّطى٘ى ّيْٕويؽ ٗ هٗهياٌ ؼٗـهٓ ِاف٘ي ٚـه
وّ٘ئ ّفضَٚي ضنْففّويي تفمْوٕوٓ ؼـ هيفهٓ ّايؼهٕاؽق هق هيأ ٕظاف قا٘هي ٕظاوّي ٌاوٙ
هوْوػيٌ ـه موّالً ٍّوً ٚق٘هي آ ق٘يَٕ٘٘ ّيؼهٕؽق يؼٖي هوون هيَيوتي ٗ ػٍويفي ؼهٌ ق
ًؽئ تفتيي هق  130تو ٛ 119اق ق (ُ 9939-9917ق) تو آغوق وَغٖ

91

ٌاو ٙػٌاون هًٗ،

ٕيفٗٛوي ّىَص هق وپوٛيوٓ قٌيَٚهي ٗ ّالقّوٓ (وپوٛيوٓ ؼٍٗتي) تٍنيٌ ّيٌاؽ ٙهوا ق هّاو
پويٚي ٗهقؼي قؽـت ،وپوٛيوٓ قٌيَ ٚهي ً٘ؼٕؽق ً ٚػٌوـت ؼييف واپوٛيوٓ ؼٍٗتاي ؼـ ّا٘قؼيتي
ٕوقًتف هق وپوٛيوٓ قٌيَٚهي قفهـ ؼهٌتٖؽق هّو په هق ووً ٛ 119اق قه ُ 9917ق ّيت٘هٕيِ ًائ
وٕ٘ ٚع ووقّوٓ ٕظوّي تْويك قومٌ ٌ٘يِ -9 :وپوٛيوٓ ؼٍٗتي (ًو ْٛوٓ ٗعاؼي
واپوٛيوٓ قٌيَااٚهي (ًاِ ٚاا٘ـت عاؼيفتااف ٌااؽٕ ٙىاٌ

واوًو)-2 ،

ًاا ٚىؿٌات -0 ،)ٚوااپوٛيوٓ ٌااوٙ

(ٕيفّٖٗؽتفئ ٕ٘ع وپو)ٙق ًو هئ تغييف ،تغييف ّ ِٜؼييفي ٕيك ـظ ؼهؼ مْٛ ٚوٕاو مٖتافً ّٖاوًغ
هقتّوؼي ٗ ػْؽتوً قّئ ٗ عٌقٚي ؼٛقوٓ ٗ مٍوٗـق ً٘ؼق
ٌو ٙػٌون ً فهي پفؼهغ
ويوو

91

ضق٘ هـتً خؽياؽً ،او تٌاؽيٌ هّاالك ّْوٍال ًا ٚغوِا،ٚ

غوِ ٚووقي هّالك ـه پيً ىفف ق ؼـ هئ تغييفٌ ،ي٘ٙي هؼهـٙي هّالك م ٚپيً هق
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79

ٕيفٌي ًف ووقّوٓ وپو ٙؼـ ػّف ٌو ٙػٌون هًٗ ِف٘ي

هئ ًيٍتف تيً٘ ـإووي ع٘هيف قكٌٍوي ٗ ؼـآّؽ ضوَِ ٚؼـ هغتيوـ هئ ـإوو ً٘ؼً ،و غوِاٚ
ٌؽٓ ؼـ ؼو

ٕوظفٛوي ٌو ٙقفهـ ّيىفف

ًو هئ ويوو

 ِٛقؽـت ويوويٕ ،ظوّي ٗهقتّوؼي ـإووي قكٌٍوي مو ًٛپيؽه مافؼٛ ،اِ

ٌو ،ٙوفّوي ٚي القُ ـه ًفهي پفؼهغ

ٗ ؼـآّؽ هيوالت ً ٚغكهٕٚي ٌوٗ ٙهـيك ّايٌاؽق

ضق٘ هـتاً ثوًا

ٕ٘هضي غوِ ٚآقهؼي ػٌْ پيٍئ غ٘ؼ ـه هق ؼو

ًا ٚؼوا

آٗـؼ هّاو مٍاوٗـقهٓ

ؼهؼٕؽق

نتيجهگيري
آٓز ٚم ٚؼـ پويوٓ ً ٚػٖ٘هٓ ٕتيدٚىيفي ّيت٘هٓ هـهم ٚمفؼ آٓ هو

م ٚواوغتوـ هٍٗياٚي

هـتً ِف٘ي ،ٚم ٚؼـ غالً وؽٙي ؼٛ ِٛدفي تاؽهُٗ يوفا ٌّ ،تٖاي ًاف ًوفا

قٌيَاٚهي ٗ

ػٍيف ٙهي ً٘ؼ ٗ ـمٔ هَِي آٓ ـه ق٘ـزيوٓ تٍنيٌ ّيؼهؼٕؽق هئ ٕ٘ع تفميي هيَي واپوً ٙاٚ
ـغِ موـآيي ٕىٌي غ٘ؼ ؼـ ػفِٚي ٕظوّي هّو ً ٚؼٍيٌ تًٖٛوٗؼـىيفيٛاوي ؼـٗٓ هيَاي ٗ
ىو ٙؼغوٍ ٛوي ٕوًدوي ـإووي هيالت ،م ٚتؤّئ مٖٖؽٙي ٕيفٗٛوي ٕظاوّي واپوً٘ ٙؼٕاؽ ،ؼـ
هّ٘ـ ويووي ٗ ًفٗق ٛفج ٗ ّفج ؼـ هٗعوع ؼهغَي ،پيوّاؽٛوي ٕاوى٘هـي ـه ؼـ پاي ؼهٌا ق
تدفًٚهي مِ ٚف٘يوٓ هق ٌنى

