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ناهج ىاهروشک  اب  ناریا  ىقیبطت  خیرات 

: هدنسیون

تایب هللازیزع 

: یپاچ رشان 

ریبک ریما 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


تسرهف
5تسرهف

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  37خیرات 

باتک 37تاصخشم 

بلاطم 37تسرهف 

فلؤم 38تشاددای 

مالسا زا  لبق  ياههلسلس  لوا  39شخب 

39هراشا

.( 550 ق م - 780  ) اهدام لوا  39لصف 

39هراشا

.( 701 ق م - 708 ( ) سکوید  ) 40وکآاید

.( 633 ق م - 655  ) 40شتیرورف

.( ق م - 584 - 633  ) رتش 40خوه 

.( 550 ق م - 585  ) 40ژایتسآ

دام ناهاشداپ  تنطلس  تدم  40مان و 

.( 330 ق م - 559  ) یشنماخه هلسلس  مود  41لصف 

41هراشا

.( 529 ق م - 559  ) گرزب 41شوروک 

.( 522 ق م - 529  ) 42هیجوبمک

.( 486 ق م - 521  ) لوا 43شویراد 

.( 465 ق م - 486  ) لوا 43ياشرایاشخ 

.( 424 ق م - 464  ) لوا 44ریشدرا 

.( 424 ق م  ) مود 44ياشرایاشخ 

.( 404 ق م - 424  ) مود 45شویراد 
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.( 360 ق م - 440  ) مود 45ریشدرا 

.( 338 ق م - 359  ) موس 45ریشدرا 

.( 336 ق م - 338  ) 46کشرا

.( 330 ق م - 336  ) موس 46شویراد 

یشنماخه ناهاشداپ  تنطلس  تدم  47مان و 

.( 323 ق م - 330  ) اهدیکولس ردنکسا و  موس  47لصف 

.( 263 ق م - 281  ) لوا سوخویت  48نآ 

.( 246 ق م - 261  ) مود سوخویت  48نآ 

.( 226 ق م - 246 ( ) سوکین یلاک   ) مود 49سوکولس 

.( 223 ق م - 226 ( ) رتوس  ) موس 49سوکولس 

.( 187 ق م - 223 ( ) ریبک  ) موس سوخویت  49نآ 

یکولس هلسلس  رگید  50ناهاشداپ 

.( ات 226 م 250 ق م .  ) نایناکشا هلسلس  مراهچ  51لصف 

52هراشا

.( 253 ق م - 256  ) لوا 52کشا 

.( 214 ق م - 253  ) لوا دادریت  مود  52کشا 

.( 196 ق م - 214  ) لوا ناودرا  موس ، 53کشا 

.( 181 ق م - 196  ) تیپای يرف  مراهچ ، 53کشا 

.( 181 ق م - 173  ) لوا داهرف  مجنپ ، 53کشا 

.( 136 ق م - 173  ) لوا دادرهم  مشش ، 54کشا 

.( 128 ق م - 136  ) مود داهرف  متفه ، 54کشا 

.( 124 ق م - 129  ) مود ناودرا  متشه ، 55کشا 

.( 87 ق م - 124 ( ) ریبک  ) مود دادرهم  مهن ، 55کشا 

.( 69 ق م - 87  ) كورتاناس مهد ، 56کشا 
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.( 60 ق م - 69  ) موس داهرف  مهدزای ، 56کشا 

.( 56 ق م - 60  ) موس دادرهم  مهدزاود ، 56کشا 

.( 37 ق م - 55  ) لوا درا  مهدزیس ، 57کشا 

.( ات 1 م 37 ق م .  ) مراهچ داهرف  مهدراهچ ، 57کشا 

.( 2 م - 1  ) مجنپ داهرف  مهدزناپ ، 58کشا 

.( 6 م - 2  ) مود درا  مهدزناش ، 58کشا 

.( 7 م  ) ناناو مهدفه ، 58کشا 

.( 51 م - 16  ) موس ناودرا  مهدجه ، 58کشا 

.( 77 م - 51  ) لوا شالب  مود ، تسیب و  59کشا 

.( 133 م - 107  ) ورسخ موس ، تسیب و  59کشا 

.( 191 م - 133  ) موس مود و  شالب  مجنپ ، تسیب و  مراهچ و  تسیب و  60ياهکشا 

.( 207 م - 198  ) مراهچ شالب  مشش ، تسیب و  61کشا 

.( 244 م - 207  ) مجنپ ناودرا  مجنپ و  شالب  متشه ، تسیب و  متفه و  تسیب و  61کشا 

یناکشا ناهاشداپ  تنطلس  تدم  62مان و 

.( 652 م - 226  ) یناساس هلسلس  مجنپ  63لصف 

63هراشا

.( 241 م - 224  ) لوا 64ریشدرا 

.( 272 م - 241  ) لوا 64روپهاش 

.( 273 م - 272  ) لوا 65زمره 

.( 276 م - 273  ) لوا 65مارهب 

.( 293 م - 276  ) مود 65مارهب 

.( 293 م  ) موس 66مارهب 

.( 302 م - 293  ) 66یسرن

.( 310 م - 302  ) مود 66زمره 
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.( 310 م  ) 67یسرنرذآ

.( 379 م - 310  ) مود 67روپهاش 

.( 383 م - 379  ) مود 68ریشدرا 

388 م) - 383  ) موس 68روپهاش 

.( 399 م - 388  ) مراهچ 68مارهب 

.( 420 م - 399  ) لوا 69درگدزی 

.( 438 م - 420  ) مجنپ 69مارهب 

.( 457 م - 438  ) مود 70درگدزی 

.( 459 م - 457  ) موس 71زمره 

.( 484 م - 459  ) 71زوریف

.( 487 م - 484  ) 72شالب

.( 531 م - 502  ) و 498 م ). - 487  ) لوا 72دابق 

.( 579 م - 531  ) 72ناوریشونا

.( 590 م - 579  ) مراهچ 73زمره 

.( 628 م - 590  ) زیورپ 74ورسخ 

.( 629 م - 628  ) مود 75دابق 

.( 652 م - 629  ) وا نانیشناج  موس و  75ریشدرا 

یناساس ناهاشداپ  تنطلس  تدم  76مان و 

دندوبن یناساس  هلسلس  زا  هک  77یناهاش 

مالسا زا  دعب  ناریا  مود  78شخب 

78هراشا

مالسا روهظ  لوا  78لصف 

78هراشا

ردب 80هوزغ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 8 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


دحا 80هوزغ 

قدنخ 80هوزغ 

هکم 80حتف 

كوبت 80هوزغ 

ص)  ) ربمغیپ 81تافو 

.( 661 م - 632 .( ) ق 41 ه . - 11  ) نیدشار يافلخ  مود  81لصف 

.( 634 م - 632 .( ) ق 13 ه . - 11  ) رکب وبا  تفالخ  - 181

.( 643 م - 634 .( ) ق 23 ه . - 13  ) باطخ نبا  رمع  81تفالخ 

.( 655 م - 643 .( ) ق 35 ه . - 23  ) نامثع 82تفالخ 

.( 655 م - 640 .( ) ق 40 ه . - 35 ( ) ع  ) بلاطیبا نبا  یلع  83تفالخ 

.( 661 م .( ) ق 41 ه . ( ) ع  ) نسح ماما  83تفالخ 

.( 749 م - 661 .( ) ق 132 ه . - 41  ) يوما يافلخ  موس  84لصف 

.( 683 م - 679 .( ) ق 64 ه . - 60  ) دیزی 84تفالخ 

.( 705 م - 684 .( ) ق 86 ه . - 65  ) ناورم کلملا  84دبع 

.( 714 م - 705 .( ) ق 96 ه . - 86  ) کلملا دبع  نبا  85دیلو 

.( 719 م - 717 .( ) ق 101 ه . - 99  ) زیزعلا دبع  نبا  85رمع 

.( 742 م - 723 .( ) ق 125 ه . - 105  ) کلملا دبع  نبا  85ماشه 

.( 749 م - 744 .( ) ق 132 ه . - 127  ) دمحم نبا  85ناورم 

يوما يافلخ  تفالخ  تدم  85مان و 

.( 1258 م - 749 .( ) ق 656 ه . - 132  ) یسابع يافلخ  مراهچ  86لصف 

86هراشا

.( 753 م - 749 .( ) ق 136 ه . - 132  ) حافس هّللا  دبع  86تفالخ 

.( 774 م - 753 .( ) ق 158 ه . - 136  ) روصنم رفعج  وبا  86تفالخ 

.( 785 م - 774 .( ) ق 169 ه . - 158  ) يدهم 87تفالخ 
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.( 786 م - 785 .( ) ق 170 ه . - 169  ) يداه 87تفالخ 

.( 808 م - 786 .( ) ق 193 ه . - 173  ) دیشرلا نوراه  87تفالخ 

.( 813 م - 808 .( ) ق 198 ه . - 193  ) نیما 88تفالخ 

.( 833 م - 813 .( ) ق 218 ه . - 198  ) نومأم 88تفالخ 

88هراشا

89ایسآ

89اقیرفا

90اپورا

.( 841 م - 833 .( ) ق 227 ه . - 218  ) مصتعم 90تفالخ 

90هراشا

91ایسآ

91اقیرفا

91اپورا

.( 846 م - 841 .( ) ق 232 ه . - 227  ) قثاو 91تفالخ 

91هراشا

92ایسآ

92اپورا

.( 861 م - 846 .( ) ق 247 ه . - 232  ) 92لکوتم

92هراشا

93ایسآ

93اقیرفا

93اپورا

.( 862 م - 861 .( ) ق 248 ه . - 247  ) رصتنم 94تفالخ 

94هراشا
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94ایسآ

94اپورا

.( 867 م - 862 .( ) ق 253 ه . - 248  ) نیعتسم 94تفالخ 

94هراشا

95ایسآ

95اقیرفا

95اپورا

.( 868 م - 866 .( ) ق 255 ه . - 252  ) زتعم 96تفالخ 

96هراشا

96ایسآ

96اقیرفا

97اپورا

.( 869 م - 868 .( ) ق 256 ه . - 255  ) يدتهم 97تفالخ 

97هراشا

97ایسآ

97اپورا

.( 892 م - 869 .( ) ق 279 ه . - 256  ) دمتعم 98تفالخ 

98هراشا

98ایسآ

98اقیرفا

99اپورا

.( 901 م - 892 .( ) ق 289 ه . - 279  ) دضتعم 100تفالخ 

100هراشا

101ایسآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 11 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


101اقیرفا

101اپورا

.( 907 م - 901 .( ) ق 295 ه . - 289  ) یفتکم 102تفالخ 

102هراشا

102ایسآ

103اقیرفا

103اپورا

.( 932 م - 907 .( ) ق 320 ه . - 295  ) ردتقم 104تفالخ 

104هراشا

104ایسآ

105اقیرفا

105اپورا

.( 933 م - 932 .( ) ق 322 ه . - 320  ) رهاق 106تفالخ 

106هراشا

106ایسآ

106اپورا

.( 940 م - 933 .( ) ق 329 ه . - 322  ) یضار 107تفالخ 

107هراشا

107ایسآ

107اقیرفا

108اپورا

.( 944 م - 940 .( ) ق 333 ه . - 329  ) یقتم 108تفالخ 

108هراشا

109ایسآ
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109اقیرفا

109اپورا

.( 945 م - 944 .( ) ق 334 ه . - 333  ) یفکتسم 110تفالخ 

110هراشا

110ایسآ

110اقیرفا

110اپورا

.( 973 م - 945 .( ) ق 363 ه . - 334  ) عیطم 111تفالخ 

111هراشا

111ایسآ

111اقیرفا

112اپورا

.( 991 م - 974 .( ) ق 381 ه . - 363  ) عئاط 114تفالخ 

114هراشا

114ایسآ

115اقیرفا

115اپورا

.( 1031 م - 991 .( ) ق 422 ه . - 381  ) رداق 116تفالخ 

116هراشا

117ایسآ

118اقیرفا

119اپورا

.( 1074 م - 1031 .( ) ق 467 ه . - 422  ) مئاق 120تفالخ 

120هراشا
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121ایسآ

122اقیرفا

123اپورا

.( 1094 م - 1074 .( ) ق 487 ه . - 467  ) يدتقم 126تفالخ 

126هراشا

126ایسآ

127اقیرفا

127اپورا

.( 1118 م - 1094 .( ) ق 512 ه . - 487  ) رهظتسم 129تفالخ 

129هراشا

129ایسآ

130اقیرفا

131اپورا

.( 1134 م - 1118 .( ) ق 529 ه . - 512  ) دشرتسم 133تفالخ 

133هراشا

134ایسآ

135اقیرفا

135اپورا

.( 1135 م - 1134 .( ) ق 530 ه . - 529  ) دشار 136تفالخ 

136هراشا

136ایسآ

137اپورا

.( 1160 م - 1135 .( ) ق 555 ه . - 530  ) یفتقم 137تفالخ 

137هراشا
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138ایسآ

138اقیرفا

139اپورا

.( 1170 م - 1160 .( ) ق 566 ه . - 555  ) دجنتسم 142تفالخ 

142هراشا

142ایسآ

143اقیرفا

143اپورا

.( 1179 م - 1170 .( ) ق 575 ه . - 566  ) یضتسم 144تفالخ 

144هراشا

144ایسآ

145اقیرفا

145اپورا

.( 1225 م - 1179 .( ) ق 622 ه . - 575  ) رصان 146تفالخ 

146هراشا

146ایسآ

147اقیرفا

149اپورا

.( 1226 م - 1225 .( ) ق 623 ه . - 622  ) رهاظ 153تفالخ 

.( 1242 م - 1224 .( ) ق 640 ه . - 623  ) رصنتسم 153تفالخ 

153هراشا

154ایسآ

155اقیرفا

155اپورا
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.( 1258 م - 1242 .( ) ق 656 ه . - 640  ) مصعتسم 157تفالخ 

157هراشا

158ایسآ

158اقیرفا

159اپورا

لوغم هلمح  ات  نایرهاط  زا  موس  161شخب 

161هراشا

161همدقم

تکلمم لالقتسا  دیدجت  يارب  نایناریا  161مایق 

.( 872 م - 821 .( ) ق 259 ه . - 206  ) نایرهاط لوا  162لصف 

.( 822 م - 821 .( ) ق 207 ه . - 206  ) نیسح نبا  162رهاط 

.( 828 م - 822 .( ) ق 213 ه . - 207  ) رهاط نبا  162ۀحلط 

.( 844 م - 828 .( ) ق 230 ه . - 213  ) رهاط نبا  هّللا  162دبع 

.( 862 م - 844 .( ) ق 248 ه . - 230  ) هّللا دبع  نبا  162رهاط 

.( 872 م - 862 .( ) ق 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  162دمحم 

يرهاط يارما  يرادمامز  تدم  163مان و 

.( 928 م - 864 .( ) ق 316 ه . - 250  ) ناتسربط « 1  » نایولع مود  163لصف 

.( 883 م - 864 .( ) ق 270 ه . - 250  ) یعاد دیز  نبا  163نسح 

.( 900 م - 883 .( ) ق 287 ه . - 270  ) دیز نبا  163دمحم 

.( 916 م - 913 .( ) ق 304 ه . - 301 ( ) ریبک رصان   ) یلع نبا  164نسح 

.( 928 م - 921 .( ) ق 316 ه . - 309 ( ) ریغص یعاد   ) مساق نبا  164نسح 

کیره تراما  تدم  ناتسربط و  نایولع  تاداس  164تسرهف 

.( 1002 م - 861 .( ) ق 393 ه . - 247  ) نایرافص موس  165لصف 

165هراشا
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.( 900 م - 878 .( ) ق 287 ه . - 265  ) ثیل 165ورمع 

.( 908 م - 900 .( ) ق 296 ه . - 287  ) ثیل نبا  ورمع  نبا  دمحم  نبا  رهاط  نسحلا  166وبا 

.( ق هجحلا 298 ه . يذ  ات  مرحم 298   ) ثیل نبا  دمحم  یلع  166وبا 

يرافص يارما  يرادمامز  تدم  167مان و 

.( 998 م - 892 .( ) ق 389 ه . - 279  ) نایناماس مراهچ  168لصف 

168هراشا

.( 907 م - 892 .( ) ق 295 ه . - 279  ) دمحا نبا  168لیعامسا 

.( 913 م - 907 .( ) ق 301 ه . - 295  ) لیعامسا نبا  دمحا  رصن  168وبا 

.( 942 م - 913 .( ) ق 331 ه . - 301  ) دمحا نبا  168رصن 

.( 954 م - 942 .( ) ق 343 ه . - 331  ) رصن نبا  169حون 

.( 961 م - 954 .( ) ق 350 ه . - 343  ) حون نبا  کلملا  دبع  سراوفلا  169وبا 

.( 976 م - 961 .( ) ق 366 ه . - 350  ) حون نبا  روصنم  حلاص  169وبا 

.( 997 م - 976 .( ) ق 387 ه . - 366  ) روصنم نبا  حون  مساقلا  170وبا 

.( 998 م - 997 .( ) ق 389 ه . - 387  ) حون نبا  روصنم  ثراحلا  171وبا 

.( ق 389 ه .  ) حون نبا  کلملا  دبع  سراوفلا  171وبا 

یناماس يارما  يرادمامز  تدم  171مان و 

.( 1041 م - 918 .( ) ق 433 ه . - 316  ) رایز لآ  هملاید  مجنپ  172لصف 

. دندش عمج  وا  رود  هیوب  یلع  يرایز و  جیوادرم  هیوریش و  نبا  رافسا  یلاک و  ناکام  نازوریف و  نسح  نامعن و  نبا  یلیل  هلمج  زا  ناملید  نانکاس  رثکا  تشاد ، هک  ینطاب  يافص  كولس و  نسح  لیلد  هب  دینادرگ و  ناملید  یلاها  ندرک  ناملسم  فورصم  ار  دوخ  ّمه  مامت  تسیزیم ، يوزنم  ناملید  یحاون  رد  ناتسربط  رب  نایناماس  يالیتسا  رثا  رب  ریبک  رصان  هک  یتدم  مامت  رد  دنتشاد . هیوب  لآ  هملاید  اب  يدایز  تبارق  هک  دناینالیگ  هداوناخ  کی  هب  بوصنم  رایز  لآ 

.( 934 م - 918 .( ) ق 323 ه . - 316  ) يرایز 172جیوادرم 

.( 967 م - 934 .( ) ق 357 ه . - 323  ) رایز نبا  172ریگمشو 

.( 976 م - 967 .( ) ق 366 ه . - 357  ) ریگمشو نبا  172نوتسهب 

.( 1012 م - 976 .( ) ق 403 ه . - 366  ) ریگمشو نبا  سوباق  یلاعملا  173سمش 

.( 1031 م - 1012 .( ) ق 423 ه . - 403  ) رهچونم یلاعملا  173کلف 

.( 1043 م - 1031 .( ) ق 435 ه . - 423  ) یلاعملا کلف  173ناوریشونا 
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يرایز يارما  يرادمامز  تدم  174مان و 

.( 1055 م - 932 .( ) ق 447 ه . - 320  ) هیوب لآ  هملاید  مشش  174لصف 

174هراشا

.( 1055 م - 949 .( ) ق 447 ه . - 338  ) سراف هملاید  175فلا -

175هراشا

.( 989 م - 983 .( ) ق 379 ه . - 373  ) هلودلا 175فرش 

.( 1012 م - 989 .( ) ق 403 ه . - 379  ) هلودلا 175ءاهب 

.( 1024 م - 1012 .( ) ق 415 ه . - 403  ) هلودلا 176ناطلس 

.( 1048 م - 1024 .( ) ق 440 ه . - 415  ) نابزرم راجیلاک  176وبا 

.( 1055 م - 1048 .( ) ق 447 ه . - 440  ) میحر 176کلم 

سراف هملاید  يارما  يرادمامز  تدم  176مان و 

ناتسزوخ قارع و  هملاید  177ب -

ناهفصا نادمه و  ير و  هملاید  177ج -

177هراشا

يرادمامز تدم  177مان و 

.( 1073 م - 983 .( ) ق 466 ه . - 373  ) هلودلا 178دیوم 

.( 988 م - 976 .( ) ق 378 ه . - 366  ) هلودلا 178رخف 

.( 1029 م - 597 .( ) ق 420 ه . - 387  ) هلودلا 178دجم 

.( 1021 م - 997 .( ) ق 412 ه . - 387  ) هلودلا 178سمش 

.( 1023 م - 1021 .( ) ق 414 ه . - 412  ) هلودلا 179ءامس 

.( 1186 م - 962 .( ) ق 582 ه . - 351  ) نایونزغ متفه  179لصف 

179هراشا

.( 1030 م - 907 .( ) ق 421 ه . - 387  ) نیکتکبس نبا  دومحم  مساقلا  179وبا 

.( ق لاوش 421 ه . ات  رخالا  عیبر  زا   ) دومحم نبا  دمحم  180ناطلس 
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.( 1040 م - 1030 .( ) ق 432 ه . - 421  ) دومحم نبا  دوعسم  180ناطلس 

.( 1049 م - 1040 .( ) ق 442 ه . - 432  ) دوعسم نبا  دودوم  180ناطلس 

.( 1049 م .( ) ق ناضمر 441 ه . ات  بجر   ) دودوم نبا  دوعسم  دوعسم و  نبا  181یلع 

.( 1025 م - 1028 .( ) ق 444 ه . - 441  ) نیکتکبس نبا  دومحم  دیشرلا  181دبع 

.( 1032 م - 1025 .( ) ق 451 ه . - 444  ) دومحم نبا  دوعسم  نبا  181دازخرف 

.( 1098 م - 1059 .( ) ق 492 ه . - 451  ) دومحم نبا  دوعسم  نبا  نیدلا  181ریهظ 

.( 1115 م - 1098 .( ) ق 509 ه . - 492  ) میهاربا نبا  دوعسم  هلودلا  181ءالع 

.( 1117 م - 1115 .( ) ق 511 ه . - 509  ) میهاربا نبا  دوعسم  نبا  هاش  181نالسرا 

.( 1153 م - 1117 .( ) ق 548 ه . - 511  ) دوعسم نبا  هاش  مارهب  هلودلا  182نیمی 

.( 1157 م - 1153 .( ) ق ای 555 ه .  552 - 548  ) هاش مارهب  نبا  هاش  ورسخ  نیدلا  182جات 

.( 1187 م - 1160 .( ) ق 583 ه . - 555  ) ورسخ نبا  کلم  ورسخ  هلودلا  182جارس 

يونزغ يارما  يرادمامز  تدم  182مان و 

رصان لآ  زا  لبق  نایونزغ  ای  نیکتپلآ  نایونزغ  182فلا -

نیکتکبس لآ  نایونزغ  ای  رصان  لآ  نایونزغ  182ب -

.( 1215 م - 1148 .( ) ق 612 ه . - 543  ) نایروغ متشه  183لصف 

184هراشا

.( 1149 م - 1148 .( ) ق 544 ه . - 543  ) يروس نیدلا  184فیس 

.( 1160 م - 1149 .( ) ق 556 ه . - 544  ) زوسناهج نیدلا  184ءالع 

.( 1162 م - 1160 .( ) ق 558 ه . - 556  ) نیسح نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  184فیس 

.( 1201 م - 1162 .( ) ق 599 ه . - 558  ) ماس نبا  دمحم  حتفلا  وبا  نیدلا  184ثایغ 

.( 1205 م - 1202 .( ) ق 602 ه . - 599  ) ماس نبا  دمحم  نیدلا  185زعم 

.( 1210 م - 1205 .( ) ق 607 ه . - 602  ) دومحم نیدلا  ثایغ  نبا  دومحم  نیدلا  185ثایغ 

.( 1213 م - 1210 .( ) ق 610 ه . - 607  ) زستآ نیدلا  ءالع  ماس و  نیدلا  186ءاهب 

.( 1215 م - 1213 .( ) ق 612 ه . - 610  ) یلع نیدلا  عاجش  نبا  دمحم  نیدلا  186ءالع 
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روغ يارما  يرادمامز  تدم  186مان و 

.( 1193 م - 1034 .( ) ق 590 ه . - 429  ) نایقوجلس مهن  186لصف 

187هراشا

.( 1063 م - 1037 .( ) ق 455 ه . - 429  ) لیئاکیم نبا  187لرغط 

.( 1072 م - 1063 .( ) ق 465 ه . - 455  ) يرغچ نبا  187نالسرابلآ 

.( 1092 م - 1073 .( ) ق 485 ه . - 465  ) نالسرابلآ نبا  هاشکلم  نیدلا  188لالج 

.( 1104 م - 1092 .( ) ق 498 ه . - 485  ) قرایکرب رفظملا  وبا  نیدلا  188نکر 

.( 1117 م - 1104 .( ) ق 511 ه . - 498  ) دمحم عاجش  وبا  نیدلا  188ثایغ 

.( 1167 م - 1117 .( ) ق 552 ه . - 511  ) هاشکلم نبا  188رجنس 

.( 1130 م - 1117 .( ) ق 525 ه . - 511  ) دمحم نبا  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  189ثیغم 

.( 1131 م - 1130 .( ) ق 526 ه . - 525  ) دومحم نبا  189دواد 

.( 1152 م - 1134 .( ) ق 547 ه . - 529  ) دومحم نبا  دوعسم  حتفلا  وبا  نیدلا  189ثایغ 

.( ق هدعقلا 548 ه . يذ  ات  بجر 547   ) دومحم نبا  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدلا  190زعم 

.( 1159 م - 1152 .( ) ق 554 ه . - 547  ) دمحم نبا  دومحم  نبا  دمحم  عاجش  وبا  نیدلا  190ثایغ 

.( 1160 م - 1159 .( ) ق 556 ه . - 554  ) دمحم نبا  هاشنامیلس  حتفلا  وبا  نیدلا  190ثایغ 

.( 1175 م - 1160 .( ) ق 571 ه . - 556  ) لرغط نبا  هاشنالسرا  رفظملا  وبا  نیدلا  190نکر 

.( 1193 م - 1175 .( ) ق 590 ه . - 571  ) هاشنالسرا نبا  190لرغط 

گرزب هقجالس  ناهاشداپ  تنطلس  تدم  191مان و 

.( 1187 م - 1041 .( ) ق 583 ه . - 433  ) نامرک 191هقجالس 

نامرک هقجالس  يرادمامز  تدم  191مان و 

.( 1193 م - 1117 .( ) ق 590 ه . - 511  ) قارع 192هقجالس 

قارع هقجالس  يرادمامز  تدم  192مان و 

نایهاشمزراوخ ناکباتا و  مهد  192لصف 

ناکباتا 192فلا -
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192هراشا

.( 1228 م - 1146 .( ) ق 662 ه . - 541  ) ناجیابرذآ 192ناکباتا 

192هراشا

.( 1186 م - 1172 .( ) ق 582 ه . - 568  ) ناولهپناهج 193دمحم 

.( 1191 م - 1186 .( ) ق 587 ه . - 582  ) نامثع 193رفظم 

.( 1220 م - 1191 .( ) ق 607 ه . - 587  ) ناولهپناهج دمحم  وبا  نیدلا  193ترصن 

.( 1225 م - 1210 .( ) ق 622 ه . - 607  ) کبزا نیدلا  193رفظم 

.( 1228 م - 1225 .( ) ق 626 ه . - 622  ) کبزا نالسرا  لزق  شوماخ ، 193کباتا 

ناجیابرذآ ناکباتا  يرادمامز  تدم  194مان و 

.( 1030 م - 1096 .( ) ق 628 ه . - 490  ) نایهاشمزراوخ 194ب -

194هراشا

.( 1127 م - 1097 .( ) ق 521 ه . - 491  ) نیکتشونا نبا  دمحم  نیدلا  194بطق 

.( 1156 م - 1127 .( ) ق 551 ه . - 521  ) دمحم نیدلا  بطق  نبا  زستآ  رفظملا  وبا  هلودلا  194ءالع 

.( 1171 م - 1156 .( ) ق 567 ه . - 551  ) نالسرا 194لیا 

.( 1172 م - 1171 .( ) ق 568 ه . - 567  ) نالسرا لیا  نبا  هاش  195ناطلس 

.( 1220 م - 1199 .( ) ق 617 ه . - 596  ) شکت نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  195ءالع 

.( 1230 م - 1220 .( ) ق 628 ه . - 617  ) هاشمزراوخ نیدلا  195لالج 

نایهاشمزراوخ يرادمامز  تدم  195مان و 

ناریا رد  یسابع  يافلخ  نارصاعم  مهدزای  196لصف 

196هراشا

.( 833 م - 813 .( ) ق 218 ه . - 198  ) نومام . 1196

.( 842 م - 833 .( ) ق 227 ه . - 218  ) مصتعم . 2196

.( 847 م - 842 .( ) ق 232 ه . - 227  ) قثاو . 3196

.( 861 م - 847 .( ) ق 247 ه . - 232  ) لکوتم . 4196
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.( 862 م - 861 .( ) ق 248 ه . - 247  ) رصتنم . 5197

.( 866 م - 862 .( ) ق 252 ه . - 248  ) نیعتسم . 6197

.( 866 م .( ) ق 252 ه .  ) زتعم . 7197

.( 870 م - 869 .( ) ق 256 ه . - 255  ) يدتهم . 8197

.( 892 م - 870 .( ) ق 279 ه . - 256  ) دمتعم . 9197

.( 902 م - 892 .( ) ق 289 ه . - 279  ) دضتعم . 10197

.( 908 م - 902 .( ) ق 295 ه . - 289  ) یفتکم . 11197

.( 932 م - 908 .( ) ق 320 ه . - 295  ) ردتقم . 12197

.( 934 م - 932 .( ) ق 322 ه . - 320  ) رهاق . 13197

.( 940 م - 934 .( ) ق 329 ه . - 322  ) یضار . 14198

.( 944 م - 940 .( ) ق 333 ه . - 329  ) یقتم . 15198

.( 946 م - 944 .( ) ق 334 ه . - 333  ) یفکتسم . 16198

.( 974 م - 946 .( ) ق 363 ه . - 334  ) عیطم . 17198

.( 991 م - 974 .( ) ق 381 ه . - 363  ) عئاط . 18198

.( 1031 م - 991 .( ) ق 422 ه . - 381  ) رداق . 19199

.( 1075 م - 1031 .( ) ق 467 ه . - 422  ) مئاق . 20199

.( 1094 م - 1075 .( ) ق 487 ه . - 467  ) يدتقم . 21199

.( 1118 م - 1094 .( ) ق 512 ه . - 487  ) رهظتسم . 22200

.( 1135 م - 1118 .( ) ق 529 ه . - 512  ) دشرتسم . 23200

.( 1136 م - 1135 .( ) ق 530 ه . - 529  ) دشار . 24200

.( 1160 م - 1136 .( ) ق 555 ه . - 530  ) یفتقم . 25200

.( 1170 م - 1160 .( ) ق 566 ه . - 555  ) دجنتسم . 26201

.( 1180 م - 1170 .( ) ق 575 ه . - 566  ) یضتسم . 27201

.( 1225 م - 1180 .( ) ق 622 ه . - 575  ) رصان . 28201
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.( 1226 م - 1225 .( ) ق 623 ه . - 622  ) رهاظ . 29201

.( 1242 م - 1226 .( ) ق 640 ه . - 623  ) رصنتسم . 30201

.( 1258 م - 1242 .( ) ق 656 ه . - 640  ) مصعتسم . 31202

يولهپ هلسلس  ضارقنا  ات  لوغم  يالیتسا  زا  مراهچ  202شخب 

202هراشا

ناناخلیا لوغم و  يالیتسا  لوا  202لصف 

202اهلوغم

202هراشا

ناخ 202زیگنچ 

.( 1241 م - 1228 .( ) ق 639 ه . - 626  ) نآاق 203ياتگوا 

.( 1249 م - 1241 .( ) ق 647 ه . - 639  ) ناخ 203كویگ 

.( 1258 م - 1250 .( ) ق 657 ه . - 648  ) نآاق 204وگنم 

.( 1264 م - 1253 .( ) ق 663 ه . - 651  ) ناخ وکالوه  204یشکرکشل 

204هراشا

204ایسآ

205اقیرفا

205اپورا

.( 1355 م - 1253 .( ) ق 756 ه . - 651  ) ناریا ناناخلیا  205هلسلس 

206هراشا

.( 1281 م - 1264 .( ) ق 680 ه . - 663  ) ناخ 206اقابا 

206هراشا

206ایسآ

207اقیرفا

208اپورا
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.( 1284 م - 1282 .( ) ق 683 ه . - 681  ) رادوگت دمحا  209ناطلس 

209هراشا

210ایسآ

210اپورا

.( 1291 م - 1284 .( ) ق 690 ه . - 683  ) 211نوغرا

211هراشا

211ایسآ

212اقیرفا

212اپورا

.( 1294 م - 1291 .( ) ق 694 ه . - 690  ) 213وتاخیگ

213هراشا

214ایسآ

214اقیرفا

214اپورا

.( 1303 م - 1294 .( ) ق 703 ه . - 694  ) نازاغ دومحم  215ناطلس 

215هراشا

216ایسآ

216اقیرفا

217اپورا

.( 1316 م - 1303 .( ) ق 716 ه . - 703  ) هدنبادخ دمحم  218ناطلس 

218هراشا

218ایسآ

219اقیرفا

219اپورا
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.( 1335 م - 1316 .( ) ق 736 ه . - 716  ) ناخرداهب دیعس  وبا  221ناطلس 

221هراشا

221ایسآ

222اقیرفا

222اپورا

.( 1335 م .( ) ق لاوش 736 ه . مراهچ  ات  لوالا  عیبر  مهدزیس  زا   ) 224نواگاپرا

.( 1335 م .( ) ق هجحلا 736 ه . يذ  مهدراهچ  ات  لاوش  مراهچ  زا   ) ناخ 224یسوم 

.( 1337 م - 1335 .( ) ق 738 ه . - 736  ) ناخ 224دمحم 

224هراشا

225ایسآ

225اپورا

.( 1352 م - 1336 .( ) ق 753 ه . - 737  ) ناخ رومیت  226اغط 

لاس  رد  دندش . نسح  خیش  اب  گنج  مزاع  سپس  دندیزگرب . یناخلیا  هب  رومیت  اغط  مان  هب  ار  ناخ  زیگنچ  ياههون  زا  یکی  اجنآ  رد  دنتخیرگ و  ناسارخ  هب  دندش و  یغای  دیعس  وبا  يارما  زا  ياهدع  ناجیابرذآ ، رب  یناکلیا  نسح  خیش  يالیتسا  زا  سپ 

226ایسآ

227اقیرفا

227اپورا

.( 1340 م - 1338 .( ) ق 741 ه . - 739  ) کیب 229یتاس 

.( 1339 م - 1338 .( ) ق 740 ه . - 739  ) ناخ رومیت  ناهج  229هاش 

.( 1344 م - 1340 .( ) ق 745 ه . - 741  ) ناخ 229نامیلس 

229هراشا

230ایسآ

230اقیرفا

230اپورا

.( 1355 م - 1343 .( ) ق 756 ه . - 744  ) 231ناوریشونا
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231هراشا

231ایسآ

231اقیرفا

232اپورا

ناریا ناناخلیا  يرادمامز  تدم  232مان و 

يرومیت هرود  یناخلیا و  هرود  نیب  ترتف  مود  233لصف 

233هراشا

.( 1381 م - 1245 .( ) ق 783 ه . - 643  ) ترک 233لآ 

234هراشا

.( 1278 م - 1245 .( ) ق 677 ه . - 643  ) دمحم نیدلا  سمش  234کلم 

.( 1305 م - 1278 .( ) ق 705 ه . - 677  ) نیدلا سمش  نیدلا  نکر  234کلم 

.( 1306 م - 1305 .( ) ق 706 ه . - 705  ) نیدلا رخف  234کلم 

.( 1328 م - 1307 .( ) ق 729 ه . - 707  ) نیدلا ثایغ  234کلم 

نیدلا ثایغ  کلم  234نانیشناج 

.( 1381 م - 1369 .( ) ق 783 ه . - 771  ) مود نیدلا  ثایغ  234کلم 

ترک لآ  يرادمامز  تدم  235مان و 

.( 1287 م - 1148 .( ) ق 686 ه . - 543  ) سراف 235ناکباتا 

235هراشا

.( 1162 م - 1148 .( ) ق 558 ه . - 543  ) رغنس 235کباتا 

.( 1175 م - 1162 .( ) ق 571 ه . - 558  ) دودوم نبا  یگنز  نیدلا  رفظم  235کباتا 

.( 1194 م - 1175 .( ) ق 591 ه . - 571  ) 236هلکت

.( 1202 م - 1194 .( ) ق 599 ه . - 591  ) رغنس نبا  236لرغط 

.( 1226 م - 1202 .( ) ق 623 ه . - 599  ) یگنز نبا  236دعس 

.( 1259 م - 1226 .( ) ق 658 ه . - 623  ) دعس نبا  رکب  236وبا 
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.( 1261 م - 1259 .( ) ق 660 ه . - 658  ) رکب یبا  نبا  دعس  نبا  236دمحم 

.( 1262 م - 1261 .( ) ق 661 ه . - 660  ) رغلس نبا  236دمحم 

.( 1263 م - 1262 .( ) ق 662 ه . - 661  ) رغلس نبا  236هاشقوجلس 

.( 1285 م - 1263 .( ) ق 684 ه . - 662  ) نوتاخ 237شبا 

سراف ناکباتا  يرادمامز  تدم  237مان و 

.( 1355 م - 1056 .( ) ق 756 ه . - 448  ) هراکنابش 237كولم 

هراکنابش كولم  يرادمامز  تدم  238مان و 

.( 1318 م - 1051 .( ) ق 718 ه . - 443  ) دزی 238ناکباتا 

238هراشا

دزی ناکباتا  يرادمامز  تدم  239مان و 

.( 1303 م - 1222 .( ) ق 703 ه . - 619 ( ) نایناخ غلتق   ) نامرک 239نایئاتخارق 

239هراشا

.( 1258 م - 1234 .( ) ق 656 ه . - 632  ) نیدلا نکر  نیدلا و  239بطق 

.( 1267 م - 1258 .( ) ق 666 ه . - 656  ) جاجح 240ناطلس 

.( 1291 م - 1282 .( ) ق 691 ه . - 681  ) شمتغ 240رویس 

.( 1294 م - 1291 .( ) ق 694 ه . - 691  ) نوتاخ 240هاشداپ 

.( 1303 م - 1294 .( ) ق 703 ه . - 694  ) دمحم نیدلا  240رفظم 

.( 1304 م - 1303 .( ) ق 703 ه . - 702  ) ناهج هاش  نیدلا  240بطق 

نامرک نایئاتخارق  يرادمامز  تدم  240مان و 

.( 1356 م - 1303 .( ) ق 758 ه . - 703  ) وجنیا 241نادناخ 

241هراشا

وجنیا نادناخ  يارما  يرادمامز  تدم  241مان و 

.( 1392 م - 1323 .( ) ق 795 ه . - 723  ) رفظم 241لآ 

241هراشا
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.( 1358 م - 1323 .( ) ق 760 ه . - 723  ) دمحم نیدلا  زرابم  241ریما 

.( 1384 م - 1358 .( ) ق 786 ه . - 760  ) عاجش 242هاش 

.( 1387 م - 1382 .( ) ق 789 ه . - 786  ) نیدباعلا نیز  242ناطلس 

.( 1392 م - 1387 .( ) ق 795 ه . - 789  ) ییحی 242هاش 

.( 1392 م - 1388 .( ) ق 795 ه . - 790  ) روصنم 242هاش 

رفظم لآ  ناهاشداپ  يرادمامز  تدم  243مان و 

ناتسرل 243ناکباتا 

243هراشا

.( 1423 م - 1155 .( ) ق 827 ه . - 550  ) گرزب رل  243ناکباتا 

243هراشا

.( 1258 م - 1251 .( ) ق 656 ه . - 649  ) هلکت 244کباتا 

.( 1289 م - 1273 .( ) ق 688 ه . - 672  ) هاش 244فسوی 

.( 1295 م - 1289 .( ) ق 695 ه . - 688  ) 244بایسارفا

.( 1303 م - 1295 .( ) ق 730 ه . - 695  ) دمحا نیدلا  244ترصن 

.( 1339 م - 1329 .( ) ق 740 ه . - 730  ) مود هاش  244فسوی 

گرزب رل  ناکباتا  يرادمامز  تدم  244مان و 

.( 1694 م - 1184 .( ) ق 1006 ه . - 580  ) کچوک رل  245ناکباتا 

245هراشا

کچوک رل  ناکباتا  يرادمامز  تدم  245مان و 

.( 1356 م - 1337 .( ) ق 758 ه . - 738  ) 247نایناپوچ

247هراشا

یناپوچ يارما  يرادمامز  تدم  247مان و 

.( 1432 م - 1339 .( ) ق 838 ه . - 740 ( ) ریالج لآ   ) یناکلیا 247يارما 

247هراشا
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.( 1374 م - 1356 .( ) ق 776 ه . - 757  ) سیوا نیدلا  247زعم 

.( 1382 م - 1374 .( ) ق 784 ه . - 776  ) نیسح 247ناطلس 

.( 1410 م - 1372 .( ) ق 813 ه . - 784  ) دمحا 247ناطلس 

یناکلیا يارما  يرادمامز  تدم  248مان و 

.( 1386 م - 1335 .( ) ق 788 ه . - 736  ) 248نارادبرس

248هراشا

نارادبرس يرادمامز  تدم  249مان و 

.( 1409 م - 1336 .( ) ق 812 ه . - 737  ) نایرومیت 249اغط 

249هراشا

يرومیت اغط  يارما  يرادمامز  تدم  249مان و 

.( 1510 م - 1369 .( ) ق 916 ه . - 771  ) نایرومیت هلسلس  موس  250لصف 

.( 1404 م - 1369 .( ) ق 807 ه . - 771  ) یناکروگ رومیت  هلسلس : 250سسؤم 

250هراشا

251ایسآ

252اقیرفا

253اپورا

.( 1446 م - 1404 .( ) ق 850 ه . - 807  ) خرهاش 255ازریم 

255هراشا

256ایسآ

257اقیرفا

258اپورا

.( 1449 م - 1446 .( ) ق 853 ه . - 850  ) کیب غلا  260ازریم 

260هراشا

260ایسآ
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260اپورا

.( 1450 م - 1449 .( ) ق 854 ه . - 853  ) فیطللا 261دبع 

.( 1451 م - 1450 .( ) ق 855 ه . - 854  ) هللا دبع  261ازریم 

.( 1468 م - 1451 .( ) ق 873 ه . - 855  ) دیعس 261وبا 

261هراشا

262ایسآ

262اقیرفا

263اپورا

.( 1493 م - 1468 .( ) ق 899 ه . - 873  ) یناکروگ يازریم  264دمحا 

264هراشا

265ایسآ

266اقیرفا

266اپورا

ولنویوقارق ولنویوققآ و  نانامکرت  مراهچ  268لصف 

268هراشا

.( 1514 م - 1467 .( ) ق 920 ه . - 872  ) ولنویوققآ 268نانامکرت 

268هراشا

.( 1490 م - 1478 .( ) ق 896 ه . - 883  ) کیب بوقعی  لیلخ و  269ناطلس 

ولنویوققآ يارما  يرادمامز  تدم  269مان و 

.( 1468 م - 1407 .( ) ق 873 ه . - 810  ) ولنویوقارق 269نانامکرت 

269هراشا

.( 1435 م - 1420 .( ) ق 839 ه . - 823  ) 270ردنکسا

.( 1467 م - 1435 .( ) ق 872 ه . - 839  ) فسویارق 270هاشناهج 

.( 1468 م - 1467 .( ) ق 873 ه . - 872  ) ازریم 270یلعنسح 
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ولنویوقارق يارما  يرادمامز  تدم  270مان و 

.( 1735 م - 1499 .( ) ق 1148 ه . - 905  ) هیوفص هلسلس  مجنپ  270لصف 

270ةراشا

.( 1523 م - 1499 .( ) ق 930 ه . - 905  ) لیعامسا 271هاش 

271هراشا

271ایسآ

272اقیرفا

273اپورا

276اکیرما

.( 1576 م - 1523 .( ) ق 984 ه . - 930  ) بسامهط 277هاش 

277هراشا

278ایسآ

279اقیرفا

280اپورا

283اکیرما

.( 1577 م - 1576 .( ) ق 985 ه . - 984  ) مود لیعامسا  285هاش 

.( 1887 م - 1577 .( ) ق 996 ه . - 985  ) هدنبادخ دمحم  285ناطلس 

285هراشا

285ایسآ

285اقیرفا

286اپورا

.( 1628 م - 1587 .( ) ق 1038 ه . - 996  ) لوا سابع  287هاش 

287هراشا

288ایسآ
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289اقیرفا

.( 1642 م - 1628 .( ) ق 1052 ه . - 1038  ) یفص 293هاش 

293هراشا

294ایسآ

294اقیرفا

294اپورا

.( 1666 م - 1642 .( ) ق 1077 ه . - 1052  ) مود سابع  295هاش 

295هراشا

296ایسآ

297اقیرفا

297اپورا

.( 1694 م - 1666 .( ) ق 1106 ه . - 1077  ) نامیلس 298هاش 

298هراشا

299ایسآ

299اقیرفا

299اپورا

.( 1722 م - 1694 .( ) ق 1135 ه . - 1106  ) نیسح ناطلس  302هاش 

302هراشا

302ایسآ

303اقیرفا

304اپورا

307اکیرما

.( 1732 م - 1722 .( ) ق 1145 ه . - 1135  ) مود بسامهط  307هاش 

307هراشا
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307ایسآ

308اقیرفا

308اپورا

309اکیرما

«1  » يوفص ناهاشداپ  تنطلس  تدم  309مان و 

.( 1803 م - 1735 .( ) ق 1218 ه . - 1148  ) هیراشفا هلسلس  مشش  310لصف 

310هراشا

312ایسآ

313اپورا

.( 1749 م - 1747 .( ) ق 1163 ه . - 1160  ) ردان 314نانیشناج 

314ایسآ

315اپورا

.( 1794 م - 1749 .( ) ق 1209 ه . - 1163  ) هیدنز هلسلس  متفه  315لصف 

.( 1779 م - 1749 .( ) ق 1193 ه . - 1163  ) ناخ میرک  315تنطلس 

315هراشا

316ایسآ

317اقیرفا

317اپورا

319اکیرما

.( 1734 م - 1779 .( ) ق 1209 ه . - 1193  ) ناخ میرک  320نانیشناج 

دنز ناهاشداپ  تنطلس  تدم  321مان و 

321ةراشا

321ایسآ

322اقیرفا
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322اپورا

324اکیرما

.( 1924 م - 1794 .( ) ق 1343 ه . - 1209  ) هیراجاق هلسلس  متشه  325لصف 

325هراشا

326ایسآ

326اپورا

327اکیرما

.( 1834 م - 1797 .( ) ق 1250 ه . - 1212  ) 327هاشیلعحتف

327هراشا

329ایسآ

331اقیرفا

332اپورا

338اکیرما

.( 1847 م - 1834 .( ) ق 1264 ه . - 1250  ) هاش 339دمحم 

340هراشا

341ایسآ

342اقیرفا

342اپورا

343اکیرما

.( 1895 م - 1847 .( ) ق 1313 ه . - 1264  ) هاش نیدلا  344رصان 

344هراشا

346ایسآ

348اقیرفا

348هراشا
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351اپورا

356اکیرما

.( 1906 م - 1895 .( ) ق 1324 ه . - 1313  ) هاش نیدلا  359رفظم 

359هراشا

361ایسآ

362اقیرفا

362اپورا

363اکیرما

.( 1909 م - 1906 .( ) ق 1327 ه . - 1324  ) هاش یلع  364دمحم 

364هراشا

365ایسآ

365اقیرفا

366اپورا

367اکیرما

.( 1924 م - 1909 .( ) ق 1343 ه . - 1327  ) هاش 367دمحا 

367هراشا

368ایسآ

370اقیرفا

371اپورا

376اکیرما

.( 1979 م - 1924 .( ) ق 1399 ه . - 1343  ) يولهپ هلسلس  مهن  378لصف 

.( 1942 م - 1924 .( ) ق 1361 ه . - 1343  ) ناخ 378اضر 

378هراشا

382ایسآ
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384اقیرفا

385اپورا

389اکیرما

.( 1979 م - 1941 .( ) ش 1357 ه . - 1320  ) هاش اضر  389دمحم 

389هراشا

397ایسآ

400اقیرفا

402اپورا

405اکیرما

عبانم 408تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  414هرابرد 
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ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

باتک تاصخشم 

هللازیزع تایب ، هسانشرس : 
تایب هللازیزع  فیلات  يولهپ /) هلسلس  ضارقنا  ات  دام  زا   ) ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 ریبکریما ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 625 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 740000-0811-00-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
625 [ - 615 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

یقیبطت تاعلاطم  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 
یقیبطت تاعلاطم  ناهج --  خیرات  عوضوم : 

DSR109/ب922ت16 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 
955 ییوید :  يدنب  هدر 

م14322-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

هحفص ناونع 
فلؤم 7 تشاددای 

مالسا 9 زا  لبق  ياههلسلس  لوا - شخب 
11 550 ق م ). - 780  ) اهدام لوا - لصف 

15 330 ق م ). - 559  ) یشنماخه هلسلس  مود - لصف 
25 323 ق م ). - 330  ) اههیکولس ردنکسا و  موس - لصف 

33 ات 226 م ). 250 ق م .  ) نایناکشا هلسلس  مراهچ - لصف 
51 652 م ). - 226  ) یناساس هلسلس  مجنپ - لصف 

مالسا 73 زا  دعب  ناریا  مود - شخب 
مالسا 75 روهظ  لوا - لصف 

81 661 م ). - 632 .( ) ق 41 ه . - 11  ) نیدشار يافلخ  مود - لصف 
87 749 م ). - 661 .( ) ق 132 ه . - 41  ) يوما يافلخ  موس - لصف 

91 1258 م ). - 749 .( ) ق 656 ه . - 132  ) یسابع يافلخ  مراهچ - لصف 
لوغم 205 هلمح  ات  نایرهاط  زا  موس - شخب 

همدقم 207
6 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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209 872 م ). - 821 .( ) ق 259 ه . - 206  ) نایرهاط لوا - لصف 
213 928 م ). - 864 .( ) ق 316 ه . - 250  ) ناتسربط نایولع  مود - لصف 

217 1002 م ). - 861 .( ) ق 393 ه . - 247  ) نایرافص موس - لصف 
223 998 م ). - 892 .( ) ق 389 ه . - 279  ) نایناماس مراهچ - لصف 

231 1041 م ). - 918 .( ) ق 433 ه . - 316  ) رایز لآ  هملاید  مجنپ - لصف 
237 1055 م ). - 932 .( ) ق 447 ه . - 320  ) هیوب لآ  هملاید  مشش - لصف 

245 1186 م ). - 962 .( ) ق 582 ه . - 351  ) نایونزغ متفه - لصف 
253 1215 م ). - 1148 .( ) ق 612 ه . - 543  ) نایروغ متشه - لصف 
259 1193 م ). - 1034 .( ) ق 590 ه . - 429  ) نایقوجلس مهن - لصف 

نایهاشمزراوخ 269 ناکباتا و  مهد - لصف 
ناریا 275 رد  یسابع  يافلخ  نارصاعم  مهدزای - لصف 

يولهپ 285 هلسلس  ضارقنا  ات  لوغم  يالیتسا  زا  مراهچ - شخب 
ناناخلیا 287 لوغم و  يالیتسا  لوا - لصف 

يرومیت 333 هرود  یناخلیا و  هرود  نیب  ترتف  مود - لصف 
355 1510 م ). - 1369 .( ) ق 916 ه . - 771  ) نایرومیت هلسلس  موس - لصف 

ولنویوقارق 385 ولنویوققآ و  نانامکرت  مراهچ - لصف 
389 1735 م ). - 1499 .( ) ق 1148 ه . - 905  ) هیوفص هلسلس  مجنپ - لصف 

453 1803 م ). - 1735 .( ) ق 1218 ه . - 1148  ) هیراشفا هلسلس  مشش - لصف 
463 1794 م ). - 1749 .( ) ق 1209 ه . - 1163  ) هیدنز هلسلس  متفه - لصف 

481 1924 م ). - 1794 .( ) ق 1343 ه . - 1209  ) هیراجاق هلسلس  متشه - لصف 
565 1979 م ). - 1924 .( ) ق 1399 ه . - 1343  ) يولهپ هلسلس  مهن - لصف 

عبانم 615 تسرهف 
7 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

فلؤم تشاددای 

تـالدابم زکرم  رود  رایـسب  ياـهنامز  زا  اـپورا  ایـسآ و  هراـق  ود  نیب  نتفرگرارق  دوخ و  ییاـیفارغج  تیعقوم  ببـس  هب  ناریا  رواـنهپ  روشک 
ناگیاسمه اب  مالـسا  زا  دعب  لبق و  ناریا  نیطالـس  تسا . هدوب  فلتخم  فیاوط  ماوقا و  رورم  روبع و  لحم  برغ و  قرـش و  نیب  یناگرزاب 

یخیرات ثداوح  قیبطت  يارب  یششوک  فسأت  لامک  اب  یلو  دناهتشاد . هنامصخ  ای  هناتسود  یسایس  طباور  رترود  ياهنیمزرس  یتح  دوخ و 
هک مدش  نآ  رب  مراد  هک  يونعم  زیچان  كدنا و  رایسب  تعاضب  اب  هدنب  نیا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفرگن  تروص  رگید  ياهروشک  اب  ناریا 

. مهد قیبطت  رصع  ره  رد  اهروشک  رگید  مهم  ثداوح  اب  مالسا  زا  دعب  لبق و  ياههرود  رد  ار  ناریا  یخیرات  ثداوح  تایلک  ناکمالا  یتح 
. دشاب موبوزرم  نیا  نارظنبحاص  ردقیلاع و  ناققحم  يارب  ییاشگهار  هک  تسا  دیما 

حرج و یکدنا  اب  ار  هتشذگ  يایند  ثداوح  زا  یضعب  حرش  یتح  تسا و  هدش  هدافتسا  يرایسب  عبانم  زا  باتک  نیا  نتـشون  يارب  لاحرههب 
لراک فیلأت  ناـهج  گرزب  خـیرات  تنارود ، لـیو  ندـمت  خـیرات  هلاـمربلآ ، خـیرات  هلمج ، زا  ییاـپورا  ناگدنـسیون  راـثآ  زا  اـنیع  لیدـعت 
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هلـسلس ضارقنا  زا  دعب  دنراد  عالطا  یمارگ  زیزع و  ناگدـنناوخ  هک  روطنامه  ماهدرک . لقن  هریغ  یمالـسا و  فراعملا  ةریاد  گربمیرگ ،
لاس تدم 200  بیرق  ناریا  روشک  نایناساس ،

8 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
يرید م ).  872 - 821 .( ) ق ه .  259 - 206  ) تسا ناـیرهاط  هلـسلس  مالـسا ، زا  دـعب  یناریا  هلـسلس  نیلوا  داد . تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا 
قیبطت يارب  لیلد ، نیمه  هب  دـش . سیـسأت  دـندوب ، مه  رـصاعم  اـهنآ  رثکا  هک  يددـعتم  ياههلـسلس  ناریا  راـنک  هشوگ و  رد  هک  تشذـگن 

صخشم ار  افلخ  زا  کیره  رـصاعم  نانارمکح  ماهداد و  رارق  ساسا  ار  یـسابع  يافلخ  تفالخ  تدم  مالـسا ، زا  دعب  ناریا  خیرات  ثداوح 
نارـصاعم سابع و  ینب  يافلخ  زا  کیره  تفالخ  نارود  اب  نآ  قیبطت  هتـشذگ و  ياـیند  ثداوح  هب  هجوت  اـب  میناوتیم  هجیتن  رد  ماهدرک .

.( ق 656 ه .  ) سابع ینب  يافلخ  ضارقنا  زا  دـعب  میوش . فقاو  یناریا  ياههلـسلس  نانارمکح  زا  کیره  تموکح  نارود  ثداوح  هب  اـهنآ 
1148 ه. - 905  ) هیوفـص هلـسلس  هک  دشکیمن  یلوط  هلـسلس  نیا  ضارقنا  زا  دـعب  ماهداد . رارق  ناناخلیا  هلـسلس  ار  راک  ساسا  (1258 م ).

. دوشیم یط  یخیرات  دنور  يولهپ  هلسلس  ضارقنا  ات  دعب  هب  هیوفص  زا  هک  دوشیم  سیسأت  1735 م ). - 1499 .( ) ق
ثداوح اب  رودـقملا  یتح  ار  ناریا  خـیرات  ثداوح  هک  مدـش  نآ  رب  ریبک  ریما  تاراشتنا  طسوت  ناریا  یقیبطت  خـیرات  تایلک  راشتنا  زا  دـعب 

ناریا یمالسا  یمارگ  زیزع و  هعماج  عبط  لوبقم  رظن و  دروم  زیچان  تمدخ  نیا  تسا  دیما  میامن . قیبطت  ناهج  ياهروشک  یمامت  یخیرات 
. دریگ رارق  نایوجشناد  خیرات و  مرتحم  ناریبد  هژیوب 

تایب هّللا  زیزع 
9 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

مالسا زا  لبق  ياههلسلس  لوا  شخب 

هراشا

11 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 550 ق م - 780  ) اهدام لوا  لصف 

هراشا

هب دام  موق  دورو  خیرات  دندرک . سیسأت  دالیم  زا  لبق  متشه  ای  متفه  نرق  يادتبا  رد  ار  اهدام  هلسلس  هک  دندوب  داژنییایرآ  ینامدرم  اهدام 
مان هب  ار  اهدام  دـالیم  زا  لـبق  رد 836  اوسراپ و  مان  هب  ار  نایـسراپ  دـالیم  زا  لـبق  لاس 844  رد  نایروشآ  تسین . مولعم  اـقیقد  ناریا  دـجن 

زا ایآ  هک  تسین  مولعم  اوسراپ  دروم  رد  نکیل  تسین ؛ يدیدرت  دناهدوب ، دام  ماوقا  نامه  يادام ، زا  دوصقم  هکنیا  رد  دنتخانشیم . يادام 
یناریو ثعاب  هک  دام ، نیمزرـس  هب  اهیروشآ  یپردیپ  ياهیـشکرکشل  زا  رگید . ینامدرم  ای  تسا  هدوب  رظن  دروم  نایـسراپ  مان ، نیا  رکذ 

. تسا هدوب  تیعمجرپ  دابآ و  نامز  نآ  رد  تکلمم  نیا  هک  درک  طابنتسا  نینچ  ناوتیم  دش  يدایز  ياهرهش 
ره رد  دنتخاتیم . روشآ  ورملق  رب  دندشیم و  دحتم  داژنییایرآ  ماوقا  رگید  اب  مه  یهاگ  دـندوب . روشآ  تلود  تیعبت  تحت  اهتدـم  اهدام 

دانتسا هب  تسناد . دام  تدحو  تلود و  لیکـشت  لماوع  زا  یکی  ناوتیم  ار  نایروشآ  هزادنا  زا  جراخ  ياهزاتوتخات  یجراخ  لماع  لاح 
زا لبق  ات 550  ای 708  زا 701  هک  دناهدوب  نت  راهچ  دام  ناهاشداپ  تودوره  لوق 

12 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دناهدرک تنطلس  دوشیم  لاس  رب 150  غلاب  هک  دالیم 
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.( 701 ق م - 708 ( ) سکوید  ) وکآاید

هب مدرم  تافالتخا  لصف  لـح و  يارب  تفاـی و  ماـع  تیلوبقم  یقـالخا  نساـحم  ایاجـس و  لـیلد  هب  هک  دوب  وکآاـید  داـم ، هلـسلس  سـسؤم 
. درک باختنا  یتختیاپ  هب  ار  هناتمگه )  ) ناتابکا رهش  دش و  باختنا  یهاشداپ 

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 633 ق م - 655  ) شتیرورف

، دوب روشآ  تلود  اب  هناتـسود  طباور  هیاـپرب  هک  ار  دوخ  ردـپ  تسایـس  تسـشن و  تخت  هب  شتیرورف  شرـسپ  وکآاـید )  ) سکوید زا  دـعب 
تلود اب  گنج  هب  ممصم  شتیرورف  تیقفوم ، نیا  زا  دعب  دش . دام  تافرصتم  همیمض  مه  سراپ  نیمزرـس  هک  دیـشکن  یلوط  درک . بیقعت 

. دش هتشک  دروخ و  تسکش  نکیل  دش ؛ روشآ 
.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

مان زا  هدش  هتفرگ  مان  نیا  دندرکیم و  قالطا  رـصم  يانثتـسا  هب  یلامـش  ياقیرفا  یحاون  یمامت  رب  امومع  ار  یبیل  مان  میدـق  ناینانوی  یبیل :
لاس رد  یلعف  یبیل  کیئاناریس  هیحان  دنتشاد . تنوکس  کیئاناریـس  یقرـش  تمـسق  رد  دالیم  زا  لبق  مود  هرازه  لیاوا  رد  هک  تسا  ياهلیبق 

هطلـس تحت  دوب و  کیئاناریـس  تختیاپ  هک  دـش  انب  هنروک  رهـش  اهنآ  طسوت  دـیدرگ و  ناـینانوی  ینیـشنرجاهم  لـحم  دـالیم  زا  لـبق   630
. تشاد رارق  ناینانوی 

.( ق م - 584 - 633  ) رتش خوه 

ناریا زا  ار  اهنآ  دـیگنج و  اههکـس  اب  دالیم  زا  لبق  لاس 615  رد  تسـشن و  وا  ياج  هب  رتش  خوه  شرـسپ  شتیرورف ، ندـش  هتـشک  زا  سپ 
رد دندرک . هرـصاحم  ار  اونین  دش و  دحتم  روشآ  تلود  دض  رب  لباب  رد  روشآ  مکاح  راسالوپوپن  اب  اههکـس ، تسکـش  زا  دـعب  درک . نوریب 

. دش ضرقنم  روشآ  تلود  دالیم  زا  لبق  لاس 605 
13 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اهنآ نیب  گنج  دندرک و  ادیپ  يریگرد  ریغص  يایسآ  رد  عقاو  يدیل  روشک  هاشداپ  ستایلآ  اب  دندوب ، تفرشیپ  لاح  رد  هک  یماگنه  اهدام 
نامـصاختم هیحور  رد  يدایز  ریثأت  یعیبط  هدیدپ  نیا  تفرگ و  باتفآ  دالیم  زا  لبق  لاس 584  رد  ماجنارـس  ات  دیماجنا  لوط  هب  لاس  شش 

دور دـیدرگ  ررقم  دـش و  مکح  نیفرط  نیب  لـباب  تلود  نآ  زا  سپ  دنتـسناد . ادـخ  مشخ  تمـالع  ار  دـماشیپ  نـیا  اریز  تشاذـگ  ياـجرب 
. دشاب تلود  ود  نیب  دحرس  ینونک ) قامریا  لزق   ) سیلاه

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  رتش  خوه  تنطلس  نارود  رد  نیچ :
.( 593 ق م - 609  ) دوب « 1  » وکن رصم  نوعرف  رتش  خوه  نامز  رد  رصم :

.( 550 ق م - 585  ) ژایتسآ

، دروآ دوجو  هب  دوخ  رابرد  رد  یبیترت  مظن و  هکنآ  اب  تسـشن و  تنطلـس  هب  وگیووت ) خیا   ) ژایتسآ شرـسپ  رتش ، خوه  تشذگرد  زا  دـعب 
. دندش قحلم  اهیسراپ  هب  دندرک و  اهر  ار  وا  اهدام  شوروک ، مایق  درجم  هب  دنتشادن و  وا  تموکح  زرط  زا  ینادنچ  تیاضر  مدرم 

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  قباسلا  یف  امک  نیچ ، رد  نیچ :

دام ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 
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701 ق م. شتیرورف 708 - رسپ  سکوید )  ) وکآاید . 1
633 ق م. وکآاید 655 - رسپ  شتیرورف  . 2

584 ق م. شتیرورف 633 - رسپ  رتش  خوه  . 3
550 ق م. رتش 585 - خوه  رسپ  وگیووت ) خیا   ) ژایتسآ . 4

______________________________

. مشش تسیب و  هلسلس  هنعارف  زا   ، Neko (. 1)
15 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 330 ق م - 559  ) یشنماخه هلسلس  مود  لصف 

هراشا

زا دالیم  زا  لبق  مهن  نرق  يروشآ  ياههبیتک  رد  تسین . مولعم  اقیقد  ناریا  دـجن  هب  اهنآ  دورو  هک  دـندوب  داژنییایرآ  ینامدرم  زین  اهیـسراپ 
نامز رد  هک  دوشیم  طابنتسا  نینچ  يروشآ  ياههبیتک  زا  دناهتشاد . تنوکس  هیمورا  هچایرد  فارطا  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  اوسراپ  مدرم 

.( 633 ق م - 655  ) شتیرورف نامز  ات  اوسراپ  يارما  ای  ناهاشداپ  662 ق م ).  ) نوداهروسآ نامز  ات  713 ق م ). - 731  ) رصن ملش  تنطلس 
یسراپ ار  اهنآ  هدرک ، رکذ  ار  یشنماخه  بسن  هرجش  هک  تودوره  دناهدوب . روشآ  تلود  عبات  درک ، دوخ  تافرصتم  همیمض  ار  سراپ  هک 

هنوگچیه نکیل  دندوب . هدش  میـسقت  نیـشنرداچ  هفیاط  راهچ  نیـشنرهش و  نیـشنهد و  هفیاط  شـش  هب  اهیـسراپ  هک  تسا  هتـشون  هتـسناد و 
نکیل تسا ، هتـسناد  دام  هاشداپ  ار  شوروک  تودوره ، دـنچره  تسا . هدرواین  ناـیم  هب  هلـسلس  نیا  ندوب  هخاـش  ود  اـی  هناـگود  زا  يرکذ 

هلـسلسرس تودوره ، هدیقع  هب  انب  تسا . هدوب  مالیع  نازنا و  هاشداپ  شوروک  هک  دنکیم  تباث  یلباب  كرادـم  دانـسا و  شوش و  تایرفح 
، لوا شوروک  لوا و  هیجوبمک  لوا ، شیپشیچ  زا  دنترابع  بیترت  هب  وا  زا  دعب  نارادمامز  دوب و  شنماخه  نایشنماخه ،

16 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هخاش دـندوب و  گرزب  شوروک  ناکاین  هک  ياهخاش  دوشیم : میـسقت  هخاش  ود  هب  یـشنماخه  هلـسلس  دـعب  هب  نیا  زا  هک  مود  شیپ  شیچ 
لباب رد  شوروک  هناوتـسا  گرزب و  شویراد  ياههبیتک  عوضوم ، نیا  اب  طابترا  رد  ار  تودوره  هدـیقع  دـنلوا . شویراد  ناـکاین  هک  رگید 
دودح رد  ار  لوا  شیپ  شیچ  تنطلس  يادتبا  هک  دلن  اما ، تسین . مولعم  اقیقد  سراپ  نایشنماخه  هلسلس  عورـش  قیقد  خیرات  دنکیم . دییأت 

. تسا یعیبط  لاس ،  100 لسن ، هسره  يارب  دیوگیم  هکنیا  زج  دهدیمن . هئارا  هیرظن  نیا  يارب  ار  يدنس  هنافسأتم  اما  دنادیم ؛ 730 ق م .

.( 529 ق م - 559  ) گرزب شوروک 

لاس 550 ق م. رد  هک  تسا  ریبک  شوروک  ای  گرزب  شوروک  یشنماخه ، هلسلس  سسؤم 
رد ار  دوخ  تیدوجوم  هکنیمه  رصم ، لباب و  يدیل و  دننام  نامز  نآ  گرزب  ياهتلود  تخادنارب . ار  دام  هلسلس  درک و  ریخـست  ار  نادمه 
لاس نیمه  رد  دنهد و  لیکـشت  ياهناگهس  داحتا  شوروک  لباقم  رد  هک  دندمآرب  ددصرد  دـندرک ، ساسحا  شوروک  هلمح  رطخ  ضرعم 

. دنکیم سیسأت  ار  زنوبولپ  هیداحتا  تراپسا 
لاس 549 ق م. رد  دینادرگ و  دوخ  هدناشنتسد  ار  تلود  نآ  يدیل ، تلود  تختیاپ  دراس ، فرصت  زا  سپ  546 ق م . زا 549 - شوروک 

دام سراپ و  یبرغ  یقرش و  یحاون  هب  ینانوی  ياهنیشنهرمعتسم  فرصت  زا  دعب  درک . فرصت  ار  ریغص  يایسآ  رد  عقاو  اهینانوی  تارمعتسم 
تمـس رد  لاس  هد  تدم  بیرق  هک  تسا  نیا  ملـسم  اما  تسین ، تسد  رد  یتسرد  تاعالطا  ثداوح  نیا  تیفیک  زا  هچرگ  دیـشک . رکـشل 
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یبهذم مسارم  قبط  اجنآ  گرزب  دبعم  رد  لباب  فرـصت  زا  سپ  لاس 539 ق م . رد  تسا . هدوب  یشکرکشل  مرگرس  ناریا  لامش  قرـشم و 
. دندمآرد شوروک  فرـصت  تعاطا و  تحت  دندوب ، روشک  نآ  عیطم  هک  ییاهنیمزرـس  مامت  لباب ، ریخـست  زا  دعب  درک . يراذگجات  اهیلباب 

تخب نامز  زا  هک  يدوهی  رازه  بیرق 42  يو  نامرف  هب  درک و  يدایز  تبحم  لیئارسا  ینب  موق  هب  لباب ، رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  شوروک 
. دندش دوخ  یلصا  نیمزرس  راپسهر  دندرکیم ، رس  تراسا  رد  لباب  رد  رصنلا 

هک اهتژاسام  اب  گنج  رد  هک  دندقتعم  یخرب  تشذگرد . لاس 529 ق م . رد  شوروک 
17 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یعیبـط گرم  هـب  داـگراساپ  رد  هـک  دـنراد  هدـیقع  رگید  یعمج  دـش و  هتـشک  دنتــشاد ، تنوکــس  لارآ  هچاـیرد  رزخ و  ياـیرد  نیباـم 
. تشذگرد

تنطلس نیچ  رد  وچ  مان  تحت  256 ق م . لاس 1027 - زا  تایاور  قبط  رب  نیچ  ناهاشداپ  زا  ياهلسلس  شوروک ، تنطلس  نارود  رد  نیچ :
تختیاپ دندش . دراو  يودور  هرد  هب  هیلاح ) یسناش   ) برغ لامـش  بناج  زا  لاس 1027 ق م . دودح  رد  هک  دندوب  ینانابش  اهوچ  دندرک .

دش و رارقرب  یفیاوطلا  كولم  ماظن  هرود  نیا  رد  دیدرگ . لقتنم  هیلاح  گنایول  کیدزن  هب  سپـس  دوب و  ینونک  نایـس  کیدزن  ادـتبا  نانآ 
دوخ ورملق  رد  ناریما  نیا  هک  دش  هتشامگ  ناقاخ  بناج  زا  يریما  شخبره  رد  دیدرگ و  میسقت  ییاهـشخب  هب  یـسایس  رظن  زا  نیچ  كاخ 

. دندوب لقتسم 
ادوـب ناـمز  رد  اـبیرقت  وا  دوـب . تـلود  رومأـم  مـه  مـلعم و  مـه  نـیچ  رد  479 ق م ). - 550  ) سویـسوفنک شوروـک ، تنطلـس  نارود  رد 

نایادـخ فیدر  رد  هکلب  دـننادیم ، میکح  ربماـیپ و  اـهنت  هن  ار  وا  هزورما  دوـب و  يراـکزیهرپ  تلادـع و  رادـفرط  اـناد  درم  نیا  تسیزیم .
. دنرمشیم

. درکیم تنطلس  525 ق م . لاس 663 - زا  یسیئاس  هلسلس  شوروک ، تنطلس  نارود  رد  رصم :
. دمآرد یشنماخه  هلسلس  سسؤم  شوروک ، فرصت  هب  نامع  لاس 536 ق م . رد  نامع :

زا شوروک  نامرف  رودص  زا  سپ  لاس 538 ق م . رد  هک  دوب  ینایدوهی  ربهر  يو  دوب . « 1  » لبابورز نامز  نآ  رد  میلشروا  مکاح  میلشروا :
. دنتشگزاب دیعبت 

.( 522 ق م - 529  ) هیجوبمک

لاس رد  دوب . نایـشروش  اب  دروخودز  مرگرـس  لاس  هس  تدم  بیرق  هک  دیـسر  وا  رـسپ  هیجوبمک  هب  تنطلـس  شوروک ، تشذگرد  زا  دعب 
نانچ ياراد  هک  موس  کیتماسپ  تشذگرد ؛ رصم  تیافک  اب  ریبدت و  اب  نوعرف  سیزامآ  نامز  نیمه  رد  دش . رصم  ریخست  مزاع  526 ق م .

هیجوبمک فرصت  هب  تمحز  نودب  رصم  تختیاپ  سیفمم  دش و  رصم  نوعرف  دوبن ، یتافص 
______________________________

 . Zarobabel (. 1)
18 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نایهاپس هب  یناوارف  یناج  تاراسخ  ترفاسم  نیا  رد  اما  دش ؛ يزورما ) یپویتا   ) اتاپان روشک  راپسهر  هیجوبمک  لاس 524 ق م . رد  دمآرد .
ماش رد  دیدرگ . ناریا  راپسهر  وا  دوخ  سپس  دش و  نییعت  رصم  يارب  یمکاح  هیجوبمک ، نامرف  هب  لاس 523 ق م . رد  دش . دراو  هیجوبمک 

ندینـش زا  دعب  هیجوبمک  دناهدش . عمج  وا  رود  مه  يدایز  هدع  تسا و  هدناوخ  شوروک  رـسپ  ایدرب  ار  دوخ  دام ، یلاها  زا  یغم  هک  دـینش 
. تشذگرد مخز  نامه  رثا  رب  دز و  دوخ  هب  یمخز  ماش  رد  عقاو  ناتابکا  رهش  رد  تودوره ، هتفگ  هب  انب  ربخ  نیا 

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
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.( 486 ق م - 521  ) لوا شویراد 

زا هیجوبمک  ینالوط  تبیغ  لیلد  هب  تسا . هدرک  نایب  نوتسیب  هبیتک  رد  لیـصفت  هب  شویراد  ار  ایدرب  يارجام  ینعی  نامز ، نیا  مهم  دادیور 
قاـفتا هب  بیرق  تیرثـکا  هدـیقع  لـیلد  نیمه  هب  دـندوب و  شروش  لاـح  رد  ناـمز  نآ  ناریا  تـالایا  ماـمت  نیغورد ، ياـیدرب  ماـیق  ناریا و 
ورهبور ناوارف  تالکـشم  اب  شویراد  دننام  دوخ  يرادمامز  يادـتبا  رد  هک  تفای  ناوتیم  ملاع  رد  یهاشداپ  رتمک  هک  تسا  نیا  ناخروم 

لاس 521 ق م. رد  ادتبا  شویراد  دشاب . هدوب 
. دش رصم  مزاع  لاس 517 ق م . رد  یلخاد  نایغای  یبوکرس  زا  دعب  سپس  درک . حتف  ار  لباب 
. دوب هدش  مهارف  شاشتغا  هنیمز  زین  اجنآ  رد  يو ، لامع  هیجوبمک و  يراتفردب  لیلد  هب  اریز 

سیپآ واگ  يرادازع  ماجنا  لوغـشم  نایرـصم  هک  یماگنه  یتح  دمآرب و  نایناحور  بولق  بذج  ددصرد  رـصم  هب  دورو  زا  سپ  شویراد 
يرارقرب زا  سپ  تشاذگیم . مارتحا  نانآ  نایادخ  هب  تفریم و  اهیرصم  دباعم  هب  نیا ، زا  هتشذگ  درک . تکرش  تافیرـشت  نآ  رد  دندوب ،

لاس 515 ق م. رد  درک . ناریا  همیمض  ار  باجنپ  دنس و  یحاون  لاس 512 ق م . رد  تینما 
لاس 510 ق م. رد  دـنار . شیپ  اهنآ  نیمزرـس  بلق  ات  تخادرپ و  اهاکـس  بیقعت  هب  درک و  روبع  رفـسب  هگنت  زا  دوخ  نایهاپـس  اب  شویراد 

دندیروش درکیم ، تموکح  هیحان  نآ  رد  شویراد  نامرف  هب  دوب و  رابج  رگمتس و  يدرم  هک  ینانوی  ییایپیه  دض  رب  ریغص  يایـسآ  یلاها 
مزاع نانآ  یبوکرـس  يارب  شویراد  دـعب ، لاـس  نیدـنچ  دـندرک . مـالعا  یلم  تموکح  شخب  نآ  رد  دـندنار و  ریغـص  يایـسآ  زا  ار  وا  و 

رد یتخس  گنج  لاس 490 ق م . رد  دش و  ریغص  يایسآ 
19 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دش رجنم  اهیناریا  ینیشنبقع  هب  هک  تفرگرد  نانوی  اهیناریا و  نایهاپس  نیب  نتارام  تشد 
لاس 508 ق م. رد  دوب  مانب  يراذگنوناق  هک  سنتسیاک  شویراد ، تنطلس  نارود  رد  نانوی :

. درک ناهج  کیتارکومد  رهش  نیتسخن  ار  نتآ  هک 
.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  شویراد ، تنطلس  نارود  رد  نیچ :

. دیدرگ یشنماخه  يروتارپما  وزج  ناتسناغفا  لاس 516 ق م . رد  لوا  شویراد  تنطلس  نارود  رد  ناتسناغفا :

.( 465 ق م - 486  ) لوا ياشرایاشخ 

هب رصم  نایـشروش  یبوکرـس  زا  دعب  لاس 558 ق م . رد  يو  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  اشرایاشخ  شدنزرف  شویراد ، تشذگرد  زا  دـعب 
تـسار رمک  رگید  لباب  دادـیور  نیا  زا  دـعب  دـش و  دراو  يدایز  یبارخ  لباب  هب  قباس ، فالخرب  یـشکرکشل ، نیا  رد  دیـشک . رکـشل  لباب 

زا دعب  ناریا  نایهاپس  دمآرب . نانوی  اب  گنج  ددص  رد  نتارام  تسکـش  ناربج  يارب  اشرایاشخ  لباب ، رـصم و  راک  زا  تغارف  زا  دعب  درکن .
هثداح نیا  زا  دعب  دندروآرد . ياپ  زا  « 1  » لیپومرت هگنت  رد  ار  سادینوئل  یهدنامرف  هب  نانوی  نایهاپـس  تپن ) سله   ) لنادراد هگنت  زا  روبع 

ار نتآ  دـباعم  دراس ، رد  ناینانوی  ياهیرگناریو  یفالت  هب  لاس 480 ق م . رد  اشرایاشخ  نایهاپـس  دندرب . هانپ  نیمالاس  هریزج  هب  نتآ  یلاها 
همادا هب  رداق  اهیناریا  یللع  هب  اما  تفرگرد ؛ اهینانوی  اهیناریا و  نیب  یتخـس  ییایرد  گنج  نیمالاس  جیلخ  رد  لاس  نیمه  رد  دـندز . شتآ 
همادا اهینانوی  اب  گنج  هب  ات  تشاذگ  نانوی  رد  ار  هینودرم  مان  هب  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  اشرایاشخ  تسکـش  نیا  زا  دعب  دـندشن و  گنج 
هجیتن یناریا  رادرس  ندش  هتـشک  لیلد  هب  تفرگرد و  نانوی  ناریا و  نایهاپـس  نیب  يرگید  گنج  هتالپ  لحم  رد  لاس 479 ق م . رد  دهد .

. دش مامت  اهینانوی  عفن  هب  زین  گنج  نیا 
، ناخروم یخرب  هک  تفرگرد  ناریا  نانوی و  ياهتلود  نیب  لاـکیم  گـنج  ماـن  هب  يرگید  گـنج  لاـس  نیمه  رد  تودوره ، هدـیقع  هب  اـنب 
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. دناهتسناد هتالپ  گنج  زا  دعب  ار  نآ  عوقو  نامز 
رد ایوگ  دادن . يور  اشرایاشخ  تنطلس  نارود  رد  یمهم  دادیور  اهینانوی  اب  گنج  زا  سپ 

______________________________

 . Thermopyles (. 1)
20 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ار اقیرفا  رود  هک  تفاـی  تاـجن  گرم  زا  طرـش  نیا  هب  دوب ، هدـش  گرم  هب  موکحم  یلیلد  هب  هک  « 1  » سپساتاس مان  هب  یـصخش  نامز  نیا 
هجاوخ اـب  اـشرایاشخ  صوصخم  ناـظفاحم  سیئر  ناودرا  لاـس 465 ق م . رد  دـناسرب . هاـش  ضرع  هب  ار  دوخ  تادـهاشم  هجیتن  ددرگب و 

. دنتشک ار  شویراد  مان  هب  شنارسپ  زا  یکی  اشرایاشخ و  هدش ، تسدمه  رابرد  یشاب 
. تسا هتسیزیم  هرود  نیا  رد  ینانوی  گرزب  رکفتم  399 ق م ). - 469  ) طارقس

یقینیف ناگیاسمه  نایمور  هک  دناهداهن  مان  کینوی  تهج  نیدـب  ار  اهگنج  نیا  دـش و  عورـش  لاس 464 ق م . رد  کینوی  گـنج  نیتسخن 
. دندیمانیم ینویا  ار  دوخ 

. تشذگرد لاس 479 ق م . رد  ینیچ  فوسلیف  سویسوفنک ، 256 ق م ). - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 424 ق م - 464  ) لوا ریشدرا 

«2  » سورابنا یصخش  لاس 462 ق م . رد  تسشن . تخت  هب  تسا ، فورعم  تسدزارد  هب  هک  ریشدرا  شرسپ  اشرایاشخ  ندش  هتشک  زا  دعب 
رومأم تاـماش  یلو  ریـشدرا  ناـمرف  هب  دنتـشاد . تکرـش  مه  اـهینانوی  هثداـح  نیا  رد  درک و  هرـصاحم  سیفمم  رد  ار  ناریا  نایهاپـس  ماـن 
قفوم اهیرـصم  اهینانوی و  تسخن  هکنیا  اب  داد ، يور  نیفرط  نیب  454 ق م . لاس 460 - زا  هک  يدربن  رد  دش . اهینانوی  اهیرـصم و  یبوکرس 

دش هتسب  ياهماندهع  نانوی  ناریا و  نیب  لاس 449 ق م . رد  دندش . حتاف  لین  هناخدور  تابعش  زا  یکی  ندیناکـشخ  زا  سپ  اهیناریا  دندوب ،
دهعت ناریا  تلود  دندش و  راتخم  یلک  هب  یلخاد  روما  رد  ریغص  يایـسآ  ياهینانوی  نآ  بجوم  هب  تسا و  فورعم  نومیک  هماندهع  هب  هک 

زا مه  اهینانوی  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نانوی  ردانب  هب  دـمآوتفر  قح  ناریا  یتراجت  ياهیتشک  طـقف  دـنکن و  هقطنم  نیا  رد  یتلاـخد  هک  درک 
. دندرک رظنفرص  سربق  هریزج 

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. تشذگرد لاس 456 ق م . رد  گرزب  سیونمارد  نیتسخن  لیشا  دمآ . ایند  هب  لاس 427 ق م . رد  نوطالفا  نانوی :

______________________________

 . Sataspes (. 1)
 . Inbarus (. 2)

21 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دبعم دیشوک و  نتآ  رهش  ییابیز  رد  دیسر و  يرادرـس  ماقم  هب  اهراب  هک  دوب  سلکیرپ  نتآ ، ربهر  نیرتمهم  429 ق م . ياهلاس 461 - نیب 

. تسیزیم نتآ  ییالط  دهع  رد  سلکیرپ  دش . هتخاس  سیلپورکآ  هب  موسوم  ياهپت  زارف  رب  هک  داهن  انب  ار  نونتراپ  فورعم 
لاس 445 ق م. رد  ماجنارس  تفرگرد و  گنج  نتآ  تراپسا و  نایم  لاس 461 ق م . رد 

. دش یهتنم  نتآ  لماک  تسکش  هب  تسا ، فورعم  زنوپولپ  ياهگنج  هب  هک  تازرابم  نیا  دش . دقعنم  حلص  هماندهع 

.( 424 ق م  ) مود ياشرایاشخ 
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. دش هتشک  تنطلس  زور  زا 45  دعب  اما  تسشن ؛ تخت  هب  مود  ياشرایاشخ  شرسپ  ریشدرا ، زا  دعب 

.( 404 ق م - 424  ) مود شویراد 

لاس 415 ق رد  دش . فورعم  مود  شویراد  هب  تسشن و  تخت  هب  هناکوهو  مان  هب  شنارـسپ  زا  یکی  مود  ياشرایاشخ  ندش  هتـشک  زا  دعب 
. دندش بوکرس  نایشروش  شویراد ، نامرف  هب  اما  دندیچیپرس ، ناریما  نامرف  زا  « 1  » هتریمآ مان  هب  یصخش  تسایر  تحت  نایرصم  م .

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
گرزب سیونمارد  نیموـس  تشذـگرد . لیـشا  زا  دـعب  نرق  مین  لاـس 406 ق م . رد  ناـنوی  گرزب  سیونمارد  نیمود  سلکوفوس  ناـنوی :

. تشذگرد لاس  نامه  رد  زین  سودیلپروا  نانوی 

.( 360 ق م - 440  ) مود ریشدرا 

( ریغص شوروک   ) شردارب دصق  ءوس  دروم  يرادمامز ، يادتبا  رد  يو  تسشن . تخت  هب  مود  ریشدرا  شرـسپ  مود ، شویراد  گرم  زا  دعب 
يایـسآ مکاح  ار  وا  درک و  رظنفرـص  شوروک  هیبنت  زا  شردام  تطاسو  اب  هاـگنآ  درب . تمالـس  هب  ناـج  هکلهم ، نیا  زا  اـما  تفرگ  رارق 

رد نانوی  یگنج  نادرم  زا  ياهدع  ندرک  ریجا  اب  شوروک  یتدم  زا  دعب  درک . ریغص 
______________________________

 .. Amirte ?e (. 1)
22 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

عفن هب  نآ  هجیتـن  تفرگرد و  ردارب  ود  نیب  اـسکانوک  هب  موـسوم  یلحم  رد  یتخـس  گـنج  درک . تکرح  ناریا  فرط  هـب  لاس 401 ق م .
رازه هد  هک  درک  لوبق  شوروک  ندش  هتشک  زا  دعب  دوب ، هدش  هارمه  هاپـس  نیا  اب  هنابلطواد  هک  فورعم  خروم  نوفنزگ  دش . مامت  ریـشدرا 

هد ینیشنبقع  مان  هب  هک  تسا  هتشون  مه  یباتک  عوضوم ، نیا  هرابرد  يو  دناسرب . ناشنیمزرـس  هب  ار  تسرپرـسیب  ینانوی  نارودزم  زا  نت 
. دهدیم ناشن  یبوخ  هب  ار  دهع  نآ  ناریا  هتفشآ  عاضوا  نآ ، تاجردنم  تسا و  فورعم  رفن  رازه 

هاگنآ تفای . همتاخ  هدربمان  ياهتلود  نیب  گنج  ناریا  تلود  تلاخد  اب  تفرگرد و  یتخس  گنج  تراپسا  نتآ و  نیب  لاس 387 ق م . رد 
مان هب  زین  ياهماندهع  ریـشدرا  تلاخد  اب  داتـسرف و  ناریا  رابرد  هب  هماندـهع  نتـسب  يارب  « 1  » سادیس لاتنآ  مان  هب  يریفـس  تراپـسا  تلود 

دنشاب لقتسم  دوخ  یلخاد  روما  رد  مادکره  ینانوی  ياهتلود  دش  ررقم  نآ  قبط  هک  دش  هتسب  نتآ  تراپـسا و  تلود  ود  نیب  روکذم  ریفس 
هنوگچـیه هک  دـش  دـهعتم  تراپـسا  تلود  ناریا ، تلود  کمک  لباقم  رد  دـننکن . یمادـقا  رگیدـکی  دـض  رب  مادـکچیه  دـعب  هب  نآ  زا  و 

. دش ناریا  تلود  تافرصتم  همیمض  اددجم  مه  سربق  هریزج  دشاب و  هتشادن  ریغص  يایسآ  رد  عقاو  ینانوی  ياهرهش  اب  ياهطبار 
.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

لاس 374 رد  هک  مکی  یس و  هلسلس  سسؤم  361 ق م ). - 379  ) دوب لوا  « 2  » وبیناتکن رصم  نوعرف  مود  ریشدرا  تنطلس  نارود  رد  رصم :
ریاس نایغط  بجوم  گنج  نیا  رد  نایناریا  تسکـش  درک و  عفد  لین  ياـتلد  تاماکحتـسا  هب  ار  ناریا  نایهاپـس  رادرـس  زاـبانرف  هلمح  ق م .

. دش ریغص  يایسآ  برغم  نانیشنپارتاس 

.( 338 ق م - 359  ) موس ریشدرا 

رصم لاس 344 ق م . رد  هاشداپ  نیا  تنطلس  نامز  رد  تسـشن . تخت  هب  موس  ریـشدرا  مان  اب  هناکوهو  شرـسپ  مود ، ریـشدرا  گرم  زا  دعب 
. دش ناریا  همیمض  اددجم 
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همادا 146 ق م . دودح 350 - زا  هک  تسا  نانوی  خیرات  زا  ياهرود  کیتسینله  هرود  نانوی :
______________________________

 Antal Cidas (. 1)
 . Nektanibu (. 2)

23 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش هتخیمآ  قرشم  ندمت  اب  ردنکسا ، تامادقا  هجیتن  رد  ناتساب ، نانوی  گنهرف  هک  دوب  هرود  نیا  رد  تشاد .

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
يدـعب تـالمح  رد  یلو  درک  عـفد  ار  ناـیناریا  لوا  هلمح  لاــس 351 ق م . رد  343 ق م ). - 359  ) دوب مود  وبیناتکن  رـصم  نوعرف  رـصم :

. دیدرگ ناریا  ورملق  وزج  رگید  راب  رصم  و  343 ق م ).  ) تخیرگ دروخ و  تسکش 

.( 336 ق م - 338  ) کشرا

. دش هتشک  ساوگاب  مان  هب  ياهجاوخ  تسد  هب  هک  دیشکن  یلوط  تسشن و  تخت  هب  کشرا  شرسپ  ریشدرا ، تشذگرد  زا  دعب 

.( 330 ق م - 336  ) موس شویراد 

هجاوخ دززاب و  ساوگاب  تعاطا  زا  رس  دیسر ، تنطلس  هب  هکنیمه  شویراد  تسشن . تخت  هب  موس  شویراد  کشرا ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
نیب هک  تسا  ییاـهگنج  ناـمز ، نیا  دادـیور  نیرتمهم  تشک . ار  يو  دـش و  هاـگآ  وا  دـصق  زا  هاـش  نکیل  دـمآرب . هاـش  نتـشک  ددـص  رد 

رد دـش و  ریغـص  يایـسآ  دراو  لنادراد  هگنت  زا  روبع  زا  سپ  ردنکـسا  راهب 334 ق م . رد  تفرگرد . ینودـقم  ردنکـسا  موس و  شویراد 
عفن هب  نآ  هجیتن  هک  داد  يور  دزیریم ، هرمرم  يایرد  هب  هک  کینارگ  دور  رانک  رد  ردنکـسا  شویراد و  نیب  دروخودز  نیلوا  نامز  نیمه 

. دندش دازآ  ردنکسا  نامرف  هب  ناریا  عبات  ینانوی  ياهرهش  گنج  نایاپ  زا  دعب  دش و  مامت  ردنکسا 
عفن هب  زین  گنج  نیا  هجیتن  داتفا و  قافتا  نوردنکسا  جیلخ  کیدزن  سوسیارد  ردنکـسا  شویراد و  نیب  گنج  نیمود  لاس 333 ق م . رد 

لاس 331 ق م. رد  دش . مامت  ردنکسا 
يور نیفرط  نیب  گنج  نیموس  لحم  نیا  رد  هک  درک  تکرح  لمگوگ  لحم  هب  تارف  هناخدور  قیرط  زا  رـصم  فرـصت  زا  سپ  ردنکـسا 
قیرط زا  حتف  نیا  زا  دعب  ردنکسا  دش . ناریا  بیصن  تسکـش  مه  زاب  تشاد ، هدهع  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  هک  شویراد  رارف  تلع  هب  داد و 

هنازخ رد  هک  ناموت ) نویلیم   60  ) الط نالات  رازه  هاجنپ  کلمت  زا  دعب  دش و  شوش  راپسهر  لباب 
24 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اب تسا  سراپ  دنبرد  هب  فورعم  هک  ییاههگنت  زا  یکی  رد  اما  دش ، دیشمج ) تخت   ) سیلوپسرپ راپـسهر  ناهبهب  زاوها و  هار  زا  دوب  شوش 
. دیدرگ هجاوم  نزربویرآ  مان  هب  شویراد  نارادرس  زا  یکی  هنادیشر  تمواقم 

رد هاگنآ  دیشک . شتآ  هب  ار  یشنماخه  ناهاشداپ  هوکشاب  رصق  سیلوپسرپ  هب  دورو  نزربویرآ و  تمواقم  نتسکش  مهرد  زا  دعب  ردنکسا 
زا هاگنآ  تشاذگ . نادمه  رد  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ناریا  دابآ  ياهرهـش  تراغ  زا  هک  ار  دوخ  هنازخ  دش و  نادـمه  مزاع  لاس 330 ق م .

لبق تسا و  هدش  ریگتسد  رتخاب  یلاو  سوسب  تسد  هب  موس  شویراد  هک  دینش  ناغماد  یکیدزن  رد  تخادرپ و  شویراد  بیقعت  هب  ير  هار 
. دندرک نفد  یتافیرشت  یط  لمح و  داگراساپ  هب  ار  شویراد  هزانج  ردنکسا ، ندیسر  زا 

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
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یشنماخه ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 

529 ق م. هیجوبمک 559 - رسپ  گرزب ، شوروک  . 1
522 ق م. شوروک 529 - رسپ  هیجوبمک  . 2

486 ق م. بساتشیو 521 - رسپ  لوا  شویراد  . 3
465 ق م. لوا 486 - شویراد  رسپ  لوا  ياشرایاشخ  . 4

424 ق م. اشرایاشخ 464 - رسپ  لوا  ریشدرا  . 5
لوا 424 ق م. ریشدرا  رسپ  مود  ياشرایاشخ  . 6

404 ق م. لوا 424 - ریشدرا  رسپ  مود  شویراد  . 7
360 ق م. مود 404 - شویراد  رسپ  مود  ریشدرا  . 8
338 ق م. مود 359 - ریشدرا  رسپ  موس  ریشدرا  . 9

336 ق م. موس 338 - ریشدرا  رسپ  کشرا  . 10
330 ق م. مود 336 - شویراد  هون  موس  شویراد  . 11

25 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 323 ق م - 330  ) اهدیکولس ردنکسا و  موس  لصف 

دنس دور  بصم  مزاع  لاس 326 ق م . رد  باجنپ و  رد  الیکات  رهـش  دراو  ربیخ  فورعم  هگنت  زا  روبع  زا  دعب  لاس 227 ق م . رد  ردنکسا 
نایهاپس زا  يدایز  هدع  بآ ، دوبمک  دیدش و  يامرگ  لیلد  هب  لحم  نیا  رد  دش و  ناریا  راپسهر  ناتسچولب  هار  زا  لاس 325 ق م . رد  دش .

. تسا هدوب  یلعف  رهـشناریا  لـحم  رد  دـننکیم  روصت  ناـققحم  هک  دـش  اروپ  هناور  عـضو ، نیا  زا  ییاـهر  يارب  ردنکـسا  دـندش . فـلت  وا 
زا دعب  دش . لباب  مزاع  سپس  دیسر و  شوش  هب  لاس 324 ق م . رد  تفر . داگراساپ  هب  ناجریس  قیرط  زا  تحارتسا  یتدم  زا  سپ  ردنکسا 

. تشذگرد لباب  رد  لاس 323 ق م . رد  دادن و  شتلهم  گرم  اما  داتفا ، ناتسبرع  فرصت  لایخ  هب  یتدم 
رگیدـکی اـب  وا  تافرـصتم  میـسقت  رـس  رب  يدـنچ  شنارادرـس  وا  گرم  زا  سپ  درکن . ینادـنچ  ماود  داـهن ، ناـینب  ردنکــسا  هـک  یتـنطلس 

لاس 301 ق م. رد  ماجنارس  هکنیا  ات  دنتشاد ، شکمشک 
: دندرک میسقت  دوخ  نایم  ریز  حرش  هب  ار  ردنکسا  ورملق 

. درک فرصت  ار  هینودقم  ریغص و  يایسآ  ینودقم  رادرس  « 1  » كامیزل - 1
______________________________

 . Lisimaque (. 1)
26 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دمآرد « 1  » ردناساک مان  هب  ردنکسا  نارادرس  زا  یکی  فرصت  هب  نانوی  - 2
هب بقلم  مود  سویملطب  شرـسپ  يو  زا  دـعب  درک و  سیـسأت  ار  هسلاـطب  هلـسلس  لـحم  نآ  رد  هک  دیـسر  سوـیملطب  هب  رـصم  تنطلـس  - 3

. دش وا  نیشناج  ردپ ) بوبحم  « ) 2  » سوفلدالیف
لاس 312 ق م. رد  دوب و  اهدیکولس  هلسلس  سسؤم  هک  دش  سوکولس  مان  هب  ردنکسا  نارادرـس  زا  رگید  یکی  بیـصن  ناریا  هیروس و  - 4
وا ورملق  هیزجت  هلـصافالب  يو  تشذـگرد  زا  دـعب  اما  دـش . نایـشنماخه  هلـسلس  ثراو  تقیقح  رد  درک و  فرـصت  ار  ناریا  ياـهپارتاس 

. تشاد همادا  یکولس  هلسلس  ضارقنا  ات  رما  نیا  دش و  عورش 
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. تشاد همادا  یکولس  هلسلس  ضارقنا  ات  رما  نیا  دش و  عورش 
.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

ار دـنه  يروتارپما  نیتـسخن  هلـسلس  نیا  ناـهاش  183 ق م ). - 335  ) درکیم تنطلـس  هیروم )  ) ایروام هلـسلس  ناتـسودنه  رد  ناتـسودنه :
سوتوک اردناس  نآ  سسؤم  دنداد . جاور  زین  ار  یسانشییابیز  شناد  هکلب  دندرکن ، افتکا  یـسایس  تموکح  داینب  هب  اهنآ  دنداد . لیکـشت 

اب لاس 305 ق م . رد  درک و  نوریب  ناتسودنه  یبرغ  لامش  زا  ار  ینودقم  ردنکسا  هاپـس  يو  298 ق م ). - 321  ) دوب هتپوگ ) هردنچ  « ) 3»
زا یتمـسق  سوکولـس  هجیتن  رد  داد و  تسکـش  دوب ، ردنکـسا  تافرـصتم  ددجم  نتفرگزاب  ددصرد  هک  ار  لوا  سوکولـس  ناوارف  یهاپس 

. درک راذگاو  وا  هب  ار  ناتسناغفا 

.( 263 ق م - 281  ) لوا سوخویت  نآ 

لاس 274 ق م. رد  تسشن . تخت  هب  لوا  سوخویت  نآ  شرسپ  سوکولس ، تشذگرد  زا  دعب 
رد سوخویت  نآ  هک  تفرگرد  یگنج  هینودقم  روشک  رـصم و  هسلاطب  نیب  لاس 271 ق م . رد  داد . تسکش  ار  اهنآ  دیگنج و  نایرـصم  اب 

لاس 262- زا  دنک . شیوخ  تافرصتم  همیمض  ار  ماگرپ  نیمزرـس  تفرگ  میمـصت  دوخ  رمع  رخاوا  رد  سوخویت  نآ  تشادن . یتلاخد  نآ 
. دروخ تسکش  وا  زا  اما  دیگنج ، ماگرپ  هاشداپ  « 4  » لوا نموا  اب  241 ق م .

.( 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
______________________________

 . Cassandre (. 1)
 . Filadelfos (. 2)

 . Sandra Cottus (. 3)
 . Evemen (. 4)

27 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دمآرد مور  فرصت  هب  دوب  هتفای  بقل  ایلاتیا  نتآ  هک  تنرات  دنمتورث  نیمزرس  لاس 277 ق م . رد  مور :

شاهون درک و  حـتف  ار  نکد  دایز  لاـمتحا  هب  لاس 273 ق م . رد  هک  تسا  هتپوگ  هردنچ  رـسپ  « 1  » هراس ودنیب  ناتسودنه  هاش  ناتـسودنه :
ایروام يروتارپما  دـناسر ، تمظع  جوا  هب  ار  دوخ  هلـسلس  تنطلـس  264 ق م ). - 227  ) نیـشرد هیریپ  اکوشآ  مان  هب  هیروم  هتپوگ  هردـنچ 

. تشاد فرصت  رد  ار  ناتسودنه  كاخ  مامت  ابیرقت  هیروم ) )

.( 246 ق م - 261  ) مود سوخویت  نآ 

اب نیفرط  ماجنارس  دیگنج و  رصم  اب  250 ق م . لاس 258 - زا  تسشن . تخت  هب  لوا  سوخویت  نآ  شردپ  گرم  زا  دعب  مود  سوخویت  نآ 
ادتبا سوخویت  نآ  دندرک . لالقتـسا  يوعد  اهنآ  دـش و  لیکـشت  ورم  دنـس و  رتخاب و  زا  ياهیداحتا  لاس 256 ق م . رد  دندرک . حلـص  مه 

لاس رد  دوب . هدـش  مکحم  داحتا  نیا  ساسا  دروآرد ، دوخ  تعالطا  هب  ار  نانآ  تساوخیم  هک  يدـنچ  زا  دـعب  نکیل  دـشن ، اهنآ  ضرعتم 
رد 241 ق م ). - 264  ) کینوی گنج  نیتسخن  دندرک . لالقتسا  يوعد  دندیروش و  مان  کشرا  یصخش  ییاوشیپ  هب  مه  اهتراپ  250 ق م .

لاس 264 ق م. رد  ببـس  نیمه  هب  دـندوب . لیـسیس  نیمزرـس  تیکلام  بلاط  اـهتلود  نیا  اریز  تفرگرد ، ژاـتراک  مور و  نیب  ناـمز  نیمه 
. تفای همادا  لاس  تدم 23  هک  تفرگرد  هدربمان  تلود  ود  نیب  هریزج  نیا  فرصت  رس  رب  یگنج 

.(. 256 ق م - 1027  ) درکیم تنطلس  وچ  هلسلس  نیچ  رد  مود ، سوخویتنآ  تنطلس  نارود  ات  نیچ :
. تسا سوتوکاردناس  هون  يو  237 ق م ). - 255 . ) دوب هیروم )  ) ایروام هلسلس  زا  اکوشآ  نامز  نآ  رد  ناتـسودنه  ياورنامرف  ناتـسودنه :
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للع زا  یکی  تفریذـپ . ار  ییادوب  شیک  لاس 257 ق م . دودح  رد  دوب و  ناتسناغفا  ناتـسودنه و  زا  یگرزب  تمـسق  رب  لمتـشم  وا  ورملق 
زا یکی  هک  تسا  هدنام  یقاب  يدایز  ياههبیتک  يو  زا  داد . ناشن  دوخ  زا  ادوب  شیک  جیورت  هب  تبسن  رد  هک  تسا  یششوک  يو  تیفورعم 

ظوفحم ناتسکاپ  « 2  » هرگزابهش رهش  رد  اهنآ 
______________________________

 . Bindusara (. 1)
 . S ?ahbaz garh (. 2)

28 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
کلامم دـش و  هعطقهعطق  نیمزرـس  نیا  هجیتن  رد  تفرگ . رارق  يددـعتم  لـیابق  زاـتوتخات  ضرعم  رد  ناتـسودنه  اـکوشآ  زا  دـعب  تسا ،

. دمآ دوجوهب  نآ  زا  يددعتم 
.( 222 ق م - 247  ) درکیم تنطلس  « 1  » ستگرئوئا هب  بقلم  موس  سویملطب  رصم  رد  رصم :

.( 226 ق م - 246 ( ) سوکین یلاک   ) مود سوکولس 

هک تفرگرد  رصم  سوکولس و  نیب  یتخس  گنج  لاس 235 ق م . رد  تسشن . تخت  هب  مود  سوکولس  شرسپ  مود ، سوخویت  نآ  زا  دعب 
. تفای نایاپ  رصم  عفن  هب 

210 ق - 247  ) یت گناوهیش  تنطلس  دهع  رد  هلسلس و  نیا  نارود  رد  207 ق م ). - 221  ) درکیم تنطلس  نیچ  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دش دحتم  رابنیلوا  يارب  نیچ  م ).

نالیس ییادوب  دبعم  لاس 245 ق م . دودح  رد  هک  227 ق م ). - 264  ) درکیم تنطلس  نیش  رد  هیریپ  اکوشآ  ناتسودنه ، رد  ناتـسودنه :
«. 2  » داهن انب  ار 

.( 223 ق م - 226 ( ) رتوس  ) موس سوکولس 

بقل دیمان و  موس  سوکولس  ار  دوخ  تنطلـس ، هب  ندیـسر  زا  سپ  يو  تسـشن . تخت  هب  ردنکـسا  شرـسپ  مود ، سوکولـس  گرم  زا  دعب 
ادـیپ ماگرپ  هاشداپ  سولاتآ  اـب  هک  تسا  ییاـهیریگرد  يو  تنطلـس  نارود  مهم  دادـیور  درک  راـیتخا  تسا . یجنم  ياـنعم  هب  هک  ار  رتوس 

. درک
. دش هتشک  شنارادرس  زا  نت  ود  تسد  هب  لاس 323 ق م . رد  موس  سوکولس 

.( 187 ق م - 223 ( ) ریبک  ) موس سوخویت  نآ 

مان هب  يرگید  صخش  اهدام و  زا  یمان  نولوم  يو  نامرف  هب  تسشن . تخت  هب  موس  سوخویت  نآ  شردارب  سوکولس ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
ناجیابرذآ و ماکح  دننام  هک  دندمآرب  ددص  رد  يدنچ  زا  دعب  ناگدربمان  دندش . بوصنم  سراپ  نوشق  تسایر  تمس  هب  ردناسکلا 

______________________________

 . Euergetes (. 1)
ص 470. ج 3 ، ( 1369 نادزی ، تاراشتنا  نارهت ، ، ) يریشهد نیدلا  ءایض  دیس  رتکد  همجرت  ناهج ، گرزب  خیرات  گربمیرگ ، لراک  (. 2)

29 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تفاتش يو  یبوکرس  هب  سوخویت  نآ  دناوخ  هاش  ار  دوخ  نولوم  ببـس ، نیمه  هب  دننک . لقتـسم  ار  دوخ  ورملق  تراپ  تئپ و  هیکوداپاک و 
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دیشک و رکشل  هیروس  هب  سوخویت  نآ  لاس 218 ق م . رد  تشذگرد . نولوم  لاس 220 ق م . رد  هک  دیشکن  یلوط  داد . تسکش  ار  وا  و 
یلاها ندرک  عیطم  زا  سپ  دش و  سراف  جیلخ  راپسهر  لاس 205 ق م . رد  دروآرد . هب  وا  فرصت  زا  ار  لحم  نآ  رصم ، هاشداپ  دعب  يدنچ 
پیلیف اـب  هیروس  فرـصت  يارب  سوخویت  نآ  رـصم ، هاـشداپ  مجنپ  سویملطب  تنطلـس  ناـمز  رد  تشگرب . هیروس  هب  فیطقلا ) « ) 1  » اهرگ
هاشداپ اب  دناماگرپ ، رـصم و  یماح  هکنیا  هناهب  هب  اهیمور  نامزنیا  رد  درک . فرـصت  ار  هزغ  دش و  دحتم  رـصم  دـض  رب  هینودـقم  هاشداپ 

رد ریغص ) يایسآ  رد  عقاو  « ) 2  » يزنگام رد  دیـشک . گنج  هب  راک  تشادن و  ياهجیتن  اهنآ  تارکاذم  نکیل  دندش ، هرکاذم  دراو  یکولس 
نآ فرصت  زا  یلک  هب  ریغص  يایسآ  هجیتن  رد  دش . مامت  اهیمور  عفن  هب  نآ  هجیتن  هک  تفرگرد  نیفرط  نیب  یتخس  گنج  لاس 190 ق م .

. دش جراخ  سوخویت 
فرــصت زا  ار  ایناپــسا  201 ق م ). - 218  ) ژاـتراک ياـهگنج  زا  گـنج  نـیمود  رد  مور  تـلود  موـس ، سوـخویتنآ  تنطلـس  نارود  رد 

. درک جراخ  اهیژاتراک 
مان نیچ  ماـن  هب  یمدرم  زا  هلـسلس  نیا  207 ق م ). - 221  ) تشاد تنطلـس  نیچ  هلـسلس  نیچ  رد  سوخویت ، نآ  تنطلـس  نارود  رد  نیچ :

. دنتفای تردق  وچ  تلود  هیزجت  زا  سپ  دندش و  ناوچس  زیخلـصاح  تشد  دراو  نیچ  یبرغ  لامـش  زا  لاس 318 ق م . رد  هک  تسا  هتفرگ 
رما هب  تسا . روتارپما  نیتسخن  ینعم  هب  هک  دناوخ  یت  گناوه  یـش  ار  دوخ  هک  تشاد  مان  « 3  » گنچ هلسلس  نیا  روتارپما  نیلوا  سسؤم و 

ناتسلوغم نیب  روکذم  راوید  هک  دش  انب  رتم   7 / 5 - 4 تماخض 5 / رتم و   15 عافترا 6 - رتمولیک و  رازه  ود  لوط  هب  نیچ  گرزب  راوید  يو 
. تسا ینابهدید  ددعتم  ياهجرب  ياراد  نیعم  لصاوف  رد  هدش و  هدیشک  نیچ  و 

. درک دوخ  هدناشنتسد  بولغم و  ار  وا  درک و  هلمح  خلب  یناب  هاشداپ و  « 4  » سومدوتوئا ورملق  هب  موس  سوخویت  نآ  لاس 212 ق م . رد 
درکیم تنطلس  مراهچ  سویملطب  رصم  رد  موس ، سوخویت  نآ  تنطلس  نارود  رد  رصم :

______________________________

 . Gerrha (. 1)
 . Magnnesie (. 2)

 . Ceng (. 3)
 . Eutudemos (. 4)

30 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تنطلـس هب  مجنپ  سویملطب  شرـسپ  مراهچ ، سویملطب  تشذگرد  زا  دعب  تسا . موس  سویملطب  نیـشناج  رـسپ و  يو  205 ق م ). - 222)

موس سوخویت  نآ  ینودقم و  هاشداپ  مجنپ  پیلیف  تشادن . لاس  جنپ  زا  شیپ  دوخ  ردپ  تشذـگرد  ماگنه  هک  181 ق م ). - 205  ) تسشن
. دندرک فرصت  ریغص  يایسآ  نیطسلف و  رد  ار  رصم  تافرصتم 

هک یناـمز  تـسا . موـس  سونوگیتـنآ  نیـشناج  مود و  سویرتـمد  رـسپ  هـک  179 ق م ). - 221  ) دوب مجنپ  پیلیف  هینودـقم  هاـش  هینودـقم :
يزوریپ زا  سپ  دـنک و  فرـصت  « 1  » ایریلیا رد  ار  نآ  تافرـصتم  ات  دیـشوک  پیلیف  دـش ، فعـض  راـچد  لاـبیناه  موجه  اـب  مور  يروهمج 

. تسب وا  اب  ینامیپ  لابیناه 

یکولس هلسلس  رگید  ناهاشداپ 

. درک جراخ  اهیکولس  فرصت  زا  ار  هیکولس  سراپ و  دام و  یناکشا ، هاشداپ  لوا  دادرهم  اهیمور ، زا  ریبک  سوخویت  نآ  تسکش  زا  سپ 
هیروس رد  ياهدـع  هلـسلس  نیا  ضارقنا  اـت  موس  سوخویت  نآ  زا  دـعب  دوب . شوشغم  رایـسب  ناـمزنیا  رد  یکولـس  تلود  یـسایس  عاـضوا 

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  تموکح  تدم  مان و  هک  دندرک  تنطلس 
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175 ق م. مراهچ 187 - سوکولس  . 1
ق م. - 174 « 2  » یبصاغ . 2

ق م. مراهچ 175 - سوخویت  نآ  . 3
162 ق م. مجنپ 164 - سوخویت  نآ  . 4

150 ق م. رتوس 162 - سویرتمد  . 5
145 ق م. سالاپ 150 - ردناسکلا  . 6

145 ق م. - 149 روتاکین )  ) مود سویرتمد  . 7
142 ق م. - 145 ناکیپا ) سینوید   ) مشش سوخویت  نآ  . 8

138 ق م. - 142 تودوید )  ) نوفیرت . 9
______________________________

. کیتایردآ يایرد  لحاس  یقرش  تمسق  رب  لمتشم  یمیدق  نیمزرس  ایرولیا )  ) ایریلیا (. 1)
 . Heliadole (. 2)

31 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
138 ق م. - 139 تد ) یس   ) متفه سوخویت  نآ  . 10

128 ق م. سایت 133 - يزردناسکلا  . 11
96 ق م. - 125 سپ ) يرک   ) متشه سوخویت  نآ  . 12

95 ق م. - 116 کیزیس )  ) مهن سوخویت  نآ  . 13
83 ق م. پیلیف 92 - . 14

92 ق م. فلدالیف )  ) مهد سوخویت  نآ  . 15
88 ق م. - 95 رتاپولیف )  ) موس سویرتمد  . 16

82 ق م. - 94 سینوید )  ) مهدزای سوخویت  نآ  . 17
83 ق م. مهدزاود 84 - سوخویت  نآ  . 18

69 ق م. ناتسنمرا 80 - هاشداپ  نارگیت ، . 19
64 ق م. ییایسآ 68 - سوخویت  نآ  . 20

شوختسد یکولس  نارادمامز  یسایس  عاضوا  125 ق م . لاس 162 - زا  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  نیشیپ  تسرهف  یلامجا  هعلاطم  زا 
تمسق هیکیلیک و  هب  یلامـش  تمـسق  دش ؛ میـسقت  یبونج  یلامـش و  تمـسق  ود  هب  هیروس  نامز  نیمه  رد  تسا . هدوب  يرادیاپان  لزلزت و 

. دندرک تنطلس  هناگادج  ناهاشداپ  تمسق  ره  رد  دش و  فورعم  هیروس  هب  یبونج 
نامه رد  هک  دـیدرگ  ضرقنم  لاس  نتشذگ 148  زا  سپ  دش و  سیـسأت  روتاکین  سوکولـس  تسد  هب  لاس 212 ق م . رد  یکولس  تلود 

. دندرک فرصت  ار  زوکاریس  اهیمور  لاس 
بادآ و ببـس  نیدب  دوب و  مور  تلود  فرـصت  رد  لاغترپ ) ایناپـسا و   ) يربیا هریزج  هبـش  رتشیب  سایت ، يزردـناسکلا  تموکح  نارود  رد 

. دش ایناپسا  دراو  مور  ننس 
33 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( ات 226 م 250 ق م .  ) نایناکشا هلسلس  مراهچ  لصف 
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هراشا

. تسا فورعم  ناسارخ  هب  رضاح  لاح  رد  هک  دوب  ینیمزرس  لماش  هتشذگ  نارود  رد  تراپ 
نییعت ناوتیمن  اقیقد  ار  ود  نآ  دودـح  هنافـسأتم  اما  دـناهدرب ، مان  ناگرگ  تراـپ و  روشک  ود  زا  میدـق  دـهع  ناگدنـسیون  هقطنم ، نیا  رد 

. درک
تراپ نیمزرس  تسا . هتشاد  رارق  نآ  قرش  بونج و  تمسق  رد  تراپ  هقطنم و  نیا  برغم  لامش و  تمـس  رد  ناگرگ  تسا ، ملـسم  هچنآ 

هک تفگ  ناوتیم  تسا . هدـشیم  دودـحم  ناگرگ  هب  برغم  زا  گـنرز و  هب  بونج  زا  تاره ، هب  قرـشم  زا  مزراوخ ، هب  لامـش  فرط  زا 
، ماج نیارفسا ، سخرس ، زگرد ، ناچوق ، درونجب ، سوط ، روباشین ، ای  راوزبس  نیوج ، دورهاش ، ناغماد ، ياهرهش  لامـش  میدق  دهع  تراپ 

رازه رب 96  غلاـب  هدوب و  رتمولیک  نآ 200  ضرع  رتـمولیک و  هقطنم 408  نیا  لوط  تسا . هدوب  هیردـیح  تبرت  رمـشاک و  فاوخ ، رزخاـب ،
. تسا هتشاد  تحاسم  عبرم  رتمولیک 

: درک میسقت  ریز  حرش  هب  هرود  هس  هب  ناوتیم  ار  یناکشا  تلود  خیرات  یلک  روطهب  تسا و  مهبم  لوهجم و  ابیرقت  اهتراپ  خیرات  زاغآ 
34 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. مود دادرهم  تنطلس  ات  کشرا  مایق  زا  نایکولس ، تسد  ندرک  هاتوک  یناکشا و  تلود  سیسأت  لوا -
لوا شالب  تنطلس  نایاپ  ات  مود  دادرهم  ات  نامز  زا  ینعی  مور ، ناریا و  نیب  تباقر  یناکشا و  تلود  يالتعا  زا  مود -

یناکشا تلود  طاطحنا  موس -
ناهاشداپ تنطلـس  اـب  ناـمزمه  هک  یثداوح  یناکـشا و  ناـهاشداپ  زا  کـیره  تنطلـس  ياهدادـیور  نیرتمهم  رکذ  هب  راـصتخا  هب  کـنیا 

هدرب مان  اـهنآ  زا  هک  یعباـنم  هب  دـیاب  رتشیب  عـالطا  بسک  يارب  میزادرپیم . تسا ، هدـش  ثداـح  زورنآ  ناـهج  طاـقن  رگید  رد  یناکـشا 
. درک هعجارم  دوشیم 

.( 253 ق م - 256  ) لوا کشا 

رد دمآرد و  تفلاخم  رد  زا  اهیکولس  اب  یتاراپآ ، دوخ ، هلیبق  دارفا  اب  داحتا  زا  سپ  تسا ، یناکشا  هلـسلس  سـسؤم  هک  كاشرا  ای  کشا 
. درک سیسأت  ار  یناکشا  هلسلس  اهنآ  رب  هبلغ  هجیتن 

256 ق م. درکیم 1027 - تنطلس  نیچ  رد  وچ  هلسلس  نامزنآ  رد  نیچ :

237 ق م. دوب 255 - اکوشآ  ناتسودنه  روتارپما  نامزنآ ، رد  ناتسودنه :

.( 214 ق م - 253  ) لوا دادریت  مود  کشا 

، رودوید اب  مود  سوکولـس  دـض  رب  ناگرگ ، نیمزرـس  فرـصت  زا  سپ  يو  تسـشن . تخت  هب  لوا  دادریت  شردارب  کـشا ، گرم  زا  دـعب 
لاس 247 ق م. رد  دش  دحتم  رتخاب  هاشداپ 

. دنداد رارق  دوخ  خیرات  أدبم  ار  لاس  نیمه  نایناکشا ، داد و  تسکش  ار  سوکولس 
.( 207 ق م - 221  ) درکیم تنطلس  نیچ  رد  نیچ  هلسلس  نیچ :
.( 237 ق م - 255  ) تساکوشآ ناتسودنه  روتارپما  ناتسودنه :

35 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 196 ق م - 214  ) لوا ناودرا  موس ، کشا 

همیمـض ار  نادـمه  یکولـس  هاـشداپ  موـس  سوـخویت  نآ  رب  هبلغ  زا  سپ  تسـشن و  تخت  هب  دادریت  دوـخ  ردـپ  گرم  زا  دـعب  لوا  ناودرا 
ناریا هاش  امسر  ار  ناودرا  اهدیکولس ، نآ  قبط  هک  دش  هتـسب  اهتراپ  اهدیکولـس و  نیب  ياهماندهع  نامز  نیمه  رد  درک و  دوخ  تافرـصتم 

. دنتخانش
دنچ يانثتسا  هب  دیـسر . نایاپ  هب  لاس 204 ق م . رد  نیچ  راوید  تخاـس  207 ق م ). - 221  ) درکیم تنطلس  نیچ  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :

نآ سسؤم  ات 9 م ). 202 ق م .  ) تشاد تنطلس  ناه  هلسلس  نیچ ، رد  لاس  بیرق 400  تفرگ ، تسد  هب  ار  تنطلس  نیچ  هلسلس  هک  یلاس 
نارود رد  تفریم . رامـش  هب  اـهکیرچ  زا  یکی  نیچ  هلـسلس  نارود  رد  دوـب و  ناـقهد  کـی  هـک  195 ق م ). - 247  ) تسا « 1  » گناپویل

ات دـمآرد و  نیچ  فرـصت  هب  مانآ  رد 214 ق م . تفرگ . شیپ  رد  لامک  هار  نآ  گنهرف  داـهن و  هعـسوت  هب  ور  نیچ  روشک  ناـه ، هلـسلس 
. دنام یقاب  نیچ  فرصت  رد  يدالیم  لاس 1428 

.(. 181 ق م - 205  ) تسا « 2  » سنافیپا هب  روهشم  مجنپ ، سویملطب  ینودقم  هلسلس  زا  رصم  هاش  رصم :
: دوش هعجارم  ریز  عبانم  هب  نایقوجلس  ثداوح  هرابرد  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  - 1

، یقطقط نبا  ناـیعالا ، تاـیفو  ناـکلخ ، نبا  ضرـالا ، ةروـص  لـقوح ، نبا  مظنملا ، يزوـج ، نبا  همانـسراف ، یخلب ، نبا  لـماکلا ، ریثا ، نـبا 
، یناجزوج یمعلب ، خیرات  یقهیب ، خیرات  ترصنلا و  ةدبز  يرادنب ، همانقوجلـس ، لیذ  میهاربا ، نبا  دمحم  قهیب ، خیرات  قدنف ، نبا  يرخفلا ،

ناهفـصا نساحم  همجرت  دمحم ، نبا  نسح  ینیـسح  لوهجم  فلؤم  ملاعلا ، دودـح  هبتکلا ، هبتع و  عیدـب ، نیدـلا  بجتنم  يرـصان ، تاقبط 
، رودصلا تحار  يدنوار ، مولعلا ، حیتافم  یمزراوخ ، هدیزگ ، خیرات  بولقلا ، تهزن  یفوتـسم ، هلا  دمح  هیقوجلـس ، تلود  رابخا  ینیـسح ،

خیرات یبتع ، همانقوجلس ، يروباشین ، نیدلا  ریهظ  ناتسربط ، خیرات  رایدنفسا ، نبا  ناتسربط ، خیرات  یـشعرم ، نیدلا  ریهظ  تاقبط ، یکبس ،
، دنوخاریم میلاقالا ، تفرعم  یف  میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، لوهجم ،) فلؤم  ، ) صـصقلا خیراوتلا و  لمجم  رابخالا ، نیز  يزیدرگ ، ینیمی ،

خیرات یخشرت ، افصلا ، ۀضور 
______________________________

 . Liupang (. 1)
 . Epifanes (. 2)

36 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دماح وبا  نیدـلا  لضفا  همانتداعـس ، يزیربت ، ییالع  کلم  هلاقم ، راـهچ  یـضورع ، یماـظن  همانتسایـس ، کـلملا ، ماـظن  هجاوخ  اراـخب ،

، ياشگناهج خـیرات  ینیوج ، کلملا  ءاطع  لسرتلا ، یلا  لسوتلا  يدادـغب ، دـیوم  نیدـلا  ءاهب  ناـمرک ، عیاـقو  یف  ناـمزلا  میادـب  یناـمرک ،
یف هضارعلا  ینسح ، هینالع ، روما  یف  هیئالحلا  رماوالا  یبیب ، نبا  همانـسوباق ، یلاعملا ، رـصنع  رابخلا ، ةریاد  رابخالا و  ةرماسم  یئارـسقآ ،

. هیقوجلس تیاکح 

.( 181 ق م - 196  ) تیپای يرف  مراهچ ، کشا 

. تسین نشور  دایز  نامزنیا  مهم  ياهدادیور  تسشن . تخت  هب  تیپای  يرف  شرسپ  ناودرا ، گرم  زا  دعب 
.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 181 ق م - 173  ) لوا داهرف  مجنپ ، کشا 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 53 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


تظافح رومأم  تخاس  روبجم  ار  اهدرم  هفیاط  درک و  فرصت  ار  ناتـسروپت  تنطلـس  هب  ندیـسر  زا  دعب  تسا . تیپای  يرف  رـسپ  لوا  داهرف 
. تفریم دام  هب  ناسارخ  قیرط  زا  هک  دنشاب  یهار 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  نیچ  رد  میدق  ناه  هلسلس  نیچ :
زا ناشیا  اب  هک  يرگید  هلیبق  هلمح  رثا  رد  دندوب . نیچ  رد  وسناک  يزورما  تلایا  نکاس  نیشنارحص و  یمدرم  یچهئوی  هلیبق  یچهئوی : هلیبق 
رب سپـس  دندیدرگ . رقتـسم  یلیا  هناخدور  هضوح  رد  دـندش و  هدـنار  برغم  تمـس  هب  140 ق م . ياهلاس 175 - نیب  دـندوب ، هشیر  کی 

بیرق ات  دعب  هب  نآ  زا  دندرک و  فرـصت  ار  خلب  سپـس  یچهئوی  هلیبق  دـندنار . ناتـسودنه  ناریا و  يوس  هب  ار  نانآ  دـندرک و  هبلغ  اهاکس 
مـسا هک  ناشوک  مان  دناهدش و  دحتم  یچهئوی  هناگجنپ  لیابق  تدـم  نیا  رد  المتحم  تسا و  هدـش  يرکذ  هلیبق  نیا  زا  تردـنهب  لاس   100

. تسا هدش  اهنآ  یلم  مان  هدوب ، لیابق  نیا  نیرتمهم  زا  یکی 
37 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 136 ق م - 173  ) لوا دادرهم  مشش ، کشا 

راپـسهر لـباب  سراـپ و  ناتـسزوخ و  ناـجیابرذآ و  فرـصت  زا  سپ  يو  تسـشن . تـخت  هـب  دادرهم  شردارب  داـهرف ، تشذـگرد  زا  دـعب 
اب وا  تسا . تراپ  تلود  تمظع  یناب  دادرهم ، تقیقح  رد  درک . دوخ  تافرـصتم  همیمـض  ملج  هناخدور  اـت  ار  ياهعطق  دـش و  ناتـسودنه 

حلـص رد  زا  راچان  سپ  دـنک . بوکرـس  ار  يو  تسناوتن  سویرتمد ، هب  اهینانوی  کمک  ببـس  هب  اـما  دـیگنج ، یکولـس  هاـشداپ  سویرتمد 
. تخادنا نادنز  هب  درک و  ریگتسد  ار  يو  حلص ، تارکاذم  نمض  رد  دمآرد و 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  نیچ  رد  میدق  ناه  هلسلس  نیچ :
. دشابیم اهیکولس  هلسلس  زا  هک  146 ق م ). - 152  ) تسا سالاب  ردناسکلا  هیروس ، هاش  هیروس :

. تسا 145 ق م ). - 181 « ) 1  » روتمولیف هب  بقلم  مشش ، سویملطب  رصم ، هاش  رصم :
لاس 168 ق رد  اهیمور  دض  رب  هینودقم  هاشداپ  اب  هک  درکیم  تنطلـس  « 2  » سوتیتنگ ایریلیا  رد  لوا ، دادرهم  تنطلـس  نارود  رد  ایریلیا :

. دیدرگ ریسا  بولغم و  نکیل  دش ، دحتم  م .
. دناهدرک يراذگمان  وا  مان  هب  ار  هایگ  نیا  تلع  نیمه  هب  درب . یپ  انایتنج  صاوخ  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  يو 

.( 128 ق م - 136  ) مود داهرف  متفه ، کشا 

یفرط زا  دـمآرد . سویرتمد  ردارب  فرـصت  هب  هیروس  نیمزرـس  نامز  نیمه  رد  تسـشن و  تخت  هب  داـهرف  شرـسپ  دادرهم ، گرم  زا  دـعب 
داهرف طیارـش ، ینیگنـس  لیلد  هب  اما  درک ، سویرتمد  ردارب  اـب  حلـص  هدـهاعم  نتـسب  هب  یـضار  ار  داـهرف  ناریا ، یحاون  زا  یـضعب  شروش 

، رگید فرط  زا  دوش . شردارب  تنطلس  یعدم  ات  تخاس  اهر  نادنز  زا  ار  سویرتمد  يزورفاگنج ، يارب  دشن و  هماندهع  نتسب  هب  رـضاح 
دایز یهاپس  اب  سوخویت  نآ  یعضو  نینچ  رد  دندرک و  ادیپ  داهرف  هب  تبـسن  يرتشیب  هجوت  شیارگ و  ناریا  یلاها  اهیکولـس  ملظ  لیلد  هب 

ناشیا ضرعتم  رگید  اهیکولس  دعب  هب  نامزنیا  زا  دش و  هتشک  گنج  رد  اما  دمآ  داهرف  گنج  هب 
______________________________

 . Filometor (. 1)
 . Gentitus (. 2)

38 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
يو هب  رگا  هک  دوب  هداد  لوق  اهاکـس  هب  اهیکولـس  اب  گـنج  رد  اریز  دـمآ . شیپ  داـهرف  يارب  يرگید  يراـتفرگ  ناـمز  نیمه  رد  دـندشن .
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رد دز و  زابرـس  اهاکـس  هب  لوپ  نداد  زا  سوخویت  نآ  رب  هبلغ  زا  دـعب  اما  دزادرپب  اهنآ  هب  لوپ  یغلبم  گنج  همتاخ  زا  سپ  دـننک ، کـمک 
. دش هتشک  موق  نآ  اب  گنج  نمض 

. درکیم تنطلس  نیچ  رد  ات 9 م ). 202 ق م .  ) میدق ناه  هلسلس  نیچ :
. دندرک تنطلس  ناتسودنه  خلب و  رد  يزکرم ، يایسآ  نکاس  یچ ، هئوی - هلیبق  لاس 128 ق م . دودح  رد  ناتسودنه :

.( 124 ق م - 129  ) مود ناودرا  متشه ، کشا 

هب رتخاب  رد  ناشوک  تلود  دـش . هتـشک  یچ  هئوی - ماوقا  اب  گنج  رد  اما  تسـشن ، تخت  هب  ناودرا  شیومع  داـهرف ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
. دش لیکشت  یچ  هئوی - ماوقا  نیمه  تسد 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
ناـنآ کـمک  هب  دـندوب ، هتفرگ  رارق  رواـجم  لـیابق  رازآ  زواـجت و  دروم  هک  ایلیـسام  مدرم  ياـضاقت  هب  ناـیمور  لاـس 125 ق م . رد  مور :

. دندرک مور  همیمض  ار  گودگنال  هیحان  هجیتن ، رد  دنتفاتش و 

.( 87 ق م - 124 ( ) ریبک  ) مود دادرهم  مهن ، کشا 

ناریا كاخ  هب  رگید  اهتدم  هک  داد  تسکش  نانچ  ار  اهاکس  يو  تسا . یناکـشا  هلـسلس  گرزب  ناهاشداپ  زا  مود و  ناودرا  رـسپ  دادرهم 
نتـسب يارب  دـش ، هاگآ  ریغـص  يایـسآ  هب  مور ، روتارپما  ریفـس  ناونع  هب  ـالوس  ندـمآ  زا  هک  یماـگنه  لاس 92 ق م . رد  دـندرکن . زواجت 

مور ناریا و  نیب  طابترا  نیتسخن  ار  دادیور  نیا  ناوتیم  نکیل  دشن  یلمع  داهنشیپ  نیا  دنچره  داتـسرف . ياهدنیامن  مور  تلود  اب  هماندهع 
. تسناد

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
هتـشک نت  رازه  هس  زا  شیب  عیجف  هثداـح  نیا  رد  دـندرک . ماـع  لـتق  ار  سوکارک  ناراداوـه  مور ، فارـشا  هقبط  لاـس 121 ق م . رد  مور :

. دندش
39 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

( كراـمناد  ) دـنلتوژ نیمزرـس  زا  اـهنآ  دـنتفای  راکورـس  ناـنآ  اـب  ناـیمور  هک  دـندوب  ینمرژ  موق  نیتـسخن  « 1  » ربمیـس ماوـقا  ناـمزنآ  رد 
دروخرب نیتسخن  نیا  دندرک . تکرح  مور  فرط  هب  دـندش و  ادـیپ  یقرـش  پلآ  ياههوک  یحاون  رد  نانآ  لاس 113 ق م . رد  دندمآیم .

رد تسکـش  نیرخآ  دندروخ . تسکـش  یپردیپ  دـندش ، روهلمح  ربمیـس  فیاوط  رب  هک  یمور  نایهاپـس  دوب . ینمرژ  نارجاهم  اب  نایمور 
. دوب زیگناساره  هک  داد  خر  لاس 105 ق م .

. دمآ ایند  هب  مور  ردقیلاع  بیطخ  نورسیس  لاس 106 ق م . رد 
رد دـندرب . هانپ  دوخ  ياههعلق  هب  رابجالاب  لگ  نینکاس  دـندرک . روبع  لگ  زا  105 ق م . ياهلاس 109 - رد  اهیریمیک  اـهنوتوت و  «: 2  » لگ

تردابم موق  ود  نیا  هاگنآ  دنتسویپ . اهنآ  هب  اهنوتوت  ینعی  يرگید  ینمرژ  هلیبق  اجنآ  رد  دنتشگزاب . لگ  هب  ربمیـس  لیابق  لاس 103 ق م .
يورـشیپ زا  مور  روتارپما  سویرام  اما  دنوش  ایلاتیا  دراو  هک  دندوب  ددـص  رد  نوتوت  ماوقا  لاس 102 ق م . رد  دـندومن . هیحان  نآ  تراغ  هب 

. دندروخ تسکش  سویرام  زا  یتخس  هب  زین  اهربمیس  101 ق م .  ) لاس رد  دومن . تعنامم  اهنآ 
. دمآرد نایمور  فرصت  هب  یبیل  لاس 96 ق م . رد  یبیل :

.( 86 ق م - 107  ) دیسر متشه  سویملطب  هب  تنطلس  وا  زا  دعب  107 ق م ). - 117  ) درکیم تنطلس  متشه  سویملطب  رصم ، رد  رصم :
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.( 69 ق م - 87  ) كورتاناس مهد ، کشا 

. تسین نشور  دایز  نامز  نآ  یخیرات  ثداوح  تسشن . تخت  هب  دادرهم  رسپ  كورتاناس  دادرهم ، تشذگرد  زا  دعب 
.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

یلوط نکیل  دش . هیردنکسا  دراو  مور ، تیامح  تحت  متـشه  سویملطب  تشذگرد  زا  دعب  هک  تسا  مهد  سویملطب  رـصم ، هاشداپ  رـصم :
زا دعب  دش . هتشک  یلاها  طسوت  هک  دیشکن 

______________________________

 . Cimbres (. 1)
کیژلب هسنارف و  روشک  لماش  هزورما  هک  پلآ  ياههوک  يوس  نآ  یکی  دـشیم ؛ هدـناوخ  مان  نیا  هب  هیحان  ود  میدـق  نامز  رد  لـگ : (. 2)

. تسا ایلاتیا  لماش  هک  پلآ  يوس  نیا  يرگید  تسا و 
40 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 58 ق م - 80  ) دیسر مهدزای  سویملطب  هب  تنطلس  يو 

.( 60 ق م - 69  ) موس داهرف  مهدزای ، کشا 

ناتـسنمرا هب  تشاد  میمـصت  نوچ  دوب و  مور  گرزب  نارادرـس  زا  هیموپ  نامزنیا  رد  تسـشن . تخت  هب  داهرف  شرـسپ  كورتاناس  زا  دـعب 
ياهرهـش ناتـسنمرا  هاشداپ  رب  هبلغ  زا  دعب  دـنک ، تقفاوم  یمور  رادرـس  اب  میمـصت  نیا  رد  رگا  هک  داد  ماغیپ  ناریا  هاش  هب  دـشکب ، رکـشل 

ناریا هاش  هب  هک  ياهدعو  هب  لمع  زا  ناتـسنمرا ، هاشداپ  رب  هبلغ  زا  دعب  اما  دزاس ، داهرف  تافرـصتم  همیمـض  ار  « 2  » نبایدآ و  « 1  » نوودرک
نینچ هب  مادـقا  زا  هپموپ  هک  دریگرد  یگنج  هلئـسم  نیمه  رـس  رب  نیفرط  نیب  هک  دوب  کـیدزن  ببـس  نیمه  هب  درک و  يراددوخ  دوب ، هداد 

. تفای همتاخ  نیفرط  نیب  تیمکح  اب  قوف  هلئسم  ماجنارس  درک و  يراددوخ  یلمع 
.(. ات 9 م 202 ق م .  ) تشاد تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  داهرف ، تنطلس  نارود  رد  نیچ :

زا کیئاناریـس  يدـنچ  زا  دـعب  دـندروآ . دوجو  هب  ار  کیئاناریـس  یمور  تلایا  ترک ، یبیل و  مامـضنا  زا  لاس 67 ق م . رد  ناـیمور  یبیل :
. دندیمان یلفس  یبیل  دوب  هدش  عقاو  نآ  لامش  رد  هک  ار  اکیرامرام  دش و  فورعم  ایلع  یبیل  مان  هب  دش و  ادج  ترک 

.( 60 ق م - 69  ) تسشن تنطلس  هب  ارتاپوئلک  هکلم  مان  هب  شرتخد  يو  زا  دعب  56 ق م ،). - 80  ) تسا مهدزای  سویملطب  رصم ، هاش  رصم :
نیا اـب  دـش  مهدزاود  سویملطب  دوخ  ردارب  نز  یگداوناـخ ، ننـس  قـبط  هکنیا  دوـجو  اـب  تسا . خـیرات  فورعم  ياهتیـصخش  زا  یکی  هک 

رد شرهوش  ناـمز  ناـمه  رد  فداـصت  بسحرب  هک  تشادرب  شروش  هب  رـس  دوـخ  رهوـش  هیلع  مور  رـصیق  سوـیلوی  کـمک  هب  فاـصوا 
. دوب مه  رصیق  هقوشعم  نکیل  دمآرد و  مهدزیس  سویملطب  دوخ  کچوک  ردارب  يرسمه  هب  ارتاپوئلک  دش و  قرغ  لین  هناخدور 

.( 56 ق م - 60  ) موس دادرهم  مهدزاود ، کشا 

اب شراتفر  ءوس  لیلد  هب  اما  تسشن  تنطلس  هب  داهرف  دوخ  ردپ  گرم  زا  دعب  موس  دادرهم 
______________________________

 . Cordoven (. 1)
 . Adiabene (. 2)

41 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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تخت هب  يو  ردارب  نامزنیا  رد  دـش . هدـنهانپ  تاماش  مکاـح  « 1  » سوین یباگ  هب  دادرهم  هدـش و  اـپرب  روشک  رـسارس  رد  یـشروش  مدرم ،
. تسشن تنطلس 

.(. ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
نیتال نابز  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  اهلگ  نیمزرـس  ياهلاس 51 و 48 ق م . نیب  مور  رصیق  رازس  موس ، دادرهم  تنطلـس  نراقم  مور :

هب رس  لگ  رب  نایمور  هطلـس  اب  « 2  » سکیروترـشیسرو اهلگ  هتـسدرس  نامزنیا  رد  تخاس ، عیاش  اجنآ  رد  ار  اهیمور  تموکح  بادآ و  و 
. دش هتشک  رصیق  روتسد  هب  ماجنارس  داتفا و  تراسا  هب  دروخ و  تسکش  رصیق  نایهاپس  زا  نکیل  تشادرب  تفلاخم 

يداصتقا رظن  زا  دوب و  مور  طلست  تحت  الماک  رـصم  نامزنیا  رد  80 ق م ). - 58  ) تسا مهدزای  سویملطب  نامزنیا ، رد  رصم  هاش  رـصم :
. تشادن یبسانم  نادنچ  عضو 

.( 37 ق م - 55  ) لوا درا  مهدزیس ، کشا 

ناریا و ياهتلود  نیب  گنج  نیلوا  لاس 53 ق م . رد  دش . هتشک  ریگتسد و  لباب  رد  دادرهم  شردارب  تسشن ، تنطلـس  هب  درا  هکنیا  زا  دعب 
. دش رجنم  سوسارک  مور ، یمان  رادرس  ندش  هتشک  اهیمور و  تسکش  هب  هک  تفرگرد  ناو  یکیدزن  رد  مور 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
زا دـشیم . هدوزفا  نآ  رب  زور  کـی  راـبکی ، لاـس  راـهچ  ره  هک  درک  تیبـثت  زور  هـب 365  ار  لاـس  مور ، رـصیق  لاـس 46 ق م . رد  مور :
دـش هدـناوخ  توا )  ) تسوگآ اهدـعب  نآ  زا  دـعب  هام  نینچمه  دـندناوخ و  هیئوژ )  ) سویلوژ وا ، راختفا  هب  ار  رـصیق  تدالو  هام  ناـمزنآ ،

لاس 54 ق م. رد  سپس  و  لاس 55 ق م . رد  هک  سویلوی  یهدنامرف  هب  ایناتیرب  هب  نایمور  موجه  نیلوا  اب  تسا  نراقم  درا  تنطلـس  نارود 
لاس 43 ق م. رد  دندش . هدایپ  هریزج  رد 

تموکح مور  روشک  رب  هناگهس  وحن  هب  ات  دنتـسب  يداحتا  نامیپ  مه  اب  دندرک و  رادـید  رگیدـکی  اب  سودـیپیل  سویناوتنآ و  سویواتکوا ،
. دننک

شردپ تیصو  قبطرب  هک  47 ق م ). - 51  ) دوب مهدزاود  سویملطب  رصم ، هاش  رصم :
______________________________

 . Gabinius (. 1)
 . Vercige Torix (. 2)

42 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
الماک یلاسدرخ  تلع  هب  سویملطب  ددرگ . کیرـش  تنطلـس  رد  ارتاپوئلک  شرهاوخ  اـب  يو  هک  دوب  هدـش  ررقم  نینچ  مهدزاـی  سویملطب 
رـصم زا  لاس 49 ق م . رد  تلع  نیمه  هب  تفرن و  سونیتوپ  راـبریز  ارتاـپوئلک  اـما  دوب  راـبرد  نیذـفنتم  زا  یکی  « 1  » سونیتوپ ذوـفن  تحت 

. درک هلمح  رصم  هب  یهاپس  اب  هک  تشذگن  يرید  نکیل  دش و  جارخا 
ار ارتاـپوئلک  مور ، رـصیق  سویلوی  ناـمز  نیمه  رد  هک  44 ق م ). - 47  ) دیـسر مهدزیـس  سویملطب  هب  تنطلـس  مهدزاود  سویملطب  زا  دعب 

تنطلس هکنیا  لایخ  هب  دش ؛ هتشک  ارتاپوئلک  روتسد  هب  ارهاظ  دش و  دیدپان  سویملطب  لاس 44 ق م . رد  درک . سویملطب  اب  جاودزا  هب  راداو 
. دشاب یعدم  نودب  تشاد  رصیق  زا  هک  يرسپ 

.( ات 1 م 37 ق م .  ) مراهچ داهرف  مهدراهچ ، کشا 

اهیمور تسکـش  هب  مه  زاـب  هک  تفرگرد  مور  ناریا و  نیب  گـنج  نـیمود  لاس 36 ق م . رد  تسـشن . تخت  هب  داهرف  شرـسپ  درا  زا  دـعب 
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همیمـض ناتـسنمرا  دـندروخ و  تسکـش  اـهیمور  زین  راـب  نیا  تـفرگرد . مور  ناریا و  ناـیم  يرگید  گـنج  لاـس 24 ق م . رد  دـش . رجنم 
يراتفردب ببس  هب  ناریا  یلاها  نامز  نیمه  رد  دندشن . ناریا  ضرعتم  نرق  کی  بیرق  اهیمور  گنج  نیا  زا  دعب  دش . نایناکشا  تافرـصتم 

رد هک  دادریت  تشگزاب . ناریا  هب  هقطنم  نیا  درگنابایب  دارفا  کمک  هب  درک و  رارف  يزکرم  يایـسآ  تمـس  هب  داهرف  دندیروش . وا  رب  داهرف 
نارادـمامز زا  یکی  هک  سویواتکوا  هب  داهرف  کچوک  رـسپ  اـب  دـیدن ، تمواـقم  باـت  دوخ  رد  نوچ  دوب  هدـش  داـهرف  نیـشناج  عقوم  نیا 

داهنشیپ نیا  دنک . میلست  يو  هب  ار  دادریت  هک  تساوخ  وا  زا  داهرف  مور ، تنطلس  هب  سویواتکوا  ندیسر  زا  سپ  درب . هانپ  دوب  مور  هناگهس 
نایناریا هک  ار  یمور  ياهمچرپ  درک  اضاقت  داهرف  زا  لباقم  رد  داتـسرف . ناریا  هب  ار  ناریا  هاش  رـسپ  نکیل  تفرگن  رارق  روتارپما  لوبق  دروم 

یتسود رد  زا  سویواتکوا  یمور ، ياهمچرپ  نداتسرف  زا  سپ  دهد . سپ  مور  تلود  هب  دندوب ، هتفرگ  اهیمور  زا  دوخ  ياهگنج  نمـض  رد 
. درک ناریا  رابرد  هناور  تشاد ، مان  ازوم  هک  ار  ییایلاتیا  یکزینک  داهرف ، اب  دوخ  طباور  میکحت  يارب  دمآرد و  داهرف  اب 

______________________________

 . POTinnus (. 1)
43 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
ياهیتشک درب و  هلمح  رـصم  هب  دروآ و  مهارف  یمیظع  ناـگوان  سویواـتکوا  لاس 32 ق م . رد  مهدراهچ  کـشا  تنطلـس  نارود  رد  مور :

هشیمه يارب  ار  سویواتکوا  لاس 23 ق م . رد  مور  يانس  سلجم  دندرک . یشکدوخ  ارتاپوئلک  سوینوتنآ و  تسکـش . مهرد  ار  سوینوتنآ 
. درک باختنا  لوسنک  ناونع  هب 

.( 2 م - 1  ) مجنپ داهرف  مهدزناپ ، کشا 

تـسد هب  لاس  ود  زا  دعب  يو ، تموکح  زرط  زا  ناریا  مدرم  یتیاضران  لیلد  هب  اما  تسـشن  تخت  هب  شردـپ  ندرک  مومـسم  زا  دـعب  داهرف 
. دش هتشک  علخ و  تنطلس  زا  روشک  ناگرزب 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 6 م - 2  ) مود درا  مهدزناش ، کشا 

هاگراکـش رد  تنطلـس  لاس  راهچ  تدم  زا  دعب  هک  تسـشن  تخت  هب  درا  مان  هب  یناکـشا  ناگدازهاش  زا  یکی  داهرف  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
. دش هتشک 

.( ات 9 م 202 ق م .  ) درکیم تنطلس  میدق  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 7 م  ) ناناو مهدفه ، کشا 

اما درک  ناریا  هناور  تشاد  مان  ناناو  هک  ار  مهدراـهچ  کـشا  نارـسپ  زا  یکی  مور  روتارپما  ناتـسغم ، سلجم  ياـضاقت  هب  اـنب  درا  زا  دـعب 
. دیشکن لوط  دایز  مه  وا  تنطلس 

.( 51 م - 16  ) موس ناودرا  مهدجه ، کشا 

هانپ ناتـسنمرا  هب  ناناو  يدالیم  لاس 16  رد  دـش . ناناو  نیـشناج  درکیم ، تموکح  ناجیابرذآ  رد  نامزنیا  رد  هک  مود  درا  رـسپ  ناودرا 
ریگ نیمه  رد  تفرگ . رارق  اهیمور  تیامح  تحت  دش و  تاماش  راپسهر  راچان  هب  دیـشکن و  یلوط  نادنچ  تمـسق  نیا  رد  يو  تماقا  درب .
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یمان دادریت  دش و  لزع  تنطلس  زا  زین  يو  ناودرا ، ابجن و  نیب  فالتخا  زورب  لیلد  هب  راد ، و 
44 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تخت رب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  تشگرب و  تختیاپ  هب  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  درک و  رارف  ناگرگ  هب  ناودرا  دـیدرگ . ناودرا  نیـشناج 
زا جراخ  ناتـسنمرا  هک  درک  لوبق  ناودرا  نآ ، بجوم  هب  هک  دش  هتـسب  مور  روتارپما  ناودرا و  نیب  یحلـص  دادرارق  نامزنیا  رد  تسـشن .

. دشاب ناریا  ذوفن  هقطنم 
. دندش هتشک  شروش  نیا  رد  ناماس  نآ  نایدوهی  زا  يدایز  هدع  دندرک و  شروش  هیکولس  یلاها  يدالیم  لاس 40  رد 

. تشاد تنطلس  نیچ  رد  220 م ). - 25  ) ریخا ناه  هلسلس  ناودرا ، تنطلس  نراقم  نیچ :
. درک لحنم  ار  یمومع  سلجم  دوزفا و  دوخ  تردق  هب  37 م ). - 14  ) سویرب یت  ناودرا ، تنطلس  نارود  رد  مور :

ياـهمان هب  وا  رـسپ  ود  نیب  ناودرا  گرم  زا  دـعب  مود . ناـناو  زردوـگ ، نادراو ، زا : دـنترابع  مکی  تسیب و  متـسیب و  مهدزوـن ، ياـهکشا 
ردارب هب  تنطلس  يو  زا  دعب  تسشن . تخت  هب  زردوگ  دش و  هتشک  نادراو  تفرگرد ؛ گنج  تخت  جات و  فرصت  رس  رب  زردوگ  نادراو و 

. درک تنطلس  يدالیم  لاس 77  ات  هک  دیسر  ناناو  رگید 

.( 77 م - 51  ) لوا شالب  مود ، تسیب و  کشا 

دادریت سپس  دنار . ناریا  زا  داد و  تسکش  ار  اهنآ  درک ، اهد  هریشع  اب  هک  یگنج  رد  وا  دیسر . تنطلس  هب  لوا  شالب  شرـسپ  ناناو  زا  دعب 
. درک بوصنم  ناتسنمرا  تموکح  هب  ار  دوخ  رسپ 

رارق يدالیم  لاس 63  رد  ماجنارس  دنک . هلباقم  تناها  نیا  اب  ات  درک  رومأم  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  « 2  » لوبرک مور ، روتارپما  « 1  » نورن
. دریگب نورن  تسد  زا  مور  رد  ار  تنطلس  جات  هک  طرش  نیا  هب  دشاب  ناتسنمرا  هاشداپ  شالب ، رسپ  دادریت  هک  دش  نیا  رب 

. تسا شالب  تنطلس  نامز  هب  طوبرم  هدش ، اتسوا  يروآعمج  دروم  رد  ترکنید  باتک  رد  هک  ياهراشا  دندقتعم  ناخروم  زا  يدایز  هدع 
. درکیم تنطلس  220 م ). - 25  ) ریخا ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

ماکحتسا مور  يروتارپما  يو  دهع  رد  54 م ). - 41  ) تسا سویدوالک  مور  روتارپما  مور :
______________________________

 . Neron (. 1)
 . Corbulo (. 2)

45 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
-54  ) دش روتارپما  نورن  سویدوالک ، تشذگرد  زا  دعب  تخاس . مور  تافرـصتم  وزج  ار  اجنآ  دـش و  هدایپ  ایناتیرب  رد  وا  تفای . هعـسوت  و 

يدالیم لاس 69  رد  دـیناسر . لتق  هب  زین  ار  فورعم  فوسلیف  اکنـس  تشک و  ار  دوخ  رهاوخ  رداـم و  هک  دوب  رباـج  يروتارپما  يو  68 م ).
لاس 68 رد  نورن  هک  یماگنه  دش و  باختنا  يروتارپما  ماقم  هب  شنازابرـس  فرط  زا  ابلاگ  دوب ، هدـش  يزیرحرط  نورن  هیلع  ياهئطوت  هک 

وتوا دـش و  هتـشک  ابلاگ  تسویپ و  عوقو  هب  وتوا  يربهر  هب  یـشروش  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  دـش . وا  نیـشناج  درک ، یـشکدوخ  يدالیم 
«1  » سونایـساپس و  نایرکـشل ، هک  تشذگن  يرید  تشک  ار  دوخ  وتوا  درک و  بولغم  ار  وتوا  سویلتیو  سپـس  تفرگ  تسد  رد  ار  تردق 
رد يو  م ).  79 - 69 . ) دـندیزگرب يروتارپما  هب  دوب ، هدـش  نایدوهی  هیلع  گنج  رومأم  نورن  ناـمرف  هب  هک  ار  اـهنیوالف  هلـسلس  سـسؤم 

. داهن انب  مور  رهش  رد  ار  هزیول  گرزب  رتائتیفمآ  دوخ ، يرادمامز  نارود 

.( 133 م - 107  ) ورسخ موس ، تسیب و  کشا 
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. تفرگرد مور  روتارپما  ناژارت  ورسخ و  نیب  يدیدج  گنج  نامزنیا  رد  دیـسر . رکاپ  رـسپ  ورـسخ  هب  تنطلـس  شالب ، تشذگرد  زا  دعب 
دحرس رد  مور  روتارپما  اب  ورـسخ  يدالیم  لاس 122  رد  دـش . مور  روتارپما  « 2  » نیدراه يدالیم  لاس 117  رد  ناژارت  تشذگرد  زا  دـعب 

رد دشاب . مور  ناریا و  ياهتلود  نیب  دحرـس  تارف  هناخدور  هک  دش  ررقم  دایز  تارکاذم  زا  دعب  درک و  تاقالم  مور  ناریا و  ياهتلود  نیب 
. درک مک  ار  اهنآ  رش  یهجو  نداد  اب  دماینرب و  اهنآ  زاتوتخات  اب  هلباقم  هدهع  زا  ورسخ  دش . عورش  اهنالآ  زاتوتخات  يدالیم  لاس 133 

. تشاد نامزنآ  رد  یناکشا  تلود  فعض  رب  تلالد  مادقا  نیا 
ناشوک ياهمان  هب  درکیم و  تنطلس  ناتسودنه  خلب و  رد  هلیبق  نیا  تشاد . تنوکس  یچ  هئوی - هلیبق  يزکرم  يایسآ  رد  يزکرم : يایسآ 

153 م. رد 123 - ایوگ  هک  تسا  « 3  » اکشیناک نآ  فورعم  نایاورنامرف  زا  تشاد . ترهش  زین  ییاکسودنه  و  نآ ) ياههبعش  زا  یکی  )
. دراد ترهش  ادوب  نییآ  یماح  ناونع  هب  یقرش  يایسآ  رد  تسا و  هدرکیم  تنطلس 

______________________________

 . Vespasianus (. 1)
 . Hardien (. 2)
 . Kaniska (. 3)

46 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 220 م - 25  ) درکیم تنطلس  ریخا  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

. درک عیطم  ار  ایکاد  وا  تسا . ورسخ  رصاعم  117 م ). - 98  ) مور روتارپما  سونایارت ، مور :
اجنآ رد  ار  یناکشا  ناگدازهاش  زا  یکی  درک و  رخسم  ار  نوفسیت  نیرهنلا و  نیب  سپس  تفرگ و  ار  ناتسنمرا  ادتبا  نایناکـشا  اب  گنج  رد 

. تسا هلمج  نآ  زا  سونایارت  نادیم  هک  تسا  مر  رد  يدایز  ياهانب  یناب  يو  دیناشن . یهاشداپ  هب 
هک دناوخ  حیـسم  ار  دوخ  تشادرب و  شروش  هب  رـس  مور  تلود  هیلع  دوب ، نایدوهی  ربهر  هک  ایفوکرب  نوعمـش  135 م . ياهلاس 131 - نیب 

. تفای همتاخ  ینینوخ  تسکش  اب  وا  شروش 
عورـش ینونک  دنالنف  جیلخ  یبونج  لحاوس  زا  ار  دوخ  ترجاهم  يدالیم  لاس 100  دودح  رد  ینونک  ياهیدنالنف  ای  اهنیف  باقعا  دـنالنف :

. دندرک

.( 191 م - 133  ) موس مود و  شالب  مجنپ ، تسیب و  مراهچ و  تسیب و  ياهکشا 

ناجیابرذآ و هب  اهنالآ  يدـالیم  لاس 135  رد  دیمـش  توگ  هدـیقع  هب  انب  تسـشن . تخت  هب  یناکـشا  ناگدازهاش  زا  یکی  ورـسخ  زا  دـعب 
لاس رد  دش و  ردـپ  نیـشناج  موس  شالب  شرـسپ  مود  شالب  زا  دـعب  دـناهدرک . زواجت  مود  شالب  تنطلـس  نامز  رد  نآ  راوجمه  کلامم 

اب لحم  نیا  رد  دنار . شیپ  تاماش  ات  دوب ، مور  هیامحلا  تحت  هک  لحم  نآ  هاشداپ  ندنار  زا  سپ  دـش و  ناتـسنمرا  راپـسهر  يدالیم   161
نیمه رد  دندرک . ینیـشنبقع  تارف  تمـس  هب  دندروخ و  تسکـش  اهتراپ  گنج  نیا  رد  دـش . ورهبور  یمور  رادرـس  سویـساک  تمواقم 

نیرهنلا نیب  یبرغ  تمسق  يدالیم  لاس 165  رد  هجیتن  رد  دمآ . دراو  نایمور  هاپس  هب  ینیگنس  تافلت  نوعاط ، ضرم  عویـش  لیلد  هب  نامز 
. دش مور  تافرصتم  وزج 

.( 153 م - 123  ) دوب اکشیناک  نامزنآ  رد  ناشوک  ياورنامرف  یقرش : يایسآ 
.( 220 م - 25  ) درکیم تنطلس  ریخا  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

تشذگرد زا  دعب  هک  تسا  سونینوتنآ  هدناوخرـسپ  یقاور و  فوسلیف  يو  180 م ). - 161  ) تسا سویلروا  سوکراـم  مور  روتارپما  مور :
. اههشیدنا مان  هب  تسا  یباتک  وا  یفسلف  رثا  درک . کیرش  دوخ  اب  يروتارپما  رد  ار  سونینوتنآ  رگید  هدناوخرسپ  دش و  روتارپما  يو 
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.( 193 م - 161  ) دش روتارپما  سودوموک ، شرسپ  يو  زا  دعب 
47 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 207 م - 198  ) مراهچ شالب  مشش ، تسیب و  کشا 

. درک ادیپ  يریگرد  يدالیم   197 لاس 194 - زا  مور  اب  ناریا  تلود  مه  زاب  يو  تنطلـس  نامز  رد  تسا . موس  شالب  رـسپ  مراهچ  شـالب 
رضحلا تفرگ . هرصاحم  رد  ار  نبایدآ  رـضحلا و  ياهرهـش  تخات و  نیرهنلا  نیب  نیمزرـس  هب  هک  دوب  مور  روتارپما  نامزنیا  رد  سوروس 

. دش مور  روتارپما  ورملق  همیمض  نبایدآ  نکیل  درکن  طوقس 
.( 220 م - 25  ) درکیم تنطلس  ریخا  ناه  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

هب یلاباال و  هزره و  يدرم  سودوموک  تسا . سویلروا  سوکرام  نیشناج  رسپ و  يو  192 م ). - 180  ) دوب سودوموک  مور  روتارپما  مور :
يو نیـشناج  دـش . هتـشک  مه  ماجنارـس  دوـب . هماـع  رفنت  دروـم  هلیذر ، تافـص  نیا  نتـشاد  تلع  هـب  دوـب و  سوـهلب  شاـیع و  ینعم  ماـمت 

نایهاپس هلیسو  هب  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  « 2  » روس میتپس  مان  هب  یسراف  عبانم  رد  هک  « 1  » سوروس يدالیم  لاس 193  رد  تسا . سکانیترپ 
سنازیب لاس 196  رد  درک و  بولغم  دوب ، يروتارپما  یعدـم  هک  ار  هیروس  مکاح  لاس 194  رد  211 م ). - 193  ) دیسر يروتارپما  هب  دوخ 

زا ار  یناکشا  نایهاپس  تشگزاب و  قرشم  بناج  هب  سپس  دناشنورف . دوب ، هداد  يور  لگ  رد  هک  ار  یشروش  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار 
. دنار نوریب  نیرهنلا  نیب 

.( 244 م - 207  ) مجنپ ناودرا  مجنپ و  شالب  متشه ، تسیب و  متفه و  تسیب و  کشا 

ررقم ماجنارـس  تفرگرد . عازن  مجنپ  ناودرا  مجنپ و  شالب  شنارـسپ  نیب  جات ، تخت و  فرـصت  رـس  رب  یتدم  شالب ، تشذـگرد  زا  سپ 
یماگنه دش . عورـش  یگناخ  گنج  دنام و  یقاب  فالتخا  مه  زاب  دنک . تنطلـس  ناریا  یبرغ  کلامم  رد  ناودرا  لباب و  رد  شالب  هک  دـش 

رتخد اب  هک  درک  اضاقت  داتـسرف و  ناودرا  دزن  يریفـس  دش و  رورـسم  هداعلا  قوف  درک ، ادیپ  عالطا  عضو  نیا  زا  مور  روتارپما  الاکاراک  هک 
هک یماگنه  دنک . ترفاسم  ناریا  هب  اصخـش  دوخ  نز  ندرب  يارب  مور  روتارپما  هک  دش  رارق  دایز  تارکاذم  زا  سپ  دنک و  جاودزا  ناودرا 

. دندش هتـشک  رادوریگ  نیا  رد  يدایز  هدع  دـنتخات و  نانآ  رب  ناهگان  اهیمور  دـندش ، دراو  روتارپما  ياهرداچ  هب  دوخ  ناهارمه  اب  ناودرا 
رد هک  دیشکن  یلوط  درب . تمالس  هب  ناج  ناودرا ، اهنت 

______________________________

 . Severus (. 1)
 . Septim Sever (. 2)

48 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
اما دش  ناریا  اب  حلص  هدهاعم  نتسب  هب  رضاح  الاکاراک  نیـشناج  « 1  » سونیرکام دش . هتـشک  ناو  کیدزن  رد  الاکاراک  يدالیم  لاس 217 
نیا زا  سپ  اهیمور  دش . یهتنم  ناریا  هاپـس  هبلغ  هب  هک  تفرگرد  مور  ناریا و  ياهتلود  نیب  یتخـس  گنج  دـشن ، یلمع  يو  داهنـشیپ  نوچ 

. دنزادرپب ناریا  تلود  هب  یگنج  تمارغ  ناونع  هب  یهجوت  لباق  غلبم  هک  دش  ررقم  دندرک و  حلص  ياضاقت  تسکش 
يدالیم لاس 224  رد  دوشیم . عورش  خیرات  نیمه  زا  وا  تنطلـس  يادتبا  تقیقح ، رد  درک و  هبلغ  شالب  رب  ناودرا  يدالیم  لاس 218  رد 

. دش ضرقنم  یناکشا  هلسلس  بیترت  نیدب  داد و  تسکش  یتخس  هب  ار  ناودرا  ناکپاپ ، ریشدرا 
ضرقنم مجنپ  ناودرا  مجنپ و  شالب  تنطلـس  نارود  رد  هلـسلس  نیا  هک  220 م ) - 25  ) درکیم تنطلس  ریخا  ناه  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :
تکلمم هس  هب  نیچ  نامزنآ  رد  هکنیا  یهاشداپ  هس  هب  نآ  هیمـست  هجو  265 م ). - 220  ) دیدرگ نآ  نیشناج  یهاشداپ  هس  هلسلس  دش و 
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) . Wu( وو و  ) Su( وش دوب ، هرک  نیمزرس  رتشیب  یلامش و  یحاون  رب  لمتشم  هک  ) Wey( يو دوب : هدش  میسقت 
ادعب اما  دشیم  لماش  زین  ار  ینونک  نانوی  تلایا  همرب  روشک  تفای و  يدایز  هعـسوت  وش ، تکلمم  یهاشداپ ، هس  تنطلـس  نارود  لیاوا  رد 

. تفای تردق  يو »  » تکلمم
رارق دوخ  زاتوتخات  نادیم  ار  دنلتاکـسا  دش و  ایناتیرب  راپـسهر  يدالیم  لاس 208  رد  211 م ). - 193  ) دوب سوروس  مور  روتارپـما  مور :

تنطلس رد  يو  اب  هک  ار  دوخ  ردارب  هک  217 م ). - 211  ) دش الاکاراک  بیصن  يروتارپما  يو  زا  دعب  تشذگرد . كروی  رد  تبقاع  داد و 
لاـح رد  هدروـخ و  تسکـش  یناکـشا  هاـشداپ  مـجنپ  ناودرا  شنایهاپـس  زا  هـک  یماـگنه  تـشک . يدـالیم  لاـس 213  رد  دوـب ، کـیرش 

هاــتوک نارود  رد  هـک  218 م ). - 217  ) دیـسر سونیرکاـم  هب  يروتارپما  دـش و  هتـشک  سونیرکاـم  طـسوت  ناّرح  رد  دـندوب  ینیـشنبقع 
هب دروخ و  تسکش  یتخـس  هب  مجنپ  ناودرا  اب  گنج  رد  درک . بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  اهتایلام  زا  یتمـسق  فذح  اب  دوخ  يرادمامز 

222 - 218 . ) دندیزگرب يروتارپما  هب  ار  « 2  » سولاباگویله دنتشادرب و  شروش  هب  رـس  وا  هیلع  شنازابرـس  لحم  نآ  رد  درک . رارف  هیروس 
دانتسا هب  م ).

______________________________

 . Macrinus (. 1)
 . Heliogabalus (. 2)

49 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رثا رب  يو  تشاد . ترهـش  یگداوناخ ، یـصوصخ و  یگدنز  رد  يدنب  دیقیب و  تلع  هب  شتموکح  دوب . الاکاراک  يو  ردپ  شردام  هتفگ 

یعاس راـکزیهرپ و  یقتم و  يدرم  هک  235 م ). - 222  ) دیسر يروتارپما  هب  سوروس  ردناسکلا  وا  زا  دعب  دش . هتـشک  شنارادساپ  شروش 
«1  » سونیمیسکام نایهاپس ، شروش  رثا  رب  ماجنارـس  دوب و  ناوتان  نایهاپـس ، نایم  رد  طابـضنا  مظن و  يرارقرب  زا  فاصوا  نیا  مامت  اب  دوب .
لاس 238 رد  ار  روما  ماـمز  دوخ  تخادـنارب و  ار  وا  لوا  سوناـیدروگ  یلو  درک  هبلغ  اـهنمرژ  رب  هک  238 م ). - 235  ) دیسر يروتارپما  هب 

شرـسپ يدنچ  زا  دـعب  تفای و  يدایز  تیبوبحم  مدرم  نیب  رد  تلع  نیمه  هب  دوب  هدنـشخب  لاذـب و  يدرف  نوچ  تفرگ . تسد  هب  يدالیم 
هک م ).  244 - 238  ) دیـسر يروتارپما  هب  موس  سوناـیدروگ  يو  زا  دـعب  دـینادرگ . کیرـش  دوخ  اـب  يروتارپما  رد  ار  مود  سوناـیدروگ 

.( 249 م - 244  ) دیدرگ وا  نیشناج  دوخ  برع ، پیلیف  دش و  هتشک  برع  پیلیف  طسوت 

یناکشا ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 

253 ق م. تیپای 256 - يرف  رسپ  کشرا  . 1
214 ق م. تیپای 253 - يرف  رسپ  دادریت  . 2
196 ق م. دادریت 212 - رسپ  لوا  ناودرا  . 3

181 ق م. تیپای 196 - يرف  . 4
173 ق م. دادریت 181 - رسپ  لوا  داهرف  . 5

136 ق م. لوا 173 - داهرف  ردارب  لوا  دادرهم  . 6
128 ق م. لوا 136 - دادرهم  رسپ  مود  داهرف  . 7

124 ق م. تیپای 129 - يرف  رسپ  مود  ناودرا  . 8
87 ق م. مود 124 - ناودرا  رسپ  ریبک )  ) مود دادرهم  . 9

69 ق م. لوا 77 - دادرهم  رسپ  كورتاناس  . 10
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60 ق م. كورتاناس 69 - رسپ  موس  داهرف  . 11
56 ق م. موس 60 - داهرف  رسپ  موس  دادرهم  . 12

______________________________

 . Maksiminus (. 1)
50 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

37 ق م. موس 55 - داهرف  رسپ  لوا  درا  . 13
1 ق م. لوا 37 - درا  رسپ  مراهچ  داهرف  . 14
2 م. مراهچ 1 - داهرف  رسپ  مجنپ  داهرف  . 15
6 م. - 2 تسین ) مولعم  اققحم   ) مود درا  . 16

مراهچ 7 م. داهرف  رسپ  لوا  ناناو  . 17
51 م. مود 16 - درا  رسپ  موس  ناودرا  . 18
51 م. موس 16 - ناودرا  رسپ  نادراو  . 19

51 م. ویگ 16 - رسپ  زردوگ  . 20
51 م. مود 16 - درا  رسپ  ناناو  . 21

77 م. مود 51 - ناناو  رسپ  لوا  شالب  . 22
133 م. - 107 دننادیم ) رکاپ  رسپ  ار  وا  یضعب   ) ورسخ . 23

191 م. - 133 تسین ) مولعم  اققحم   ) مود شالب  . 24
191 م. مود 133 - شالب  رسپ  موس  شالب  . 25

207 م. موس 191 - شالب  رسپ  مراهچ  شالب  . 26
216 م. مراهچ 207 - شالب  رسپ  مجنپ  شالب  . 27

224 م. مراهچ 216 - شالب  رسپ  مجنپ  ناودرا  . 28
51 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 652 م - 226  ) یناساس هلسلس  مجنپ  لصف 

هراشا

. دندرک تنطلس  نایناکشا  هلسلس  ضارقنا  زا  دعب  يدالیم   652 زا 226 - هک  دنتسه  مالسا  زا  لبق  ناهاشداپ  نیرخآ  نایناساس ،
نامز رد  ناریا  نیمزرـس  دـندوب . اراد  ار  هبترم  نیلوا  نامزنآ  ندـمتم  للم  نیب  شناد ، ملع و  ندـمت و  تفرـشیپ  رظن  زا  هرود  نیا  ناـیناریا 

یلامش تادحرس  دوخ  دیدش  شبنج  اب  هک  يودب  ماوقا  لباقم  رد  یبرغ  يایسآ  میدق  گنهرف  زا  میظع  يرپس  دننام  هلـسلس  نیا  تموکح 
یبلاطم زا  شیب  بتارم  هب  یناساس  نارود  رد  ناریا  ندمت  هرابرد  ام  تاعالطا  درک . عافد  دـندوب  هداد  رارق  دوخ  زاتوتخات  دروم  ار  ناریا 

یناکـشا هرود  فـالخرب  یناـساس  هرود  مینادیم . یناکـشا  یـشنماخه و  داـم و  ياههلـسلس  نارود  رد  عوضوم  ناـمه  هب  عجار  هک  تسا 
هرود ناگدنـسیون  ینیچ و  ینمرا و  یمور و  یناـنوی و  ناـخروم  راـثآ  رد  نیا ، رب  نوزفا  تـسا . يوـنعم  يداـم و  عوـنتم  عباـنم  زا  راـشرس 

یسایس و عاضوا  اب  ام  رتشیب  هچره  ییانشآ  ثعاب  هک  تفای  ناوتیم  نایناساس  هلسلس  هرابرد  يدنمدوس  بلاطم  یمالسا 
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52 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رد هک  تشاد  دوجو  کچوک  نیـشنتراما  دنچ  سراپ  رد  يدالیم  موس  نرق  لیاوا  رد  لاحرههب  دوشیم . هرود  نآ  يداصتقا  یعامتجا و 

نیا زا  یکی  دوب . هدکـشتآ  زا  تظفاحم  سراپ  یلحم  ياههلـسلس  یـساسا  راک  دندرکیم . تموکح  لقتـسم  یلحم  يارما  اهنآ  زا  کیره 
زا يرتخد  اب  یناساس ، هلسلس  دج  دیهان ، دبعم  دبوم  ناساس  دوب . رختـسا  رهـش  نآ  تختیاپ  هک  تسا  یگنرزاب  هلـسلس  یلحم ، ياههلـسلس 

. درک جاودزا  یگنرزاب  هلسلس  نیمه 
يذـب گرا  ماـقم  هب  ار  ریـشدرا  دوخ  رـسپ  درک و  هدافتـسا  روکذـم  نادـناخ  اـب  دوخ  طـباور  نسح  زا  هک  دوب  کـباب  شرـسپ  وا  نیـشناج 
يزور هک  دوب  رکف  نیا  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  ماقم  سراپ ، كولم  رب  هبلغ  زا  سپ  ریـشدرا  يدالیم  لاس 212  رد  دیناسر . درگباراد 

یناکـشا هاشداپ  نیرخآ  ناودرا  هب  ياهمان  دوخ  رـسپ  هشقن  زا  عالطا  زا  دـعب  ریـشدرا  ردـپ  کباب  دـنک . تنطلـس  سراپ  كاخ  رـساترس  رب 
رارق ناودرا  تقفاوم  دروم  تساوخرد  نیا  درک و  اضاقت  دوخ ، رگید  رـسپ  روپهاش ، يارب  ار  سراف  يذـب  گرا  ماـقم  نآ  نمـض  تشون و 

. تسشن وا  ياج  هب  روپهاش  تشذگرد و  کباب  نامز  نیمه  رد  اما  تفرگ ،
ناهگان روپهاش  ناـمز  نیمه  رد  نوچ  دـمآ و  دـیدپ  فـالتخا  ریـشدرا ، شردارب  روپهاـش و  نیب  سراـف ، تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب 

. دش تردق  بحاص  ریشدرا  تشذگرد ،

.( 241 م - 224  ) لوا ریشدرا 

ناهفصا ناتسزوخ و  نامرک و  يدالیم  لاس 233  رد  تشاد . تنطلـس  سراپ  رد  يدالیم   226 زا 212 - یناساس ، هلسلس  سسؤم  ریشدرا ،
ناگزمره رد  یناکشا  هلـسلس  هاشداپ  نیرخآ  مجنپ  ناودرا  ریـشدرا و  نیب  یتخـس  گنج  لاس 224  رد  درک ، دوخ  تافرـصتم  همیمـض  ار 

اب گنج  مزاـع  يدـالیم  لاـس 228  رد  دـیدرگ . ضرقنم  یناکـشا  هلـسلس  دـش و  هتـشک  ناودرا  گـنج  نآ  رد  هک  تـفرگرد  ناتـسزوخ 
. درک فرصت  ار  نارح  نیبیصن و  لاس 236  رد  ناتسنمرا و  لاس 232  رد  دش و  مور  روتارپما  سوروس  ردناسکلا 

265 م. تشاد 220 - تنطلس  یهاشداپ  هس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دوب نشخ  دنمروز و  يزابرس  هک  238 م ). - 235  ) دوب سونیمیسکام  مور  روتارپما  مور :
هبلغ اهنمرژ  رب  دندرک . باختنا  يروتارپما  هب  سوروس  ردناسکلا  ياج  هب  ار  وا  نایشروش ،

53 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش لوا  سونایدروگ  بولغم  نکیل  درک و 

. دندرک ترجاهم  یلفس  بوناد  فرط  هب  اهتوگ  لاس 230 م . رد  لوا  ریشدرا  تنطلس  نارود  رد 

.( 272 م - 241  ) لوا روپهاش 

همیمـض ار  هیکاطنا  نیبیـصن و  هجیتن ، رد  دـیگنج و  اـهیمور  اـب  244 م . رد 242 - يو  تسـشن . تخت  هب  روپهاش  شرـسپ  ریـشدرا  زا  دـعب 
لیلد هب  نکیل  داد  تسکـش  تاماش  رد  ار  ناریا  هاپـس  دـنچره  دـمآ و  روپهاـش  هلباـقم  هب  مور  روتارپما  « 1  » نیدرگ درک . دوخ  تافرـصتم 
نیب ناتـسنمرا و  نآ  بجوم  هب  هک  درک  دـقعنم  روپهاـش  اـب  ياهماندـهع  وا  نیـشناج  پیلیف  ناـمز  نیمه  رد  دـش و  هتـشک  اـهیمور  شروش 

دـندروخ و تسکـش  اهیمور  تفرگرد . مور  ناریا و  نیب  260 م . زا 258 - يرگید  گنج  هک  دیـشکن  یلوط  دـش . ناریا  همیمـض  نیرهنلا 
هب تعجارم  ماگنه  نکیل  درک ، ناریو  ار  هیکوداپاک  هیروس و  روپهاش ، ناـمز  نیمه  رد  دـمآرد . ناریا  تراـسا  هب  مور  روتارپما  سونیرلاو 

. درک روهظ  ینام  لاـس 242 م . رد  داد . تسد  زا  ار  دوخ  میاـنغ  زا  یتمـسق  دروخ و  تسکـش  تفرگ و  رارق  رمدـت  ریما  هلمح  دروم  ناریا 
. تشگرب یتشدرز  نییآ  هب  تعرس  هب  نکیل  تفریذپ  ار  وا  بهذم  ادتبا  روپهاش 
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، هلسلس نیا  نیطالس  هرود  رد  درک . تنطلـس  420 م . زا 265 - نیست  هلـسلس  265 م ). - 220  ) یهاشداپ هس  هلـسلس  ضارقنا  زا  دعب  نیچ :
. دوب امرفمکح  جرموجره  نیچ  رد  لاس 581 م . رد  یئوس  هلسلس  سیسأت  ات  هلسلس  نیا  ضارقنا  زا  تشگ . نوزفا  ییادوب  نید  جاور 

نایشروش يربهر  سویکد  اما  دش ، نایشروش  یبوکرـس  رومأم  برع ، پیلیف  نامرف  هب  251 م . دوب 249 - « 2  » سویکد مور  روتارپما  مور :
، سویکد زا  دـعب  دـش . هتـشک  اهتوک  اب  گـنج  رد  ماجنارـس  دـش . رادهدـهع  ار  روما  ماـمز  دوخ  تشک و  ار  پیلیف  تفرگ و  تسد  هب  ار 
لاس 252 م. رد  درک . بارخ  ار  هیکاـطنا  دیـشک و  رکـشل  هیروس  هب  لوا  روپهاـش  ناـمز  نیمه  رد  251 م ).  ) دیـسر يروتارپما  هب  سولاگ 

موجه بوناد  هرد  رد  یمور  رادرس  سونایلیمیآ 
______________________________

 . Gordien (. 1)
 . Dekius (. 2)

54 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش باختنا  يروتارپما  هب  شنایهاپس  فرط  زا  درک و  عفد  مور  كاخ  هب  ار  يدیدج 

هب رـس  مور  هعباـت  تـالایا  يو  ییاورناـمرف  نارود  رد  268 م ). - 260  ) دیـسر يروتارپما  هب  سونیلاگ  شرـسپ  سونیرلاو  تراـسا  زا  دـعب 
وا نیشناج  مود  سویدوالک  دش و  هتشک  شنایهاپس  زا  یکی  تسد  هب  دوب ، اهشروش  ندناشن  ورف  لوغـشم  هک  یماگنه  دنتـشادرب . شروش 

تشذگرد نوعاط  يرامیب  رثا  رب  داد . تسکـش  ار  اهتوگ  يدالیم  لاس 268  رد  درک و  بوکرس  ار  نایـشروش  يو  270 م ). - 268  ) دش
.( 275 م - 270  ) دش وا  نیشناج  سونایلروآ  و 

.( 273 م - 272  ) لوا زمره 

. تشگزاب ناریا  هب  ینام  نامز  نیمه  رد  دش . زمره  شرسپ  بیصن  تنطلس  روپهاش ، زا  دعب 
.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

ظفح هب  تمه  رمک  تیدج  لامک  اب  دـش ، مود  سویدوالک  نیـشناج  هکنیا  زا  دـعب  275 م ). - 270  ) تسا سوناـیلروا  مور  روتارپما  مور :
. تسب تکلمم 

.( 276 م - 273  ) لوا مارهب 

راـشف تحت  هک  رمدـت  هکلم  اـیبونز  يو  تنطلـس  ناـمز  رد  تسـشن . تخت  هب  دوخ  ردارب  گرم  زا  دـعب  هک  تسا  روپهاـش  رـسپ  لوا  مارهب 
. دمآرد مور  روتارپما  فرصت  هب  رمدت  مارهب ، یهجوتیب  لیلد  هب  اما  تساوخ . کمک  مارهب  زا  دوب ، هتفرگ  رارق  اهیمور 

.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
نیب ماش و  رـصم ، ایناپـسا ، لـگ ، اـیناتیرب ، رد  مور  تموکح  وا  يرادـمامز  نارود  رد  275 م ). - 270  ) دوب سوناـیلروا  مور  روتارپما  مور :

.( 276 م - 275  ) تسا سوتیکات  وا  نیشناج  دیدرگ . رقتسم  نیرهنلا 

.( 293 م - 276  ) مود مارهب 

مور روتارپما  سوراک  تفرگرد . مور  ناریا و  نیب  گـنج  اددـجم  يو  ناـمز  رد  تسـشن . تخت  هب  شرـسپ  لوا  مارهب  تشذـگرد  زا  دـعب 
رد يو  یناهگان  گرم  رثا  رب  اما  دنار  شیپ  نوفسیتات 

55 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 65 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دمآرد اهیمور  فرصت  هب  نیرهنلا  نیب  ناتسنمرا و  نآ  بجوم  هب  هک  دش  هتسب  ياهماندهع  مور  ناریا و  نیب  لاس 283 م .
.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اما داد  ناـشن  دوـخ  زا  يداـیز  شـشوک  دوـخ  ورملق  رد  شمارآ  مظن و  رارقتـسا  يارب  282 م ). - 276  ) دوب سوـپورپ  مور  روتارپـما  مور :
دیسر يروتارپما  هب  شنازابرس  طسوت  دوب  سوپورپ  تمدخ  رد  هک  سوراک  يو ، گرم  زا  دعب  دش . هتشک  شنازابرس  تسد  هب  مه  تبقاع 

نوفسیت و دیدرگ و  نیمزقرشم  مزاع  سونایرمون  شرگید  رسپ  قافتا  هب  دوخ  تشاذگ و  برغ  رد  ار  سونیراک  شرسپ  283 م ). - 282)
سونیراک شنارسپ  دندرک . كرت  ار  ناریا  راچان  هب  شنایهاپس  تشذگرد و  هقعاص  رثا  رب  ناهگان  اما  دروآرد  دوخ  فرصت  هب  ار  هیکولس 

قرـشم رد  يروتارپما  هب  لاس 284 م . رد  ار  نیـسلکوید  نازابرـس ، سونایرمون  زا  دعب  284 م ). - 283  ) دندش ردپ  نیـشناج  سونایرمون  و 
305 - 284  ) دیدرگ بیقریب  نیسلکوید  دش و  هتشک  شنازابرس  زا  یکی  تسد  هب  نکیل  تفر  نیسلکوید  گنج  هب  سونیراک  دندیزگرب .