زوٍؽـهٓ ؼـ ًفهًف ق٘هي ػثْاوٕي ضوِاٌ مفؼٕاؽ هٕؽيٍاٚي

تغييف ووغتوـ هـتً ـه ؼـ ؾٖٛي

پوؼٌوٛوٓ ِف٘ي پؽيؽ آٗـؼق هيأ عافٗـت ـه پيوّاؽٛوي

ؼوتًٖ ٚؽي هيَي ٗ تٖوقػوت ؼـٕٗي ؼـ هيوُ وَغٖ

ّطْؽ غؽهًٖاؽ ٙما ٚضوِاٌ وفمٍاي ٗ

قؽـتعٌَي ـإووي قكٌٍوي ً٘ؼ ،ؼٗزٖؽهٓ مفؼ ٗ تطقو ػَْي آٓ ً ٚؼو

ٌو ٙػٌاون هٗوً

هف توؼق ٗي ًو هيدوؼ هـتً خؽيؽ م ٚؼـ تفميي آٓ ػالًٗ ٙف ق٘ـزيوٓ ،ؼوتٛٚوي تفٖوزيوٓ ٗ
قٍَ٘ف ٗ تٍ٘زيوٓ ٗخ٘ؼ ؼهٌ  ،هتنو ؼٍٗ

ـه هق هـتً هيَي ً ٚهـتً ٌوٛي ّٖتقٌ مفؼ ٗ

هق ؼهيفٙي ٕف٘ؾ قكٌٍوٌوٓ موو ق ؼـ ٕتيد ٚـقوً ٛو ٗ تٖوقػوت غىوـتًوـ هيَي تو ضاؽٗؼي
مو ًٛپيؽه مفؼق ّط٘ـ هَِي هتطوؼ هئ هـتً خؽيؽ ٌػُ ٌاو ٗ ٙـهًغاٚي ٌوٛيىايٕ٘ي
ً٘ؼ م ٚخوي ـهًغ ٚي پيٍئ هيَي ٗ هٗيْوقي ـه ىفف ق هئ هـتً م ِٛ ٚهق ٕظف مْي تؼاؽهؼ
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ٗ  ِٛهق ٕظف ميفي ػالًٗ ٙف والش وفؼ ً ٚوالش ىفُ تٍ٘ ٗ تفٖو ّدٜك

ٌؽ ،هق ضق٘ ٍّػّي مٌ ٚو ٙهق ؼـآّؽ هّالك غوًِ ٚو تغيياف ؼـ ٕطا٘ٙي هؼهـٙي هّاالك
ّْوٍل ضوٌِ مفؼًٜ ،فّٖٙاؽ ّاي ٌاؽ ٗ ماوـآيي ٕظاوّي قوًاٌ قٌاٍ٘ي ؼـ ًفهًاف تداوٗقهت
ْٛىوييوٓ ٗ وفم٘ى ٌ٘ـي ٛوي ؼهغَي ٗ ًفقفهـي آـهًّ ٗ هّٖيا  ،هق غا٘ؼ ٍٕاوٓ ؼهؼق
عٌيؼي هو