.( م
يروتارپـما روما  هرادا  درک و  يروتارپـما  رد  دوخ  کیرـش  ار  سونایمیـسکام  يدـالیم  لاس 286  رد  اهنمرژ  یبوکرـس  يارب  نیـسلکوید 

. دندرک باختنا  ءزج  روتارپما  کی  اهنآ  زا  کیره  یتدم  زا  دعب  درکیم . هرادا  ار  یقرش  تمسق  دوخ  تشاذگاو و  وا  هب  ار  یبرغ 
قفوم دوخ  ياههمانرب  دربشیپ  رد  نت  راهچ  نیا  دیزگرب . ار  سویرلاگ  نیسلکوید ، درک و  باختنا  ار  لوا  « 1  » سوتیناتسنک سونایمیسکام ،

. دندش

.( 293 م  ) موس مارهب 

. درکن تنطلس  هام  راهچ  زا  شیب  هک  تسا  زمره  رسپ  موس  مارهب 
.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 305 م - 284  ) تسا نیسلکوید  مور  روتارپما  مور :
______________________________

 . Constantius (. 1)
56 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 302 م - 293  ) یسرن

لاس 298 م. رد  مور  ناریا و  نایم  يو  تنطلس  نامز  رد  دننادیم . موس  مارهب  رسپ  رگید  یضعب  روپهاش و  رسپ  ار  یسرن  ناخروم ، یـضعب 
نآ بجوم  هب  هک  دش  هتسب  ياهماندهع  مور  ناریا و  ياهتلود  نیب  گنج  نایاپ  رد  دش . رجنم  ناریا  هاپـس  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  گنج 

. تفای همادا  لاس  بیرق 40  مور  ناریا و  نیب  حلص  درک و  راذگاو  مور  تلود  هب  ار  ناتسنمرا  ياهرهش  زا  رهش  جنپ  یسرن 
.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

نایاپ اهیناریا  تسکـش  اب  هک  دش  دـیدجت  مور  ناریا و  ياهگنج  لاـس 296 م . رد  305 م ). - 284  ) تسا نیـسلکوید  مور  روتارپما  مور :
. تفای

. دش سیسأت  « 1  » لوپ لیابق  تسد  هب  لاگنس  رجین و  نیب  یتنطلس  روشک  نیرتمیدق  لاس 300 م . رد  یسرن  تنطلس  نارود  رد 

.( 310 م - 302  ) مود زمره 

. دش هتشک  بارعا  اب  گنج  رد  لاس 310 م . رد  تنطلس  هب  ندیسر  زا  سپ  هک  تسا  یسرن  رسپ  زمره 
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نیــسلکوید و 305 م ). - 284  ) تـسا نیــسلکوید  مور  روتارپـما  مور : 420 م ). - 265  ) درکیم تنطلـس  نیـست  هلـسلس  نـیچ  رد  نـیچ :
ياهلاس نیرخآ  داد و  يور  نیـسلکوید  يروتارپما  نارود  رد  نایحیـسم  ماع  لتق  نیرخآ  دندرک . افعتـسا  لاس 305 م . رد  سونایمیسکام 

سویرلاگ سویتناتسنک و  نیسلکوید ، سونایمیسکام و  يافعتسا  زا  دعب  دناهدیمان . ادهـش  هرود  نایحیـسم ، ار  نیـسلکوید  يروتارپما  هرود 
لوا نیطنطـسق  شرـسپ  سویتناتـسنک  تشذـگرد  زا  دـعب  درک . یتاحوتف  ایناتیرب  لگ و  رد  سویتناتـسنک  306 م ). - 305  ) دـندش روتارپما 

.( 337 م - 306  ) دش روتارپما 
______________________________

 . Peuls (. 1)
57 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 310 م  ) یسرنرذآ

هام دنچ  زا  سپ  وا ، تموکح  زرط  زا  روشک  ناگرزب  یتیاضران  ببس  هب  اما  تسشن  تخت  هب  یـسرنرذآ  شرـسپ  زمره  ندش  هتـشک  زا  دعب 
. دش علخ  تنطلس  زا  يرادمامز 

.( 402 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 337 م - 306  ) تسا لوا  نیطنطسق  مور  روتارپما  مور :

.( 379 م - 310  ) مود روپهاش 

رداص مور  روتارپما  لوا  نیطنطـسق  تسد  هب  يوسیع  نید  تیمـسر  رب  ینبم  یناـمرف  لاس 313 م . رد  تسا . مود  زمره  رـسپ  مود  روپهاـش 
حیسم نید  جورم  ناتـسنمرا  هاشداپ  دادریت  لاس 337 م . رد  تفرگ . هدـهع  هب  زین  ار  ناریا  نایحیـسم  تیامح  مور  روتارپما  هجیتن ، رد  دـش .

رظن ره  زا  ار  مور  ناریا و  نیب  گـنج  هنیمز  رما  نیمه  هک  دـندوبن . یـضار  يو  لـمع  زا  ناـماس  نآ  ناـیتشدرز  ببـس  نیمه  هب  دوب . هدـش 
ياهماندهع ناتسنمرا  تلود  اب  لاس 341 م . رد  دشن . لیان  نآ  حتف  هب  یلو  درک  هرصاحم  ار  نیبیـصن  روپهاش  لاس 338 م . رد  درک . هدامآ 

نآ حتف  هب  مه  زاب  هک  درک  هرصاحم  ار  نیبیـصن  مود  راب  يارب  لاس 346 م . رد  درک . بوصنم  اجنآ  تموکح  هب  ار  یمان  کـشرا  تسب و 
رد ار  نیبیصن  راب  نیموس  يارب  لاس 350 م . رد  داد  تسکش  نیرهنلا  نیب  رد  ار  مور  روتارپما  سویتناتـسنک  لاس 348 م . رد  تفاین . قیفوت 

مزاع درک و  اهر  ار  نیبیصن  هرصاحم  راچان  روپهاش ، دندرک . زواجت  ناریا  یقرـش  یحاون  هب  نوه  ماوقا  نامز  نیمه  رد  تفرگ و  هرـصاحم 
هک درک  لیامت  راهظا  مور  روتارپما  نامز  نیمه  رد  داد . تسکش  ار  اهنآ  ماجنارـس  دیگنج و  اهنوه  اب  357 م . زا 350 - دش . اهنآ  اب  گنج 

. دشن لصاح  داهنشیپ  نیا  زا  یتبثم  هجیتن  نکیل  دوش و  لیدبت  رادیاپ  یحلص  هب  مور  ناریا و  ياهتلود  سبشتآ 
«1  » نیلوژ لاس 363 م . رد  دـمآرد . ناریا  هاپـس  فرـصت  هب  دـبازب  دـمآ و  ياههعلق  تفرگرد و  مور  ناریا و  نیب  گـنج  لاس 360 م . رد 

نامز نیمه  رد  اما  درک  حتف  ار  نوفـسیت  روپاش  زوریف  فرـصت  تارف و  زا  روبع  زا  سپ  درک و  عمج  تاماش  رد  يدایز  هاپـس  مور  روتارپما 
تسد هب 
______________________________

 . Julien (. 1)
58 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هتسب مور  ناریا و  ياهتلود  نیب  حلص  هماندهع  هجیتن  رد  درک و  حلص  ياضاقت  « 1  » نیووژ وا  نیشناج  دش . هتشک  یناریا  نارادرس  زا  یکی 
روپهاش دوب . نآ  وغل  بلاط  تقیقح  رد  درکیم ، تیاعر  ار  هماندـهع  داـفم  رهاـظ  تروص  رد  دـنچره  نیووژ  نیـشناج  « 2  » نیسنلاو دش .
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ياهماندهع نیفرط  نیب  لاس 376 م . رد  ماجنارس  درک . فرصت  ار  ناتسجرگ )  ) يربیا ناتـسنمرا و  دیدج ، روتارپما  تین  زا  یهاگآ  زا  سپ 
. دننکن تلاخد  يربیا  ناتسنمرا و  یلخاد  روما  رد  مور  ناریا و  ياهتلود  زا  مادک  چیه  دش  ررقم  نآ  بجوم  هب  هک  دش  هتسب 

.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
زا ناشلـصا  اهاتپوگ  دوب . هدش  سیـسأت  دنه  لامـش  رد  544 م ). - 320  ) اتپوگ یهاشداپ  هلسلس  روپهاش ، تنطلـس  نارود  رد  ناتـسودنه :

نیب زا  ار  فیعـض  ناگدازهاش  دوخ  هبون  هب  اهاتپوگ  دوب . هدـش  عورـش  اجنآ  زا  اهایروم  داحتا  هک  تسا  ياهیحان  نامه  ینعی  « 3  » اهداگام
باجنپ کیدزن  ات  گنگ  هناخدور  هنهپ  رـساترس  رب  دوب  لمتـشم  نانآ  يروتارپما  دـندومن . یلمع  ار  دوخ  ورملق  تدـحو  هرابود  دـندرب و 

ابیرقت م ).  375 - 335 « ) 4  » تساتپوگ هردومس  شرـسپ  يو  نیـشناج  335 م ). - 320  ) تسا لوا  ياتپوگاردناچ  هلـسلس  سـسؤم  یقرش .
-376  ) تسا مود  ياتپوگاردـناچ  هلـسلس  نیا  هاشداپ  نیرتگرزب  درک . حـتف  ار  نکد  زا  یگرزب  تمـسق  ناتـسودنه و  لامـش  یحاون  مامت 

.( 414 م
. دش لیکشت  هرک  بونج  رد  الیس  مان  هب  يردتقم  تلود  لاس 350 م . دودح  رد  هرک :

.( 383 م - 379  ) مود ریشدرا 

درک و رداص  ضراوع  وغل  رب  ینبم  ینامرف  دوب ، سفنلا  فیعـض  یهاشداپ  هکنیا  اب  يو  تسـشن . تخت  هب  ریـشدرا  شردارب  روپهاش  زا  دعب 
. تسا فورعم  ریخ  ریشدرا  هب  تبسانم  نیمه  هب 

.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 395 م - 379  ) دوب لوا  سویسودوئت  مور  روتارپما  مور :

______________________________

 . Jevien (. 1)
 . Valensien (. 2)
 . Magadha (. 3)

 .. Samdra (. 4)
59 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دراو حیـسم  نید  وا  طـسوت  هک  تسا  یـصخش  تسا ، دودـح 380 م . رد  وا  تشذـگرد  لاس  هک  « 1  » هملـس ابا  سویتننورف  سیدق  هشبح :
. تفرگ تروص  يدنک  هب  نیمزرس  نآ  رد  نید  نیا  جاور  نکیل  دش . هشبح 

.( 414 م - 376  ) دوب مود  ياتپوگاردناچ  اتپوگ  هلسلس  هاشداپ  ناتسودنه :

388 م) - 383  ) موس روپهاش 

. دش میسقت  مور  ناریا و  نیب  ناتسنمرا  يو  تنطلس  نارود  رد  تسا و  مود  ریشدرا  هدازردارب  موس  روپهاش 
طسوت هک  388 م ). - 383  ) دوب سونیمیـسکام  یبرغ ، مور  روتارپـما  مور : 420 م ). - 265  ) درکیم تنطلس  نیـست  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :

. دش هتشک  بولغم و  لوا  سویسودوئت 
.( 414 م - 376  ) دوب مود  ياتپوگاردناچ  اتپوگ ، هلسلس  هاشداپ  ناتسودنه :

.( 399 م - 388  ) مراهچ مارهب 
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59 ص :  399 م ..... ).  - 388) مراهچ مارهب  ناهج 59  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دننادیم يو  نامز  هب  طوبرم  ار  ناتسنمرا  میسقت  ناخروم  زا  یخرب  تسشن . تخت  هب  مارهب  شردارب  موس  روپهاش  تشذگرد  زا  د 

.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دیدرگ برغ  قرش و  روتارپما  سپس  دوب و  قرشم  روتارپما  لاس 394 م . ات  هک  395 م ). - 379  ) دوب لوا  سویسودوئت  مور  روتارپما  مور :

سویداکرآ نامز  نیمه  رد  دـیدرگ . میـسقت  یبرغ  یقرـش و  تمـسق  ود  هب  يروتارپما  نامز  نیمه  زا  تشذـگرد و  لاـس 395 م . رد  يو 
نکیل درب ، هلمح  نانوی  هب  396 م . ياهلاس 395 - رد  لوا  کیرالآ  يو  يرادـمامز  نارود  رد  408 م ). - 395  ) تسا یقرش  مور  روتارپما 

. دروخ تسکش 
هب ار  یقرـش  مور  سویداکرآ  شردارب  هک  تسا  لوا  سویـسودوئت  رـسپ  يو  423 م ). - 395  ) تسا « 2  » سویرونوه یبرغ  مور  روتارپـما 

. درب ثرا 
______________________________

 . frunentius Absalama (. 1)
 . Honorius (. 2)

60 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دوب مود  ياتپوگاردناچ  اتپوگ ، هلسلس  هاشداپ  ناتسودنه :

.( 420 م - 399  ) لوا درگدزی 

، درکیم ساـسحا  ار  دوخ  گرم  یکیدزن  هک  مور  روتارپـما  سویداـکرآ  يو ، تنطلـس  ناـمز  رد  تسا . موس  روپهاـش  رـسپ  لوا  درگدزی 
رد يو  راـتفر  دـنناوخیم . راـکهزب  درگدزی  ار  يو  ناـیتشدرز  ببـس  نیمه  هب  درک و  لوحم  درگدزی  هب  ار  دوخ  دـنزرف  رودوئت  یتسرپرس 

درگدزی هک  دـندوب  هدروآ  مـهارف  ار  ناـیناریا  شجنر  بابـسا  ياهزادـنا  هـب  ناـیوسیع  اریز  درک . رییغت  ناـیوسیع  هـب  تبـسن  شرمع  رخاوا 
. دیدن اهنآ  هب  تبسن  دوخ  شور  رییغت  زج  ياهراچ 

ایناپـسا لامـش  رد  یگرزب  روشک  اهتگیزیو  ناهاشداپ  دـندرک و  هلمح  اـپورا  هب  لاس 409 م . رد  اـهنمرژ  درگدزی ، تنطلـس  نارود  رد 
رد اهتگیزیو  وا  يربهر  هب  هک  415 م ). - 410  ) دوب « 1  » فلوواتآ اهتگیزیو  هاشداپ  لوا ، درگدزی  تنطلس  نارود  رد  دندرک . سیـسأت 

. دندرک يورشیپ  ایناپسا  لامش  هب  دعب  لگ و  بونج  هب  ایلاتیا  زا  لاس 412 م .
.( 420 م - 265  ) درکیم تنطلس  نیست  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

تلود لاس 401 م . رد  درب . هلمح  نانوی  هب  کیرالآ  يو  تنطلـس  نارود  رد  408 م ). - 395  ) دوب سویداکرآ  یقرـش  مور  روتارپما  مور :
. دناوخارف ایناتیرب  زا  ار  دوخ  نایهاپس  مور 

. تسا مود  ياتپوگاردناچ  اتپوگ ، هلسلس  زا  ناتسودنه  هاشداپ  ناتسودنه :
گرزب ياـهروشک  مزاـع  ییارفـس  يو  ناـمرف  هب  دوب . هارمه  لـالج  هوکـش و  تینما و  شمارآ و  اـب  وا  تنطلـس  نارود  414 م ،). - 376)

. درک نیودت  ناتسودنه  يارب  ياهمان  نوناق  يو  دندش . ناهج 

.( 438 م - 420  ) مجنپ مارهب 

مارهب هب  روهشم  مجنپ  مارهب  هک  دیشکن  یلوط  نکیل  دندناشن . تنطلس  تخت  هب  ار  یمان  ورسخ  ناریا  ناگرزب  درگدزی ، تشذگرد  زا  سپ 
رذنم نبا  نامعن  دوخ  یبرم  کمک  هب  روگ 
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______________________________

 . Atawulf (. 1)
61 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

عفن هب  نآ  هجیتن  هک  تفرگرد  مور  روتارپـما  زودوئت  مارهب و  نیب  یگنج  لاس 421 م . رد  درک . رانکرب  تنطلس  زا  ار  ورـسخ  هریح ، مکاح 
میقم نایوسیع  هب  بهذم  يدازآ  ناریا  تلود  نآ  بجوم  هب  هک  دش  هتـسب  مور  ناریا و  نیب  ياهماندهع  لاس 422 م . رد  دش . مامت  اهیمور 

هک یماگنه  مارهب  ای 439 م . لاس 438  رد  دـنوش . لئاق  سنازیب  رد  میقم  نایتشدرز  يارب  ار  قح  نیمه  لباقم ، رد  مه  اهیمور  اـت  داد  ناریا 
. تشذگرد تفرورف و  قالتاب  رد  دوب ، رخروگ  راکش  مرگرس 

. تشاد تنطلس  نیچ  رد  لاس 420 م . ات  نیست  هلسلس  مارهب ، تنطلس  نارود  رد  نیچ :
يو تشذــگرد  زا  دــعب  لاــس  ود  تــسا . لوا  سویــسودوئت  رــسپ  يو  423 م ). - 395  ) دوــب سوــیرونوه  یبرغ  مور  روتارپــما  مور :

.( 455 م - 425  ) تسشن يروتارپما  تخت  رب  « 1  » سوناین یتنلاو  شاهدازرهاوخ 
اهربرب ناهاشداپ  نیرتراوخنوخ  زا  یکی  هک  ناشهاشداپ  کیرسنژ  یهدنامرف  هب  اهلادناو  لاس 429 م . رد  مجنپ  مارهب  تنطلس  نارود  رد 

یتدم رد  دـندش و  دـحتم  اهلادـناو  اب  یناتیروم  لیابق  دـندیدرگ . رقتـسم  اقیرفا  رد  هدرک ، روبع  قراطلا  لبج  هگنت  زا  دوب  دوخ  رـصع  رد 
نامزنآ رد  یقرش  مور  روتارپما  دندرک . فرصت  ار  اقیرفا  هراق  زا  یعیسو  تمسق  جیردت  هب  دنتسکش و  مهرد  ار  مور  یعافد  يورین  هاتوک 

.( 450 م - 408  ) دوب مود  سودوئت 

.( 457 م - 438  ) مود درگدزی 

دادـیور نودـب  هک  تفرگرد  یگنج  مور  ناریا و  نـیب  لاس 442 م . رد  تسـشن . تخت  هب  درگدزی  شرـسپ  روگمارهب ، تشذگرد  زا  دـعب 
451 م. لاس 443 - زا  دیسر . نایاپ  هب  یمهم 

زاتوتخات زا  تسناوت  نکیل  دـش ، هدربماـن  موق  زا  ییاهتـسکش  لـمحتم  درگدزی  دـنچره  تشاد و  همادا  هلطاـیه  درگدزی و  نیب  دروخودز 
هک داد  نامرف  اـهنآ  هب  لاس 455 م . رد  دوبن . بولطم  نادـنچ  دوهی  نید  ناوریپ  اب  درگدزی  راتفر  دـنک . يریگولج  ناریا  نیمزرـس  هب  اـهنآ 

. دنریگن دیع  ار  هبنش )  ) تبس زور 
نیشناج رسپ و  يو  450 م ). - 408  ) دوب مود  سویسودوئت  یقرش  مور  روتارپما  مور :

______________________________

 . Valentinianus (. 1)
62 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دیـــشوک درک و  موــکحم  ار  تعیبــط  بهذـــم  يو  457 م ). - 450  ) تـسا سوناـیکرام  سویـسودوئت ، نیــشناج  تـسا . سویداـکرآ 
. دومن يراددوخ  الیتآ  هب  جارخ  نداد  زا  درادرب و  نایم  زا  نید  رد  ار  يراذگتعدب 

یبرغ مور  ياهنیمزرس  زا  يدایز  تمسق  اهلادناو  يو  يرادمامز  نارود  رد  455 م ). - 425  ) دوب موس  سوناین  یتنلاو  یبرغ  مور  روتارپما 
. دندرک فرصت  ار 

لامش هب  لاس 452 م . رد  دروخ ، تسکش  لگ  رد  هچرگا  الیتآ  دش . عورش  لاس 441 م . رد  الیتآ  یتسرپرس  هب  اهنوه  كانتشحو  موجه 
روتارپما نامرف  هب  لاس 454 م . رد  تامدخ  نیا  لباقم  رد  داد . تسکش  ار  نامجاهم  زا  يرایسب  روتارپما  رادرس  سونیتآ  درک . هلمح  ایلاتیا 

سوـینوریت وا  نیـشناج  دیـسر و  لـتق  هب  زین  روتارپـما  دوـخ  هک  دیـشکن  یلوـط  درک . تفاـیرد  نینچ  ار  دوـخ  تامدـخ  دزم  دـش و  هتـشک 
تسا « 1  » سوناـیرویام وا  نیـشناج  و  456 م ). - 455  ) دـش یبرغ  مور  روتارپـما  سوـینوآ ، يو  زا  دـعب  هک  455 م ).  ) تسا سومیـسکام 
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.( 461 م - 457)
.( 481 م - 457  ) دوب لوا  کیردلیش  اهکنارف  هاشداپ  مود ، درگدزی  تنطلس  نارود  رد 

ار مور  لاس 455  رد  دش و  یلوتـسم  هنارتیدـم  رب  لاـس 439 م . رد  هک  477 م ). - 438  ) تسا کیرـسنگ  نامزنآ  رد  اهلادـناو  هاشداپ  و 
. درک جارات 

اتپوگ هلسلس  تنطلـس  نارود  470 م ). - 455  ) دوب « 2  » اتپوگادناکسا مود  درگدزی  تنطلـس  نارود  رد  اتپوگ  هلـسلس  هاشداپ  ناتـسودنه :
باجنپ يوس  هب  دندوب  رقتسم  « 3  » نارتخاب رد  هک  كرت ، لیابق  زا  یلاتفه ، ياهنوه  يدالیم  مجنپ  نرق  طساوا  رد  دوبن . بوشآ  زا  نوصم 

تدـم اتپوگ  هلـسلس  هکنآ  فصو  اب  دـش . يریگولج  اهنآ  يورـشیپ  زا  اتپوگادناکـسا  ینعی  نامزنآ  ياورناـمرف  طـسوت  دـندش و  ریزارس 
«4 . » دیدرگ ضرقنم  تقیقح  رد  هلسلس  نیا  وا ، تشذگرد  اب  نکیل  تشاد  همادا  وا  گرم  زا  دعب  یهاتوک 

______________________________

 . MAyorianus (. 1)
 . Skandagupta (. 2)

 . Bactrian (. 3)
ص 141. هدکیم ، نیسحلا  دبع  همجرت  هشورگ ، هنر  ر ك . نادرونارحص ، يروتارپما  (. 4)

63 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 459 م - 457  ) موس زمره 

هب زوریف  نکیل  تسـشن . تخت  هب  درک و  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  زمره  دوب . ناتـسیس  رد  زوریف  شگرزب  رـسپ  درگدزی ، تشذگرد  ماگنه 
. تسشن وا  ياج  هب  دوخ  درک و  علخ  تنطلس  زا  ار  زمره  هلطایه ، ناخ  کمک 

.( 461 م - 457  ) دوب سونایرویام  یبرغ  مور  روتارپما  و  474 م ). - 457  ) لوا « 1  » يوئل یقرش  مور  روتارپما  مور :
. تسا لوا  سیولک  ردپ  هورم و  رسپ  يو  481 م ). - 457  ) دوب لوا  « 2  » کیردلیش نیژنوورم ، هلسلس  زا  اهکنارف  هاشداپ  هسنارف :

دوب کیرـسنگ  موـس  زمره  تنطلـس  نارود  رد  اهلادـناو  هاـشداپ  470 م ). - 455  ) دوب اتپوگادناکـسا  اتپوگ ، هلـسلس  هاشداپ  ناتـسودنه :
.( 477 م - 425)

.( 484 م - 459  ) زوریف

زا يریگولج  يارب  زوریف  هک  یتامادـقا  تفای . ماود  لاس  تفه  یلوق  هب  هک  دـش  یلاسکـشخ  یطحق و  راچد  ناریا  زوریف ، تنطلـس  نراـقم 
. دش هتشک  گنج  نمض  دروخ و  تسکش  هلطایه  هاشداپ  زاونشخ  زا  لاس 483 م . رد  تسا . هدش  رکذ  یناریا  تایاور  رد  درک ، یطحق 

يروتارپما ضارقنا  خیرات  تسایناتیرب ، رب  رلآودوا  يالیتسا  یبرغ و  مور  روتارپما  نیرخآ  علخ  خیرات  هک  ار  لاس 476 م . الومعم  ناخروم 
. دنرامشیم مور 

یبرغ مور  يروتارپما  هب  یقرـش  مور  روتارپـما  لوا  يوئل  ناـمرف  هب  هک  475 م ). - 474  ) دوب « 3  » سویلویسوپن یبرغ  مور  روتارپـما  مور :
نکیل تسشن . يو  ياج  هب  لوا  يوئل  رسپ  سوتـسوگوآ  سولومور  دیدرگ و  لزع  دوخ  ماقم  زا  يو  لاس  کی  زا  دعب  نکیل  دش . بوصنم 

مور روتارپما  نیرخآ  هک  تسـشن  يو  ياج  هب  لوا  يوئل  رـسپ  سوتـسوگوآ  سولومور  دیدرگ و  لزع  دوخ  ماقم  زا  يو  لاس  کی  زا  دعب 
تردق يو  474 م ). - 457 ( ) ریبک يوئل   ) تسا لوا  يوئل  نامزنیا  رد  سنازیب )  ) یقرش مور  روتارپما  476 م ). - 475  ) تسا یبرغ 

______________________________
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 . Leoye (. 1)
 . Sildrike (. 2)

 . Yulius Nepus (. 3)
64 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لاس نامه  رد  دیـسر و  يروتارپما  هب  تشادن  لاس  شـش  زا  شیب  هک  مود  يوئل  شاهون  يو  زا  دـعب  درب . نیب  زا  مور  شترا  رد  ار  اهنمرژ 
. تشذگرد سولج 

لوا سیولک  ردپ  هورم و  رسپ  يو  دوب . نیژنوورم  هلـسلس  زا  481 م ). - 457  ) لوا کیردلیش  اهکنارف  هاشداپ  زوریف ، تنطلـس  نارود  رد 
. دیگنج اهتگیزیو  اب  لاس 463 م . رد  دراد . ياهناسفا  هبنج  رتشیب  يو  يرادمامز  نارود  ثداوح  هرابرد  ام  تاعالطا  تسا .

.( 470 م - 455  ) دوب اتپوگادناکسا  اتپوگ  هلسلس  هاشداپ  ناتسودنه :

.( 487 م - 484  ) شالب

. تخادرپ هرکاذـم  هب  هلطایه  هاشداپ  زاونـشخ  اب  ناتـسیس  مکاح  نامرف  هب  تسـشن و  تخت  هب  شـالب  شردارب  زوریف ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
شالب همه  نیا  اب  دزادرپب . وا  هب  یغلبم  هنایلاس  ناریا  تلود  یناریا ، يارسا  دادرتسا  زا  دعب  هک  دش  حلـص  هب  یـضار  طرـش  نیا  هب  زاونـشخ 

. دهد یناماس  رس و  ناریا  هتفشآ  عضو  هب  یتیعقوم  نانچ  رد  هک  دوبن  یهاشداپ  نانچ 
. دندرک علخ  تنطلس  زا  روک و  ار  وا  روشک  ناگرزب  هجیتن  رد 

. دندرک جراخ  ناریا  فرصت  زا  ار  ناتسناغفا  نایلاتفه  لاس 484 م . رد  ناتسناغفا :

.( 531 م - 502  ) و 498 م ). - 487  ) لوا دابق 

لیلد هب  یلو  دیسر  تنطلس  هب  دابق  ینعی  زوریف  رسپ  دوب ، نامزنآ  ذفنتم  نارادرس  زا  یکی  هک  رهمرز  دیدحالص  هب  شالب  يرانکرب  زا  دعب 
شردارب 502 م . لاس 498 - زا  دندرک و  علخ  تنطلـس  زا  ار  يو  دندش و  تسدمه  وا  دض  رب  نادبوم  ناگرزب و  كدزم ، بهذم  نتفریذپ 

مامز رگید  راب  تشادرب و  تنطلـس  زا  ار  بساماج  هلطایه ، هاشداپ  تدعاسم  رثا  رب  دابق  لاس 502 م . رد  دندناشن . وا  ياج  هب  ار  بساماج 
، لایراد ربعم  قیرط  زا  نوه  لیابق  موجه  اما  داد  تسکـش  ار  وا  دـیگنج و  مور  روتارپما  زاتـسآ  اب  لاـس  نیمه  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  روما 
اب گنج  زا  ییاهر  زا  سپ  يو  دـنک . دـقعنم  مور  روتارپما  اـب  لاـس  تفه  تدـم  هب  یحلـص  ناـمیپ  لاـس 505 م . رد  هک  تشاداو  ار  داـبق 
و دش . دحتم  دنتشاد ، تنوکس  زاقفق  لامش  رد  هک  نوه  ماوقا  اب  مور  روتارپما  نتسوژ  نامز  نیمه  رد  دش و  مور  هجوتم  رگید  راب  هلطایه ،

65 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نیب یتخس  گنج  دندش و  ناریا  ناتسنمرا  دراو  مه  اهیمور  دمآرد ؛ ناریا  هاپس  فرـصت  هب  اکیزال  يربیا و  ياهنیمزرـس  لاس 526 م . رد 

رد ار  اهیمور  دـش و  تاماش  مزاع  داـبق  لاس 530 م . رد  دـندروخ . تسکـش  اهیناریا  راکیپ  نیا  رد  هک  تفرگرد  ناریا  مور و  ياـهتلود 
. دشن ناریا  دیاع  گنج  نیا  زا  يریگمشچ  هجیتن  دابق ، تشذگرد  لیلد  هب  اما  داد  تسکش  سوکیناراک  لحم 

تـسد هب  ار  تردـق  لوا  زاتـسآ  گرم  زا  سپ  هک  دوب  روتارپما  دراگ  سیئر  يو  527 م ). - 518  ) لوا « 1  » سونیتسوی مور  روتارپما  مور :
.( 565 م - 527  ) درپس لوا  « 2  » سوناین یتسوی  هب  ار  تموکح  یتدم  زا  دعب  تفرگ و 

.( 558 م - 511  ) دوب لوا  « 3  » ربدلیش دابق  تنطلس  نارود  رد  اهکنارف  هاش 

.( 579 م - 531  ) ناوریشونا
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هب تبـسن  هک  یتایدـعت  نتآ و  هسردـم  لـیطعت  هجیتـن  رد  لاس 529 م . رد  تسـشن . تخت  هب  ناوریـشونا  شرـسپ  دابق ، تشذـگرد  زا  دـعب 
مور روتارپما  لوا  سوناـین  یتسوی  اـب  لاس 534 م . رد  دـندمآ . ناوریـشونا  رابرد  هب  نانوی  نافوسلیف  زا  نت  تفه  دـش ، لحم  نآ  ياـمکح 

ناریا تلود  هب  یجارخ  هنایلاس  مور  تلود  هک  دـیدرگ  ررقم  دـش ، هتـسب  مور  ناریا و  ياـهتلود  نیب  هک  ياهماندـهع  بجوم  هب  دـیگنج و 
نیب لاس 545 م . رد  تفرگرد . مور  ناریا و  نیب  گنج  نیمود  هریح ، كولم  اهیناسغ و  نیب  فالتخا  زورب  رثا  رب  لاس 540 م . رد  دزادرپب .

. دش هتسب  مور  ناریا و  نیب  لاس  هاجنپ  تدم  هب  یعطق  حلص  نامیپ  لاس 561 م . رد  دش و  مالعا  گنج  هکراتم  هدربمان ، ياهتلود 
تسکش زین  ار  اهنآ  هک  دیـسر  اهکرت  هب  تبون  لاس 557 م . رد  داد . تسکش  یتخـس  هب  ار  هلطایه  ماوقا  اهکرت  اب  داحتا  زا  سپ  ناوریـشونا 
یکیزره و  ناوریشونا ، نمی  زا  اهیشبح  ندنار  زا  سپ  لاس 570 م . رد  تفای و  هعسوت  نمی  یحاون  ات  ناوریـشونا  تردق  نامزنیا  رد  داد .

ناوریشونا لاس 576 م . رد  درک . بوصنم  نمی  تموکح  هب  ار  ناریا  یمان  نارادرس  زا 
______________________________

 . Yustinus (. 1)
 . Yustinianus (. 2)
 . S ?ildebere (. 3)

66 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رد تختیاپ  هب  دورو  زا  سپ  اما  تفر  نوفـسیت  فرط  هب  تعرـس  هب  يدـیدج  تاکرادـت  يارب  هعقاو  نیا  زا  دـعب  داد و  تسکـش  ار  اهیمور 

دوخ فرصت  هب  ار  ایلاتیا  535 م . ياهلاس 534 - نیب  رگید  راب  لوا  سوناین  یتسوی  ناوریشونا  تنطلس  نارود  رد  تشذگرد . لاس 579 م .
. دروآرد

هب سنازیب  تلود  کـمک  هب  هک  دوـب  ایناپـسا  رد  567 م ). - 554  ) اهتگیزیو هاـش  « 1  » دلیگاناتآ ناوریشونا ، تنطلـس  نارود  رد  ایناپـسا :
. داد لیکشت  دوخ  يارب  دلوت و  رهش  رد  هوکشاب  رایسب  يرابرد  وا  درک . راذگاو  تلود  نآ  هب  ار  ایناپسا  بونج  زا  یتمسق  دیسر و  تردق 

.( 558 م - 511  ) دوب لوا  ربدلیش  نارود  نآ  رد  اهکنارف  هاش 
هب ار  نآ  مور  فورعم  رادرـس  سویرازیلب  لاـس 534 م . رد  نکیل  دـندروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  یبیل  مجنپ م . نرق  رد  اهلادـناو  یبیل :

. دنادرگزاب یقرش  مور  يروتارپما 

.( 590 م - 579  ) مراهچ زمره 

، دوب هدرک  عورش  مور  تلود  اب  ناوریشونا  هک  ییاهگنج  هب  لاس 589 م . ات  تسشن و  تخت  هب  ردپ  زا  دعب  هک  تسا  ناوریشونا  رـسپ  زمره 
اب گنج  رومأم  نیبوچ  مارهب  زمره ، نامرف  هب  دنتـشاذگ . ناریا  یقرـش  یحاون  رد  ار  زات  تخات و  يانب  اـهکرت  ناـمز  نیمه  رد  داد و  همادا 
زا نیبوچ  مارهب  داتـسرف . اهیمور  گنج  هب  ار  وا  دش و  زمره  ینارگن  ثعاب  مارهب  حـتف  نکیل  داد . تسکـش  یتخـس  هب  ار  اهنآ  دـش و  اهنآ 

تموکح زا  هک  مه  روشک  ناگرزب  دـش و  تختیاپ  نتفرگ  مزاع  مارهب  هاگنآ  تفرگ . رارق  زمره  شنزرـس  دروم  دروخ و  تسکـش  اهیمور 
. دش هتشک  رارف  نیح  رد  درک و  اهر  ار  تختیاپ  زمره  دندیروش . يو  رب  دنتشادن ، یتیاضر  نادنچ  زمره 

هفاضا اهتوگیزیو  نیناوق  هب  یهجوت  لباق  دایز و  تاـقحلم  يو  586 م ). - 568  ) دوب « 2  » دلیگیووئل ایناپسا  رد  اهتوگیزیو  هاشداپ  ایناپسا :
. درک

.( 618 م - 581  ) درکیم تنطلس  نیچ  رد  یئوس  هلسلس  مراهچ  زمره  نارود  رد  نیچ :
______________________________

 . Atanagild (. 1)
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 . LE ?ovigild (. 2)
67 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

«2  » گناوک گنای  شرسپ  دیشخب . تدحو  هیزجت  لاس  زا 400  سپ  ار  نیچ  روشک  يو  604 م ). - 541  ) دوب « 1  » نیچ کنای  نآ  سسؤم 
. دش هتشک  گنات  هلسلس  سسؤم  تسد  هب  تبقاع  تسشن و  وا  ياج  هب  تشک و  ار  ردپ 

.(. 629 م - 584  ) دوب مود  رتولک  اهکنارف  هاش  مراهچ  زمره  تنطلس  نارود  رد 

.( 628 م - 590  ) زیورپ ورسخ 

ار نیبوچ  مارهب  مور ، روتارپـما  سیروم  کـمک  هب  زیورپ  ورـسخ  لاس 591 م . رد  تسشن . تنطلـس  هب  زیورپ  ورـسخ  شرـسپ  زمره  زا  دعب 
سیروم تدـعاسم  ساـپ  هب  زیورپ  ورـسخ  دـیدرگ . ساـکف  بیـصن  مور  تنطلـس  دـش و  هتـشک  سیروـم  لاـس 603 م . رد  داد . تـسکش 

ار اهیمور  تاماکحتـسا  ریاس  نارطم و  سداودمآ و  ياهرهـش  زیورپ  ورـسخ  لاس 605 م . رد  تخانـشن . تیمـسر  هب  ار  ساکف  يروتارپما 
فرصت ار  قشمد  هیکاطنا و  زیورپ  ورسخ  لاس 611 م . رد  دش . وا  نیشناج  سویلکاره  دش و  هتـشک  ساکف  لاس 606 م . رد  درک . فرصت 

زا یکی  زارب  رهـش  لاس 616 م . رد  داتـسرف . ناریا  هب  ار  ع )  ) یـسیع ترـضح  بیلـص  تخادرپ و  سدقملا  تیب  هرـصاحم  هب  سپـس  درک ؛
زا روبع  زا  سپ  نیهاش ، ماـن  هب  زیورپ ، ورـسخ  رگید  یماـن  رادرـس  لاس 617 م . رد  درک . فرـصت  ار  رـصم  زیورپ ، ورـسخ  یمان  نارادرس 

نینچ رد  دندروخ . تسکش  زین  هلطایه  یقرـش  ههبج  رد  نامز  نیمه  رد  درک . فرـصت  ار  ریغـص  يایـسآ  ياهرهـش  زا  يدادعت  هیکوداپاک 
دنک و اهر  ار  تختیاپ  هک  تفرگ  میمصت  سویلکاره  تفرگن . رارق  زیورپ  ورسخ  لوبق  دروم  نکیل  درک  حلص  ياضاقت  سویلکاره  یعضو 

نیب یتخس  گنج  ناتسنمرا  کیدزن  رد  لاس 622 م . رد  دننک . کمک  روتارپما  هب  دندش  رضاح  بصعتم  نایوسیع  نکیل  دورب  هنجاطرق  هب 
هب اکیزال  قیرط  زا  اهرزخ  کـمک  هب  سویلکاره  لاس 623 م . رد  دروخ . تسکش  زاربرهـش  نآ ، رد  هک  تفرگرد  زاربرهـش  سویلکاره و 
هب ریغص  يایسآ  زا  روبع  زا  سپ  زیورپ  ورـسخ  هاپـس  لاس 625 م . رد  داد . تسکش  ناجیابرذآ  رد  ار  زیورپ  ورـسخ  دیـشک و  رکـشل  ناریا 

مه زاب  سویلکاره  لاس 626 م . رد  دندروخ . تسکش  اهیمور  زا  زیورپ  ورسخ  نایهاپس  یشکرکشل  نیا  رد  دیسر . رفسب  لحاس 
______________________________

 . YA ?ng C ?in (. 1)
 . Yang Kuang (. 2)

68 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رد تفرگن و  رارق  لوبق  دروم  نکیل  درک  حلص  ياضاقت  زیورپ  ورـسخ  زا  دعب  لاس  کی  همه  نیا  اب  دمآرب  زیورپ  ورـسخ  اب  گنج  ددصرد 

گنج رادوریگ  رد  تفرگرد . اهیمور  اهیناریا و  نیب  یتخـس  گنج  میدق  ياونین  یکیدزن  رد  دـش . درگتـسد  مزاع  سویلکاره  نامز  نیمه 
ار يو  تخیگنارب ؛ زیورپ  ورـسخ  دـض  رب  ار  مدرم  تاـساسحا  تسکـش ، نـیا  درک . رارف  دـش و  یلوتـسم  زیورپ  ورـسخ  رب  یـسرت  ناـهگان 

. تشذگرد نادنز  رد  لاس 628 م . رد  يو  دنتخادنا . نادنز  هب  دندرک و  ریگتسد 
. دوب کیلوتاک  شیک  نتفریذپ  يو  تنطلس  نارود  هثداح  نیرتمهم  601 م ). - 558  ) دوب « 1  » دراکر ایناپسا  رد  اهتوگیزیو  هاش  ایناپسا :

یناماسبان گنج و  هب  شیرادـمامز  نارود  595 م ). - 592  ) دوب مود  ربدلیش  زیورپ ، ورـسخ  تنطلـس  نارود  رد  ینوگروب  هاش  ینوگروب :
. دوب شردام  یعقاو ، ياورنامرف  و  تشذگ ،

.( 641 م - 612  ) دوب موس  نیطنطسق  سنازیب  روتارپما  سنازیب :
.( 629 م - 594  ) تسا مود  رتولک  زیورپ  ورسخ  تنطلس  نارود  رد  اهکنارف  هاش 

614 م. ياهلاس 612 - رد  دش . وا  نیشناج  یت  گنای - شدنزرف  نکیل  گنای - گرم  زا  دعب  درکیم  تنطلس  یئوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
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. دش هجاوم  یماکان  اب  یلو  درک  هلمح  هرک  هب 
هرک و رب  لمتـشم  دوخ ، تعـسو  تیاهن  رد  نیچ  هرود  نیا  رد  906 م ). - 618  ) دش سیسأت  گنات  هلسلس  یئوس ، هلـسلس  ضارقنا  زا  سپ 

. تشاذگ طاطحنا  هب  ور  يدالیم  مهن  نرق  زا  هلسلس  نیا  دمآ . لمع  هب  سویسوفنک  میلاعت  ساسارب  يرادا  تاحالصا  دوب و  ناتسکرت 
دمآ و لمع  هب  نیچ  تموکح  دننام  زکرمتم  یتموکح  سیسأت  يارب  یتامادقا  دش و  دراو  نپاژ  روشک  هب  ادوب  نییآ  نامز  نیمه  رد  نپاژ :

وتویک اهدعب ، هک  دش  سیسأت  اران  رد  گنات  هلسلس  دیلقت  هب  یتختیاپ  تفای و  يروتارپما  ماقم  وتامای ، هلیبق  سیئر  دیسر . هجیتن  هب  يدح  ات 
نادناخ نیا  هلـسلس  رـس  دنتـشاد . طلـست  یتنطلـس  رابرد  رب  نرق  نیدنچ  اراویجوف  نادناخ  يدالیم  متفه  نرق  زاغآ  رد  تفرگ . ار  نآ  ياج 
رارقرب یفیاوطلا  كولم  ماجنارـس  دیدرگ و  روتارپما  فعـض  ببـس  نادناخ  نیا  ذوفن  669 م ). - 614  ) تسا « 2  » اراتاماک ون - یموتاکان -

. دش
______________________________

 . Rekared (. 1)
 . Nakatomi -No -Kamatara (. 2)

69 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هنیدـم هب  هکم  زا  رکب  وبا  قافتا  هب  ص )  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  لاس 622 م . رد  ینعی  زیورپ ، ورـسخ  تنطلـس  نارود  ياهلاس  زا  یکی  رد 

نیب لاـس 627 م . رد  داد و  خر  قدـنخ  هوزغ  لاـس 625 م . رد  دـحا و  هوزغ  رد 624 م . ردـب ، هوزع  لاس 623 م . رد  دومرف و  ترجاـهم 
. دش دقعنم  ياهماندهع  هیبیدح  لحم  رد  شیرق  رافک  ناناملسم و 

.( 629 م - 628  ) مود دابق 

حلـص هماندهع  یطیارـش  تحت  مور  تلود  اب  راک  يادـتبا  رد  يو  تسـشن . تخت  هب  هیوریـش )  ) دابق شدـنزرف  زیورپ ، ورـسخ  علخ  زا  دـعب 
ضرم هب  التبا  رثا  رد  یلوق  هب  وا  دوخ  رادوریگ  نیا  رد  تخادرپ و  یناساس  ناگدازهاش  راتـشکوتشک  هب  هک  تشذگن  يرید  درک . دقعنم 

. دش هتشک  رگید  لوق  هب  تشذگرد و  نوعاط 
. تفرگ نشج  هینطنطسق  رد  ار  دوخ  يزوریپ  یقرش  مور  روتارپما  سویلکاره  مود ، دابق  تنطلس  نارود  رد  مور :

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دش حتف  ص )  ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  تیافکاب  تسد  هب  هّکم  لاس 629 م . رد  مود  دابق  تنطلس  نارود  رد 

.( 652 م - 629  ) وا نانیشناج  موس و  ریشدرا 

وا یتسرپرس  هب  بسـشگرذآ  هام  دندناشن و  تنطلـس  تخت  هب  ار  دابق  لاسدرخ  رـسپ  ریـشدرا  روشک ، ناگرزب  هیوریـش ، تشذگرد  زا  دعب 
رد دش ؛ نوفسیت  فرـصت  مزاع  مور  روتارپما  سویلکاره  رظن  بلج  زا  سپ  تفرن . رابریز  زیورپ  ورـسخ  رادرـس  زاربرهـش  نکیل  دش . نییعت 
زا دـعب  دیـشکن ، لوط  هاـم  ود  زا  شیب  مه  وا  دوـخ  تموـکح  یلو  تفرگ . تسد  رد  ار  تکلمم  ماـمز  تشک و  ار  ریـشدرا  لاس 629 م ،.

ریشناوج لاس 630 م . رد  دوب . هاتوک  یلیخ  مه  يو  تنطلس  تدم  تسشن . تخت  هب  مراهچ  زمره  هون  موس  ورـسخ  لاس  نیمه  رد  زاربرهش 
لاس 631 م. رد  درک . افعتسا  تنطلس  زا  دوب ، زجاع  تکلمم  نوزفازور  تالکـشم  لح  زا  نوچ  تسـشن و  تنطلـس  هب  زیورپ  ورـسخ  رـسپ 

تخت هب  زیورپ  ورسخ  ردارب  هدنب ، بساتشگ 
70 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هب يرگید  زا  دعب  یکی  تخدیمرزآ  تخدناروپ و  ینعی  زیورپ  ورسخ  نارتخد  زا  نت  ود  يو  زا  دعب  درکن و  یماود  نادنچ  مه  وا  تسـشن .
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یقاب خیرات  رد  اهنآ  زا  یمان  زج  هک  دناهدرک  تنطلـس  مراهچ  ورـسخ  مجنپ و  زمره  مان  هب  رگید  نت  ود  لاس 631 م . رد  دندیسر . تنطلس 
م. لاـس 632  رد  تفاـی . تسد  ناریا  تختیاـپ  رب  دوـب ، زیورپ  ورـسخ  باـقعا  زا  یکی  هک  ورـسخ  دازخرف  ناـمز ، نیمه  رد  تسا . هدـنامن 

نیدـهاجم تسد  هب  ینارحب  تیعقوم  نیا  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  روشک  روما  مامز  دوب ، یناـساس  ناـگدازهاش  زا  یکی  هک  موس  درگدزی 
. داد نایاپ  نامدود  نیا  تموکح  هب  دش و  دراو  یناساس  تلود  رکیپ  رب  يدیدش  رایسب  هبرض  مالسا  روشرپ 

: دوب نینچ  زورنآ  يایند  ياهروشک  ریاس  ياهدادیور  نیرتمهم 
بیرق درک و  تکرح  ماش  بناج  هب  نایمور  اب  گنج  دصق  هب  رفن  رازه  یس  بیرق  یهاپس  اب  ص )  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  لاس 630 م . رد 

رکب وبا  ، 634 لاس 632 - زا  تشذـگرد . ص )  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  لاس 631 م . رد  درک . تماـقا  كوبت  لـحم  رد  زور  تسیب  تدـم 
( حوتفلا حتف   ) دنواهن گنج  رد  ار  درگدزی  نایهاپس  ناناملسم ، لاس 641 م . رد  دیسر . رمع  هب  تفالخ   643 لاس 634 - زا  درک و  تفالخ 

. درک تفالخ  نامثع   655 لاس 643 - زا  دمآرد . صاع  نب  ورمع  فرصت  هب  رصم ، لاس 642  رد  دنداد و  تسکش 
.( 649 م - 626  ) تشاد مان  گنوست  هت  نامزنآ  رد  نیچ  روتارپما  906 م ). - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

هعـسوت اهکنارف  ورملق  يو  ییاورناـمرف  هرود  رد  639 م ). - 629  ) دوـب لوا  « 1  » ربوگاد نیژنوورم ، هلـسلس  زا  اهکنارف  هاـشداپ  هسنارف :
مامت اریز  دـندوب  هراکیب  هب  بقلم  دنتـشاد و  یهاش  زا  یمـسا  اـهنت  هک  دـندمآ  راـک  يور  یناـهاشداپ  ربوگاد ، تشذـگرد  زا  دـعب  تفاـی .

. دوب هدش  زکرمتم  رابرد  ناراکشیپ  تسد  رد  تارایتخا 
زا دـیدرگ . اهاتپوگ  نیـشناج  هندرو  هلـسلس  دـش  امرفمکح  ناتـسودنه  رد  اهنوه  موجه  زا  دـعب  هک  یجرم  جره و  لابند  هب  ناتـسودنه :

. تشذگرد لاس 647 م . رد  هک  تسا  اشراه  هلسلس  نیا  فورعم  نیطالس 
______________________________

 . Dagobere (. 1)
71 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یناساس ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 

226 م. کباب 212 - رسپ  لوا  ریشدرا  . 1
271 م. لوا 241 - ریشدرا  رسپ  لوا  روپهاش  . 2

272 م. لوا 271 - روپهاش  رسپ  لوا  زمره  . 3

275 م. لوا 271 - روپهاش  رسپ  لوا  مارهب  . 4
282 م. لوا 275 - مارهب  رسپ  مود  مارهب  . 5

لوا 282 م. زمره  رسپ  موس  مارهب  . 6
301 م. لوا 282 - روپهاش  رسپ  یسرن  . 7

310 م. یسرن 301 - رسپ  مود  زمره  . 8
مود 310 م. زمره  رسپ  یسرنرذآ  . 9

379 م. مود 310 - زمره  رسپ  فاتکالا ) وذ   ) مود روپهاش  . 10
383 م. مود 379 - زمره  رسپ  مود  ریشدرا  . 11

388 م. مود 384 - روپهاش  رسپ  موس  روپهاش  . 12

399 م. مود 388 - روپهاش  رسپ  مراهچ  مارهب  . 13
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420 م. مود 399 - روپهاش  رسپ  لوا  درگدزی  . 14
438 م. لوا 420 - درگدزی  رسپ  مجنپ  مارهب  . 15
457 م. مجنپ 438 - مارهب  رسپ  مود  درگدزی  . 16
459 م. مود 457 - درگدزی  رسپ  موس  زمره  . 17
483 م. مود 459 - درگدزی  رسپ  لوا  زوریف  . 18
487 م. مود 483 - درگدزی  رسپ  لوا  شالب  . 19

498 م. لوا 487 - زوریف  رسپ  لوا  دابق  . 20
502 م. لوا 498 - دابق  ردارب  بساماج  . 21

531 م. - 502 مود ) راب   ) لوا زوریف  رسپ  لوا  دابق  . 22
579 م. لوا 531 - دابق  رسپ  ناوریشونا  . 23

590 م. ناوریشونا 579 - رسپ  مراهچ  زمره  . 24
72 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

627 م. مراهچ 590 - زمره  رسپ  مود  ورسخ  . 25
629 م. زیورپ 627 - ورسخ  رسپ  هیوریش )  ) مود دابق  . 26

مود 629 م. دابق  رسپ  موس  ریشدرا  . 27
مراهچ 629 م. زمره  هون  موس  ورسخ  . 28

زیورپ 629 م. ورسخ  رسپ  ریشناوج  . 29
زیورپ 630 م. ورسخ  رتخد  تخد  ناروپ  . 30
زیورپ 631 م. ورسخ  رتخد  تخدیمرزآ  . 31
مراهچ 631 م. زمره  هون  هدنب  بساتشگ  . 32

زیورپ 631 م. ورسخ  هون  مجنپ  زمره  . 33
ناوریشونا 631 م. رسپ  هاشنادزی  هون  مراهچ  ورسخ  . 34

مراهچ 631 م. ورسخ  ردارب  مود  زوریف  . 35
ناوریشونا 631 م. هون  مجنپ  ورسخ  . 36

652 م. زیورپ 632 - ورسخ  هون  رایرهش و  رسپ  موس  درگدزی  . 37

دندوبن یناساس  هلسلس  زا  هک  یناهاش 

لوا 420 م. درگدزی  نادنواشیوخ  زا  ورسخ  . 1
نارهم 590 م. هداوناخ  سیئر  یناریا  رادرس  مشش ، مارهب  . 2

596 م. ناسارخ 592 - مکاح  ماتسیب  . 3

زیورپ 629 م. ورسخ  رادرس  زاربرهش  . 4
73 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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مالسا زا  دعب  ناریا  مود  شخب 

هراشا

75 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

مالسا روهظ  لوا  لصف 

هراشا

اب نراقم  571 م . ياهلاس 569 - نیب  هلصاف  رد  هک  تسا  یـشیرق  مشاه  نبا  بلطملا  دبع  نبا  هّللا  دبع  دنزرف  ص )  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ 
شردام دیسر ، یگلاس  شش  نس  هب  هک  یماگنه  داد و  تسد  زا  ار  شردپ  دوخ  رمع  لیاوا  رد  ترـضح  دمآ . ایند  هب  ناوریـشونا  تنطلس 

دبع هک  تشذگن  يدـنچ  تفرگ . رارق  بلطملا  دـبع  ینعی  دوخ  گرزبردـپ  یتسرپرـس  تحت  ترـضح  تشذـگرد . زین  بهو  رتخد  هنمآ 
وبا قافتا  هب  یناوج  رد  ترـضح  دـش . يو  یتسرپرـس  رادهدـهع  ترـضح  گرزب  يومع  بلاط  وبا  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  زین  بلطملا 

زا دوب  ترضح  يراکتسرد  راشرس و  شوه  تواکذ و  زا  یکاح  هک  يراثآ  يراجت  ياهترفاسم  نمـض  دیزرو . لاغتـشا  تراجت  هب  بلاط 
هدافتسا اب  لاوحا  نیمه  نراقم  دش . فورعم  نیما  دمحم  هب  برع  لیابق  نایم  رد  هدیدنسپ  تافص  نیمه  نتشاد  لیلد  هب  دش و  رادومن  يو 

دودح 40 هک  هجیدخ  اب  یگلاس  نس 25  رد  هک  دیشکن  یلوط  تخادرپ . تراجت  هب  هجیدخ  مان  هب  برع  لومتم  نانز  زا  یکی  هیامرـس  زا 
تاقوا بلغا  وا  درک . رایتخا  ینیـشنهشوگ  دوب ، هدش  يرپس  شرمع  زا  لاس  دودح 40  هک  ینامز  رد  ترـضح  درک . جاودزا  تشاد ، لاس 

يارب
76 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

م. لاـس 610  رد  تسا . یقاـب  زوـنه  هک  هوـک  نیا  زا  يراـغ  رد  تفریم . دوـب ، هدـش  عـقاو  هکم  یقرـشلامش  رد  هک  ارح  هوـک  هب  تداـبع 
. دش لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  یحو  رابنیتسخن 

اهنت تشادن و  ینادنچ  تفرـشیپ  لوا  لاس  دنچ  تدم  رد  يو  توعد  درک . هناگی  يادـخ  شتـسرپ  يارب  مدرم  توعد  هب  عورـش  ترـضح 
يرافغ و رذ  وبا  یشبح و  لالب  رکب و  وبا  و  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  هجیدخ و  هلمج  نآ  زا  دندش ؛ فرشم  مالسا  سدقم  نید  هب  یمک  هدع 

یبهذم تارکاذم  يارب  ناناملـسم  تاعامتجا  رما ، يادـتبا  رد  درب . مان  دـیاب  ار  هثراح  نبا  دـیز  صاقو و  یبا  نبا  دعـس  نافع و  یبا  نامثع 
. دندشیم عمج  مه  رود  ربمغیپ  باحصا  زا  یکی  هناخ  رد  ینامز  هوک و  رد  یهاگ  نانآ  دوب و  يرس 

شیرق هلیبق  دوب ، اـهتب  نتـسکش  دـیدج  نید  هماـنرب  ماجنارـس  هک  اـجنآ  زا  تخاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  تلاـسر  ترـضح  لاـس  هس  زا  سپ 
ار ترضح  دشن ، اهنآ  دیاع  ياهجیتن  هار  نیا  زا  نوچ  یلو  دندرک . يو  شنزرس  يریگولج و  رومأم  ار  ترضح  يومع  دندش و  برطـضم 
زا ياهدـع  ترـضح ، دـیدباوص  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  نانآ  تفلاخم  راک  دـندرک . دـیدهت  لتق  هب  ار  يو  دـنداد و  رارق  نعل  نعط و  دروم 
هب ادخ  هب  نامیا  تهج  زا  حیـسم و  نید  وریپ  هک  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  تیامح  تحت  دـندرک و  ترجاهم  هشبح  هب  ایرد  هار  زا  ناناملـسم 

، هزمح مایا  نیمه  رد  دـندش . فورعم  نیرجاـهم  هب  دوب ، نت  رب 83  غلاب  اهنآ  دادعت  هک  تیعمج  نیا  دـنتفرگ . رارق  دوب  رتکیدزن  ناناملـسم 
دش و فرـشم  مالـسا  سدقم  نید  هب  دوب  برع  نیذفنتم  زا  هک  باطخ  نبا  رمع  هک  تشذـگن  يرید  دـش و  ناملـسم  ترـضح  نآ  يومع 

مه هب  تبـسن  یتح  دنتـشادنرب . ناناملـسم  رازآ  زا  تسد  مه  زاب  نافلاخم  فاصوا ، نیا  اب  دش . مالـسا  قنور  ثعاب  ود  نیا  ندروآ  مالـسا 
نیا رد  هک  ار  ياهماندـهع  لاس 617 م . رد  دـننک . عطق  بلطم  ینب  مشاه و  ینب  اب  یلک  روطهب  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  هک  دـندش  دـهعتم 

رتگنت ناناملـسم  رب  هصرع  زورهبزور  روکذـم ، دادرارق  دافم  يارجا  هجیتن  رد  دـنتخیوآ . هبعک  راوید  هب  دوب ، هدـش  دـقعنم  ناـنآ  نیب  هنیمز 
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يو فسأت  ثعاب  دندوب ، ص )  ) ربمغیپ گرزب  نایماح  زا  هک  ود  نیا  گرم  دـنتفای . تافو  بلاط  وبا  هجیدـخ و  تثعب ، مهد  لاس  رد  دـش .
دیما هب  تفر ؛ دوب  هکم  بونج  یگنـسرف  ود  رد  هک  فئاط  رهـش  هب  دوبن ، لاکـشا  زا  یلاـخ  ص )  ) ربمغیپ يارب  هکم  رد  تماـقا  نوچ  دـش .

ناگرزب زا  اصوصخم  فئاط  یلاها  زا  ترضح  دنک . ادیپ  ینارای  اجنآ  رد  هکنآ 
77 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ار شندمآ  لقا  هکنیا ال  رب  ینبم  ار  ربمغیپ  ياضاقت  یتح  دندرکن و  تقفاوم  ترـضح  داهنـشیپ  اب  نانآ  نکیل  دیبلط ، يرای  فیقث  ینب  هلیبق 
مـسارم رد  نامز  نیمه  دنک و  تعجارم  هکم  هب  هک  دش  راچان  ترـضح  دندیناروش ، وا  دض  رب  ار  مدرم  دنتفریذپن و  دـننکن ، اشفا  فئاط  هب 

دارفا زا  نت  شـش  درک . توعد  مالـسا  سدقم  نید  هب  دندوب ، هدـمآ  هکم  هب  برثی  زا  هک  ار  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دارفا  زا  یعمج  جـح ،
. دندش دوخ  هلیبق  نایم  رد  مالسا  نید  ناغلبم  زا  دوخ ، نطوم  هب  تعجارم  رد  دندیورگ و  ترضح  هب  هلیبق  ود  نیا 

زا هک  نز  درم و  رفن   73 تثعب ، مهدزیس  لاس  رد  دندرک و  تعیب  مالـسا  ربمغیپ  اب  دندمآ و  هکم  هب  رگید  نت  هدزاود  جح  ماگنه  دعب  لاس 
ناگتـسب دننام  هکم  ناملـسم  نیرجاهم  ترـضح و  زا  هک  دندش  دهعتم  ترـضح  روضح  رد  دندمآ و  هکم  هب  دندوب ، جرزخ  سوا و  لیابق 

. دندش فورعم  راصنا  هب  تعامج  نیا  تبسانم  نیمه  هب  هک  دننک  تیامح  دوخ 
رفن کی  هلیبق  ره  زا  هک  دندش  قفتم  هدیقع  نیا  رب  ماجنارس  دندوزفا و  ربمغیپ  اب  دوخ  ینمشد  رب  شیرق  هکم ، زا  نیملـسم  ترجاهم  زا  دعب 

فانم دبع  هداوناخ  هجیتن  رد  دتفیب و  لیابق  مامت  هدهع  رب  ربمغیپ  نوخ  بیترت  نیدب  هک  دنناسرب  لتق  هب  ار  ترـضح  اقفتم  ات  دوش  بلطواد 
هب دیناباوخ و  دوخ  باوختخر  رد  ار  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  هنابش  دش و  علطم  هسیـسد  نیا  زا  ترـضح  دنوش . زجاع  ربمغیپ  یهاوخنوخ  زا 

تفالخ مایا  رد  خیرات  نیا  دش و  فورعم  یبنلا  ۀنیدم  هب  خـیرات  نیمه  زا  برثی  تفرگ . شیپ  ار  برثی  هار  لاس 622 م . رد  رکب  وبا  قافتا 
برثی رد  نایدوهی  دوجو  يرگید  دوب و  هکم  اب  رهـش  نآ  تباقر  یکی  هنیدم ، هب  ترجه  لیالد  دیدرگ . ناناملـسم  خیرات  أدبم  امـسر  رمع 

. دندوب هدرک  رضاح  ادخ  تینادحو  هدیقع  جیورت  يارب  ار  هنیمز  هک 
: دوشیم میسقت  شخب  ود  هب  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  مالسا  خیرات 

( تلم تیبرت  هرود   ) یکم هرود  . 1
( تلود سیسأت  هرود   ) یندم هرود  . 2

: تسا هدش  میسقت  شخب  ود  هب  تشاد ، ار  لوا  شقن  یمالسا  تلود  تلم و  داجیا  رد  هک  دیجم  نآرق  تهج  نیمه  هب 
یکم ياههروس  - 1

78 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
یندم ياههروس  - 2

ربارب رد  دوب ، هدرکن  دـشر  یفاک  دـح  هب  ناناملـسم  یلم  يورین  اـت  دوب . یبرم  ملعم و  ینامـسآ و  میلعت  غلبم  ص )  ) ربماـیپ یکم ، هرود  رد 
: دندوب هدش  زکرمتم  هاگیاپ  هس  رد  ناناملسم  هرود  نیمه  رد  دشن . زاغآ  ناناملسم  فرط  زا  یگنج  هنوگچیه  نمشد  هناحلسم  تاضرعت 

. دوب يداقتعا  شبنج  زاغآ  هطقن  هک  هکم  - 1
. دندرک لابقتسا  یمرگ  هب  مالسا  زا  شمدرم  زا  يرایسب  هک  هنیدم  - 2

. دوب هداد  هانپ  هدیدمتس  ناناملسم  هب  هک  زاجح  کیدزن  یحیسم  روشک  ینعی  هشبح  - 3
ار ناتسبرع  تدحو  هکنآ  مود  دنک و  ارجا  ار  دوخ  یناهج  تیرومأم  هکنآ  لوا  درکیم : بیقعت  ار  گرزب  فده  ود  ص )  ) مالـسا ربمغیپ 

. درادرب نایم  زا  ار  یبهذم  فالتخا  دنک و  نیمأت 
مرکا ربمغیپ  دیمان . یمالسا  تاحوتف  هرود  ار  نآ  ناوتیم  هک  دوشیم  عورش  مالسا  خیرات  رد  ياهرود  هنیدم ، هب  ترـضح  دورو  ماگنه  زا 
هنیدم رد  ترضح  فقوت  لاس  هد  تدم  رد  مالسا  خیراوت  ناخروم  تخادرپ . یلخاد  روما  میظنت  هب  هلصافالب  هنیدم  هب  دورو  زا  دعب  (ص )
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هاپس مالسا ، نارادرس  زا  یکی  هک  ییاهگنج   ) هیرس و 48  تشاد ) ار  هاپس  یهدنامرف  تمـس  ربمغیپ  دوخ  اهنآ  رد  هک  ییاهگنج   ) هوزغ  27
. دناهدرک تبث  درکیم ) یهدنامرف  ار 

. میزرویم تردابم  اهنآ  نیرتمهم  رکذ  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  لصفم  رایسب  قوف  ياهگنج  حرش 

ردب هوزغ 

رافک و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نارای  نیب  یتخـس  گنج  هنیدم ) هکم و  نیب  ياههاچ  هتـشر  مان   ) ردـب لحم  رد  623 م ).  ) يرجه مود  لاس  رد 
. دش رجنم  رافک  تسکش  هب  هک  تفرگرد  شیرق 

دحا هوزغ 

تفرگرد یگنج  تسا ، هدش  عقاو  هنیدم  یگنـسرف  ود  رد  هک  دـحا  هوک  هنماد  رد  رافک  ناناملـسم و  نیب  624 م ).  ) ترجه موس  لاـس  رد 
. دش یهتنم  ناناملسم  تسکش  هب  هک 

79 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

قدنخ هوزغ 

هک دندرک  رفح  یقدنخ  هنیدم  رود  دوب ، یناریا  ناناملسم  هزات  زا  یکی  هک  یسراف  ناملس  داهنـشیپ  ربانب  625 م ).  ) يرجه مراهچ  لاس  رد 
ع)  ) یلع تسد  هب  دودـبع  نبا  ورمع  راـکیپ  نیا  رد  تفرگرد و  نتهبنت  گـنج  نیفرط  نیب  ماجنارـس  دـندشن . نآ  زا  روبع  هب  رداـق  راـفک 

رافک ناناملسم و  نیب  627 م ).  ) يرجه مشش  لاس  رد  دنتشگزاب . هکم  هب  دندش و  حلص  تساوخرد  هب  روبجم  رافک  هجیتن  رد  دش . هتـشک 
. دریگن تروص  یگنج  نیفرط  نیب  لاس  هد  تدم  هک  دش  ررقم  نآ  بجوم  هب  دقعنم و  ياهماندهع  هیبیدح  لحم  رد  شیرق 

تردابم رگید  هوزغ  دـنچ  هب  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  نیملـسم ، تسد  هب  هکم  حـتف  ات  قدـنخ  هوزغ  زا  ینعی  يرجه  متـشه  ات  مراهچ  لاـس  زا 
زا یکی  هک  يربیخ  بحرم  گـنج  نیا  رد  داـتفا . قاـفتا  يرجه  متفه  لاـس  رد  هوزغ  نیا  تسا . ربیخ  هوزغ  اـهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـیزرو 

ناهاشداپ و رابرد  راپـسهر  یناگدـنیامن  ص )  ) ربمغیپ نامرف  هب  لاس  نیمه  رد  دـش . هتـشک  ع )  ) یلع تسد  هب  دوب ، دوهی  گرزب  ياـسؤر 
. دندش نیرحب  هشبح و  رصم ، یقرش ، مور  ناریا ، هلمج  زا  ناتسبرع ، نیمزرس  زا  جراخ  يارما 

هکم حتف 

نیا رد  دندروخ . تسکش  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  یلو  داتـسرف  نایمور  گنج  هب  یهاپـس  ص )  ) ربمغیپ 629 م ).  ) يرجه متشه  لاس  رد 
حتف ددصرد  ص )  ) ربمغیپ ببس  نیمه  هب  دندوب . هتسب  هیبیدح  رد  نیملسم  اب  هک  دندرک  ياهماندهع  نتسکش  هب  تردابم  شیرق  رادوریگ ،

نارود ياهدادیور  نیرتگرزب  زا  یکی  هکم  حتف  دنتسکش . ار  هکم  ياهتب  یمامت  دندرک و  فرصت  یناسآ  هب  ار  هکم  نیملـسم  دمآرب . هکم 
رد دـحاو  تـلود  کـی  لیکـشت  يارب  تـهجره  زا  ار  هـنیمز  يزوریپ  نـیا  اریز  دوـشیم . بوـسحم  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربـمغیپ  یگدـنز 

. تخاس هدامآ  ناتسبرع 
80 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

كوبت هوزغ 

زا یتمـسق  درک و  تکرح  ماش  بناج  هب  نایمور  اب  گنج  دـصق  هب  نت  رازه  بیرق  یهاپـس  اب  ص )  ) ربمغیپ 630 م ).  ) يرجه مهن  لاس  رد 
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ناناملسم و نیب  هکنآ  زا  لبق  نکیل  درک  تماقا  زور  تسیب  بیرق  كوبت  لحم  رد  درک و  فرـصت  ناتـسبرع  لامـش  رد  ار  مور  تافرـصتم 
مالـسا ربمغیپ  دوب ، هدش  دراو  ص )  ) ربمغیپ نایهاپـس  نارای و  هب  یـشکرکشل  نیا  رد  هک  یناوارف  تامدص  هب  رظن  دریگرد ، یگنج  نایمور 

ار ناماس  نآ  یلاها  دش و  نمی  راپـسهر  ع )  ) یلع ص )  ) ربمغیپ نامرف  هب  يرجه  مهد  لاس  رد  درک . رداص  ار  هاپـس  تشگزاب  نامرف  (ص )
یناطحق و بارعا  زا  یعمج  دـندش ، مالـسا  سدـقم  نید  هب  فرـشم  هک  نمی  یلاها  زا  هتـشذگ  درک . توعد  مالـسا  سدـقم  نید  لوبق  هب 

. دندیورگ دیدج  نییآ  هب  زین  يریمح  كولم  ناگدنامزاب 

ص)  ) ربمغیپ تافو 

رفـس نیرخآ  جح ، نیا  دش . هکم  مزاع  هنیدم  زا  ادـخ  هناخ  ترایز  دـصق  هب  مالـسا  ربمغیپ  631 م ).  ) يرجه مهد  لاس  هدـعق  يذ  رد 25 
تدم 23 زا  سپ  يرجه  مهدزای  لاس  رفـص  رخاوا  رد  هنیدم ، هب  تعجارم  زا  سپ  اریز  دش . فورعم  عادولا  ۀـجح  هب  هک  دوب  ص )  ) ربمغیپ

. دومرف تلحر  مالسا ، سدقم  نید  هب  مدرم  توعد  لاس 
هب هنیدم ) هکم و  نایم   ) مخ ریدغ  لحم  رد  هک  دوب  نیا  داد ، خر  ص )  ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  تعجارم  ماگنه  هک  یمهم  ثداوح  هلمج  زا 

لوق هب  انب  دومرف . فقوت  دوبن ، ندمآ  دورف  يارب  یبسانم  لحم  هکنیا  اب  دـنوش ، ادـج  مه  زا  دنتـساوخیم  وا  ناهارمه  نارای و  هک  یماگنه 
هالوم تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  ع )  ) یلع ناوزاـب  هبطخ ، داریا  زا  سپ  دـنداد . بیترت  ترـضح  يارب  يربنم  نارتش  زاـهج  زا  ناـخروم ،

. هالوم یلعف 
«1 «. » تسوا يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هکره  »

______________________________

ص 508. ج 1 ، یتیآ ، میهاربا  دمحم  همجرت  یبوقعی ، خیرات  بوقعی ، یبا  نبا  دمحا  (. 1)
81 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 661 م - 632 .( ) ق 41 ه . - 11  ) نیدشار يافلخ  مود  لصف 

.( 634 م - 632 .( ) ق 13 ه . - 11  ) رکب وبا  تفالخ  - 1

مخل لآ  تموکح  درک و  فرصت  ار  هریح  دیلو  نبا  دلاخ  يرجه  لاس 12  رد  634 م ). - 632 .( ) ق 13 ه . - 11  ) رکب وبا  تفالخ  نامز  رد 
نایهاپـس اب  كومری  لحم  رد  تشاد ، هدهع  هب  ار  ماش  هاپـس  یهدنامرف  تمـس  هک  حارج  هدیبع  وبا  لاس  نیمه  رد  تخادـنارب . ار  هرذانم ) )

نیا هجیتن  رد  دش و  نانآ  بیـصن  یگرزب  حـتف  رمع  تفالخ  نامز  رد  ینعی  يرجه  لاس 13  رد  دیگنج و  یقرـش  مور  روتارپما  سویلکاره 
«1 . » دمآرد ناناملسم  فرصت  هب  ندرا  رهن  ناروح و  لبج  یناگرزاب  ياههار  حتف ،

______________________________

ص 654. ج 1 ، بهذلا ، جورم  ص 47 . ج 1 ، نودلخ ، نبا  ربعلا ، ص 219 ، ج 3 ، هباغلا ، دسا  ر ك . (. 1)
.626 ص 59 - ج 2 ، افصلا ، ۀضور 

82 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 643 م - 634 .( ) ق 23 ه . - 13  ) باطخ نبا  رمع  تفالخ 

یگنج مالسا  هاپـس  هدنامرف  یفقث  هدیبع  وبا  یناساس و  هاشداپ  موس  درگدزی  رادرـس  نمهب  نیب  يرجه  لاس 13  رد  رمع  تفالخ  ناـمز  رد 
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نامرف هب  653 م ).  ) يرجه لاس 14  رد  دش ، یفقث  هدـیبع  وبا  تسکـش  هب  رجنم  هک  تفرگرد  تسا  فورعم  رـسج )  ) لپ گنج  مان  هب  هک 
دبع نبا  ریرج  اب  هلباقم  رومأم  نارهم  ناریا  نارادرس  زا  یکی  درگدزی  فرط  زا  درک ، تکرح  ناریا  تمس  هب  یلجب  هّللا  دبع  نبا  ریرج  رمع 

نیمه رد  دش  ناریا  هاپس  تسکـش  یناریا و  رادرـس  لتق  هب  رجنم  هک  تفرگرد  نیفرط  نیب  هفوک ) کیدزن   ) هلیخن لحم  رد  گنج  دش ، هّللا 
رومأم ار  ناسارخ  لک  دبهپـس  ینعی  دازخرف ، متـسر  درگدزی  دـش ، ناریا  تختیاپ  ریخـست  رومأم  صاقو  یبا  نبا  دعـس  رمع  نامرف  هب  لاـس 
دوجو اـب  هک  تفرگرد  نیفرط  نایهاپـس  نیب  یتخـس  گـنج  هیـسداق  لـحم  رد  يرجه  لاس 15  رد  درک ، صاـقو  یبا  نبا  دعـس  اـب  هلباـقم 

. داتفا ناناملسم  تسد  هب  ناریا  ینایواک  شفرد  يو  نایهاپس  ندش  هدیشاپ  زا  سپ  دش و  هتشک  دازخرف  متسر  یناریا  نارادرس  تمواقم 
کلاـمم تختیاـپ  مکح  رد  هک  ار  قشمد  رهـش  كوـمری  حـتف  زا  سپ  دـیلو  نبا  دـلاخ  حارج و  هدـیبع  وـبا  635 م ).  ) يرجه لاـس 14  رد 
فرـصت هب  زین  ار  سوطرط  هیقذال و  ةامح و  صمح و  ياهرهـش  636 م ).  ) يرجه لاس 15  رد  دندرک و  فرصت  دوب  یقرش  مور  ییایـسآ 
هماندهع اصخش  رمع  هک  دندش  میلست  هب  رضاح  یطرش  هب  رهش  یلاها  دندرک ، هرـصاحم  ار  سدقملا  تیب  لاس  نیمه  رد  دندروآ  رد  دوخ 

هب ار  لحم  نآ  تموکح  هماندهع ، ياضما  سدقملا و  تیب  تمس  هب  تکرح  زا  سپ  تفریذپ و  ار  اهنآ  داهنـشیپ  رمع  دنک ، اضما  ار  حلص 
هب لاس  نیمه  رد  دمآرد و  صاقو  یبا  نبا  دعـس  فرـصت  هب  نایناساس  تختیاپ  نیادـم  يرجه  لاس 16  رد  داد ، ع )  ) بلاـط یبا  نبا  یلع 
رد درک  روبجم  هیزج  تخادرپ  لوبق  میلـست و  هب  ار  زاوها  یناسآ  هب  هک  دش  ناتـسزوخ  حتف  رومأم  هبعـش  نبا  ةریغم  هرـصب  یلاو  يو  نامرف 

نیـشناج رهـش  نیا  جـیردت  هب  هک  تخاس  برع  لیابق  نارجاهم  يارب  ار  هفوک  رهـش  رمع  ناـمرف  هب  صاـقو  یبا  نبا  دعـس  يرجه  لاس 17 
اب صاع  نبا  ورمع  يرجه  لاس 18  رد  دش ، هریح 

83 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
مزاع سپـس  دـیناسر . لین  يداو  هب  ار  دوخ  داد و  تسکـش  ار  رـصم  یمور  نارمکح  نایهاپـس  مطقملا  لبج  هنماد  رد  رمع  تفلاخم  دوجو 
كاخ رسارس  فرصت  زا  سپ  642 م ).  ) يرجه لاس 22  رد  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  زین  ار  ردنب  نآ  هام  راهچ  زا  سپ  دش و  هیردنکـسا 
نّرقم نبا  ناـمعن  رمع ، ناـمرف  هب  يرجه  لاـس 21  رد  دیـشوپ . مشچ  سنوت  هب  هلمح  لاـیخ  زا  دـیناسر و  هیلاـح  سلبارط  هب  ار  دوخ  رـصم 

. دیگنج ناناملسم  اب  دنواهن  یکیدزن  رد  نازوریف  یهدنامرف  هب  درگدزی  هاپس  دش . یناساس  هاشداپ  نیرخآ  موس  درگدزی  اب  گنج  رومأم 
ات اریز  دندیمان . حوتفلا  حتف  ار  گنج  نیا  بارعا  تبسانم  نیمه  هب  دش و  ناناملسم  بیـصن  حتف  دش ، هتـشک  مالـسا  هاپـس  هدنامرف  هکنآ  اب 

يرعـشا یـسوم  وبا  یهدـنامرف  هب  مالـسا  نایرکـشل  لاس  نیمه  رد  دوب . هدـماین  شیپ  اهنآ  يارب  تیمها  یگرزب و  نادـب  یحتف  خـیرات  نآ 
، سموق ير ، 642 و 643 م ).  ) يرجه ياهلاس 22 و 23  رد  دندروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  هوکتـشپ  رونید و  دننام  ناریا  یبرغ  ياهرهش 
، مق ياهرهش  یسوم  وبا  نایهاپـس  يرجه  ياهلاس 23 و 24  رد  دمآرد و  ناناملـسم  فرـصت  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  ناجیابرذآ  ناجنز و 

«1 . » دندرک فرصت  زین  ار  ناهفصا  ناشاک و 

.( 655 م - 643 .( ) ق 35 ه . - 23  ) نامثع تفالخ 

يو دش . نیملـسم  هفیلخ  نافع  نبا  نامثع  دـمآ ، رد  ياپ  زا  ؤلؤل  وبا  هب  بقلم  زوریف  تسد  هب  رمع  643 م ).  ) يرجه لاس 23  رد  هکنیمه 
رتروهلعـش بارعا  لیابق  نایم  ار  قاـفن  ینمـشد و  شتآ  زورهبزور  ببـس  نیمه  هب  دوب و  تیاـفکیب  سفنلا و  فیعـض  نکیل  یقتم  يدرم 

هفیلخ رب  تبقاع  ع ،)  ) یلع نبا  نسح  ریبز و  هحلط و  نارـسپ  عافد  دوجو  اـب  دنتـشادن ، یـشوخلد  ناـمثع  تفـالخ  زا  هک  نایـشروش  درک .
«2 . » دنتشک يرجه  لاس 35  رد  ار  يو  دنتفای و  تسد 

______________________________

ص ج 2 ، يریون ، فیلأت  برالا ، تیاهن  ص 281 . ج 2 ، يرکبراید ، فیلأت  سیمخ ، خیرات  ص 231 ، ج 2 ، ریبکلا ، تاـقبط  ر ك . (. 1)
ص 662. ج 1 ، بهذلا ، جورم  ص 61 . ج 4 ، ریثا ، نبا  فیلأت  هباغلا ، دسا  . 89
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ص 2065. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 621 . یلکرز ، مالعا  ، 198 ، 189 ص 127 ، ج 3 ، لماکلا ، ر ك . (. 2)
.522 ص 492 ، ج 8 ، ریسلا ، بیبح  . 72 ص 53 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

84 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 655 م - 640 .( ) ق 40 ه . - 35 ( ) ع  ) بلاطیبا نبا  یلع  تفالخ 

ار مدرم  ریبز  هحلط و  مایا  نیا  رد  تشامگ و  تمه  نامثع  ناـمز  لاـمع  نتـشادرب  دـالب و  ماـکح  رییغت  هب  تفـالخ  لوبق  زا  دـعب  ع )  ) یلع
. دندرکیم کیرحت  ع )  ) یلع تفالخ  دضرب 

يرجه لاس 36  رد  دش و  هرصب  مزاع  نایشروش  یبوکرـس  يارب  ع )  ) یلع دندرک . فرـصت  ار  هرـصب  ع ،)  ) یلع تفالخ  نافلاخم  ماجنارس 
رب راوس  هشیاع  گنج  نیا  رد  نوچ  دـش . رجنم  نایـشروش  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  هبیرخ  لحم  رد  نیفرط  نیب  یتخـس  گنج  (656 م ).

. دش فورعم  لمج  گنج  هب  گنج  نیا  درکیم ، قیوشت  ع )  ) یلع اب  گنج  هب  ار  هاپس  رتش ، يالاب  زا  دوب و  هدش  يرتش 
. دش ع )  ) یلع اب  گنج  هب  ممـصم  صاع  نبا  ورمع  کیرحت  هب  هیواعم  نکیل  درک . تعیب  هب  توعد  ار  هیواعم  ع )  ) یلع گنج ، نیا  زا  دعب 

دـش مولعم  هکنیمه  دـندرک . ییارآفص  مه  ربارب  رد  نیفرط  هام ، کی  زا  شیب  ماش ) هفوک و  نیب   ) نیفـص لـحم  رد  يرجه  لاس 37  رد 
دننک باختنا  مکح  ود  نیفرط  دش  ررقم  درک و  هکراتم  ياضاقت  صاع  ورمع  دیدحالـص  اب  هیواعم  درک ، دـنهاوخ  هبلغ  ع )  ) یلع نایهاپس 

. دننک ارجا  دننادب و  مرتحم  ار  ود  نآ  مکح  و 
زا ياهدع  نیمکح ، مکح  مالعا  زا  سپ  دندیزگرب . تیمکح  هب  ار  يرعشا  یسوم  وبا  ع )  ) یلع نارادفرط  صاع و  ورمع  هیواعم  نارادفرط 

ناناملـسم رازآ  لتق و  هب  دـندز و  زابرـس  ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  تسا ، دـنوادخ  طقف  نیملـسم  نیب  مکاح  هک  هناهب  نیا  هب  ع ،)  ) یلع ناوریپ 
. تشک ار  اهنآ  زا  يداـیز  هدـع  ناورهن  گـنج  رد  659 م ).  ) يرجه لاس 39  رد  ع )  ) یلع دـنفورعم . جراوخ  ماـن  هب  عمج  نیا  دـنتخادرپ .
هس دش و  بورضم  يدارم  مجلم  نبا  نمحرلا  دبع  تسد  هب  هفوک  دجـسم  رد  ع )  ) یلع 660 م ).  ) يرجه لاس 40  رد  هک  تشذگن  يرید 

. دیسر تداهش  هب  دعب  زور 

.( 661 م .( ) ق 41 ه . ( ) ع  ) نسح ماما  تفالخ 

. دندرک کیرحت  هیواعم  اب  گنج  هب  ار  يو  دندرک و  تعیب  ع )  ) یلع گرزب  رسپ  ع ،)  ) نسح ماما  اب  هفوک  یلاها  ع )  ) یلع تداهش  زا  دعب 
مور روتارپما  رگید  فرط  زا  درک و  زورب  شنایهاپس  نیب  فالتخا  فرط  کی  زا  نکیل  دش  هنیدم  مزاع  هفوک  زا  یهاپـس  اب  ع )  ) نسح ماما 

یقرش
85 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

مالسا سدقم  نید  ظفح  يارب  هک  دید  نآ  رد  تحلصم  ماما ، ورنیا  زا  دنک . ناربج  ار  مالسا  نایهاپـس  زا  اهیمور  ياهتـسکش  تساوخیم 
سپ دش . لیمحت  ع )  ) نسح ماما  رب  حلص  یلخاد ، یجراخ و  یسایس  عاضوا  ندوبن  دعاسم  لیلد  هب  تقیقح  رد  ینعی  دنک . حلص  هیواعم  اب 

هب يرجه  لاس 50  رد  دش و  مومـسم  دوخ  نارـسمه  زا  یکی  تسد  هب  رهـش  نآ  رد  دش و  هنیدـم  مزاع  ع )  ) نسح ماما  هیواعم  اب  حلـص  زا 
«1 . » دیسر تداهش 

______________________________

.6 ص 1 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 270 ص 263 - لاوطلا ، رابخا  ص 641 . ج 1 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ر ك . (. 1)
.2726 ص 2713 - ج 7 ، يربط ، خیرات  . 143 ص 141 - ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

87 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 749 م - 661 .( ) ق 132 ه . - 41  ) يوما يافلخ  موس  لصف 

هیواعم دش . ضوع  یمالسا  تموکح  عضو  یلک  هب  داتفا و  هیما  ینب  تسد  هب  یمالسا  تموکح  تفالخ و  ع )  ) نسح ماما  يافعتسا  زا  دعب 
هب دوب ، ناناملسم  همه  هب  قلعتم  هک  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  درک و  مهارف  یتنطلـس  هاگتـسد  دوخ  يارب  679 م ). - 661 .( ) ق 60 ه . - 41)

نیمه رد  دشن . لیان  اجنآ  فرـصت  هب  نکیل  درب  هلمح  هینطنطـسق  هب  رایـسب  یهاپـس  اب  668 م ).  ) يرجه لاس 48  رد  داد . صاـصتخا  دوخ 
یبوکرـس زا  سپ  دـش و  سنوت  تموکح  رومأم  هیواـعم  ناـمرف  هب  عفاـن  نبا  ۀـبقع  دـندش . نادرگيور  مالـسا  نید  زا  سنوت  یلاـها  لاـس 

لماع مکح ، نبا  ناورم  هب  يرجه  لاس 56  رد  هیواعم  درک . انب  سنوت  رد  ار  ناوریق  رهش  یلاو ، تماقا  يارب  يرجه  لاس 50  رد  نایشروش 
. درکن ادیپ  یقیفوت  تیرومأم  نیا  رد  ناورم  دریگب . تعیب  دیزی  شرسپ  تفالخ  يارب  ناماس  نآ  یلاها  زا  هک  داد  روتسد  هنیدم  رد  دوخ 
نبا نمحرلا  دبع  ریبز و  نبا  هّللا  دبع  ورمع  نبا  هّللا  دبع  و  ع )  ) یلع نبا  نیسح  ینعی  ص )  ) مالسا ربمغیپ  گرزب  هباحـص  زا  نت  راهچ  اریز 

، دـیزی يارب  زاجح  یلاها  رثکا  زا  هشیاع  کمک  هب  تفر و  هنیدـم  هب  اصخـش  هیواـعم  ماجنارـس  دـندرک . عاـنتما  تعیب  نیا  لوبق  زا  رکب  وبا 
تعیب

88 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تشذگرد يرجه  لاس 60  رد  هنارباج  تموکح  لاس  زا 19  دعب  هیواعم  تفرگ .