مً ٚػٍي هق ٌان٘ ٗ ٙػظْا

ت٘هْٕٖؽووقي وپو ٙهـتٌوط ؼهٌ
وق٘ط ويووي وَىَّ ٚئثف ً٘ؼق

واَغٖ

ٌاو ٙػٌاون هًٗ ًاو ٕا٘ئواوقي ٗ

ٗ ٕوؼيؽ ٙىففتٔ هيأ ّٜاِ ؼـ ؼٗـٙي پوياوٕي ِاف٘ي ،ٚؼـ
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يادداشتها:
9ق ؼـًوـٙي ٗعؼي ـٗ ً ٚهٕطغوط قٍ٘ٓ ِف٘ي ٚؼـ پويوٓ ِاف٘ي ،ٚـقكٌ :اوـؼٓ ،خاوٓ ،واففٕوّٚ
ٌوـؼٓ ،تفخْ ٚهقٌوً يغْويي ،ج ،0تٜفهٓ :هٕتٍوـهت ت٘نِ ،9074 ،اُ 9917-9911؛ ٍنٜاوـت،
الـٕه ،وپو ٙهيفهٓ ؼـ ؼٗـِ ٙف٘يِ ،ٚف٘يوٓ ،خْؼي هق ٕ٘يىٖؽىوٓ ،تفخْ ٗ ٚتؽٗئ يؼق٘ى آلٕؽ،
تٜفهٓ :هٕتٍوـهت ٍّ٘ي003-000 ُِ ،9013 ،ق
2ق ؼالٗهٍ ،ٚپيتفٗ ،وففٕوّٚي پيتفٗ ؼالٗهٍ ،ٚتفخْٚي ٌدوعهٍؽئ ٌفو ،زوٍ ؼُٗ ،تٜافهٓ :هٕتٍاوـهت
ػَْي ٗ ففٖٛيي044-092ُِ ،9073،؛ ووٕى٘ٓ ،وففٕوّٚي ووٕىا٘ٓ ،تفخْاٚي تقاي تفضاَي،
تٜفهٓ :هًأ وايٖوِ ،9040 ،اُ 40-41؛ ٌاوـؼٓ ،پيٍائِ ،اُ 237-294؛ مْپفاف ،هٕيٌَافت،
وففٕوّٚي مْپفف ،تفخْٚي مينوٗٗن خٜوٕؽهـي ،تٜفهٓ :هٕتٍوـهت غا٘هـقّيِ ،9009 ،اُ -19
17؛ ًٖوٕي ،هّئ ،ووغتوـ هختْاوػي -هقتّاوؼي ؼٗـٙي ِاف٘يِ ،اف٘يوٓ ،خْؼاي هق ٕ٘يىاٖؽىوٓ،
تفخْ ٗ ٚتؽٗئ يؼق٘ى آلٕاؽ ،تٜافهٓ :هٕتٍاوـهت ّاٍ٘ي234َ ،9013،؛ ٌاوـؼٓ پاه هق هـهماٚي
تقىيًِٖؽي ؼٗىوٕ ٚهق وپو ٙؼٗـٙي ِف٘ي ٚهق ؼٗ ىفًٗ ٙىيوـ م٘زل ٕيك ٕوُ ّيًفؼِ٘ -9 :فيوٓ مٚ
پووؽهـهٓ ٌػُ ٌوً٘ ٙؼٕؽ ًو تؼؽهؼ ٕ 233فف -2 ،خكهيفي يو پووؽهـهٓ موظ (ىوـؼ وَغٖتي) ما ٚهق
قّوٓ ٌو ٙػٌون ؼُٗ ًٗ ٚخ٘ؼ آّؽ ٗ ٙتؼؽهؼ ٕ 033فف ً٘ؼٕؽ (ٌاوـؼٓ ،پيٍائ)9919 َ ،ق خَْاي
موــي م ٚؼـ ووً ٛ 9939اق ق ً ٚهيفهٓ آّؽ ٙوپوٛيوٓ هيفهٓ ـه ّتٍنٌ هق زٜوـ ىفٗ ٙؼهٕىتٚق ىافٗٙ
هًٗ ،هيفهٕيوٓ ً ٚففّوٕؽٛي وپٜىوالـ ،ىفٗ ٙؼُٗ ق٘ـزي يو قكٌٍوي ً ٚففّوٕؽٛي ق٘ـزيًوٌي ،ىفٗٙ
وُ٘ غالّوٓ يو ًكـىوٓ ٌوٛي ً ٚففّوٕؽٛي قٍَ٘فآغووي ٗ ىافٗ ٙزٜاوـُ تفٖيسياوٓ ًا ٚففّوٕاؽٛي
تفٖيسيًوٌي (خَْي موــي ،خ٘ٗهٕي ففهٕسىن٘ق وففٕوّٚي موــي ،تفخْا ٚػٌاون ٕػدا٘هٕي ٗ
ػٌؽهٍؼَي موـٕو ،زوٍ ؼُٗ ،تٜفهٌٓ :فم

هٕتٍوـهت ػَْي ٗ ففٖٛيي)919-910 ُِ ،9010 ،؛

فَ٘ـ ؼـ پمٍٗٛي خؽيؽ ٕيفٗي ٕظوّي ِف٘ي ٚـه ّتٍانٌ هق قٍا٘ٓ ثوًا
ّيمٖؽ ٗ ّيى٘يؽ مٕ ٚيفٗٛوي ثوً