هنایلاس ییایرد  تالمح  ربارب  رد  هک  ق ). 66 ه . - 48 .( ) 685 م - 668  ) دوب مراهچ  نیطنطسق  سنازیب ، روتارپما  هیواعم ، تفالخ  نارود  رد 
. درک عافد  هینطنطسق  زا  ناناملسم 

. دوب عافد  هلیسو  دش ، عارتخا  نامز  نیمه  رد  هک  ینانوی  شتآ 

.( 683 م - 679 .( ) ق 64 ه . - 60  ) دیزی تفالخ 

تداهـش البرک و  هعجاف  اهنآ  نیرتمهم  هک  هنامحریب  راتـشکوتشک  زج  تدم  نیا  رد  دیـشکن . لوط  مین  لاس و  هس  زا  شیب  دیزی  تفالخ 
لاس رد  دیزی  گرم  زا  دـعب  دادـن . يور  يرگید  هعقاو  دوب ، يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  رد  ترـضح  نآ  رادافو  نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما 

. تفر رانک  شیوخ  ماقم  زا  درکن و  تفالخ  هام  شش  زا  شیب  هک  دش  یناث  هیواعم  شدنزرف  بیصن  تفالخ  يرجه   64
، دـندش وا  اب  تعیب  هب  رـضاح  مه  هیما  ینب  زا  ياهدـع  یتح  دـندرک . تعیب  ریبز  نبا  هّللا  دـبع  اب  هکم  یلاها  یناـث  هیواـعم  يافعتـسا  زا  سپ 
رد يرجه  لاس 64  رد  درک . يراددوخ  ناشیا  تعیب  لوبق  زا  تشاد  هیما  ینب  نادناخ  هب  تبـسن  هک  يدـیدش  هنیک  لیلد  هب  هّللا  دـبع  نکیل 

. دش رجنم  هّللا  دبع  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  یتخـس  گنج  ریبز  نبا  هّللا  دبع  نارادـفرط  نایوما و  نیب  قشمد  هطوغ  رد  طهار  جرم  لحم 
هبعش سـسؤم  صخـش  نیا  دنداد . وا  هب  تعیب  تسد  یلاها ، دش و  قشمد  دراو  هیما  ینب  هدنیامن  مکح  نبا  ناورم  نایوما ، يزوریپ  زا  سپ 

«1 . » تشذگرد يرجه  لاس 65  رد  مکح  نبا  ناورم  دندش . فورعم  ناورم  لآ  هب  هک  تسا  هیما  ینب  يافلخ  زا  يرگید 

.( 705 م - 684 .( ) ق 86 ه . - 65  ) ناورم کلملا  دبع 

يرای هب  هفوک  رد  یفقث  هدیبع  وبا  دـنزرف  راتخم  يرجه  لاس 66  رد  تسـشن . وا  ياج  هب  کلملا  دبع  شدنزرف  ناورم ، تشذگرد  زا  دـعب 
هیما ینب  تفالخ  زا  هک  اهیناریا  زا  ياهدع 

______________________________

.3082 ص 2916 - ج 7 ، يربط ، خیرات  . 308 ص 277 - لاوطلا ، رابخا  . 66 ص 58 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  ر ك . (. 1)
89 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 84 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ار البرک  هعجاف  نـالماع  زا  يداـیز  هدـع  هفوک ، رب  ـالیتسا  زا  سپ  درک و  ماـیق  ـالبرک  يادهـش  یهاوخنوخ  هب  دنتـشادن  ینادـنچ  تیاـضر 
. دش هتشک  دروخ و  تسکش  ریبز  نبا  هّللا  دبع  ردارب  بعصم  زا  لاس  نیمه  رد  تشاد . فرصت  رد  ار  قارع  يرجه  لاس 67  ات  يو  تشک .

یفقث فسوی  نبا  جاجح  هفیلخ ، نامرف  هب  يرجه  لاس 72  رد  تشک . ار  بعصم  دیشک و  رکشل  هفوک  هب  کلملا  دبع  يرجه  لاس 71  رد 
نافلاخم یبوکرس  زا  دعب  جاجح  دش . هتـشک  گنج  نیح  رد  ریبز  نبا  هّللا  دبع  يرجه  لاس 73  رد  دش . ریبز  نبا  هّللا  دبع  یبوکرس  رومأم 

. دروآرد کلملا  دبع  تعیب  هب  ار  ناتسبرع  رگید  طاقن  زاجح ،

.( 714 م - 705 .( ) ق 96 ه . - 86  ) کلملا دبع  نبا  دیلو 

لاس 88 رد  دیلو  دمآرد . ناناملـسم  فرـصت  هب  ناتـسودنه  زا  یتمـسق  رهنلا و  ءاروام  شکارم و  کلملا ، دبع  نب  دـیلو  تفالخ  نامز  رد 
ریـصن نب  یـسوم  دیلو ، تفالخ  نامز  رد  داهن . انب  تسا ، یمالـسا  ياهانب  نیرتمهم  فیدر  رد  هک  ار  قشمد  يوما  عماج  706 م ).  ) يرجه

لاس 92 رد  دیناسر . سلطا  سونایقا  لحاوس  هب  ار  دوخ  اقیرفا  لامش  رسارس  فرـصت  زا  سپ  اقیرفا ، لامـش  رد  یمالـسا  تافرـصتم  مکاح 
هب ار  دوخ  دـندرک و  روبع  تسا ، هدـش  عقاو  اقیرفا  نایم  هک  ياهگنت  زا  نایهاپـس ، زا  ياهدـع  داـیز  نبا  قراـط  ناـمرف  هب  710 م ).  ) يرجه

. دش فورعم  قراطلا  لبج  هب  روبزم  هگنت  دعب  هب  نآ  زا  دندیناسر و  ایناپسا  یبونج  یحاون 

.( 719 م - 717 .( ) ق 101 ه . - 99  ) زیزعلا دبع  نبا  رمع 

هک ار  ع )  ) یلع هب  نداد  مانـشد  تفالخ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  هک  تسا  يوما  يافلخ  نیرتمانـشوخ  زا  یکی  ناورم  نبا  زیزعلا  دبع  نبا  رمع 
. درک عونمم  دوب ، هدش  موسرم  هیواعم  تفالخ  نامز  رد 

.( 742 م - 723 .( ) ق 125 ه . - 105  ) کلملا دبع  نبا  ماشه 

741  ) يرجه لاس 124  رد  دمآرد . مالسا  نایهاپـس  فرـصت  هب  هسنارف  بونج  ناتـسکرت و  هیزاقفق و  زا  یتمـسق  ماشه ، تفالخ  نامز  رد 
لترام لراش  زا  هیتاوپ  لحم  رد  مالسا  هاپس  م ).

90 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رد دنتسناوتن  ناناملـسم  رگید  تسکـش ، نآ  زا  سپ  اریز  تساپورا  خیرات  عیاقو  نیرتمهم  زا  دادیور  نیا  دروخ . تسکـش  هسنارف  روتارپما 

. دنهد همادا  دوخ  يورشیپ  هب  هقطنم  نیا 

.( 749 م - 744 .( ) ق 132 ه . - 127  ) دمحم نبا  ناورم 

. دندش ضرقنم  يوما  يافلخ  يو  گرم  اب  دش و  یناسارخ  ملسم  وبا  نایهاپس  بولغم  هک  تسا  يوما  هفیلخ  نیرخآ  دمحم  نبا  ناورم 

يوما يافلخ  تفالخ  تدم  مان و 

: دندیسر تفالخ  هب  ریز  حرش  هب  دندوب ، یناورم  هیقب  ینایفس و  اهنآ  لوا  رفن  هس  هک  نت  هلسلس 14  نیا  زا 
ق. 60 ه . نایفس 41 - یبا  نبا  ۀیواعم 

ق. 64 ه . هیواعم 60 - نبا  دیزی 
ق. یناث 64 ه . هیواعم 

ق. 65 ه . مکح 64 - نبا  ناورم 
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ق. 86 ه . ناورم 65 - کلملا  دبع 
ق. 96 ه . - 86 لوا ) دیلو   ) کلملا دبع  نبا  دیلو 

ق. 99 ه . کلملا 96 - دبع  نبا  نامیلس 
ق. 101 ه . زیزعلا 99 - دبع  نبا  رمع 

ق. 105 ه . - 101 مود ) دیزی   ) کلملا دبع  نبا  دیزی 
ق. 125 ه . کلملا 105 - دبع  نبا  ماشه 

ق. 126 ه . - 125 مود ) دیلو   ) دیزی نبا  دیلو 
ق. 126 ه . موس ) دیزی   ) دیلو نبا  دیزی 

ق. 127 ه . دیلو 126 - نبا  میهاربا 
ق. 132 ه . ناورم 127 - نبا  دمحم  نبا  ناورم 

91 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1258 م - 749 .( ) ق 656 ه . - 132  ) یسابع يافلخ  مراهچ  لصف 

هراشا

ماش زا  درک و  تماما  يوعد  یلع  نبا  دمحم  مان  هب  ص )  ) ربمغیپ يومع  سابع  ناگداون  زا  یکی  کلملا ، دبع  نبا  ماشه  تفالخ  نامز  رد 
هّللا و دبع  دوخ  ناردارب  قافتا  هب  میهاربا  شرسپ  يو  تشذگرد  زا  سپ  دینادرگ . رهنلا  ءاروام  ناسارخ و  رومأم  یتاعد  دوخ  تماقا  لحم 

توعد سابع  ینب  اب  تعیب  لوبق  هب  ار  مدرم  ناسارخ  رد  هک  یناسک  زا  یکی  دـندرک . توعد  هیما  ینب  اب  تفلاخم  هب  ار  ناناملـسم  روصنم ،
يوما هفیلخ  نیرخآ  ناورم  هاپـس  باز  دور  رانک  رد  هک  تشذگن  يرید  درک . طوقـس  هفوک  يرجه  لاس 132  رد  دوب . ملسم  وبا  درکیم ،

. دش رامورات  تسکش و  مهرد 

.( 753 م - 749 .( ) ق 136 ه . - 132  ) حافس هّللا  دبع  تفالخ 

یسابع هفیلخ  نیلوا  هک  حافس  دندرک . تعیب  حافس  سابعلا  وبا  اب  رهش  نآ  یلاها  دمآرد ، سابع  لآ  نایعیش  فرصت  هب  هفوک  هکنآ  زا  سپ 
رارق دوب ، تارف  برغم  رد  ناریا  یمیدق  ياهرهش  زا  یکی  هک  رابنا  رهش  ار  دوخ  تختیاپ  حافس  دش . طلسم  قارع  رب  تعرس  هب  تسا ،

92 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تیمسر هب  ار  یمور  ياهناتسا  رب  پاپ  تموکح  ریبک  نیتناتسنک  رـصیق  یلعج ، يدنـس  دافم  دانتـسا  هب  هفیلخ ، نیا  تفالخ  نارود  رد  داد .

«1 . » دیسر تابثا  هب  لاس 1450 م . رد  كردم  نیا  ندوب  یلعج  هک  دسانشیم 

.( 774 م - 753 .( ) ق 158 ه . - 136  ) روصنم رفعج  وبا  تفالخ 

لاس رد  دش . هتشک  ملـسم  وبا  يو  نامرف  هب  يرجه  لاس 137  رد  تسـشن . تفالخ  هب  روصنم  شردارب  حافـس ، هّللا  دبع  تشذگرد  زا  دعب 
هب دمحم  هک  دیـشکن  یلوط  درک . مایق  روصنم  دض  رب  هنیدم  رد  هیکزلا  سفنلا  هب  بقلم  دمحم ، مان  هب  يولع  ناگرزب  زا  یکی  يرجه   145

راگزور نآ  ات  هک  دادغب  رهش  هفیلخ ، روتسد  هب  انب  يرجه  لاس 135  رد  دندش . هدنکارپ  شناوریپ  دیسر و  تداهـش  هب  هفیلخ  لامع  تسد 
755  ) يرجه ات 138  دایز  نبا  قراط  ریـصن و  نب  یـسوم  يزوریپ  نامز  زا  دیدرگ . هفیلخ  تختیاپ  دـش و  هداهن  انب  دوبن ، شیب  ياهدـکهد 
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هک دوب  يرهف  نمحرلا  دبع  نبا  فسوی  اهنآ  نیرخآ  دشیم و  هرادا  دندرکیم ، بوصنم  قشمد  يافلخ  هک  یماکح  تسد  هب  سلدـنآ  م ).
ریما ار  دوخ  روصنم ، تفالخ  نارود  رد  ینعی  يرجه  لاس 138  رد  نمحرلا  دبع  دروخ . تسکـش  لوا  نمحرلا  دبع  زا  هبطرق  یکیدزن  رد 

. دش سیسأت  ایناپسا  نایوما  هلسلس  بیترت  نیدب  دناوخ و  سلدنآ 

.( 785 م - 774 .( ) ق 169 ه . - 158  ) يدهم تفالخ 

فیقث هلیبق  رجاهم  بارعا  زا  یکی  هک  مربلا  فسوی  مان  هب  یصخش  يرجه  لاس 160  رد  تسشن . تفالخ  هب  يدهم  شرسپ  روصنم  زا  دعب 
دیزی تسد  هب  اروف  یلو  دروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  ناسارخ  یقرـش  یحاون  مامت  درک و  تماما  يوعد  ناـسارخ  یقرـش  تمـسق  رد  دوب ،

هب زات  تخات و  زا  سپ  نوراـه  دوخ  رـسپ  یهارمه  هب  يدـهم  يرجه ، لاس 163  رد  دیـسر . لتق  هب  دادغب  رد  دـش و  ریگتـسد  هفیلخ  لماع 
هفیلخ نایهاپس  تسد  هب  اما  درک  ییادخ  يوعد  رهنلا  ءاروام  رد  عنقم  لاس  نیمه  رد  درک . تعجارم  دادغب  هب  یقرش  مور  ياهرهش 

______________________________

، فلسلا براجت  . 414 ص 413 - لاوطلا ، رابخا  . 282 ص 257 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 350 ص 329 - ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ر ك . (. 1)
.104 ص 93 -

93 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش لوتقم  بولغم و 

.( 786 م - 785 .( ) ق 170 ه . - 169  ) يداه تفالخ 

نسح ماما  ناگداون  زا  یکی  هک  یلع  نبا  نیسح  يرجه  لاس 169  رد  دش . يداه  شگرزب  رسپ  بیصن  تفالخ  يدهم ، تشذگرد  زا  دعب 
. دیسر تداهش  هب  هکم  کیدزن  رد  هفیلخ  لامع  تسد  هب  لاس  نیمه  رد  درک و  مایق  هفیلخ  دض  رب  هنیدم  رد  دوب  (ع )

ناشیا نایم  رد  دـندرک و  مایق  هنیدـم  رد  ع )  ) یلع لآ  نارادـفرط  زا  یعاـمتجا  785 م ).  ) يرجه لاس 168  رد  يداـه  تفـالخ  نارود  رد 
درک رارف  رصم  هب  سیردا  دندناباوخ ، ار  شروش  افلخ  لامع  نوچ  بلاطیبا . نبا  یلع  نبا  نسح  نبا  هّللا  دبع  نبا  سیردا  مان  هب  دوب  یسک 

. درک سیسأت  هسرادا  مان  تحت  ار  يولع  هلسلس  هتس ، هیحان  رد  تفر و  شکارم  هب  اجنآ  زا  و 

.( 808 م - 786 .( ) ق 193 ه . - 173  ) دیشرلا نوراه  تفالخ 

یکمرب و دـلاخ  نبا  ییحی  تسد  هب  ار  تفالخ  روما  مامز  رما ، يادـتبا  رد  يو  تسـشن . تفالخ  هب  نوراـه  شردارب  يداـه  گرم  زا  دـعب 
، نوراه تفالخ  تدـم  رد  درک . بوصنم  ناتـسنمرا  ناجیابرذآ و  تموکح  هب  ار  ییحی  نبا  لضف  يرجه  لاس 176  رد  درپس و  وا  نارـسپ 
وا یمان  ریزو  یگتسیاش  ینادراک و  تامحز و  نوهرم  رتشیب  تکوش  تردق و  نیا  دش و  يدایز  تردق  تکوش و  بحاص  یـسابع  تلود 

یکاب یسانشانقح  زا  روصنم  دوخ  دج  دننام  نوراه  هنافـسأتم  دوب . دمحم  یـسوم و  رفعج و  لضف و  وا  نارـسپ  یکمرب و  دلاخ  نبا  ییحی 
ار یکمرب  رفعج  يرجه  لاس 187  رد  درک و  نیگنر  ناشیا  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هکمارب  نادناخ  شزرارپ  تامدخ  لباقم  رد  تشادـن و 

یبوکرـس مزع  هب  تشاذـگ و  دادـغب  رد  ار  نیما  دـمحم  دوخ  گرزب  رـسپ  يرجه  لاـس 193  رد  تخادـنارب . ار  هکمارب  نادـناخ  تشک و 
«1 . » دش نفد  سوط  رد  تشذگرد و  هار  نیب  رد  يرامیب  تلع  هب  یلو  دش  ناسارخ  مزاع  جراوخ 

______________________________

ص ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 387 ص 342 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 5398 . ج 13 ، يربط ، خیرات  ر ك . (. 1)
94 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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تردابم لراش  796 م . ياهلاس 791 - نیب  هلمج  زا  تسویپ . عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  یمهم  ثداوح  دیـشرلا  نوراه  تفالخ  نارود  رد 
( اـهگنیکاو  ) اـهنمرون لاـس 793 م . رد  دــینادرگ . ضرقنم  ار  اـهنآ  تموـکح  درک و  ناتــسراجم  ياـهراوآ  دــض  رب  یــشکرکشل  هـب 

. دش ییاهتموکح  سیسأت  هب  رجنم  هک  دندرک  زاغآ  ایوانیدناکسا  زا  ار  دوخ  هنابلطهعسوت  ياهیشکرکشل 
زا لهاج  یمدرم  اب  ندش  هیاسمه  اهنمرژ و  نیمزرـس  فرـصت  زا  سپ  هک  دوب  هسنارف  ردـتقم  روتارپما  یناملراش  اب  رـصاعم  دیـشرلا  نوراه 

یلعف هگلج  رد  هک  اـهراوآ  دـنلتوژ و  هریزج  هبـش  نکاـس  ياـهنمرون  دنتـشاد و  تنوکـس  بلا  هناـخدور  يارواـم  رد  هک  اهوالـسا  لـیبق 
فورعم نارادرــس  زا  یکی  لاس 791 م . رد  دیـشک و  رکـشل  اهراوآ  اصوصخم  اهنآ و  دـضرب  راـب  نیدـنچ  دـندربیم ، رـس  هب  ناتـسراجم 

زرم نیدـنچ  دوخ  یقرـش  کلامم  تسارح  يارب  یناملراش  دروآ . تسد  هب  يدایز  میاـنغ  دـش و  لـخاد  راوآ  تکلمم  بلق  هب  یناـملراش 
هب م . لاـس 800  رخاوا  رد  تشاذـگ . دوخ  نابـصنمبحاص  نیرتدـماراک  فک  رد  ار  اـهنآ  هرادا  ماـمز  داد و  لیکـشت  يدحرـس ) تلاـیا  )

، دـش بوصنم  همکحم  تسایر  تمـس  هب  اجنآ  رد  نوچ  دـنک و  عافد  پاپ  زا  نایعدـم  لباقم  رد  ات  دـش  مور  مزاع  موس  نوئل  پاپ  توعد 
مان هب  يزرم  یتلایا  یلفـس  شیرتا  ایلع و  شیرتا  رد  دروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  شیرتا  لاس 788 م . رد  یناملراش  داد . پاـپ  هب  ار  قح 

. درک سیسأت  راوآ  موق  موجه  زا  يریگولج  يارب  یقرش  ورملق 
المع يدوزب  هک  داتـسرف  هیقیرفا  تموـکح  هب  دوـب  باز  نارمکح  هک  ار  بلغـالا  مـیهاربا  800 م ).  ) يرجه لاس 184  رد  دیـشرلا  نوراه 

. دندرکیم ظفح  دوخ  ياههکس  رد  ار  وا  مان  هفیلخ ، یناحور  ماقم  مارتحا  تیاعر  يارب  وا  نادنزرف  یلو  دش  لقتسم 

.( 813 م - 808 .( ) ق 198 ه . - 193  ) نیما تفالخ 

نیمه رد  دـندیزگرب . تفالخ  هب  دوب  نیما  هب  بقلم  تشاد و  مان  دـمحم  هک  ار  وا  رتگرزب  رـسپ  نوراه ، تشذـگرد  زا  دـعب  دادـغب  یلاـها 
مان هب  نوراه  نارسپ  زا  رگید  یکی  مه  نایناریا  نامز 

______________________________

.247 ص 228 - ج 3 ، ریسلا ، بیبح  . 375 ص 339 - ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 466 - 411
95 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رومأم ار  یسیع  نبا  یلع  دوخ ، ردارب  یبوکرس  يارب  نیما  دندرک . ملع  نیما  لباقم  رد  دوب ، یناریا  شردام  هک  ار  نومأم  هب  بقلم  هّللا  دبع 
رد یتخـس  گنج  يرجه  لاس 195  رد  دـش . یـسیع  نبا  یلع  زاتوتخات  زا  يریگولج  رومأـم  نیـسح  نبا  رهاـط  نومأـم ، فرط  زا  درک .
هب دادغب  يرجه ، لاس 198  رد  دش . وا  رادرس  ندش  هتشک  نیما و  نایهاپس  تسکش  هب  رجنم  هک  تسویپ  عوقو  هب  هاپس  ود  نیب  ير  کیدزن 

. تسشن تفالخ  هب  ورم  رد  امسر  نومأم  دش و  هتشک  نیما  رادوریگ  نیا  رد  دمآرد و  نیسح  نبا  رهاط  فرصت 

.( 833 م - 813 .( ) ق 218 ه . - 198  ) نومأم تفالخ 

هراشا

. دنک لقتنم  یلع  لآ  هب  نایسابع  زا  ار  تفالخ  هک  دش  نآ  رب  وا  یناریا  ریزو  یسخرس  لهـس  نبا  لضف  تفالخ ، هب  نومأم  ندیـسر  زا  سپ 

. تفریذـپ ار  وا  رظن  نومأم  دـنادرگ . شیوخ  دـهعیلو  ار  ع )  ) اضرلا یـسوم  نبا  یلع  هک  تشاداو  ار  نومأـم  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب 
امسر نومأم  فرط  زا  يرجه  لاس 201  رد  دش و  سوط  مزاع  هنیدم  زا  راچان  هب  تشادـن ، راک  نیا  هب  یلیامت  هکنیا  اب  ع )  ) اضر ترـضح 
لهس نبا  لضف  ناشیا  رظن  بلج  يارب  نومأم  دش . سابع  ینب  شروش  تفلاخم و  ثعاب  رما  نیمه  نکیل  دش . بوصنم  يدهعتیالو  ماقم  هب 

هیکاطنا و ات  تخات و  ناـنبل  دودـح  هب  نومأـم  يرجه  لاس 215  رد  دـناسر . تداهـش  هب  درک و  مومـسم  زین  ار  اـضر  ترـضح  تشک و  ار 
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رد تشذـگرد . سوـطرط  یکیدزن  رد  يرجه  لاس 218  رد  تعجارم  ماگنه  دـش و  رـصم  مزاـع  ماـش  قیرط  زا  درک و  يورـشیپ  سوطرط 
نیا دـش و  بوـصنم  نادـمه  تموـکح  هب  نومأـم  بناـج  زا  هک  دوـب  هفیلخ  نارادرـس  زا  یکی  یلجع  فـلد  وـبا  نومأـم ، تفـالخ  نارود 

همیمض زین  ار  دنواهن  ناهفـصا و  يرجه  لاس 281  رد  زیزعلا  دبع  نبا  رمع  دیـسر . وا  ناگداون  زیزعلا و  دـبع  شرـسپ  هب  ثرا  هب  تموکح 
207 - 206  ) نینیمیلا وذ  رهاط  اب  تسا  رصاعم  نومأم ، لاحرههب  دنتشادرب . نایم  زا  ار  ناشیا  هلسلس  یـسابع  رگید  ماکح  درک . دوخ  ورملق 

«1 .(. » ق 213 ه . - 207  ) رهاط نبا  ۀحلط  و  ق ). ه .
عوقو هب  ناهج  ناریا و  رد  وا ، نارصاعم  نومأم و  تفالخ  تدم  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

______________________________

ج ریسلا ، بیبح  . 494 ص 460 - ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 442 ص 441 - لاوطلا ، رابخا  . 458 ص 418 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  ر ك . (. 1)
.264 ص 252 - ، 2

96 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
: تسا نینچ  تسویپ ،

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
ای تخبـشوخ )  ) دیعـس ناتـسبرع  اهنآ  زا  یکی  هک  دندرکیم  میـسقت  تمـسق  هس  هب  اوه  بآ و  تهج  زا  ار  ناتـسبرع  میدق ، ناینانوی  نمی :

اتبـسن بوـطرم و  ياوـه  بآ و  ياراد  اـیرد  اـب  ترواـجم  تلع  هب  تسا و  هدـش  عـقاو  ناتـسبرع  هریزج  یبرغبوـنج  رد  هـک  تـسا  نـمی 
نیا زا  جراخ  هک  ییاهرهـش  نکیل  دشیم . نییعت  یماکح  هکم  هنیدـم و  نمی و  هرادا  يارب  سابع  ینب  يافلخ  نارود  رد  تسا . زیخلـصاح 

هیزجت هب  ور  یـسابع  يافلخ  ورملق  هک  ینامز  يرجه  موس  نرق  زاغآ  رد  دنتـشاد . تیعبت  یلحم  خویـش  زا  ابلاغ  دـندوب ، ییاـیفارغج  هزوح 
دبع درک ، لالقتـسا  يوعد  ناسارخ  رد  نینمیلا  وذ  رهاط  هک  ینامز  نامه  رد  دندرک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  زین  نمی  نانارمکح  تشاذـگ ،

یضارا زا  يدایز  تمسق  هک  دش  سیسأت  نمی  رد  دایز  ینب  هلسلس  بیترت  نیا  هب  هک  تشارفارب  لالقتسا  مچرپ  ریبز ، رهش  رد  دایز  نبا  هّللا 
تموـکح نمی  رد  819 م ). .( ) ق ه .  204  ) داـیز نبا  هّللا  دـبع  نبا  دـمحم  نومأـم ، تفـالخ  نارود  رد  تشاد . دوـخ  فرـصت  رد  ار  نمی 

. درکیم

اقیرفا

نسح ماما  هون  هّللا ، دبع  نبا  سیردا  دنهد . جاور  برغم  رد  ار  یعیش  دیاقع  دندرک  یعـس  هک  دندوب  ياهلـسلس  نیلوا  نایـسیردا  شکارم :
.( ق 172 ه .  ) لاس رد  دیدرگ و  اقیرفا  لامش  سپس  رصم و  هب  رارف  هب  روبجم  تشاد و  تکرـش  نایـسابع  هیلع  نایولع  مایق  رد  هک  دوب  (ع )

شرسپ دیدرگ . مومسم  دیـشرلا  نوراه  کیرحت  هب  هک  تشذگن  يرید  دیمان . ماما  ار  دوخ  دش و  باختنا  ربرب  لیابق  ییاوشیپ  هب  (788 م ).
لاس نامه  رد  يو  زا  دعب  دـش . هسرادا  تختیاپ  هک  دومن  انب  شکارم  رد  ار  ساف  رهـش  828 م ). - 793 .( ) ق 213 ه . - 177  ) مود سیردا 

. دش وا  نیشناج  یناث  سیردا  نبا  دمحم 
223 - 201  ) دوب لوا  هّللا  هدایز  هبلاغا  ياورنامرف  نومأم ، تفالخ  نارود  رد  سنوت :

97 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هریزج زا  یمهم  تمـسق  رمتـسم ، ياهگنج  رثا  رب  هک  دوریم  رامـش  هب  هبلاغا  هلـسلس  يارما  نیرتگرزب  زا  یکی  وا  837 م ). - 816 .( ) ق ه .
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. دومن انب  دیدجت  ار  ناوریق  دجسم  درک و  حتف  ار  لیسیس 

اپورا

هب اهراغلب  هلمح  لباقم  رد  تیقفوم  اـب  لاس 813 م . رد  يو  820 م ). - 813  ) تسا مجنپ  يوئل  سنازیب )  ) یقرش مور  روتارپما  یقرـش : مور 
دش و هتشک  ياهسیسد  رثا  رب  تبقاع  دینادرگ . دقعنم  اهنآ  اب  لاس  تدم 30  هب  گنج  هکراتم  نامیپ  لاس  نامه  رد  درک و  عافد  هینطنطـسق 

لاس نامه  رد  دـندرک و  نوریب  وا  فرـصت  زا  ار  ترک  هریزج  ناناملـسم  لاـس 824 م . رد  829 م ). - 820  ) دش وا  نیـشناج  مود  لیئاخیم 
. دش وا  نیشناج  سولیفوئل  شرسپ  يو  گرم  زا  دعب  دنداد . رارق  دوخ  مجاهت  دروم  ار  لیسیس  هریزج 

یلخاد تاشاشتغا  تسا . لوا  مکح  نیشناج  يو  852 م ). - 822 .( ) ق 238 ه . - 206  ) دوب مود  نمحرلا  دبع  سلدنآ ، يوما  ریما  ایناپـسا :
زا دندوب ، ایناپسا  ياهنیمزرس  رد  هک  ینایوسیع  اب  ار  دروخودز  داهن و  انب  ار  اثیروم  رهش  830 م ).  ) يرجه لاس 216  رد  درک . بوکرس  ار 

. تفرگ رس 
.( 839 م - 802  ) درکیم تنطلس  « 1  » تربگا ناتسلگنا ، رد  ناتسلگنا :

. دش دئوس  دراو  لاس 829 م . رد  « 2  » راگسنآ سیدق  طسوت  تیحیسم ، دئوس :
هک دوب ، « 3  » ویپول یئول  هب  بقلم  یناملراش و  رـسپ  اهنت  يو  840 م ). - 814  ) دوب لوا  یئول  نایژنلوراک ، هلـسلس  زا  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

تخیر و ورف  دوب ، هدش  عقاو  شریسم  رد  هک  یفقـس  لاس 817 م . رد  دندناوخیم . سانشادخ  ار  وا  شنارـصاعم  مزعیب و  ار  وا  ناخروم ،
نپپ و رتول ، ياهمان  هب  رـسپ  هس  ياراد  يو  دنک . نیعم  دوخ  ینیـشناج  يارب  یبیترت  ات  دمآرب  ددص  رد  تهج  نیدب  دـش . وا  تشحو  ببس 

. دش هتشون  لاس 817 م . رد  میسقت  نامرف  دوب . یئول 
______________________________

 . Egbert (. 1)
 . Ansgar (. 2)

 . Louis Lepieu (. 3)
98 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ریو اب  یهاشداپ  هب  یئول  نت و  یکآ  یهاشداپ  هب  نپپ  دیدرگ . کیرش  ردپ  اب  تنطلس  رد  دش و  باختنا  ردپ  ینیشناج  هب  رتول  رتگرزب  رسپ 
لاس 823 رد  نز  نیا  زا  درک و  جاودزا  ریواب  ماکح  زا  یکی  رتخد  اب  دوخ  رـسمه  تشذگرد  زا  دـعب  ویپول  یئول  اما  دـندش ، دزمان  مهوب  و 

م.
دوش ررقم  یمهس  يروتارپما  کلامم  زا  شناردارب  دننام  زین  لراش  يارب  هک  دوب  نآ  قح  یئول ، نامگ  هب  لراش . مان  هب  دش  يرسپ  بحاص 

میلـست هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  دنام و  اهنت  هکی و  ویپول  یئول  لاس 832 م . رد  دنتشادرب . شروش  هب  رـس  دنتفریذپن و  لراش  ناردارب  اما 
. دیدرگ دوخ  یشروش  نارسپ 

.( 841 م - 833 .( ) ق 227 ه . - 218  ) مصتعم تفالخ 

هراشا

افلخ هلـسلس  دـض  رب  ناجیابرذآ  رد  نیدمرخ  کباب  يرجه  لاس 201  رد  تسـشن . تفالخ  هب  مصتعم  شردارب  نومأم  تشذگرد  زا  دـعب 
مان هب  ناتسربط  نادبهپـس  زا  یکی  يرجه  لاس 224  رد  دش . هتـشک  دـعب  لاس  کی  ریگتـسد و  يرجه  لاس 222  رد  تبقاع  اما  درک  ماـیق 
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هب دادغب  رد  دش و  ریگتـسد  رایزام  دـش . يو  یبوکرـس  رومأم  رهاط  نبا  هّللا  دـبع  هفیلخ ، نامرف  هب  دـش . یـصاع  هفیلخ  رب  نراق  نبا  رایزام 
يرجه لاس 227  رد  درک و  فرصت  ار  هیرومع  رهـش  داد و  تسکـش  ار  نایمور  يرجه  لاس 223  رد  مصتعم  دیـسر . لتق  هب  هفیلخ  نامرف 

دبع اب  تسا  رـصاعم  مصتعم  تشذگرد . نادنز  رد  هک  تخادنا  نادنز  هب  رایزام  اب  ندوب  تسدمه  ماهتا  هب  ار  دوخ  یناریا  رادرـس  نیـشفا 
«1 .( » ق 230 ه . - 213  ) نایرهاط يارما  زا  یکی  رهاط  نبا  هّللا 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  شنارصاعم  مصتعم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
______________________________

رابخا ، 505 ص 495 - ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  . 418 ص 398 - ج 2 ، نودـلخ ، نبا  . 477 ص 459 - ج 2 ، بهذــلا ، جورم  ر ك . (. 1)
.473 ص 468 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 5931 ص 5798 - ج 3 ، يربط ، خیرات  . 448 ص 443 - لاوطلا ،

99 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اقیرفا

.( 840 م .( ) ق 226 ه .  ) تسا لوا  دمحم  يو  نیشناج  837 م ). .( ) ق 223 ه .  ) دوب بلغالا  لاقع  وبا  هبلاغا  هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
سپ هک  دوب  ردـیح  هب  بقلم  وا  836 م ). .( ) ق 221 ه .  ) دش دمحم  نبا  یلع  هسرادا  ياورنامرف  یناث ، سیردا  نبا  دمحم  زا  دـعب  شکارم :

. تفای تموکح  یگلاس  رد 9  ردپ  زا 
. دنتفرگ تسد  رد  ار  اهراک  هتشر  ربرب  لیابق  ياسؤر  تهج  نیمه  هب 

اپورا

.( 852 م - 822  ) دوب مود  نمحرلا  دبع  سلدنآ  يوما  ریما  ایناپسا :
تربگا نامزنآ  رد  ناتسلگنا  هاش  دندرک . ناریو  ار  ندنل  رهش  فرصت و  ار  ناتسلگنا  یلحاس  قطانم  اهنمرون  لاس 836 م . رد  ناتسلگنا :

-839  ) تسا « 1  » فلوولتا شرـسپ  وا  نیـشناج  دروآرد . هاشداپ  کی  ناـمرف  تحت  ار  ناتـسلگنا  راـبنیلوا  يارب  هک  839 م ). - 802  ) دوب
.( 856 م

.( 840 م - 814  ) دوب لوا  یئول  نایژنلوراک  هلسلس  زا  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

.( 846 م - 841 .( ) ق 232 ه . - 227  ) قثاو تفالخ 

هراشا

ع)  ) یلع نادـناخ  هب  وا  تسا . سابع  ینب  مانـشوخ  يافلخ  زا  یکی  هک  تسـشن  تفـالخ  هب  قثاو  ماـن  هب  شنارـسپ  زا  یکی  مصتعم  زا  دـعب 
. دوب دنمهرهب  شناد  لضف و  زا  دیزرویم و  تدارا 

.( ق 230 ه . - 213  ) رهاط نبا  هّللا  دبع  اب  تسا  رصاعم  قثاو 
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نینچ تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياـهروشک  رد  رهاـط  نبا  هّللا  دـبع  تراـما  قثاو و  تفـالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
: تسا

______________________________

 . Etelwulf (. 1)
100 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  قباسلا  یف  امک  گنات ، هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اپورا

.( 852 م - 822  ) دوب مود  نامحرلا  دبع  سلدنآ  يوما  ریما  ایناپسا :

.( 856 م - 839  ) دوب فلوولتا  ناتسلگنا  هاش  سکسو :)  ) ناتسلگنا
زا دـعب  دـش و  ایلاتیا  هاـشداپ  شردـپ  ناـمرف  هب  هک  تسا  لوا  راـتول  روتارپما ، رـسپ  يو  875 م ). - 844  ) دوب مود  یئول  ایلاتیا  هاـش  اـیلاتیا :

. دیسر يروتارپما  هب  شردپ  تشذگرد 
يو ییاورناـمرف  نارود  رد  تسا . مود  لـیئاخیم  هوـن  هک  867 م ). - 844  ) دوب موس  لـیئاخیم  یقرـش  مور  روتارپما  سنازیب :)  ) یقرـش مور 

. تشاد همادا  لیسیس  هریزج  هب  ناناملسم  هلمح 
تافالتخا زورب  ویپول و  یئول  تشذگرد  زا  دعب  هک  حرش  نیدب  دش . هیزجت  يو  روانهپ  يروتارپما  یناملراش ، گرم  زا  سپ  یمک  هسنارف :

تفرگ و رارق  تنطلس  نایعدم  ریاس  لوبق  دروم  هک  درک  حلـص  ياضاقت  ویپول  یئول  نارـسپ  زا  یکی  لوا  راتول  ماجنارـس  شنانیـشناج  نیب 
لاس رد  دـش و  میظنت  ياهمان  میـسقت  تسرهف ، نیا  قبطرب  دـنهد . بیترت  ار  يروتارپما  ياهیدابآ  لماک  تسرهف  هک  دـندش  رومأـم  رفن   20

هب نیار  هناخدور  فارطا  هقطنم  هنوگروب و  ایلاتیا و  ییاورنامرف  يرـصیق و  ماقم  راتول  نآ  بجوم  هب  هک  دیـسر  اـضما  هب  ندرو  رد  843 م .
يروتارپما یقرش  تمسق  دش و  یبرغ  ياهکنارف  هاش  مود  لراش  دروآ . تسد  هب  ار  مر  تروفکنارف و  نخآ و  ياهرهش  تیکلام  مامـضنا 

هجوت دـیاب  دـمآ . دوجو  هب  ناملآ  ياطـسو  نورق  يروتارپما  بیترت  نیدـب  دـمآرد و  ینمرژ  یئول  تموکح  تحت  ناملآ  ینعی  اـهکنارف 
بوـسحم ازجم  یتـکلمم  ناوـنع  هب  هسنارف  شیادـیپ  خـیرات  تسا ، ندرو  هماندـهع  ياـضما  لاـس  هک  ار  لاـس 843 م . ـالومعم  هک  تشاد 

. دننکیم

.( 861 م - 846 .( ) ق 247 ه . - 232  ) لکوتم

هراشا

. دوب سابع  ینب  يافلخ  نیرتتریـس  دب  زا  یکی  يو  تسـشن . تفالخ  هب  كرت  نامالغ  کمک  هب  لکوتم  شردارب  قثاو  تشذگرد  زا  دعب 
يادهش ربق  شبن  يو  تشز  ياهراک  هلمج  زا 

101 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
يارما زا  یکی  ق ). ه .  248 - 230  ) هّللا دـبع  نبا  رهاـط  اـب  رـصاعم  لـکوتم  دوـب . ع )  ) بلاـطیبا نبا  یلع  نادـناخ  تیذا  رازآ و  ـالبرک و 
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«1 . » دوب نایرهاط 
نینچ تسویپ  عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  نایرهاط  هلسلس  زا  هّللا  دبع  نبا  رهاط  وا  رصاعم  قثاو و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا

ایسآ

«2 . » دندوب ناگاپ  رد  یکچوک  روشک  بحاص  لاس 850 م . دودح  رد  اهیاهمرب  همرب :
.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

.( 859 م .( ) ق 245 ه .  ) درکیم تموکح  دایز  ینب  هلسلس  زا  دمحم  نبا  میهاربا  نمی  رد  نمی :

اقیرفا

.( 856 م .( ) ق 242 ه .  ) دوب دمحا  هبلاغا ، هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
. دش دـمحم  نبا  ییحی  يو  نیـشناج  شکارم  هسرادا  زا  849 م ). .( ) ق 234 ه .  ) سیردا نبا  دمحم  نبا  یلع  تشذگرد  زا  دـعب  شکارم :

. دیشخب لالج  هوکش و  ار  سیردا  لآ  تلود  دوب و  تریسکین  يدرم  يو  863 م ). - 849 .( ) ق 249 ه . - 234)

اپورا

هوکش زا  هبطرق  رد  شرابرد  دوب . رنه  بدا و  یماح  ربدم و  يدرم  يو  852 م ). - 822  ) دوب مود  نمحرلا  دبع  سلدنآ ، يوما  ریما  ایناپسا :
. دوریم رامش  هب  ایناپسا  رد  یمالسا  ندمت  ییافوکش  رد  یلوحت  زاغآ  يو  ییاورنامرف  نارود  دوب . رادروخرب  يدایز  لالج  و 

رایشوه و يریما  شردپ  دننام  يو  تسـشن . تراما  هب  852 م ).  ) يرجه لاس 238  رد  هک  تسا  لوا  دمحم  شرسپ  نمحرلا  دبع  نیـشناج 
تسد هب  ار  روما  مامز  هک  ینامز  دوب . ربدم 

______________________________

.535 ص 496 - ج 2 ، بهذـلا ، جورم  . 523 ص 512 - ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  . 434 ص 424 - ج 2 ، نودـلخ ، نبا  خـیرات  ر ك . (. 1)
.266 ص 201 - ج 11 ، لماکلا ، . 276 ص 269 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح 

دباعم دوب . همرب  نیطالس  زا  ياهلـسلس  تختیاپ  يدالیم  مهدزیـس  ات  مهدزای  نرق  زا  يداو  اریا  دور  رب  ایلع ، همرب  ناریو ، رهـش  ناگاپ : (. 2)
. دراد یبلاج  هدش  ناریو 

102 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دندروآیم باسح  هب  ار  وا  ایناپسا  نیـشنیحیسم  قطانم  ناهاشداپ  تهج  نیمه  هب  دوب . هدنام  یقاب  شردپ  نارود  شـشخرد  زونه  تفرگ 

«1 . » دندرکیم ششوک  وا  هجوتبلج  یتسود و  ندروآ  تسد  هب  رد  برغم  ياهنیمزرس  نایاورنامرف  و 
لاس 850 م. رد  هک  تسا  « 2  » ثنک دنلتاکسا ، تکلمم  سسؤم  تایاور ، قبط  دنلتاکسا :

. دومن يزیریپ  ار  دنلتاکسا  تکلمم  ساسا  درک و  بولغم  ار  اهتکیپ 
تنطلس هب  سکـسو  رد  تربلثا  شرـسپ  يو  زا  دعب  درک . هبلغ  اهنمرون  رب  لاس 851 م . رد  هک  دوب  فلوولتا  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :

.( 866 م - 860  ) تسشن
.( 875 م - 844  ) دوب مود  یئول  ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :
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.( 867 م - 842  ) دوب موس  لیئاخیم  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
.( 877 م - 843  ) دوب مود  لراش  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

.( 862 م - 861 .( ) ق 248 ه . - 247  ) رصتنم تفالخ 

هراشا

شردـپ تفالخ  نارود  رد  هک  ینایولع  هب  هفیلخ  نیا  دـندرک . تعیب  رـصتنم  شرـسپ  اب  وا  نالتاق  دـش ، هتـشک  لـکوتم  هک  یبش  ناـمه  رد 
رگید راب  مه  ار  كدف  داد و  سپ  اهنآ  هب  هرابود  دـندوب ، هدرک  بصغ  هک  ار  ناشکالما  داد و  ناما  دـندوب ، هدـنکارپ  ناشیرپ و  هتخیرگ و 

نبا رهاط  اب  تسا  رصاعم  هفیلخ  نیا  دیشکن  لوط  هام  ود  زا  شیب  رصتنم  تفالخ  داد . مالـسلا - امهیلع  نیـسح - ماما  نسح و  ماما  دالوا  هب 
.( ق 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دمحم  و  ق ). 248 ه . - 230  ) هّللا دبع 

: تسا نینچ  داتفا ، قافتا  زور  نآ  ناهج  رد  رصتنم  تفالخ  هاتوک  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
______________________________

ج (، 1369 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت ، ، ) یتیآ دمحملا  دبع  همجرت  سلدنآ ، رد  یمالـسا ، تلود  خیرات  نانع ، هّللا  دـبع  دـمحم  كر . (. 1)
.360 ص 272 - ، 1
 . Kenneth (. 2)

103 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اپورا

.( 886 م - 852  ) دوب لوا  دمحم  سلدنآ  نایوما  ياورنامرف  ایناپسا :
.( 866 م - 860  ) درکیم تنطلس  سکسو  رد  تربلثا  رصتنم ، تفالخ  نارود  رد  ناتسلگنا :

.( 875 م - 844  ) دوب مود  یئول  ایلاتیا  هاشداپ  ایلاتیا :
.( 867 م - 842  ) دوب موس  لیئاخیم  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

.( 877 م - 843  ) دوب مود  لراش  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

.( 867 م - 862 .( ) ق 253 ه . - 248  ) نیعتسم تفالخ 

هراشا

هب رـس  دادـغب  رد  هفیلخ  نایهاپـس  يرجه  لاـس 249  رد  دـندرک . تعیب  مصتعم  هون  نیعتـسم  اـب  كرت  ناـمالغ  رـصتنم  تشذـگرد  زا  سپ 
لیم هب  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  اهنآ  تردق  ذوفن و  دندوب و  هدش  تکلمم  روما  هیلک  رب  اهکرت  لماک  طلست  هجوتم  اریز  دنتشادرب . شروش 

تراغ هب  دنتـسویپ و  نایـشروش  هب  مه  دادغب  یلاها  ببـس  نیمه  هب  دـندیناسریم . لتق  هب  یتح  دـندرکیم و  بصن  لزع و  ار  هفیلخ  دوخ ،
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هب دشن . وا  لامع  هفیلخ و  بناج  زا  نایـشروش  یبوکرـس  يارب  یمادقا  تشاد ، همادا  عاضوا  نیا  هک  یتدم  رد  دنتخادرپ . نادنمتورث  لاوما 
ندش هتشک  زا  سپ  دنتساخرب و  مدرم  اب  هلباقم  هب  كرت  نارس  زا  یعمج  ماجنارس  نکیل  درک . تیارس  اهرهش  هب  شروش  هنماد  ببس  نیمه 

هک یقیفوت  دوب و  كرت  نارادرس  هفیلخ و  نارادفرط  نیب  فالتخا  زا  یشان  هک  ثداوح  نیا  زورب  رثا  رب  تسـشن . ورف  شروش  يدایز ، هدع 
. تفر نیب  زا  یلک  هب  نیعتسم  زیچان  ذوفن  دش ، هفیلخ  كرت  نارادرس  بیصن  دادیور  نیا  رد  مه  زاب 

زا یکی  نیعتـسم  تفالخ  نارود  رد  دش . هتـشک  طساو  رهـش  رد  لاس  نامه  رد  دش و  یفعتـسم  تفالخ  زا  يرجه  لاس 253  رد  ماجنارس 
تفر اجنادب  نایور  یلاها  توعد  هب  تشاد ، تماقا  ير  رد  هک  ریبک  یعاد  هب  بقلم  دـیز  نبا  نسح  مان  هب  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  ناگداون 

ناردنزام رد  صخش  نیمه  تسد  هب  يرجه  لاس 250  رد  ناتسربط  نایولع  هلسلس  و 
104 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دش سیسأت 
هلسلس سـسؤم  ق ). 265 ه . - 247  ) ثـیل بوـقعی  ناـیرهاط و  هلـسلس  زا  ق ). 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دـمحم  اب  تسا  رـصاعم  نیعتـسم 

«1 . » نایرافص
هب تسویپ ، عوقو  هب  نامزنآ  رگید  ياهروشک  ریاس  رد  وا  رـصاعم  یناریا  يارما  نیعتـسم و  تفالخ  نارود  رد  هک  ییاهدادـیور  نیرتمهم 

. تسا ریز  حرش 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اقیرفا

.( 864 م .( ) ق 250 ه . . ) تسا یناث  دمحم  يو  نیشناج  863 م ). .( ) ق 249 ه .  ) دوب مود  هّللا  ةدایز  هبلاغا ، هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
862  ) يرجه لاس 248  رد  دـمحم  نبا  ییحی  دیـسر . دوخ  طسب  یهتنم  هب  860 م ).  ) يرجه لاس 246  رد  هسرادا  هلـسلس  ورملق  شکارم :

يدرم نوـچ  و  866 م ). - 863 .( ) ق 252 ه . - 249  ) تسـشن تنطلـس  هب  دمحم  نبا  ییحی  نبا  ییحی  شرـسپ  يو  زا  دعب  تشذگرد . م ).
هب رس  دندش و  نادرگیور  ییحی  زا  مدرم  ببس  نیمه  هب  دش . میسقت  شیاهییاد  اهومع و  نایم  تعرـس  هب  شورملق  دوب ، یلاباال  دیقیب و 

.( 866 م .( ) ق 252 ه . . ) دش لقتنم  سیردا  نبا  رمع  هداوناخ  هب  دمحم  هداوناخ  زا  تموکح  وا  گرم  زا  سپ  دنتشادرب . شروش 

اپورا

.( 886 م - 852  ) دوب لوا  دمحم  ایناپسا  يوما  ياورنامرف  ایناپسا :
. تسشن تنطلس  هب  فلوولثا  دوخ  ردپ  ياج  هب  لاس 866 م . رد  هک  تسا  لوا  درلثا  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :

______________________________

ج 3، افصلا ، ۀضور  . 302 ص 281 - ج 11 ، لماکلا ، . 326 ص 325 - هدیزگ ، خیرات  . 568 ص 551 - ج 2 ، بهذـلا ، جورم  ر ك . (. 1)
.488 ص 486 -

105 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 875 م - 844  ) دوب مود  یئول  ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :
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. دندش ع )  ) حیسم نید  وریپ  هینطنطسق ، رهش  یحیسم  ناغلبم  تسد  هب  راغلب  فارشا  هاشداپ و  لاس 864 م . رد  ناتسراغلب :
نیمزرس ات  دندش و  هیـسور  دراو  اهگراو  ای  نایگناراو  هب  فورعم  يوانیدناکـسا  نایوجگنج  نارگادوس و  يدالیم  مهن  نرق  رد  هیـسور :

دوروگوون رد  لاس 862 م . رد  کیدور  مان  هب  نایگناراو  ناگدرکرـس  زا  یکی  تایاور ، لقن  هب  دـنتفر . شیپ  هینطنطـسق  ات  یتح  اهرزخ و 
. دش رقتسم 

درکیم و باختنا  كوکشم  دارفا  نایم  زا  رتشیب  ار  دوخ  ناکیدزن  يو  867 م ). - 862  ) دوب موس  لیئاخیم  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
وا تقیقح ، رد  دش و  روتارپما  دوخ  سویلیـساب  دـش و  هتـشک  لاـس 867 م . رد  لوا  « 1  » سویلیـساب مان  هب  اهنآ  زا  یکی  طسوت  مه  تبقاـع 

. تشاد همادا  نرق  ود  تدم  بیرق  هلسلس ، نیا  يروتارپما  هک  تسا  یقرش  مور  ینودقم  هلسلس  سسؤم 
نتناک تراغ و  ار  سیراپ  دـندرب و  موجه  هسنارف  روشک  هب  اهنمرون  ناـمزنیا  رد  877 م ). - 843  ) دوب مود  لراش  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :

. تشادزاب زاتوتخات  همادا  زا  ار  اهنآ  جاب ، تخادرپ  اب  لراش  ماجنارس  دندرک . ناریو  ار 

.( 868 م - 866 .( ) ق 255 ه . - 252  ) زتعم تفالخ 

هراشا

هب ناتسهق  سراف و  نامرک ، ناسارخ ، زتعم ، تفالخ  نارود  رد  تسشن . تفالخ  هب  نیعتسم  ندش  هتشک  زا  دعب  هک  تسا  لکوتم  رـسپ  زتعم 
، هفیلخ نوچ  نکیل  دـندرک . هعجارم  زتعم  هب  دوخ  هنایهام  قوقح  تفایرد  يارب  اـهکرت  يرجه  لاس 255  رد  دمآرد . ثیل  بوقعی  فرـصت 

«2 . » دش هتشک  علخ و  تفالخ  زا  كرت  نایهاپس  تسد  هب  دوبن ، اهنآ  قوقح  تخادرپ  هب  رداق 
______________________________

 . Basilius (. 1)
ص ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 570 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 537 ص 532 - ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 62 ص 32 - ج 12 ، لماکلا ، ر ك . (. 2)

.276
106 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. نایرافص هلسلس  سسؤم  ق ). 267 ه . - 247  ) ثیل بوقعی  نایرهاط و  هلسلس  زا  ق ). 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دمحم  اب  تسا  رصاعم  زتعم 
: تسا نینچ  نامزنآ  رگید  ياهروشک  ریاس  رد  هک  وا ، یناریا  نارصاعم  زتعم و  تفالخ  نارود  ثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اقیرفا

نیا 905 م ). - 868 .( ) ق 292 ه . - 254 . ) دنتسه رصم  رد  ناملسم  يارما  ماکح و  لقتـسم  هلـسلس  نیلوا  نولوط ، ینب  ای  ناینولوط  رـصم :
هفیلخ نومأم  رابرد  هب  هیدـه  ناونع  هب  اراخب  نارمکح  ار  وا  دوب . یناماس  يارما  ناـمالغ  زا  هک  نولوط  ماـن  هب  یمـالغ  هب  دـنبوسنم  هلـسلس 

وا نیشناج  دمحا  شرسپ  تشذگرد و  يرجه  لاس 240  رد  دش و  يذوفن  تردق و  بحاص  جیردت  هب  هفیلخ  رابرد  رد  داتـسرف و  یـسابع 
. دیدرگ طاطسف  دراو  لاس  نامه  رد  دش و  بوصنم  رصم  تموکح  هب  زتعم  نامرف  هب  وا  868 م ). .( ) ق 254 ه . . ) دش
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اپورا

.( 886 م - 852  ) دوب لوا  دمحم  نایوما ، زا  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :
.( 886 م - 866  ) دوب لوا  درلثا  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :

.( 875 م - 844  ) دوب مود  یئول  ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :
.( 886 م - 867  ) دوب لوا  سویلیساب  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

.( 877 م - 843  ) دوب مود  لراش  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
107 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 869 م - 868 .( ) ق 256 ه . - 255  ) يدتهم تفالخ 

هراشا

تفالخ هب  لکوتم  زا  دعب  هک  ییافلخ  دننام  زین  هفیلخ  نیا  اما  تسـشن . تفالخ  هب  قثاو  دنزرف  يدتهملا  دـمحم  زتعم  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
. دوبن ناکرت  تسد  رد  شیب  ياهچیزاب  دندیسر ،

نیا تفالخ  رخاوا  رد  تشادن . ینادنچ  جاور  بعل  وهل و  ارهاظ  وا  تفالخ  نارود  رد  دوب و  هلزتعم  بهذم  وریپ  شردـپ  دـننام  هفیلخ  نیا 
. دروآ دوجو  هب  یسابع  تفالخ  هاگتسد  يارب  یبارطضا  تشحو و  لاس  تدم 15  هک  تسویپ  عوقو  هب  جنزلا  بحاص  مایق  هفیلخ ،
یناماسبان بوشآرپ و  نارود  نیمه  رد  دـش . یناماسبان  جرموجره و  شوختـسد  تفالخ  عضو  لکوتم ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  یلک  روطهب 

. دنک دیدجت  ار  ناریا  هتفر  تسد  زا  لالقتسا  رگید  راب  دوخ  تیلاعف  ششوک و  رثا  رب  تسناوت  ثیل  بوقعی  هک  تسا 
هلسلس سـسؤم  ق ). 265 ه . - 247  ) ثیل بوـقعی  ناـیرهاط ، هلـسلس  زا  ق ). 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دـمحم  اـب  تسا  رـصاعم  هفیلخ  نیا 

.( ق 270 ه . - 250  ) دیز نبا  نسح  نایرافص و 
. ناتسربط نایولع  هلسلس  سسؤم 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  وا  یناریا  نارصاعم  يدتهم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اپورا

.( 886 م - 852  ) دوب لوا  دمحم  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :
تکلمم نامرن ، لاـس 869 م . رد  تسا . ریبـک  درفلآ  ردارب  فلوولتا و  رـسپ  يو  871 م ). - 866  ) دوب لوا  درلثا  ناتسلگنا  هاش  ناتـسلگنا :

نامرن تفرشیپ  دندمآرب و  يدج  تمواقم  ددص  رد  وا  نیـشناج  نسکاس و  هاشداپ  ریبک  درفلآ  نکیل  درک . ریخـست  ار  يربمترون )  ) یلامش
. دنتشاذگ قوعم  هام  کی  زا  شیب  ادودح  ار 

108 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 892 م - 869 .( ) ق 279 ه . - 256  ) دمتعم تفالخ 

هراشا

قفوم دوخ  ردارب  کمک  هب  هفیلخ  نیا  دندیزگرب . تفالخ  هب  دوب ، ینادنز  رـصق  رد  هک  ار  لکوتم  دـنزرف  دـمتعم  ناکرت ، يدـتهم ، زا  سپ 
. تسا هرـصب  رد  نایگنز  شروش  هرود  نیا  رکذ  لـباق  مهم  ثداوح  زا  داد . تروصورـس  تفـالخ  روما  هب  دوب  نادراـک  قیـال و  يدرم  هک 

امسر دمتعم  يرجه  لاس 261  رد  دش . هتشک  رارف  نیح  رد  وا  داد و  تسکش  یتخس  هب  ار  جنزلا  بحاص  زاوها  یلاوح  رد  ماجنارـس  قفوم 
فرصت دصق  هب  ثیل  بوقعی  يرجه  لاس 262  رد  درک و  رداص  یناماس  دـمحا  نبا  رـصن  مان  هب  ار  رهنلا  ءاروام  دالب  عیمج  تراما  روشنم 

اهنآ نیب  هـک  یگنج  رد  دـش و  ورهـبور  قـفوم  نایهاپـس  اـب  لوقاـعلا  رید  لـحم  رد  دـش و  ناـماس  نآ  راپـسهر  هـفیلخ ، نتـشادرب  دادـغب و 
259 ه. - 248  ) رهاط نبا  دمحم  اب  تسا  رصاعم  دمتعم  تشذگرد . ناتسزوخ  رد  هک  دیـشکن  یلوط  دروخ و  تسکـش  بوقعی  تفرگرد ،

دیز نبا  نسح  و  « 1  » نایرافص يارما  زا  ق ). 287 ه . - 265  ) ثیل نبا  ورمع  و  ق ). 265 ه . - 247  ) ثیل بوقعی  ناـیرهاط و  يارما  زا  ق ).
. نایولع زا 

نینچ تسویپ ، عوقو  هب  ناـهج  زورنآ  ياـهروشک  ریاـس  رد  شرـصاعم  یناریا  يارما  دـمتعم و  تفـالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
: تسا

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
لاس ثداوح  رد  يو  تسا . نودمح  نبا  نادمح  اهنآ  دـج  دنـشابیم . بلغت  هلیبق  زا  ینادـناخ  نادـمح  ونب  ای  ناینادـمح  لصوم : بلح و 

. درک افیا  یمهم  شقن  تسویپ ، عوقو  هب  لصوم  رد  هک  873 م ).  ) يرجه  260
______________________________

ج یبوقعی ، خیرات  ص 598 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 290 ص 98 - ج 12 ، لماکلا ، . 6650 ص 6649 - ج 15 ، يربط ، خـیرات  ر ك . (. 1)
.495 ص 493 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 546 ص 541 - ، 2

109 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اقیرفا

.( 874 م .( ) ق 261 ه .  ) دوب یناث  میهاربا  هبلاغا  ياورنامرف  سنوت :
877  ) يرجه لاس 264  رد  دز و  لالقتسا  زا  مد  هک  دوب  هتـشذگن  رـصم  هب  شدورو  زا  یتدم  زونه  دوب  دمحا  ناینولوط  ياورنامرف  رـصم :

لقتسم یهاشداپ  تموکح  کی  ياراد  رـصم  هسلاطب ، نارود  زا  سپ  رابنیلوا  يارب  تقیقح  رد  درک و  دوخ  ورملق  همیمـض  زین  ار  ماش  م ).
زا هقرب و  ات  قارع  زا  هک  دش  یعیسو  ورملق  بحاص  تافص ، نیمه  نتـشاد  اب  دوب و  شیدنارود  تمهدنلب و  ریلد و  يدرم  نولوط  نبا  دش .

. دشیم لماش  ار  ریغص  يایسآ  ات  هبون 
يداصتقا عضو  نولوط  نبا  دمحا  يرادمامز  نارود  رد  دش . یقرـش  مور  يروتارپما  تشحو  ثعاب  هک  دیـسر  ییاج  هب  تلود  نیا  تردـق 

قیقد و یلام  تسایـس  ذاختا  اب  يو  دـندش . رادروخرب  یبسن  شیاسآ  هاـفر و  زا  رـصم  هعماـج  تیرثکا  درک و  لـصاح  لـماک  دوبهب  مدرم ،
زا نولوط  نبا  دـنک . تعنامم  تخیریم ، نایجراخ  بیج  هب  رتشیب  اهنآ  راشرـس  عفانم  هک  ییاههدافتـسا  ءوس  زا  تسناوت  ياهدـش  باـسح 
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تبسن نیا  رب  نوزفا  درکیم ، شـشوک  ماکح  ياهیرگدادیب  زا  يریگولج  لدع و  شرتسگ  مدرم و  هماع  شیاسآ  هافر و  يارب  تاهج  همه 
ياهلپ هرود ، نیا  رد  درک . ناوارف  تیدـج  دوب ، رـصم  يداصتقا  تفرـشیپ  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هک  يراـیبآ  عضو  دوبهب  شرتسگ و  هب 

. دش هتخاس  يدایز  ياهلاناک  ددعتم و 
ییاورنامرف يادتبا  رد  يو  896 م ). - 883 .( ) ق 282 ه . - 270  ) تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  هیورامخ  شیجلا  وبا  شرـسپ  يو  زا  دـعب 

یتشآ تفالخ  رابرد  وا و  نیب  ماجنارس  دایز  ياهـشکمشک  زا  دعب  دش و  هجاوم  یـسابع  هفیلخ  دمتعم  ردارب  قفوم  ياهینکـشراک  اب  دوخ 
رصم و نیمزرس  رد  لاس  یس  تدم  يارب  شباقعا  هیورامخ و  يرادتیالو  اب  ار  دوخ  تقفاوم  ياهمان  یط  دمتعم  قفوم و  تفرگ . تروص 
. دـینادرگ دوخ  تافرـصتم  همیمـض  ار  هریزج  لصوم و  داد و  هعـسوت  ار  دوخ  ورملق  هیورامخ  يزوریپ ، نیا  هجیتن  رد  دـندرک . مالعا  ماـش 

. داهن یناریو  هب  ور  هریغ  یتافیرشت و  ياههمانرب  ماجنا  يارب  دح  زا  هدایز  فارسا  تلع  هب  وا  ورملق  هک  تشذگن  يرید 
110 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

.( 887 م - 879  ) دوب موس  لراش  ناملآ  هاش  ناملآ :
.( 886 م - 852  ) دوب لوا  دمحم  نایوما ، هلسلس  زا  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :

تایلام شهاک  يارب  فاصوا  نیا  اب  دوب  یفازگ  ياههنیزه  نمـضتم  دوخ ، نافلاخم  اـب  وا  رمتـسم  ياـهگنج  هکنآ  هب  هجوت  اـب  دـمحم  ریما 
. تشاد رفاو  یعس  تلم  دارفا  همه  هب  تبسن 

اهنآ نایم  تشاد و  هطبار  ارما  رگید  هساملجس و  يارما  ترهات ، يارما  متسر ، ینب  هژیوب  دندوب ، وا  رـصاعم  هک  برغم  يارما  اب  دمحم  ریما 
. تشاد هناتسود  هطبار  وا  اب  درکیم و  دیجمت  وا  هنسح  قالخا  تافص و  زا  هسنارف  هاشداپ  مود  لراش  دوب . رارقرب  تدوم  بتارم 

زا دعب  ات  درک  باختنا  ار  رذـنم  دوخ  نارـسپ  نایم  زا  يو  هک  « 1  » دوب رتخد  رسپ و 21  ياراد 22  دمحم  ریما  يراذع ، نبا  هتفگ  دانتـسا  هب 
راب اریز  درک  هلمح  هلطیلط  هب  دوخ  يرادـمامز  زاـغآ  رد  رذـنم  ق ). 275 ه . - 273 .( ) 888 م - 886 . ) دریگب تسد  رد  ار  روما  ماـمز  ردـپ 

. دندش هتشک  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  دندش و  مدهنم  نایشروش  دوب . هدش  اپرب  شروش  لحم  نآ  رد  رگید 
دبع تفرگ . تسد  هب  ار  روما  ماـمز  888 م ).  ) يرجه لاس 275  رد  هّللا  دبع  شردارب  يو  زا  دعب  دوب . شیدـنارود  هدارا و  اب  يریما  رذـنم 

هناتـسآ رد  ار  تکلمم  لیابق ، شروش  یلخاد و  تافالتخا  اریز  درک . زاغآ  بسانمان  یتیعقوم  رد  ار  دوخ  ینالوط  تموکح  دمحم  نبا  هّللا 
هنتف و سلدنآ  رسارس  وا  مایا  رد  : » دنکیم فصو  نینچ  ار  دمحم  نبا  هّللا  دبع  تموکح  نارود  ریثا  نبا  دوب . هداد  رارق  یشاپورف  هیزجت و 

«2 «. » دوب نینچ  شتموکح  تدم  مامت  دوب و  هتفای  هبلغ  ياهیحان  رب  یسک  اجره  رد  دوب . بوشآ 
ناهاشداپ زا  یکی  هک  901 م ). - 871  ) تسشن تنطلس  هب  ریبک  درفلآ  يو  زا  دعب  871 م ). - 866  ) دوب لوا  درلثا  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :

دـصق هک  اهیکرامناد  اب  دروآ . مهارف  نیناوق  زا  ياهعومجم  دومن و  گنهرف  شرتسگ  رد  یعـس  هاـشداپ  نیا  تسا . نسکاـسولگنآ  گرزب 
. تخادرپ گنج  هب  دنتشاد  ار  ناتسلگنا  فرصت 

______________________________

ص 96. ج 12 ، يراذع ، نبا  فیلأت  برغملا ، نایبلا  (. 1)
ص 145. ج 7 ، لماکلا ، (. 2)

111 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 924 م - 888  ) دوب لوا  « 1  » راگنرب ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :

. دوب هدش  دلوتم  ژورن  رد  الامتحا  « 2  » گلوا مان  هب  هیسور  ياهناسفا  همین  ياورنامرف  هیسور :
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تختیاـپ ار  نآ  تفرگ و  اـهرزخ  زا  ار  فیک  لاس 882 م . رد  تسـشن و  ییاورنامرف  هب  لاس 879 م . رد  کیردور  شردـپ  گرم  زا  سپ 
هدش نیمأت  اهنآ  رد  هیسور  عفانم  هک  ییاههماندهع  سنازیب  روتارپما  اب  دندرک و  هلمح  هینطنطـسق  هب  روگیا  شنیـشناج  وا و  داد . رارق  دوخ 

. دندرک دقعنم  دوب ،
. درک حالـصا  ار  یلام  روما  دوب و  قیـال  هتـسیاش و  يرادـمامز  يو  886 م ). - 867  ) دوب لوا  سویلیساب  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 

تـسد رد  ار  روما  مامز  مشـش  يوئل  شرـسپ  يو  زا  دـعب  دوب . قرـش  ياسیلک  اـب  مور  ياـسیلک  فـالتخا  وا  يروتارپما  نارود  مهم  هثداـح 
. درک لیمکت  ار  شردپ  نارود  تاحالصا  يو  912 م ). - 886  ) تفرگ

. تسا لراش  نادناخ  يروتارپما  همتاخ  اب  نراقم  اپورا  رد  دمتعم  تفالخ  نارود  هسنارف :
رد يدـالیم  مهن  هدـس  رخآ  اـت  مسا  نیا  دـشن و  خـسف  نآ  ناونع  نکیل  تفر  نیب  زا  يروتارپـما  تدـحو  ندرو  هماندـهع  داـفم  قـبط  اریز 
هب ار  نآ  پاپ  اما  دـندش . يروتارپما  تخت  جات و  ناهاوخ  ودره  یئول  شردارب  وشول و  لراش  تیعقوم ، نیا  رد  دـنام . یقاب  لراش  نادـناخ 
رد نآ  زا  دعب  دوب و  هدیـسر  لاس 869 م . رد  نرل  یهاشداپ  هب  هعقاو  نیا  زا  شیپ  هک  لراـش  تشاذـگاو . تشاد ، ینید  بصعت  هک  لراـش 

شناگداون زا  رفن  ود  و  879 م ). - 877  ) کبول یئول  شرسپ  تشذگرد . هک  دیـشکن  یلوط  دش ، ایلاتیا  جات  تخت و  بحاص  لاس 876 م .
هب دوبن . شیب  یکدوک  عقوم  نآ  رد  دش ، هدناوخ  لبمـسول  لراش  اهدعب  هک  شرگید  هون  دندرم و  دعب  یکدنا  ناملراک  موس و  یئول  ینعی 

یئول رسپ  وگول و  لراش  دنتـشاد . تنطلـس  ینامرژ  رد  هک  دش  لراش  نادناخ  زا  يرگید  هخاش  بیـصن  يروتارپما  جات  تخت و  ظاحل  نیا 
رس رب  لاس 885 م . رد  ناملراک  گرم  زا  دعب  ار  هسنارف  یهاشداپ  رسفا  و  لاس 881 م . رد  ار  يروتارپما  ایلاتیا و  تنطلس  جات  کینامرژول 
هب اهنمرون  هلمح  لباقم  رد  هکنانچ  دوب ، سفنلا  فیعـض  اصخـش  روتارپما  اما  دـش . هداعا  رهاظ  هب  يروتارپما  تدـحو  بیترت  نیدـب  داهن .

. تشذگرد یمک  هلصاف  هب  وا  دندرک و  لوزعم  ار  وا  لاس 887 م . رد  ناگرزب  دنامرد . سیراپ 
______________________________

 . Berengare (. 1)
 . Oleg (. 2)

112 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
مه هب  یلالقتـسا  کیره  ایلاتیا  سناورپ و  ینگروب و  هسنارف و  کلامم  دش و  هاتوک  يروتارپما  زا  لراش  نادناخ  تسد  هثداح  نیا  زا  دـعب 

. دندز
. دوریم رامش  هب  ژورن  هاش  نیلوا  هک  933 م ). - 872  ) دوب لوا  دلوراه  ژورن ، هاش  ژورن :

دیدرگ ژورن  نیمزرس  ياورنامرف  دوخ  ماجنارس  درک و  هبلغ  دنتشاد ، تنطلس  ژورن  فلتخم  ياهتمـسق  رد  هک  یناهاش  رب  گنج  نیدنچ  رد 
. دیسر دوخ  جوا  هب  دنلسیا  هریزج  هب  ترجاهم  دلوراه  تنطلس  نارود  رد  درک . رارقرب  ياهناتسود  طباور  ناتسلگنا  هاشداپ  نتلثا  اب  و 

.( 901 م - 892 .( ) ق 289 ه . - 279  ) دضتعم تفالخ 

هراشا

دمآ و هفیلخ  دزن  ییایاده  اب  ثیل  نبا  ورمع  فرط  زا  یلوسر  زاغآ ، نامه  رد  تسـشن . تفالخ  هب  دضتعم  شردارب  دمتعم ، گرم  زا  دـعب 
هک ار  همثره  نبا  عـفار  يرجه  لاس 283  رد  ثیل  نبا  ورمع  تفرگ . رارق  هفیلخ  لوبق  دروم  هک  دـش  راتـساوخ  ار  ناـسارخ  تراـما  روشنم 

تموکح نامرف  وا  زا  داتـسرف و  هفیلخ  دزن  ار  شرـس  دـیناسر و  لتق  هب  داد و  تسکـش  دوب ، هتفاـی  تسد  روباـشین  هب  دوب و  برع  يرادرس 
نامرف هک  دـش  راچان  ورمع  میب  زا  تشادـن ، راک  نیا  هب  یلیامت  هکنیا  اب  هفیلخ  درک . اضاقت  ار  یناـماس  لیعامـسا  ریما  لزع  رهنلا و  ءارواـم 
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رد يرجه  لاس 287  رد  درک ، کیرحت  ورمع  دض  رب  ار  لیعامـسا  ریما  یناهنپ  رد  نکیل  دنک و  رداص  يو  مان  هب  ار  رهنلا  ءاروام  تموکح 
رد ماجنارـس  وا  دش و  مامت  وا  تراسا  ورمع و  تسکـش  اب  هک  تفرگرد  ثیل  نبا  ورمع  لیعامـسا و  ریما  نیب  یتخـس  گنج  خلب ، یکیدزن 

«1 . » درک رایسب  ششوک  مدرم  هافر  روشک و  نارمع  يدابآ و  يارب  دوخ  تفالخ  نارود  رد  دضتعم  تشذگرد . هفیلخ  نادنز 
دیز نبا  دمحم  نایناماس و  زا  ق ). 295 ه . - 279  ) لیعامسا ریما  نایرافص و  زا  ق ). 287 ه . - 265  ) ثیل نبا  ورمع  اب  تسا  رصاعم  دضتعم 

. ناتسربط نایولع  زا  ق ). 287 ه . - 270  ) یعاد
زورنآ ناهج  رد  وا ، یناریا  نارصاعم  دضتعم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

______________________________

ص 6713. ج 15 ، يربط ، خیرات  . 287 ص 283 - ج 3 ، ریسلا ، بیبح  ص 194 . فلسلا ، براجت  ر ك . (. 1)
ص 495. ج 2 ، افصلا ، ۀضور  . 220 ص 191 - ج 12 ، لماکلا ، . 666 ص 627 - ج 2 ، بهذلا ، جورم 

113 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
: تسا نینچ  داتفا ، قافتا 

ایسآ

.( 906 م - 618  ) درکیم تموکح  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 894 م  ) يرجه لاس 281  رد  تشاد . فرـصت  رد  ار  نیدرام  هک  دوب  نودـمح  نبا  نادـمح  لصوم ، بلح و  ياورنامرف  لصوم : بلح و 

. درک رارف  نادمح  لحم ، نآ  هب  یسابع  هفیلخ  دضتعم  یشکرکشل  رثا  رب 
مهن نرق  رد  يروتارپما  نیا  دش و  لیکشت  يزورما  نیچ  دنه و  رد  يدالیم  مشـش  نرق  رد  هک  تسا  يروشک  ناونع  رمخ  يروتارپما  رمخ :

جوبماک یبرغلامـش  رد  هک  دوب  يروتارپما  نیا  تختیاـپ  « 1  » روکگنآ رهـش  لاس 900 م . دودح  رد  دیـسر . دوخ  تردـق  جوا  هب  يدالیم 
. دراد رارق  یلعف 

. درکیم تموکح  901 م ). .( ) ق 289 ه .  ) دایز ینب  هلسلس  زا  میهاربا  نبا  دایز  نمی ، رد  نمی :

اقیرفا

.( 902 م .( ) ق 289 ه . . ) دوب هبلاغا  زا  یناث  هّللا  دبع  سنوت ، ياورنامرف  سنوت :
895  ) يرجه لاس 282  رد  شرـسمه  هقوشعم  طسوت  هب  یگداوناخ  تافالتخا  هجیتن  رد  هک  تسا  هیورامخ  نولوط ، ینب  ياورنامرف  رـصم :
زا 283- هیورامخ  نبا  نوراـه  و  896 م ). - 895 . ) ق 283 ه . لاس 282 - زا  هیورامخ  نبا  شیج  شنارـسپ  وا  لتق  زا  دعب  دش . هتـشک  م ).

. دنتفرگ تسد  رد  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  روما  مامز  904 م ). - 896 . ) ق 292 ه .

اپورا

.( 912 م - 888  ) دوب دمحم  نبا  هّللا  دبع  نایوما  زا  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :
رد تسشن . تنطلس  هب  لاس 900 م . دودح  رد  دوب  فلوولتا  نارـسپ  نیرتکچوک  هک  ریبک  درفلآ  لوا ، درلثا  تشذگرد  زا  دعب  ناتـسلگنا :

رد یگرزب  يزوریپ  دوخ  يرادمامز  نارود 
______________________________
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 . Angkor (. 1)
114 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دروآ تسد  هب  اهنمرون  اب  گنج 
.( 924 م - 888  ) دوب لوا  راگنرب  ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :

.( 927 م - 893  ) دوب لوا  « 1  » نوئمیس ناتسراغلب  رازت  نیلوا  ناتسراغلب :
.( 912 م - 886  ) دوب مشش  يوئل  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

لاس 893- زا  درک ، عاـفد  اـهنمرون  ربارب  رد  رهـش  نیا  زا  سیراـپ  تنک  ناونع  هب  هک  898 م ). - 888  ) دوب « 2  » ودوا هسنارف  هاـش  هسنارف :
. دیـسر موس  لراش  هب  تنطلـس  ماجنارـس  دـشیم و  تسدهبتسد  « 3  » نایـسپاک ناـیژنلوراک و  نادـناخ  نیب  هسنارف  تـخت  جاـت و  987 م .

. دیسر تنطلس  هب  فارشا  زا  یعمج  طسوت  لاس 893 م . رد  هک  تسا  مود  یئول  رسپ  يو  923 م ). - 893)
.( 933 م - 872  ) دوب لوا  دلوراه  ژورن ، هاش  ژورن :

.( 907 م - 901 .( ) ق 295 ه . - 289  ) یفتکم تفالخ 

هراشا

رادروخرب يدایز  ذوفن  تردق و  زا  ناریا  رد  نایناماس  یفتکم  تفالخ  نارود  رد  تسـشن . تفالخ  هب  دضتعم  تشذـگرد  زا  سپ  یفتکم ،
ات رصم  ناریا و  رد  تفالخ  تردق  اهنآ  تفالخ  نارود  رد  دندوب . سابع  ینب  ياناوت  هتـسیاش و  اتبـسن  يافلخ  زا  دضتعم  یفتکم و  دندوب ،

جرموجره زا  يرادربهرهب  ددص  رد  هک  یقرـش  مور  دض  رب  ار  یلباقتم  هلمح  دوخ  تفالخ  نارود  رخاوا  رد  یفتکم  دش . دیدجت  ياهزادنا 
. درک زاغآ  دوب ، یسابع  يافلخ  رابرد 

«4 . » نایناماس هلسلس  زا  ق ). 301 ه . - 295  ) لیعامسا نبا  دمحا  و  ق ). 295 ه . - 279  ) یناماس لیعامسا  ریما  اب  تسا  رصاعم  یفتکم 
ریز حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  وا ، یناریا  نارـصاعم  یفتکم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا
______________________________

 . Simeone (. 1)
 . Odo (. 2)

 . Kapesian (. 3)
، فلسلا براجت  . 287 ص 286 - ج 2 ، ریـسلا ، بیبح  دوش : هعجارم  ریز  عبانم  هب  یفتکم  نارود  ثداوح  زا  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  (. 4)

خیرات . 678 ص 662 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 6773 ص 6713 - ج 15 ، يربط ، خیرات  . 73 ص 34 - ج 13 ، لماکلا ، . 197 ص 196 -
.556 ص 550 - ج 2 ، نودلخ ، نبا 

115 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

ضارقنا زا  دعب  دش . ضرقنم  وا  نارصاعم  یفتکم و  تفالخ  نارود  رد  هک  906 م ). - 618  ) درکیم تنطلس  گنات  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
هناگجنپ و ياههلـسلس  هب  فورعم  هرود  دش و  هیزجت  نیچ  رگید  راب  دش و  امرفمکح  نیچ  كاخ  رـساترس  رد  جرموجره  روکذم  هلـسلس 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 102 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


یتخبدب و رد  لاس  اهدص  ار  ینیچ  نانز  هک  نانز ، ياپ  نتسب  مسر  تفای و  هعسوت  هرود  نیا  رد  پاچ  نف  دش . عورش  لقتـسم  تکلمم   10
. تسا هرود  نیا  یعامتجا  ثداوح  زا  ارهاظ  تشاد ، هاگن  تلذم 

زا یتدم  هک  تسا  نایـسابع  هرود  ناروالد  ارما و  زا  یکی  نادمح  نبا  هّللا  دبع  اجیهلا  وبا  894 م ).  ) يرجه لاس 292  رد  لصوم : بلح و 
. تشاد ار  لصوم  تموکح  یفتکم  بناج 

.( 903 م .( ) 291 ق  ) تسا دایز  ینب  هلسلس  زا  میهاربا  نبا  قحسا  شیجلا  وبا  نمی  ياورنامرف  نمی :

اقیرفا

نرق رد  شتامدقم  هک  عیـشت  يالیتسا  رطخ  909 م ). - 903 .( ) ق 296 ه . - 290 . ) تسا موس  هّللا  ةدایز  هبلاغا ، ياورناـمرف  نیرخآ  سنوت :
. دش رارقرب  سنوت  رد  نایمطاف  تفالخ  دیدرگ و  یمطاف  يدهم  بولغم  هّللا  ةدایز  ماجنارـس  تفرگ و  تدش  دوب ، هدش  مهارف  يرجه  مود 

«1»
. داهن ندرگ  يدهم  هّللا  دیبع  ییاورنامرف  هب  هک  904 م ). .( ) ق 292 ه .  ) تسا رمع  نبا  سیردا  نبا  ییحی  هسرادا ، ياورنامرف  شکارم :
هدـهع زا  904 م ). - 896 .( ) ق ه .  292 - 283  ) دوخ يرادـمامز  تدـم  رد  هک  تسا  هیوراـمخ  نبا  نوراـه  نولوط  ینب  يارناـمرف  رـصم :
نینکاس تلع  نیمه  هب  دـماینرب . دـندوب ، هدـش  ماش  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  رد  ینماان  شاشتغا و  جرموجره و  زورب  ثعاب  هک  هطمارق 

نیا زا  انمـض  داتـسرف . روکذم  هیحان  هب  یماظن  يورین  شمارآ ، مظن و  هداعا  يارب  مه  هفیلخ  دندش . لسوتم  یـسابع  هفیلخ  یفتکم  هب  ماش 
ددص رد  درک و  هدافتسا  تیعقوم 

______________________________

.31 ص 30 - مالسا ، نیطالس  تاقبط  ص 83 . ج 1 ، برغملا ، نایبلا  ص 106 . ج 6 ، لماکلا ، ر ك . (. 1)
ص 297. ص 295 و ج 4 ، ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 103 . نارایرهش ، افلخ و  همانبسن 

116 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دـش و هتـشک  یتسم  لاح  رد  دوخ  ياهومع  طسوت  هب  نوراه  ناـمز  نیمه  رد  فداـصت  بسحرب  هک  دـمآرب  نوراـه  تموکح  نتخادـنارب 

نبا دـمحم  طـسوت  هلـسلس  نیا  درکن و  ییاورناـمرف  زور  دـنچ  زا  شیب  يو  904 م ). .( ) ق ه .  292  ) دیدرگ وا  نیـشناج  دـمحا  نبا  نابیش 
«1 . » دنتشاد ترهش  هعفنملا  ماع  روما  شرتسگ  طسب و  هب  هقالع  هوکش و  تمشح و  هب  ینولوط  يارما  داتفارب . یفتکم  نارادرس  زا  نامیلس 

اپورا

.( 912 م - 888  ) دوب دمحم  نبا  هّللا  دبع  سلدنآ ، نایوما  ياورنامرف  ایناپسا :
.( 924 م - 888  ) دوب لوا  راگنرب  ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :

.( 927 م - 893  ) دوب لوا  نوئمیس  ناتسراغلب  رازت  ناتسراغلب :
.( 912 م - 886  ) دوب مشش  يوئل  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

هب هلمح  زا  اهربرب  بارعا و  فدـه  دوب . یلامـش  ياـقیرفا  رد  مالـسا  تاـحوتف  نیرتناـشخرد  لیـسیس ، رب  يزوریپ  ایناپـسا و  حـتف  لیـسیس :
يرجه لاس 290  رد  ماجنارـس  دـندید و  كرادـت  يزهجم  ییاـیرد  ياوق  هلمح ، نیا  يارب  بارعا  دوب . میاـنغ  ندروآ  گـنچ  هب  لیـسیس ،

. دمآرد ناناملسم  فرصت  هب  لیسیس  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  هریزج  نینکاس  هک  هناتخسرس  یتمواقم  زا  دعب  (902 م ).
. دندرب موجه  یقرش  کنارف  نیمزرس  هب  اهراجم  لاس 906 م . رد  923 م ). - 893  ) دوب موس  لراش  هسنارف  هاش  هسنارف :
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.( 933 م - 872  ) دوب لوا  دلوراه  ژورن  هاش  ژورن :
______________________________

ططخ ص 418 . ج 3 ، نودلخ ، نبا  خـیرات  . 640 ص 610 - ج 2 ، بهذـلا ، جورم  . 529 ص 526 - ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  ر ك . (. 1)
ص ج 2 ، یـسراف ، فراـعملا  ةریاد  ص 58 . مالـسا ، نیطالـس  تاقبط  ص 97 . ج 1 ، نایعالا ، تاـیفو  . 250 ص 247 - ج 1 ، يزیرقم ،

.77 ص 76 - یمالسا ، ياههلسلس  . 1638
117 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 932 م - 907 .( ) ق 320 ه . - 295  ) ردتقم تفالخ 

هراشا

نز ردام و  تلاخد  لیلد  هب  ردتقم  تفالخ  نارود  رد  روشک  روما  یلک  روطهب  تسـشن . تفالخ  هب  ردتقم  شدنزرف  یفتکم  گرم  زا  دـعب 
دیسر ییاج  هب  اهنآ  ذوفن  تفرگیم . تروص  دارفا  نیمه  تسد  هب  تفالخ  روما  لصف  لح و  دوب و  هتفـشآ  تکلمم ، روما  رد  شنامالغ  و 

حیـضوت دش . سیـسأت  رایز  لآ  هلـسلس  ردتقم  تفالخ  نارود  رد  دش . هتـشامگ  ملاظم  ناوید  سأر  رد  هفیلخ  ردام  ياههمیدن  زا  یکی  هک 
لاس 319 رد  دروآرد . هفیلخ  لامع  تسد  زا  ار  نادمه  فلتخم ، نایعدم  اب  ددعتم  ياهگنج  زا  دـعب  هلـسلس  نیا  سـسؤم  جـیوادرم  هکنآ 
اب تسا  رصاعم  ردتقم  دتـسرفب . دادغب  هب  رانید  رازه  غلبم 100  هنایلاس  دش  ررقم  درک و  حلص  هفیلخ  اب  ناتـسزوخ  فرـصت  زا  سپ  يرجه 

-301  ) ریبک رـصان  یلع  نبا  نسح  ناـیناماس و  هلـسلس  زا  ق ). 331 ه . - 301  ) دمحا نبا  رـصن  و  ق ). 301 ه . - 295  ) لیعامـسا نبا  دمحا 
.( ق ه .  338 - 320  ) هلودـلا دامع  راـیز و  لآ  هلـسلس  سـسؤم  ق ). 323 ه . - 316  ) يرایز جـیوادرم  ناتـسربط و  ناـیولع  زا  ق ). 304 ه .

. هیوب لآ  هلسلس  سسؤم 
نینچ تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  ریاـس  رد  وا  یناریا  نارـصاعم  ردـتقم و  تفـالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا

ایسآ

ناهج ياهروشک  اـب  ناریا  یقیبطت  خـیرات  تشاد . دوجو  نیچ  رد  961 م ). - 906  ) لقتسم تکلمم   10 ردـتقم ، تفالخ  نارود  رد  نیچ :
117 ص :  ایسآ .....   117

روما زا  یتمـسق  یلوتم  دادـغب  رد  سپـس  تشاد و  ار  لصوم  تموکح  قباسلا  یف  امک  اجیهلا  وبا  ردـتقم ، تفالخ  نارود  رد  لصوم : ب و 
يرجه لاس 308  رد  اجیهلا  وبا  دش . هتشک  ردتقم  نارادفرط  زا  یکی  طسوت  یـسابع  رهاق  تعیب  هیـضق  رد  دش . لصوم  رونید و  ناسارخ و 

. درپس دوب ، هدش  بقلم  هلودلا  رصان  هب  هفیلخ  فرط  زا  هک  نسح  شرسپ  هب  ار  دوخ  ورملق  روما  هرادا  (918 م ).
تـسا یلگچ  كرت  داژن  زا  ياهلـسلس  فلتخم  ياهمان  نایناخارق ، هیناخ ، نایناقاخ ، ناقاخ ، لآ  بایـسارفا ، لآ  هیناخ ، کلیا  رهنلا : ءارواـم 

نتخ و نوغاسالب و  رغشاک و  رد  اهتدم  هک 
118 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

زین نایناخ  کلیا  مان  هب  هلـسلس  نیا  دناهتـشاد ، ناـخ  کـلیا  ناونع  هلـسلس  نیا  نیطالـس  زا  يدادـعت  نوچ  و  درک . تموکح  رهنلا  ءارواـم 
ببس هب  ارهاظ  هلسلس  نیا  تهجره  هب  تسا . تسد  رد  یکدنا  تاعالطا  اهنآ  ورملق  دودح  هلسلس و  نیا  يارما  هرابرد  تسا . هدش  روهشم 

دودح 315 زا  اهنآ  تموکح  زاغآ  تسا . هتشاد  زین  بایسارفا  لآ  ناونع  یناریا ، ریطاسا  فورعم  نانامرهق  زا  یناروت  بایـسارفا  هب  باستنا 
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. تسا يرجه 

اقیرفا

ق. 567 ه . زا 297 - هک  دنتسه  یلیعامسا  یعیش  هلسلس  نایمطاف ، رصم : یلامش و  ياقیرفا 
زا ار  دوخ  مان  دنتسه و  ع )  ) یلع باقعا  زا  هک  دندوب  یعدم  اهنآ  دندرک . تنطلس  رـصم  رد  دعب  یلامـش و  ياقیرفا  رد  1171 م ). - 909)
هّللا دبع  باقعا  زا  ینعی  نویدیبع  ار  نانآ  الومعم  اهنآ  بهذمینس  يابقر  اما  دناهتفرگ . ص )  ) مالسا ربمغیپ  یمارگ  تخد  همطاف  ترضح 

. دندادیم يدوهی  تبسن  اهنآ  هب  ناشرصاعم  نانمشد  زا  یضعب  یتح  دندوب و  اهنآ  يولع  تبسن  رکنم  دندیمانیم و  يدهم 
رقم البق  هک  هداقر  لحم  رد  ناوریق  رهـش  زا  جراخ  رد  ادتبا  وا  934 م ). - 909 .( ) ق 323 ه . - 297  ) تسا هّللا  دیبع  یمطاف  هفیلخ  نیتسخن 

نایبلغا تموکح  ترهات و  رد  ار  نایمتسر  تموکح  908 م ).  ) يرجه لاس 296  رد  همانکرب  هلیبق  کمک  هب  هک  درک  تماقا  دوب ، ناـیبلغا 
ورملق همیمـض  ار  لین  ياتلد  یمامت  دعب  لاس  ود  درک و  فرـصت  ار  هیردنکـسا  914 م ).  ) يرجه لاس 302  رد  تخادـنارب . ناوریق  رد  ار 

. داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  اجنآ  يرجه  لاس 308  رد  درک و  انب  ار  هیدهم  رهش  هیقیرفا  یقرش  لحاس  رد  هّللا  دیبع  دینادرگ . دوخ 
. دندروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  ساف  رهش  یمطاف  نایهاپس  921 م ).  ) يرجه لاس 309  رد  شکارم :

. دندرب ءاسح  دوخ  تختیاپ  هب  ار  دوسالا  رجح  دندش و  هکم  دراو  هطمارق  يرجه  لاس 317  رد  ردتقم  تفالخ  نارود  رد 
119 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

. دوب یباختنا  شهاشداپ  هک  دمآرد  يروشک  تروص  هب  ناملآ  لاس 911 م . رد  ناریا ، رد  شنارصاعم  ردتقم و  تفالخ  نارود  رد  ناملآ :
، دوب ینکارف  یلاها  زا  « 1  » دارنک مان  هب  نیژنوورم  نادنواشیوخ  زا  یکود  دش  باختنا  ناملآ  یهاشداپ  هب  بیترت  نیدب  هک  یـسک  نیتسخن 
لاس 919 رد  باختنا  نیا  داتسرف و  شیوخ  نمـشد  نیرتقیال  سکاس  ود  يرناه  كود  يارب  ار  یهاشداپ  ریـشمش  گرم ، رتسب  رد  دارنک 

بیترت نیدب  دومن و  يراددوخ  اهفقـسا  طسوت  يراذگجات  مسارم  زا  يو  936 م ). - 919  ) دیـسر يأربحاص  ناگدازهاش  بیوصت  هب  م .
تدم 9 هب  گنج  هکراتم  نامیپ  کی  دندوب ، هدرک  هلمح  سکاس  هب  هک  اهراجم  اب  لاس 925 م . رد  درک . ظفح  اسیلک  زا  ار  دوخ  لالقتسا 

. درک دقعنم  لاس 
. دیـشک لوط  لاس  هاجنپ  تدم  شتموکح  961 م ). - 912 .( ) ق 350 ه . - 300  ) دوب موس  نامحرلا  دبع  ایناپسا  نایوما  هلسلس  ریما  ایناپـسا :

. درک فرصت  ار  هتسب  رهش  لاس 932 م . رد  تفرگ و  شیپ  رد  یلامش  ياقیرفا  رد  هژیوب  ار  یبلطهعسوت  تسایس 
هون يو  دش . نیهم  دراودا  شردـپ  نیـشناج  لاس 924 م . رد  و  تفای . ناتـسلگنا  هاشداپ  ناونع  هک  تسا  یـسک  نیلوا  نتـسلثا  ناتـسلگنا :

. درک هرادا  دوب  هداهن  ناینب  درفلآ  هک  یساسا  نامه  رب  ار  روشک  روما  هرادا  دوب و  ریبک  درفلآ 
یلو تفرگ  تروـص  مهد  سناـهوی  پاـپ  طـسوت  وا  يراذـگجات  لاــس 115 م . رد  924 م ). - 888  ) دوب لوا  راگنرب  اـیلاتیا  هاـش  اـیلاتیا :

. دش هتشک  دروخ و  تسکش  ینگروب  هاش  فلودور  زا  دنک و  هبلغ  ناملآ  رادمامز  لوا  يرناه  رب  تسناوتن 
هب مشش  يوئل  تنطلـس  نارود  رد  تسا . لوا  سیروب  نیـشناج  رـسپ و  يو  927 م ). - 893  ) دوب لوا  نوئمیس  ناتسراغلب  رازت  ناتـسراغلب :
هب ار  اـهراجم  اهدـعب  دروخ . تسکـش  دـندوب ، يوـئل  دـحتم  هک  اـهراجم  زا  دـعب  یمک  نکیل  دـش  زوریپ  درک و  هلمح  سنازیب  يروتارپـما 

جوا هب  ناتسراغلب  وا  ییاورنامرف  نارود  رد  درک و  هلمح  سنازیب  يروتارپما  هب  رگید  راب  دنار و  بقع  ناتـسراجم  رد  اهنآ  ینونک  نیمزرس 
. دوب رورپشناد  تسودبدا و  ققحم و  يدرم  اصخش  نوئمیس  دیسر . تردق 
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______________________________

 . Conrade (. 1)
120 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نایاپ هب  ار  لیـسیس  هریزج  حـتف  ناناملـسم ، وا  ییاورناـمرف  نارود  رد  912 م ). - 886  ) دوب مشـش  يوئل  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 
. دندیسر يروتارپما  هب  متفه  نیطنطسق  سپس  ردناسکلا و  شردارب  يو  زا  دعب  دندومن . ریغص  يایسآ  رد  يورشیپ  هب  عورش  دندیناسر و 
درک شروش  موس  لراـش  هیلع  رب  لاـس 922 م . رد  تسا . ودوا  کـچوک  ردارب  يو  923 م ). - 922  ) دوب لوا  ربور  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :

اهنمرون و اب  تارکب  دوخ  تنطلس  نارود  رد  وا  936 م ). - 923  ) تسشن شیاج  هب  لوئار  شداماد  دش و  هتـشک  هک  تشذگن  يرید  یلو 
. دیگنج اهراجم 

.( 933 م - 872  ) دوب لوا  دلوراه  ژورن ، هاش  ژورن :

.( 933 م - 932 .( ) ق 322 ه . - 320  ) رهاق تفالخ 

هراشا

ریگتسد ار  وا  دنتشادرب و  شروش  هب  رس  هفیلخ  نارادرس  يرجه  لاس 322  رد  تسشن . تفالخ  هب  رهاق  شردارب  ردتقم  ندش  هتشک  زا  دعب 
. دندرک شمورحم  ییانیب  تمعن  زا  سپس  و 

«1 . » درکیم ییادگ  دادغب  عماج  دجسم  رد  ناروک  ریاس  دننام  یتسدگنت  رثا  رب  دوب و  هدنز  هّللا  عیطم  تفالخ  نامز  ات  وا 
راـیز و لآ  يارما  زا  ق ). 323 ه . - 316  ) يرایز جـیوادرم  نایناماس و  يارما  زا  ق ). 331 ه . - 301  ) دمحا نبا  رصن  اب  تسا  رـصاعم  رهاق 

. هیوب لآ  يارما  زا  ق ). 338 ه . - 320  ) هلودلا دامع 
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  يایند  رد  رهاق  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

______________________________

ج 2، ریسلا ، بیبح  . 702 ص 692 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 304 ص 271 - ج 12 ، لماکلا ، ص 291 . ج 1 ، ممالا ، براـجت  ر ك . (. 1)
.513 ص 509 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 613 ص 605 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 297 ص 296 -

121 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 960 م - 906  ) تشاد دوجو  لقتسم  تکلمم  نیچ 10  رد  نیچ :

اپورا

.( 936 م - 919  ) دوب لوا  يرناه  ناملآ  هاش  ناملآ :
.( 961 م - 912  ) دوب موس  نمحرلا  دبع  ایناپسا  نایوما  ياورنامرف  ایناپسا :

. داد تسکش  یتخس  هب  ار  اهنآ  « 1  » دزایر رد  يرناه  نکیل  دندش . روهلمح  سکاس  هب  اهراجم  لاس 933 م . رد  ناتسلگنا :
.( 959 م - 912  ) دوب متفه  نیطنطسق  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 106 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


.( 936 م - 923  ) دوب لوئار  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
مان هب  اهنآ  زا  یکی  نکیل  دش . میـسقت  شنارـسپ  نیب  شکالما  وا  تشذگرد  زا  دعب  933 م ). - 872  ) دوب لوا  دـلوراه  ژورن . هاشداپ  ژورن :

. تفرگ تسد  هب  ار  تردق  لوا  نوکاه 

.( 940 م - 933 .( ) ق 329 ه . - 322  ) یضار تفالخ 

هراشا

. تسـشن تفالخ  هب  هّللاب  یـضارلا  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  ردتقم  نبا  دمحا  سابعلا  وبا  اب  مدرم  رهاق ، ندش  ینادنز  يریگتـسد و  زا  دعب 
زا يراکـشآ  زراب و  هناشن  ثداوح  نیا  همه  هک  درک  زورب  يداـیز  تاـفالتخا  يروشک  يرکـشل و  نارـس  نیب  یـضار  تفـالخ  نارود  رد 

یگدـنیامن تمـس  اهنت  تقیقح  رد  دوب و  يرهاـظ  تساـیر  هب  دودـحم  تفـالخ  دـعب  هب  نیا  زا  اریز  تسا . نارود  نآ  رد  تفـالخ  فعض 
يدایز تمحازم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  تحت  اهیلبنج  یضار  تفالخ  نارود  رد  تشاد . ار  مالـسا  يروتارپما  ینید  تدحو 
دمحم رفعج  وبا  یناـماس و  يارما  زا  ق ). 331 ه . - 301  ) دمحا نبا  رصن  اب  تسا  رصاعم  یـضار  «. 2  » دندروآ مهارف  دادـغب  نانکاس  يارب 

يرافص و يارما  زا  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا 
______________________________

 . Riazd (. 1)
ص 297. ج 2 ، ریسلا ، بیبح  . 344 ص 342 - هدیزگ ، خیرات  . 89 ص 6 - ج 14 ، لماکلا ، ر ك . (. 2)

ص 513. ج 3 ، افصلا ، ۀضور  یطویس ، افلخ  خیرات  . 712 ص 702 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 219 ص 216 - فلسلا ، براجت 
122 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. رایز لآ  يارما  زا  ق ). 357 ه . - 323  ) يرایز نبا  ریگمشو  رهاط  وبا 
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  یضار  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 960 م - 906  ) دنتشاد تنطلس  لقتسم  تکلمم  هناگجنپ و 10  ياههلسلس  نیچ  رد  نیچ :
369 - 328  ) تشاد ار  لصوم  تموکح  هلودلا  ةدع  هب  فورعم  هّللا  لضف  بلغت  وبا  شرسپ  ینادمح  هلودلا  رـصان  زا  دعب  لصوم : بلح و 

.( 979 م - 939 .( ) ق ه .

اقیرفا

رصم هب  يرجه  لاس 323  رد  هک  934 م ). .( ) ق 322 ه .  ) دش وا  نیشناج  مئاق  دمحم  مساقلا  وبا  شرسپ  هّللا ، دیبع  زا  دعب  یلامـش : ياقیرفا 
. دنک فرصت  ار  اجنآ  تسناوتن  یلو  دیشک  رکشل 

. دنتشاد ذوفن  ماش  رصم و  رب  نایسابع  یهاتوک  تدم  ناینولوط  ضارقنا  زا  دعب  رصم :
سیسأت هدربمان  ياهنیمزرس  رد  969 م ). - 935 .( ) ق 358 ه . - 323  ) دیـشخا لآ  تلود  مان  هب  ناکرت  زا  رگید  یتلود  هک  تشذگن  يرید 

هک دیشخا  دج  « 1 . » دنتـشاد دیـشخا  بقل  یگمه  هک  دوب  هناغرف  ناهاش  باقعا  زا  فج  نبا  جغط  یبا  دـمحم  رکب  وبا  نآ  سـسؤم  دـش .

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 107 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


وا زا  سپ  قثاو و  تمدخ  هب  مصتعم  گرم  زا  دـعب  تفرگ و  رارق  وا  مارتحا  دروم  تفر و  یـسابع  هفیلخ  مصتعم  رابرد  هب  تشاد  مان  فج 
ناـمرف هب  قئار  نبا  دـمحم  هک  يرجه  لاس 328  ات  دوب ، هنـسح  نانچمه  دادـغب  تفالخ  رابرد  اب  وا  تابـسانم  دـمآرد . لکوتم  تمدـخ  هب 

هبطخ زا  ار  هفیلخ  مان  تشادرب و  شروش  هب  رس  دیشخا  نامز  نیمه  رد  دیدرگ . نیمزرس  نآ  مزاع  دش و  بوصنم  رصم  تموکح  هب  هفیلخ 
هک دش  هتسب  ینامیپ  نیفرط  نیب  ماجنارس  دروخ . تسکش  قئار  نبا  هک  تفرگرد  دیـشخا  قئار و  نایم  یتخـس  گنج  شیرع  رد  تخادنا .

هلاس همه  هک  دش  دهعتم  دیشخا  تفرگ و  قلعت  قئار  هب  هلمر  ات  ماش  نیمزرس  نآ  بجوم  هب 
______________________________

. تسا هدنب  ینعم  هب  رگید  لوق  هب  ای  هاشنهاش  ینعم  هب  هک  یسراف  تسا  ياهملک  دیشخا  (. 1)
123 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسا هدوب  دیشخا  تسایس  فعض  رب  لیلد  يزوریپ  نآ  زا  دعب  نینچ  یحلص  داقعنا  هک  دندقتعم  ناخروم  دزادرپب . يو  هب  رانید  رازه   140
دعب دوب . كانمیب  یمطاف  هفیلخ  بناج  زا  مه  دادغب و  تفالخ  يورین  زا  مه  هک  دش  رضاح  یطیارش  نینچ  لوبق  هب  تلع  نیا  هب  دیشخا  اما 

. تفرگ الاب  زورهبزور  وا  تردق  درک و  دوخ  ورملق  همیمض  ار  هنیدم  هکم و  ماش و  دیشخا  تشذگرد ، قئار  نبا  هکنیا  زا 

اپورا

يروتارپما سـسؤم  يو  تسـشن . شیاج  هب  لوا  نتا  شرـسپ  تشذـگرد و  لاـس 936 م . رد  اـهراجم  رب  هبلغ  زا  سپ  لوا  يرناـه  ناـملآ :
لاس 939 م. رد  دوشیم . بوسحم  مور  سدقم 

رصاعم ناهاشداپ  مومع  رب  تردق  ذوفن و  رد  هک  دناهداد  ریبک  بقل  نتا ، هب  ناخروم  داد . تسکش  خایردنآ  لحم  رد  ار  یشروش  فارـشا 
. تفرگ یشیپ  دوخ 

.( 961 م - 912  ) تسا موس  نمحرلا  دبع  ایناپسا  نایوما  ياورنامرف  ایناپسا :
.( 944 م - 919  ) تسا لوا  سونامور  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

تـسناوتن یلو  دروآرد  دوـخ  فرـصت  هب  ار  ژورن  985 م ). - 935  ) تسا نادـند  دوبک  دـلاره  كرامناد  یحیـسم  هاشداپ  نیلوا  كرامناد :
. دراد هاگن  ار  اجنآ 

فارشا لوئار ، تشذگرد  زا  دعب  دش . باختنا  لوا  ربور  دوخ  نزردپ  ینیـشناج  هب  هک  936 م ). - 922  ) دوب لوئار  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
توعد تنطلـس  هب  دربیم ، رـس  هب  ناتـسلگنا  رد  يدـیعبت  تروص  هب  هک  ار  ناـیژنلوراک  هلـسلس  زا  موس  لراـش  رـسپ  مراـهچ  یئول  هسنارف 

نیا هک  دیـشکن  یلوـط  نـکیل  درک ، تیاـمح  مراـهچ  یئوـل  زا  يوـسنارف  كود  گرزب ، گوا  هثداـح ، نـیا  رد  954 م ). - 936 . ) دندرک
. دیگنج یئول  اب  هک  ییاج  ات  دش ، لدبم  ینمشد  هب  یتسود 

نامز نیمه  نراقم  دمآرد . یحیسم  شیک  هب  ناتسلگنا  هاشداپ  نتسلثا  رابرد  رد  يو  961 م ). - 935 . ) دوب لوا  نوکاه  ژورن  هاشداپ  ژورن :
گرم زا  دعب  دش . هجاوم  شرگید  ناردارب  تفلاخم  اب  تنطلس  هب  وا  سولج  هک  دش  نوکاه  نیشناج  یلـصا  هاش  ناونع  هب  گیرا  شردارب 

. دندش وا  نیشناج  گیرا  نارسپ  نوکاه ،
124 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 944 م - 940 .( ) ق 333 ه . - 329  ) یقتم تفالخ 

هراشا
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نکیل تسـشن ، تفالخ  هب  هّللا  یقتملا  بقل  اب  وا  دندرک . تقفاوم  ردتقم  دنزرف  میهاربا  تفالخ  اب  دادغب  یلاها  یـضار ، تشذگرد  زا  دعب 
دـش و لزع  تفـالخ  ماـقم  زا  رادرـس  نیا  تسد  هب  درک ، ادـیپ  دوخ  يارمـالا  ریما  نوزوـت  اـب  هک  یفـالتخا  لـیلد  هب  يرجه  لاـس 333  رد 

حون يرافـص و  يارما  زا  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا  دمحم  نبا  دمحا  رفعج  وبا  اب  تسا  رـصاعم  یقتم  تسـشن . وا  ياج  هب  یفکتـسم 
. رایز لآ  يارما  زا  ق ). 357 ه . - 323  ) رایز نبا  ریگمشو  رهاط  وبا  نایناماس و  يارما  زا  ق ). 343 ه . - 331  ) لوا

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  يایند  ياهروشک  ریاس  رد  وا  یناریا  نارصاعم  یقتم  تفالخ  نارود  رد  هک  ییاهدادیور  نیرتمهم 

ایسآ

.( 960 م - 906  ) دنتشاد تنطلس  لقتسم  تکلمم  هناگجنپ و 10  ياههلسلس  نیچ  رد  نیچ :
لاس 330 رد  شردارب  قافتا  هب  وا  تسا . ینادمح  هلودلا  رـصان  ردارب  یلع ، نسحلا  وبا  بلح ، ناینادـمح  هبعـش  سـسؤم  لصوم : بلح و 
. دیدرگ بقلم  هلودلا  فیس  هب  یـسابع ، هفیلخ  یقتم  نامرف  هب  تهج  نیمه  هب  تشاد . تلاخد  قئار  نبا  ندش  هتـشک  رد  941 م ).  ) يرجه

. دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  بلح  لاس  نامه  رد  هلودلا  فیس  تفالخ ، ماقم  زا  هفیلخ  علخ  زا  دعب 

اقیرفا

رد داـنم ، نبا  يریز  هلیبق  نیا  دارفا  زا  یکی  هک  هجاهنـص  لـیابق  هب  دـنبوسنم  هک  دنتـشاد  تموکح  يریزونب  اـی  ناـیریز  سنوت ، رد  سنوت :
. داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  نآ  درک و  انب  ریازجلا  بونج  يرتمولیک  رد 100  ار  ریشآ  رهش  يرجه  ای 329  يرجه  لاس 328  دودح 

. دوب دمحم  مساقلا  وبا  مئاق  اقیرفا  لامش  رد  نایمطاف  ياورنامرف  اقیرفا : لامش 
لاس رد  ناینادمح  دندرک و  مایق  وا  هیلع  رـصم  نایولع  هلمج  زا  دش . اپرب  ییاهبوشآ  وا  ورملق  رد  هک  دوب  دیـشخآ  رـصم  ياورنامرف  رـصم :

فرصت زا  ار  نیرسنق  943 م ).  ) يرجه  332
125 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندرک جراخ  وا 

اپورا

تدم يوتوا  دنتشادرب و  شروش  هب  رـس  ینکنارف  نرل و  ریو و  اب  نایلاو  هک  دیـشکن  یلوط  ریبک  يوتوا  ندیـسر  تنطلـس  هب  زا  دعب  ناملآ :
. درک راوتسا  ناملآ  رد  ار  دوخ  تنطلس  ناینب  ات  دیگنج  نایشروش  اب  941 م ). - 936  ) لاس جنپ 

.( 961 م - 912  ) دوب موس  نمحرلا  دبع  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :
لباـقم رد  ناـیماظن  نیعراز و  كـالما  تیاـمح  يارب  ینیناوق  يو  942 م ). - 919  ) دوب لوا  سوناـمور  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 

لاس 944 م. رد  درک . عضو  گرزب  نیکالم 
. دیدرگ لوزعم  تنطلس  زا  دوخ  نارسپ  هلیسو  هب 

.( 954 م - 936  ) دوب مراهچ  یئول  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
. دوب تایح  دیق  رد  لاس 907 م . ات  تشاد و  مان  داپرآ  نآ  سسؤم  هک  درکیم  تنطلس  داپرآ  هلسلس  ناتسراجم  رد  ناتسراجم :

.( 961 م - 935  ) دوب لوا  نوکاه  ژورن  هاش  ژورن :
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.( 945 م - 944 .( ) ق 334 ه . - 333  ) یفکتسم تفالخ 

هراشا

هک دیـشکن  یلوط  دـناشن . تفـالخ  هب  وا  ياـج  هب  ار  یفکتـسم  هب  بقلم  هّللا  دـبع  مساـقلا  وبا  تفاـی ، تسد  یقتم  رب  هکنآ  زا  سپ  نوزوت 
زعم هب  ار  دمحا  مه  هفیلخ  درک . راتفر  مارتحا  تیاهن  رد  وا  اب  تفر و  یفکتـسم  دزن  دـعب  زور  کی  دـش و  دادـغب  راپـسهر  هیوب  نبا  دـمحا 

رب ار  اهنآ  هینک  باقلا و  ات  داد  روتـسد  درک و  بقلم  هلودـلا  نک  هب  ار  نسح  شرگید  ردارب  هلودـلا و  داـمع  هب  ار  یلع  شردارب  هلودـلا و 
. دننک برض  رانید  مهرد و  ینعی  نامزنآ  جیار  لوپ  يور 

قارع هیوب  لآ  يارما  زا  ق ). 356 ه . - 320  ) هلودلا زعم  یناماس و  يارما  زا  ق ). 343 ه . - 331  ) روصنم نبا  حون  ای  تسا  رصاعم  یفکتسم 
«1  » رایز لآ  زا  ق ). 357 ه . - 323  ) يرایز نبا  ریگمشو  نامرک و  ناتسزوخ و  و 

______________________________

ج 2، بهذلا ، جورم  . 304 ص 169 - ج 14 ، لماکلا ، . 662 ص 652 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ر ك . (. 1)
126 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

: تسا نینچ  تسویپ  عوقو  هب  ناهج  رد  وا ، رصاعم  يارما  یفکتسم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 960 م - 906  ) دنتشاد تنطلس  لقتسم  تکلمم  هناگجنپ و 10  ياههلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دروآ رد  دوخ  فرصت  هب  زین  ار  قشمد  945 م ).  ) يرجه لاس 345  رد  هلودلا  فیس  لصوم : بلح و 

اقیرفا

وبا دوخ  دـنزرف  تباـین  هب  946 م ).  ) يرجه لاس 334  رد  ار  دوخ  مداخ  روفاـک ، دـید ، کـیدزن  ار  دوخ  گرم  هک  یناـمز  دیـشخا  رـصم :
هک یماگنه  درک . بلج  هکم  ماـش و  رـصم و  رب  دیـشخا  لاـسدرخ  ریما  تموکح  اـب  ار  هفیلخ  تقفاوم  مه  روفاـک  دـیزگرب  روجنا  مساـقلا 

درکیم و یگدیسر  تکلمم  روما  هیلک  هب  قباسلا  یف  امک  روفاک  فاصوا  نیا  اب  داتفا . فالتخا  روفاک  وا و  نایم  دیسر  غولب  نس  هب  روجنا 
. تشادن یتلاخد  اهراک  رد  روجنا 

اپورا

.( 961 م - 912  ) دوب موس  نمحرلا  دبع  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :
يدایز هجوت  يو  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  درک و  رانکرب  ار  سونامور  نارـسپ  متفه  نیطنطـسق  يدـالیم  لاس 945  رد  یقرـش : مور 

. تشاد یعامتجا  تاقبط  نیب  تورث  هنالداع  عیزوت  تاحالصا و  هب  تبسن 
. دندرک میلست  گوا  هب  ار  وا  ریگتسد و  ار  یئول  اهنمرون  لاس 945 م . رد  954 م ). - 936  ) دوب مراهچ  یئول  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

.( 961 م - 935  ) دوب لوا  نوکاه  ژورن  هاش  ژورن :
______________________________

.520 ص 519 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 205 ص 203 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  . 754 ص 740 -
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127 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 973 م - 945 .( ) ق 363 ه . - 334  ) عیطم تفالخ 

هراشا

ببـس نیمه  هب  تسا . تفالخ  نتفرگ  تسد  هب  ددصرد  ردتقم  نبا  لضف  مساقلا  وبا  هک  دینـش  تسـشن ، تفالخ  هب  یفکتـسم  هک  یماگنه 
یفکتسم هکنیمه  تفرگ و  رارق  وا  هانپ  رد  دمآ ، دادغب  هب  هلودلا  زعم  هک  یماگنه  دش و  یفخم  مساقلا  وبا  اما  دمآرب . وا  يدوبان  ددصرد 

زج يورملق  تردق و  هنوگچیه  رگید  هلودلا  زعم  دوجو  اب  تسا  یهیدب  دـندیزگرب . تفالخ  هب  عیطملا  بقل  اب  ار  وا  دـش ، علخ  تفالخ  زا 
رد مه  ترازو  دنتشاذگ . یقاب  اهباسح  هب  یگدیسر  كالما و  هرادا  تهج  یـشنم  کی  اهنت  دوب . هدنامن  یقاب  هفیلخ  يارب  تفالخ  زا  یمان 

یـسایس عاضوا  رد  عیطم ، تفالخ  ینالوط  اتبـسن  تدـم  رد  درکیم . ریزو  باختنا  هب  مادـقا  اصخـش  هک  تفرگ  رارق  هلودـلا  زعم  راـصحنا 
طلست رزخ  هچایرد  یبونج  یحاون  رب  رایز  لآ  دوب و  نایناماس  هلسلس  فرصت  رد  ناریا  یقرش  لامـش  زونه  داد . خر  یکدنا  تارییغت  ناریا 

. تشاد تموکح  یئارمالا  ریما  مان  تحت  ـالمع  دادـغب  رد  ریخا  هلـسلس  نیا  رب  نوزفا  دوب . هیوب  لآ  فرـصت  رد  مه  ناریا  برغم  دنتـشاد و 
قحـسا وـبا  هیوـب و  لآ  يارما  زا  ق ). 367 ه . - 356  ) راـیتخب هلودـلا  زع  و  ق ). 356 ه . - 320  ) یملید هلودـلا  زعم  اب  تسا  رـصاعم  عیطم 
نیدـلا ریهظ  يونزغ و  يارما  زا  ق ). 362 ه . - 355  ) نیکتاکلب و  ق ). 355 ه . - 352  ) نیکتپلآ نبا  قحـسا  و  ق ). 352 ه . - 351  ) نیکتپلآ

«1 . » رایز لآ  يارما  زا  366 ق ). - 357  ) ریگمشو نبا  نوتسهب  نبا 
: تسا حرش  نیا  هب  تسویپ ، عوقو  هب  ناهج  رد  وا ، رصاعم  يارما  عیطم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح 

ایسآ

. تشاد تنطلس  1279 م ). - 960  ) گنوس هلسلس  عیطم  تفالخ  نارود  رد  نیچ :
. دوب یناسنا  لیاصخ  ياراد  لداع و  يدرم  تسا . 976 م ). - 960 « ) 2  » وستيات نآ  سسؤم 

______________________________

، فلسلا براجت  . 754 ص 740 - ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 169 . ج 12 ، لماکلا ، . 662 ص 652 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ر ك . (. 1)
.205 ص 203 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 233 .

 . Tai -Tsou (. 2)
128 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دنشکب تسد  دیماجنا ، لوط  هب  نرق  عبر  هس  هک  یلخاد  ياهگنج  زا  هک  درک  دعاقتم  ار  اهینیچ 
تراجت دش . لامعتـسا  دهع  نیا  رد  رابنیتسخن  توراب  دـندوب . اهلوغم  هلمج  زا  یلامـش  نامجاهم  تالمح  ضرعم  رد  هلـسلس  نیا  ناهاش 

. تشاد قنور  ناریا  دنه و  اب  اصوصخم  یجراخ 
هب هاگهگ  رمع ، نایاپ  اـت  تخادرپ و  سنازیب  تلود  اـب  گـنج  هب  948 م ).  ) يرجه لاس 337  رد  ینادمح  هلودـلا  فیـس  لصوم : بلح و 

فورعم فیرش  یلاعملا  وبا  شرسپ  لاس  نامه  رد  و  966 م ). .( ) ق 356 ه .  ) تشذگرد بلح  رد  تبقاع  درکیم . زاتوتخات  اهنآ  ورملق 
. دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  بلح  یقرش ، مور  روتارپما  سوروفکین  968 م ).  ) يرجه لاس 357  رد  تسشن . شیاج  هب  هلودلا  دعس  هب 

اقیرفا
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سسؤم وا  داد . يریز  نبا  « 1  » نیکلب هب  ار  سنوت  تموکح  دش ، رصم  مزاع  یمطاف  هفیلخ  زعم  هک  973 م ).  ) يرجه لاس 363  رد  سنوت :
ياهرهش رثکا  نیکلب  دنتشاد . تراما  ربرب  کلامم  یقرـش  تمـسق  زا  یـشخب  رد  يدالیم  مهدزاود  نرق  طساوا  ات  هک  تسا  نایریز  هلـسلس 

. درک دیدجت  هتانز  درگنابایب  لیابق  اب  ار  دوخ  یمیدق  ینمشد  هک  تشذگن  يرید  درک . فرصت  ار  برغم 
.( 952 م .( ) ق 341 ه .  ) دوب دعم  میمت  وبا  نایمطاف  ياورنامرف  اقیرفا : لامش 

تاحوتف نامرهق  تشاد . ییاورنامرف  زین  لیـسیس  هریزج  هیقیرفا و  رب  يو  دوشیم . عورـش  نامز  نیمه  زا  ناـیمطاف  لـالج  هوکـش و  نارود 
نایمطاف فرصت  هب  هنیدم  هکم و  يرجه  لاس 359  رد  فازگ  ياهلوپ  فرص  عیسو و  تاغیلبت  هجیتن  رد  دوب . یلیـسیس  رهوج  نارود ، نیا 

رد ار  هرهاـق  دـنکفارب و  ار  يدیـشخا  ریما  نـیرخآ  دـش و  میدـق ) هرهاـق   ) طاطــسف دراو  969 م ).  ) يرجه لاـس 258  رد  رهوج  دـمآرد .
لاس رد  درک و  انب  طاطسف  یقرشلامش 

______________________________

 . Bolokkine (. 1)
129 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دومن انب  زین  ار  رهزا  گرزب  دجسم  973 م ).  ) يرجه  362
.( ق 349 ه .  ) لاس رد  یگلاس  رد 23  دیشخا  نبا  یلع  نسحلا  وبا  روجنا ، زا  دعب  رصم :

زا ییامـسمیب  مسا  اهنت  دادـن و  يو  هب  دوجو  راهظا  ییامندوخ و  تصرف  روفاک  فاصوا  نیا  اب  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  (960 م ).
وبا مان  هب  شرـسپ  لاس  نامه  رد  تشذـگرد . 966 م ).  ) يرجه لاـس 355  رد  زین  وا  هکنآ  اـت  دوب  لاونم  نیمه  هب  عضو  تشاد . تموـکح 

هب هک  داد  ناشن  هفیلخ  زا  ياهمان  روفاک  اریز  دیـسرن  ماقم  نیا  هب  روفاک  تفلاخم  تلع  هب  اـما  دوب  وا  ماـقم  ثراو  دیـشخا  نبا  یلع  نسحلا 
نارود درک . تموکح  رـصم  رب  هام  دـنچ  لاس و  ود  روفاک  ببـس  نیمه  هب  دوب . هداد  يو  هب  ار  رـصم  تموکح  یـسابع  هفیلخ  نآ  بجوم 

يور ياهدننکناریو  ياههلزلز  رصم  رد  دنتشادرب . شروش  هب  رـس  ماش  رد  نایطمرق  هلمج  زا  تشاد . رب  رد  ار  يدایز  ثداوح  وا  تموکح 
. دش تلع  رب  دیزم  زین  لین  دور  بآ  دوبمک  نارود  نیا  رد  تخاس . ناریو  ار  رهش  نیدنچ  درک و  هلمح  رصم  هب  هبون  هاشداپ  داد .

. دیـسر رـصم  یبرغ  دودح  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  دمآرب و  رـصم  هب  هلمح  ددـص  رد  یمطاف  هفیلخ  هّللا  نیدـلا  زعم  هتفـشآ  عاضوا  نیا  نراقم 
.( 968 م  ) يرجه لاس 357  رد  روفاک  دیدرگ . دوخ  ورملق  زا  هفیلخ  نایهاپس  ندنار  هب  قفوم  داتسرف و  وا  يریگولج  هب  یهاپس  مه ، روفاک 
هب لاس  نامه  رد  دوب ، هلاـس  هدزاـی  یلفط  هک  ار  دیـشخا  هون  دـمحا  سراوفلا و  وبا  تکلمم ، ناـگرزب ، روفاـک  گرم  زا  دـعب  تشذـگرد .
هب تبسن  نسح  يراتفردب  تلع  هب  اما  دنتشامگ . وا  يراکشیپ  هب  دوب ، ماش  مکاح  هک  ار  جفط  نبا  هّللا  دبع  نبا  نسح  دنتشادرب و  تموکح 
لاس رد  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  یمطاف  هّللا  نیدلا  زعم  تخیرگ . ماش  هب  راچانب  نسح  دنتشادرب . شروش  هب  رـس  رـصم  یلاها  مدرم ،

ضرقنم يدیشخا  يارما  هلسلس  بیترت  نیا  هب  درک و  رـصم  فرـصت  رومأم  یلقـص ، ریوج  یهدنامرف  هب  ار  یهاپـس  969 م ).  ) يرجه  358
«1 . » دش

______________________________

نویع  315 ص 314 - ج 4 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 152 ص 140 - ج 2 ، نایعالا ، تایفو  . 336 ص 332 - ج 1 ، ممالا ، براجت  ر ك  (. 1)
. رکب چا  یس . ملق  هب  دیشخا ، هلاقم  مالسا ، فراعملا  ةریاد   59 ص 58 - مالسا . نیطالس  تاقبط   86 ص 85 - ج 2 ، ءابنالا ،

130 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

ایلاتیا هسنارف و  روما  رد  ات  دـندرک  توعد  ار  وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناـملآ  هاـشداپ  نتا  تلزنم  نأـش و  عیطم ، تفـالخ  نارود  رد  ناـملآ :
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ایدرابمل هکلم  اب  نتا  داد . تسکـش  ار  ایلاتیا  هاـشداپ  مود  راـگنرب  لاس 951 م . رد  ایلاتیا  هب  دوخ  یـشکرکشل  نیلوا  رد  نتا  دـنک . هلخادـم 
تهج نیمه  هب  درک . عورـش  ار  دوخ  تازواجت  اددـجم  مود  راگنرب  هک  تشذـگن  يرید  دومن . تعجارم  ناـملآ  هب  سپـس  درک و  جاودزا 

. دیبلط کمک  نتا  زا  مهدزاود  سناهوی  پاپ 
اما دوشیم . بوسحم  مور  سدـقم  يروتارپما  خـیرات  أدـبم  لاس  نیا  داهن و  وا  رـس  رب  جات  پاـپ ، لاس 962 م . رد  دـش و  ایلاتیا  مزاـع  نتا 

هاـگن مه  هب  ینمـشد  رظن  هب  ناـملآ  مدرم  مور و  تلم  اریز  دـننک . ظـفح  اـیلاتیا  رب  ار  دوخ  يـالیتسا  دنتـسناوتن  يروتارپما  نیا  ناروتارپـما 
اب یلم  قیالع  مور و  يرـصیق  ماظن  اب  ناملآ  یهاشداپ  ماظن  نآ  رد  هک  دوشیم  زاغآ  مور  سدـقم  ییاورناـمرف  بیترت  نیا  هب  دـندرکیم و 

فیعضت ناملآ  يزکرم  تردق  نآ  رثا  رد  هک  ددرگیم  پاپ  رـصیق و  نایم  تردق  گنج  بجوم  رما  نیا  دوشیم و  قیفلت  یناهج  فادها 
دـش وا  نیـشناج  مود  نتا  شرـسپ  تشذگرد و  لاس 973 م . رد  نتا  دـننکیم . تردـق  بسک  یناملآ  ناـگدازهاش  لـباقم ، رد  دوشیم و 

. درک بوکرس  ار  اهیکرامناد  ياهزاتوتخات  یلخاد و  ياهشروش  يو  983 م ). - 973)
شیرتا ادـعب  دوب . ریواب  هب  قحلم  976 م . زا 955 - شیرتا  دروآرد . هب  اـهراجم  فرـصت  زا  ار  شیرتا  لوا ، نـتا  لاس 955 م . رد  شیرتا :

. دش مه  زا  زیامتم  ینعم  راهچ  ياراد 
تافیرشت بادآ و  مسارم و  دیناسر . دوخ  جوا  هب  ار  تنطلس  تردق  يو  961 م ). - 912  ) دوب موس  نمحرلا  دبع  ایناپسا  ياورنامرف  ایناپسا :

رب نینمؤملا  ریما  هفیلخ و  ناونع  شیوخ  یمطاف  نانمـشد  ياهاعدا  اب  هلباقم  يارب  داد و  شیازفا  نایـسنازیب  شور  قباطم  ارهاظ  ار  يراـبرد 
نارود رد  دیـشک . ینالطب  طخ  تسین ، ریذپهیزجت  تسا و  یکی  تفالخ  تردـق  هک  موسرم  یعرـش  هدـیقع  رب  لمع  نیمه  اب  داهن و  دوخ 

ياهگنج اهیریگرد و  لحم  هتشذگ  نارود  رد  هک  ایناپسا  دیـسر . دوخ  هافر  هوکـش و  جوا  هب  یمالـسا  يایناپـسا  نمحرلا ، دبع  ییاورنامرف 
هافر و زا  شنانکاس  مایا  نآ  رد  دـیدرگ . لیدـبت  یموق  ياهـشکمشک  تاعزانم و  زا  رود  هب  مارآ و  نیمزرـس  کـی  هب  دوب ، فلتخم  لـیابق 

رادروخرب یبسن  شمارآ  شیاسآ و 
131 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دش مالسا  ناهج  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  هب  لیدبت  هبطرق  لآ  تختیاپ  دندوب .
نوئل و لیتساک و  نیطالـس  اب  يو  ق ). 366 ه . - 350 .( ) 976 م - 961  ) تسا هّللاب  رـصتنملا  هب  فورعم  مود  مکح  نمحرلا ، دبع  نیـشناج 

. درک لیمحت  اهنآ  رب  یحلص  نامیپ  966 م ).  ) يرجه لاس 355  رد  درک و  هبلغ  اهنآ  رب  دیگنج و  راوان 
اهرید رد  یعیسو  تاحالصا  وا  يرادمامز  نارود  رد  دوب . مارآ  هب  بقلم  هک  975 م ). - 959  ) تسا « 1  » راگدا ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :

. تفرگ تروص 
نتا تعاطا  هب  لاس 952 م . رد  تشادـن . ینادـنچ  تیاضر  وا  تموکح  زا  مدرم  هدوت  961 م ). - 950  ) دوب مود  راگنرب  ایلاتیا  هاش  اـیلاتیا :

. دمآ رد  مور  سدقم  روتارپما  ریبک  هب  بقلم  لوا 
لاس 960 م. رد  هک  985 م ). - 935  ) دوب نادند  دوبک  دلاره  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

. دش ع )  ) یسیع نید  ناوریپ  زا  یکی 
نیرتهوکــشرپ زا  یکی  وا  يرادـمامز  نارود  972 م ). - 964  ) دوب فیک  كود  روگیا  رـسپ  والـسوتایوس  عیطم ، تفالخ  نراـقم  هیـسور :

. تسا فیک  خیرات  نارود 
لاس 959 م. رد  دایز  لامتحا  هب  هک  دوب  متفه  نیطنطسق  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

نارود هثداـح  نیرتمهم  963 م ). - 959  ) تسـشن شیاج  هب  مود  سونامور  شگرم  زا  دعب  دـش . مومـسم  مود  سونامور  شدـنزرف  طسوت 
سونامور رسمه  مود  سوروفکین  مود ، سونامور  تشذگرد  زا  دعب  دوب . بارعا  رب  سونامور  فورعم  رادرس  ساکف  سورفکین  هبلغ  يو 

، ناناملـسم اب  یگنج  ياههنیزه  نیمأت  يارب  نیگنـس  ياـهتایلام  عضو  تلع  هب  969 م ). - 963  ) تسـشن يروتارپـما  هب  تفرگ و  ینز  هب  ار 
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ادیپ عورـشمان  طباور  سوروفکین  نز  اب  هک  انحوی  طسوت  تفرگ ، تروص  شنز  طسوت  هک  ياهئطوت  اب  دندش . یـضاران  يو  زا  مدرم  هدوت 
زا ار  ناتـسراغلب  دیگنج و  اهـسور  اب  973 م . لاـس 970 - زا  976 م ). - 969  ) تسـشن يروتارپما  هب  لوا  يانحوی  دـش و  هتـشک  دوب ، هدرک 

. تفرگزاب اهنآ 
.( 986 م - 954  ) دش وا  نیشناج  رتول  شرسپ  يو  زا  دعب  954 م ). - 936  ) دوب مراهچ  یئول  هسنارف  هاش  هسنارف :

______________________________

 . Edgar (. 1)
132 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تسا لوا  « 2  » يوکـشیم نادناخ  نیا  وضع  نیلوا  دندرکیم . تموکح  ناتـسهل  رد  « 1  » تسایپ نادناخ  عیطم  تفالخ  نارود  رد  ناتـسهل :
لوا فالسلوب  يوکـشیم ، نیـشناج  رـسپ و  دش . یحیـسم  روشک  کی  ناتـسهل  بیترت  نیدب  دیورگ و  حیـسم  نید  هب  هک  992 م ). - 921)

. دناسانشب مور  سدقم  روتارپما  موس ، نتا  هب  یهاشداپ  روشک  کی  ناونع  هب  ار  ناتسهل  تسناوت 

.( 991 م - 974 .( ) ق 381 ه . - 363  ) عئاط تفالخ 

هراشا

تعیب میرکلا  دـبع  لضفلا  وبا  شرـسپ  اب  تلود  ناکرا  وا  رما  جـلف ، ضرم  هب  ندـش  ـالتبم  لـیلد  هب  تفـالخ  زا  عیطم  يریگهراـنک  زا  دـعب 
زا ییاهر  يارب  تفرگ و  رارق  یلام  يانگنت  رد  یملید  هلودلا  ءاهب  يرجه  لاس 381  رد  تسشن . تفالخ  هب  هّللا  عئاطلا  بقل  اب  وا  دندرک و 

رابرد هب  ندیسر  درجم  هب  تفر و  هفیلخ  تاقالم  هب  دوخ  نارای  زا  یعمج  اب  تین  نیمه  هب  دمآرب . هفیلخ  لاوما  فرـصت  ددصرد  عضو  نیا 
ماقم زا  دوخ  علخ  هب  اجنآ  رد  وا  دندرب و  هلودلا  ءاهب  يارـس  هب  مه  ار  وا  دوخ  دندرک . تراغ  ار  هفیلخ  لاوما  هلودـلا  ءاهب  نایفارطا  هفیلخ ،

ناـسارخ و رد  ق ). 387 ه . - 366  ) یناـماس روصنم  نبا  حون  عئاـط ، نارـصاعم  دوب . وخدـنت  رگهلیح و  يدرم  عئاـط  داد . یهاوگ  تفـالخ 
رد ق ). 372 ه . - 338  ) یملید هلودـلا  دـضع  ناتـسربط و  رد  رایز  لآ  هلـسلس  زا  ق ). 403 ه . - 366  ) ریگمـشو نبا  سوباق  رهنلا ، ءارواـم 

هلسلس نیکتکبس  نامز  نیمه  رد  دنتـسه . رـصم  یمطاف  نادناخ  زا  ق ). 386 ه . - 365  ) رازن روصنم  وبا  زیزعلا  زاوها و  ناـمرک و  سراـف و 
. درک سیسأت  ناتسناغفا  رد  ار  يونزغ 

هب تسویپ ، عوقو  هب  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  یناریا  نارـصاعم  عئاـط و  تفـالخ  نارود  رد  هک  زورنآ  ناـهج  ياهدادـیور  نیرتمهم 
: تسا حرش  نیا 

ایسآ

روتارپما نیا  976 م ). - 960  ) تسا وست  يات  گـنوس  هلـسلس  روتارپما  1279 م ). - 960  ) درکیم تنطلـس  گنوس  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :
نیچ یلامش  یحاون  ریخست  هب  زین  شنانیشناج  درکن و  یتفرشیپ  لامش  رد  یلو  دروآرد  دوخ  فرصت  هب  ون  زا  ار  روشک  بونج 

______________________________

 . Piast (. 1)
 . Mieskoy (. 2)

133 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاس 990 رد  هک  دوب  توگنات  مان  هب  یتبت  یموق  لاغشا  تحت  رومآ  هناخدور  بصم  ات  نیچ  گرزب  راوید  زا  یلامش  تالایا  دندشن . قفوم 
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. دنداد لیکشت  یتلود  م .
رد تلاـخد  تلع  هـب  هـک  979 م ). - 939 .( ) ق ه .  369 - 328  ) دوب لـضف  بلغت  وـبا  هلودـلا  ةدـع  لـصوم  ياورناـمرف  لـصوم : بلح و 

. دـش هتـشک  لحم  نآ  رد  تخیرگ و  ماش  هب  راچ ، مان  هب  ياهتـسد  زا  يو  يرادـفرط  دوب و  هدومن  زورب  هیوب  لآ  يارما  نیب  هک  یتاـفالتخا 
. دمآ نایاپ  هب  لصوم  رد  ناینادمح  تموکح  تقیقح ، رد  ینعی 

وبا شدنزرف  تشذـگرد و  991 م ).  ) يرجه لاس 381  رد  يو  دـمآرد . یلاعملا  وبا  فرـصت  هب  رکبراید  975 م ).  ) يرجه لاس 365  رد 
. دوب ینادمح  هلودلا  فیس  كولمم  ؤلؤل ، تسد  رد  تموکح  یلاسدرخ ، تلع  هب  هک  دش  ردپ  نیشناج  دیعس  لئاضفلا 

لاوز زا  دـعب  يو  دوب . درک  فیاوط  ياسؤر  زا  یکی  هلـسلس  نیا  سـسؤم  ذاب ، دـندوب . درک  فیاوط  زا  الـصا  رکبراید  نایناورم  رکبراـید :
دوخ فرـصت  هب  ار  رکبراید  983 م ). .( ) ق 372 ه .  ) تسویپ عوقو  هب  هلودلا  دضع  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  هقطنم  نیا  رد  هیوب  لآ  تردـق 
یلع وبا  شاهدازرهاوـخ  990 م ).  ) يرجه ذاب 381  گرم  زا  دـعب  داد . رارق  دـیدهت  دروم  ار  دادـغب  يرجه  لاـس 373  رد  یتح  دروآرد و 

. دوب افیک  نیقرافایم و  نزرا و  دمآرب و  لمتشم  وا  ورملق  دش . وا  نیشناج  ناورم 
.( 1018 م - 981 .( ) ق 409 ه . - 371  ) دوب قحسا  نبا  هّللا  دبع  دایز ، ینب  هلسلس  ياورنامرف  نمی :

اقیرفا

.( 983 م .( ) ق 373 ه .  ) دوب فسوی  نبا  روصنم  يریز ، ینب  ياورنامرف  سنوت :
«1 . » درک ضرقنم  ار  هسرادا  تلود  سلدنآ ، يوما  نایهاپس  هدنامرف  بلاغ ، 974 م ).  ) يرجه لاس 364  رد  شکارم :

______________________________

ص 29. مالسا ، نیطالس  تاقبط  . 565 ص 561 - يداجـس ، قداص  هلاقم  سیردا  لآ  ج 1 . یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  ر ك . (. 1)
ص 71. ج 1 ، یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 103 . نارایرهش ، افلخ و  همانبسن 

.46 ص 45 - یمالسا ، ياههلسلس 
134 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

، زعم تشذـگرد  زا  دـعب  دـیدرگ . لقتنم  رـصم  هب  نایمطاف  تردـق  زکرم  تقیقح  رد  دـش و  هرهاـق  دراو  يرجه  لاس 364  رد  زعم  رـصم :
تردـق جوا  هب  یمطاف  تلود  يو ، يرادـمامز  تدـم  رد  975 م ). .( ) ق 365 ه .  ) دـش وا  نیـشناج  زیزع  هب  بقلم  رازن  روصنم  وبا  شرـسپ 
. دش کچوک  وا  لباقم  رد  دادغب  تفالخ  تردق  دشیم و  بوسحم  دادغب  یسابع  يافلخ  يارب  یکانرطخ  بیقر  زیزع  دیسر . دوخ 

اپورا

.( 1002 م - 983  ) تسشن تنطلس  هب  موس  نتا  شرسپ  مود  نتا  زا  دعب  ناملآ :
. تشاد نیشنزرم  ناونع  زا 976 م . دوب ، نآ  وزج  نیو  هک  صخا  ینعم  هب  شیرتا  شیرتا :

هب دوب . ناملسم  نادنمشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  رنه و  ملع و  یماح  يو  976 م ). - 961  ) تسا مود  مکح  ایناپسا  نایوما  ياورنامرف  ایناپسا :
رد یمالسا  یملع  زکارم  نیرتمهم  زا  یکی  رهـش  نیا  هاگـشناد  دش و  سیـسأت  باتک  دلج  رازه  اب 400  ياهناخباتک  هبطرق ، رد  يو  ناـمرف 

، مود ماشه  شرـسپ  يو  گرم  زا  دعب  داتفا . طوقـس  یبیـشارس  رد  ایناپـسا  رد  نایوما  تلود  مکح ، تشذگرد  زا  دعب  دیدرگ . نیمزبرغم 
تافالتخا وا  يرادـمامز  نارود  رد  ق ). 399 ه . - 366 .( ) 1009 م - 976  ) تسـشن ردپ  ياج  هب  تشادن ، لاس  هدزاود  زا  شیب  هک  دـیؤملا 

. دش ینادنز  دمآ و  راتفرگ  ، » ریثا نبا  لوق  دانتسا  هب  تفای . شرتسگ  روشک  رد 
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«1 «. » دش هدنادرگزاب  تراما  دنسم  رب  سپس 
. دش هتـشک  ماجنارـس  دـماینرب و  تکلمم  هرادا  هدـهع  زا  يو  دوب . راگدا  رـسپ  978 م ). - 975  ) دیهش دراودا  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
هب اـهیکرامناد  موجه  لاــس 991 م . رد  1016 م ). - 976  ) تـسا مود  درلثا  شردارب  يو  نیـشناج  دـندروآ . رامـش  هـب  دیهـش  ار  وا  مدرم 

. دش عورش  ناتسلگنا 
رد دـلاره  دراد . هـگن  ار  نآ  تسناوـتن  یلو  درک  فرـصت  ار  ژورن  985 م ). - 935  ) دوب نادـند  دوبک  دـلاره  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

هب تفگ و  كرت  ار  تیحیسم  نید  يو  1014 م ). - 986  ) تسشن تنطلس  هب  شرسپ  يو  زا  دعب  دش . هتشک  نیوس  شرسپ  هیلع  گنج 
______________________________

ص 91. ج 15 ، لماکلا ، (. 1)
135 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تشگزاب یتسرپتب 
ات دندوب ، دروخودز  لاح  رد  رگیدـکی  اب  وا  ینیـشناج  رـس  رب  لاس 980 م . ات  شنارـسپ  فیک ، كود  والـستایوس ، گرم  زا  دعب  هیـسور :

.( 1015 م - 980  ) دش فیک  كود  درک و  هبلغ  دوخ  ناردارب  رب  لوا  ریمیدالو  ماجنارس 
لاس 974 م. رد  976 م ). - 969 . ) دوب لوا  يانحوی  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

رد يو  1025 م ). - 976 . ) تسشن تنطلس  هب  مود  سویلیساب  يو  زا  دعب  تفرگ . یسابع  يافلخ  زا  ار  نیرهنلا  نیب  هیروس و  زا  ییاهتمـسق 
. دیدرگ قفوم  نیکالم  ياهشروش  ندناشنورف 

زا هسنارف  هاش  نیرخآ  يو  هک  987 م ). - 986  ) تسشن تنطلس  هب  مجنپ  یئول  يو  زا  دعب  986 م ). - 954  ) دوب رتول  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
.( 996 م - 987 . ) دیسر اهنیسپاک  نادناخ  زا  گواهپاک  هب  تنطلس  وا  زا  دعب  تسا . نایژنلوراک  هلسلس 

.( 992 م - 921 . ) دوب لوا  يوکشیم  ناتسهل  ياورنامرف  ناتسهل :

.( 1031 م - 991 .( ) ق 422 ه . - 381  ) رداق تفالخ 

هراشا

هب يأر  قافتا ، هب  یگمه  درک و  تروشم  دوخ  نایفارطا  اب  وا  نیـشناج  باختنا  يارب  هلودـلا  ءاهب  تفالخ ، زا  عئاـط  ندـش  راـنکرب  زا  سپ 
. دنداد ردتقم  قحسا  نبا  دمحا  سابعلا  وبا  تفالخ 

هب یناگدـنیامن  قیرط  زا  ار  دوخ  میمـصت  هلودـلا  ءاهب  تسیزیم . هحطب  بحاص  رـصن  نبا  یلع  نسحلا  وبا  دزن  هحیطب  رد  وا  ناـمزنیا  رد 
لبق تشذگرد . يرجه  لاس 422  رد  تفالخ  لاس  زا 41  سپ  رداقلا  دـندرک . تعیب  يو  اب  يرجه  لاس 381  رد  مدرم  دـیناسر . وا  عالطا 

تفالخ رگید  راب  رداقلا  تفالخ  نارود  رد  اما  دوب ، هتفر  نیب  زا  تفالخ  تهبا  یلک  روطهب  اهکرت  هملاید و  يارزو  تراـسج  رثا  رب  يو  زا 
يدرم ناخروم ، رثکا  لوق  دانتـسا  هب  دـنک . دـیدجت  يدـح  ات  ار  هتفر  تسد  زا  لالج  هوکـش و  تسناوت  هفیلخ  نیا  تفای . یقنور  نایـسابع 

«1 . » دوب هدنشخب  ابیکش و 
______________________________

ص فلسلا ، براجت  . 692 ص 676 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 197 . ج 15 ، لماکلا ، . 351 ص 349 - هدیزگ ، خـیرات  ر ك . (. 1)
.526 ص 523 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 252

136 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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421 - 387  ) دومحم ناطلس  نایناماس و  زا  ق ). 389 ه .  ) حون نبا  کلملا  دبع  و  ق ). 387 ه . - 366  ) روصنم نبا  حون  اب  تسا  رصاعم  رداق 
-379  ) هلودـلا ءاهب  رایز و  لآ  زا  ق ). 423 ه . - 403  ) رهچونم یلاعملا  کلف  ناـیونزغ و  زا  ق ). 432 ه . - 421  ) دوعسم ناطلـس  و  ق ). ه .

. هیوب لآ  زا  ق ). 415 ه . - 403  ) هلودلا ناطلس  و  ق ). 403 ه .
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  وا  یناریا  نارصاعم  رداق و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

ناگاب رهـش  ار  دوخ  تختیاپ  دروآرد و  يدـحاو  تموکح  تحت  ار  اـهیاهمرب  « 1  » اتاروانآ مان  هب  یـصخش  يدالیم  مهدزاـی  نرق  رد  همرب :
. تفای جاور  همرب  رد  صخش  نیمه  هلیسو  هب  ییادوب  نید  داد و  رارق 

.( 1279 م - 960  ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
چوک بلح  هب  قارع  رد  هلح  هیحان  زا  يدالیم  مهدزای  نرق  لیاوا  رد  هک  دـندوب  یلامـش  بارعا  زا  بـالک  ینب  هلیبق  زا  سادرم  ینب  بلح :

دروآ و رد  دوخ  فرصت  هب  1023 م ).  ) يرجه لاس 414  رد  ار  بلح  1003 م ). .( ) ق 394 ه .  ) سادرم ینب  نبا  حلاص  نانآ  ربهر  دندرک .
.( 1029 م  ) يرجه خیرات 420  ات  ینعی  دوخ  لتق  لاس  ات  وا  دیدرگ و  هلودلا  دسا  هب  بقلم  رـصم ، یمطاف  هفیلخ  هّللا  رماب  مکاحلا  نامرف  هب 

.(. 1029 م .( ) ق 420 ه .  ) دش رصن  هلودلا  باهش  شرسپ  بلح  ياورنامرف  حلاص ، زا  دعب  درک . تموکح  بلح  رب 
رارق اهنآ  ضرعت  دروم  دش و  هجاوم  رصم  نایمطاف  ینعی  هزات  ینمـشد  اب  بونج  فرط  زا  لصوم  بلح و  ینادمح  تلود  لصوم : بلح و 

زا هلودلا  دعـس  دوب ، هتفرگ  رارق  نایمطاف  راشف  تحت  یتخـس  هب  ینادـمح  تلود  994 م ).  ) يرجه لاس 384  رد  هکنیا  فصو  اـب  تفرگ .
میلـست ماجنارـس  فاصوا  نیا  اب  دریگب . ار  نایمطاف  تازواجت  ولج  وا  کمک  هب  تسناوت  درک و  کمک  ياـضاقت  مور  روتارپما  سویلیـساب 

ناونع هب  ادتبا  ؤلؤل  دش . هتشک  ناینادمح  كولمم  رادرس  ؤلؤل  کیرحت  هب  دایز  لامتحا  هب  هلودلا  دعس  دش و  نایمطاف 
______________________________

 . Anavrata (. 1)
137 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يرید درک . تموکح  1003 م ). .( ) ق 394 ه .  ) فیرش یلاعملا  وبا  و  1001 م ). .( ) ق 392 ه .  ) یلع نسحلا  وبا  يو  رسپ  ود  هنطلسلا  بیان 
«1 . » درک تموکح  نانیمطاف  یگدناشنتسد  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردق  دوخ ، درک و  رصم  هناور  ار  هلودلا  دعس  نارسپ  هک  تشذگن 

نامرف هب  هک  تسا  یلع  هلودلا  دنس  هلسلس ، نیا  سـسؤم  دنتـشاد . تموکح  دسا  هلیبق  زا  دیزم  ینب  هلح ، رد  رداق ، تفالخ  نارود  رد  هلح :
هلح ياورنامرف  یلع  نبا  سیبد  نیدلا  رون  شرسپ  وا  زا  دعب  و  1012 م ). .( ) ق 403 ه .  ) دش بوصنم  هلح  تراما  هب  یملید  هلودلا  ناطلس 

نالسرا كرت ، نامجاهم  سرت  زا  سیبد  دش ، دراو  قارع  هب  یقوجلس  هلسلس  هاشداپ  لوا  لرغط  هک  یماگنه  1017 م ). .( ) ق 408 ه . . ) دش
. درک تیامح  دوب  نایمطاف  رادفرط  یعیش  نارادرس  زا  هک  ار  يریساسب 

رد نادناخ  نیا  زا  هک  یسک  نیلوا  دنتشاد . تموکح  نایناخ  کلیا  رهنلا ، ءاروام  رد  وا ، نارـصاعم  رداق و  تفالخ  نارود  رد  رهنلا : ءاروام 
اراخب 993 م ).  ) يرجه لاس 383  رد  تسا و  هتشاد  مان  نامیلس  ای  یـسوم  نبا  نوراه  هک  تسا  یناث  ناخ  ارغب  تسا ، روهـشم  ناریا  خیرات 

. تشذـگرد هار  نیب  رد  دـش و  ناتـسکرت  راپـسهر  راچان  دوبن . راگزاس  شجازم  هب  اراخب  ياوه  بآ و  نکیل  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار 
تلود تفرگ و  یناماس  ریما  مود ، کلملا  دبع  زا  ار  اراخب  تشذگن  يرید  دش . وا  نیـشناج  هلودلا  سمـش  هب  بقلم  ناخ  کلیا  وا  زا  دعب 

ررقم تبقاع  دیگنج . نایناماس  ورملق  میسقت  رس  رب  يونزغ  دومحم  ناطلس  اب  مه  یتدم  ناخ  کلیا  دش . ضرقنم  يرجه  رد 389  نایناماس 
وبا وا  یمالـسا  مان  هک  تسا  ناخ  ناغط  ناخ ، کلیا  نیـشناج  ردارب و  دومحم . نآ  زا  هنزغ  ناسارخ و  دـشاب و  وا  نآ  زا  رهنلا  ءارواـم  دـش 
هبلغ نانآ  رب  یقرش  ناتـسکرت  رافک  اب  گنج  رد  دش و  نایناخ  کلیا  هلـسلس  ياورنامرف  يرجه  لاس 403  رد  تسا . یلع  نبا  دمحا  رـصن 
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عزاـنم و اـبلاغ  ناتـسکرت  يارما  زا  نـیکت  یلع  ق ). 415 ه . - 408 . ) تسـشن شیاـج  هب  یلع  نبا  ناـخ  نالـسرا  شردارب  وا  زا  دـعب  درک .
يونزغ دومحم  ناطلـس  اب  دـعب  لاس  و  ق ). 415 ه .  ) تسـشن تراما  هب  ناخ  ردـق  شردارب  یلع  نبا  ناخ  نالـسرا  زا  دـعب  دوب . وا  ضراعم 

اب يونزغ  دوعسم  ناطلس  درک . تاقالم 
______________________________

ص ج 3 ، نودـلخ ، نبا  خـیرات  دراناک  م . ملق . هب  ناینادـمح  هلاقم  مالـسا ، فراعملا  ةریاد  ص 99 . مالـسا ، نیطالـس  تاقبط  ر ك . (. 1)
.58 ص 56 - ج 13 ، لماکلا ، . 340 - 323

138 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تشذگرد يونزغ  دوعسم  ناطلس  تنطلس  لیاوا  رد  ناخ  ردق  درک . جاودزا  وا  رتخد 

هب هلـسلس  نیا  ورملق  تسا  يداـیز  ریما  نیرخآ  هک  1018 م ). - 981 .( ) ق 409 ه . - 371  ) قحـسا نبا  هّللا  دـبع  تموکح  نارود  رد  نمی :
وا مان  تبسانم  هب  هک  داد  ياهلسلس  لیکـشت  دیبز  رد  1021 م ).  ) يرجه لاس 412  رد  هک  داتفا  حاجن  هلمج  زا  یلاوم  زا  نت  دـنچ  فرـصت 

. دش هدناوخ  حاجن  ینب 

اقیرفا

اهنآ ورملق  دـندرک . ییاورناـمرف  1152 م ). - 1015 . ) ق ه .  547 زا 406 - هک  دـندش  بعـشنم  نایریز  زا  دامح  ونب  اـی  ناـیدامح  ریازجلا :
نبا سیداـپ  شرـسپ  نیکلب و  نبا  روصنم  دوـخ  ردارب  بناـج  زا  هک  تسا  نیکلب  نبا  داـمح  هلـسلس  نیا  سـسؤم  دوـب . ریازجلا  رب  لمتـشم 

يرجه لاس 398  رد  دیگنج . هتانز  لیابق  اب  تشاد و  تموکح  یطسو  برغم  زا  یتمـسق  رد  دوب ، رـصم  نایمطاف  تیعبات  تحت  هک  روصنم 
زا درک و  ماـیق  داـمح  نکیل  دـنک ، راـنکرب  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  سیداـب  داد . رارق  دوخ  تختیاـپ  ار  نآ  درک و  اـنب  ار  داـمح  ینب  هعلق 

. درک مالعا  ار  دوخ  لالقتـسا  1015 م ).  ) يرجه لاس 406  رد  دـناوخ و  یـسابع  هفیلخ  عبات  ار  دوخ  دز و  زابرـس  رـصم  نایمطاف  تعاطا 
دش يو  نیشناج  دامح  نبا  دئاق  شرسپ  تخانـش . تیمـسر  هب  ار  وا  لالقتـسا  1017 م ).  ) يرجه لاس 408  رد  سیداب  نبا  زعم  ماـجنارس 

.( 1054 م - 1028 .( ) ق 446 ه . - 419)
روصنم نبا  سیداـب  يو  نیـشناج  فسوی  نبا  روصنم  زا  دـعب  دنتـشاد و  تموکح  سنوت  رد  يریز  ینب  رداـق ، تفـالخ  نارود  رد  سنوت :
ناوریق یبرغ و  تمسق  تختیاپ  هعلق  دش . میـسقت  یقرـش  یبرغ و  تمـسق  ود  هب  نایریز  ورملق  نامز  نیا  رد  996 م ). .( ) ق 386 ه .  ) تسا

زعم تراما  نارود  رد  دنتـشاد . تراما  هدربمان  تمـسق  ود  زا  کیره  رد  نایریز  نایدامح و  بیترت  هب  هک  دیدرگ  یقرـش  تمـسق  تختیاپ 
. تفای يداصتقا  قنور  سنوت  یقرش  یحاون  1062 م ). - 1015 .( ) ق 454 ه . - 406  ) سیداب نبا 

لاس هدزای  زا  شیب  هک  مکاح  هب  بقلم  روصنم  یلع  وبا  شرـسپ  زیزع ، تشذـگرد  زا  دـعب  هک  دنتـشاد  تفـالخ  ناـیمطاف  رـصم  رد  رـصم :
-996 .( ) ق 411 ه . - 386  ) دیسر تفالخ  هب  تشادن ،

139 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
اهاسیلک زا  يرایـسب  تشک و  ار  دوخ  يارزو  زا  يدایز  دادـعت  هلمج  زا  تسویپ . عوقو  هب  يدایز  ثداوح  وا  تفالخ  نارود  رد  1020 م ).

، دنراد ار  مامح  هب  نتفر  دـصق  هک  یماگنه  دنـشوپب و  هایـس  هماج  یتسیاب  نایدوهی  نایوسیع و  هک  دـش  ررقم  وا  نامرف  هب  درک و  بارخ  ار 
هب دـنتفای ، زورد  ناونع  هک  ياهقرف  درک و  تیهولا  يوعد  مکاح  ماجنارـس  دـنزیوآ . دوخ  ندرگ  هب  هلوگنز  ناـیدوهی  بیلـص و  نایحیـسم 

روتارپما متشه  نیطنطسق  زا  يو  تسـشن . تفالخ  هب  رهاظ  1020 م ).  ) يرجه لاس 411  رد  مکاـح  زا  سپ  «. 1  » دندش فرتعم  وا  ییادخ 
تفالخ نارود  رد  ریدقت  ره  هب  دننک . رکذ  دوب ، مور  روتارپما  ورملق  رد  هک  يدجاسم  یمامت  رد  ار  يو  مان  ات  درک  تساوخرد  یقرش  مور 

. تشاذگ طاطحنا  هب  ور  هیروس  رب  نایمطاف  طلست  يو 
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.( 1035 م - 1000  ) دوب موس  يروچناس  راوان  و  « 2  » نوگارآ هاش  نوگارآ :
تـسا يدهملا  هب  بقلم  ماشه  نبا  دمحم  يو  نیـشناج  و  1009 م ). - 976  ) تسا دیؤملا  مود  ماشه  سلدـنآ ، نایوما  ياورنامرف  ایناپـسا :
تسشن تراما  هب  مود  دمحم  لاس 1010 م . رد  يو  زا  دعب  1009 م ).  ) تسا نیعتسم  نبا  نامیلس  يدعب  رادمامز  1009 م ). .( ) ق (399 ه .

-1017 .( ) ق 409 ه . - 408 . ) تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  مراهچ  نمحرلا  دبع  ماجنارـس  دش و  وا  نیـشناج  مود  ماشه  لاس  نامه  رد  و 
تشاد هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  یتسیاب  درکن . ادیپ  همادا  لاس  کی  زا  شیب  وا  يرادمامز  تدم  تسا . موس  نمحرلا  دبع  هون  يو  1018 م ).
هارمه یـسایس  هقرفت  نارود  هک  دیـشک  لوط  نرق  مین  بیرق  نوطبارم ، ندـمآ  راک  يور  سلدـنآ و  نایوما  لـماک  ضارقنا  نیب  نارود  هک 
طاقن رد  هلـسلس  بیرق 23  دوب و  اـمرفمکح  ایناپـسا  رد  یفیاوـطلا  كوـلم  میژر  هرود  نیا  رد  دوـب . ایناپـسا  گـنهرف  یلاـعت  ییاـفوکش و 

. دندمآ راک  يور  سلدنآ  فلتخم 
______________________________

. دندش فورعم  يزورد  هب  تلع  نیمه  هب  تشاد  مان  يزرد  هدیقع  نیا  غلبم  نیتسخن  نوچ  (. 1)
هب یقرشبونج  زا  اینولاتاک ، هب  قرشم  زا  هنریپ ، ياههوک  هب  لامش  زا  ایناپـسا ، یقرـشلامش  رد  عقاو  میدق  تکلمم  هیحان و  نوگارآ ، (. 2)

. تسا دودحم  راوان  هب  یبرغلامش  زا  لیتساک و  هب  یبرغبونج  زا  سنالاو ،
140 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

قباس ناروتارپما  تشز  راتفر  تنوشخ ، تیاـهن  رد  دـیزگ و  تماـقا  مر  رد  لاس 998 م . زا  دـعب  هک  تسا  موس  نتا  ناملآ  هاشداپ  ناـملآ :
مر یلاها  شروش  ثعاب  شور  نیمه  همادا  دـیدرگ . يو  هب  تبـسن  مدرم  هماع  رفنت  ثعاب  رما  نیمه  داد . رارق  دوخ  قشمرـس  ار  میدـق  مور 

-1002  ) تسـشن ناملآ  تنطلـس  هب  لوا  يرناه  هجیتن  مود  يرناه  يو  زا  دعب  تشذـگرد . لاس 1002 م . رد  رادوریگ  نیمه  رد  نتا  دـش .
. درک يراذگجات  روتارپما  ناونع  هب  لاس 1027 م . رد  هک  1039 م ). - 1024  ) دش مود  دارنک  بیصن  ناملآ  تنطلس  سپس  و  1024 م ).
مود درلثا  ناتـسلگنا  رد  رداق ، تفالخ  نارود  رد  دوب . یکرامناد  ناهاشداپ  تنطلـس  تحت  1042 م . لاس 1016 - زا  ناتسلگنا  ناتسلگنا :

.( 1016 م . ) تسشن تنطلس  هب  ندنل  مدرم  طسوت  « 1  » دیاسنریآ دنومدا  شرسپ  يو  زا  دعب  1016 م ). - 978 . ) درکیم تنطلس 
. دوب سنازیب  تلود  عبات  1186 م . زا 1018 - ناتسراغلب  ناتسراغلب :

هب تشک ، ار  شردـپ  هکنیا  زا  دـعب  تسا . نادـند  دوبک  دـلاره  رـسپ  يو  1014 م ). - 986 . ) دوب « 2  » نیوس كرامناد  هاشداپ  كراـمناد :
يو زا  دعب  درک . میـسقت  دئوس  كرامناد و  نیب  ار  ژورن  داد و  تسکـش  يدالیم  رازه  لاس  رد  ار  ژورن  هاشداپ  لوا  فالوا  اهیدـئوس  قافتا 

. دش شنیشناج  كرامناد  رد  ناتسلگنا و  رد  تونک  شرسپ 
درک و دحتم  رگیدمه  اب  دنتشاد ، يدایز  هلـصاف  فیک  ات  هک  ار  والـسا  لیابق  1015 م ). - 980 . ) دوب لوا  ریمیدالو  فیک ، كود  هیـسور :

. دروآرد فیک  تکلمم  تیعبت  تحت  ار  اهنآ 
جراخ نادیم  زا  ار  دوخ  ناردارب  مامت  والسورای  ماجنارس  اما  دنداتفا ، مه  ناج  هب  وا  ینیشناج  رس  رب  شرسپ  هدزاود  يو  تشذگرد  زا  دعب 

.( 1054 م - 1019  ) تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  درک و 
یقرش زرم  درک و  فرصت  ار  ناتـسراغلب  يدالیم  لاس 1018  رد  1025 م ). - 976 . ) دوب مود  سویلیساب  یقرش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 

1025 لاس 976 - زا  تسا . مود  سونامور  رسپ  يو  تسشن . تنطلس  هب  متشه  نیطنطسق  يو  زا  دعب  دناسر . زاقفق  ات  ار  يروتارپما 
______________________________

 . Edmund Irondsid (. 1)

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 119 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 . Sueyn (. 2)
141 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هب « 1  » هئوز شرتخد  يو  زا  دعب  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  ییاهنت  هب  1028 م . لاس 1025 - زا  مود و  سویلیساب  شردارب  قافتا  هب  م .
. دوب کیرش  وا  اب  تنطلس  رد  هک  1034 م ). - 1028  ) تسا موس  سونامور  وا  رهوش  نیلوا  1050 م ). - 1028 . ) تسشن تنطلس 

هب مود  ربور  يو  زا  دـعب  درک . کیرـش  تنطلـس  رد  دوخ  اب  ار  مود  ربور  شرـسپ  996 م ). - 987 . ) دوب گواهپاک  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
شـشوک دوخ  ذوفن  تردـق و  تیبثت  رد  فاصوا  نیا  اب  دوب . زاتمم  يوقت  يراگزیهرپ و  ظاـحل  زا  هک  1031 م ). - 996 . ) تسشن تنطلس 

.( 1060 م - 1031 . ) تسشن تنطلس  هب  لوا  يرناه  شرسپ  يو  زا  دعب  درکیم .
لوا فالـسلوب  شرـسپ  يو  زا  دعب  درک . عورـش  ار  ناتـسهل  تدحو  يو  992 م ). - 921  ) دوب لوا  يوکشیم  ناتـسهل  ياورنامرف  ناتـسهل :

رد دـناوخ و  هاـشداپ  ار  دوخ  هک  تسا  ناتـسهل  رادـمامز  نیلوا  يو  1025 م ). - 992 . ) تفرگ تسد  رد  ار  روـما  ماـمز  ریلد ، هـب  فورعم 
نیشناج دروآرد . ناتسهل  ییاورنامرف  تحت  ار  یلامش  ياهوالسا  یگمه  هک  دشن  قفوم  نکیل  دش . زوریپ  فیک  مهوب و  ناملآ و  اب  گنج 

.( 1034 م - 1025  ) تسا مود  يوکشیم  يو 
عورش شردپ  هک  ار  ناتسراجم  یلاها  ندرک  یحیسم  يو  1038 م ). - 1001 . ) تسا لوا  « 2  » نافتسا ناتسراجم  هاشداپ  نیلوا  ناتسراجم :

. داد همادا  دوب ، هدرک 
فالوا وا  زا  دعب  داد . جاور  ژورن  رد  لالدتسا  روز و  ندرب  راک  هب  اب  ار  حیسم  نید  1000 م ). - 995 . ) دوب لوا  « 3  » فالوا ژورن  هاش  ژورن :
تدـحو اـب  طاـبترا  رد  یلو  داد  جاور  ژورن  رد  ار  نآ  دوـب و  حیـسم  نید  وریپ  هک  1028 م ). - 1015  ) تسـشن تنطلـس  هب  سیدق  ای  مود 

شروش هب  رـس  ياهدـع  كرامناد ، ناتـسلگنا و  هاشداپ  تونک  يرادـفرط  هب  ژورن  رد  نامز  نیمه  رد  تشادـن . ینادـنچ  ییاـناوت  تکلمم 
تخت جات و  ندروآ  تسد  هب  يارب  يدالیم  لاس 1030  رد  درک و  رارف  ژورن  زا  لاس 1028 م . رد  عاضوا  نیا  لباقم  رد  فالوا  دنتشادرب .

. دش هتشک  دروخ و  تسکش  یلو  تشگزاب 
______________________________

 . Zoe (. 1)
 . Stephen (. 2)

 . Olafe (. 3)
142 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1074 م - 1031 .( ) ق 467 ه . - 422  ) مئاق تفالخ 

هراشا

تعیب زاغآ  رد  تسـشن . تفالخ  هب  هّللا  رماب  مئاقلا  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  هّللا  دبع  رفعج  وبا  شرـسپ  اب  مدرم  رداق ، تشذـگرد  زا  سپ 
لرغط يرجه  لاس 447  رد  تفرگ . الاب  تراغ  لتق و  جرموجره و  دـمآ . دـیدپ  يرادهنماد  تافالتخا  ننـست  عیـشت و  بهذـم  ناوریپ  نیب 
ببـس نیمه  هب  دـمآرب . وا  رب  طاـبترا  يرارقرب  هـفیلخ و  یتـسود  بـلج  ددـصرد  دـش و  نادـمه  مزاـع  ير  زا  یقوجلـس  هلـسلس  سـسؤم 
ندمآ زا  دورب و  مارحلا  هّللا  تیب  ترایز  هب  دادغب  قیرط  زا  دراد  لایخ  هک  داد  ماغیپ  هفیلخ  هب  داتسرف و  دادغب  هب  ییایاده  اب  ار  یناگدنیامن 
يرجه لاس 447  رد  لرغط  درک . توعد  دادغب  هب  ار  لرغط  رطاخ ، نانیمطا  زا  سپ  مه  هفیلخ  درادن . هفیلخ  اب  رادـید  زج  یفدـه  دادـغب  هب 

زعم نامز  زا  هک  هیوب  لآ  هبعـش  تهج  نیمه  هب  دوش و  هدـناوخ  هبطخ  لرغط  ماـن  هب  اـت  داد  روتـسد  هاوخاـنهاوخ  هفیلخ  دـش و  دادـغب  دراو 
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نیمه هب  دمآرد . هفیلخ  جاودزا  دقع  هب  نالـسرابلآ  رهاوخ  ینعی  دواد  رتخد  يرجه  لاس 448  رد  داتفارب . دنتشاد  طلست  دادغب  رب  هلودلا 
. دش رارقرب  زین  یگداوناخ  هطبار  سابع  ینب  يافلخ  نایقوجلس و  ینعی  هلسلس ، ود  نیب  ببس 

ماجنارس دوب ، دیازت  هب  ور  مصتعم  تفالخ  نامز  زا  هک  ناکرت  ذوفن  دندوب ، ننست  بهذم  وریپ  داژن و  كرت  هک  یقوجلس  هلسلس  سیسأت  اب 
، درکن هفاضا  افلخ  هتفر  تسد  زا  تردق  رب  يزیچ  بهذمهعیش  يارما  ياج  هب  كرت  بهذمینس  يارما  رارقتسا  هک  دنچره  تفای . رارقتسا 
یمسر و تیمکاح  ندرب  الاب  رد  دندوب ، رادوخرب  لالقتسا  زا  نامزنآ  ات  هک  ییاهنیمزرس  رب  طلست  هقجالس و  ورملق  شرتسگ  همه ، نیا  اب 

. دوبن ریثأتیب  افلخ  يرهاظ  رابتعا 
دوعـسم ناطلـس  هلمج ، زا  ناریا  يارما  ناهاشداپ و  زا  نت  دـنچ  اـب  وا  تشذـگرد . تفـالخ  لاـس  زا 44  دـعب  هـفیلخ  يرجه  لاـس 467  رد 
دوعـسم نبا  یلع  و  ق ). 441 ه . - 432  ) دودوـم و  ق ). 424 ه . - 441  ) دیـشرلا دبع  و  ق ). 421 ه .  ) دـمحم و  ق ). 442 ه . - 432  ) يونزغ

نالسرابلآ و  ق ). 455 ه . - 429  ) یقوجلس هلسلس  سسؤم  لوا  لرغط  نایونزغ و  هلـسلس  زا  ق ). 452 ه . - 451  ) مـیهاربا و  ق ). (442 ه .
يارما زا  ق ). ه .  459 - 458  ) نسح نبا  یلع  رـسپ  هیولـضف  نایقوجلـس و  هلـسلس  زا  ق ). 485 ه . - 465  ) هاــشکلم و  ق ). 465 ه . - 455)

يارما زا  ق ). 440 ه . - 427  ) دجیلاک وبا  نبا  میحر  کلم  هراکنابش و 
143 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

«1 . » دوب رصاعم  هیوب  لآ 
حرش نیا  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  شرصاعم  یناریا  يارما  مئاق و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا

ایسآ

.( 1279 م - 960  ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
نیا زا  دعب  لاس  جنپ  دـش . هتـشک  یمطاف  نایرکـشل  تسد  هب  1037 م ).  ) يرجه لاس 429  رد  سادرم  لآ  زا  رـصن  هلودلا  باهـش  بلح :

نایمطاف هب  ار  نآ  اددجم  1057 م ).  ) يرجه لاس 449  رد  اما  تفرگزاب  نایمطاف  زا  ار  بلح  حلاص ، رگید  رـسپ  لامک  هلودـلا  زعم  هثداح 
. درک فرصت  ار  هبحر  نامز  نیمه  نراقم  هیطع  شردارب  نکیل  داد و  رصم 

.( 1061 م .( ) ق 453 ه .  ) تسا ترصن  هلودلا  ماظن  ناورم ، ینب  زا  رکبراید  ياورنامرف  رکبراید :
نآ زکرم  هک  یبرغ  تاناخ  یکی  دش . میـسقت  تمـسق  ود  هب  یناخارق  دحتم  تاناخ  1041 م ).  ) يرجه لاس 433  دودـح  رد  رهنلا : ءاروام 
نآ یماـظن  یـسایس و  زکرم  دوـب . ناتـسرغشاک  یقرـش و  هناـغرف  چاـچ ، باـجیپسا ، رب  لمتـشم  هـک  یقرـش  تاـناخ  يرگید  دوـب و  اراـخب 

. دوب نوغاصالب 
ینب بهذمیعیش  هلسلس  سسؤم  دمآرد . حیلص  ینب  هفیاط  فرـصت  هب  1062 م ).  ) يرجه لاس 454  رد  حاجن ، ینب  تختیاپ  دـیبز ، نمی :
دوخ تختیاپ  ار  اعنـص  درک و  لالقتـسا  يوعد  راسم  رهـش  رد  1037 م ).  ) يرجه لاس 429  رد  هک  تسا  یعادلا  دـمحم  نبا  یلع  حـیلص 

«2 . » داد رارق 
______________________________

ج ریسلا ، بیبح  . 356 ص 351 - هدیزگ ، خیرات  . 183 ص 127 - ج 16 ، لماکلا ، . 730 ص 639 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ر ك . (. 1)
.526 ص 524 - ج 2 ، افصلا ، ۀضور  . 124 ص 121 - يرصان ، تاقبط  . 283 ص 253 - فلسلا ، براجت  . 312 ص 309 - ، 2

ص 308. ج 3 ، یتیآ ، دمحملا  دبع  همجرت  یمومع ، خیرات  نودلخ  نبا  ر ك . (. 2)
144 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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اقیرفا

454 - 447 . ) دیسر تراما  هب  دمحم  نبا  نیکلب  يو  زا  دعب  1054 م ). .( ) ق 446 ه .  ) تسا دئاق  نبا  نسحم  دامح  ینب  ياورنامرف  ریازجلا :
سانلع نیدـلا  رـصان  شیومع  رـسپ  طسوت  يو  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  شکارم  ياهرهـش  زا  یکی  ساف  1062 م ). - 1055 .( ) ق ه .

.(. 1088 م - 1062 .( ) ق 481 ه . - 454  ) دش وا  نیشناج  نیدلا  رصان  دش و  هتشک 
-1015 .( ) ق 454 ه . - 406  ) دوب سیداب  نیدلا  زعم  یقرـش  تمـسق  نامزنآ  ياورنامرف  دنتـشاد و  تموکح  يریز  ینب  سنوت  رد  سنوت :

یمطاف هفیلخ  يریگماقتنا  راتفرگ  هجیتن  رد  دومن . دادغب  هفیلخ  هب  تبسن  تعاطا  راهظا  دیچیپرس و  رـصم  نایمطاف  تیعبت  زا  هک  1062 م ).
1051  ) يرجه لاس 443  رد  حایر  نبا  لاله  یهدنامرف  هب  ار  رگتراغ  نیـشنرداچ و  یلاله  بارعا  زا  ییاههتـسد  رـصم  تلود  دش . رـصم 

. داتسرف سیداب  نیدلا  زعم  گنج  هب  م ).
هب دراد . تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 197  شیب  تسا و  هدش  عقاو  سلطا  سونایقا  لحاس  رد  اقیرفا و  برغم  رد  لاگنـس  روشک  لاگنس :

لاس 1040 م. دودح  رد  نیطبارم  تضهن  تفرگ . رارق  ناناملسم  موجه  دروم  هک  تسا  ناهایس  ياقیرفا  روشک  نیلوا  لاگنس  دایز  لامتحا 
مالـسا سدـقم  نید  هب  ار  لاگنـس  تکلمم  ناـگرزب  اورناـمرف و  نیطبارم  لاـس 1050 م . رد  دـش . عورـش  لاگنــس  دور  ریازج  زا  یکی  رد 

. دندروآرد
.( 1147 م - 1056 . ) ق 541 ه . لاس 448 - زا  هک  دندرک  سیسأت  یمالـسا  یتلود  ایناپـسا  شکارم و  رد  « 1  » نیمثلم اـی  نیطبارم  شکارم :

نیا تنوکس  لحم  تفریم . رامش  هب  هجاهنص  هلیبق  ياههخاش  زا  یکی  هک  دندوب  هنوتمل  هلیبق  تیعمج ، نیا  ياضعا  نیتسخن  تشاد . ماود 
. دندیناشوپیم يدنبور  هلیسو  هب  مشچ  ریز  زا  ار  دوخ  ياهتروص  دنتسیزیم و  يدرگارحـص  تلاح  هب  هک  دوب  یعیـسو  ياهتـشد  تیعمج 
هب هجاهنص  ياسؤر  زا  یکی  يرجه  لاس 440  رد  دندیمانیم . زین  ناگتسبور )  ) نیمثلم ار  اهنآ  « 2  » ریثا نبا  هتفگ  دانتسا  هب  تهج  نیمه  هب 

هک نارمع  وبا  اب  ناوریق  رد  جح  رفس  زا  تعجارم  رد  دش . جح  مزاع  میهاربا  نبا  ییحی  مان 
______________________________

 . Molassemin (. 1)
.429 ص 428 - ج 9 ، لماکلا ، (. 2)

145 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
عرـش ماکحا  ات  دتـسرفب  هلیبق  نایم  هب  وا  قافتا  هب  ار  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  تاقالم  دوب ، یکلام  ياهقف  زا  یکی 

هّللا دبع  داتـسرف . هلیبق  نایم  هب  ییحی  قافتا  هب  یلوزج  نیـسای  نبا  هّللا  دبع  مان  هب  ار  یهیقف  تفریذپ و  نارمع  وبا  دهد . دای  هلیبق  دارفا  هب  ار 
رکب وبا  ياهمان  هب  هنوتمل  هلیبق  ياسؤر  زا  ردارب  رفن  ود  هلمج  زا  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دنچ  کمک  هب  دش ، رقتسم  هلیبق  نایم  رد  هکنیا  زا  سپ 

زا رواگنج  رازه  نیطبارم  يورین  هتـسه  دـیمان . نیطبارم  ار  دوخ  نارای  دـش و  نکاس  اجنآ  رد  تخاس و  یطابر  رمع ، نبا  ییحی  رمع و  نبا 
لاس 447 رد  دـنتفای . تردـق  زین  ایناپـسا  رد  ماجنارـس  یبرغ و  ياـقیرفا  همه  رد  نیطبارم  هک  تشذـگن  يرید  دـندوب . ناراـگزیهرپ  نیمه 
تشذگرد و دوب ، نیطبارم  هاپس  هدنامرف  هک  ینوتلم  رمع  نبا  ییحی  لاس  نامه  رد  دندروآ . رد  دوخ  فرصت  هب  ار  هساملچس  رهـش  يرجه 

یـصقالا سوس  شکارم  رد  درک . دالب  حتف  هب  تردابم  رمع  رکب  وبا  تفرگ . ار  وا  ياج  1056 م ).  ) يرجه لاس 448  رد  رکب  وبا  شردارب 
. داد نیفشات  نبا  فسوی  هب  برغم  رد  ار  نیطبارم  یهدنامرف  تمس  درک و  فرصت  ار 

1094 - 1035 .( ) ق 487 ه . - 427  ) دش ردپ  نیشناج  تشادن ، لاس  هدزای  زا  شیب  هک  رصنتسم  هب  بقلم  دعم  شرـسپ  رهاظ  زا  دعب  رـصم :
دوخ فرـصت  هب  ار  سدقملا  تیب  يرجه  لاس 463  رد  نایقوجلـس  نامزنیا  رد  دیـشک . لوط  لاس  تصـش  بیرق  يو  تفالخ  نارود  م ).

. دندومن لالقتسا  يوعد  دندرک و  يراددوخ  تایلام  تخادرپ  زا  دنتشادرب و  شروش  هب  رـس  زین  اقیرفا  رد  نایمطاف  تافرـصتم  دندروآرد .
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تراغ تارکب  ار  سنوت  سلبارط و  اهلاس  دنتخات و  برغ  بناج  هب  1052 م ).  ) يرجه لاس 447  رد  میلس  ینب  لاله و  ینب  لیابق  هلمج  زا 
.( 1071 م  ) يرجه لاس 464  رد  دندوب ، هدروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  اجنآ  نایمطاف  دوب و  نایبلغا  ورملق  وزج  هک  لیـسیس  هریزج  دندرک .
ار یلامج  ردـب  تفالخ ، ناشیرپ  عاضوا  هب  نداد  ناماسورـس  يارب  هفیلخ  1073 م ).  ) يرجه لاس 466  رد  دمآرد . ناهدنامرف  فرـصت  هب 

. دهد ناماس  تکلمم  هتفشآ  ناشیرپ و  عاضوا  هب  ترازو  نتفریذپ  اب  ات  دومن  راضحا  تشاد  هدهع  هب  ار  اکع  تموکح  هک 
146 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

وا هب  ثرا  قیرط  زا  نوگارآ  دوب و  موس  يوچناـس  عورـشمان  رـسپ  يو  1063 م ). - 1035  ) دوب لوا  « 1  » يوریمار نوگارآ  هاـش  نوگارآ :
.(. 1094 م - 1063  ) تسا لوا  يوچناس  يو  نیشناج  رسپ و  دیسر .