ٗ ٕيافٗي مْناي ؾماف

ـه ّؼْ٘الً وپو ٙيو ٍٍنف ّيٕوّيؽٕؽ ٗ ٕيفٗي مْني ًا ٚضشٍراف،

ضٍراف (مْناي) ٗ ٍٍانف (ثوًا ) تٍانيٌ
ضٍرِ ّ٘وُ٘ ً٘ؼق قٍ٘ٓ ضنوُ ّطَاي ٛاِ هق ش
غيٌ ،يو ش
ّي ٌؽق هِغالضوتي ز٘ٓ خٖ٘ؼ ،خيً ٗ قٍ٘ٓ ٕيك ؼيؽّ ٙيٌ٘ؼ (فَ٘ـٗ ،يَِق ؼيا٘هٓ ٗ قٍا٘ٓ ؼـ
ػّف ِف٘ي ،تفخْ ٚموظِ فيفٗقّٖؽ ،تٜفهٍٕٓ :ف آى)909 َ ،9017 ،ٚق
0ق ّيفقه وْيؼوق تاؿمفٙهٍَْا٘كً ،ا ٚمٌ٘اً ّطْاؽ ؼًيفوايوقي ،زاوٍ ؼُْٗٛ ،افهً ٙاو تؼَيقاوت
ّيٖ٘ـوني ،تٜفهٓ :هٕتٍوـهت هّيفمٌيف72-10 ُِ ،9001 ،ق
4ق ّيٖ٘ـوني ،ٗ ،ووقّوٓ هؼهـي ضنّ٘
هّيفمٌيف92َ ،9073 ،ق

ِف٘ي ،تفخْٚي ّىاؼ٘ؼ ـخايٕياو ،تٜافهٓ :هٕتٍاوـهت
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9ق توٗـٕي ،ٚلهٓ ًوتيى  ،وففٕوّٚي توٗـٕي ،ٚتفخْٚي هً٘تفهى ٕ٘ـي ،تّطيص ضْيؽ ٌيفهٕي ،زوٍ
زٜوـُ ،هِفٜوٓ :هٕتٍوـهت متوًػوٕا ٚي واٖويي ٗ متوًففٌٗاي تؤيياؽ912َ ،9001 ،؛ ّيٖ٘ـواني،
پيٍئ90 َ،؛ ــً٘ـٓ ،مالٗن ّيٍوميٌٕ ،ظاوُهياوالت ؼـ ؼٗـٙي ِاف٘ي ،ٚتفخْاٚي ميناوٗٗن
خٜوٕؽهـي ،زوٍ وُ٘ ،تٜفهٌٓ :فم

هٕتٍوـهت ػَْي ٗ ففٖٛييِ ،9010 ،اُ 74-77؛ ٕ٘ياؽي،

ؼهـي٘ي ،تغييفهت هختْوػي -هقتّوؼي ؼـ هيفهٓ ػّف ِف٘ي ،تفخْٛ ٚوٌِ آقوخفي ،تٜافهٍٕٓ :اف
ٕي930 َ ،9010 ،ق
0ق مْپفف ،پيٍئ17-11 ُِ ،؛ ّيٖ٘ـوني ،پيٍئ90 َ ،ق
7ق ًيوت ،هـٗج ًيو ،ؼٗٓ لٗهٓ هيفهٕيً ،او ض٘هٌاي ٗ يوؼؼهٌا ٛاوي ٍىاتفٕح ،تفخْاٚي ّىاؼ٘ؼ
ـخيٕيو ،تٜفهًٖٓ :يو ٙتفخٍْٕ ٗ ٚف متوى9912َ ،9001 ،؛ ٍنٜوـت ،پيٍائِ ،اُ 029-022؛
ًيوٕي ،غوٓ ًوًو ،توـيع ٕظوّي هيفهٓ ؼـ ؼٗـٙي ِف٘ي ،ٚتٜفهٓ :هٕتٍوـهت عَا٘ع قَاِِ ،9071 ،اُ
230-290؛ فَىفيّٕ ،فهل ،قٕؽىوٕي ٌو ٙػٌون هًٗ  ،ج( 9ج  2 ٗ 9ؼـ يل ّدَؽ) ،زوٍ زٜوـُ،
تٜفهٓ :هٕتٍوـهت ػَْي230-290 ُِ ،9001 ،ق
1ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9919-9910 ُِ ،ق
1ق ّيٖ٘ـوني ،پيٍئ99-90 ُِ ،؛ فَىفي ،پيٍئ209 ٗ221 ُِ ،؛ ًيوٕي ،پيٍئ-70 ُِ ،
72؛ ىكهـي هَِي ؼـًوـٙي ٗعؼي ق٘ـزيٛو ؼـ وففٕوّٛٚوي ويوضوٓ هـٗپويي آّؽ ٙهوا ًاؽئ
ٌفشٌ :وـؼٓ ،پيٍئِ ،اُ 9919-9910؛ هٍٗناوـي٘ن ،آؼهُ ،واففٕوّ ٚي هٍٗناوـي٘ن ،تفخْاٚي
ضىئ مفؼًس ،ٚج  ،2تٜفهٓ :متوى ًفهي 747 َ ،9001 ،ْٚٛ؛ ؼالٗهٍ ،ٚپيٍئ099 َ ،؛ مْپفاف،
پيٍئ17-11 ُِ ،؛ ووٕى٘ٓ ،پيٍئ40-47 ُِ ،؛ ًفغي پمًٗٛىفهٓ هٌوـ ٙؼهـٕؽ ً ٚهئماٚ
قٍ٘ٓ ِف٘ي ٚؼـ آغوق هق ىافٗٛ ٙاوي هيَاي تافك (ِطفهٍٕائٕ ،يْا ٚواومٔ ٗ واومٔ) ٗ ًفغاي
ىفٗٛ ٙوي هيفهٕي قًوٓ م ٚهمثفهً هق پيفٗهٓ عفيق