تبون نیدنچ  هچرگا  تسا . مود  دارنک  نیشناج  رـسپ و  وا  1056 م ). - 1039  ) دوب موس  يرناه  ناملآ  هاش  مور و  سدـقم  روتارپما  ناملآ :
رب يروتارپما  جات  لاس 1046 م . رد  دنک . مکحتسم  هیحان  نیا  رد  ار  دوخ  ذوفن  تردق و  هک  دشن  قفوم  درک  یـشکرکشل  ناتـسراجم  هیلع 

ینولوک مظعا  فقسا  لاس 1062 م . رد  تفرگ . هدهع  هب  ار  مراهچ  يرناه  شرسپ  تنطلس  تباین  شرـسمه  وا  گرم  زا  دعب  تشاذگرس .
تربلادآ دش  راچان  ادـعب  تفرگ . هدـهع  هب  دوخ  ار  تنطلـس  تباین  دوبر و  ار  يرناه  تشادـن ، تیاضر  يرناه  ردام  تنطلـس  تباین  زا  هک 

ار تردق  القتسم  تربلادآ  هک  دیشکن  یلوط  اما  دیامن . کیرـش  دوخ  اب  دوب ، يرناه  تبحم  فطل و  دروم  هک  ار  گروبماه  مظعا  فقـسا 
ماجنارس دنام . یقاب  تنطلس  تباین  ماقم  رد  قباسلا  یف  امک  تربلادآ  نکیل  دیسر . غولب  نس  هب  يرناه  لاس 1065 م . رد  تفرگ . تسد  هب 

هلئـسم رـس  رب  متفه  سویروگرگ  پاـپ  اـب  وا  فـالتخا  دـنار . نوریب  راـبرد  زا  ار  تربـلادآ  يرناـه ، اـبجن ، راـشف  رثا  رب  لاـس 1066 م . رد 
. دوب وا  ییاورنامرف  نارود  مهم  تالکشم  زا  یکی  « 2  » ناشوپتعلخ

یکچوک ياهتموکح  هب  اهنآ  ورملق  دـندش و  ضرقنم  سلدـنآ  ناـیوما  1031 م ).  ) يرجه لاس 423  رد  مئاق  تفـالخ  نارود  رد  ایناپـسا :
. دندش ضرقنم  نیطبارم  تسد  هب  1057 م ). - 1016 .( ) ق 449 ه . - 407  ) دومح ینب  يارما  نینچمه  دش . هیزجت 

ماـن هب  شنارادرـس  زا  یکی  تسد  هب  تسا . مود  مکلم  نیـشناج  هوـن و  هـک  1040 م ). - 1034  ) دوب « 3  » نکناد دنلتاکسا  هاش  دنلتاکـسا :
مکلم دیسر و  لتق  هب  دروخ و  تسکش  موس  مکلم  زا  نکیل  1057 م ). - 1040 . ) تسشن تنطلس  هب  دوخ  ثبکم  دش و  هتشک  « 4  » ثبکم

______________________________

 . Ramiroy (. 1)
. دوشیم قالطا  نانآ  عابتا  هب  گرزب  ناکلام  فرط  زا  نیمز  يراذگاو  تافیرشت  مسارم و  هب  ناشوپتعلخ  هتیلادوئف ، ماظن  رد  (. 2)

 . Dankene (. 3)
 . Macbeth (. 4)
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. تسا لوا  نکناد  رسپ  يو  1093 م ). - 1057 . ) دش دنلتاکسا  هاشداپ  موس 

. دمآرد كرامناد  هاشداپ  ریبک  تونک  فرـصت  هب  ناتـسلگنا  نیمزرـس  1035 م . ياهلاس 1017 - نیب  مئاق  تفـالخ  نارود  رد  ناتـسلگنا :
تیعر ار  اهنآ  هکلب  درکن . بولغم  بلاغ و  هلماعم  اهنسکاسولگنآ  اب  تشاد ، هک  یتواکذ  شوه و  هب  رظن  دوب و  ردـتقم  یهاـشداپ  تونک 
هیزجت كرامناد  ناتـسلگنا و  يروتارپما  تونک ، تشذـگرد  زا  دـعب  داد . رارق  بلاغ  تلم  تسدـمه  نأشمه و  قوقح ، رد  درمـش و  دوخ 
هـسنارف رد  هک  مود  درلثا  رـسپ  ناوتخ  دراودا  مان  هب  نسکاـس  نادـناخ  زا  ياهدازهاـش  هب  ناتـسلگنا  تخت  جاـت و  لاس 1042 م . رد  دـش و 

ماوـقا رب  ار  اـهنآ  درک و  توـعد  ناتــسلگنا  هـب  ار  يدـنامرن  یلاـها  زا  يداـیز  هدـع  دراودا  1066 م ). - 1042  ) دیـسر دوب ، هدـش  گرزب 
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تیاده هب  دندش و  ریگلد  نسکاس  نارـس  عضو ، نیا  زا  تفرگ . ار  نسکاس  نابز  ياج  هسنارف  نابز  رابرد ، رد  داد و  يرترب  نسکاسولگنآ 
رد داد  نامرف  تفرن و  رابریز  دراودا  نکیل  دـنک . هاتوک  اهراک  زا  ار  نامرن  مدرم  تسد  هک  دـندرک  راداو  ار  وا  هاـش  نزردـپ  « 1  » نیودوگ

المتحم دمآ . دراودا  رابرد  هب  يدـنامرون  كود  هب  بقلم  مایلیو  رادوریگ ، نیمه  رد  دـندش . دـیعبت  شاهداوناخ  نیودوگ و  لاس 1051 م .
رـسپ دلوراه  يو  دندش ، دراودا  ینیـشناج  یعدم  نیودوگ  رـسپ  « 2  » دـلوراه مه  ماـیلیو و  مه  هک  اهدـعب  درک . دوـخ  ثراو  ار  وا  دراودا 
مایلیو اب  گنج  رد  تسـشن و  تنطلـس  هب  دـلوراه  دراودا ، گرم  زا  دـعب  لاـس 1066 م . رد  درک . باـختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  نیودوگ 

.( 1087 م - 1066 . ) تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  مایلیو  دش و  هتشک 
نیا داـفم  قبط  هک  درک  عونمم  ار  ناشیـشک  جاودزا  هیمـالعا ، بجوـم  هب  دیـسر . یپاـپ  ماـقم  هب  متفه  راوـگرگ  لاس 1073 م . رد  اـیلاتیا :

. دنتشگیم راکیب  راک  زا  گنردیب  دندشیمن  ادج  دوخ  رسمه  زا  هک  یناشیشک  هیمالعا ،

. درک فرصت  ار  لیتساک  لوا ، دانیدرف  لاس 1062 م . رد  مئاق ، تفالخ  نارود  رد  لاغترپ :
.( 1045 م - 1035  ) دوب تونکثراه  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

ياهلاس 1040 و 1042 م. رد  1054 م ). - 1019  ) دوب والسورای  هیسور  هاشداپ  هیسور :
نارود درک . بوکرس  دوب ، هتفرگ  لکش  دنالنف  یناوتیل و  لیابق  طسوت  هک  ار  ییاهشروش 

______________________________

 . Godwin (. 1)
 . Harold (. 2)
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رد والـسورای  تشاد . طابترا  اپورا  رد  دوخ  رـصاعم  نیطالـس  مامت  اب  يو  دوریم . رامـش  هب  یقرتم  راودا  زا  یکی  فیک  رد  وا  ییاورنامرف 

ار دوـخ  نیب  داـحتا  دـنرادب و  تسود  ار  رگیدـکی  هک  دوـمن  هیـصوت  اـهنآ  هـب  درک و  میـسقت  شرـسپ  جـنپ  نـیب  ار  شورملق  گرم ، رتـسب 
نیب يرتشیب  هچره  تدش  اب  تردق  گنج  لاس 1054 م . رد  والسورای  گرم  زا  دعب  هک  تشذگن  يرید  اما  دننک . رتمکحتـسم  زورهبزور 

نایاپ یگداوناخ  قاـفن  هب  یتدـم  اـت  تسناوت  درک و  هبلغ  نارگید  رب  والـسورای  هون  « 1  » وکامونوم ریمیدالو  ماجنارـس  تفرگرد . ناردارب 
. دهد

لاس 1034 م. رد  لیئاخیم ، دوخ ، هقوشعم  يرکفمه  يراـکمه و  اـب  هک  1050 م ). - 1028  ) تسا هئوز  یقرش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 
زا ار  هئوز  تسد  هک  تسا  مراهچ  لیئاخیم  نامه  صخش  نیا  درک . جاودزا  لیئاخیم  اب  هلـصافالب  تشک و  ار  موس  سونامور  دوخ ، رهوش 

دعب لاس  کی  تسج و  تکرـش  يروتارپما  رد  هئوز  اب  مجنپ  لیئاخیم  تشذگرد و  لاس 1041 م . رد  لیئاخیم  درک . هاـتوک  تکلمم  روما 
. دـندرک شدـیعبت  سپـس  روک و  ار  مجنپ  لـیئاخیم  يو  ناـمرف  هب  تشگزاـب و  هئوز  مدرم ، شروش  رثا  رب  هک  درک  دـیعبت  يرید  هب  ار  هئوز 

تشذگرد زا  دعب  داد . تکرش  يروتارپما  رد  دوخ  اب  زین  ار  يو  درک و  جاودزا  مهن  نیطنطـسق  اب  لاس 1042  رد  هئوز  هک  تشذگن  يرید 
هس نیا  يرادمامز  نارود  1055 م ). - 1050 . ) دنتفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  اقفتم  « 2  » ارودوئت شرهاوخ  قافتا  هب  مهن  نیطنطسق  هئوز ،
زا رگید  یکی  تسا . یقرـش  مور  یخیراـت  نارود  نیرتنیگنن  نیرتدـساف و  زا  یکی  راـبرد ، رد  هژیوـب  روـجف  قـسف و  شرتـسگ  رظن  زا  نت 

طلسم فارشا  رب  تسناوتن  دوخ  هاتوک  يرادمامز  نارود  رد  1057 م ). - 1056 . ) تسا مشش  لیئاخیم  نامزنیا  رد  یقرش  مور  ناروتارپما 
دیسر يروتارپما  تمـس  هب  نایهاپـس  ینابیتشپ  تیامح و  اب  سونموک  هلـسلس  سـسؤم  سونموک  هب  بقلم  لوا  قاحـسا  يو  زا  دعب  ددرگ .

-1059 . ) دیدرگ باختنا  يروتارپما  هب  مهد  نیطنطسق  يو  زا  دعب  داد . افعتسا  یتمالـس  نتـشادن  تلع  هب  ارهاظ  نکیل  1059 م ). - 1057)
دوخ زا  ینادنچ  تقایل  تیافک و  يروتارپما  ماقم  رد  نکیل  دوب . هتـسیاش  ربدم و  قیال و  يدرم  دـسرب ، ماقم  نیا  هب  هکنیا  زا  لبق  1067 م ).

لاس رد  دندرک و  فرصت  ار  ناتسنمرا  یقوجلس ، ناکرت  لاس 1064 م . رد  دوب . ناوتان  روشک  لئاسم  لح  رد  دادن و  ناشن 
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______________________________

 . Vladimir Monomaque (. 1)
 . Teodora (. 2)
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هب « 1  » سنگوید سونامور  مهد ، نیطنطسق  زا  دعب  دندومن . فرصت  ار  هایس  يایرد  فارطا  یحاون  هینودقم و  زا  ییاهتمسق  اهراجم   1065

تخادرپ اب  هک  دینادرگ  ریسا  داد و  تسکـش  یتخـسب  درگزالم  دربن  رد  ار  وا  یقوجلـس  نالـسرابلآ  لاس 1071 م . رد  تسـشن . تنطلس 
-1071 . ) دیـسر يروتارپما  هب  دوخ  درک و  علخ  ار  وا  متفه  لیئاخیم  یلو  دش  دازآ  تراسا  زا  هنایلاس  جارخ  تخادرپ  دـهعت  لوپ و  یغلابم 

. دش رادهدهع  ار  وا  تنطلس  تباین  شردام  دوب و  ریغص  شردپ  گرم  ماگنه  هب  هک  تسا  مهد  نیطنطسق  گرزب  رسپ  يو  1078 م ).
. داد تدحو  سیوس  هب  مور  سدقم  يروتارپما  لاس 1033 م . رد  سیوس :

گرزب ياـهلادوئف  تسد  تلآ  تهج  نیمه  هـب  دوـب و  تیاـفکیب  يدرم  يو  1060 م ). - 1031  ) دوب لوا  يرناـه  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
. تشاذگ فعض  هب  ور  تنطلس  تردق  دیدرگ و 

قفاوم درکیم و  شورف  دـیرخ و  ار  یناـحور  تاـماقم  پیلیف  1108 م ). - 1060 . ) تسـشن تنطلـس  هب  لوا  پیلیف  شرـسپ  يرناه ، زا  دعب 
. دیدرگ وا  پاپ و  نیب  شکمشک  ثعاب  رما  نیمه  هک  دوبن  متفه  سویروگرگ  پاپ  تاحالصا 

نانکاس هژیوب  تفای . ماود  اهلاس  هک  دـش  یتخبدـب  راچد  اـپورا  هراـق  مظعا  شخب  1040 م . ياهلاس 1030 - نیب  مئاـق  تفـالخ  نارود  رد 
. دندش یگنسرگ  یطحق و  ینابرق  راول  هناخدور  بونج  رد  عقاو  ياهنیمزرس  هسنارف و  یبونج 

شردپ زا  ار  لیتساک  هک  تسا  موس  يوچناش  رسپ  يو  1065 م ). - 1035 . ) دوب لوا  دنانیدرف  « 2  » نوئل لیتساک و  هاشداپ  نوئل : لیتساک و 
. درک حتف  ار  نوئل  درب و  ثرا  هب 

وا نیـشناج  و  1058 م ). - 1041  ) تـسا لوا  « 3  » ریمیزاک يو  نیـشناج  1034 م ). - 1025 . ) دوب مود  يوکشیم  ناتـسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
ار وا  متفه  سویروگیرگ  پاپ  دش . مهوب  ناتسراجم و  اب  ندیگنج  فرـص  يو  تاقوا  بلغا  1079 م ). - 1058  ) تسا مود  « 4  » فالسلوب

. درک علخ  تنطلس  زا  دومن و  ریفکت 
رتسولیس پاپ  1038 م ). - 1001  ) دوب لوا  نافتسا  سیدق  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

______________________________

 . Romanus Diogenes (. 1)
. دوب فورعم  نوئل  هب  ایناپسا  یبرغلامش  یمالسا  ذخآم  رد  دشیم . هتفگ  یلامش  يزکرم و  يایناپسا  قباس  تکلمم  هب  لیتساک  (. 2)

 . Kazimir (. 3)
 . Boleslav (. 4)
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. داتسرف شیارب  یجات  دناوخ و  يراوح  هاشداپ  ار  وا  مود 

تونکثراه تشذـگرد  زا  دـعب  هک  تسا  مود  فـالوا  رـسپ  يو  1047 م ). - 1035 . ) دوب « 1  » سونگاـم كراـمناد  ژورن و  هاـشداپ  ژورن :
موس دلوراه  دوخ ، يومع  لاس 1036 م . زا  دعب  درک . لابند  ار  شردپ  هنایوجحلص  تسایس  دیشخب و  ققحت  ار  ژورن  كرامناد و  تدحو 

. داد تکرش  تنطلس  رد  ار 
تکرـش یقوجلـس  ناکرت  هیلع  ياهگنج  رد  دش و  سنازیب  راپـسهر  فالوا  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  تسا  مود  فالوا  ینتان  ردارب  دـلوراه 

رد ار  وا  سونگام  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه  دـش . تسدمه  سونگام  هیلع  نایـشروش  اـب  تشگزاـب و  ژورن  هب  لاس 1042 م . رد  اـما  دومن .
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.( 1066 م - 1046  ) تسشن تنطلس  هب  سونگام  زا  دعب  وا  دنک و  کیرش  دوخ  تنطلس 

.( 1094 م - 1074 .( ) ق 487 ه . - 467  ) يدتقم تفالخ 

هراشا

، ناخروم زا  ياهدع  تسـشن . تفالخ  هب  هّللا  رماب  هب  يدتقملا  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  مئاق  نبا  هّللا  دبع  اب  مدرم  مئاق ، تشذگرد  زا  دعب 
. دننادیم وا  هون  رگید  یخرب  مئاق و  رسپ  ار  وا 

هفیلخ لاس  نیمه  رد  دش . هدناوخ  هبطخ  وا  مان  هب  هفیلخ  نامرف  هب  دش و  دادـغب  دراو  يرجه  لاس 487  رد  یقوجلس  هاشکلم  رسپ  قرایکرب 
. تشذگرد یناهگان  هتکس  رثا  رب  تفالخ  لاس  زا 19  دعب 

485 - 465  ) یقوجلس هاشکلم  ناطلس  اب  يدتقم  تخادرپ . نایلیعامسا  توعد  هب  توملا  هعلق  رد  حابـص  نسح  يدتقم ، تفالخ  نارود  رد 
«2 . » دوب رصاعم  ق ). 492 ه . - 251  ) يونزغ دوعسم  نبا  میهاربا  و  ق ). ه .

نیا هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاـس  رد  وا  یناریا  نارـصاعم  يدـتقم و  تفـالخ  نارود  رد  هک  ییاهدادـیور  نیرتمهم 
: تسا حرش 

______________________________

 . Magnus (. 1)
ج نودلخ ، نبا  خیرات  . 357 ص 356 - هدیزگ ، خیرات  . 207 ص 173 - ج 17 ، لماکلا ، . 315 ص 313 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ر ك . (. 2)

ص 199. یتکانب ، خیرات  . 528 ص 526 - ج 13 ، افصلا ، ۀضور  . 288 ص 282 - فلسلا ، براجت  . 742 ص 731 - ، 2
151 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

نارود رد  1076 م ). - 1069  ) تسا گنوست  نش  ناـمزنیا ، روتارپما  1279 م ). - 960  ) درکیم تنطلـس  گنوس  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دنتفای قوفت  ناراکهظفاحم  هورگ  رب  نابلطحالصا  هورگ  يو  يروتارپما 

نراقم 1075 م ). .( ) ق 468 ه .  ) دش وا  نیشناج  هلودلا  لالج  شرسپ  هلودلا  دیـشر  زا  دعب  دنتـشاد . تموکح  سادرم  لآ  بلح  رد  بلح :
رد هک  دش  ببـس  بلح  رب  يو  راشف  دنک و  سیـسأت  یقوجلـس  تلود  کی  دوخ  يارب  ماش  رد  هک  دوب  ددـصرد  یقوجلـس  شتت  نامزنیا ،

«1 . » دیآرد یلیقع  شیرق  نبا  ملسم  فرصت  هب  ار  رهش  1079 م ).  ) يرجه لاس 472 
هلـسلس نیا  ریما  نیمراهچ  1081 م ).  ) يرج ق ). 474 ه .  ) دوب یلع  نبا  سیبد  هلودـلا  رون  رـسپ  روصنم  هلودـلا  ءاهب  هلح ، ياورنامرف  هلح :

رد ار  دوـخ  تختیاـپ  1101 م ). .( ) ق ه .  495  ) لاــس رد  يو  1086 م ). .( ) ق ه .  479  ) تسا هلودلا  فیـس  هب  بقلم  دـیزم  نبا  تقدـص 
. دومن انب  هلح  رهش  رد  ناعماج  یکیدزن 

.( 1079 م .( ) ق 472 ه .  ) تسا روصنم  رکبراید  ناورم  ینب  ياورنامرف  رکبراید :
زا دـعب  يو  ق ). 474 ه .  ) تسا ناخ  رـضخ  برغم  تمـس  رد  يدتقم ، تفالخ  نارود  رد  نایناخ  کلیا  هلـسلس  ناهاشداپ  زا  رهنلا : ءاروام 

يرجه لاس 473  دودح  رد  ناخ  دمحا  شرسپ  میهاربا  نبا  رـصن  گرم  زا  دعب  تسـشن . وا  ياج  هب  میهاربا  نبا  رـصن  شردارب  تشذگرد 
يدنچ درب . ناهفصا  هب  هدرک ، ریسا  ار  وا  یقوجلس  هاشکلم  يرجه  لاس 482  رد  دوب  نایقوجلس  هدناشنتسد  وا  تفای . تراما  (1080 م ).

. دیدرگ بوصنم  رهنلا  ءاروام  تراما  هب  رگید  راب  وا  دعب 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 126 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. تفرگ سپ  دوب ، هدش  فرصت  یحیلـصلا  یعاد  یلع  طسوت  هک  ار  دیبز  1080 م ).  ) يرجه لاس 473  رد  لاوحالا  حاجن  نبا  دیعـس  نمی :
لاس 475 رد  دمحم  نبا  یلع  لماک  وبا  رـسپ  هک  تشذگن  يرید  دش . دـیبز  ياورنامرف  حاجن  نبا  شیج  1089 م ).  ) يرجه لاس 482  رد 

. درک فرصت  ار  دیبز  اددجم  1082 م ).  ) يرجه
______________________________

Sobernheim. میاهنربوس ملق م - هب  سادرم ، نبا  حلاص  هلاقم  مالسا  فراعملا  ةریاد  ص 311 . ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ر ك . (. 1)
.

152 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1083 م  ) يرجه لاس 476  رد  درک . لقتنم  هلیجوذ  رهـش  هب  ار  دوخ  تختیاپ  1087 م ).  ) يرجه لاس 480  رد  دـمحم ) نبا  یلع   ) مرکم
ات بیترت  نیا  هک  درک  ندـع  تموکح  رومأم  اکرتشم  دنتـشاد ، مان  مرکم  نبا  دوعـسم  مرکم و  نبا  سابع  هک  ار  ردارب  ود  یحیلـص  مرکملا 
زا ار  دوخ  دنتفریذپن و  ار  روکذـم  بیترت  تارفلا  وبا  دوعـسلا و  وبا  ياهمان  هب  ندـع  يارما  زا  رفن  ود  ماجنارـس  تشاد . همادا  لسن  نیدـنچ 

«1 . » دش سیسأت  عیرز  ینب  مان  هب  ياهلسلس  ندع  رد  تهج  نیمه  هب  دندرک . جراخ  اعنص  هاشداپ  تیعبات  راب  ریز 

اقیرفا

روصنم رصان و  يرادمامز  نارود  1104 م ). - 1088 .( ) ق 498 ه . - 481  ) تسا رصان  رسپ  روصنم  دامح ، ینب  هلـسلس  ياورنامرف  ریازجلا :
مه یتدم  رصان  نیا  رب  نوزفا  دوب . هنیطنسق  ریازجلا و  ياهرهش  رب  لمتـشم  ود  نیا  ورملق  تسا . دامح  ینب  هلـسلس  تنطلـس  راودا  نیرتمهم 

اجنادب ار  ییایلاتیا  ناناگرزاب  تسا و  هباجب  رهش  یناب  يو  دیدرگ . برغم  نیطالس  نیرتردتقم  زا  یکی  درک و  تنطلس  سنوت  ناوریق و  رب 
لقتنم هباـجب  هب  1090 م ).  ) يرجه لاـس 483  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  اـهبرع  تـالمح  ضرعم  رد  هک  هعلق  زا  ار  دوخ  تختیاـپ  دومن و  بلج 

. درک
. تفرگ تسد  هب  ار  نیطبارم  یهدنامرف  نیفشات  نبا  فسوی  1087 م ).  ) يرجه لاس 480  رد  رمع  نبا  رکب  وبا  تشذگرد  زا  دعب  شکارم :

ذوفن تردق و  بحاص  هدرک ، هدافتـسا  فیاوطلا  كولم  سلدـنآ و  يارما  فعـض  زا  لیتساک  هاشداپ  مشـش  يوسنوفلآ  لاوحا  نیا  نراقم 
هبطرق ياسؤر  ناگرزب  خیاشم و  رارصا  مهدا و  نبا  دمحم  هّللا  دبع  یـضاق  دیدحالـص  ربانب  هیلیبشا  ریما  دابع  نبا  دمحم  دوب . هدش  يدایز 

بلط مشش  يوسنوفلآ  رـش  عفد  يارب  دوب ، هدش  فورعم  نیملـسملا  ریما  هب  نامز  نیمه  رد  هک  نیفـشات  نبا  فسوی  زا  هک  دمآرب  ددصرد 
هقالز دربن  رد  دش و  دراو  ایناپـسا  هب  اقیرفا  زا  1086 م ).  ) يرجه لاس 479  رد  هاپـس  يروآعمج  زا  سپ  نیفـشات  نبا  فسوی  دیامن . يرای 

نیفشات نبا  فسوی  زا  هیلیبشا  ناناملسم  رگید  راب  1090 م ).  ) يرجه لاس 484  رد  دروآ . تسد  هب  مشش  يوسنوفلآ  رب  یگرزب  يزوریپ 
______________________________

ص 311. ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ر ك . (. 1)
153 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نوریب يوسیع  يارما  گنچ  زا  ار  ایناپسا  نیشنناملسم  دالب  عیمج  داد و  تسکـش  ار  نایوسیع  زین  رابنیا  فسوی  دندومن . تدعاسم  بلط 
. دنام یقاب  نایحیسم  تسد  رد  نانچمه  هلطیلط  دادن و  همادا  ار  يزوریپ  نیا  هنافسأتم  یلو  دروآ 

دوخ فرصت  هب  ار  قشمد  نایقوجلس ، يرجه  لاس 468  رد  ق ). 487 ه . - 427  ) تسا یمطاف  يافلخ  زا  هک  دوب  رصنتسم  رصم  هفیلخ  رصم :
. دندروآرد

اپورا
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شیپ رد  ناوج  هاش  هک  یـشور  زا  پاپ  هک  دوب  هدـش  رکذـتم  تشون ، يرناه  هب  هک  ياهمان  رد  متفه  راوگرگ )  ) سویروگرگ پاپ  ناملآ :
لاس 1076 م. رد  تشاد  نانیمطا  عضو  زا  الماک  هک  يرناه  دیآرد . اسیلک  ياول  تحت  دیاب  يروتارپما  تسین و  یضار  پاپ  تسا  هتفرگ 

بجوم هب  هک  دوب  دنت  خلت و  ياهیمالعا  رودـص  سلجم  راک  لصاح  داد . لیکـشت  « 1  » مرو رد  ناملآ  ياهفقـسا  زا  یموهوم  یلم  سالجا 
ماقم نیرتالاب  ار  راوگرگ  درک و  دـهاوخن  تعاـطا  پاـپ  زا  هجوچـیه  هب  سپ  نیا  زا  هک  درکیم  مـالعا  ناـملآ  یبهذـم  هعماـج  نآ  داـفم 

. دسانشیمن اسیلک  یناحور 
شیوخ تساـیر  هب  ماـقمیلاع  ناـیناحور  زا  یـسالجا  مر  رهـش  رد  زین  وا  دوخ  هک  دـش  هداد  راوـگرگ  هب  یماـگنه  مرو  سـالجا  هیمـالعا 
هتفرگن هانپ  رد  ار  یناملآ  ناگداتـسرف  دوخ  راوگرگ  رگا  هک  تفرگ  الاب  نانچ  یمومع  راجزنا  اههمان  نیا  لوصو  رثا  رب  دوب . هداد  لیکـشت 
افعتـسا تنطلـس  زا  هک  تساوخ  مراهچ  يرناه  زا  مر  رهـش  سـالجا  هک  دـش  نیا  هجیتن  تفریم . تیعمج  يوس  زا  ناـنآ  راتـشک  میب  دوب ،

هک یماگنه  درک . مالعا  تنطلـس  زا  لوزعم  دوب ، هدرک  مایق  اـسیلک  دـض  رب  هنارورغم  هکنآ  ببـس  هب  ار  هاـش  ياهباـطخ  رد  راوگرگ  دـهد .
هب هک  داد  لوق  ماجنارس  تشگ و  شیوخ  یغای  عابتا  اب  شزاس  هب  ریزگان  هک  دش  رطاخناشیرپ  نانچ  دیسر ، يو  شوگ  هب  هاش  لزع  هلئسم 

يارب يرناه  لاس 1077 م . رد  دـیامن . رافغتـسا  هانگ و  هب  رارقا  ماع  ءالم  رد  امـسر  ات  دـش  رـضاح  دـنک و  وفع  بلط  دـسیونب و  همان  پاپ 
. درک هبوت  اسوتاک  رصق  رد  راوگرگ  پاپ  ربارب  رد  دش و  ایلاتیا  مزاع  دوخ  تاجن 

______________________________

 . Worm (. 1)
154 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یتیعقوم ناملآ  رد  يرناه  دراد و  راکورـس  راکم  رایـسب  ینمـشد  اب  هک  دوب  هتفایرد  راوگرگ  تدـم  نیا  رد  تشذـگ . لاونم  نیا  رب  اـهلاس 
وا هب  ار  يزیچ  ناوتب  هک  دوبن  یسک  راوگرگ  اما  دوب  فلدور  ریفکت  تساوخیم ، وا  زا  هاش  هچنآ  تسا . هدرک  داجیا  دوخ  يارب  مکحتـسم 
رد نیاربانب  دـنک . رهاظت  فلدور  زا  يرادـفرط  هب  دراذـگزاب و  ار  یغای  ناگدازهاش  تسد  سپ  نآ  زا  هک  دـش  ممـصم  سپ  درک . لیمحت 
رد درک و  علخ  تنطلـس  زا  ار  وا  درک و  ریفکت  ار  شنارادـفرط  يرناه و  رگید  راب  دـش ، اـپرب  مر  رهـش  رد  لاس 1080 م . رد  هک  یـسالجا 

. دشن يرناه  ناهاوخاوه  هقرفت  بجوم  دوبن و  شخبرثا  شیپ  لاس  راهچ  دننام  پاپ  همانریفکت  رابنیا  اما  دناوخ . هاشداپ  ار  فلدور  ضوع 
نمجنا داد و  خـساپ  وا  دـیدج  هلمح  هب  شماقم  زا  راوگرگ  علخ  ییایلاتیا و  یناملآ و  ناشیـشک  زا  یگرزب  سالجا  لیکـشت  اب  زین  يرناـه 

زا ههرب  نیا  رد  نیاربانب ، تشاد . مان  موس  ناملک  هک  دـیزگرب  راوگرگ  ینیـشناج  هب  ار  يدراـبمل  فقـسا  کـی  هاـش ، هب  بستنم  ناشیـشک 
يرناه دض  رب  یگنج  رد  فلدور  ینعی  هاشداپ ، ود  زا  یکی  دعب ، هام  دنچ  تشاد . هاشداپ  ود  ناملآ  دوب و  پاپ  ود  ياراد  تیحیسم  نامز ،
رقتـسم وا  ياج  هب  ار  موس  ناملک  دـشکب و  همکاحم  هب  ار  راوگرگ  ات  دوب  يرناه  فدـه  مر  رهـش  هب  نتفر  کنیا  دـش . حورجم  یتخـس  هب 

هب مر  یلاها  اب  يرناـه  لاس 1084 م . رد  ماجنارـس  تفرگ . هرـصاحم  رد  ار  مر  دـش و  روهلمح  اـیلاتیا  هب  يرناـه  لاس 1081 م . رد  دزاـس .
. دیسر قفاوت 

شماقم زا  ار  وا  ناشیـشک  نمجنا  دـنک . تمواقم  يو  همکاحم  رب  ریاد  هاـش  تساـیر  تحت  نمجنا  تامیمـصت  ربارب  رد  تسناوتن  راوگرگ 
هک دیـشکن  یلوط  اما  داهن ، يرناه  رـس  رب  یهاش  جات  دوخ  تسد  هب  تسـشن و  راوگرگ  ياج  رب  ناملک  بیترت ، نیدـب  درک . ریفکت  علخ و 

ربارب رد  تمواقم  يارب  يرناـه  ياوق  درک . هلمح  مر  هب  رارج  یهاپـس  اـب  دوب ، هدرک  یفرعم  راوگرگ  پاـپ  رادـلویت  ار  دوخ  هک  راـسیگربر 
راسیگربر ابقاعتم  تسشن . بقع  يدرابمل  يوس  هب  دوخ ، هدناشنتسد  ناملک ، هارمه  يرناه  تهج  نیدب  تشادن . یگدامآ  دیدج  نمشد 

راوگرگ دنتخورف . یگدرب  هب  دندرب و  دوخ  هارمه  ار  مر  نانکاس  زا  يدایز  هدع  دنتخادرپ و  رهش  تراغ  هب  شنایهاپس  دش و  دراو  رهـش  هب 
راوگرگ دوخ  هجوتم  کنیا  دندوب ، هتفرگ  لد  رد  پاپ  هدنهدتاجن  رادـلویت  اب  دروخرب  رد  مر  یلاها  هک  یترفن  هنیک و  اما  دوب  هدـش  دازآ 

نایحیسم لک  هب  نیدیب  يرناه  دض  رب  ار  يرایع  مامت  گنج  راوگرگ  راچانب  دوب . هدش 
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155 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تشذگرد لاس 1086 م . رد  راوگرگ  درک . هیصوت  ناهج 

.( 1094 م - 1063 . ) دوب لوا  يوچناس  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
، درک ناتسلگنا  اب  هک  يدایز  ياهگنج  رثا  رب  تسا . لوا  نکناد  رـسپ  يو  1093 م ). - 1057 . ) دوب موس  مکلم  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :

. دش شروشک  لالقتسا  میکحت  ثعاب 
.( 1094 م  ) تسا مود  نکناد  وا  نیشناج  دیسر و  دنلتاکسا  تنطلس  هب  نیلباد  يو  زا  دعب 

یکی يو  دوب . گنج  رد  هسنارف  اب  شگرم  ماگنه  ات  لاس 1080 م . زا  هک  1087 م ). - 1066  ) دوب لوا  مایلیو  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :
تـسا مود  مایلیو  يو  نیـشناج  تشاد . هدـهع  هب  ار  یمهم  شقن  اـپورا  یخیراـت  ثداوح  رد  هک  تسا  ناتـسلگنا  ناـهاشداپ  نیرتگرزب  زا 

. درک تموکح  تردق ، لامک  رد  دوب و  ومخرس  مایلیو  هب  فورعم  هک  1100 م ). - 1087)
یماـظن نونف  زا  دوب . هعلاـطم  باـتک و  اـب  رتـشیب  يو  راکورـس  1078 م ). - 1071  ) دوب متفه  لـیئاخیم  یقرـش  مور  روتارپـما  یقرـش : مور 
ياهمان هب  شنارادرس  زا  نت  ود  دیدرگ . تختیاپ  رد  یشروش  زورب  ببـس  اهتمیق  نتفر  الاب  ییاذغ و  داوم  دوبمک  تشادن . یفاک  تاعالطا 

مان هب  ستانیاتوب  دش و  بهار  درک و  افعتـسا  لیئاخیم  دندش . روهلمح  هینطنطـسق  هب  دندوب ، رگیدـمه  بیقر  هک  ستایناتوی  سوروفکین و 
هدازردارب لوا  « 1  » سویـسکلا يو  زا  دعب  1081 م ). - 1078  ) تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  تختیاـپ  فرـصت  زا  دـعب  موس  سوروفکین 

.( 1118 م - 1081  ) دیسر يروتارپما  هب  قاحسا 
.( 1108 م - 1060  ) دوب لوا  پیلیف  اهنیسپاک  هلسلس  زا  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

اجناـمه رد  تـفر و  ناتــسراجم  هـب  پاـپ  طــسوت  يو  ریفکت  زا  دــعب  1079 م ). - 1058  ) دوب مود  فالـسلوب  ناتـسهل  هاـشداپ  ناتـسهل :
. تشذگرد

.( 1095 م - 1077 . ) دوب لوا  والسیدال  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

.( 1118 م - 1094 .( ) ق 512 ه . - 487  ) رهظتسم تفالخ 

هراشا

تدم زا  دعب  تسشن و  تفالخ  هب  هّللاب  رهظتسم  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  سابعلا  وبا  شرسپ  اب  مدرم  يدتقم ، یناهگان  تشذگرد  زا  سپ 
يرجه لاس 512  رد  تفالخ  لاس   25

______________________________

 . Aleksius (. 1)
156 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

-490  ) دمحم نیدلا  بطق  نایقوجلـس و  هلـسلس  زا  ق ). 511 ه . - 498  ) دـمحم و  ق ). 498 ه . - 485  ) قرایکرب اب  هفیلخ  نیا  تشذـگرد .
هلسلس زا  ق ). 522 ه . - 492  ) میهاربا نبا  دوعسم  و  ق ). 494 ه . - 451  ) دوعسم نبا  میهاربا  نایهاشمزراوخ و  هلسلس  سـسؤم  ق ). 522 ه .

. دوب رصاعم  نایونزغ 
هب تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  شرصاعم  یناریا  نایاورنامرف  رهظتـسم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا ریز  حرش 

ایسآ
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گنج ناربـهر  زا  یلفـس و  نرول  كود  « 1  » نوــیوبوداورفدوگ ردارب  يو  1118 م ). - 1100 . ) دوب لوا  نئودوب  میلـشروا  هاش  میلـشروا :
. تسشن میلشروا  تنطلس  هب  يو  زا  دعب  دش و  یبیلص  گنج  نیلوا  مزاع  يو  هارمه  هک  تسا  یبیلص 

.( 1279 م - 960  ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
زا زاـغآ  رد  یقوجلـس  هاـشکلم  نبا  دـمحم  ناطلـس  قراـیکرب و  نیب  شکمـشک  رد  يو  دوـب . هقدـص  هلح  رد  دـیزم  ینب  ياورناـمرف  هـلح :

نادنزرف نیب  هک  یتافالتخا  زا  دروآ و  يور  دمحم  ناطلـس  يو  ردارب  هب  1100 م ).  ) يرجه لاس 494  رد  نکیل  دوب ، قرایکرب  نارادـفرط 
. دومن دوخ  ورملق  همیمض  زین  ار  هرصب  طساو و  هفوک و  هدرک ، هدافتسا  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  هاشکلم 

وا درک و  هقدص  ینعی  دوخ  دنمورین  هدناشنتسد  اب  گنج  هب  تردابم  دش ، رقتسم  تنطلس  تخت  رب  هاشکلم  نبا  دمحم  ناطلـس  هک  ینامز 
رون شرـسپ  يو  نیـشناج  دناهدرک . دای  یکین  هب  هقدـص  زا  ارعـش  ناخروم و  تشک . داد و  تسکـش  1108 م ).  ) يرجه لاـس 501  رد  ار 

. تشاد تسد  رد  ار  روما  مامز  لاس  بیرق 18  هک  1107 م ). .( ) ق 501 ه . ، ) تسا یناث  سیبد  هلودلا 
هلـسلس نیا  1096 م ). .( ) ق 489 ه .  ) تشذـگرد ناـمز  نیمه  رد  هک  دوب  روصنم  رکبراـید ، رد  ناورم  ینب  ياورناـمرف  نیرخآ  رکبراـید :

«2 . » دیدرگ ضرقنم  نایقوجلس  طسوت 
______________________________

 . Godfruadebuyyon (. 1)
نبا خیرات  ص 207 . نارایرهش ، افلخ و  همانبسن  . 107 ص 106 - مالسا ، نیطالس  تاقبط  ر ك . (. 2)

157 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ياملع ياوتف  هب  هقدنز و  تمهت  هب  ار  وا  ق ). 488 ه .  ) لاس رد  هک  تسا  ناخ  رضخ  رسپ  ناخ  دمحا  نایناخکلیا  ياورنامرف  رهنلا : ءاروام 

. دش هتشک  دنقرمس 
503 ه.  ) تسا کتاف  نبا  روصنملا  يو  نیـشناج  1104 م ). .( ) ق 498 ه .  ) دوب شیج  نبا  لوالا  کتافلا  يدیبز ، هلـسلس  ياورنامرف  نمی :
492 ه. - 484  ) دوب روصنملا  ابـس  ریمح  وبا  درکیم ، تموکح  اعنـص  رد  هک  حیلـص  ینب  هلـسلس  درف  نیرخآ  نامزنیا  رد  1109 م ). .( ) ق

. دش ضرقنم  نادمح  ینب  طسوت  روکذم  هلسلس  خیرات  نیا  رد  هک  1098 م ). - 1091 .( ) ق
هـس بیرق  حیلـص  ینب  ضارقنا  زا  سپ  هک  دنالیقب  دشاح و  لیابق  لسن  زا  اهنآ  یگمه  هک  دشیم  میـسقت  هبعـش  دنچ  هب  ینادمح  نادناخ 

1108  ) يرجه لاس 502  رد  يو  زا  دعب  1098 م ). .( ) ق 492 ه .  ) تسا میشغلا  نبا  متاح  هلسلس  نیا  سسؤم  دندرک . تراما  اعنص  رد  نرق 
تیبقلا نبا  ماشه  1110 م ،). .( ) ق 504 ه .  ) دیـسر متاح  نبا  نعم  هب  تموکح  هّللا ، دبع  زا  دعب  دش و  وا  نیـشناج  متاح  نبا  هّللا  دـبع  م ).

.( 1114 م .( ) ق 508 ه .  ) دوب اورنامرف  ندع  رد  عیرز  نامز  نیمه  رد  دیدرگ . 1116 م ).  ) يرجه لاس 510  رد  متاح  نبا  نعم  نیشناج 

اقیرفا

1106 .( ) ق 500 ه .  ) دیسر زیزع  هب  تراما  يو  زا  دعب  و  1104 م ). .( ) ق 498 ه .  ) تسا سیداب  ریازجلا ، رد  دامح  ینب  ياورنامرف  ریازجلا :
.( م

يو زا  دــعب  و  1107 م ). .( ) ق ه .  501  ) تسا میمت  نبا  ییحی  زعم ، نـبا  مـیمت  زا  دـعب  يریز ، ینب  هلـسلس  زا  سنوـت  ياورناـمرف  سنوـت :
.( 1115 م .( ) ق 509 ه .  ) تسا ییحی  نبا  یلع  نایریز  ياورنامرف 

زا لباقم ، رد  درک و  رکذ  هبطخ  رد  ار  یـسابع  هفیلخ  مان  اـهقف  دیدحالـص  هب  هک  تسا  نیفـشات  نبا  فسوی  نیطبارم  ياورناـمرف  شکارم :
نبا فسوی  دنتـشون . همان  وا  هب  یلازغ  دمحم  ماما  هلمج  نآ  زا  قرـش و  ياهقف  دسانـشب . سلدـنآ  برغم و  ریما  ار  يو  هک  تساوخ  هفیلخ 
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نیفشات نبا  فسوی  نبا  یلع  شرسپ  تشذگرد و  1106 م ).  ) يرجه لاس 500  رد  نیفشات 
______________________________

. نتسرتز و . ملق ك . هب  نایناورم  هلاقم  لوا ، پاچ  مالسا ، فراعملا  ةریاد  . 459 ص 450 - ج 3 ، نودلخ ،
نواب ملق ه  هب  هلودلا ، رصن  هلاقم  و 

158 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ار « 1  » شیلقا هـعلق  يرجه  لاـس 502  رد  میمت  دومن . بوصنم  هطاـنرغ  تموـکح  هب  ار  فـسوی  نبا  میمت  شردارب  يو  دـش و  وا  نیـشناج 

دروخ تسکش  هاپس  نیا  نکیل  داتسرف ؛ وا  کمک  هب  یگرزب  هاپس  وسنوفلآ  دیبلط . کمک  مشـش  يوسنوفلآ  زا  هعلق  مکاح  درک . هرـصاحم 
روهظ دندرک . جراخ  نیطبارم  فرصت  زا  ار  اسوگاراس )  ) هطسقرس رهش  ایناپسا  نایحیـسم  يرجه  لاس 512  رد  دش . هتشک  وسنوفلآ  رسپ  و 

فـسوی نبا  یلع  ییاورنامرف  هرود  فاصوا  نیا  اب  دش . نیطبارم  فعـض  ببـس  سلدـنآ  رد  نایحیـسم  راشف  برغم و  رد  نیدـحوم  تلود 
. تسا هدوب  شکارم  رد  ناناملسم  ییاورنامرف  راودا  نیرتناشخرد  زا  یکی 

نآ رد  هک  تسا  یبیلـص  گـنج  وا  تفـالخ  هرود  عیاـقو  نیرتـمهم  زا  1092 م ). .( ) ق ه .  487 . ) دوب یلعتسم  رـصم  یمطاف  هفیلخ  رـصم :
هیلیعامسا زا  یگرزب  هبعش  هیولعتـسم  هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  دندیگنج . نویبیلـص  اب  یتدم  ماش  دالب  رگید  نالقـسع و  رد  شتت  نایهاپس 

ار یلعتسم  تماما  هک  رگید  گرزب  هورگ  لباقم  رد  دننادیم . دوخ  ماما  ار  یلعتسم  شرسپ  رصنتسم  تشذگرد  زا  دعب  شناوریپ  هک  تسا 
نییعت شیوخ  دـهعیلو  ار  رازن  رـصنتسم ، تسا . قحب  هفیلخ  رازن ، روصنم  وبا  ینعی  هفیلخ  گرزب  رـسپ  هک  دـندوب  دـقتعم  دنتـشادن و  لوـبق 

. دوب هدرک 

اپورا

.( 1134 م - 1104 . ) دوب لوا  يوسنوفلآ  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
جات و هب  تبسن  یقوقح  هنوگره  زا  ار  دارنک  ینعی  دوخ  یغاط  دنزرف  لاس 1098 م . رد  مراهچ  يرناه  رهظتسم ، تفالخ  نارود  رد  ناملآ :

ایند زا  مود  نبروا  لاس  نیمه  رد  درک . دوخ  نیشناج  تشاد  مان  يرناه  هک  ار  دوخ  کچوک  رـسپ  لاس 1099 م . رد  درک و  مورحم  تخت 
ياج هب  ار  يرگید  صخش  پاپ  اما  تشذگرد ؛ موس  ناملک  لاس 1100 م . رد  تسشن . وا  ياج  هب  دوب ، ییایلاتیا  هک  مود  لاکساپ  تفر و 

رد هک  تفاـی  قـیفوت  لاس 1103 م . رد  مراهچ  يرناه  دـیآرد . حلـص  رد  زا  مود  لاکـساپ  اب  هکنآ  دـیما  هب  درکن  باـختنا  مراـهچ  يرناـه 
راهچ يارب  ار  گنج  میرحت  نوناق  سنایام ، یسایس  سالجا 

______________________________

 . Oqlis (. 1)
159 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

زا شرـسپ  دوس  هب  روتارپما  ماجنارـس ، تشادرب و  شروش  هب  رـس  شردپ  دض  رب  ناوج  يرناه  لاس 1104 م . رد  دـناسرب . بیوصت  هب  لاس 
ییاهن گنج  يارب  رسپ  ردپ و  لاس 1106 م . رد  درک و  مهارف  یهاپس  دوخ  ناهاوخاوه  کمک  هب  یتدم  زا  دعب  نکیل  تفر . رانک  تنطلس 

. تسا هتشذگرد  ریپ  هاشداپ  هک  دیسر  ربخ  ناهگان  اما  دندش ، ورهبور  رگیدکی  اب 
جات دـنک و  لح  پاـپ  اـب  ار  دوخ  فـالتخا  اـت  تشاذـگ  اـیلاتیا  كاـخ  هب  مدـق  دوخ  نایرکـشل  سأر  رد  لاـس 1110 م . رد  مجنپ  يرناـه 

باختنا هاش  تیاضر  اب  ناملآ  ياهفقـسا  اـهنآ  داـفم  بجوم  هب  هک  دـش  لدـبودر  دنـس  ود  هاـش  پاـپ و  نیب  دراذـگ . رـس  رب  ار  يروتارپما 
زا دـعب  دـینادرگزاب . اهنآ  هب  رگید  راب  ار  ناشیـشک  نیا  يدام  يایازم  هاش  دنتـشادن و  ار  دوخ  بصانم  شورف  دـیرخ و  قح  اما  دـندشیم ،
هب هک  یمیمـصت  دـض  رب  نایناحور  هبطاق  تفریم ، راظتنا  هک  روطنامه  نکیل  دـش . رازگرب  يراذـگجات  مسارم  همانهدـهاعم ، نیا  ياضما 
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. دش ریفکت  ناملآ  روتارپما  رگید  راب  تهج  نیمه  هب  دندرک . مایق  دوب  هدش  لیمحت  پاپ  رب  روز 
زا مایلیو  تفر ، یبیلص  گنج  هب  يدنامرن  كود  مود ، ربور  شردارب  هک  یماگنه  1096 م ).  ) دوب مود  مایلیو  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :

رتکچوک رسپ  مود  مایلیو  زا  دعب  تشگزاب . ناتسلگنا  هب  لاس 1097 م . رد  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  يدنامرن  هدرک ، هدافتسا  وا  تبیغ 
ناتـسلگنا و هاشداپ  مود  مایلیو  دوخ ، زا  رتگرزب  ناردارب  اـب  ادـتبا  يو  هک  1135 م ). - 1100 ، ) تسشن تنطلـس  هب  يرنه  ینعی  لوا  مایلیو 

یبیلـص گنج  رد  هک  مود  ربور  تبیغ  زا  يرنه  مود ، مایلیو  تشذـگرد  زا  سپ  ماجنارـس  درک . ادـیپ  فالتخا  يدـنامرن  كود  مود  ربور 
، مشش یئول  کیرحت  هب  هک  ییاهشروش  اب  يرنه  تنطلس  نارود  دیدرگ . ناتـسلگنا  جات  تخت و  بحاص  درک و  هدافتـسا  تشاد ، تکرش 

ياهلاس رد  دروآ و  رد  مجنپ  يرناه  روتارپما ، جاودزا  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  يو  دوب . هارمه  تسویپ ، عوقو  هب  يدنامرن  رد  هسنارف ، هاشداپ 
ياهگنج هلـسلس  کی  زورب  ثعاب  لمع  نیمه  هک  دسرب . تنطلـس  هب  يو  زا  دعب  شرتخد  هک  درک  شـشوک  دوخ  يرادـمامز  نارود  رخآ 

. دش ناتسلگنا  رد  یلخاد 
. دیسر دنلتاکسا  تنطلس  هب  لوا  ردنازگلا  يو  زا  دعب  و  1095 م ). ، ) تشاد تنطلس  نیلباد  راب  نیمود  يارب  دنلتاکسا  رد  نامزنیا  رد 

لاس رد  ار  ینگروبود  يرناه  مشش ، يوسنوفلآ  شرسپ  لوا  دنانیدرف  زا  دعب  لاغترپ :
160 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دمآ دوجو  هب  لاغترپ  روشک  بیترت  نیا  هب  درک . اریمیوک  تنک  1095 م .
دهعت هک  تشاداو  ار  گـنج  ناربهر  لوا ، یبیلـص  گـنج  رد  1118 م ). - 1081 . ) دوب لوا  سویسکلآ  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 

اب هجاوم  رگید  فرط  زا  درک و  ادـیپ  يریگرد  اهکرت  اب  فرط  کی  زا  رمع  رخآ  رد  دـنهد . ماجنا  وا  نامرف  تحت  ار  دوخ  تاـحوتف  دـننک 
يو زا  دـعب  دـنک . دـیدجت  ار  سنازیب  رابتعا  تیمها و  هک  تسناوت  يو  لاحرههب  دوب . مود  ياـنحوی  شرـسپ  دـض  رب  شرتخد  تاـکیرحت 

تنطلـس هب  دـنک ، جات  تخت و  بحاـص  ار  شرهوش  تساوخیم  هک  دوخ  رهاوخ  تاـکیرحت  تفلاـخم و  دوجو  اـب  مود  ياـنحوی  شرـسپ 
.( 1143 م - 1118  ) تسشن

دعب هک  درکیم  تموکح  يو  فرط  زا  شرسپ ، مشش ، یئول  شرمع  رخاوا  رد  1108 م ). - 1060 . ) دوب لوا  پیلیف  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
. تسشن تنطلس  هب  لوا  پیلیف  زا 

هب دیزرو و  تردابم  تکلمم  لخاد  رد  دوخ  تردق  ياههیاپ  ماکحتـسا  هب  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  هک  یماگنه  1137 م ). - 1108)
ابیرقت درک و  لابند  ناتسلگنا  اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  ردپ  تسایس  وا  درک . رداص  ار  نزهار  فارشا  عالق  ندرک  بارخ  نامرف  تهج  نیمه 

1113 م. ياهلاس 1109 - رد  هلمج  زا  دوب ، گنج  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  لوا  يرنه  اب  عاطقنا  الب 
.( 1120 م - 1116)

نایناحور و زا  يدایز  عمج  روضح  اب  درک و  دقعنم  « 1  » نومرلک رد  یعمجم  دوب  يوسنارف  هک  مود  نبروا  پاپ  لاس 1095  ربماون  رد 28 
دـنرادرب و حالـس  هک  درک  توعد  ار  اراصن  تما  درک و  نایب  سدـقا  ضرا  راوز  تامدـص  زا  هسنارف  بونج  زکرم و  نارـس  نید و  ياـنما 
زا ریگرب و  دوخ  بیلـص  رذـگب ، نتـشیوخ  زا  هک  درک  يروآدای  ار  یـسیع  مالک  نیا  دوخ  قطن  نایاپ  رد  دـنهد و  تاـجن  ار  یـسیع  تبرت 

نیا تسا . هدوب  نینچ  ادخ  تیشم  هک  دندروآرب  دایرف  دنتخود و  دوخ  هناش  هب  دنداد و  بیترت  هچراپ  زا  یبیلص  راضح ، اروف  ایب . نم  لابند 
لاس 1097 م. راهب  رد  دش . عورش  یبیلص  ياهگنج  بیترت  نیدب  دش . هدیمان  نتفرگرب  بیلص  لمع ،

رگید راب  تسکـش و  مهرد  ار  اهکرت  تردق  هک  هنادنمزوریپ  یتکرح  دـش . زاغآ  هیروس  يوس  هب  ریغـص  يایـسآ  زا  بیلـص  هاپـس  تکرح 
زا یشخب  رب  ار  یقرش  مور  يروتارپما  طلست 

______________________________

 . Clermont (. 1)

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 132 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


161 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رهـش نیا  دروآرد . هرـصاحم  هب  ار  هیکاطنا  هیروس ، لامـش  رد  دش  قفوم  بیلـص  هاپـس  مظعا  شخب  لاس  نامه  زییاپ  رد  درک . نیمأت  ایـسآ 

«. 1  » دنک فرـصت  ار  رهـش  دناوتب  بیلـص  هاپـس  ات  دوب  مزال  تقو  هام  شـش  لقادح  هک  دوب  یمکحتـسم  ياهراوید  رد  روصحم  دـنمتورث ،
. دندمآرد لصوم  ناطلس  « 2  » اگوبرک یهدنامرف  هب  كرت  نارگ  هاپـس  هرـصاحم  هب  دوخ  هبون  هب  نویبیلـص  هک  دوب  هتـشذگن  زور  ود  زونه 

زین گس  شوم و  تشوگ  زا  یگنـسرگ  عفر  يارب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دـندرک و  مامت  ار  دوخ  هقوذآ  دـعب  یکدـنا  ناگدشهرـصاحم ،
رد رادوریگ  نآ  رد  دـندوب ، راودـیما  ییاـهن  تفرـشیپ  هـب  نازابرــس  اـما  دـندمآرب ، رارف  ددـصرد  دـندرک و  دـیما  عـطق  اـسؤر  دنتــشذگن .

يروش هزین ، نیا  ندش  ادیپ  دندوب . هدرب  ورف  یـسیع  يولهپ  هب  هک  تسا  نامه  هزین ، نآ  هک  دش  هتفگ  دـمآ و  تسد  هب  ياهزین  ياهناخزامن 
دنتخیر و مهرد  ار  كرت  هاپس  مظن  دوب ، هتفر  لیلحت  ناشیاوق  یگنسرگ  هجیتن  رد  هکنیا  اب  دندروآ و  شروی  هکنانچ  تخادنا ، نایهاپس  رد 
دجو و زا  اهنآ  زا  یـضعب  داتفا و  سدقملا  تیب  هب  ناشناگدـید  ماجنارـس  لاس 1099 م . نئوژ  مشش  رد  بیلـص  نایهاپـس  دنداهن ، هارهبور 

ناناملسم تسد  هب  زین  فارطا  ياههاچ  تشاد و  ربتعم  تاماکحتسا  رهش ، اما  دندش ، هرصاحم  راکهبتسد  نانآ  دندرک . یهت  بلاق  رورس 
هنادرم یمادـقا  دـندمآرب  ددـصرد  لیلد  نیمه  هب  درکیم . دـیدهت  گرم  هب  ار  اهنآ  شطع ، یبآمک و  زاب  هک  يروط  هب  دوب ، هدـش  بارخ 
تایاور مومع  دندش . رهش  دراو  هتـسدهتسد  اههزاورد  زا  یکی  فرـصت  اب  دندروآ و  هلمح  رهـش  هب  لاس 1099  هیئوژ  مهدزناپ  زور  دـننک .

تراغ هب  تبون  راتشک ، زا  سپ  دندش . ماع  لتق  دبعم ، رد  ناملسم  رازه  ابیرقت 10  دهدیم . تداهش  یکانلوه  راتشک  تشک و  رب  ناخروم 
، دوش میلشروا  هاشداپ  ات  تساوخ  بیلص  هاپس  هدنامرف  یلفس و  نرل  كود  نویوبوداورفدوگ  زا  بیلص  هاپـس  يزوریپ ، نیا  زا  سپ  دیـسر .

تبرت لکوم   » ناونع هتـشاد ، رـس  رب  راخ  زا  یجات  یـسیع  هک  يرهـش  رد  تفگ  تفریذـپن و  ار  یهاشداپ  ناونع  ینتورف ، مکح  هب  يو  اـما 
اسدا ياهنیشنتنک  انمض  دوب . میلشروا  ینیتال  تموکح  زاغآ  رما  نیا  و  تسا ، یفاک  نم  يارب  سدقم »

______________________________

گرزب خیرات  ریژه . ناخ  نیـسحلا  دبع  ازریم  همجرت  . 240 ص 217 - كازیا ، لوژ  هلامربلآ و  فیلأـت  یطـسو ، نورق  خـیرات  ر ك . (. 1)
. یعیمس اضرمالغ  همجرت  ج 4 ، گربمیرگ ، لراک  ناهج ،

 . Kerboga (. 2)
162 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اب زاـغآ  رد  نایحیـسم  دـندوب . میلـشروا  عباـت  امـسر  هک  دـندش  سیـسأت  دـنومهوب )  ) هیکاـطنا نیـشنریما  و  نوـمر )  ) سلبارط و  نئودوـب ) )
ییاههعلق دنتفرگ و  ار  هیروس  یلحاس  ياهرهش  دندش . سونأم  طولخم و  اهنآ  اب  جیردتب  یلو  دندرک ، راتفر  مات  يرگیـشحو  هب  ناناملـسم 

: دندرک زهجم  راوسهش  هتسد  هس  میلشروا  تکلمم  زا  عافد  يارب  دندرک و  انب  دوخ  ظفح  يارب 
. ینوتوت ناراوسهش  هاگشتسرپ و  ناراوسهش  زاوننامهم ، ناراوسهش 

هدش میـسقت  شعورـشمان  ینتان و  ردارب  وا و  نیب  ناتـسهل  تکلمم  نوچ  1130 م ). - 1102  ) دوب موس  فالسلوب  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
. داد تدحو  ار  ناتسهل  درک و  هبلغ  دوخ  ردارب  رب  ناتسراجم  هیسور و  کمک  هب  يو  دوب ،

ظفح يارب  ینیناوق  درک و  حالصا  ار  ناتـسراجم  ییانج  نیناوق  يو  1095 م ). - 1077 . ) دوب لوا  والسیدال  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :
. تسا روهشم  يدرمناوج  تعاجش و  هب  يو  ناتسراجم  روشک  رد  دومن . عضو  یصوصخ  تیکلام 

.( 1134 م - 1118 .( ) ق 529 ه . - 512  ) دشرتسم تفالخ 

هراشا
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هب دوعسم  يارما  زا  ياهدع  یقوجلـس  دوعـسم  تنطلـس  نارود  رد  دندرک . تعیب  دشرتسم  روصنم  وبا  اب  مدرم  رهظتـسم ، تشذگرد  زا  دعب 
هتفرگ رارق  دارفا  نیا  ياههتفگ  ریثأت  تحت  هک  هفیلخ  دنک . فذح  هبطخ  زا  ار  دوعـسم  مان  ات  دنتـساوخ  وا  زا  دندش و  هدنهانپ  هفیلخ  رابرد 

ود نآ  نیب  دش و  وفع  دـعب  یکدـنا  اما  داتفا . تراسا  هب  دروخ و  تسکـش  اما  تفر ، دوعـسم  ناطلـس  گنج  هب  يرجه  لاس 529  رد  دوب ،
، دش دادغب  هناور  هفیلخ  دزادرپب . دوعسم  ناطلـس  هب  رانید  رازه  غلبم 400  هنایلاس  دور و  دادغب  هب  هفیلخ  دیدرگ ، ررقم  دـش و  رارقرب  حـلص 

تفالخ نارود  ثداوح  هب  هجوت  دوب و  عاجـش  ریلد و  يدرم  دشرتسم  دش . هتـشک  ناینطاب  زا  ياهدع  تسد  هب  دادغب  هب  ندیـسر  زا  لبق  اما 
«1 . » تسا بلطم  نیا  تابثا  رب  لیلد  نیرتهب  يو 

و ق ). 525 ه . - 511  ) دومحم و  ق ). 552 ه . - 511  ) رجنس ناطلس  اب  تسا  رصاعم  هفیلخ  نیا 
______________________________

ص 239. ج 18 ، لماکلا ، . 788 ص 766 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 296 . فلسلا ، براجت  ر ك . (. 1)
ص 125. يرصان ، تاقبط  . 531 ص 529 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 321 ص 318 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح 

ص 358. هدیزگ ، خیرات 
163 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هلـسلس زا  ق ). 548 ه . - 511  ) دوعـسم نبا  هاـشمارهب  نایقوجلـس و  هلـسلس  زا  ق ). 547 ه . - 529  ) دوعــسم و  ق ). 529 ه . - 526  ) لرغط
زرمارف ریما  نایهاشمزراوخ و  هلـسلس  زا  ق ). 551 ه . - 522  ) نیدلا بطق  نبا  زـستآ  و  ق ). 522 ه . - 490  ) دمحم نیدـلا  بطق  نایونزغ و 

. دزی ناکباتا  زا  ق ). 536 ه . - 488)
حرـش هب  تسویپ ، عوقو  هب  نامزنآ  يایند  رگید  ياهروشک  رد  وا  یناریا  نارـصاعم  دـشرتسم و  تفـالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا ریز 

ایسآ

نامز نیمه  رد  درک . فرصت  ار  هیکاطنا  روص و  ياهرهش  دیگنج و  اهکرت  اب  1131 م ). - 1118 . ) دوب مود  نئودوب  میلشروا  هاش  میلشروا :
.( 1142 م - 1131 . ) دیسر مجنپ  کلوف  شداماد  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  دوشیم . لیکشت  هاگشتسرپ  ناراوسهش  هقرف  هک  تسا 

رتـشیب هک  1125 م ). - 1100  ) دوب گـنوست  يآوـه  نیچ ، روتارپـما  1279 م ). - 960 . ) درکیم تنطلـس  گـنوس  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :
درکیم روصت  اریز  دمآرب . نکپ  حتف  ددصرد  هک  دش  زاغآ  ینامز  يو  یتخبدب  اما  درکیم ، یسانشهقیتع  تایبدا و  فرص  ار  دوخ  تاقوا 

هکنیا درجم  هب  اهتجروج ، نکیل  دـسرب . فدـه  نیا  هب  ناـتیک  ماوقا  هیلع  رب  ناتـسلوغم  ياـهتجروج  هلیبق  اـب  داـحتا  دادرارق  نتـسب  اـب  هک 
تمسق دندرک و  دیعبت  يروچنم  هب  ار  اهنآ  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  شرسپ  روتارپما و  دندش و  بونج  راپـسهر  دندرک ، بولغم  ار  اهناتیک 

مان تسج ، تمالـس  هب  هثداح  نیا  زا  ناقاخ  رتهک  رـسپ  دشن و  ضرقنم  گنوس  هلـسلس  اما  دندروآرد . فرـصت  هب  ار  گنوس  ورملق  مظعا 
. درک يراذگجات  نکنان  رهش  رد  هک  تسا  گنوستوئاک  يو 

یلیعامسا نایئادف  زا  یکی  تسد  هب  هک  1135 م ). - 1108 .( ) ق 529 ه . - 501  ) تسا هقدص  نبا  سیبد  دیزم ، ینب  هلسلس  ياورنامرف  هلح :
. دش هتشک 

دالب رغـشاک و  رب  لمتـشم  اهنآ  ورملق  دـندوب و  یناتخارق  هفیاط  زا  هک  دنتـشاد  تنطلـس  رهنلا  ءاروام  رد  نایناخروگ  هلـسلس  رهنلا : ءارواـم 
لاس دودح  رد  دوب . ناکروگ  ای  ناخ  روگ  هلسلس  نیا  نیطالس  یمومع  مان  دوب . نوغاسالب  اهنآ  تموکح  زکرم  دوب . رهنلا  ءاروام  یقرش 

164 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هکنیا فصو  اب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  درک و  سیـسأت  یتلود  رغـشاک  رد  ناخ  روگ  هب  بقلم  رـشاتولی  مان  هب  نانآ  يارما  زا  یکی  يرجه   519
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همادا دوخ  تیدوجوم  هب  نایناخروگ  تلود  همه  نیا  اب  داد ، تسکـش  یتخـس  هب  ار  اهنآ  نایناخکلیا ، زا  نسح  نبا  دـمحا  ناخ  نالـسرا 
. داد

.( 1123 م .( ) ق 517 ه .  ) تسا روصنم  نبا  یناثلا  کتافلا  حاجن ، ینب  هلسلس  ياورنامرف  نمی :

اقیرفا

.( 1148 م - 1121 .( ) ق 543 ه . - 515  ) دوب یلع  نبا  نسح  يریز ، ینب  هلسلس  ریما  نیرخآ  سنوت :
تلود ق ). 558 ه . - 527 .( ) 1162 م - 1132  ) تسا یلع  نبا  نمؤملا  دبع  اقیرفا  یلامش  یحاون  رد  نیدحوم  تلود  سسؤم  اقیرفا : لامش 
دودح رد  ترموت  نبا  دمحم  هّللا  دبع  وبا  مان  هب  ربرب  کی  طسوت  هک  دوب  یسایس  ینید و  تضهن  کی  لصاح  نیطبارم  دننام  زین  نیدحوم 
دندرک مایق  یمسجم  یهبشم و  دیاقع  رب  ضارتعا  ناونع  هب  هک  ناناملسم  زا  دنتـسه  ياهقرف  اهنیا  دش . تیبثت  1138 م ).  ) يرجه لاس 522 

زا دعب  هک  دوب  « 1  » هدومـصم هخاش  زا  ترموت  نبا  دمحم  دنتـشاد . هدیقع  یلاعتيراب  تاذ  هرابرد  مسجت  هیبشت و  یفن  هب  اهنآ  فالخرب  و 
هدمآ مالسا  سدقم  نید  يایحا  قنور و  دیدجت  يارب  تفگ  درک و  يربمغیپ  ياعدا  تفرگ و  يدهم  ناونع  دوخ  نارادفرط  طسوت  يدنچ 

درک و تفرعم  دـیحوت و  هب  توـعد  دـندوب  شکارم  سلطا  یناتـسهوک  یحاوـن  نکاـس  هک  ار  یلیاـبق  ریاـس  دوـخ  هلیبـق  زا  هتـشذگ  تسا .
تهج هب  ار  وا  گرم  تشذگرد . هک  دییاپن  يرید  دروخ و  تسکـش  یتخـس  هب  نیطبارم  هاپـس  زا  نکیل  دمآرب . شکارم  فرـصت  ددـصرد 

دبع شردارب  ترموت  نبا  دمحم  هّللا  دبع  وبا  گرم  زا  دـعب  دنتـشاد . هگن  ناهنپ  لاس  نیدـنچ  ات  ددرگن ، فیعـضت  نیدـحوم  هیحور  هکنیا 
. دش وا  نیشناج  يرجه  لاس 524  رد  نمؤملا 

هوـن يو  ق ). 544 ه . - 527 . ) دوریم رامـش  هب  رـصم  یمطاف  هفیلخ  نیمهدزای  هک  تسا  ظفاح  ناـمزنیا  رد  رـصم  یمطاـف  هفیلخ  رـصم :
هب يرجه  لاس 525  رد  دش و  هنطلسلا  بیان  ظفاح  هیرازن ، طسوت  يرجه  لاس 524  رد  رمآ  هفیلخ  ندش  هتشک  زا  سپ  دوب . هفیلخ  رصتنم 

______________________________

 . Masmuda (. 1)
165 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لامعا زا  هک  ظفاح  ماجنارـس  تفرگ . تسد  هب  ار  تردـق  دوب ، نشخ  يدرم  هک  نسح  مان  هب  شرـسپ  هک  دیـشکن  یلوط  تسـشن . تفالخ 
. داد ترازو  ار  ینمرا  مان  مارهب  يرجه  لاس 529  رد  درک و  مومسم  وا  یحیسم  کشزپ  طسوت  ار  نسح  دوب ، یضاران  شرسپ 

اپورا

. تفرگ بارعا  زا  ار  اسوکاراس  دوخ  تنطلس  نارود  رد  يو  1134 م ). - 1104 . ) دوب لوا  يوسنوفلآ  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
نتورف لقاع و  يدرم  هک  « 1  » تسکیلاک وا  نیـشناج  درم و  لاکـساپ  هک  دیـشکن  یلوط  پاپ ، فرط  زا  مجنپ  يرناه  ریفکت  زا  دعب  ناملآ :

هک دش  ررقم  نآ  دافم  بجوم  هب  دیسر و  هجیتن  هب  مرو  روهشم  همانتقفاوم  لاس 1123 م . رد  ماجنارس  دش و  روتارپما  اب  یتشآ  ناهاوخ  دوب 
ترابع هب  ای  ناشیـشک  ياروش  فرط  زا  یناحور  تاماقم  نیا  هکلب  دشابن ، ماقم  ود  نآ  زا  کیچیه  هدهع  رب  ناشیـشک  اهفقـسا و  باختنا 
تاماقم ياطعا  دـش و  لوحم  پاپ  هدـهع  رب  یناحور  ماقم  ياطعا  دـنوش . باختنا  گرزب  ياهاسیلک  یمـسر  نابهار  زا  ینمجنا  رد  رگید 

داقعنا اب  دوب . ناملآ  يروتارپما  فعـض  هناشن  رما  نیا  دادیم و  تسد  زا  ار  یبهذم  يرادلویت  باختنا  قح  هاش  دوب . هاش  هدـهع  رب  یلادوئف 
یکرحت پاپ  هاگتسد  يوس  زا  تفای . همتاخ  تشاد ، نایرج  پاپ  روتارپما و  نیب  لاس  هاجنپ  کیدزن  هک  ییوجيرترب  گنج  مرو  هماندهع 

یمور ياسیلک  دیآرد . ارجا  عقوم  هب  دندوب ، هدرب  اهجنر  نادب ، لوصح  يارب  اسیلک  تاماقم  هک  ار  یحالـصا  ددجت و  ات  دمآ  لمع  هب  هزات 
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روشک عضو  زورره  هک  دمآیم  رظن  هب  دوب ، يروتارپما  هب  طوبرم  هچنآ  اما  دش ، لمع  دراو  لاس 1123 م . رد  دوصقم  نیدب  یبایتسد  يارب 
زا لاس 1125 م . رد  مجنپ  يرناه  ماجنارـس  دنامیم . لصاحیب  روما  حالـصا  يارب  مجنپ  يرناه  هداعلا  قوف  شـشوک  دوشیم و  رتمظنیب 

روتارپـما ناونع  هب  مر  رد  وا  هک  1137 م ). - 1125 ، ) دنتشادرب تنطلـس  هب  مود  راتول  مان  اب  ار  سکاس  كود  ناملآ ، فارـشا  تفر و  ایند 
هدـیچرب تشاد  ماود  لاس  دودـح 100  رد  هک  ینکنارف  نادـناخ  طاسب  مجنپ  يرناه  گرم  اب  هک  تشاد  هجوت  یتسیاـب  درک . يراذـگجات 

ود ناملآ  رد  نامزنآ  رد  دش .
______________________________

 . Calixte (. 1)
166 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. فلو هداوناخ  يرگید  و  « 1  » نفوتسناهوه یکی  تشاد : دوجو  ذوفنرپ  ردتقم و  هداوناخ 
شیوخ روشک  رد  دنلتاکسا  ياسیلک  يرترب  يارب  دوخ  تنطلس  نارود  رد  1124 م ). - 1107 . ) دوب لوا  ردنازگلا  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکسا :

.( 1153 م - 1124  ) تسا لوا  دیوید  يو  نیشناج  درک . ناوارف  ششوک 
.( 1135 م - 1100 . ) دوب لوا  يرنه  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :

.( 1171 م - 1110 . ) دوب « 2  » ورامکم تمرد  دنلریا  هاشداپ  دنلریا :
یلاعتم یقالخا  يایاصو  زا  ولمم  ياهمانتیصو  شنارسپ  هب  باطخ  لاس 1125 م . رد  هک  دوب . كامونوم  ریمیدالو  هیسور  هاشداپ  هیسور :
هیـسور رگید  راب  يو  گرم  زا  دعب  تشذگرد ، لاس 1127 م . رد  كامونوم  ریمیدالو  تسا . یخیرات  شزرارپ  دانـسا  زا  هک  تسا  هتـشون 

. دش میسقت  نیشنهدازهاش  نیدنچ  هب  روشک  دش و  یمظنیب  شاشتغا و  شوختسد 
.( 1143 م - 1118 . ) دوب مود  يانحوی  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

.( 1137 م - 1108 . ) دوب مشش  یئول  اهنیسپاک  هلسلس  زا  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
.( 1138 م - 1102 . ) دوب موس  فالسلوب  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :

.( 1135 م - 1134 .( ) ق 530 ه . - 529  ) دشار تفالخ 

هراشا

رد یقوجلس  دوعسم  ناطلس  تسشن . تفالخ  هب  دشارلا  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  رفعج  وبا  وا  رـسپ  اب  مدرم  دشرتسم ، ندش  هتـشک  زا  سپ 
يراوتم هک  دشار  دناشن . تفالخ  هب  وا  ياج  هب  ار  یفتقم  شیومع  درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دشار  دش و  دراو  دادـغب  هب  يرجه  لاس 530 

«3 . » دش هتشک  یلیعامسا  نایئادف  زا  یکی  طسوت  ناهفصا  یکیدزن  رد  ماجنارس  تفریم ، يراید  هب  يراید  زا  دوب و  هدش 
______________________________

 . Hohenstaufen (. 1)
 . Dermetmakmaro (. 2)

ص ج 1 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 227 . ج 19 ، لماکلا ، . 361 ص 360 - هدیزگ ، خیرات  . 229 ص 228 - رودـصلا ، تحار  ر ك . (. 3)
.532 ص 531 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 304 ص 302 - فلسلا ، براجت  . 791 - 789

167 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ
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.( 1143 م - 1131 . ) دوب مجنپ  کلوف  میلشروا  هاش  میلشروا :
. تسا « 1  » گنوستوئاک نامزنیا  روتارپما  1279 م ). - 960 . ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اپورا

اهیمور فرصت  تحت  ياهنیمزرس  زا  ار  ینمور  مود  رگور  دیشک و  رکـشل  ایلاتیا  هب  1137 م ). - 1125 . ) دوب مود  راتول  ناملآ  هاش  ناملآ :
. تشگرب مور  هب  هرابود  راتول ، تشگزاب  زا  دعب  رگور  نکیل  درک و  يراوتم 

رد هک  1154 م ). - 1135 ، ) تسشن تنطلـس  هب  « 2  » نویتسا يو  زا  دـعب  1135 م ). - 1100 . ) دوب لوا  يرنه  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
. تشاد تنطلس  لوا  دیوید  دنلتاکسا  رد  نامز  نیمه  رد  دوب و  یلخاد  ياهشکمشک  راتفرگ  هراومه  دوخ  ینالوط  تنطلس  نارود 

.( 1153 م - 1124)
.( 1171 م - 1110 . ) دوب ورامکم  تمرد  دنلریا  هاشداپ  دنلریا :

.( 1143 م - 1118 . ) دوب مود  يانحوی  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
.( 1137 م - 1108 . ) دوب مشش  یئول  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

.( 1138 م - 1102 . ) دوب موس  فالسلوب  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :

.( 1160 م - 1135 .( ) ق 555 ه . - 530  ) یفتقم تفالخ 

هراشا

درک تروشم  دیدج  هفیلخ  باختنا  هرابرد  دادغب  يروشک  يرکشل و  يارما  ناگرزب و  زا  یعمج  اب  دوعسم  دش ، هتشک  دشار  هکنیا  زا  سپ 
نیتسخن وا  تشذـگرد . يرجه  لاس 555  رد  تسـشن و  تفالخ  هب  هّللا  رما  یفتقملا  بقل  اب  رهظتـسم  نبا  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  ماجنارـس  و 

. دنک تفالخ  قارع  رب  یناطلـس  ینابیتشپ  زا  يرادروخرب  تیامح و  یگتـسباو و  نودـب  تسناوت  هک  دوب  نامزنآ  ات  هملاید  نامز  زا  هفیلخ 
نآ ات  رهظتسم  تفالخ  نارود  زا  هکنیا  هب  افاضم 

______________________________

 . Kao -Tsong (. 1)
 . Stevens (. 2)

168 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تردـق ذوفن و  زا  تسناوت  هک  دوب  ياهفیلخ  نیتسخن  یفتقم  دـضتعم ، يانثتـسا  هب  دـندوب ، کیلامم  تردـق  ذوفن و  تحت  اـفلخ  هک  رـصع 

. دنک مکحت  دوخ  نایهاپس  نارادرس و  هب  تفالخ 
«1 . » درکیم تکرش  اهگنج  رد  اصخش  دوب و  عاجش  ریلد و  يدرم  وا 

دومحم ناطلـس  رـسپ  یناث  هاشکلم  و  ق ). 547 ه . - 529  ) دمحم نبا  دوعـسم  و  ق ). 552 ه . - 511  ) رجنس ناطلس  اب  تسا  رـصاعم  یفتقم 
هلـسلس زا  ق ). 556 ه . - 554  ) دـمحم ناطلـس  نبا  هاش  نامیلـس  و  ق ). 554 ه . - 547  ) دومحم ناطلـس  رـسپ  یناث  دـمحم  و  ق ). (547 ه .

زع شردارب  ماس و  کباتا  نایهاشمزراوخ و  هلسلس  زا  ق ). 567 ه . - 551  ) زستآ نبا  نالسرا  لیا  و  ق ). 552 ه . - 551  ) زستآ نایقوجلس و 
. روغ يارما  زا  يروس  نیدلا  فیس  دزی و  ناکباتا  زا  576 ق ). - 536  ) نیدلا

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 137 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  رگید  رد  یفتقم  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

ناکرت تالمح  ینیتال و  يارما  ياـهتفلاخم  اـب  هجاوم  يو  تنطلـس  نارود  1142 م ). - 1131 . ) دوب مجنپ  کلوف  میلـشروا  هاش  میلـشروا :
.( 1163 م - 1143  ) دیسر موس  نئودوب  شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  دوب . ینامثع 

موق اب  لاس 1138 م . رد  هک  تسا  گنوستوئاک  نیچ  نامزنیا  روتارپما  1279 م ). - 960 . ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. درک دقعنم  حلص  هماندهع  اهتجروج 

نبا یلع  شرگید  ردارب  ییاورنامرف  ناـمز  رد  و  1137 م ). .( ) ق 532 ه .  ) دش وا  نیـشناج  دمحم  شردارب  سیبد ، نبا  هقدص  زا  دـعب  هلح :
. دش ضرقنم  یگنز  ناکباتا  طسوت  دیزم  ینب  ینعی  نادناخ  نیا  1150 م ). - 1145 .( ) ق 542 ه . - 540  ) سیبد

، نامزنیا ياورنامرف  دنتشاد . تموکح  نایناخکلیا  رهنلا  ءاروام  رد  رهنلا : ءاروام 
______________________________

ص لودلا ، رصتخم  . 798 ص 792 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خـیرات  ص 311 . ج 19 ، لماکلا ، . 362 ص 361 - هدیزگ ، خـیرات  ر ك . (. 1)
ص 229. رودصلا ، تحار  ص 126 . يرصان ، تاقبط  . 312 ص 303 - فلسلا ، براجت  . 324 ص 322 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  . 382 - 375

ص 201. یتکانب ،  534 ص 532 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور 
169 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دعب رجنس  دوب . یقوجلس  رجنس  ناطلس  هدازرهاوخ  هک  تسا  دواد  ناخ  ارغب  نبا  نامیلس  نبا  ناخ  نالسرا  دمحم  ناقاخ  رـسپ  ناخ  دومحم 
.( ق 526 ه .  ) يو گرم  زا  دـعب  داد . نیکت  نسح  سابعلا  وبا  هب  ار  رهنلا  ءاروام  ناتـسکرت و  تراما  ناخ  نالـسرا  دـمحم  يو  ردـپ  لتق  زا 

دومحم دـندرب و  هلمح  رهنلا  ءاروام  هب  یئاتخارق  ناـکرت  1136 م ).  ) يرجه لاس 531  رد  داد . ناـخ  دومحم  هب  ار  روکذـم  تیـالو  رجنس 
یئاتخارق ناکرت  زا  ناوطق  یکیدزن  رد  یقوجلس  ناطلس  اما  دش ، رجنس  ناطلس  هب  لسوتم  راچانب  دروخ و  تسکـش  اهنآ  زا  یتخـس  هب  ناخ 

رد ار  رهنلا  ءاروام  لاس  داتـشه  بیرق  هک  دـمآرد  نایناخروگ  فرـصت  هب  رهنلا  ءاروام  هجیتن  رد  1141 م ). .( ) ق 536 ه .  ) دروخ تسکش 
. دنتشاد فرصت 

هلـسلس نیا  1159 م ). - 1136 .( ) ق 554 ه . - 531  ) تسا روصنم  نبا  دـمحم  نبا  ثلاـثلا  کـتافلا  حاـجن ، ینب  هلـسلس  درف  نیرخآ  نمی :
هماهت داّهز  زا  يدهم  نبا  یلع  دنتفرگ . ار  حیلـص  ینب  ماقم  نمی ) ياهرهـش  زا   ) دیبز رهـش  رد  يدهم  ینب  دش . ضرقنم  يدهم  ینب  طسوت 
یضعب فرصت  هب  قفوم  درک و  میسقت  راصنا  رجاهم و  هب  ص )  ) لوسر ترضح  دیلقت  هب  ار  دوخ  عابتا  تساخرب و  توبن  توعد  هب  هک  دوب 

. دش اجنآ  نتخاس  عیطم  هماهت و  عالق  زا 

اقیرفا

ار هباجب  يدـحوم ، یلع  نبا  نمؤملا  دـبع  نامز  نیمه  رد  1152 م ). .( ) ق 547 ه .  ) تسا زیزع  نبا  ییحی  دامح ، ینب  ياورناـمرف  ریازجلا :
. دیدرگ ضرقنم  نیدحوم  طسوت  هلسلس  نیا  تقیقح  رد  دش و  نیمجاهم  میلـست  1153 م ).  ) يرجه لاس 547  رد  راچانب  ییحی  تفرگ و 

«1»
1148 - 1121 .( ) ق 543 ه . - 515  ) تسا یلع  نبا  نسح  نامزنیا ، ياورنامرف  دنتشاد و  تموکح  نایریز )  ) يریز ینب  سنوت ، رد  سنوت :

نیدـحوم يارما  لیـسیس و  هاشداپ  رژر )  ) راجر طسوت  هلـسلس  نیا  دـندروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  هیدـهم  اـهنمرون  ناـمز  نیمه  رد  م ).
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. دیدرگ ضرقنم 
______________________________

ص 34. مالسا ، نیطالس  تاقبط  ص 864 . ج 1 ، یسراف ، فراعملا  ةریاد  دامح . ونب  هدام  مالسا ، فراعملا  ةریاد  ر ك . (. 1)
170 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ورملق هعسوت  ددصرد  1140 م ).  ) يرجه لاس 534  زا  هک  تسا  نمؤملا  دـبع  اقیرفا  لامـش  قطانم  رد  نیدـحوم  ياورنامرف  اقیرفا : لامش 
لاس رد  نیفـشات  نبا  فسوی  نبا  یلع  نیطبارم  ریما  تخاـس . بولغم  ار  نیطبارم  نایهاپـس  1144 م ).  ) يرجه لاس 538  رد  دـمآرب . دوخ 

. تفریذپ ار  نیدحوم  توعد  هتانز  مهم  هلیبق  تشذگرد و  1142 م ).  ) يرجه  537
زا سپ  شکارم  رهـش  1146 م ).  ) يرجه لاس 541  رد  دشیم . هفاضا  نیدـحوم  تردـق  نیطبارم و  فعـض  رب  زورهبزور  ببـس  نیمه  هب 

جنپ تدم  رد  درک و  ایناپسا  هناور  ار  یهاپـس  نمؤملا  دبع  1145 م ).  ) يرجه لاس 541  رد  رادوریگ  نیمه  رد  دش . حتف  ینالوط  هرـصاحم 
لاس 552 رد  دمآرد و  نیدـحوم  فرـصت  هب  هطانرغ  يرجه  لاس 551  رد  هلمج  زا  درک . فرـصت  ار  اجنآ  نیـشنناملسم  دالب  مامت  لاـس 
رب سنوت  ریازجلا و  حتف  ددصرد  تاحوتف  نیا  زا  دعب  نمؤملا  دـبع  دـنتفرگ . متفه  يوسنوفلآ  نایحیـسم ، هاشداپ  زا  ار  ایرملا  رهـش  يرجه 

ار ییاهنمرون  1158 م ).  ) يرجه لاس 553  رد  درک و  ضرقنم  ار  ریازجلا  رد  داـمح  ینب  هلـسلس  1152 م ).  ) يرجه لاس 547  رد  دمآ .
رابنیلوا يارب  تخاس و  دوخ  ورملق  همیمـض  ار  سلبارط  درک و  نوریب  اجنآ  زا  دندوب ، هتفای  الیتسا  سنوت  رب  يریز  ینب  يارما  ياج  هب  هک 

. دش اورنامرف  کی  ياراد  سلدنآ  رصم و  دودح  ات  ریبک  سونایقا  زا  اقیرفا  لحاوس  مامت  مالسا  خیرات  رد 
يرجه لاـس 537  رد  نیفـشات  شرـسپ  یلع  زا  سپ  دنتـشاد . تموـکح  ایناپــسا  ریازجلا و  شکارم و  رد  نـیطبارم  ناـمزنیا  رد  شکارم :

لاس 541 رد  میهاربا  شرـسپ  وا  زا  دعب  دش . هتـشک  راکیپ  نیا  رد  نکیل  داد ، همادا  نیدحوم  اب  گنج  هب  دیـسر و  تموکح  هب  (1143 م ).
هب ار  نیفـشات  نبا  یلع  نبا  قحـسا  لاس  نامه  رد  دـندید ، ناوتان  ار  وا  موق ، ناگرزب  نوچ  نکیل  دـش و  ردـپ  نیـشناج  1146 م ).  ) يرجه

نیرخآ هیناـغ  نبا  ییحی  هک  یماـگنه  دـش . ضرقنم  نیدـحوم  طـسوت  دوـب و  نادـناخ  نیا  رادـمامز  نیرخآ  يو  هک  دنتـشادرب  تموـکح 
، تقیقح رد  تشذگرد ، 1148 م ).  ) يرجه لاس 543  رد  دوب ، هتفای  تبـسن  نیطبارم  اب  جاودزا  قیرط  زا  هک  ایناپـسا  رد  یطبارم  نارمکح 

«1 . » دیسر رس  هب  نیطبارم  تردق 
هک 1149 م ). - 1131 .( ) ق 544 ه . - 525  ) تسا ظفاح  رصم  یمطاف  هفیلخ  رصم :

______________________________

. لب آ . ملق ، هب  نیطبارم  هلاقم  مالسا ، فراعملا  ةریاد  (. 1)
171 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نایمطاف ضارقنا  راثآ  تشذگرد . جرموجره  یگتفشآ و  نایم  رد  ظفاح  تفریمن . رتارف  تفالخ  رصق  راوید  راهچ  زا  يو  ذوفن  تردق و 
وهل و مرگرـس  هشیمه  هک  1154 م ). - 1149 .( ) ق 549 ه . - 544 ، ) تسا رفاظ  شرـسپ  وا  نیـشناج  دوب . راکـشآ  يو  تفالخ  نارود  رد 

طسوت 1153 م ).  ) يرجه لاـس 548  رد  نکیل  تفرگ و  دوخ  تسد  رد  ار  تموکح  تردـق  همه  داژن  درک  رالـس  نبا  شریزو  دوب . بعل 
زا شیب  هک  زئاف  هب  بقلم  مساقلا  وبا  مان  هب  شلاسدرخ  رسپ  دش و  هتـشک  هئطوت  نیمه  رثا  رب  رفاظ  هک  دیـشکن  یلوط  دش . هتـشک  شنز  هون 
زا دعب  درکن و  رمع  لاس  زا 11  شیب  لاسدرخ  هفیلخ  نیا  1160 م ). - 1154 .( ) ق 555 ه . - 549 . ) تسشن تفالخ  هب  تشادن ، لاس  راهچ 

. دش ضرقنم  نایبویا  طسوت  هلسلس  نیا  1160 م ). .( ) ق 555 ه . . ) تسشن تفالخ  هب  دوب ، هلاس  هک 9  وا  يومع  رسپ  يو  گرم 

اپورا

روتارپما رب  لاس 1138 م . رد  نفوتسناهوه  هلسلس  سسؤم  مراهچ  يرناه  هون  دارنک  1137 م ). - 1125 . ) دوب مود  راتول  ناملآ  هاش  ناملآ :
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پاـپ يوس  زا  هچرگا  تفر . اـیلاتیا  هب  لاـس 1128 م . رد  1152 م ). - 1138 . ) تفرگ تسد  رد  ار  روما  ماـمز  دوـخ  دـیروش و  مود  راـتول 
راتول تعاطا  هب  رـس  لاـس 1135  رد  دـشن ، وا  بیـصن  یتـیقفوم  نوچ  نکیل  درک و  يراذـگجات  نـالیم  رد  دـش ، ریفکت  مود  سوـیرونوه 

، دنتـشاد میب  مود  راتول  دنزرف  هناگی  رورغم  يرناه  زا  فارـشا  نایناحور و  هکنیا  تلع  هب  تشذـگرد و  لاس 1137 م . رد  راتول  تشاذگ .
هک ار  کیردرف  شاهدازردارب  گرم ، ماگنه  دارنک  تشاد . تکرش  یبیلص  گنج  نیمود  رد  وا  هک  دندیزگرب  تنطلـس  هب  ار  دارنک  راچانب 

بیترت نیدـب  دـش . ناملآ  تنطلـس  یجنم  ادـعب  کـیردرف  دـیزگرب . دوخ  ینیـشناج  هب  دوب ، مراـهچ  يرناـه  نارـسمه  زا  یکی  باـقعا  زا 
هاشداپ یگلاس  رد 30  ابیرقت  و  لاس 1152 م . رد  یئانح ، روب  کیردرف  وا  ییایلاتیا  عابتا  هتفگ  هب  ای  زمرقشیر  کیردرف  ای  لوا  کـیردرف 

هب پاپ  تیوقت  روظنم  هب  ینگروب  ناملآ و  ياـههیلاوش  زا  بکرم  یهورگ  سأر  رد  زمرقشیر  کـیردرف  لاس 1154 م . رد  دش و  ناملآ 
درگ مر  رد  اهلانیدراک  دربیم ، رس  هب  يدرابمل  رد  کیردرف  هک  نامز  نامه  رد  دش . هناور  ایلاتیا  يوس 

172 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
سأر رد  لاس 1158 م . رد  رگید  راب  کیردرف  دـندیزگرب . یپاپ  ماقم  هب  مراهچ  « 2  » نیردآ ناونع  اب  ار  « 1  » رپکس رب  سالوکین  دندمآ و 
یلامش يایلاتیا  رسارس  رب  ار  دوخ  طلست  هکنآ  يارب  کیردرف  تفرگ . هرصاحم  رد  ار  نالیم  رهش  دش و  ایلاتیا  مزاع  دنمورین  رایـسب  یهاپس 

دش ررقم  نآ  بجوم  هب  هک  دیـسر  بیوصت  هب  هسلج  نیا  رد  ياهمانحلـص  داد و  لیکـشت  ياهسلج  نیلاکلور  يارحـص  رد  دشخب ، میکحت 
، دش راکشآ  یمومع  ییاضران  هک  تشذگن  يرید  اما  دنهن ، ندرگ  دنگوس  دیق  هب  ار  هاش  حلـص  طیارـش  دجاو  تسردنت و  نادرم  همه  هک 

فرط زا  هک  یتمواقم  دـنک ، بارخ  ار  « 3  » امورک کچوک  رهـش  يوراب  یمومع ، حلـص  راختفا  هب  دش  ممـصم  روتارپما  هک  یماگنه  هژیوب 
راتفرگ دعب  یکدنا  کیردرف  نکیل  دندش ، میلـست  ماجنارـس  رهـش  رویغ  ناعفادم  اما  دوب . هقباسیب  دمآ ، لمع  هب  کچوک  رهـش  نیا  مدرم 

هکلب روتارپما ، اهنت  هن  هلـصافالب  ردناسکلا  تشذگرد و  لاس 1159  رد  نیردآ  اما  دوب . مراهچ  نیردآ  صخـشنآ ، دش و  ياهزات  نمـشد 
. تشادن ینادنچ  رثا  کیردرف  نوچ  دنمتردق  یهاشداپ  يارب  ریفکت  نیا  اما  درک ، ریفکت  ار  شنادحتم  يو و  دوخ 

نیدلا دامع  هک  حرـش  نیدـب  تسویپ ، عوقو  هب  یبیلـص  گنج  نیمود  يرجه  اب 542  قباطم  يدـالیم  لاس 1147  رد  یبیلـص : مود  گنج 
نیدلا رون  نایحیسم ، تسد  هب  نآ  هنابش  فرصت  زا  سپ  هک  هژیوب  دش ، نایحیسم  یگتسکشلد  ثعاب  رما  نیا  درک . فرـصت  ار  اسدا  یگنز 

زا نانآ  نایهاپـس  دـندش . گنج  مزاع  هسنارف  هاـشداپ  متفه  یئول  موس و  دارنک  روتارپما  تفرگ . سپزاـب  ار  اـجنآ  تعرـسب  یگنز  دومحم 
ناشتمیزع هلیسو  اهنآ  رش  زا  یصالخ  يارب  سنازیب  روتارپما  لوا  لئونام  دندرک . تراغ  ار  سنازیب  يروتارپما  نیمزرس  دنتـشذگ و  ناکلاب 

دوخ تکلمم  هب  لاس 1149  رد  یئول  و  لاس 1148 م . رد  دارنک  دندروخ . تسکش  نیدلا  رون  زا  اجنآ  رد  درک . مهارف  ریغص  يایسآ  هب  ار 
تیب ریخـست و  ار  نایحیـسم  تافرـصتم  دش و  نادـیم  دراو  یبویا  نیدـلا  حالـص  سپـس  دـش . هجاوم  تسکـش  اب  مود  گنج  دنتـشگزاب و 

. درک فرصت  ار  سدقملا 
. دوب گربنیاپ  نادناخ  نامرف  تحت  نیشنكود ، ناونع  هب  لاس 1150 م . زا  شیرتا  شیرتا :

______________________________

 . Nicolas Brskper (. 1)
 . Adrien (. 2)
 . Crema (. 3)

173 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نآ نیشنناملسم  دالب  مامت  لاس  جنپ  تدم  رد  داتسرف و  ایناپسا  هب  ینایهاپـس  نیدحوملا  موق  سیئر  نمؤملا  دبع  لاس 1145 م . رد  ایناپسا :

. دروآرد شیوخ  رما  تحت  ار  هریزجهبش 
اب ماجنارـس  دش و  بولغم  یلو  درک ، هلمح  ناتـسلگنا  هب  لاس 1138 م . رد  1153 م ). - 1124 . ) دوب لوا  دیوید  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکـسا :
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. دمآرد یتشآ  حلص و  رد  زا  ناتسلگنا 
.( 1153 م  ) تسا مراهچ  مکلم  يو  نیشناج 

زا سپ  نکیل  درک و  دای  لوا  يرنه  رتخد  « 1  » ادلیتم هب  يرادافو  دنگوس  يو  1154 م ). - 1135 . ) دوب نویتسا  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :
تدـم دومن و  ریـسا  ار  نویتـسا  یگنج  رد  دوـخ  ینتاـن  ردارب  کـمک  هب  ادـلیتم  لاـس 1141 م . رد  دـناوخ . هاـشداپ  ار  دوخ  يرنه ، گرم 

شرـسپ تشادن و  يروکذ  ثراو  نویتسا  نوچ  تفرگ . تسد  هب  ار  تردق  رگید  راب  نویتسا  هک  تشذگن  يرید  درک . یهاشداپ  یهاتوک 
ینیشناج هب  لاس 1153 م . رد  ار  مود  يرنه  ینعی  ادلیتم  رسپ  راچانب  نویتسا  تهج  نیمه  هب  درم ، ردپ  تایح  نارود  رد  مراهچ  سناتـسوا 
فرـصت هب  ار  ناتـسلگنا  كاخ  یمامت  هسنارف و  روشک  زا  ياهدمع  شخب  تسا . هنژاتنالپ  هلـسلس  سـسؤم  مود  يرنه  درک . باختنا  دوخ 

. دروآرد دوخ 
هب دیدرگ و  دیعبت  دروخ و  تسکش  شنانمشد  زا  يدالیم  لاس 1166  رد  1171 م ). - 1110 . ) دوب ورامکم  تم  رد  دنلریا  هاشداپ  دنلریا :

. تشگزاب دنلریا  هب  يرنه  تدعاسم  رثا  رب  دش و  لسوتم  ناتسلگنا  هاشداپ  مود  يرنه 
نینچ رد  دـناشک . دـنلریا  هب  ار  اهنمرون  ورامکم  تم  رد  اریز  دوب ، هاتوک  وا  تنطلـس  نارود  تسا . يرور  رناکوا  دـنلریا  هاـشداپ  نیرخآ 

. تشذگرد يرید  رد  لاس 1175 م . رد  ماجنارس  درب و  هانپ  ناتسلگنا  هاشداپ  مود  يرنه  هب  يرور  رناکوا  یعضو 
لاس 1140 م. تسشن . تنطلـس  هب  لاس 1139 م . رد  لوا  يوسنوفلآ  مان  هب  ینگروبود  يرناـه  رـسپ  یفتقم ، تفـالخ  نارود  رد  لاـغترپ :

. دوشیم بوسحم  لاغترپ  خیرات  زاغآ  الومعم 
لقتـسم يروشک  لاـغترپ  وا  تنطلـس  نارود  رد  تفرگ . بارعا )  ) اـهروم زا  ار  نوبـسیل  لاس 1147 م . رد  یجراخ  نیدـهاجم  کـمک  هب 

. دیدرگ
زا سپ  1182 م ). - 1157 . ) دوب ریبک  هب  بقلم  لوا  « 2  » رامدلا كرامناد و  هاشداپ  كرامناد :

______________________________

 . Matilda (. 1)
 . Valdmar (. 2)

174 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دندروآ موجه  كرامناد  هب  اهدنو  هک  دیـشکن  یلوط  تفرگ . تسد  رد  ار  تردـق  « 2  » تونک و  « 1  » نیوس ینعی  دوـخ  بیقر  ود  رب  هبلغ 

. تشاداو حیسم  نید  نتفریذپ  هب  هدومن ، عیطم  ار  اهنآ  تشربلآ  ریش و  يرناه  زا  نتفرگ  کمک  اب  رامدلاو 
ددـص رد  دوب . يو  نآ  زا  يرترب  هک  دـیگنج  اهبرـص  اهکرت و  اـب  1143 م ). - 1118 . ) دوب مود  يانحوی  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 
هتشک هتفرگ ، رارق  ریت  تباصا  دروم  دوب ، راکش  مرگرـس  هک  یماگنه  نکیل  دش ، ایکیلیک  دراو  دوخ  نایهاپـس  اب  دمآرب . میلـشروا  فرـصت 

. دش
، تخادرپ دروخودز  هب  یقوجلـس  ناکرت  اب  دوخ  تنطلـس  زاغآ  رد  1180 م ). - 1143 . ) تسشن تنطلـس  هب  لوا  لئونام  شرـسپ  وا  زا  دعب 

رییغت نایقوجلس  اب  گنج  همادا  رد  ار  دوخ  یـشمطخ  درک ، ناریو  ار  يو  ورملق  1149 م ). - 1145  ) یبیلص مود  گنج  هکنآ  زا  دعب  نکیل 
. دومن حلص  اتقوم  اهنآ  اب  داد و 

ماجنارـس درک و  یحیـسم  ار  دنالنف  نیکلاس  روز ، لامعا  اب  تسا . وا 1160 م . تشذـگرد  لاس  هک  دوب  مهن  « 3  » کیرا دئوس  هاش  دئوس :
. دش هتشک  یکرامناد  رفاک  درف  کی  طسوت 

. دوب دنمدرخ  يراذگنوناق  دوب ، هدش  بقلم  دـب »  » هب هکنیا  فصو  اب  1166 م ). - 1154 . ) دوب لوا  مایلیو  ای  دب  مایلیو  لیسیس  هاش  لیـسیس :
. تسا بوخ  مایلیو  يو  نیشناج 
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داد و لدــع و  شرتــسگ  رد  دوـخ  تنطلــس  نارود  رد  1137 م ). - 1108 . ) دوـب مشـش  یئوـل  اهنیـسپاک  هلـسلس  زا  هسنارف  هاـش  هسنارف :
. دوب هسنارف  نازرواشک  طسوتم و  هقبط  هبئاشیب  مارتحا  تبحم و  دروم  تلع  نیمه  هب  درک و  يدایز  ششوک  تینما ، زا  تلم  يرادروخرب 

يو دش . یبیلص  ياهگنج  زا  گنج  نیمود  مزاع  لاس 1147 م . رد  1180 م ). - 1137 . ) تسشن شیاج  هب  متفه  یئول  شرـسپ  يو  زا  دعب 
. درک بیقعت  لادوئف  فارشا  ندرک  عیطم  اب  هرابرد  ار  شردپ  همانرب 

. تسا مود  يوسنوفلآ  نیشناج  هک  1188 م ). - 1157  ) دوب مود  دنانیدرف  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لیتساک و 
لاس 1135 م. رد  1138 م ). - 1102 . ) دوب موس  فالسلوب  ناتسهل  هاش  ناتسهل :

______________________________

 . Sueyn (. 1)
 . Canute (. 2)

 . Erik (. 3)
175 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

وا تسد  هب  مور  سدـقم  يروتارپما  یتناما  ياهنیمزرـس  ناونع  تحت  نگور  ینارموپ و  درک ، دـقعنم  مود  راـتول  اـب  هک  یناـمیپ  بجوم  هب 
ناتـسهل تدـحو  ات  دـش  ثعاب  لمع  نیمه  هک  دومن  نییعت  دوخ  دـنزرف  راـهچ  يارب  یثوروم  نیـشنكود  راـهچ  فالـسلوب ، دـش . هدرپس 

. ددرگ هیزجت  دشاپب و  مه  زا  تقوم  روطهب 

.( 1170 م - 1160 .( ) ق 566 ه . - 555  ) دجنتسم تفالخ 

هراشا

تدم زا  سپ  تسشن و  تفالخ  هب  هّللاب  دجنتسملا  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  فسوی  رفظملا  وبا  شرـسپ  اب  مدرم  یفتقم  تشذگرد  زا  سپ 
هلـسلس کـی  هب  تـسد  دیـسر ، تفـالخ  هـب  نوـچ  دوـب و  كریز  نادراـک و  يدرم  تشذـگرد . يرجه  لاـس 566  رد  تفـالخ  لاـس   11

. دز تاحالصا 
571 ه. - 556  ) لرغط نبا  هاـش  نالـسرا  و  ق ). 556 ه . - 554  ) دمحم ناطلـس  نبا  هاش  نامیلـس  و  ق ). 554 ه . - 547  ) دومحم نبا  دـمحم 
و ق ). 558 ه . - 543  ) دودوم نبا  رقنس  نایهاشمزراوخ و  هلسلس  زا  ق ). 571 ه . - 551  ) زستآ نبا  نالسرا  لیا  نایقوجلس و  هلسلس  زا  ق ).
وا رصاعم  دزی  ناکباتا  زا  ق ). 576 ه . - 536  ) نیدـلا زع  شردارب  ماس و  کباتا  سراف و  ناکباتا  زا  ق ). 571 ه . - 558  ) دودوم نبا  یگنز 

«1 . » دندوب
: تسا نینچ  داد ، يور  نامزنآ  رگید  ياهروشک  رد  وا ، نارصاعم  دجنتسم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

. داتفا طوقس  یبیـشارس  رد  میلـشروا  ینیتال  روشک  وا  يرادمامز  نارود  رد  1163 م ). - 1143 . ) دوب موس  نئودوب  میلشروا  هاش  میلـشروا :
.(. 1174 م - 1163  ) دیسر لوا  « 2  » کیرلامآ شردارب  هب  تنطلس  يو  زا  دعب 

______________________________

ص فلسلا ، براجت  . 325 ص 324 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  . 294 ص 71 - ج 21 ، لماکلا ، . 364 ص 362 - هدیزگ ، خـیرات  ر ك . (. 1)
.535 ص 531 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 811 ص 801 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 16 . يرصان ، تاقبط  . 316 - 312
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 . Amalrik (. 2)
176 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1279 م - 960 . ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

اقیرفا

.( ق 563 ه . - 515  ) تسا یلع  نبا  نسح  نامزنیا ، ياورنامرف  دنتشاد . تموکح  يریز  ینب  سنوت  رد  سنوت :
1163  ) يرجه لاس 558  رد  هک  تسا  نمؤملا  دبع  نامزنیا  ياورنامرف  دنتشاد . تموکح  نیدحوم  اقیرفا  یلامش  قطانم  رد  اقیرفا : لامش 

. دوب عاجش  ربدم و  يدرم  شردپ  دننام  زین  وا  تسشن . تفالخ  هب  نمؤملا  دبع  نبا  فسوی  بوقعی  وبا  شرسپ  و  تشذگرد ، م ).
یهدنامرف هب  ار  یهاپس  يرجه  لاس 565  رد  درک ، بوکرـس  دندوب ، هدرک  مایق  وا  هیلع  هک  ار  لیابق  یـضعب  شروش  يرجه  لاس 559  رد 

. درک تراغ  ار  هلطیلط  رهش  یحاون  هاپس  نیا  هک  داتسرف  سلدنآ  نایحیسم  گنج  هب  صفح  وبا  شردارب 
. دش ضرقنم  نایبویا  طسوت  هلسلس  نیا  1172 م ). - 1160 .( ) ق 567 ه . - 555 . ) دوب دضاع  رصم  یمطاف  هفیلخ  رصم :

نیطـسلف و تاماش و  رد  هیداور  ياهدرک  زا  بویا  نیدـلا  مجن  دـنزرف  فسوی  نیدـلا  حالـص  تسد  هب  بویا  ینب  اـی  یبویا  نادرک  تلود 
هدع لصوم  بلح و  كرت  مکاح  یگنز  دومحم  نیدلا  رون  دیدرگ . سیـسأت  تارف  هلجد و  يایلع  ياههضوح  نیب  عقاو  یناتـسهوک  هیحان 

.( 1169 م  ) يرجه لاس 564  رد  دـندوب . هوکریـش  شردارب  بویا و  اهنآ  هلمج  زا  دروآرد ، دوخ  تمدـخ  هب  ار  وجگنج  نادرک  زا  يدایز 
یبویا نیدلا  حالـص  يو  هدازردارب  شنایهاپـس  دومن و  عادو  ار  ایند  هک  تشذگن  يرید  اما  تفرگ ، تسد  رد  ار  رـصم  روما  مامز  هوکریش 

1193 - 1169 .( ) ق 589 ه . - 564  ) دیآیم رامش  هب  یبویا  هلسلس  یعقاو  سسؤم  نیدلا  حالص  تقیقح  رد  دندیزگرب . وا  ینیـشناج  هب  ار 
.( م

اپورا

. دوشیم بوسحم  لوا  يوسنوفلآ  اینولاتاک ، ناهاش  هلسلس  رد  هک  1196 م ). - 1164 . ) دوب مود  يوسنوفلآ  نوگارآ ، هاشداپ  نوگارآ :
177 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

کیردرف ربارب  رد  نیردآ  دننام  دش  ریزگان  ایلاتیا  پاپ  ردناسکلا  دـش ، هتفگ  یفتقم  تفالخ  نارود  ثداوح  نمـض  هک  روطنامه  ناملآ :
. دش ناملآ  روتارپما  دض  رب  اسیلک  تیلاعف  لقث  زکرم  هسنارف  رابرد  یگشیمه ، لاور  قبط  هظحل  نآ  زا  دریگ . شیپ  رد  هناروزم  یشور 

. درب هانپ  متفه  یئول  هب  يو  دش ، راوشد  رودقم و  ریغ  ایلاتیا  رد  پاپ  فقوت  هک  یماگنه 
هب رـس  ریزگان  یلاـها  هک  تفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  رهـش  لاس 1162 م . رد  دوب . هلئـسم  نیرتمهم  نالیم  اب  شاییاـمزآروز  کـیردرف  يارب 
هب ات  دوب  هدیسر  بسانم  ینامز  پاپ  رظن  هب  ددرگزاب . مر  هب  تفرگ  میمصت  موس  ردناسکلا  پاپ  لاس 1165 م . رد  دنداهن . روتارپما  نامرف 

رکـشل مر  هب  میظع  یهاپـس  سأر  رد  رگید  راب  زمرقشیر  کـیردرف  لاس 1167 م . رد  تسا . نانآ  یعقاو  هاـشداپ  هک  دـنامهفب  مر  یلاـها 
رهـش زا  عافد  هب  رتشیب  هچره  تعاجـش  اب  مر  رهـش  نانکاس  دـشک . ریز  هب  یپاـپ  یـسرک  زا  ار  ردـناسکلا  راـبنیا  هک  دوب  ممـصم  دیـشک و 

نمشد رب  کیردرف  هک  ياهظحل  رد  تسرد  نیا ، دوجو  اب  دش . وا  نیشناج  یگتخاس  یپاپ  دید و  رارف  رد  ار  تمالـس  ردناسکلا  دنتخادرپ .
یـضرم نایرکـشل  نیب  فرط  کـی  زا  هک  ینعم  نیدـب  تشگ . هجاوم  رطخ  اـب  وا  تفرـشیپ  ناـهگان  دـشیم ، قیاـف  دوخ  كاـنرطخ  رایـسب 

دـض رب  يدراـبمل  یـضاران  ياهرهـش  یلاـها  رگید  فرط  زا  داتـسرف و  مدـع  راـید  هب  ار  شنازابرـس  زا  يرایـسب  تفاـی و  عویـش  رادریگاو 
هک ینعم  نیدـب  دوب . هتفرگ  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  يروتارپما  تردـق  مه  ناملآ  رد  اهنیا  رب  هوـالع  دنتـشادرب ، شروش  هب  رـس  کـیردرف 
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نیا نیرتیوق  دـندوب . هتـشادرب  شروش  هب  رـس  هدرک و  هدافتـسا  دوب ، هدـش  يو  ریگنماد  ایلاتیا  رد  هک  يدـب  تاـقافتا  زا  کـیردرف  نانمـشد 
. دوب نویلود  يرناه  شاهدازردارب  نانمشد ،

.( 1213 م - 1165 . ) تسشن تنطلس  هب  ریش  هب  بقلم  مایلیو  شاهدازردارب  مراهچ ، مکلام  تشذگرد  زا  دعب  دنلتاکسا :
.( 1189 م - 1154  ) دوب مود  يرنه  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :

. دوب هاتوک  وا  تمظع  دـجم و  هرود  دـیدرگ . ـالاو  هاـش  لاـس 1166 م . رد  هـک  1213 م ). - 1165  ) دوب يروررناکوا  دـنلریا ، هاش  دـنلریا :
. دندرک هلمح  دنلریا  هب  اهنمرون 

.( 1180 م - 1143 . ) دوب لوا  لئونام  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
.( 1182 م - 1157 . ) دوب لوا  رامدلاو  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

178 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1166 م - 1154 . ) دوب دب  مایلیو  لیسیس  هاش  لیسیس :
.( 1180 م - 1137  ) دوب متفه  یئول  هسنارف  هاش  هسنارف :

.( 1188 م - 1157 . ) دوب مود  دنانیدرف  نوئل  لیتساک و  هاشداپ  نوئل : لیتساک و 

.( 1179 م - 1170 .( ) ق 575 ه . - 566  ) یضتسم تفالخ 

هراشا

ياهفیلخ تسـشن . تفالخ  هب  هّللا  رماب  یـضتسملا  بقل  اـب  وا  دـندرک و  تعیب  نسحلا  دـمحم  وبا  شرـسپ  اـب  مدرم  دجنتـسم  گرم  زا  دـعب 
هدوت ناخروم ، لوق  دانتـسا  هب  دیـشخب و  ناقحتـسم  هب  يرایـسب  لاوما  تخادرپ و  لدع  يرتسگداد و  هب  دوب و  شردـپ  دـننام  تریـسکین 

لاس رد  دوب . رصم  نایولع  تلود  ضارقنا  اب  فداصم  یضتسم  تفالخ  زاغآ  دندوب ، شیاسآ  هافر و  لامک  رد  وا  تفالخ  نارود  رد  مدرم 
. تشذگرد تفالخ  لاس  زا 9  دعب  يو  دش . هدناوخ  هبطخ  هفیلخ  نیا  مان  هب  رصم  رد  يرجه   567

شکت نیدـلا  ءالع  و  ق ). 568 ه . - 567  ) نالـسرا لیا  نبا  هاشناطلـس  دومحم  نیدلا  لالج  و  ق ). 567 ه . - 551  ) زستآ نبا  نالـسرا  لیا 
زا ق ). 591 ه . - 571  ) یگنز نبا  هـلکت  و  ق ). 571 ه . - 558  ) دودوم نبا  یگنز  کباتا  ناـیهاشمزراوخ و  هلـسلس  زا  ق ). 596 ه . - 568)

. دندوب وا  رصاعم  روغ ، يارما  زا  ق ). 599 ه . - 558  ) نیسح نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  دومحم  نیدلا  ثایغ  سراف و  ناکباتا 
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  ناهج  زور  نآ  ياهروشک  ریاس  رد  شنارصاعم  یضتسم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یمهم  ثداوح 

ایسآ

دوخ فرصت  هب  ار  رـصم  هک  دمآرب  ددصرد  دوخ  تنطلـس  نارود  رد  يو  1174 م ). - 1163 . ) دوب لوا  کیرلامآ  میلشروا  هاش  میلـشروا :
شرسپ يو  زا  دعب  دیدرگ . یلوتسم  رصم  رب  یبویا  نیدلا  حالـص  ماجنارـس  نکیل  دش . رـصم  كاخ  دراو  راب  هس  تهج  نیمه  هب  دروآرد ،

.( 1185 م - 1174 . ) تسشن تنطلس  هب  مراهچ  نئودوب 
.( 1279 م - 960  ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

179 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
خر هریزجهبـش  نیا  خـیرات  رد  اطـسو  نورق  رد  هک  تسا  ینارحب  نیرتگرزب  ناتـسبرع  رب  يرجه  لاس 569  رد  نایبویا  يالیتسا  ناتـسبرع :

تبالص نامه  اب  دنتشادرب و  نایم  زا  یلکب  ار  نیمزرس  نآ  یلخاد  ياههلسلس  نمی  فرصت  زا  سپ  یبویا  نیدلا  حالص  نادنزرف  اریز  داد ،

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 144 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دنتفرگ دوخ  هرادا  تحت  زین  ار  نمی  دندرکیم ، تموکح  هریزجلا  ماش و  رصم و  رد  هک 
تشادرب و نایم  زا  دیبز  رد  ار  يدـهملا  ونب  ندـع و  رد  ار  عیرز  ینب  اعنـص و  رد  ار  نادـمح  ینب  ياههلـسلس  درک ، بویا  رـسپ  هاش  ناروت 

. دنام یقاب  دندوب ، فرصتم  زین  ار  ماش  رصم و  هک  یبویا  گرزب  نادناخ  يارما  تسد  رد  يرجه   625 زا 569 - نرق  مین  تدم  نمی 

اقیرفا

مان هب  هبطخ  ات  داد  روتـسد  یبویا  نیدلا  حالـص  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  یمطاف  هفیلخ  دضاع  هک  یماگنه  يرجه  لاس 567  رد  رصم :
لاس 569 رد  تفرگ . رارق  ننست  لها  تردق  ذوفن و  تحت  رگید  راب  رصم  دش و  ارجا  نامرف  نیا  هک  دوش  هدناوخ  یـسابع  هفیلخ  یـضتسم 

گنچ زا  1172 م ).  ) يرجه لاـس 568  رد  ار  سلبارط  دومن و  بوصنم  نمی  تموکح  هب  ار  هاـش  ناروـت  دوـخ  ردارب  1173 م ).  ) يرجه
لاس 569 رد  تشادن ، یبویا  نیدـلا  حالـص  یبلطلالقتـسا  هب  تبـسن  يدـعاسم  رظن  هک  یگنز  دومحم  نیدـلا  رون  دروآ . نوریب  اهنمرون 
.( 1174 م  ) يرجه لاس 570  رد  دومن . زاب  دوخ  مودخم  ورملق  رد  نیدلا  حالـص  هلخادم  يارب  ار  هار  هثداح  نیمه  هک  تشذگرد  يرجه 

179 ص :  اپورا .....  ناهج 179  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات  دیدرگ . قشمد  راپسهر  نیدلا  حالص 

اپورا

. دش ناتسلگنا  هاشداپ  مود  يرنه  میلست  وا  1196 م ). - 1164 . ) دوب مود  يوسنوفلآ  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
هدامآ يوق  ییورین  تسناوتن  اما  درک ، اهدرابمل  اب  هلباقم  يارب  هاپـس  ندرک  هدامآ  فرـص  ار  دوخ  تقو  لاس ، ود  تدـم  کیردرف  ناـملآ :

کیردرف يارب  ونانگل  تسکش  دندرک . فقوتم  « 1  » ونانگل یکیدزن  رد  ار  روتارپما  ياوق  يدرابمل  نایهاپس  لاس 1176 م . رد  دنک .
______________________________

 . Legnano (. 1)
180 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تشادرب وا  زا  ار  ریفکت  الباقتم  زین  پاپ  دسانـشب و  ینوناق  پاپ  ناونع  هب  ار  ردناسکلا  دش  راچان  کیردرف  لاحرههب  دوب . يراک  ياهبرض 
هب ياهکراتم  حلـص  نیا  اب  نراقم  کیردرف  دـش . دـقعنم  روتارپما  پاپ و  نیب  یحلـص  دادرارق  لاس 1177 م . رد  لصفم  تارکاذم  زا  دـعب 
زا دـعب  ناملآ  هب  تشگزاب  رد  کیردرف  دـیناسر . اضما  هب  لیـسیس  هاشداپ  اب  لاس  تدم 15  هب  ياهکراتم  اهدرابمل و  اب  لاس  شـش  تدـم 

. درک حلص  زین  نویلول  يرناه  اب  شکمشک  یتدم 
هب مود  يرنه  یشروش  نارـسپ  تیامح  هب  لاـس 1174 م  رد  هک  1214 م ). - 1165 ، ) درکیم تنطلس  ریش  مایلیو  دنلتاکسا  رد  دنلتاکـسا :

. درک ناتسلگنا  عبات  ار  دنلتاکسا  ینامیپ ، قبط  داتفا و  تراسا  هب  نکیل  تخات . ناتسلگنا 
. دش ناتسلگنا  هاشداپ  مود  يرنه  میلست  لاس 1175 م . رد  هک  درکیم  تنطلس  يروررناکوا  دنلریا  رد  دنلریا :

.( 1182 م - 1157 . ) دوب لوا  رامدلاو  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :
. دروخ تسکش  اهکرت  زا  یتخسب  لاس 1176 م . رد  1180 م ). - 1143 . ) دوب لوا  لئوناما  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

.( 1189 م - 1166 . ) دوب مود  مایلیو  ای  بوخ  مایلیو  لیسیس  هاش  لیسیس :
.( 1180 م - 1137 . ) تسا متفه  یئول  اهنیسپاک  هلسلس  زا  هسنارف  هاش  هسنارف :
.( 1188 م - 1157 . ) دوب مود  دنانیدرف  نوئل  لیتساک و  هاشداپ  نوئل : لیتساک و 

ار يوکارک  لاـس 1177  رد  تسا . موـس  فالـسلوب  رـسپ  نیرتـناوج  هک  1194 م ). - 1177 . ) دوب مود  ریمیزاک  ناتـسهل  هاـشداپ  ناتـسهل :
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. درک فرصت 
.( 1196 م - 1172 . ) دوب موس  « 1  » يالب ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

.( 1225 م - 1179 .( ) ق 622 ه . - 575  ) رصان تفالخ 

هراشا

. تشذگرد تفالخ  لاس  تدـم 47  زا  سپ  يرجه  لاس 622  رد  تسـشن و  وا  ياج  هب  سابعلا  وبا  شرـسپ  یـضتسم  تشذـگرد  زا  سپ 
تفالخ نارود  رد  قارع  ببس  نیمه  هب  دوب ، رگدادیب  يدرم  وا  تسا . یسابع  يافلخ  ریاس  تفالخ  نارود  زا  شیب  يو  تفالخ  تدم 

______________________________

 . Bela (. 1)
181 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تیعقوم نیا  زا  رصان  قارع ، زا  اهنآ  تسد  ندش  هاتوک  نایقوجلس و  هلـسلس  ضارقنا  زا  دعب  فاصوا ، نیا  اب  داهن . یبارخ  هب  ور  وا  ینالوط 
، دوب بسانم  فده  نیا  ققحت  يارب  طیارـش  قافتا ، بسحرب  دومن . شـشوک  تفالخ  هتفر  تسد  زا  تردـق  دـیدجت  يارب  درک و  هدافتـسا 

یعضو نینچ  رد  دوب . دروخودز  لوغشم  اهکرت  اب  هاشمزراوخ  رگید  فرط  زا  دندوب و  نایبیلص  اب  راکیپ  لوغـشم  ماش  رـصم و  نایبویا  اریز 
زا هدافتـسا  اب  نینچمه  توتف و  لها  تالیکـشت  قیرط  زا  دـنک و  دـیدجت  قارع  رد  رگید  راب  ار  ینید  تموکح  ات  درکیم  شـشوک  رـصان 

نیمه زا  یـشان  هعیـش  بهذم  هب  تبـسن  يو  لیامت  اسب  يا  و  دوش ، رادروخرب  اهنآ  غیردیب  تیامح  زا  ع )  ) یلع لآ  نارادفرط  تاساسحا 
. تسا هدوب  تسایس  نامه  بیقعت  رد  هشیدنا و  رکف و 

بجاح قارب  نایهاشمزراوخ و  هلسلس  زا  ق ). 618 ه . - 596  ) شکت نبا  دمحم  نیدلا  ءالع  و  ق ). 596 ه . - 568  ) نالسرا لیا  نبا  شکت 
-567  ) ماس رـسپ  هلودـلا  ءالع  سراف و  ناکباتا  زا  ق ). 623 ه . - 599  ) یگنز نبا  دعـس  نامرک و  نایئاتخارق  سـسؤم  ق ). 632 ه . - 619)

«1 . » دندوب وا  رصاعم  روغ  يارما  زا  ق ). 602 ه . - 599  ) نیسح نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  نیدلا  زعم  دزی و  ناکباتا  زا  ق ). 625 ه .
عوقو هب  نامزنآ  يایند  ياهروشک  رگید  ناریا و  رانک  هشوگ و  رد  شرـصاعم  نارادـمامز  وا و  تفـالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ،

ایسآ

.( 1223 م  ) يرجه لاس 620  رد  درک و  فرـصت  ار  تاره  ناتـسیس و  زیگنچ  رـسپ  ناخ  یلوت  ق ). 619 ه . . ) لاس 1222 م رد  ناتـسناغفا :
. دیدرگ لوغم  روتارپما  عیسو  ورملق  زا  یئزج  ناتسناغفا  كاخ  رتشیب  تمسق  دمآرد و  نآاق  ياتگوا  فرصت  هب  هنزغ 

رد وا  تنطلس  نارود  1185 م ). - 1174 . ) دوب مراهچ  نئودوب  میلشروا  هاش  میلشروا :
______________________________

ص يرصان ، تاقبط  . 333 ص 327 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  . 332 ص 331 - فلسلا ، براجت  . 188 ص 183 - ج 22 ، لماکلا ، ر ك . (. 1)
ص یتکانب ، خیرات  . 540 ص 537 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  ص 818 . ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 367 ص 366 - هدیزگ ، خیرات  . 128 - 127

.210 - 205
182 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

-1186 . ) دیزگرب دوخ  تنطلـس  تباین  هب  ار  « 1  » ناینیز ولود  یگ  ماذج  ضرم  هب  التبا  تلع  هب  تشذـگ و  یبویا  نیدـلا  حالـص  اب  گنج 
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زا هک  درک  باختنا  نیشناج  ناونع  هب  ار  دوخ  هدازردارب  مجنپ  نئودوب  دش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  1192 م ).
. دوب مه  سربق  هاش  1194 م ). - 1192)

.( 1279 م - 960 . ) درکیم تنطلس  قباسلا  یف  امک  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
لاس 588 رد  داد و  طسب  گـنگ  هگلج  رد  ار  دوخ  تردـق  دوب ، ناـیونزغ  طلـست  تحت  هک  باـجنپ  فرـصت  اـب  يروغ  نیدـلا  زعم  یلهد :

دنه رد  ار  دوخ  تافرصتم  روما  نیدلا  زعم  تخادنارب . تشاد ، تنطلـس  ریمجا  رد  هک  ار  ناهوچ  هلـسلس  دنمتردق  هاش  1192 م ).  ) يرجه
تارجگ ات  تخادرپ و  دوخ  ورملق  هعسوت  هب  نیدلا  بطق  تشگزاب . ناسارخ  هب  داد و  کبیآ  نیدلا  بطق  مان  هب  دوخ  نارادرس  زا  یکی  هب 

نیدـلا و بـطق  دـش . فرـصتم  ار  لاـگنب  راـهب و  یجلخ ، دـمحم  نیدـلا  راـیتخا  ماـن  هـب  نیدـلا  زعم  نارادرـس  زا  رگید  یکی  تـفر . شیپ 
ناهاش هلمج  زا  هخاش  دنچ  رب  لمتشم  اهنآ  هک  دنناوخیم  كولمم  نیطالس  ای  ناهاشمالغ  1290 م ).  ) يرجه لاس 689  ات  ار  شنانیشناج 
نیدلا زعم  1205 م ).  ) يرجه لاس 602  رد  هک  یماگنه  يو  تسا . کبیآ  نیدلا  بطق  هخاش  نیا  سسؤم  هک  دندوب  ناهاشمالغ )  ) يزعم

رد اما  1206 م ). .( ) ق 602 ه . ، ) دش ردپ  نیـشناج  هاش  مارآ  شرـسپ  نیدـلا  بطق  زا  دـعب  درب . روهال  هب  ار  دوخ  رقم  دـش ، هتـشک  يروغ 
وا یبوکرـس  مزاع  هاش ، مارآ  دنتـشادرب . یئاورنامرف  هب  دوب  کبیآ  داماد  هک  « 2  » شمتلا مان  هب  ار  یـصخش  ناهدـنامرف ، زا  یهورگ  یلهد 

نارود رد  يو  م ).  1210 .( ) ق ه .  607 . ) تفرگ تسد  هـب  ار  روـما  ماـمز  شمتلا  نیدـلا  سمـش  دـش و  هتـشک  راـکیپ  نـیا  رد  اـما  دـش 
. درک بولغم  ار  دنس  نارمکح  هچابق  نیدلا  رصان  دوخ  ییاورنامرف 

هب كرت  ناخروم  لوق  هب  هک  دوب  لرغطرا  مان  هب  نمکرت  ناگدرکرـس  زا  یکی  نامثع  لآ  نادـناخ  دـج  رـصان  تفالخ  نارود  رد  ینامثع :
«3  » دوگس رهش  یقوجلس  لوا  دابقیک  نیدلا  ءالع  ای 1220 م . لاس 1218  رد  درک و  ترجاهم  ریغص  يایسآ  هب  نمکرت  راوناخ  قافتا 400 

روکذم رهش  تقیقح  رد  داد و  وا  هب  لویت  مسر  هب  ار  نآ  فارطا  و  رهش ) یکسا  کیدزن  )
______________________________

 . Gideluzinyan (. 1)
 . Eletmes (. 2)

 . Segud (. 3)
183 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسا اهینامثع  تردق  عولط  لحم 
هاشمزراوخ دمحم  نیدلا  ءالع  تسد  هب  1211 م ).  ) يرجه لاس 607  رد  دوب ، دنقرمـس  مکاح  هک  ناخ  نامثع  نامزنیا  رد  رهنلا : ءاروام 

هب هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  نایناخ  کلیا  هرابرد  داتفا . لوغم  ناخ  كولچوک ، تسد  هب  یهاتوک  تدم  يارب  یقرـش  تاناخ  دـش و  هتـشک 
«1 . » تسا مولعمان  مهبم و  نآ  بسن  هرجش  لاح  هب  ات  هک  تسا  یمالسا  گرزب  هلسلس  اهنت  نیا  روابماز ، هتفگ  دانتسا 

كولچوک کمک  هب  هاشمزراوخ و  دمحم  ناطلـس  تسد  هب  نایناخروگ  تلود  1215 م ). - 1210  ) يرجه  612 ياهلاس 607 - هلصاف  رد 
. داتفارب ناخ 

ماـن هب  ار  دوخ  ناردارب  زا  رگید  یکی  یبوـیا  نیدـلا  حالـص  تسوـیپ . عوـقو  هب  ییاهـشروش  نمی  رد  هاـش  ناروـت  تشگزاـب  زا  دـعب  نمی :
لاس 593- زا  بیترت  هب  نیکتغط  نبا  بویا  لیعامـسا و  نیدـلا  زعم  وا  زا  دـعب  داتـسرف . نمی  هب  1181 م ).  ) يرجه لاس 577  رد  نیکتغط 

. دندش هتشک  مه  ود  ره  هک  دندرک  ییاورنامرف  نمی  رد  1214 م ). - 1201  ) يرجه  611 زا 598 - و  1201 م ). - 1193  ) يرجه  598

اقیرفا

مزاع م ).  1184  ) يرجه لاس 580  رد  نمؤملا  دـبع  نبا  فسوی  بوقعی  وبا  دنتـشاد . تموکح  نیدـحوم  اقیرفا  لامـش  رد  اقیرفا : لاـمش 
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. تشذگرد لاس  نامه  رد  دش و  یمخز  هرصاحم  يانثا  رد  نکیل  تفرگ . هرصاحم  رد  ار  نوبسیل  دش و  ایناپسا  نایوسیع  اب  گنج 
نامزنآ نادنمشناد  زا  نت  دنچ  دوب . لیاق  يدایز  مارتحا  مه  الضف  نادنمشناد و  يارب  دوب ، رادمتسایس  يدرم  هکنیا  زا  هتشذگ  بوقعی  وبا 

دبع نبا  فسوی  نبا  بوقعی  فـسوی  وـبا  شرـسپ  وا  زا  دـعب  دـندوب . وا  رـصاعم  گرزب ، هفـسالف  ناـققحم و  زا  دـشر ، نبا  لـیفط  هلمج  زا 
ءاهب دروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  هباجب  هیناـغ  نبا  یلع  يو  يرادـمامز  نارود  رد  1184 م ). .( ) ق 580 ه . . ) دیـسر تموکح  هب  نمؤملا 
. داد تسکش  ار  هیناغ  نبا  فسوی ، نبا  بوقعی  نکیل  درک و  يرای  مهم  نیا  رد  ار  وا  یبویا  نیدلا  حالص  ناهدنامرف  زا  شوقارق  نیدلا 

______________________________

ص 312. روکشم ، داوج  رتکد  همجرت  نارایرهش ، افلخ و  همانبسن  روابماز ، (. 1)
184 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک تراغ  ار  نایحیسم  ياهرهش  زا  رهش  نیدنچ  دیشک و  رکشل  سلدنآ  هب  سپس 
ار وا  تشون و  بوقعی  هب  زیمآتناها  ياهمان  درک ، اوق  دیدجت  نوچ  نکیل  درک ، هلاس  جنپ  حلـص  تساوخرد  بوقعی  زا  متـشه  يوسنوفلآ 

یتخسب 1194 م ).  ) يرجه لاـس 591  رد  ار  وسنوفلآ  هاپـس  بوقعی  تسا  فورعم  « 1  » كرالا گنج  هب  هک  یگنج  رد  دـیبلط . گـنج  هب 
هب یتخس  گنج  بوقعی  وا و  نایم  رگید  راب  1195 م ).  ) يرجه لاس 592  رد  دمآرب . دوخ  ياوق  دیدجت  ددص  رد  وسنوفلآ  داد . تسکش 

بوقعی دیسر . اقیرفا  لامش  رد  هیناغ  نبا  زاتوتخات  ربخ  رادوریگ  نیا  رد  دندروخ . تسکش  وسنوفلآ  نایهاپـس  رگید  راب  تسویپ و  عوقو 
. تشذگرد 1184 م ).  ) يرجه لاس 595  رد  درک و  بوکرس  ار  هیناغ  نبا  هنتف  دیدرگ و  برغم  راپسهر  درک و  حلـص  نایحیـسم  اب  راچانب 

. تسشن وا  ياج  هب  دمحم  شرسپ  لاس  نامه  رد 
نیا هک  دروخ  تسکـش  نایحیـسم  زا  باقعلا  فورعم  گنج  رد  1212 م ).  ) يرجه لاس 609  رد  دوب  هّللا  نیرـصانلا  هب  بقلم  هک  دـمحم 

تلود تشذگرد و  يرجه  لاس 610  رد  رصان  تسا . سلدنآ  رد  یمالسا  تموکح  فعض  عورش  نیدحوم و  تلود  طوقس  زاغآ  هثداح 
ناریما هلمج  زا  دش . هعطقهعطق  یلحم  ناملسم  ناریما  یحیسم و  بلطهعسوت  ناهاش  تسد  هب  جیردتب  داتفارب و  ایناپسا  زا  هرـسکی  نیدحوم 

رامـش هب  ایناپـسا  رد  مالـسا  ذوفن  هدنیامن  نیرخآ  دنتـشاد و  تموکح  هطانرغ  رد  هک  دندوب  رـصن  ینب  همه ، نیرتهتـسجرب  ایناپـسا و  یلحم 
وبا نیدحوم  ياورنامرف  وا  زا  دعب  دندرک . تموکح  شکارم  رد  يرگید  زا  دعب  یکی  نمؤملا  دـبع  باقعا  زا  نت  رصان 9  زا  دعب  دنتفریم .

ياورنامرف عولخملا  دحاولا  دـبع  1223 م ).  ) يرجه لاـس 620  رد  يو  زا  دـعب  و  1214 م ). .( ) ق 611 ه .  ) تسا یناـثلا  فسوی  بوقعی 
. تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  لداعلا  دبع  1224 م ).  ) يرجه لاس 621  رد  دش و  نیدحوم 

برع فورعم  درگناـهج  يرکبلا  دراد . تعـسو  عبرم  رتـمولیک  رازه  زا 238  شیب  هک  تسا  اقیرفا  یبرغ  ياـهروشک  زا  اـناغ  اـی  اـنغ  اـنغ :
طـسوت هب  ون  زا  لاس 1203 م . رد  تسا . هداد  حرـش  دـمآرد ، يدارملا  نادـناخ  طلـست  تحت  هک  یماگنه  ار  انغ  روشک  عضو  قیقد  روطهب 

. تفاین یماود  نکیل  دش ، لیکشت  اههکین  یئوس  زا  هسوس  هلیبق 
دندرکیم و تموکح  دندوب ، نیدحوم  كالما  ثراو  هک  نیرم  ینب  شکارم  رد  شکارم :

______________________________

 . Al ,arak (. 1)
185 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

شکارم تاعافترا  رد  1195 م ).  ) يرجه لاس 591  زا  نیرم  ینب  يارما  هچرگا  دندرک . تمـسق  سنوت  نایـصفح  اب  ار  نیدـحوم  كالما 
لاس 613 رد  تسخن  نانآ  دش . جراخ  نیدحوم  فرصت  زا  1269 م ).  ) يرجه لاس 667  رد  تکلمم  نیا  تختیاپ  یلو  دنتشاد ، لالقتسا 

نیرم ینب  يارما  نیرتفورعم  دش . اهنآ  تفرـشیپ  زا  عنام  يدحوم  دیعـس  وبا  یلو  دـندرب ، هلمح  شکارم  هب  ارحـص  زا  1216 م ).  ) يرجه
.( 1217 م .( ) ق 614 ه . . ) لوا نامثع  يو  نیشناج  و  1195 م ). .( ) ق 591 ه .  ) قحلا دبع  زا : دنترابع 
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زا یکی  تخاس . دوخ  رازگجارخ  ار  ریازجلا  يارما  درک و  فرـصت  ار  لصوم  1185 م ).  ) يرجه لاس 581  رد  یبویا  نیدلا  حالص  رصم :
زا تیامح  رد  ار  ناناملسم  تاساسحا  یتسایس  نینچ  ذاختا  هک  دوب  نویبیلص  هیلع  داهج  رمتسم  يریگیپ  نیدلا ، حالـص  فادها  نیرتمهم 
اب اهنآ  كرتشم  فده  نتـشاد  تهج  هب  ار  برع  درک و  كرت و  نایهاپـس  هک  تسناوت  یـشمطخ  نیمه  لامعا  رثا  رب  يو  تخیگنارب و  وا 

تدم 80 زا  سپ  ار  سدـقملا  تیب  1187 م ).  ) يرجه لاس 583  رد  یمیظع  يزوریپ  ندروآ  تسد  هب  اب  هجیتن  رد  دزاس . دحتم  رگیدـکی 
هیهت ددص  رد  اپورا  نیطالس  دش . ناییاپورا  تاساسحا  کیرحت  ثعاب  سدقملا  تیب  طوقس  دروآرد . ناناملسم  فرصت  هب  رگید  راب  لاس 

.( 1190 م  ) يرجه لاس 586  رد  هسنارف  هاشداپ  تسوگآ  پیلیف  ناتـسلگنا و  هاشداپ  لوا  دراچیر  دندمآ . رب  یبیلـص  موس  گنج  تامدقم 
زا هکنیا  نودب  1192 م ).  ) يرجه لاس 588  رد  ماجنارـس  دندیگنج و  ناناملـسم  اب  مین  لاس و  کی  بیرق  دندش و  سدقا  ضرا  راپـسهر 

. دندرک دقعنم  یبویا  نیدلا  حالص  اب  لاس  هس  تدم  هب  یحلص  هماندهع  ددرگ ، ناشدیاع  يدوس  یشکرکشل  نیا 
رد درک و  میسقت  دوخ  هداوناخ  دارفا  نیب  ار  دوخ  ورملق  شگرم  زا  لبق  تشذگرد و  1193 م ).  ) يرجه لاس 589  رد  یبویا  نیدلا  حالص 

رصم لضفا ، هب  ار  قشمد  لاحرههب  دنک . ییاورنامرف  نارگید  رب  جیردتب  تسناوت  لداع  نیدلا  فیـس  ینعی  وا  ثارو  زا  یکی  اهنت  نایم  نیا 
.( 1199 م  ) يرجه لاس 596  رد  درک و  فرـصت  ار  قشمد  لداـع ، 1196 م ).  ) يرجه لاـس 592  رد  داد . رهاـط  هب  ار  بلح  زیزع و  هـب  ار 

رد يدحاو  تموکح  تحت  ار  یبویا  ورملق  مامت  ابیرقت  هک  دیشکن  یلوط  درک . نوریب  رصم  زا  ار  زیزع ، نیشناج  روصنم ،
186 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

زا دـعب  هک  داد  لوا  لماک  کلم  هب  ار  رـصم  هلمج  زا  درک ، میـسقت  شنارـسپ  نیب  ار  دوخ  تافرـصتم  شگرم  زا  شیپ  رد  زین  لداـع  دروآ .
. دنک ظفح  ار  یبویا  نادناخ  تدحو  يدح  ات  تسناوت  تفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  1218 م ).  ) يرجه لاس 615  رد  دوخ  ردپ  گرم 

«1»

اپورا

.( 1213 م - 1196  ) دیسر مود  يوردپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  1196 م ). - 1164 . ) دوب مود  يوسنوفلآ  نوگارآ  هاشداپ  نوگارآ :
دـش قرغ  ایکـسیکیک  رد  نکیل  دـش و  یبیلـص  گنج  نیموس  مزاـع  لاس 1189 م . رد  هک  دوب  زمرقشیر  کـیردرف  ناـملآ  هاـش  ناـملآ :

یمان نامدرم  نیرتبوبحم  دمآرس  تشاد و  يرترب  يدالیم  مهدزاود  نرق  رد  اپورا  نیطالس  هیلک  رب  تردق  نأش و  رد  کیردرف  (1190 م ).
تسشن وا  ياج  هب  مشش  يرناه  شرـسپ  زمرقشیر ، کیردرف  گرم  زا  دعب  دیدرگ . ییارـسناتساد  عوضوم  یناملراش  دننام  دوب و  ناملآ 

رد درک و  فرصت  ار  لیسیس  لاس 1194 م . رد  درکیم . تنطلس  ودره  لیـسیس  روشک  سدقم و  يروتارپما  رب  يرناه  1197 م ). - 1190)
يرناه دـنک . دای  يرادافو  دـنگوس  يرناه  هب  تبـسن  هک  دـش  ریزگان  داتفا و  يرناه  تسد  هب  ناتـسلگنا  هاـشداپ  لوا  دراـچیر  لاـس  ناـمه 

مان هب  وا  لاسدرخ  دـنزرف  مشـش  يرناه  گرم  زا  سپ  تشذـگرد . تشاد ، یبیلـص  گـنج  رد  تکرـش  يارب  تکرح  دـصق  هک  یماـگنه 
. دش رادهدهع  ار  تنطلس  تباین  وا  ردام  و  1220 م ). - 1215  ) تسشن شیاج  هب  مود  کیردرف 

.(. 1214 م - 1165 . ) دوب ریش  مایلیو  هب  بقلم  لوا  مایلیو  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکسا :
زا یکی  شروش  اب  هک  دوشیم  یگداوناخ  ياهشکمشک  ریگرد  هک  تسا  هنژاتنالپ  هلسلس  سسؤم  مود  يرنه  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :

پیلیف اب  دراچیر  هلمج  زا  دنتـشاد ، تسد  شروش  هئطوت  رد  شرگید  نارـسپ  نیا  رب  افاضم  دوب . هدـش  عورـش  يرنه  ماـن  هب  دوخ  ياهرـسپ 
. تسشن شیاج  هب  لوا  دراچیر  تشذگرد و  يرنه  لاس  نامه  رد  داد و  تسکش  لاس 1189  رد  ار  مود  يرنه  دش و  دحتم  هسنارف  هاشداپ 

هب هک  دراچیر  1199 م ). - 1189)
______________________________

. یکباتا زیورپ  همجرت  نایبویا ، خیرات  لصاو ، نبا  ملاس  نبا  دمحم  نیدلا  لامج  ر ك . (. 1)
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187 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاس 1191 م. رد  تسج . تکرـش  یبیلـص  گنج  نیموس  رد  هسنارف  هاشداپ  مود  پیلیف  قاـفتا  هب  لاـس 1190 م . رد  دوب ، فورعم  لدریش 

شبایغ رد  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  نوچ  تسب . همـصاخم  كرت  هماندهع  يو  اب  دـعب  لاس  کی  تفرگ و  سپ  یبویا  نیدـلا  حالـص  زا  ار  افای 
دصقم هب  ندیسر  زا  سپ  دش . ناتسلگنا  مزاع  هدرک ، اهر  ار  نیطـسلف  تسا ، هدمآرب  وا  هیلع  هئطوت  ددص  رد  ناج  مان  هب  شنارـسپ  زا  یکی 

. دش هتشک  يرصتخم  يریگرد  رد  داد و  تسکش  لاس 1195 م . رد  ار  وا  دیدرگ و  دوب ، ناج  ناتسدمه  زا  هک  مود  پیلیف  هجوتم 
کیتنامر تایبدا  ناشخرد  ياههرهچ  زا  یکی  يو  دوب  هدـش  يرپس  هسنارف  رد  هژیوب  ناتـسلگنا و  زا  جراخ  رد  دراـچیر  رمع  رتشیب  هچرگا 

هاش نارسپ  نیرتناوج  نوچ  ( 1216 - 1199 . ) تسشن تنطلس  هب  مود  يرنه  رـسپ  دنلکل  ناج  دراچیر ، تشذگرد  زا  دعب  تسا . یـسیلگنا 
تـشاد هک  يراتفر  ءوس  تلع  هب  دش . فورعم  نیمزیب )  ) دنلکل هب  تهج  نیمه  هب  تشادن . يدایز  مهـس  یناطلـس  ورملق  میـسقت  رد  دوب ،

ناج دومن . علخ  تنطلـس  زا  درک و  ریفکت  ار  وا  موس  سویتکونیا  پاپ  ماجنارـس  دـشیم و  رتشیب  پاپ  وا و  نیب  تاـفالتخا  هنماد  زورهبزور 
موس يرنه  شرتگرزب  رسپ  وا  تشذگرد  زا  دعب  دوب . محریب  دح  زا  هدایز  هشیپملاظ و  يدرم  ناج  درک . پاپ  میلـست  ار  ناتـسلگنا  راچانب 

ناتسلگنا هب  هلمح  زا  یتسکش ، لمحت  زا  دعب  متـشه  یئول  لاس 1217 م . رد  1272 م ). - 1216 . ) دش هاش  یتنطلـس ، ياروش  کی  رظن  ریز 
یتیعقوم نینچ  رد  یلو  دنداد ، همادا  بوشآ  داجیا  هب  دندوب ، متشه  یئول  ناتسود  زا  هک  ناتـسلگنا  ياهنوراب  زا  یـضعب  دیدرگ . فرـصنم 

. دیامن رارقرب  ار  مظن  جیردتب  هک  دش  قفوم  لاس 1221  زا  دعب  تقو ، تلود  رد  درف  نیرتذفنتم  ناتسلگنا و  گرزب  یضاق  گرب ، تربویه 
رد تابـصق  دالب و  مدرم  ملع و  لها  ناگدازگرزب و  هسنارف ، سکعرب  نامزنآ  ناتـسلگنا  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت  اـنمض 

( نیمز نودـب  ناج   ) ناج زا  دـندیروش و  ارما  لاس 1215 م . رد  دننک . دودـحم  ار  هاش  تارایتخا  ات  دـندش  تسدـمه  مهاب  مهدزیـس ، نرق 
هاشداپ تردق  نامرف  نیا  بجوم  هب  دش . لوحم  ناگدرکرـس  ياروش  هب  هاشداپ  لامعا  شیتفت  قح  نآ  بجوم  هب  هک  دـنتفرگ  یطختسد 

. دوریم رامش  هب  ناتسلگنا  يدازآ  دنس  نیرتمهم  ریبک  نامرف  ببس  نیمه  هب  دش و  دودحم 
نیا رد  ناتسراغلب  رازت  دوب . سنازیب  تلود  عبات  1186 م . زا 1018 - ناتسراغلب  ناتسراغلب :

188 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1241 م - 1218  ) تسا مود  ناویا  نامز 

هاش و نیب  شکمـشک  وا  تنطلـس  نارود  رد  تسا . لوا  يوچناس  رـسپ  يو  1223 م ). - 1211 . ) دوب مود  يوسنوفلآ  لاغترپ  هاش  لاـغترپ :
. دش عورش  اهتایلام  كالما و  رس  رب  نایناحور 

رـسپ هب  تنطلـس  شگرم  زا  دعب  درک . نیودت  ار  كرامناد  نوناق  يو  1182 م ). - 1157 . ) دوب لوا  رامدـلاو  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :
.( 1241 م - 1202  ) دیسر مود  رامدلاو  وا  مود 

درک و سیـسأت  یلاعت  هریـشع  مان  هب  یلوغم  یتلود  هیحاـن ، نآ  رد  تفاـی و  طلـست  یبونج  هیـسور  رب  ناـخ  زیگنچ  لاس 1225  رد  هیـسور :
مدرم هیسور ، رب  راتات  طلـست  مین  نرق و  ود  لوط  رد  دروآرد . شیوخ  تعاطا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هیـسور  ياهنیـشنهدازهاش  سپس 

، تالوحت نیا  رد  اما  دندوب ، مورحم  یسایس  يدازآ  هنوگره  زا  اهسور  نارود ، نیا  رد  دنتشادن . نیمزبرغم  اب  ياهطبار  هنوگچیه  هیـسور 
دوخ ياـپ  رـس  دوب  هتـسناوت  هک  تسا  دوروگون  هشیپتراـجت  يروـهمج  تمـسق ، نیا  دوـب و  هتـسج  لاوز  یگدرب و  زا  هیـسور  زا  یـشخب 

. دتسیاب
هب سور  یلم  نامرهق  کی  دوروگون ، هدازهاش  نیرتروهـشم  دوب . تایلام  نتفرگ  هب  رـصحنم  هیحان  نیا  رد  نـالوغم  تنوشخ  يریگتخس و 

. تسا « 1  » یکسون ردناسکلا  مان 
وا زا  مدرم  1183 م ). - 1180 . ) تسشن تنطلس  هب  لوا  لئونام  دوخ  ردپ  زا  دعب  هک  دوب  مود  سویسکلا  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 

-1183  ) تسـشن تنطلـس  هب  سوکینوردنآ  دوخ  دـش و  هتـشک  لزع و  تنطلـس  زا  لوا  سوکینوردـنآ  طسوت  مه  ماجنارـس  دنتـشاد . رفنت 
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شردارب طـسوت  لاـس 1195 م . رد  نـکیل  دـندیزگرب . يروتارپـما  هـب  ار  مود  قاحــسا  مدرم ، لاــس 1185 م . رد  يو  زا  دــعب  1185 م ).
رسپ ردپ و  لاس 1203  رد  نانآ  دیبلط و  کمک  یبیلص  مراهچ  گنج  نارادرس  زا  مراهچ  سویسکلا  شرسپ  دیدرگ . علخ  موس  سویسکلا 

نیمراهچ ناهدـنامرف  يارب  دـش  ياهناهب  لـمع  نیمه  هک  درک  راـنکرب  ار  ود  نآ  مجنپ  سویـسکلا  اـما  دـندناشن . يروتارپما  هب  اـکرتشم  ار 
سویسکلا هدومن ، جارات  ار  اجنآ  دندش ، روهلمح  هینطنطسق  هب  اهنآ  دندوب  یقرش  مور  يروتارپما  ندرک  لحنم  ددص  رد  هک  یبیلص  گنج 

دش و لیکشت  هینطنطسق  ینیتال  يروتارپما  لاس 1204 م . رد  دنتشک . ار  مجنپ 
______________________________

 . Alexandr newski (. 1)
189 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دش و هیقین  يروتارپما  زکرم  لاس 1204 م . رد  ریغص  يایسآ  ياهرهش  زا  هیقین  رهش  دیدرگ . هیزجت  یلقتسم  کلامم  هب  سنازیب  ورملق  هیقب 
نینچ يروتارپما  ددجم  لیکـشت  ات  هیقین  ترتف  هرود  نیطالـس  یماسا  دـنداد . تسکـش  یحاون  نآ  رد  ار  یقوجلـس  ياهکرت  شنانارمکح 

: تسا
هب ار  روما  مامز  موس  يانحوی  يو  زا  دعب  تسا . هیقین  سنازیب  يروتارپما  سسؤم  يو  تسشن . يروتارپما  هب  لوا  رودوئت  لاس 1206 م . رد 

.(. 1254 م - 1222  ) تفرگ تسد 
.( 1250 م - 1197 . ) دوب مود  کیردرف  لیسیس  هاش  لیسیس :

، اهراغلب هلمج  زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  اـهنآ  رمتـسم  ياـهراکیپ  ارما و  یلخاد  ياـهیریگرد  زا  تسا  تراـبع  برـص  موق  خـیرات  ناتـسبرص :
ناتسراغلب تلود  عاعشلا  تحت  ادتبا  رد  هک  دیدرگ  لیکشت  ناتسبرص  مان  هب  یلقتـسم  تکلمم  يدالیم  لاس 1217  رد  اهراجم . و  اهینانوی ،

. دش رهاظ  یللملا  نیب  هنحص  رد  ناهگان  مود  ناویا  يربهر  هب  هک  دوب 
نارود رد  1223 م ). - 1180 . ) تسشن تنطلس  هب  مود  پیلیف  شرـسپ  يو  زا  دعب  ( 1180 - 1137 . ) دوب متفه  یئول  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :

. دش دحتم  ناتسلگنا  هاشداپ  مود  يرنه  یغای  دنزرف  دراچیر  اب  لاس 1189 م . رد  دش . ربارب  ود  زا  شیب  یتنطلس  ورملق  وا  تنطلس 
لاـس 1190 م. رد  مود  يرنه  گرم  زا  دـعب  درک . راذـگاو  وا  هب  هسنارف  رد  ار  دوـخ  كـالما  زا  یتمـسق  تیکلاـم  يراـچان  يور  زا  يرنه 
. تشگرب هسنارف  هب  لاس 1191 م . رد  پیلیف  درکن و  یماود  ود  نآ  یتسود  یلو  دندش ، یبیلص  ياهگنج  مزاع  لوا  دراچیر  مود و  پیلیف 

، دز یساسا  تاحالصا  هلـسلس  کی  هب  تسد  دوخ  تنطلـس  نارود  رد  پیلیف  دش . دحتم  دراچیر  هیلع  مشـش  يرناه  اب  هک  تشذگن  يرید 
هب ور  یفیاوطلا  كولم  درب و  نیب  زا  يدایز  دح  ات  ار  يرادفرـس  درک ، ریاد  يرابرد  یثوروم  تاماقم  ياج  هب  یتروشم  ياروش  هلمج  زا 

ناراکهدـب هکنیا  طرـش  هب  درک ، مـالعا  هدـش  خـسف  يدوـهی  ناراوخاـبر  هب  ار  اـهیوسنارف  نوـید  پیلیف  لاس 1182 م . رد  داـهن . طاـطحنا 
تاـیح نارود  رد  1226 م ). - 1223  ) تسـشن تنطلـس  هب  متـشه  یئول  شرـسپ  يو  زا  دعب  دنزادرپب ، تلود  هنازخ  هب  ار  اهنآ  زا  يرادـقم 
یمادقا نکیل  دیـشک . رکـشل  ناتـسلگنا  هب  دندوب ، هتـشادرب  شروش  هب  رـس  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناج  هیلع  رب  هک  ییاهنوراب  کمک  هب  شردپ 

، ناج نیشناج  رسپ و  موس  يرنه  اریز  درکن ،
190 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نادـناخ فرـصت  رد  هک  هسنارف  تـالایا  رتـشیب  زا  ار  اهیـسیلگنا  دوـخ  تنطلـس  نارود  رد  یئوـل  دوـب . هدرک  بلج  دوـخ  هب  ار  نایـشروش 
. درک نوریب  دوب ، هنژاتنالپ 

.( 1188 م - 1157 . ) دوب مود  دنانیدرف  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لیتساک و 
، لـمع نـیا  لـباقم  رد  زین  ناـنآ  داد ، فارــشا  هـب  یتازاـیتما  يو  نوـچ  1194 م ). - 1177 . ) دوب مود  ریمیزاـک  ناتـسهل  هاـشداپ  ناتـسهل :

. دندرک یثوروم  وا  نادناخ  رد  ار  يوکارک  ییاورنامرف 
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هژیوب یبرغ  ياـپورا  گـنهرف  اـب  ناتـسراجم  يو  تنطلـس  نارود  رد  1196 م ). - 1172 . ) دوب موس  يالب  ناتـسراجم  هاـشداپ  ناتـسراجم :
. درک ادیپ  کیدزن  سامت  هسنارف 

وا تنطلس  لاس 1223 م . رد  1263 م ). - 1217  ) تسا مراهچ  نوکاه  يو  نیشناج  1204 م ). - 1202 . ) دوب موس  نوکاه  ژورن  هاش  ژورن :
. تفرگ رارق  دوب ، هدش  لیکشت  نگرب  رد  هک  یلاع  ياروش  کی  دییأت  دروم 

رهـش نآ  زکرم  تشاد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  نویلیم  کی  زا  شیب  هک  دوب  یبونج  ياکیرما  رد  یموب  يروتارپما  کی  مان  « 1  » اکنیا ورپ :
. دندوب رقتسم  ورپ  تاعافترا  رد  اکنیا  هلیبق  دش . سیسأت  لاس 1200 م . دودح  رد  يروتارپما  نیا  دوب . ورپ  ینونک  روشک  رد  عقاو  وکسوک 

پاپ گنج ، غّلبم  تفرگرد . یبویا  نیدلا  حالص  تسد  هب  میلـشروا  فرـصت  زا  سپ  لاس 1189 م . رد  گنج  نیا  یبیلـص : گنج  نیموس 
نآ رد  ناـملآ  هاـشداپ  لوا  کـیردرف  روتارپـما  هسنارف و  هاـشداپ  مود  پیلیف  ناتـسلگنا و  هاـشداپ  لوا  دراـچیر  دوب و  متـشه  سویروگرگ 
راک دوب ، هدرک  دقعنم  يداحتا  یبویا  نیدلا  حالص  اب  هک  قحسا  روتارپما  یلو  دش ، گنج  مزاع  نارگید  زا  لبق  کیردرف  دنتشاد . تکرش 

رد اما  دیناسر ، ریغص  يایـسآ  هب  ار  دوخ  درک و  تراغ  ار  هنردا  دمآرد و  روفـسوب  هب  اربج  ماجنارـس  يو  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  کیردرف 
، دوب هرصاحم  رد  لاس 1189  زا  هک  اکع  دندیـسر . اـکع  هب  لاس 1191 م . رد  پیلیف  دراـچیر و  تشذـگرد . ایکـسیلک  رد  لاس 1190 م .

تقوم حلص  نامیپ  لاس 1192 م . رد  درک و  لقتنم  افای  هب  ار  دوخ  هاگیاپ  دراچیر  تشگزاب و  هسنارف  هب  پیلیف  دعب  یمک  درک . طوقس 
______________________________

 . Inca (. 1)
191 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دنام ظوفحم  نایحیسم  يارب  حیسم  ربق  ترایز  يدازآ  نآ  بجوم  هب  هک  تخاس  دقعنم  یبویا  نیدلا  حالص  اب 
یلو درک . اپرب  دوب ، هدیـسر  یپاـپ  ماـقم  هب  لاس 1198 م . رد  هک  موس  سویتکونیا  ار  یبیلـص  گنج  نیمراهچ  یبیلـص : گـنج  نیمراـهچ 

. دش فرحنم  دوخ  یلصا  ریسم  زا  یلکب  گنج 
ناشترفاسم زا  یتمـسق  نیمأت  يارب  دندمآ و  درگ  زینو  کیدزن  لاس 1202 م . رد  دندوب ، هسنارف  فارـشا  زا  رتشیب  ناشناربهر  هک  نویبیلص 

هب تهج و  نیا  زا  ار  نویبیلـص  تفـشآرب و  اراز  جارات  ربخ  زا  پاپ  دـندرک . يراـی  ناتـسراجم  زا  اراز  نتفرگ  رد  ار  ولودـنا  نیطـسلف و  هب 
مود قحـسا  رـسپ  سویـسکلا  دنتـشاد ، تکرـش  اراز  هب  یـشکرکشل  رد  هک  یناـسک  زا  درک . خـیبوت  نیطـسلف  هب  تمیزع  رد  ریخأـت  تـهج 
نیا روآمرش  جیاتن  نایرج و  دندرک . جارات  ار  اجنآ  دندرب و  موجه  هینطنطـسق  هب  اهیزینو  رارـصا  هب  نویبیلـص  دوب . سنازیب  عولخم  روتارپما 

زا نــت  نارازه  لاـس 1212 م . رد  هک  ینعم  نیدـب  دـش . نـالاسدرخ  یبیلـص  گـنج  هب  فورعم  زادـگناج  هعقاو  ببـس  يدـح  اـت  گـنج 
هک دـیما  نیا  هب  دنتـسشن ، یتشک  هب  یـسرام  رد  نیطـسلف  دـصق  هب  يوسنارف  ناگدازاتـسور  زا  تسرپلاـیخ  يرـسپ  يربهر  هب  نـالاسدرخ 

«1 . » دنتخورف یگدرب  هب  ار  نانآ  نادجویب  نایادخان  نکیل  دننک و  ناربج  ار  یبیلص  ياهگنج  فده  هب  اهرتگرزب  تنایخ 
دوب رصم  وا  فده  دوب و  موس  سویتکونیا  تفرگ ، تروص  لاس 1217 م . رد  هک  گنج  نیا  ندش  روهلعش  ببسم  یبیلص : گنج  نیمجنپ 

شیرطا مشش  دلوپوئل  كود  ناتسراجم و  مود  شاردنا  نویبیلص  نارس  زا  تفریم . رامـش  هب  یمالـسا  ملاع  تردق  زکرم  نامزنآ  رد  هک 
ثداوح یبیلص  ياهگنج  لالخ  رد  دمآ . رد  لماکلا  کلملا  فرـصت  هب  ماجنارـس  یلو  دندرک  فرـصت  ار  طایمد  نویبیلـص  دندوب . ناژ  و 

، تشاد ینوزف  ردپ  رب  یبلطهاج  رد  نوچ  دش و  وا  نیشناج  مشـش  يرناه  کیردرف ، تشذگرد  زا  دعب  هلمج  زا  تسویپ ، عوقو  هب  يرگید 
شدنزرف يرناه  گرم  زا  سپ  تشذگرد . لاس 1197 م . رد  نکیل  دنک ، یثوروم  دوخ  هداوناخ  رد  ار  يروتارپما  ماقم  ات  دمآرب  ددص  رد 
زا یعمج  تشاد و  مان  پیلیف  هک  دندش  شیومع  رادفرط  یضعب  تشادن ، لاس  هدراهچ  زا  شیب  نوچ  اّما  دش ، وا  نیشناج  کیردرف 

______________________________

. ریژه ناخ  نیسحلا  دبع  ازریم  همجرت  یطسو ، نورق  خیرات  هلامربلآ ، ر ك . (. 1)
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تـسشن پاپ  دنـسم  رب  دوب ، راگزور  دـمآراک  نادرم  زا  یکی  هک  موس  ناسونیا  انثا  نیا  رد  دـندرکیم و  يرادـفرط  کیوشلرب  مکاح  نتا 

مـشش يرناه  روتارپما  تسد  هب  هک  ار  ناملآ  ناگدرکرـس  درک و  رارقرب  مور  رد  ار  شیوخ  تردق  سولج ، ودـب  زا  و  1216 م ). - 1198)
زا ار  نیمز ) نودـب  ناژ   ) رتناس ناژ  ناتـسلگنا  رد  داتفارد ، تسوگآ  پیلیف  اب  هسنارف  رد  درک ، جراخ  دـندوب ، هتـسشن  يزکرم  يایلاتیا  رد 

نوگارآ لیتساک و  كرامناد و  ناتسراجم و  تخت  جات و  هتـشذگ  اهنیا  زا  دیـشخب . تسوگآ  پیلیف  هب  ار  وا  تکلمم  درک و  علخ  تنطلس 
هیعاد ناملآ  رد  دنک . داجیا  یتنطلس  زین  ناتـسبرص  رد  هک  دوب  ددص  رد  داد و  یهاشداپ  ناونع  ار  اهراغلب  موق  سیئر  دوب . وا  رایتخا  رد  زین 

. تسا وا  رایتخا  هب  يروتارپما  گنروا  میهید و  هک  دوب  نیا  موس  ناسونیا 
ار مود  کیردرف  دوخ  تسد  هب  صخـش  نیمه  نکیل  دیـسر ، تیاهن  هب  پاـپ  ماـقم  تردـق  موس  ناـسونیا  تموکح  هرود  رد  یلک  روطهب 
زا یکی  هک  1250 م ). - 1215  ) مود کیردرف  روتارپما  دش . پاپ  ماقم  نانمـشد  نیرتتخـسرس  زا  یکی  ماجنارـس  کیردرف  درک و  دییأت 

. تشاد رایسب  توافت  ثیحره  زا  دوخ  نارصاعم  اب  تسا  یطسو  نورق  ياههبوجعا 

.( 1226 م - 1225 .( ) ق 623 ه . - 622  ) رهاظ تفالخ 

ماقم يرجه  لاس 585  زا  يو  تسـشن . تفالخ  هب  هّللا  رماب  رهاظلا  بقل  اب  وا  دـندرک و  تعیب  شرـسپ  اـب  مدرم  رـصان  تشذـگرد  زا  دـعب 
هب ار  یلع  داد و  يأر  رییغت  تشاد ، یلع  دوخ  کچوک  رسپ  هب  تبـسن  هک  يدایز  هقالع  ببـس  هب  شردپ  یلو  تشاد  ار  رـصان  يدهعتیالو 

ماـقم نیا  هب  ار  رـصن  وبا  دـش  روـبجم  رگید  راـب  هفیلخ  تشذـگرد . يرجه  لاس 612  رد  یلع  فداـصت  بسحرب  اـما  دـیزگرب ، ماـقم  نآ 
لدـع و هب  دیـسر ، تفالخ  هب  هک  یماـگنه  دوب ، هدرک  يرپس  شردـپ  نادـنز  رد  ـالمع  رظن و  تحت  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هک  يو  دـنیزگرب .
. دـنادرگرب ناشیلـصا  ناـبحاص  هب  دـندوب  هتفرگ  مدرم  زا  شردـپ  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  ار  يرایـسب  لاوـما  كـالما و  تخادرپ و  ناـسحا 

ناـمه هک  داد  ناـمرف  درک و  يریگولج  دوـب ، موـسرم  قارع  ياهرهـش  رـسارس  رد  هک  یناـگرزاب  يرادـهار و  تاـیلام  نتفرگ  زا  نینچمه 
. درکن ماود  زور  دنچ  هام و  هس  زا  شیب  وا  تفالخ  اما  دوش . لوادتم  قارع  رد  یمیدق  ياهتایلام 

193 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
622  ) زرابم نیدلا  بطق  سراف و  ناکباتا  زا  ق ). 632 ه . - 599  ) یگنز نبا  دعس  نامرک و  نایئاتخارق  زا  ق ). 632 ه . - 619  ) بجاح قارب 

«1 . » دندوب وا  رصاعم  فورعم ، خروم  ریثا  نبا  دزی و  ناکباتا  زا  ق ). 625 ه . - 576  ) ماس هلودلا  ءالع  هراکنابش و  كولم  زا  ق ). ه .
موس و ناسونیا  پاپ  ندیـسر  تردـق  هب  انامه  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  يایند  رگید  طاقن  رد  هک  رهاـظ  تفـالخ  نارود  عیاـقو  نیرتمهم 

. دش هتفگ  رصان  تفالخ  نارود  ثداوح  نمض  لیصفت  هب  هک  تسا  مود  کیردرف  لاح  حرش 

.( 1242 م - 1224 .( ) ق 640 ه . - 623  ) رصنتسم تفالخ 

هراشا

رد زین  هفیلخ  نیا  تسشن . تفالخ  هب  هّللاب  رصنتسملا  بقل  اب  وا  دندرک و  تعیب  رفعج  يو  دنزرف  اب  مدرم  هّللا  رماب  رهاظ  تشذگرد  زا  سپ 
، لامع دش و  لتخم  تلود  روما  يو  تفالخ  نارود  رد  اما  درک ، يوریپ  شردپ  کین  شور  نامه  زا  داد  لدـع و  شرتسگ  يرادروشک و 

تشیعم يانگنت  رد  نایهاپس  دوب و  هتفای  ناصقن  یسوسحم  وحنب  تلود  دمآرد  اهتایلام  ذخا  رد  لیدعت  ببس  هب  دنتـشادرب . ینامرفان  هب  رس 
. دندوب هتفرگ  رارق 

مالسا يایند  رد  نامزنآ  ات  نآ ، دننام  هک  دندرک  انب  ار  هیرصنتسم  هسردم  وا  نامرف  هب  دوب . تسود  ملع  لضاف و  قوذاب و  يدرم  رـصنتسم 
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هشوگ زا  هسردم  نآ  رد  سیردت  يارب  ار  يرظنبحاص  ردقیلاع و  ياهقف  درک و  سیسأت  اجنامه  رد  يریظنمک  هناخباتک  دوب و  هدشن  انب 
. دناوخارف دادغب  هب  یمالسا  ياهنیمزرس  رانک  و 

-623  ) دعس رکب  وبا  و  ق ). 632 ه . - 619  ) نامرک نایئاتخارق  سسؤم  بجاح  قاری  ناخ و  زیگنچ  رسپ  ق ). 629 ه . - 626  ) نآاق ياتکوا 
رسپ نیدلا  رفظم  کلم  نایهاشمزراوخ و  هلـسلس  زا  ق ). 628 ه . - 617  ) هاشمزراوخ نیدلا  لالج  ناطلـس  سراف و  ناکباتا  زا  ق ). 658 ه .

، دزی ناکباتا  زا  ق ). 650 ه . - 625  ) نیدلا زع  رسپ  هاش  دومحم  نیدلا  بطق  هراکنابـش و  كولم  زا  ق ). 658 ه . - 624  ) زرابم نیدلا  بطق 
«2 . » دندوب وا  رصاعم 

______________________________

ص 332. ج 2 ، ریسلا ، بیبح  . 317 ص 315 - لودلا ، رصتخم  . 49 ص 9 - ج 27 ، لماکلا ، ر ك . (. 1)
ص 541. ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 829 ص 828 - ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 347 ص 344 - فلسلا ، براجت 

ص 332. ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 83 . ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 368 ص 367 - هدیزگ ، خیرات  ر ك . (. 2)
194 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  رصنتسم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1250 م - 1229 . ) دوب مود  کیردرف  میلشروا  هاش  میلشروا :
.( 1279 م - 960  ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

ءوـس تلع  هب  یلو  دـندیزگرب ، تنطلـس  هب  ار  زوریف  نیدـلا  نکر  وا  رـسپ  لاس 1235 م . رد  ناـیرابرد  شمتلا ، تشذـگرد  زا  دـعب  یلهد :
تنطلـس هب  ار  شمتلا  رتـخد  هیـضر  لاس 1236 م . رد  ناـیماظن  زا  يداـیز  هدـع  یلهد و  یلاـها  شروش  رثا  رب  ماجنارـس  مدرم  اـب  شراـتفر 

تیانع یشبح  توقای  نیدلا  لامج  کلم  هب  هیضر  درک . تنطلس  دنه  رد  ناناملـسم  تنطلـس  نارود  رد  هک  تسا  ینز  اهنت  وا  دنتـشادرب و 
تخیگنارب و ار  كرت  ناریما  لمع ، نیمه  هک  دـیدرگ  بوصنم  يروخآریم  بصنم  هب  نیدـلا  لامج  کلم  يو  نامرف  هب  تشاد و  يداـیز 
لاس 637 رد  هاش  مارهب  نیدلا  زعم  يو  ینتان  ردارب  دـیدرگ و  ینادـنز  هکلم  دـش و  هتـشک  توقای  دنتـشادرب . شروش  هب  رـس  هیـضرم  هیلع 

.( 1241 م .( ) 639 ق . ) دیسر هاش  دوعسم  نیدلا  ءالع  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  دیسر . تنطلس  هب  1239 م ).  ) يرجه
. دوب لوغم  فرصت  تحت  هرک  هریزج  هبش  1260 م . زا 1231 - هرک :

. دمآ نمی  هب  یبویا  هاشناروت  قافتا  هب  هک  لوسر  مان  هب  یصخش  هب  دنبوسنم  هلسلس  نیا  دنتـسه . نایلوسر  نمی  رد  نایبویا  نانیـشناج  نمی :
لاـمتحا هب  نکیل  دـناسریم و  یبونج  بارعا  دـج  ناـطحق ، هب  ار  هلـسلس  نیا  سـسؤم  لوسر  بسن  لوسر ، لآ  فورعم  خروم  یجرزخلا 

. درکیم تمدخ  یسابع  يافلخ  رابرد  رد  لوسر  ناونع  هب  هک  دوب  زغ  نانامکرت  لسن  زا  دایز 
نیرخآ دوعـسملا  کـلملا  ناـمرف  هب  درکیم و  تموـکح  هکم  رد  هک  تسا  روـصنملا  کـلملا  هب  بقلم  یلع  نبا  رمع  نیدـلا  روـن  وا  هوـن 

. دش بوصنم  نمی  تموکح  هب  نمی  یبویا  ناطلس 
1229  ) يرجه لاس 626  رد  دوعسم  تشذگرد  زا  دعب  درک و  مهارف  ار  دوخ  لالقتسا  هنیمز  نیدلا  رون  تشذگرد و  رصم  هار  رد  دوعـسم 

دیبز درک و  سیسأت  ار  نایلوسر  هلسلس  م ).
______________________________

.542 ص 530 - ج 3 ، افصلا ، ۀضور  . 330 ص 317 - لودلا ، رصتخم  . 354 ص 347 - فلسلا ، براجت 
195 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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. دشیم لماش  ار  تومرـضح  ات  زاجح  زا  يو  ورملق  دودح  داد . شرتسگ  یناتـسهوک  یحاون  هب  ار  دوخ  ورملق  داد و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار 
دندش نمی  مزاع  نیچ  زا  ییارفس  ماگنه  نیا  رد  هک  دناهتشون  تفای . تیمها  شیپزاشیب  مالسا  ناهج  رد  نایلوسر  تردق  تهج  نیمه  هب 

. تسا هدوب  یقرش  يایسآ  ياهروشک  اب  تومرضح  یناگرزاب  طباور  مادقا  نیا  كرحم  کش  نودب  و 

اقیرفا

ینامز دندوب ، اهنآ  یگیاسمه  رد  هک  صفح  ینب  دننام  دـندرکیم و  تموکح  نیدـحوم  فرط  زا  تباین  هب  ریازجلا  رد  نایز  ینب  ریازجلا :
دوخ تختیاپ  ار  ناتسملق  رهش  دندرک و  مالعا  ار  دوخ  لالقتسا  هدومن ، هدافتسا  اهنآ  فعض  زا  دنداتفا ، طوقس  یبیـشارس  رد  نیدحوم  هک 

.( 1235 م  ) يرجه  633 تسا . نایز  نبا  نسرمغی  نآ  سسؤم  دنداد . رارق 
-1228  ) يرجه  941 زا 625 - هک  دنتـسه  هیقیرفا  یطـسو  نورق  خـیرات  رد  مهم  ياهلـسلس  نویـصفح  ای  صفح  ونب  اـی  نایـصفح  سنوت :

يارما زا  سنوت  رد  ادتبا  صفح  ینب  يارما  داتفارب . ینامثع  ناکرت  طسوت  نانآ  تنطلـس  ماجنارـس  دندرک و  تموکح  سنوت  رب  1534 م ).
مالعا ار  دوخ  لالقتـسا  هدرک ، هدافتـسا  تیعقوم  زا  دنتفرگ ، رارق  طوقـس  یبیـشارس  رد  نیدحوم  هک  یماگنه  دندرکیم . تباین  نیدحوم 

. دوب ترموت  نبا  نادرگاش  زا  یکی  هک  1176 م ).  ) يرجه لاس 571  هب  یفوتم  تسا ، رمع  صفح  وبا  خیـش  مان  زا  ذوخأم  ناشمان  دندومن .
.( 1228 م  ) يرجه لاس 625  رد  يدحوم  نومأم  هفیلخ  نامرف  هب  تسا و  صفح  وبا  هون  هک  تسا  لوا  ییحی  ایرکز  وبا  هلسلس  نیا  سسؤم 
زا رـس  داد و  رارق  هناهب  ار  دیحولا  دبع  ینعی  يدحوم  هفیلخ  ینید  فالخ  ياهتعدب  هک  تشذگن  يرید  دـش . بوصنم  سنوت  تموکح  هب 

تمس زا  ار  دوخ  ورملق  درک و  مالعا  ار  دوخ  لالقتـسا  1236 م ).  ) يرجه لاس 634  رد  تخادنا و  هبطخ  زا  ار  وا  مان  دـیچیپ و  وا  تعاطا 
وا دننک . دییأت  قیدصت و  ار  وا  ییاورنامرف  هک  درک  روبجم  ار  ناینیرم  درک و  فرصت  ار  هریزجلا  هباجب و  نیطنطـسق و  داد و  هعـسوت  برغم 
وا نامرف  هب  لیوس ، سنالاو و  ياهرهش  تفاتش و  دندوب ، هدرک  کمک  بلط  وا  زا  نایحیسم  دیدهت  تلع  هب  هک  ایناپـسا  ناناملـسم  يرای  هب 

. دندمآرد
196 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نومأملا سیردا  ءـالعلا  وبا  يو  نیـشناج  1227 م ). .( ) ق 624 ه . . ) تسا مصتعم  ییحی  نامزنیا ، رد  نیدـحوم  ياورنامرف  اقیرفا : لاـمش 
نسحلا وبا  يو  نیشناج  1232 م ). .( ) ق 630 ه . . ) داتفا دیشرلا  دحاولا  دبع  تسد  هب  روما  مامز  يو  زا  دعب  1229 م ). .( ) ق 626 ه . . ) تسا

.(. 1242 م .( ) ق 640 ه . . ) تسا دیعسلا 
سدقم نید  هب  هک  « 1  » اتیک ردتقم  نادناخ  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  بیرق 124  هک  اقیرفا  برغم  رد  تسا  يروشک  یلام  یلاـم :

«3  » اتایدـنوس مان  هب  یهاشداپ  « 2  » اـنیریک دربن  رد  لاس 1235 م . رد  دنتـشاد . تموکح  یلام  رد  نامزنیا  رد  دندوب ، هدش  فرـشم  مالـسا 
زاوآ هب  ار  نآ  یلاها ، تسا و  هدنام  یقاب  زورما  هب  ات  هک  تسا  هدش  ياهسامح  عوضوم  راکیپ  نیا  ثداوح  داد . تسکـش  ار  هکنینوس  هلیبق 

. دنناوخیم
.(. 1239 م .( ) ق 637 ه . . ) دوب لوا  دمحم  شکارم  رد  نیرم  ینب  ياورنامرف  شکارم :

هلــسلس يو  گرم  زا  سپ  تشذـگرد . 1238 م ).  ) يرجه لاس 635  رد  هک  تسا  لوا  لماکلا  کـلم  رـصم  ناـمزنیا  ياورناـمرف  رـصم :
شردارب نکیل  1238 م ). .( ) ق 635 ه . . ) دش ردپ  نیشناج  مود  لداع  کلم  شرسپ  رصم  رد  دیـشاپ . مه  زا  یلخاد  ياهعازن  رثا  رب  نایبویا 

يرجه لاس 637  رد  دش و  علخ  تنطلس  زا  یضاران  يارما  طسوت  لداع  ماجنارس  تشادرب . شروش  هب  رس  وا  هیلع  حلاص  کلم  نیدلا  مجن 
. تشذگرد هرهاق  نادنز  رد  (1239 م ).