ِ٘فيوٕٚي ًوٕي وَىًَ٘ ٚؼٕؽ تٍنيٌ ّايٌاؽق ؼـ

ٗهقغ هق ؼٗ ىفٗ ٙػْؽٕ ٙوُ ّيًفٕؽ :هٍف) يل ىفٗ ٙآؾـًويدوٕي هق غَػاوً ،تاوًٍّ ٗ ،غاوٓ ٗ ،ى)
يل ىفٗ ٙإٓوتٍ٘يويي هق زػ٘ـوؼؽ ٗ ّئىٌُق هئ ىىتف ٙؼـ ٕط٘ٙي آـهيً خٖيي قٍا٘ٓ ِاف٘يٚ
ٕيك ٍّٜ٘ؼ ً٘ؼق ىفٗ ٙآؾـًويدوٕي تط
ً٘ؼ فَ٘ـ ،پيٍئ979 َ ،ق
93ق ؼالٗهٍ ،ٚپيٍئ092 ٗ 099 ُِ ،ق
99ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9919 َ ،ق
92ق خَْي موــي ،پيٍئ919 َ ،ق

ففّوٓ ٌوَّ٘ٛو ٗ ىفٗ ٙإٓوتٍ٘يويي تطا

ففّاوٓ هواتوخَ٘ٛو
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90ق ًيوت ،پيٍئ74 ٗ 70 ُِ ،؛ هـٗج ًيو ًيوت ّي ٕ٘يىؽٌ :و ٙهيفهٓ ًفهي ضْوي ٗ ٍّا٘ـت
ً ٚهٌفهف ّتني هو ٗ هق إٓوٓ  ِٛؼـ غؽّوت ٌػّي غ٘ؼ ٗ  ِٛؼـ هّ٘ـ َّْنتي يوـي ّيعٌَؽ
ٗ موـ خٖاو هق إٓاوٓ هواتؼوٕ

ٗ ْٛسٖئ ؼـ هّ٘ـ ّفً٘ط ً ٚهػْوً ٗ هخفهي ػؽهٍ
هيٖل ؼـ هيفهٓ وي ٗ ؼٗ قٌيَ ٚيو غوٕ٘هؼٙي هٌفهفي هو

ّايخ٘ياؽققق

م ٚؼهـهي ضاو هّتياوق ٗ ًفتافي ٛىاتٖؽ ٗ

وپه هئ هيالت ـه ًفّيٌْوـؼق ـقكً :يوت ،پيٍئ07-01 َ ،؛ فَ٘ـ ًفهوون ّٖوًغ ػّف ِف٘ي
ـٗهي

ّيمٖؽ م ٚؼـ آغوق ،غ٘ؼ وپو( ٙقٍ٘ٓ ثوً

ٗ وفًوقهٓ تط

غؽّ

ِف٘يّ )ٚتٍنٌ هق قٍ٘ٓ ثوً

ٕيفٗٛوي غوِواٚ

ّطَي ّ٘وُ٘ ً ٚيووو يو ٕيفٗٛوي زفيال ًا٘ؼق ٕيفٗٛاوي غوِا،ٚىاوـؼ

وَغٖتي ٌو ًٚ ٗ ٙغَّ٘ ق٘ـزيوٓ ً٘ؼ م ٚػْؽتوً هق قكٌٍوي تؤّئ ّيٌؽ م ٚػاالًٗ ٙاف هيأ ماٚ
ىوـؼ وَغٖتي ً٘ؼ ٕيفٗي عفً ٌوٕ ٙيك ّطى٘ى ّيٌؽق ٕيفٗي يووو يو زفيل فقاظ ًاٖٛ ٚياوُ
ٕيوق ىفؼ ّي آّؽ ٗ تط ففّوٓ ـإووي قٌويٌ ً٘ؼق هئ ٕيافٗ هق وفهواف هيافهٓ فافهّ ِٛايآّاؽق ؼـ
ض٘هٍي ووً ُ 9913ق ػؽٙي قٍ٘ٓ ثوً

هفكهيً يوف ق فَ٘ـ ،پيٍئ909-900 ُِ ،ق

94ق ًيوٕي ،پيٍئ72َ ،؛ آّوـٛو ؼـًوـٙي ػؽوٙي قٍ٘ٓ ؼـ :فَ٘ـ ،پيٍئ979-977 ُِ ،ق
99ق ؼهٍىوٕؽـيٗ ،يٖسٖت٘ ،وففٕوّ ،ٚؼـ :وففٕوّٛٚوي ٕٗيكيوٓ ؼـ هيفهٓ ،تفخّْٖ٘ ٚزٜف هّيفي ،زوٍ
ؼُٗ ،تٜفهٓ :هٕتٍوـهت غ٘هـقّي477َ ،9019 ،؛ عوٛفي ،هً٘هٍقوواِ ،تاوـيع ويوواي ٗ هختْاوػي
هيفهٓ هق ّفه تيْ٘ـ تو ّفه ٌو ٙػٌون ،زوٍ وُ٘ ،تٜفهٌٓ :افم هٕتٍاوـهت ػَْاي ٗ ففٖٛياي،
297َ ،9013؛ فَ٘ـ ،پيٍئ971َ ،ق
90ق ٍّٖي ،هونٖؽـًيل ،توـيع ػوٍِآـهي ػٌووي ،تّطيص ّطْؽ هوْوػيٌ ـعا٘هٕي ،ج  ،0تٜافهٓ:
ؼٕيوي متوى227 َ ،9077 ،ق
97ق ؼهٍىوٕؽـي ،پيٍئ477-471 ُِ ،ق
91ق ـقكً :يوٕي ،پيٍئ01-73 ُِ ،ق
91ق ًفهي ْٕٕ٘ٚهي هق هئ ؼـىيفي ،ـقك :ـَّٗ٘ ،ضىٔ ،هضىٔهٍت٘هـيع ،تّطيص ػٌؽهٍطىئ ٕ٘هيي،
تٜفهٓ :هٕتٍوـهت ًوًل209 َ ،9097 ،ق
23ق خٖوًؽيّ ،يفقه ًيو ضىًٔٔ ضىيٖي ،ـٗعٚهٍّف٘يً ،ٚا ٚمٌ٘اً غالّفعاو ّداؽ عٌوعٌاويي،
تٜفهًٖٓ :يوؼ ّ٘ق٘فوت ؼمتف ّطْ٘ؼ هفٍوـ799-790 ُِ ،9071 ،؛ ٌوـؼٓ ،پيٍائ9912 َ ،؛ ؼـ
پمًٗٛٛوي خؽيؽ ً ٚهئ ٕنت ٚهٌوـٌ ٙؽ ٙهو  ،ـقك :ـٗيْفٛ ،وٕه ـًٗفت ،هيافهٓ ؼـ ـه ٙػّاف
خؽيااؽ :تااوـيع هياافهٓ هق  9093تااو  ،ُ 9793تفخْااٚي آؾـ آٖٛسااي ،تٜاافهٓ :هٕتٍااوـهت ؼهٍٕاايوٙ
تٜاافهِٓ ،9013،ااُ 040-093؛ ٍنٜااوـت ،پيٍاائِ ،ااُ 029 -020؛ وااي٘ـي ،ـهخاافٕ ،ظااوُ
تٍنيالت ِف٘يوٓ ،توـيع هيفهٓ (ؼٗـٙي ِف٘يوٓ) ،پمٗ ًٛؼـ ؼهٍٕيو ٙمٌْافيح ،تفخْا ٚيؼقا٘ى
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آلٕؽ ،تٜفهٓ :خوّي970َ ،9013 ،؛ ٍ٘ف  ،پوًٗ ،هيفهٓ ؼـ ػٜؽ ٌو ٙػٌون ؼُٗ ،تفخْ ٚمينوٗٗن
خٜوٕؽهـي ،تٜفهٓٗ :قهـت هّ٘ـ غوـخّ ،ٚفماك زاوٍ ٗ هٕتٍاوـهتِ ،9013،اُ  ،1-99فَىافي،
پيٍئ220 -203 ُِ ،ق
29ق ـٗيْف ،پيٍئ092 َ ،ق
22ق ٕ٘يؽي ،پيٍئ70 َ ،؛ ًٖوٕي ،پيٍئ914 َ ،؛ ـٗيْفٛ ،وٕه ـًٗافتً« ،فآّاؽٓ ِاف٘يوٓ»،
توـيع هيفهٓ (ؼٗـِ ٙف٘يوٓ) ،پمٗ ًٛؼـ ؼهٍٕيو ٙمٌْفيح ،تفخْا ٚيؼقا٘ى آلٕاؽ ،تٜافهٓ :خاوّي،
19 َ ،9013ق
20ق فَ٘ـ ،پيٍئ900 َ ،ق
24ق ـقك :مْپفف ،پيٍئ11 َ ،؛ ؼـ پمًٗٛٛوي خؽيؽ ،ـقكٍ :نٜوـت ،پيٍئ021 َ ،؛ فَىفي،
پيٍئ209-202 ُِ ،؛ ٕ٘يؽي ،پيٍئ930 َ ،؛ ًٖوٕي ،پيٍئ234 َ ،؛ ًيوٕي ،پيٍائِ ،اُ
922-920 ٗ 10-14؛ ــً٘ـٓ ،پيٍئ71-71 ُِ ،ق
29ق ؼالٗهٍ ،ٚپيٍئ040 َ ،ق
20ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9910 َ ،ق
27ق ؼـ هئ ّ٘هـؼ ،ـقك :مْپفف ،پيٍئ11 َ ،؛ توٗـٕي ،ٚپيٍئ910 َ ،؛ خَْي موــي ،پيٍائ،
َ 919ق
21ق ؼهٍىوٕؽـي ،پيٍئ477 َ ،ق
21ق عوٛفي ،پيٍئ291 َ ،ق
03ق مفٗويٖىني ،غوعفهت مفٗويٖىني يو ؼهوتوٓ هٕقالى ،ج ٍٖ ،9ؽٓ20َ ،9721 ،؛ ًإ ٚقاٌ هق
عوٛفي ،پيٍئ291 َ ،؛ ٕيك ـقك :فَ٘ـ ،پيٍئ209-207 ُِ ،ق
09ق ًٕ ٚقٌ خٖوًؽيٌ ،و ٙػٌون په هق تٍنيٌ ٕيفٗي قٍَ٘ف ،هًتؽه يٍ٘قَيًيو ٕاوّي ـه قٍَ٘فآقوواي
قفهـ ؼهؼ ز٘ٓ هق ؼٕيو ـف  ،هل ٗيفؼي ًيو ـه ماً ٚا ٚهِاوً

ـأي ٗ ػقاٌ ٗ تْياك ٗ ٌادوػ

ٗ

قيوؼت ٗ وفؼهـي خي٘ي هق هقفهٓ هّتيوق تْوُ ؼهٌ  ،قٍَ٘فآقووي ْٕ٘ؼ ًٚ ٙهػغاوي عٌاٌ ٗ ػَاِ ٗ
ٍقي غوٕي وف هفتػوـي ـه هق وپٜف ؼٗوهـ ً يؿـهٕياؽ ٗ ـتاو ٗ فتاو آٓ خْوػا ًا ٚياؽ هقتاؽهـ آٓ
ضضفت قفهـ ىففتَّْ ٚن فوـنققق ً ٚهقغوع ٗي ّقفـ ىٍ ق خٖوًؽي ،پيٍئ790 َ ،ق
02ق خٖوًؽي ،پيٍئ790 َ ،؛ خَْي موــي ،پيٍئ919 َ ،؛ توٗـٕي ،ٚپيٍئ912 َ ،؛ ٌوـؼٓ،
پيٍئ9910-9919ُِ ،؛ مْپفف ،پيٍئ11 َ ،؛ ؼـ پمًٗٛٛوي خؽيؽ ،ـقك :ـٗيْاف ،پيٍائ،
َ 099؛ ـٗيْف ،پيٍئ (ًفهفتوؼٓ)13َ ،؛ وي٘ـي ،پيٍئ970 َ ،؛ ٕ٘ياؽي ،پيٍائ934 َ ،؛
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ٍنٜوـت ،پيٍئ021 َ ،؛ ًٖوٕي ،پيٍائ234 َ ،؛ ًياوٕي ،پيٍائِ ،اُ 991-922 ٗ 14-19؛
ــً٘ـٓ ،پيٍئ41-93ُِ ،؛ فَىفي ،پيٍئ221-209 َ ،ق
00ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9914 ٗ 9992 َ ،؛ مْپفف ،پيٍئ11 َ ،؛ توٗـٕي ،ٚپيٍئ910 َ ،ق
04ق ؼالٗهٍ ،ٚپيٍئ040 َ ،ق
09ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9919 َ ،؛ ّيٖ٘ـوني ،پيٍئ99 َ ،ق
00ق مْپفف ،پيٍئ 11 َ ،ق
07ق ّيفقه وْيؼو ،پيٍئ7َ ،؛ ّيفقه ـفيؼوّ ،طْؽ ـفيغق ؼوت٘ـهٍَْ٘ك ّيفقه ـفيؼوً ،ا ٚمٌ٘اً ٗ
تّطيص ّطْؽ هوْوػيٌ ّوـزيٖن٘فىني ،تفخْٚي ػَي مفؼآًوؼي ،تٜافهّٓ :فماك هواٖوؼ ٗ تاوـيع
ؼيپَْوويّ ،فمك زوٍ ٗ هٕتٍوـهت ٗقهـت هّ٘ـ غوـخ912 َ ،9019 ،ٚق
01ق ٕيّ٘ٔ ،إٓؽـّ ،ٙؿٛي ،فَىف ٗ ٚػَُ٘ ،ؼـِ :ف٘يوٓ ،خْؼي هق ٕ٘يىاٖؽىوٓ ،تفخْا ٗ ٚتاؽٗئ:
يؼق٘ى آلٕؽ ،تٜفهٓ :هٕتٍوـهت ٍّ٘ي999َ ،9013 ،؛ فَ٘ـ ،پيٍئ204-201 ُِ ،ق
01ق ّيفقه وْيؼو ،پيٍئٗ 14 ،09 ،03 ،90 ،41 ،43 ،01 ،94 ،90 ،1 ،9 ُِ ،ققق
43ق ٕيّ٘ٔ ،پيٍئ999 َ ،ق
49ق ٍنٜوـت ،پيٍئ024 َ ،؛ ّقويىٌ٘ ٚؼ ًو ّيٖ٘ـوني ،پيٍئ99َ ،؛ فَ٘ـ ،پيٍئ293 َ ،ق
42ق ًيوت ،پيٍئ 74 َ ،ق
40ق پيٍئ294 َ ،ق
44ق ٕيّ٘ٔ ،پيٍئ999-992 ُِ ،ق
49ق ًٖوٕي ،پيٍئ234 َ ،؛ فَ٘ـ ،پيٍئ293-299ُِ ،ق
40ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9917 َ ،ق
47ق ّىت٘فيّ ،طْؽ ّطىٔق قًؽٙهٍت٘هـيع ًٚ ،مًٌ٘ ًٜفٗق ى٘ؼـقي ،تٜفهًٖٓ :يوؼ ّ٘ق٘فاوت ؼمتاف
ّطْ٘ؼ هفٍاوـِ ،9079 ،اُ 921 ٗ 992-990؛ ّيٖ٘ـواني ،پيٍائِ ،اُ 99-90؛ ٍنٜاوـت،
پيٍئ021 َ ،؛ ًيوٕي ،پيٍئ17-11 ُِ ،ق
41ق مْپفف ،پيٍئ13َ ،؛ ٗ ٕيك توٗـٕي ،ٚپيٍئ919 َ ،ق
41ق ّيفقه وْيؼو ،پيٍئ90-94 ُِ ،؛ ًفهي آىوٛي هق ِوضيٌّّٖوٓ ّػتَف ٕظاوّي ؼـ ؼٗـٙي
ِف٘يْٛ ،ٚسٖئ ـقك:
Du Mans, P. Raphael:L, Estate de la Perse en 1660, ed., Ch. Schefer, Paris,
1880, p25.ق مْپفف ،خوـزيًوٌي ـه ؼـ قّفٙي موـمٖوٓ ؼـًوـ آٗـؼ ٙمٗ ٚظيف ٚؼهٌت ٚففّوٓٛاوي
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ٌو ٙـه ؼـ ّيؽهٓ ٛوي ػّْ٘ي ًو ِؽهي ًَٖؽ هػالُ ؼهـؼ ٗ ً ٚى٘ي ْٛيوٓ ًفووٕؽق مْپفاف ،پيٍائ،
َ937؛ ؼـًوـٙي تفٖيسيوٓ ْٛسٖئ ـقك :فَ٘ـ ،پيٍئ209-240 ُِ ،ق
93ق ّيٖ٘ـوني ،پيٍئ09 َ ،ق
99ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9917 ٗ 9999 ُِ ،؛ ؼـًوـ ٙي ٕظفهت ىٕ٘اوى٘ٓ ؼـ غّاَ٘ آّاوـ ٗ هـقاوُ
وپوِ ٙف٘ي ٚهق ق٘ـزيوٓ ٗ ّالقّوٓ ضنوُ ٗ غيف ٗ ٙتغييف هئ آّوـ ؼـ ؼٗـٛٙاوي ّػتَاف ْٛسٖائ
ـقك :ــً٘ـٓ ،پيٍئ73-19 ُِ ،؛ فَ٘ـ ،پيٍئ979-912 ُِ ،؛ ّغوٍاي ــًا٘ـٓ ؼـً :ياوٕي،
پيٍئ994-920ُِ ،ق
92ق ٌوـؼٓ ،پيٍئ9917َ ،؛ توٗـٕي ،ٚپيٍئ912 َ ،؛ خَْي موــي ،پيٍئ919 َ ،؛ مْپفاف،
پيٍئ19 َ،؛ ّيفقه وْيؼو ،پيٍئ43ٗ 01، 90، 1 ُِ ،ق
90ق هٍٗنوـي٘ن ،پيٍئ742 َ ،ق
94ق ٍ٘ف  ،پيٍئ21 ٗ 99 َ ،؛ ـٗيْف ،هيفهٓ ؼـ ـه ٙػّف خؽيؽ ،پيٍئ041-093 ُِ ،ق
99ق ـٗيْف ،پيٍئ093َ ،ق
90ق ؼـًوـٙي فٜفوتي هق آثوـ ٛوٕٚؼه ؼـًوـ ٙي ِف٘يٗ ًٚ ٚيم ٙق٘ـزياوٓ ،ـقك :ث٘هقاي ،خٜاوٌٕػً،
ّٖوًغ ٗ ّآغؿ توـيع ِف٘يٌ ،ٚيفهق :هٕتٍوـهت ّيتفهن030َ ،ق
97ق ـقكٕ :وموٕيٌيٛ ،يىوم ،ٚهيفهٌٖٓووي ؼـ لهپٔ ،ؼـ :هيافهٌٖٓوواي ؼـ هـٗپاو ٗ لهپأٗ ،يفهواتٚ
ـٗؼي ّتي ٗ ٕيني مؽي ،تفخْٚي ّفتضي هوؼؽي ،تٜفهٓ :هٕتٍوـهت ًئهٍََْي هٍٜؽيَ ،9079 ،
910ق
91ق ّيٖ٘ـوني ،پيٍئ41-93 ُِ ،ق
91ق ٕ٘يؽي ،پيٍئ939َ ،ق