اپورا
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. دوب اورپیب  ربدم و  يدرم  هک  تسا  مود  کیردرف  نامزنیا  رد  ناملآ  ياورنامرف  ناملآ :
هب ار  راک  نیا  اهتدـم  دـنک . تکرـش  یبیلـص  گنج  رد  هک  داد  لوق  پاپ  هب  و  دیـسر . يروتارپما  ماقم  هب  موس  سویرونوه  پاپ  تیامح  اب 
رد دش و  یبیلص  ياهگنج  رد  تکرـش  مزاع  لاس 1228 م . رد  و  درک . ریفکت  ار  وا  مهن  راوگرگ  پاپ  ماجنارـس  هکنآ  اـت  تخادـنا  قیوعت 

ار رمع  دجسم  نایحیسم و  هب  ار  محللا  تیب  هرصان و  میلشروا و  نآ  بجوم  هب  هک  درک  دقعنم  ینامیپ  افای 
______________________________

 . Keyta (. 1)
 . Kirina (. 2)

 . Soundiata (. 3)
197 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لطاب مهن  راوگرگ  پاپ  فرط  زا  نامیپ  نیا  نکیل  درک ، يراذگجات  میلشروا  هاش  ناونع  هب  لاس 1229 م . رد  تشاذگیماو . ناناملسم  هب 
وا و نیب  شکمـشک  تسب ، نامیپ  پاپ  اب  لاس 1230 م . رد  هچرگا  دنتـسکش . ار  نامیپ  نیا  زین  ناناملـسم  هک  تشذگن  يرید  دـش . مالعا 

مراهچ دارنک  مود  کیردرف  نیـشناج  درک . رداص  ار  يو  علخ  نامرف  ریفکت و  ار  وا  مراهچ  سویتنکونیا  پاپ  ماجنارـس  ات  تفای  همادا  پاپ 
.(. 1254 م - 1237  ) تسا

تـسکش اب  یلو  دـندرکیم ، رـس  ایناپـسا  نایوسیع  اب  داـهج  رد  ار  تاـقوا  بلاـغ  نیدـحوم ، هقرف  سیئر  نمؤملا ، دـبع  نانیـشناج  ایناپـسا :
كرت هب  دـعب  یمک  دیـسررد و  هریزجهبـش  نیا  رد  ناشیا  تبکن  نامز  دـنتفای ، لاس 1235 م . رد  « 1  » ساوان سال  لحم  رد  هک  يراوگاـن 

نیا زا  داتفا . ناملـسم  يارما  کچوک  ياههلـسلس  يوسیع و  روشرپ  نیدهاجم  تسد  هب  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  ایناپـسا  دندش و  روبجم  اجنآ 
بقلم لوا  دمحم  هلسلس  نیا  سسؤم  دنداد . جرخ  هب  تمواقم  نمشد  لباقم  رد  همه  زا  شیب  هک  دنرصن  ینب  رتروهـشم ، همه  زا  اههلـسلس 

سپ نآ  زا  دروآ و  دیدپ  یتلود  نآ  یلاوح  هطانرغ و  رد  درک و  دقعنم  ینامیپ  نایحیـسم  اب  1232 م ). .( ) ق 629 ه .  ) تسا هّللاب  بلاغلا  هب 
. داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  هطانرغ  مین  نرق و  ود  بیرق 

.(. 1249 م - 1214 . ) دوب مود  ردنازگلا  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :
فالخرب لاس 1230 م . رد  تفرگ . تسد  هب  ار  تنطلـس  لماک  تارایتخا  لاس 1227 م . رد  هک  دوب  موس  يرنه  ناتسلگنا  هاش  ناتـسلگنا :
لاس 1232 م. رد  دشن . شدیاع  هار  نیا  رد  یقیفوت  نکیل  دمآرب ، یناترب  ینکساگ و  هب  یشکرکشل  ددص  رد  تربویه  دیدحالص 

. دومن ینادنز  ار  وا  رانک و  رب  راک  زا  ار  تربویه 
.(. 1241 م - 1218 . ) دوب مود  ناویا  ناتسراغلب  ياورنامرف  ناتسراغلب :

. تسا لوا  راکوتوا  نیشناج  رسپ و  يو  1253 م ). - 1230 . ) دوب لوا  سووالسنو  « 2  » مهوب هاش  مهوب :
______________________________

 . Lasnavas (. 1)
مجنپ اـت  لوا  نورق  رد  تسا . هتفرگ  ماـن  یئیهوب  یتلـس  موق  زا  مهوـب  ـالامتحا  یکاولـسکچ ، برغم  رد  عـقاو  یخیراـت  تلاـیا  مهوـب  (. 2)

. دوش هعجارم  ص 473 ، ج 1 ، یسراف ، فراعملا  ةریاد  هب  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  تفرگ . ار  یئیهوب  ياج  کچ  موق  يدالیم 
198 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.(. 1241 م - 1202 . ) دوب مود  رامدلاو  كرامناد  هاش  كرامناد :
اهاسیلک هتفرهتفر  درک . رایسب  یقرت  وکسم  الاو ، ماقم  نیا  رارقتسا  رثا  رب  دش . هیسور  گرزب  يرگهفیلخ  وکـسم  لاس 1235 م . رد  هیسور :
ترهـش زاغآ  نامه  رد  دندادیم ، لیکـشت  ار  هیـسور  فارـشا  نیرتالاو  هک  اهرایوب  تفرگ . ندـییور  چراق  دـننام  يرایـسب  ياههعموص  و 
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هک دش  تیوقت  يردق  هب  رهش  یماظن  يورین  وکـسم  رد  نانیا  رارقتـسا  اب  دنداد . حیجرت  اهرهـش  رگید  رب  ار  رهـش  نیا  رد  یگدنز  وکـسم ،
. ددرگ بقلم  نید  نامرهق  بقل  هب  شدادجا  دننام  تسناوت  مه  یکسون  ردناسکلا  باقعا  زا  چیوناویا  يرتمید  گرزب ، هدازهاش 

. دوب ساکود  هب  بقلم  موس  يانحوی  یقرش  مور  روتارپما  سنازیب :)  ) یقرش مور 
.( 1254 م - 1222)

.( 1250 م - 1197 . ) دوب مود  کیردرف  لیسیس  هاش  لیسیس :
.( 1270 م - 1226 . ) تسا مهن  یئول  وا  نیشناج  رسپ و  1226 م ). - 1223 . ) دوب متشه  یئول  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

. دوب سیدق  دنانیدرف  نامزنیا  رد  لیتساک  ییایناپسا  هاش  نوئل : لیتساک و 
.( 1252 م - 1217)

اهلوغم لاس  کی  تدم  دروخ و  تسکـش  اهلوغم  زا  لاس 1241 م . رد  1270 م ). - 1235 . ) دوب موس  يالب  ناتسراجم  هاشداپ  ناتـسراجم :
. دندرک لاغشا  ار  ناتسراجم 

.( 1263 م - 1217 . ) دوب مراهچ  نوکاه  نامزنیا  رد  ژورن  هاشداپ  ژورن :
هک هنایوجحلص  دوب  يرفـس  عقاو  رد  زاغآ  رد  گنج  نیا  دش . عورـش  یبیلـص  گنج  نیمـشش  لاس 1228 م . رد  یبیلص : گنج  نیمـشش 

تیب ترایز  هزاجا  دمآرد و  حلص  رد  زا  ناناملسم  اب  اهرفس  نیا  رد  درک . قرشم  هب  دوخ ، زا  پاپ  ریفکت  عفر  يارب  مود  کیردرف  روتارپما 
همادا ار  نآ  دراچیر  درک و  زاغآ  ار  گنج  پاپ  هزاجا  نودـب  راوان  هاـش  يوبیت ، لاس 1239 م . رد  اما  تفرگ . نایحیـسم  يارب  ار  سدقملا 

لاس 1244 م. رد  ماجنارس  دندماینرب و  هاگشتسرپ  ناراوسهش  زاوننامهم و  ناراوسهش  ياهشکمشک  عفر  هدهع  زا  کیچیه  اما  داد ،
. دنداد تسد  زا  ار  میلشروا 

199 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1258 م - 1242 .( ) ق 656 ه . - 640  ) مصعتسم تفالخ 

هراشا

نبا ار  وا  ترازو  تسـشن . تفالخ  هب  هّللاب  مصعتـسملا  بقل  اب  وا  دـندرک و  تعیب  هّللا  دـبع  شرـسپ  اـب  مدرم  رـصنتسم  تشذـگرد  زا  سپ 
. دندوب ضرغم  حلاصان و  دساف و  يدارفا  نایرابرد ، ریاس  تیـصخش ، نیا  زا  ریغ  تشاد و  هدهع  هب  دوب ، هعیـش  بهذـم  وریپ  هک  یمیقلحلا 
هب دوب . روهلعـش  دادغب  رد  ننـست  عیـشت و  بهذم  ناوریپ  نیب  فالتخا  شتآ  نانچمه  نارود  نیا  رد  دوب . اهنآ  تسد  هچیزاب  الماک  هفیلخ 

قوقح هک  دوب  هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ياهزادـنا  هب  هفیلخ  مه  یلام  ظاحل  زا  دـندوب . بارطـضا  لاـح  رد  هشیمه  رهـش  ناـنکاس  ببـس  نیمه 
، دوب هدارا  مزعیب و  نکیل  ثدحم  هیقف و  يدرم  هفیلخ  دش . جرموجره  رب  دیزم  رما  نیمه  دادیم و  هلاوح  نایرازاب  هب  ار  نایهاپـس  هنایهام 

لوط ماـمت  رد  درکیم و  يرپـس  بعل  وـهل و  رد  ار  دوـخ  تاـقوا  رثـکا  تشاد . تلفغ  تکلمم  روـما  زا  دوـب و  ددرم  دوـخ  تامیمـصت  رد 
نالوغم وا  تفالخ  نارود  رد  دماینرب . ییوجهراچ  ددـص  رد  ادـبا  دیـسر ، دادـغب  کیدزن  هب  لوغم  ناخوکالوه  هک  ینامز  ات  دوخ  تفالخ 

دادغب هب  يرجه  لاس 656  رفـص  مهن  رد  وکالوه  دـنتفاین ، تسد  دادـغب  رب  يرجه  لاس 656  ات  یلو  دـندمآ ، قارع  فرط  هب  راب  نیدـنچ 
. درک هناریو  هب  لیدبت  یهاتوک  تدم  رد  ار  یخیرات  رهش  نآ  دش و  دراو 

رد دیدرت  نودـب  دـیآیم . رامـش  هب  یخیرات  مهم  ثداوح  نیرتمهم  زا  یکی  مالـسا  خـیرات  رد  الومعم  ناخ  وکالوه  تسد  هب  دادـغب  حـتف 
تـالوحت و جـیردتب  زین  یمالــسا  ندـمت  رد  نـیا  رب  هوـالع  دـش . هداد  یتارییغت  تموـکح  یجراـخ  لکــش  رد  دادـیور  نـیا  زورب  هجیتـن 

ضارقنا میقتـسم  جـیاتن  هرابرد  ناخروم  ناگدنـسیون و  زا  ياهدـع  داتفا . ياهزاـت  ریـسم  رد  ندـمت  نیا  تسویپ و  عوقو  هب  ییاـهینوگرگد 
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هک میـسریم  هجیتن  نیا  هب  میهد ، رارق  لیلحت  هیزجت و  هعلاطم و  دروم  ار  تفالخ  نارود  عیاـقو  اـقیقد  رگا  اـما  دـناهدرک ، هغلاـبم  تفـالخ 
رب ار  ییاـهن  تبرـض  تقیقح  رد  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  راـبتعا  ذوفن و  ناـخ  وکـالوه  تسد  هب  نآ  ضارقنا  زا  لـبق  اهتدـم  تفـالخ 

. دز لوغم  ناخ  وکالوه  دوب ، هدیسوپ  الماک  نورد  زا  هک  يرکیپ 
نکر سراـف و  ناـکباتا  زا  ق ). 658 ه . - 623  ) دعــس نـبا  رکب  وـبا  ترک و  لآ  يارما  زا  ق ). 676 ه . - 643  ) ترک نیدلا  سمـش  کلم 

زا ق ). 649 ه . - 642  ) بسا رازه  رـسپ  هچلک  نیدلا  ترـصن  نامرک و  نایئاتخارق  زا  ق ). 650 ه . - 632  ) قارب نبا  هجاوخ  كرابم  نیدـلا 
رل ناکباتا 

200 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رفظم کلم  مود  زراـبم  نیدـلا  بطق  لوغم و  ناـناخلیا  زا  ق ). 662 ه . - 651  ) ناـخ وکـالوه  و  ق ). 657 ه . - 648  ) نآاـقوگنم گرزب و 

، دزی ناـکباتا  زا  ق ). 650 ه . - 625  ) نیدـلا زع  رـسپ  هاـش  دومحم  نیدـلا  بطق  هراکنابـش و  كولم  زا  ق ). 658 ه . - 623  ) دمحم نیدلا 
«1 . » دندوب وا  رصاعم 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  مصتعم و  تفالخ  نارود  رد  هک  یمهم  ياهدادیور 

ایسآ

مه لیـسیس  ناملآ و  لماش  يو  تنطلـس  ورملق  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  1250 م ). - 1229 . ) دوب مود  کیردرف  میلشروا  هاش  میلـشروا :
. دشیم

.( 1279 م - 960 . ) درکیم تنطلس  گنوس  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. تسا لوا  هاش  دومحم  نیدلا  رصان  نامزنیا  رد  يزعم  هخاش  زا  یلهد  ناطلس  یلهد :

.( 1265 م - 1246 .( ) ق 664 ه . - 644)
. دندش زمره  نارادمامز  رازگجارخ  شیب  مک و  نامع  نایاورنامرف  دعب  هب  نیا  زا  دوب و  ناریا  فرصت  رد  يرجه  لاس 654  رد  نامع :

. دوب لوغم  لاغشا  تحت  1260 م . لاس 1231 - زا  هرک  هرک :
.( 1249 م .( ) ق 647 ه . . ) دوب نمی  ياورنامرف  لوا ، فسوی  نیدلا  سمش  رفظملا  کلملا  نامزنیا  رد  نمی :

اقیرفا

وا نیـشناج  هّللاب  رـصنتسملا  هب  بقلم  شرـسپ  لوالا  ییحی  ایرکز  وبا  تشذـگرد  زا  دـعب  دنتـشاد . تموکح  صفح  ینب  سنوت  رد  سنوت :
.( 1276 م - 1249 .( ) ق 675 ه . - 647 . ) دش

______________________________

.49 ص 48 - رایخالا ، ةریاسم  رابخالا و  ةرماسم  . 291 ص 280 - ج 3 ، اشگناهج ، خیرات  ر ك . (. 1)
.130 ص 129 - يرصان ، تاقبط  . 368 ص 366 - هدیزگ ، خیرات  . 341 ص 335 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح 
.232 ص 215 - یتکانب ، خیرات  ص 836 . ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 360 ص 354 - فلسلا ، براجت 

201 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دوب یقاب  تردق  جوا  رد  دوخ  ردپ  دننام  زین  يو 

. تسا یضترملا  رمع  صفح  وبا  اقیرفا  لامش  رد  نیدحوم  ياورنامرف  اقیرفا : لامش 
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.( 1248 م .( ) ق (646 ه .
. تسا اتای  دنوس  نیشناج  يو  1270 م ). - 1255 . ) تسا خرس ) هاشداپ  « ) 1  » کلوا اسنم  نامزنیا  رد  یلام  هاش  یلام :

بوقعی فسوی  وبا  يو  نیـشناج  1244 م ). .( ) ق 642 ه . . ) تسا رکب  وبا  ییحی  وبا  شکارم ، رد  نیرم  ینب  ناـمزنیا  ياورناـمرف  شکارم :
.( 1258 م .( ) ق 656 ه . . ) تسا

ینعم هک  تسا  كولمم  عمج  کیلامم  هکنآ  حیـضوت  دـندرکیم . تموکح  کیلامم  رـصم  رد  هّللاب  مصعتـسم  تفـالخ  نارود  رد  رـصم :
ای كرت  نامالغ  زا  رـصم  کیلامم  هلـسلس  نیطالـس  دوریم . راـک  هب  تسوپدیفـس  ناـمالغ  دروم  رد  رتشیب  هملک  نیا  دـهدیم و  ار  مـالغ 
زا هلسلس  ود  ناکولمم  لقتـسم  تموکح  مین  نرق و  ود  یط  رد  دندوب . بویا  حلاصلا  کلملا  رودزم  نالوارق  وزج  ادتبا  هک  دندوب  سکرچ 

: دنتسشن ییاورنامرف  هب  ناکولمم  نیطالس 
كولمم نیطالس  هب  رگید  هتـسد  دوب و  لین  هناخدور  ریازج  زا  یکی  رد  ناشیلـصا  هاگودرا  هک  دندوب  يرحب  كولمم  نیطالـس  لوا  هتـسد 

نایم رد  تنطلس  دنور  دوب . هداد  ياج  هرهاق  ياهجرب  زا  یکی  رد  ار  دوخ  ناظفاحم  نوالق  ناطلس  هکنیا  تبسانم  هب  دندش ، فورعم  یجرب 
هبنج رتشیب  اهنآ  نیب  رد  ینیـشناج  قیرط  دوبن و  یثرا  یجرب  نیطالـس  نایم  رد  ینیـشناج  بیترت  نکیل  دوب ، یثرا  اـمومع  يرحب  کـیلامم 

. دندوب هدرک  ادیپ  طالتخا  نادرک  نالوغم و  اب  هک  دندوب  هیسور  یبونج  ياهتشد  لیابق  زا  رتشیب  يرحب  کیلامم  تشاد . تیخوخیش 
. دندوب زاقفق  ياهسکرچ  زا  یجرب  کیلامم 

رد هک  ار  اهراتات  هژیوب  دندرک ، يرادیاپ  هنادرم  لوغم  نایهاپس  نویبیلص و  لباقم  رد  دندوب و  ریلد  عاجش و  ینامدرم  کیلامم  یلک  روطهب 
تبوـن نیدـنچ  دـندوب ، هتخادـنا  رطخ  هب  ار  رـصم  تیدوـجوم  هدروآرد و  دوـخ  فرـصت  هب  ار  ایـسآ  زا  یمهم  تمـسق  يرجه  مـتفه  نرق 

هدرک ییاورنامرف  رـصم  رب  یمالـسا  هرود  رد  هک  تسا  ینز  اهنت  وا  تسا . ردـلا  ةرجـش  يرحب  کیلامم  ياورناـمرف  نیلوا  دـنداد . تسکش 
يو 1250 م ). .( ) ق 648 ه .  ) تسا

______________________________

 . Mensaoulek (. 1)
202 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

، دش هتشک  يرجه  لاس 647  رد  هسنارف  هاشداپ  مهن  یئول  اب  گنج  رد  هروصنم  رد  حلاصلا  کلملا  نوچ  دوب و  بویا  حلاصلا  کلملا  زینک 
کیلامم تسد  هب  هاشناروت  دـمآ . رـصم  هب  نیرهنلا  نیب  زا  حـلاصلا  کلملا  رـسپ  هاشناروت  هک  یناـمز  اـت  درکن ، شاـف  ار  وا  گرم  نز  نیا 

هب کبیآ  نیدلا  زع  لاس  نامه  رد  دنتخانشن و  تیمـسر  هب  ار  وا  تنطلـس  هیروس  يارما  اما  تسـشن ، تنطلـس  هب  ردلا  ةرجـش  دش و  هتـشک 
رصم رد  شرسمه  دوب و  بلح  ناطلس  اب  گنج  مرگرس  هیروس  رد  تاقوا  رتشیب  کییآ  درک . جاودزا  ردلا  ةرجش  اب  دش و  باختنا  تنطلس 
يرید دش و  هتشک  هرهاق  رد  1257 م ).  ) يرجه لاس 655  رد  ردلا  ةرجش  نارادفرط  زا  نت  ود  طسوت  کبیآ  ماجنارس  درکیم . ییاورنامرف 

.( 1257 م .( ) ق 655 ه . . ) دیدرگ کبیآ  نیشناج  روصنم  یلع  نیدلا  رون  لاس  نامه  رد  دیسر و  لتق  هب  زین  ردلا  ةرجش  هک  تشذگن 

اپورا

پاـپ ناــمرف  هـب  تـفرگ و  رارق  پاــپ  ریفکت  دروـم  هـک  1250 م ). - 1215 ، ) تسا مود  کـیردرف  ناـملآ  ناـمزنیا  ياورناـمرف  ناـملآ :
کیردرف رـسپ  مراهچ  دارنک  هیلع  ار  يدرف  لاس 1246  رد  پاپ  کیرحت  هب  دش و  علخ  تنطلـس  زا  لاس 1245 م . رد  مراهچ  سوتینکونیا 

. دش بوکرس  فاصوا  نیا  اب  دنک ، تیبثت  دنله  هاشداپ  ملهلیو  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  درک  ششوک  اوق  مامت  اب  يو  هک  دندناشن  تنطلـس  هب 
دیدپ دوب ، هدمآ  دوجو  هب  کیردرف  دض  رب  يدالیم  مهدزاود  نرق  رد  هک  درابمل  داحتا  ریظن  ياهیداحتا  اپورا  لامش  رد  لاس 1250 م . رد 

هک هیداحتا  نیا  فده  تفرگیمرب ، رد  ار  رگید  رهش  مر 100  سنایام و  ياهرهش  يربهر  تحت  تسا و  روهشم  نانر  هیداحتا  هب  هک  دمآ 
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. دوب ناهاشداپ  فعض  ماگنه  روشک  ظفح  يارب  یساسا  شالت  تفرگیم ، رب  رد  زین  ار  گرزب  نارادلویت  ناگدازهاش و  زا  يدادعت 
. دمآرد مهوب  هاشداپ  مود  راکوتوا  فرصت  هب  لاس 1251 م . رد  شیرتا  شیرتا :

تخت رب  ار  لرا  دـنومدآ  شرـسپ  هـک  دـمآرب  ددـص  رد  لاـس 1254 م . رد  يو  تسا . موس  يرنه  ناتـسلگنا  ناـمزنیا  هاـشداپ  ناتـسلگنا :
. دندرک يراددوخ  راک  نیا  ندش  یلمع  يارب  مزال  لوپ  تخادرپ  زا  اهنآ  هک  دش  هجاوم  اهنوراب  تفلاخم  اب  اما  دـناشنب ، لیـسیس  تنطلس 

دارفا هک  دنک  راذگاو  ياهتیمک  هب  ار  تموکح  ات  دندرک  راداو  ار  يرنه  اهنوراب  لاس 1258 م . رد 
203 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک ءاضما  ار  دروفسکآ  طختسد  لاس  نامه  رد  دنوش و  باختنا  اهنوراب  هاش و  طسوت  نآ 
. تسـشن شیاج  هب  موس  ردـنازگلا  شرـسپ  يو  زا  دـعب  1249 م ). - 1214 . ) دوب مود  ردـنازگلا  نامزنیا  رد  دنلتاکـسا  هاشداپ  دنلتاکـسا :

.(. 1286 م - 1249)
.( 1253 م - 1230 . ) دوب لوا  سوالسنو  مهوب  هاش  مهوب :

. تسا مود  يوسنوفلآ  رسپ  يو  1279 م ). - 1248 . ) تسا موس  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
يروتارپما لاس 1246 م . رد  هک  درکیم  تنطلـس  1254 م ). - 1222  ) موس يانحوی  هیقین ، رد  ناـمزنیا  رد  ترتف ، هرود  رد  یقرـش : مور 

. دهدب یتروص  رس و  ار  سنازیب  هدش  هتخیسگ  مه  زا  يروتارپما  تسناوت  يدح  ات  درک و  فرصت  ار  هینطنطسق  ینیتال 
.(. 1250 م - 1197 . ) تسا مود  کیردرف  نامزنیا  رد  لیسیس  هاش  لیسیس :

هب یبیلص  ياهگنج  نیمتفه  رد  تکرش  يارب  لاس 1248 م . رد  1270 م ). - 1226 . ) تسا مهن  یئول  نامز  نیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
لاس رد  دـش . دازآ  یهجوت  لـباق  غلبم  تخادرپ  لـباقم  رد  دـیدرگ و  ریـسا  دروخ و  تسکـش  نویبیلـص  زا  لاس 1250 م . رد  تفر . رـصم 

. درک تردابم  دوخ  ورملق  شرتسگ  هب  تشگزاب و  هسنارف  هب  1254 م .
. تسا سیدق  دنانیدرف  نامزنیا  رد  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لیتساک و 

. تسا مهد  يوسنوفلآ  يو  نیشناج  تسا . مهن  يوسنوفلآ  رسپ  يو  1252 م ). - 1217)
.(. 1284 م - 1253)

.(. 1270 م - 1235 . ) تسا مراهچ  يالب  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :
رد تفرگ ، رارق  مراهچ  سوتینکونیا  پاپ  دـییأت  دروم  شتنطلـس  هکنیا  زا  سپ  1263 م ). - 1217  ) دوب مراهچ  نوکاه  ژورن  هاـشداپ  ژورن :

. درک يراذگجات  لاس 1247 
هزغ رد  ار  نویبیلـص  سربـیب  نیدـلا  نـکر  دـنداد و  تـسد  زا  ار  میلـشروا  لاس 1244 م . رد  ماجنارـس  نایحیـسم  یبیلـص : گنج  نیمتفه 
درک اپرب  هزغ  رد  نویبیلص  تسکش  لابند  هب  سدقم  یئول  ار  گنج  نیا  دش . عورش  لاس 1248 م . زا  یبیلص  گنج  نیمتفه  داد . تسکش 

تخادرپ اب  وا  ندش  هتـشک  زا  سپ  دش . هاشناروت  مظعم  کلم  ریـسا  یلو  تفرگ  ار  طایمد  لاس 1249 م . رد  دوب . رصم  فرـصت  شفده  و 
هب طایمد  نداد  سپ  لوپ و  یفازگ  غلبم 

204 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش دازآ  ناناملسم ،

و لاس 1246 م . رد  مراهچ  ناسونیا  پاپ  هک  ینعم  نیا  هب  اپورا ، رد  ییایفارغج  تاعالطا  طسب  اب  تسا  نراقم  مصعتـسم ، تفـالخ  نارود 
هک موقارق  هب  ریفـس  نیدنچ  دنوش ، قفتم  اهلوغم  اب  سدقملا ، تیب  کلام  ناناملـسم  دض  رب  هک  دیما  نیدب  لاس 1253 م . رد  سدقم  یئول 

. دنداتسرف دوب ، لوغم  ناخ  تختیاپ 
205 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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لوغم هلمح  ات  نایرهاط  زا  موس  شخب 

هراشا

207 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

همدقم

سیسأت زا  داد . تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  لاس  تدم 200  بیرق  ناریا  ام  روشک  نایناساس ، هلسلس  ضارقنا  زا  دعب  مینادیم  هک  روطنامه 
نارود رد  ناـمزمه  تشاد و  یفیاوـطلا  كوـلم  تروـص  ناریا  اـم  روـشک  ق ). 905 ه . - 206  ) هیوفـص هلـسلس  روهظ  ات  نایرهاط  هلـسلس 

زا کیره  تفالخ  هرابرد  هک  یثداوح  حرـش  تسا  یهیدب  دوب . هدـش  سیـسأت  ییاههلـسلس  نآ  رانک  هشوگ و  رد  یـسابع  يافلخ  تفالخ 
ناریا فلتخم  یحاون  رد  هک  افلخ  رصاعم  ياههلسلس  نارادمامز  زا  کیره  لماش  دش ، هتفگ  زورنآ  ناهج  رگید  طاقن  رد  یسابع  يافلخ 

لاح حرـش  مان و  سیـسأت و  یگنوگچ  زا  راصتخا  وحن  هب  یمارگ  ناگدـنناوخ  عالطا  دـیزم  يارب  کـنیا  دوشیم . زین  دناهتـشاد  تموکح 
. دوشیم دای  اههلسلس  نیا  نایاورنامرف 

نیمه زا  ار  ناهج  رگید  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات  هلابند  ناریا  رد  لوغم  ناناخلیا  هلسلس  سیسأت  یسابع و  يافلخ  ضارقنا  زا  دعب 
. میهدیم همادا  ار  یخیرات  ثداوح  دنور  حرش  مینکیم و  عورش  عطقم 

208 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تکلمم لالقتسا  دیدجت  يارب  نایناریا  مایق 

نید هک  ار  یتدحو  طلغ  تسایـس  نیا  دـش و  يرادـفرط  يداژن ، ضیعبت  تیلهاج و  نارود  تسایـس  راکفا و  زا  هیما ، ینب  يافلخ  طلـست  اب 
ریقحت هکلب  دوبن ، ناناملـسم  یگدنکارپ  اهنت  رما  نیا  هجیتن  تفرگ . هدـیدان  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ناملـسم  ماوقا  همه  نایم  مالـسا  سدـقم 

يرادناهج يریگناهج و  بدا و  ملع و  رد  يدـتمم  هقباس  دـندوب و  ملاع  گرزب  للم  زا  بلغا  هک  ار  برع  ریغ  ناناملـسم  زا  یمیظع  هدوت 
هب دمآیم . نارگ  تخـس  نانآ  رب  نایوما  ياهریقحت  دـندوب و  رترب  نارگید  زا  نایناریا  نایمور و  برع ، ریغ  نایم  رد  تشادربرد . دنتـشاد ،

ینب توعد  ماگنه  نایناریا  هک  دوب  تسایـس  نیمه  بیقعت  رد  دنزاس . نکهشیر  ار  هیما  ینب  طلـست  اوق  مامت  اب  هک  دندش  نآ  رب  لیلد  نیمه 
هیما ینب  تفالخ  دض  رب  یناسارخ  ملسم  وبا  تسد  هب  نایناریا  یسایس  یماظن و  ياهتـضهن  رد  لوا  مدق  دندروآ . يور  نانآ  يوس  هب  مشاه 

. دندش سابع  ینب  يافلخ  ندمآ  راک  يور  ثعاب  مایق ، قیرط  زا  نایناریا  هچرگا  دش . هتشادرب 
زا سابع  ینب  هناروزم  تسایـس  دندش . ورهبور  يدـیدج  نانمـشد  اب  زین  هلحرم  نیا  رد  یلو  دـنتفای ، تسد  دوخ  ياهفدـه  زا  يرایـسب  رب  و 

. دش راکشآ  یبوخ  هب  یسخرس ، لهس  نادناخ  نتخادنارب  عفقم و  نبا  لالخ و  هملس  وبا  ملسم و  وبا  لتق  دننام  زاغآ  نامه 
رد ملـسم  وبا  یهاوـخنوخ  هب  دابنـس  هب  فورعم  زوریف  دبهپـس  754 م ).  ) يرجه لاس 137  رد  دـش . نایناریا  شروش  ثعاب  ملـسم  وبا  لـتق 

ناراـی زا  نت  رازه  زا 100  شیب  راکیپ  نیا  رد  دـش . دابنـس  اب  گنج  رومأـم  یلجع  دارم  نبا  روهج  روصنم ، ناـمرف  هب  درک . ماـیق  ناـسارخ 
يوعد ناسارخ  رد  سیس  داتـسا  مان  هب  رگید  یـصخش  767 م ).  ) يرجه لاس 150  رد  دیـسر . لتق  هب  مه  يو  دوخ  دـندش و  هتـشک  دابنس 
داتسا عفد  رومأم  همیزخ  نبا  مزاخ  تشاد ، هدهع  هب  ار  ناسارخ  تموکح  هک  يدهم  روتسد  هب  768 م ).  ) يرجه لاس 151  رد  درک . توبن 

رد يرجه  لاس 159  رد  دش ، هتشک  هفیلخ  نامرف  هب  دادغب  رد  دمآرد و  تراسا  هب  دروخ و  تسکش  سیس  داتسا  راکیپ  نیا  رد  دش . سیس 
.( 777 م  ) يرجه لاس 161  رد  تشاذگ . ار  سابع  ینب  اب  تفلاخم  يانب  دیدج  ینیئآ  ندروآ  اب  عنقملا  مان  هب  يدرم  يدـهم  تفالخ  نامز 

. دش شوماخ  هفیلخ  لامع  تسد  هب  زین  يو  مایق 
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209 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 872 م - 821 .( ) ق 259 ه . - 206  ) نایرهاط لوا  لصف 

.( 822 م - 821 .( ) ق 207 ه . - 206  ) نیسح نبا  رهاط 

ناسارخ تموکح  هب  شتامدـخ  ساـپ  هب  ار  رهاـط  يرجه  لاس 205  رد  دیـسر ، تفالخ  هب  وا  ناراـی  رهاـط و  يراـی  هب  هکنیمه  نومأـم ،
ورم رد  رهاــط  يرجه  لاـس 207  رد  درک . لالقتــسا  يوـعد  تخادـنا و  هـبطخ  زا  ار  نومأـم  ماـن  دـعب  لاـس  کـی  رهاـط  درک . بوـصنم 

. تشذگرد
«1 . » دوشن هدناوخ  هفیلخ  مان  هب  هبطخ  دوب  هداد  روتسد  هک  داد  يور  يزور  نامه  بش  رد  وا  گرم  هک  تسا  روهشم  نینچ 

______________________________

ص 135. یقهیب ، خیرات  لاس 181 . عیاقو  لماکلا  ص 25 . یسیفن ، دیعس  فیلأت  يرهاط ، نادناخ  ر ك . (. 1)
ص 172. ناتسیس ، خیرات  ص 443 . یلکرز ، مالعا  . 194 ، 74 ص 31 ، ظحاج ، فیلأت  جات ، باتک 

ص 224. ج 1 ، ایاکسالوگیپ ، فیلأت  مهدجه ، هدس  ات  ناتساب  نارود  زا  ناریا  خیرات  ص 134 . رابخالا ، نیز 
210 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 828 م - 822 .( ) ق 213 ه . - 207  ) رهاط نبا  ۀحلط 

رب درک و  ناتـسیس  جراوخ  اب  هک  تسا  ییاهگنج  وا  تراما  نارود  مهم  دادیور  دش . وا  نیـشناج  هحلط  شدنزرف  رهاط  تشذگرد  زا  دـعب 
«1 . » دش بلاغ  اهنآ 

.( 844 م - 828 .( ) ق 230 ه . - 213  ) رهاط نبا  هّللا  دبع 

راپـسهر مصتعم  نامرف  هب  يرجه  لاس 227  رد  سپـس  درک . بوکرـس  ار  جراوخ  ادتبا  دیـسر . تراما  هب  شردارب  گرم  زا  دـعب  هّللا  دـبع 
«2 . » درک هبلغ  وا  رب  دش و  نراق  نبا  رایزام  اب  گنج 

.( 862 م - 844 .( ) ق 248 ه . - 230  ) هّللا دبع  نبا  رهاط 

يرگید مهم  دادیور  یلحم  ياهدروخ  دز و  ياهراپ  زج  يو  يرادمامز  نارود  دش . ردپ  نیـشناج  رهاط  شدـنزرف  هّللا  دـبع  گرم  زا  دـعب 
«3 . » درادن ربرد 

.( 872 م - 862 .( ) ق 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دمحم 

راتفر متـس  ملظ و  تیاهن  رد  مدرم  اب  تایالو  رد  شلامع  یتیافکیب ، سفن و  فعـض  لیلد  هب  هک  تسا  يرهاط  يارما  درف  نیرخآ  دـمحم 
رطخ هب  ار  دمحم  تموکح  تیدوجوم  يرافص  ثیل  بوقعی  يرگید  ریبک و  یعاد  یکی  دنمورین ، فیرح  ود  نامز  نیمه  رد  دندرکیم و 

زا سپ  ثیل  بوـقعی  يرجه  لاس 259  رد  دنار و  ناتـسربط  زا  ار  دمحم  لماع  نامیلـس  ریبک ، یعاد  يرجه  لاس 250  رد  دندوب . هتخادنا 
«4 . » داد نایاپ  نایرهاط  تموکح  هب  روباشین  تاره و  فرصت 

______________________________
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ص 125. رابخالا ، نیز  ص 5 . ج 4 ، افصلا ، ۀضور  (. 1)
ۀضور ص 320 . هدیزگ ، خیرات  . 156 ص 152 - ناتسربط ، خیرات  ص 137 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 582 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 2)

ص 135. رابخالا ، نیز  ص 6 . ج 4 ، افصلا ،
ص 6. ج 4 ، افصلا ، ۀضور  (. 3)

.242 ص 228 - ناتـسربط ، خیرات  ص 138 . راـبخالا ، نیز  ص 221 . ناتـسیس ، خیرات  ص 7 . ج 4 ، یبلاعث ، فیلأت  رهدـلا ، ۀـمیتی  (. 4)
ص 8. ج 4 ، افصلا ، ۀضور 

211 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يرهاط يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 207 ه . نینمیلا 206 - وذ  نیسح  نبا  رهاط  . 1
ق. 213 ه . رهاط 207 - نبا  ۀحلط  . 2

ق. 230 ه . رهاط 213 - نبا  هّللا  دبع  . 3

ق. 248 ه . هّللا 230 - دبع  نبا  رهاط  . 4
ق. 259 ه . رهاط 248 - نبا  دمحم  . 5

213 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 928 م - 864 .( ) ق 316 ه . - 250  ) ناتسربط « 1  » نایولع مود  لصف 

.( 883 م - 864 .( ) ق 270 ه . - 250  ) یعاد دیز  نبا  نسح 

، دوب ير  نکاس  هک  يولع  دـیز  نبا  نسح  نماد  هب  لسوت  تسد  نیمزرـس  نآ  یلاها  ناتـسربط ، رد  نایرهاط  ماکح  ملظ  دادـیب و  هجیتن  رد 
رد يو  درک . مایق  دوخ  ناراـی  کـمک  هب  لـحم  نآ  رد  دـش و  رـالک  هبـصق  مزاـع  864 م ).  ) يرجه لاس 250  رد  دـیز  نبا  نسح  دـندز .

رومأم ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  نامیلـس  راکـشیپ  سوا  نبا  دـمحم  یعاد ، مایق  زا  سپ  تسا . ناتـسربط  نایولع  هلـسلس  سـسؤم  تقیقح 
ات یعاد  دمآرد . یعاد  فرـصت  هب  لمآ  864 م ).  ) يرجه لاس 250  رد  دروخ و  تسکـش  یعاد  زا  رادرـس  نیا  اـما  درک ، یعاد  یبوکرس 

یکی 872 م ).  ) يرجه لاس 259  رد  درک . فرصت  ار  ير  ملید و  نیمزرس  زا  یمهم  تمسق  ناتـسربط و  مامت  867 م ).  ) يرجه لاس 253 
دوخ ناگرگ  رد  ثیل  بوقعی  نافلاخم  زا 

______________________________

ناتـسربط رد  نایولع  ناونع  تحت  يرجه  موس  نرق  مود  همین  رد  هک  دندوب  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  دالوا  ناگرزب  زا  یعمج  نایولع ، (. 1)
. دندرک مایق 

214 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
كاخ هب  راچان  یعاد  دنک . فرـصت  ار  ناگرگ  يرجه  لاس 260  رد  بوقعی  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه  داد و  رارق  یعاد  تیاـمح  تحت  ار 

. دمآرد یعاد  فرصت  هب  اددجم  يرجه  لاس 283  رد  ناگرگ  تشگرب . ناتسربط  هب  ملید  یلاها  کمک  هب  دیـشکن  یلوط  درب و  هانپ  ملید 
«1»

.( 900 م - 883 .( ) ق 287 ه . - 270  ) دیز نبا  دمحم 
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ریما نامرف  هب  یـسخرس  نوراه  نبا  دمحم  يرجه  لاس 287  رد  تسـشن . يو  ياج  هب  دیز  نبا  دمحم  شردارب  یعاد  تشذـگرد  زا  دـعب 
. دش هتشک  یعاد  گنج  نیا  رد  دیدرگ و  دیز  نبا  دمحم  یبوکرس  رومأم  یناماس  لیعامسا 

.( 916 م - 913 .( ) ق 304 ه . - 301 ( ) ریبک رصان   ) یلع نبا  نسح 

. دمآرد یناماس  لامع  هرادا  تحت  امیقتسم  ناتسربط  دیز ، نبا  دمحم  ندش  هتشک  زا  دعب 
ریما درک . شروش  لیعامـسا  ریما  رب  یـسخرس  نوراـه  نبا  دـمحم  ماـگنه  نیا  رد  اـت  دـندروآ ، يور  ناـملید  نـالیگ و  هب  يولع  تاداـس 

هب دیدن و  تمواقم  بات  دوخ  رد  نوراه  نبا  دمحم  دش . ناتسربط  مزاع  نوراه  نبا  دمحم  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 288  رد  لیعامسا 
رصان هب  بقلم  یلع  نبا  نسح  اب  نوراه  نبا  دمحم  يرجه  لاس 290  رد  دـش . نالیگ  نایولع  هجوتم  ماقتنا  نتفرگ  يارب  درب و  هانپ  نالیگ 

رد يرجه  لاـس 290  رد  درب . هلمح  ناتـسربط  هب  يو  يراـی  هب  درک و  تعیب  دوـب ، نـالیگ  ناـیولع  ناـگرزب  زا  رادـنید و  يدرم  هک  ریبـک 
نیا هجیتن  رد  دـندرک . حلـص  ریبک  رـصان  اب  ماجنارـس  دروخ و  تسکـش  یناماس  ریما  هدـناشنتسد  سابعلا  وبا  نایرکـشل  زا  لـمآ  یکیدزن 

هب دوب  ینسح  تاداس  زا  یکی  هک  مساق  نبا  نسح  يو  نامرف  هب  نامز  نیمه  تفرگ و  رارق  یعاد  فرـصت  تحت  یلکب  ناتـسربط  هحلاصم 
. دش بوصنم  نالیگ  تموکح 

______________________________

ص 200. ضایف ، رتکد  فیلأت  مالسا ، خیرات  ص 240 . ناتسربط ، خیرات  ص 274 . تسرهفلا ، ر ك . (. 1)
215 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 928 م - 921 .( ) ق 316 ه . - 309 ( ) ریغص یعاد   ) مساق نبا  نسح 

اب تفلاخم  هزراـبم و  راـتفرگ  دوخ  ییاورناـمرف  تدـم  ماـمت  رد  يو  دـش . ناتـسربط  ریما  مساـق  نبا  نسح  ریبک  رـصان  تشذـگرد  زا  سپ 
دارفا زا  یکی  تسد  هـب  يرجه  لاس 316  رد  تبقاع  ات  دوب ، رفعج  مساقلا  وبا  دـمحا و  نسحلا  وبا  ینعی  ریبک  رـصان  نادـنزرف  ناـیناماس و 
هلـسلس نیا  ورملق  تسناد . ناتـسربط  نایولع  تراما  هرود  نایاپ  تقیقح  رد  دیاب  ار  روکذـم  لاس  دـش . هتـشک  هیوریـش  نبا  رافـسا  یهاپس 

«1 . » دوب نالیگ  ناتسربط و 

کیره تراما  تدم  ناتسربط و  نایولع  تاداس  تسرهف 

ق. 270 ه . - 250 ریبک ) یعاد   ) ینسح دیز  نبا  نسح  . 1
ق. 287 ه . دیز 270 - نبا  دمحم  . 2

ق. 304 ه . - 301 ریبک ) رصان   ) ینیسح یلع  نبا  نسح  . 3
ق. 316 ه . - 304 ریغص ) یعاد   ) ینسح مساق  نبا  نسح  . 4

______________________________

مـالعالا هسیفنلا  قـالعالا  میلاـقالا ، تفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  هیقاـبلا ، راـثآ  دوـش : هعجارم  ریز  عباـنم  هب  رتـشیب  عـالطا  بسک  يارب  (. 1)
، ناتـسیس خـیرات  نایور ، خـیرات  افـصلا ، ۀـضور  ریـسلا ، بیبح  ناتـسربط ، خـیرات  بهذـلا ، جورم  افلخ ، خـیرات  ریثک ، نبا  خـیرات  یلکرز ،

نامدود یتخبون ، نادناخ  ملاعلا ، دودـح  دـلوتراب ، فیلأت  ییایفارغج ، هرکذـت  یـسیفن ، دیعـس  فیلأت  ناریا ، رد  رثن  مظن و  خـیرات  لماکلا ،
، ادـخهد همانتغل  نامیکح ، رتکد  فیلأت  ناتـسربط ، نایولع  نادـلبلا ، مجعم  تسرهفلا ، راـبخالا ، نیز  ونیبار ، فیلأـت  ناردـنزام ، ناـیولع 

. لقوح نبا  فیلأت  کلامملا ، کلاسم  يرختسا ، فیلأت  کلامملا ، کلاسم  هب ، دادرخ  نبا  کلاممل  کلاسم 
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217 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1002 م - 861 .( ) ق 393 ه . - 247  ) نایرافص موس  لصف 

هراشا

نکیل درک ، شروش  تسب  رهـش  مکاح  دـض  رب  ناتـسیس  رد  رـضن  نبا  ناسغ  ماـن  هب  یـصخش  ق ). 232 ه . - 227  ) قثاو تفالخ  ناـمز  رد 
ردارب لاح  نیمه  رد  دیدرگ . ناتسیس  یلاها  رتشیب  شروش  ببس  وا  گرم  تشاد  هک  یترهش  نسح  تلع  هب  دیسر و  لتق  هب  دش و  بولغم 

دوخ فرصت  هب  ار  تسب  رهـش  يرجه  لاس 232  رد  نایـشروش  يرای  هب  درک و  مایق  يو  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  رـضن  نبا  حـلاص  ناسغ ،
دنزرف نایرافص  هلسلس  سسؤم  بوقعی  تسناد . ثیل  بوقعی  هلمج  زا  یناتـسیس  نارایع  نویدم  دیاب  تسب  فرـصت  رد  ار  حلاص  دروآرد .

، ورمع ماـن  هب  يرگید  نادـنزرف  ياراد  بوقعی  زا  ریغ  ثیل  تشاد . لاغتـشا  يرگیور  لغـش  هب  نیئرق  هد  رد  هک  دوـب  ثیل  ماـن  هب  یـصخش 
ینامز نکیل  داد ، همادا  يرگیور  لغـش  هب  گـنرز  رهـش  رد  تفگ و  كرت  ار  نیئرق  بوقعی  ثیل ، تشذـگرد  زا  دـعب  دوب . رهاـط  و  یلع ،
نارای فیدر  رد  تسب  رهـش  فرـصت  يارب  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  دینادرگ و  دوخ  هشیپ  ار  يرایع  درک و  اهر  ار  يرگیور  هک  تشذگن 

ناتـسناغفا تمـس  هب  دیدیمن ، تمواقم  بات  دوخ  رد  هک  حلاص  درک و  ادیپ  فالتخا  حلاص  اب  هک  دیـشکن  یلوط  دمآرد . رـضن  نبا  حلاص 
تخیرگ

218 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
بوصنم شیوخ  يودرا  رالاسهپس  تمس  هب  ار  بوقعی  تفرگ و  تسد  رد  ار  ناتسیس  تموکح  رـضن  نبا  مهرد  مان  هب  يرگید  صخـش  و 

، دـش هاـگآ  مهرد  تین  زا  بوقعی  هکنیمه  دـمآرب . وا  يدوباـن  ددـص  رد  دـش ، شحوتم  بوقعی  نوزفازور  ذوـفن  زا  نوـچ  اـما  دـینادرگ ،
ورمع دوخ  ردارب  لاس 248  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  ناتسیس  روما  مامز  يرجه  لاس 247  رد  دوخ  درک و  ریگتسد  ار  وا  هدرک ، یتسدشیپ 

رد دیناسر . لتق  هب  ار  یجراخ  رامع  لاس 251  رد  دش . تسب  راپسهر  رضن  نبا  حلاص  بیقعت  يارب  تشاذگ و  ناتسیس  رد  دوخ  ياج  هب  ار 
. تخاس دوخ  ورملق  همیمض  دوب ، نایرهاط  هلسلس  تافرصتم  وزج  هک  ار  تاره  لاس 253 

روباشین لاس 259  رد  دروآرد . دوخ  فرصت  هب  ار  زاریش  یسابع ، هفیلخ  زتعم  لماع  نیـسح ، نبا  یلع  رب  هبلغ  زا  سپ  يرجه  لاس 255  رد 
یسابع هفیلخ  اب  گنج  مزع  هب  لاس 262  رد  داد . همتاخ  هلسلس  نیا  ییاورنامرف  نارود  هب  تقیقح  رد  درک و  فرصت  ار  نایرهاط  تختیاپ 

دروخ و تسکـش  بوقعی  تفرگرد ، هفیلخ  نایهاپـس  وا و  نیب  هک  یگنج  رد  نیادم ) دادغب و  نیب   ) لوقاعلا رید  لحم  رد  دش . دادغب  مزاع 
راچد جنلوق  ضرم  هب  نامز  نیمه  رد  دش و  هاپس  يروآعمج  لوغـشم  روپاشيدنج  رد  لاس 264  رد  دشن و  سویأم  نکیل  تسـشن ، بقع 

«1 . » تشذگرد لحم  نامه  رد  يرجه  لاس 265  رد  دش و 

.( 900 م - 878 .( ) ق 287 ه . - 265  ) ثیل ورمع 

رد ورمع  درک . ناشکندرگ  یبوکرـس  فرـص  ار  دوخ  ینارمکح  نارود  زا  یتدم  دش و  وا  نیـشناج  بوقعی  تشذگرد  زا  دعب  ثیل  ورمع 
دش و هتشک  دوخ  نامالغ  تسد  هب  یناتسجخ  مایا  نامه  رد  دش و  روباشین  مزاع  یناتسجخ  دمحا  رش  عفد  يارب  يرجه  لاس 268 

______________________________

.232 ص 227 - ناتسیس ، خیرات  . 14 ص 13 - ج 2 ، افصلا ، ۀضور  . 138 ص 132 - رابخالا ، نیز  ر ك . (. 1)
ص 8. ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 1526 ص 1500 - ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 245 . ناتسربط ، خیرات 

خیرات ص 169 . يزار ، هّللا  دـبع  فیلأت  ناریا ، لـماک  خـیرات  ص 32 . ج 2 ، سکیاس ، فیلأـت  ناریا ، خـیرات  ص 472 . نایعالا ، تاـیفو 
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ناریا خیرات  . 127 ص 119 - يروطالف ، همجرت  رلوپشا ، فیلأت  یمالسا ، هیلوا  نورق  رد  ناریا  خیرات  ص 187 . لابقا ، سابع  فیلأت  ناریا ،
، ادخهد همانتغل  ص 437 . ج 1 ، دلوتراب ، فیلأت  همانناتسکرت ، ص 227 . ج 1 ، ایاکسولوگیپ ، فیلأت  مهدجه ، نرق  ات  ناتـساب  نارود  زا 

ص 228. فرح ص ،) )
219 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک بوکرـس  ار  یغای  مکاح  دش و  هیحان  نآ  مزاع  ورمع  سراف ، مکاح  شروش  لیلد  هب  نامز  نیمه  رد  دیدرگ . شوماخ  وا  هنتف  شتآ 
نآ رالاسهپـس  هحلط  ندرک  بولغم  زا  سپ  تخات و  ناـسارخ  هب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  یناتـسجخ  نیـشناج  همثره  ورمع ، باـیغ  رد 

هرصاحم رد  ار  تاره  يرجه  لاس 270  رد  ورمع  تشگرب . تاره  هب  دشن و  قفوم  اجنآ  فرـصت  هب  نکیل  داهن ، يور  ناتـسیس  هب  نیمزرس 
رس ورمع  دیـسر . لتق  هب  يرجه  لاس 283  رد  دـش و  ریگتـسد  مزراوخ  مکاـح  تسد  هب  ماجنارـس  تخیرگ و  ورم  تمـس  هب  عفار  تفرگ ،

. دش دوب ، یناماس  لیعامسا  ریما  فرصت  رد  هک  رهنلا  ءاروام  تموکح  بلاط  نآ  يازا  رد  داتسرف و  هّللاب  دضتعم  یسابع  هفیلخ  دزن  ار  عفار 

. دـنک يرادـیاپ  اوق  مامت  اب  ورمع  تازواجت  ربارب  رد  هک  داد  ماغیپ  یناماس  ریما  هب  یناهنپ  درک و  تقفاوم  ورمع  ياضاقت  اب  رهاظ  رد  هفیلخ 
هب دروخ و  تسکـش  یناـماس  لیعامـسا  ریما  زا  يرجه  لاس 287  رد  نکیل  دـش . رهنلا  ءارواـم  ریخـست  مزاـع  يرجه  لاـس 286  رد  ورمع 

نادـنز رد  يرجه  لاس 289  رد  هکنآ  ات  دوب ، هفیلخ  نادـنز  رد  يو  دـندرک و  دادـغب  هناور  ار  وا  یناـماس  ریما  ناـمرف  هب  دـمآرد ، تراـسا 
«1 . » تشذگرد

.( 908 م - 900 .( ) ق 296 ه . - 287  ) ثیل نبا  ورمع  نبا  دمحم  نبا  رهاط  نسحلا  وبا 

یـسابع هفیلخ  یفتکم  نامز  نیمه  رد  دندیزگرب . تراما  هب  ار  دمحم  رـسپ  رهاط  نسحلا  وبا  وا  هون  هاپـس  نارـس  ثیل  ورمع  تراسا  زا  دعب 
درک و لوبق  رهاط  دراذـگاو . رهاط  هب  هعطاقم  تروص  هب  ار  سراف  هناـیلاس  جارخ  نتفرگ  لـباقم  رد  هک  دـش  رـضاح  يرجه  لاس 290  رد 

لیلد هب  یهاـتوک  تدـم  رد  تشگرب و  ناتـسیس  هـب  يرجه  لاس 291  رد  سراـف ، نیمزرـس  هرادا  يارب  دـنچ  ینیرومأـم  باـصتنا  زا  سپ 
تلع رب  دیزم  مه  رما  نیا  دندرک و  يراددوخ  ناتسیس  هب  تایلام  لاسرا  زا  مه  وا  لامع  داد و  داب  رب  ار  یتلود  هنیزخ  جرخ ، رد  يورهدایز 

يرجه لاس 292  رد  نامرک  سراف و  تایلام  نتفرگ  يارب  رهاط  دینادرگ . یناماسورـسیب  شوختـسد  ار  ناتـسیس  روما  شیپزاشیب  دش و 
لاس 296 رد  دیدرگ . یشایع  مرگرس  تشگرب و  ناتسیس  هب  دشن و  شدیاع  ياهجیتن  نکیل  دش . یحاون  نآ  مزاع 

______________________________

ص 276. ناتسیس ، خیرات  ر ك . (. 1)
220 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هب ار  دوخ  رهاط  اب  هلباقم  يارب  درکیم ، تموکح  نارکم  ناـمرک و  رد  هک  ثیل  نبا  یلع  نبا  ثیل  دوب ، هتفر  تسب  هب  هک  یماـگنه  يرجه 
«1 . » دش سراف  راپسهر  درک و  اهر  ار  ناتسیس  دیدن ، تمواقم  بات  دوخ  رد  نوچ  رهاط  دیناسر . ناتسیس 

.( ق هجحلا 298 ه . يذ  ات  مرحم 298   ) ثیل نبا  دمحم  یلع  وبا 

. دندینادرگ يو  نیشناج  ار  یلع  وبا  شردارب  ناتسیس  یلاها  یلع ، نبا  ثیل  يراتفرگ  زا  دعب 
یناماس ریما  دنک . شیوخ  تافرصتم  همیمض  ار  ناتسیس  هک  تشاداو  ار  یناماس  لیعامسا  نبا  دمحا  یـسابع  هفیلخ  ردتقم  نامز  نیمه  رد 

سپ دمآ . ناتسیس  هب  روجمیس  قافتا  هب  یناماس  ریما  هک  تشذگن  يرید  تخیرگ . تسب  هب  راچان  یلع  وبا  دروآرد . فرصت  هب  ار  ناتسیس 
وبا ریما  يرجه  لاس 311  رد  درک . بوصنم  هیحاـن  نآ  تموکح  هب  ار  روجمیـس  نبا  دـمحم  یلع ، وبا  ردارب  یلع  نبا  لدـعم  یبوکرـس  زا 

لحم نآ  رد  يرجه  لاس 352  ات  دیسر و  ناتسیس  تراما  هب  تشاد ، تبـسن  يرافـص  نادناخ  اب  ردپ  فرط  زا  هک  دمحم  نبا  دمحا  رفعج 
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. دش دمحا  نبا  فلخ  شدنزرف  بیصن  ناتسیس  تموکح  يو  زا  دعب  دش و  هتشک  دوخ  نارادرـس  تسد  هب  لاس  نیمه  رد  درک و  تموکح 
روما یگدیـسر  رومأم  نیـسح  نبا  رهاط  مان  هب  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  دوخ  بایغ  رد  دیدرگ و  هکم  مزاع  يرجه  لاس 354  رد  فلخ 

. دومن لالقتسا  يوعد  هدرک ، هدافتسا  ءوس  فلخ  تبیغ  زا  رادرس  نیا  درک . ناتسیس 
ناتسیس رد  يرجه  لاس 359  رد  رگید  راب  یناماس  ریما  کـمک  هب  تساوخ و  يراـی  یناـماس  حون  نبا  روصنم  زا  تعجارم ، زا  دـعب  فلخ 

. درک جراخ  يونزغ  نیکتکبس  ردارب  قجارغب  فرصت  زا  ار  ناتسهق  رهاط ، شدنزرف  يو  نامرف  هب  يرجه  لاس 387  رد  درک . ییاورمکح 
. دیشک رکشل  ناتسیس  هب  يرجه  لاس 390  رد  قجارغب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دـش ، علطم  رما  نیا  زا  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  یناـمز 

رهاط شدنزرف  فلخ  فرط  زا  يرجه  لاس 392  رد  دنک . تخادرپ  دومحم  هب  یجارخ  هنایلاس  هک  درک  لوبق  دمآرد و  یتشآ  رد  زا  فلخ 
تشز رایـسب  لمع  نیمه  هک  تشک  ار  رهاط  دیدرگ و  فرـصنم  دوخ  مادقا  زا  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  دش ، بوصنم  يدهعتیالو  ماقم  هب 

شنارادرس تیاضر  مدع  ببس  يو 
______________________________

ص 276. ناتسیس ، خیرات  ر ك . (. 1)
221 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هلمح ناتـسیس  هب  دومحم  ناطلـس  يرجه  لاس 393  رد  دنتـساوخ . يراـی  يونزغ  دومحم  ناطلـس  زا  يو ، عفد  يارب  فلخ  نارادرـس  دـش .
کلیا اب  يراکمه  لیلد  هب  يدنچ  زا  دـعب  دـندرک و  ناناگزوگ  راپـسهر  ار  وا  دومحم  نامرف  هب  تشادـن . میلـست  زج  ياهراچ  فلخ  درک .

. تشذگرد نادنز  رد  يرجه  لاس 399  رد  ات  درب ، رـس  هب  کهد  نادنز  رد  مه  یتدم  دـنتخادنا . زیدرگ  هعلق  نادـنز  رد  ار  وا  كرت  ناخ 
. دوب نامرک  سراف و  ناتسیس و  ناتسناغفا و  یحاون  لماش  نایرافص  ورملق 

يرافص يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 265 ه . ثیل 247 - نبا  بوقعی  فسوی  وبا  . 1
ق. 287 ه . ثیل 265 - نبا  ورمع  . 2

ق. 296 ه . ثیل 287 - نبا  ورمع  نبا  دمحم  نبا  رهاط  نسحلا  وبا  . 3
ق. 298 ه . ثیل 296 - نبا  یلع  نبا  ثیل  . 4

ق. ثیل 298 ه . نبا  یلع  نبا  دمحم  یلع  وبا  . 5
ق. 352 ه . فلخ 311 - نبا  دمحم  نبا  دمحا  رفعج  وبا  . 6

ق. 393 ه . دمحا 352 - نبا  فلخ  دمحا  وبا  . 7
همیمـض ناتـسیس  فلخ ، ندش  ینادـنز  زا  سپ  دـشیم . هرادا  یناماس  ماکح  تسد  هب  يرجه   311 لاس 298 - زا  نایرافـص  ورملق  انمض 
يرجه لاس 480  رد  تسین . تسد  رد  ناتسیس  یسایس  عاضوا  زا  ینادنچ  تاعالطا  خیرات  نیا  زا  دش . يونزغ  دومحم  ناطلـس  تافرـصتم 

. تشاد مان  رهاط  شردپ  هک  درکیم  تموکح  ناتسیس  رد  یمان  نیدلا  جات  کلم 
«1 . » دناهتسناد صفح  وبا  مود  هون  ار  وا  رگید  یخرب  دوب و  فلخ  نبا  رهاط  دنزرف  ناخروم ، زا  یضعب  هدیقع  هب 

______________________________

.23 ص 22 - ج 2 ، افصلا ، ۀضور  ص 275 . هدیزگ ، خیرات  ص 692 . فرح خ ) ، ) ادخهد همانتغل  ر ك . (. 1)
.218 ص 215 - لابقا ، سابع  فیلأت  ناریا ، خیرات  . 346 ص 345 - ناتسیس ، خیرات  ص 214 . ینیمی ، خیرات 

223 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 998 م - 892 .( ) ق 389 ه . - 279  ) نایناماس مراهچ  لصف 

هراشا

ناماس هیرق  رد  دـندوب ، یتشدرز  نید  ياراد  لصا  رد  هک  نانآ  دـنبوسنم . تسا ، هدوب  دنقرمـس  يارق  زا  یکی  ماـن  هک  ناـماس  هب  ناـیناماس 
. دندناوخیم تسا ، ناماس  هیرق  گرزب  بحاص و  ینعم  هب  هک  ةادخ  ناماس  ار  اهنآ  زا  کیره  تهج  نیمه  هب  دندرکیم و  تموکح 
ناـمرف هب  يرجه  لاس 204  رد  دـش و  ناسارخ  نارمکح  هاگتـسد  دراو  ةادـخ ، ناماس  رـسپ  دـسا  یـسابع ، هفیلخ  نومأم  تفالخ  نامز  رد 

هک دوب  دمحا  ةادـخ ، ناماس  نبا  دـسا  نارـسپ  زا  یکی  دـش . لوحم  ناسارخ  یحاون  زا  یتمـسق  تموکح  دـسا  نارـسپ  زا  کیره  هب  هفیلخ 
رد تشذگرد . يرجه  لاس 250  رد  دوخ  درپس و  رصن  دوخ  رتگرزب  رـسپ  هب  ار  هناغرف  دنقرمـس و  دوخ  رمع  رخاوا  رد  تشاد . رـسپ  تفه 

نامرف هب  نامز  نیمه  رد  داتـسرف . رـصن  يارب  ار  رهنلا  ءاروام  ياهرهـش  هیلک  تراما  نامرف  امـسر  یـسابع  هفیلخ  دمتعم ، يرجه  لاس 261 
. دش بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  لیعامسا  شردارب  رصن 

224 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 907 م - 892 .( ) ق 295 ه . - 279  ) دمحا نبا  لیعامسا 

ثیل ورمع  اـب  يرجه  لاس 287  رد  دش . وا  نیـشناج  تسا ، یناماس  هلـسلس  سـسؤم  هک  یناماس  لیعامـسا  ریما  رـصن ، تشذگرد  زا  دـعب 
ات تول  ریوک  نیب  عقاو  یحاون  هیلک  تخاـس و  بولغم  ار  يولع  دـیز  نبا  دـمحم  لاـس  نیمه  رد  داد و  تسکـش  ار  وا  دـیگنج و  يراـفص 

نوراـه نبا  دـمحم  یبوکرـس  وا  يرادـمامز  نارود  دادـیور  نیرخآ  دروآرد . دوخ  تعاـطا  تحت  ار  ناتـسودنه  دحرـس  سراـف و  جـیلخ 
«1 . » تفرگ تروص  يرجه  لاس 287  رد  هک  تسا  یسخرس 

.( 913 م - 907 .( ) ق 301 ه . - 295  ) لیعامسا نبا  دمحا  رصن  وبا 

زا هک  یتاود  روجمیـس  يدورورم و  یلع  نـبا  نیـسح  يرجه  لاس 298  رد  دش . وا  نیـشناج  دمحا  شرـسپ  لیعامـسا  ریما  گرم  زا  دـعب 
مازعا ناتسربط  هب  یهاپس  ریبک  رصان  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 301  رد  دندروآرد . فرصت  هب  ار  ناتـسیس  دندوب ، وا  فورعم  نارادرس 

«2 . » دش هتشک  دوخ  نامالغ  زا  ياهدع  تسد  هب  يرجه  لاس 301  رد  يو  تفرگن . یشکرکشل  نیا  زا  ياهجیتن  اما  تشاد ،

.( 942 م - 913 .( ) ق 331 ه . - 301  ) دمحا نبا  رصن 

نارود رد  دـندناشن . تخت  هب  وا  ياج  هب  تشادـن ، لاس  تشه  زا  شیب  هک  ار  رـصن  شرـسپ  تکلمم  ناگرزب  دـمحا  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
ناگرزب زا  ياهدـع  تفرگ . تسد  رد  ار  روشک  روما  مامز  تشاد ، ار  یناماس  ریما  ترازو  تمـس  هک  یناهیج  هّللا  دـبع  وبا  رـصن ، یکدوک 

تیافک رثا  رد  نانآ  بوشآ  اما  دنتشادرب ، شروش  هب  رس  دندرک و  هدافتسا  ءوس  ریما  یکدوک  زا  تکلمم 
______________________________

ص 98- یـضورع ، هلاقم  راهچ  . 381 ص 379 - هدیزگ ، خـیرات  ص 67 . قهیب ، خـیرات  ص 2 . ج 8 ، لـماک ، یلکرز . مـالعا  ر ك . (. 1)
ۀضور ص 454 . ج 2 ، یشابمجنم ، خیرات  . 487 ص 486 - ج 1 ، همانناتسکرت ، ص 354 . ج 1 ، نوارب ، فیلأت  ناریا ، تایبدا  خیرات  . 126

ص 69. يارف ، دراچیر  فیلأت  اراخب ، ص 11 . ج 2 ، افصلا ،
ص 356. ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 303 . یشعرم ، نیدلا  ریهظ  فیلأت  نایور ، ناتسربط و  خیرات  ر ك . (. 2)

ص 33. ممالا ، براجت  ص 23 . رابخالا ، نیز 
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225 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لضفلا وبا  هب  رصن  ریما  ترازو  یناهیج  گرم  زا  دعب  دش . عفد  یناهیج  هّللا  دبع  وبا  ینادراک  ریبدت و  نسح  رصن و  ریما  رالاسهپـس  هیومح 

، هیلیعامسا بهذم  هب  رصن  ریما  شیارگ  لیلد  هب  يرجه  لاس 330  رد  دوب . یقاب  تمس  نیا  رد  يرجه  لاس 326  ات  يو  دش . لوحم  یمعلب 
«1 . » درک يریگهرانک  تنطلس  زا  حون  دوخ  دنزرف  عفن  هب  دوب ، رامیب  خیرات  نیا  رد  هک  یناماس  ریما  دندیروش . وا  رب  نایهاپس 

.( 954 م - 942 .( ) ق 343 ه . - 331  ) رصن نبا  حون 

جاتحم نبا  یلع  وبا  تفلاخم  اب  تنطلـس  زاـغآ  رد  حون  ریما  دوشیم . عورـش  زین  یناـماس  تلود  طاـطحنا  نارود  حون ، تنطلـس  عورـش  اـب 
يومع دمحا ، نبا  میهاربا  هب  داحتا  تسد  اراخب ، ورم و  حتف  زا  سپ  يرجه  لاس 335  رد  یلع  وبا  دش . ورهبور  دوخ  هاپس  هدنامرف  یناغچ 

. دمآرد رصن  نبا  دمحم  اب  یتسود  رد  زا  رابنیا  تشادن و  ینادنچ  ماود  یتسود  نیا  اما  داد . حون 
لاس رد  یلع  وبا  دندش . روک  ودره  یناماس  ریما  نامرف  هب  اما  دندرک . شیاشخب  ياعدتـسا  يو  زا  دنتفر و  حون  دزن  دـمحم  میهاربا و  نکیل 

رد دش و  رارقرب  حلص  ود  نآ  نیب  ماجنارس  اما  تخیرگ . نایناغچ  هب  دروخ و  تسکش  حون  ریما  نایهاپس  زا  اراخب  یکیدزن  رد  يرجه   336
رد نکیل  تفاتـش . دوب ، یملید  هلودلا  نکر  اب  گنج  لوغـشم  هک  ریگمـشو  نبا  سوباق  يرای  هب  یلع  وبا  حون ، نامرف  هب  يرجه  لاس 332 

يرجه لاس 342  رد  حون  ریما  درک . لزع  دوخ  ماقم  زا  ار  یلع  وبا  حون ، سوباق ، تیاکـش  رثا  رب  رابنیا  دـمآ و  رانک  هلودـلا  نکر  اـب  ير 
«2 . » تشذگرد

.( 961 م - 954 .( ) ق 350 ه . - 343  ) حون نبا  کلملا  دبع  سراوفلا  وبا 

ترازو هب  ار  ریزع  نبا  دمحم  تنطلس ، تخت  هب  سولج  زا  سپ  دش و  وا  نیشناج  ردپ  گرم  زا  دعب  هک  دوب  حون  گرزب  رسپ  کلملا  دبع 
دیعس وبا  اما  درک ، اقبا  لغش  نیمه  رد  دوب  ناسارخ  رالاسهپس  شردپ  نامز  رد  هک  ار  یناغرف  کلام  نبا  رکب  دیعس  وبا  دیزگرب و  شیوخ 

______________________________

ص 153. رابخالا ، نیز  ص 138 . تسرهفلا ، ص 187 . همانتسایس ، ص 33 . ممالا ، براجت  ر ك . (. 1)
ص 280. هدیزگ ، خیرات  ص 10 . ج 3 ، ریسلا ، بیبح  ص 33 . ج 4 ، رهدلا ، ۀمیتی  ص 155 . ج 3 ، لماکلا ،

ص رابخالا ، نیز  ص 360 . ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 381 . هدیزگ ، خیرات  . 343 ص 331 - يرجه ، لاس 342  عیاقو  لماکلا ، ر ك . (. 2)
.152

226 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
زا زین  ریزع  نبا  دـمحم  نامز  نیمه  رد  دـش و  هتـشک  يرجه  لاس 345  رد  یناماس  ریما  روتـسد  هب  ناسارخ  یلاها  تیاضر  مدـع  لـیلد  هب 

رالاسهپس روجمیس  نبا  میهاربا  نبا  دمحم  نسحلا  وبا  دش . بوصنم  یبتع  نیسح  نبا  دمحا  رفعج  وبا  وا  ياج  هب  دش و  لزع  ترازو  لغش 
لزع ترازو  ماقم  زا  ار  یبتع  يرجه  لاس 348  رد  اریز  درکن . ینادنچ  ماود  نت  ود  نیا  يرالاسهپـس  ترازو و  تدم  نکیل  دش ، ناسارخ 

زا مه  ار  روجمیـس  نسحلا  وبا  يرجه  لاس 349  رد  ینعی  دـعب ، لاس  کـی  درک . بوصنم  ار  قحـسا  نبا  فسوی  روصنم  وبا  وا  ياـج  هب  و 
ود نیا  يرالاسهپس  ترازو و  نارود  اقافتا  داد . یسوط  قازرلا  دبع  نبا  دمحم  روصنم  وبا  هب  ار  يو  لغش  درک و  رانکرب  يرالاسهپس  ماقم 

ناـسارخ يرالاسهپـس  هب  نیکتپلآ  و  کـلملا ، دـبع  ترازو  هب  یمعلب  یلع  وـبا  يرجه  لاـس 349  نیا  رد  اریز  دـش . يرپـس  دوز  یلیخ  زین 
«1 . » تشذگرد يرجه  لاس 350  رد  کلملا  دبع  دندش . بوصنم 

.( 976 م - 961 .( ) ق 366 ه . - 350  ) حون نبا  روصنم  حلاص  وبا 
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رد ار  وا  ماقم  درک و  لزع  ناسارخ  يرالاسهپـس  زا  ار  نیکتپلآ  ادتبا  رد  تسـشن . وا  ياج  هب  حون  نبا  روصنم  شردارب  کلملا  دبع  زا  دـعب 
درک و كرت  ار  ناـسارخ  نیکتپلآ  درک . نیکتپلآ  يریگتـسد  رومأـم  ار  وا  داد و  قازرلا  دـبع  رـسپ  دـمحم  روصنم  وبا  هب  يرجه  لاس 350 
زا یکی  فرـصت  زا  ار  لحم  نیا  دـش و  نینزغ  راپـسهر  دـندرکیم ، بیقعت  ار  يو  هک  ینایهاپـس  نتـسکشمهرد  زا  سپ  دـش و  خـلب  مزاع 

رـسپ دـمحم  روصنم  وبا  درک . سیـسأت  ار  يونزغ  هلـسلس  تفرگ و  تسد  رد  ار  اجنآ  تموکح  دـینادرگ و  جراخ  ناماس  نآ  یلحم  يارما 
. دش بوصنم  وا  ياج  هب  روجمیـس ، نسحلا  وبا  روصنم ، نامرف  هب  هاگنآ  تشذگرد . دش و  مومـسم  دوخ  کشزپ  تسد  هب  زین  قازرلا  دبع 

ناریا خـیرات  شزرارپ  عبانم  زا  یکی  هک  يربط  خـیرات  باتک  همجرت  هب  یناماس  ریما  نامرف  هب  یمعلب  دـمحم  یلع  وبا  يرجه  لاس 352  رد 
. تشامگ تمه  تسا ،

قاحسا نبا  فسوی  نبا  روصنم  وبا  دش . رانکرب  راک  زا  زین  یبتع  رفعج  وبا  لاس  نیمه  رد  تشذگرد . يرجه  لاس 363  رد  یمعلب  یلع  وبا 
هدهع رب  ار  کلملا  دبع  ترازو  زین  یتدم  هک 

______________________________

ص 534. همانناتسکرت ، ص 386 . هدیزگ ، خیرات  ص 362 . ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ر ك . (. 1)
227 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

«1 . » دوب یقاب  ترازو  لغش  رد  يرجه  لاس 365  ات  روصنم  نامز  رد  تشاد ،

.( 997 م - 976 .( ) ق 387 ه . - 366  ) روصنم نبا  حون  مساقلا  وبا 

روما مامز  شردام  يو  یلاسدرخ  لیلد  هب  تسشن و  ردپ  ياج  هب  تشادن ، لاس  هدزیس  زا  شیب  هک  حون  شرـسپ  روصنم  تشذگرد  زا  دعب 
لاس 367 رد  درک . بوصنم  ناـسارخ  يرالاسهپـس  هب  ار  روجمیـس  نسحلا  وبا  دوخ  تنطلـس  يادـتبا  رد  حون  تفرگ ، تسد  رد  ار  روشک 
ریزو و نیب  ببـس  نیمه  هب  درک و  باختنا  شیوخ  ترازو  هب  ار  یبتع  دمحا  نبا  هّللا  دبع  نسحلا  وبا  روجمیـس ، تفلاخم  دوجو  اب  يرجه 

ریما نامرف  هب  روجمیس  يرجه  لاس 371  رد  درک . روجمیـس  لزع  هب  راداو  ار  یناماس  ریما  یبتع  ماجنارـس  دش و  ادیپ  یترودـک  رالاسهپس 
رب يرایز  ریگمـشو  نبا  سوباق  هلودلا و  رخف  مایا  نیمه  رد  دـش . بوصنم  وا  ياج  هب  هلودـلا  ماسح  هب  بقلم  شات  سابعلا  وبا  لزع و  حون 
هاپس نیا  اما  داتـسرف ، ناشیا  کمک  هب  قیاف  يرادرـس  هب  یهاپـس  حون  دنتـساوخ . يرای  حون  زا  هلودلا  دیؤم  هلودلا و  دضع  تارواجت  دض 

گنج رد  يرجه  لاس 372  رد  اما  تفاتـش . هلودلا  دیؤم  هلباقم  هب  دوب ، نآ  هارمه  زین  وا  دوخ  هک  يرگید  هاپـس  اب  یبتع  دروخ و  تسکش 
ناملسم كرت و  كولم  زا  ناخارغب  يرجه  لاس 382  رد  درک . زورب  روشک  روما  هیلک  رد  یـشحاف  یمظنیب  یبتع  لتق  زا  دعب  دش . هتـشک 

هب یهاتوک  تدم  زا  دعب  نکیل  درک ، فرصت  ار  اراخب  دنچره  داد . تسکش  ار  حون  نایهاپس  درک و  هلمح  اراخب  هب  ناتـسکرت  رهنلا  ءاروام 
دض رب  هصاخ  قیاف  ینعی  یناماس  نارادرس  زا  رگید  یکی  اب  ناسارخ  رالاسهپس  روجمیس  نسحلا  وبا  یعضو  نینچ  رد  تشگزاب . ناتـسکرت 

. تساوخ يرای  نیکتپلآ  داماد  نیکتکبس  زا  راچان  حون  ریما  دش . دحتم  یناماس  ریما 
يرجه لاـس 387  رد  حون  ریما  داد . تسکـش  ار  روجمیـس  قیاـف و  تفاتـش و  حون  ریما  يراـی  هب  دوخ  دـنزرف  دومحم  قاـفتا  هب  نیکتکبس 

«2 . » تشذگرد
______________________________

نیدـلا دیـشر  هجاوخ  فیلأت  هیوب ، لآ  نایناماس و  نایونزغ و  خـیرات  ص 163 . راـبخالا ، نیز  ص 41 . ینیمی ، خـیرات  هـمجرت  ر ك . (. 1)
ص 14. هّللا ، لضف 

.560 ص 557 - ج 2 ، همانناتسکرت ، ص 364 . ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 95 . ینیمی ، خیرات  همجرت  ر ك . (. 2)
.9 ص 8 - يربرآ ، فیلأت  یسراف ، کیسالک  تایبدا 
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228 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 998 م - 997 .( ) ق 389 ه . - 387  ) حون نبا  روصنم  ثراحلا  وبا 

ناـخارغب دـندیزگرب . تنطلـس  هب  دوب ، هدیـسرن  دـشر  دـح  هب  زونه  هک  ار  روصنم  شدـنزرف  تکلمم  نارـس  حون ، ریما  تشذـگرد  زا  سپ 
روصنم دش . اراخب  فرصت  رومأم  قیاف  وا  نامرف  هب  دیدرگ و  دنقرمس  ریخست  مزاع  دش ، هاگآ  حون  گرم  زا  هک  یماگنه  ناتـسکرت  هاشداپ 

. دـننادرگرب دوخ  یهدـنامرف  رقم  هب  ار  روصنم  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اراخب  ناگرزب  دیـسر ، اراخب  هب  هک  یماـگنه  قیاـف  تخیرگ . اراـخب  زا 

. دـش بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  روصنم  رگید  رادرـس  نوزوتگب  درپس و  قیاف  هب  ار  روشک  روما  مامز  اراخب  هب  تعجارم  زا  سپ  روصنم 
شردارب يرجه  لاس 389  رد  دنتخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  دندرک و  روک  ریگتـسد و  ار  روصنم  نئاخ ، رادرـس  ود  نیا  هک  تشذـگن  یتدـم 

. دندناشن تنطلس  هب  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  ار  کلملا  دبع 

.( ق 389 ه .  ) حون نبا  کلملا  دبع  سراوفلا  وبا 

. دش روصنم  یغای  نارادرس  عفد  مزاع  وا  ماقتنا  نتفرگ  دصق  هب  دش ، هاگآ  روصنم  نارادرس  تنایخ  زا  نیکتکبس  رسپ  دومحم  هک  یماگنه 

. تشذگرد قیاف  يرجه  لاس 389  رد  تفای . تسد  ناسارخ  زا  یمهم  تمـسق  رب  دـش و  زوریپ  دومحم  داد ، يور  اهنآ  نیب  هک  یگنج  رد 

. دمآ ناسارخ  هب  کلملا  دبع  تیامح  هناهب  هب  زین  رـصن  ناخ  کلیا  نیـشناج  ردارب و  رـصن ، وبا  هلودلا  سمـش  ناخ  کلیا  نامز  نیمه  رد 
نیا زا  هک  نیمه  کلملا  دبع  دندش . ینادنز  ریگتـسد و  یگمه  ناخ  کلیا  نامرف  هب  دنتفر و  وا  لابقتـسا  هب  اراخب  يارما  ریاس  نوزوتگب و 
لاس رد  دش و  ینادنز  ریگتـسد و  ناخ  کلیا  ناسوساج  تسد  هب  دعب  یکدـنا  زین  وا  اما  درک ، ناهنپ  ياهناخ  رد  ار  دوخ  دـش ، هاگآ  هعقاو 

. تشذگرد نادنز  رد  يرجه   389
کلیا نایهاپس  اب  مزراوخ  رد  یتدم  تخیرگ و  نادنز  زا  حون  ریما  دنزرف  رصتنم ، لیعامسا  میهاربا  وبا  اراخب ، رب  ناخ  کلیا  طلست  زا  سپ 

. دش ضرقنم  یلکب  یناماس  تلود  يرجه  لاس 395  رد  وا  ندش  هتشک  اب  دش . هتشک  بارعا  زا  ياهلیبق  تسد  هب  ماجنارس  دیگنج و  ناخ 
«1 . » دوب ناتسیس  ناسارخ و  رهنلا و  ءاروام  لماش  نایناماس  ورملق 

______________________________

ج بابلالا ، بابل  ص 65 . ج 9 ، لماکلا ، ص 338 . هدیزگ ، خیرات  . 642 ص 640 - یقهیب ، خیرات  ر ك . (. 1)
229 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یناماس يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 295 ه . دمحا 279 - نبا  لیعامسا  . 1

ق. 301 ه . لیعامسا 295 - نبا  دمحا  . 2
ق. 331 ه . دمح 301 - نبا  رصن  . 3
ق. 343 ه . رصن 331 - نبا  حون  . 4

ق. 350 ه . حون 343 - نبا  کلملا  دبع  . 5
ق. 366 ه . حون 350 - نبا  روصنم  . 6
ق. 387 ه . روصنم 366 - نبا  حون  . 7
ق. 389 ه . حون 387 - نبا  روصنم  . 8
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ق. هدعقلا 389 ه . يذ  مهد  ات  رفص  مهدزاود  حون  نبا  کلملا  دبع  . 9
______________________________

ص 179. ج 1 ، افص ، رتکد  فیلأت  تایبدا ، خیرات  ص 574 . ج 2 ، همانناتسکرت ، ص 293 . ، 1
231 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1041 م - 918 .( ) ق 433 ه . - 316  ) رایز لآ  هملاید  مجنپ  لصف 

رب نایناماس  يالیتسا  رثا  رب  ریبک  رصان  هک  یتدم  مامت  رد  دنتـشاد . هیوب  لآ  هملاید  اب  يدایز  تبارق  هک  دناینالیگ  هداوناخ  کی  هب  بوصنم  رایز  لآ 
يافص كولس و  نسح  لیلد  هب  دینادرگ و  ناملید  یلاها  ندرک  ناملسم  فورصم  ار  دوخ  ّمه  مامت  تسیزیم ، يوزنم  ناملید  یحاون  رد  ناتـسربط 

یلع يرایز و  جیوادرم  هیوریـش و  نبا  رافـسا  یلاک و  ناکام  نازوریف و  نسح  نامعن و  نبا  یلیل  هلمج  زا  ناملید  نانکاس  رثکا  تشاد ، هک  ینطاب 
. دندش عمج  وا  رود  هیوب 

.( 934 م - 918 .( ) ق 323 ه . - 316  ) يرایز جیوادرم 

هک يرفاسم  رالاس  دزن  تفای  تیرومأم  هیوریش  نبا  رافسا  فرط  زا  ناتسربط ، حتف  زا  سپ  دوب . هیوریـش  نبا  رافـسا  نارای  زا  ادتبا  جیوادرم 
رافـسا زا  ینادـنچ  یـشوخلد  هک  جـیوادرم  نکیل  دـنک . رافـسا  اب  تعیب  هب  رـضاح  ار  وا  دورب و  تشاد ، لقتـسم  یتراما  مراـط ، یحاون  رد 

جیوادرم میمصت  زا  نایهاپس  هکنیمه  درک . شزاس  رالاس  اب  وا  دض  رب  هنامرحم  تشادن ،
232 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يرجه لاس 316  رد  همه ، نیا  اب  تخیرگ . ير  هب  نیوزق  زا  دید ، انگنت  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  رافـسا  دندیروش . رافـسا  رب  دندش ، علطم 
. تخاس دوخ  تافرصتم  همیمض  زین  ار  يرگید  دیدج  یحاون  رافسا ، ورملق  فرصت  زا  سپ  جیوادرم  دش . هتشک  ناقلاط  یکیدزن  رد 

يارب هک  یـسابع  هفیلخ  هّللاب  ردتقملا  رادرـس  بیرقلا  نوراه  اب  گنج  مزاع  سپـس  تفای . تسد  نادـمه  هب  يرجه  لاس 319  رد  هکنانچ 
ریخست رومأم  یهاپس  ناهفصا ، حتف  زا  سپ  دش . ناهفصا  مزاع  هفیلخ ، هدنیامن  تسکش  زا  سپ  دش . دوب ، هدمآ  وا  تازواجت  زا  يریگولج 

دادغب بناج  هب  يرجه  هدس 323  نشج  مسارم  ماجنا  زا  سپ  هک  دوب  نیا  يو  میمصت  دش . نکاس  ناهفـصا  رد  وا  دوخ  درک و  ناتـسزوخ 
«1 . » دش هتشک  دوخ  كرت  نامالغ  تسد  هب  لاس  نیمه  رد  دشک . رکشل 

.( 967 م - 934 .( ) ق 357 ه . - 323  ) رایز نبا  ریگمشو 

يرادمامز نارود  زا  يدایز  تدم  دندمآ . رد  رایز  نبا  ریگمـشو  رهاط  وبا  شردارب  تعاطا  هب  هاپـس  نارـس  جیوادرم ، ندش  هتـشک  زا  سپ 
جراخ وا  فرـصت  زا  ناگرگ  ير و  جیردتب  ناتـسربط ، نیمزرـس  زا  ریغ  هجیتن  رد  تشذـگ . نایناماس  هیوب و  لآ  اب  دروخودز  هب  ریگمـشو 

. دش
. تشذگرد يرجه  لاس 357  رد  ریگمشو 

.( 976 م - 967 .( ) ق 366 ه . - 357  ) ریگمشو نبا  نوتسهب 

یملید هلودلا  نکر  زا  نوتسهب  داتفا . فالتخا  سوباق  نوتسهب و  روصنم  وبا  شرسپ  ود  نیب  وا  ینیشناج  رس  رب  ریگمشو  تشذگرد  زا  دعب 
نیب فالتخا  تفرگ . نوتـسهب  يارب  ار  ناتـسربط  ناگرگ و  تموکح  نامرف  هفیلخ  زا  تساخرب و  وا  يرای  هب  هلودلا  نکر  تساوخ . يرای 

طلسم دوخ  ردپ  تافرصتم  هیلک  رب  سوباق  لاس  نیا  رد  دوب . یقاب  تسا ، نوتسهب  تشذگرد  لاس  هک  يرجه  لاس 366  ات  ریگمشو  نارسپ 
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. دش
______________________________

ص 527- ج 1 ، حلاص ، اشاپ  یلع  همجرت  نوارب ، دراودا  فیلأت  ناریا ، یبدا  خیرات  . 93 ص 33 - ج 5 ، جیربمک ، ناریا  خیرات  ر ك . (. 1)
.534

233 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1012 م - 976 .( ) ق 403 ه . - 366  ) ریگمشو نبا  سوباق  یلاعملا  سمش 

ورملق تشذگرد و  یملید  هلودلا  نکر  نامز  نیمه  رد  دش . یلاعملا  سمش  هب  بقلم  هفیلخ  فرط  زا  تنطلس ، هب  ندیـسر  زا  سپ  سوباق 
هب عمط  مشچ  هلودلا  دیؤم  هلودلا و  دضع  هک  تشذگن  يرید  دش . میـسقت  هلودـلا  رخف  و  هلودـلا ، دـیؤم  هلودـلا ، دـضع  شنارـسپ  نیب  وا 

. دنتشاذگ هلودلا  رخف  ورملق  رب  زاتوتخات  يانب  دنتخود و  هلودلا  رخف  تافرصتم 
هلمح ناگرگ  هب  وا  یپ  زا  هلودلا  دیؤم  تساوخ . يرای  سوباق  زا  تخیرگ و  ناتـسربط  هب  دیدیمن ، دوخ  رد  تمواقم  بات  هک  هلودلا  رخف 

نبا حوـن  زا  يرجه  لاس 371  رد  تخیرگ . ناسارخ  هب  دروخ و  تسکـش  سوباـق  درک ، سوباـق  اـب  هک  يدروخودز  رـصتخم  زا  سپ  درب .
ار نالیگ  ناتـسربط و  ناگرگ و  اددجم  يرجه  لاس 388  رد  دشن . وا  بیـصن  یقیفوت  مه  زاب  نکیل  تساوخ . کمک  یناماس  ریما  روصنم 

دعب يدنچ  دش و  ریسا  دوخ  نارادرس  زا  یضعب  هئطوت  ببس  هب  روکذم  لاس  رد  درک . تموکح  يرجه  لاس 403  ات  دروآرد و  فرصت  هب 
يو تیامح  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج  زا  ینوریب  ناحیر  وبا  انیـس و  نبا  تسا . رایز  لآ  ياورنامرف  نیرتروهـشم  سوباـق  دیـسر . لـتق  هب 
یّنظ ءوس  كدـنا  اب  دادیم و  لتق  هب  مکح  یناسآ  هب  دوب ، تقفـش  زا  يراع  وختـشرد و  يدرم  فاـصوا  نیا  ماـمت  اـب  دـناهدوب . رادروخرب 

«1 . » درکیم رداص  ار  ناهانگیب  نتشک  نامرف 

.( 1031 م - 1012 .( ) ق 423 ه . - 403  ) رهچونم یلاعملا  کلف 

هّللاب رداقلا  نامرف  هب  ملید ، یلاها  یهارمه  رثا  رد  رهچونم  شرسپ  سوباق ، ندش  هتشک  زا  سپ 
هب درک . ناطلس  رازگجارخ  ار  دوخ  دمآرد و  حلص  رد  زا  يونزغ  دومحم  ناطلس  اب  راک  زاغآ  زا  رهچونم  دش . ردپ  نیشناج  یـسابع  هفیلخ 

ارعش ابدا و  یماح  شیوخ  ردپ  دننام  ریما  نیا  دنار . تموکح  ناتـسربط  ناگرگ و  رد  لایخ  شیاسآ  اب  لاس  تدم 20  بیرق  ببس ، نیمه 
«2 . » تسا هتفرگ  وا  مان  زا  ار  دوخ  صلخت  ناریا  فورعم  رعاش  یناغماد  يرهچونم  دوب .

______________________________

ج 5، جیربمک ، ناریا  خـیرات  . 365 ص 363 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 273 . ج 8 ، لماکلا ، . 419 ص 392 - هدیزگ ، خـیرات  ر ك . (. 1)
.35 ص 32 -

ص 122. یقهیب ، خیرات  (. 2)
234 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1043 م - 1031 .( ) ق 435 ه . - 423  ) یلاعملا کلف  ناوریشونا 

رد راجیلاکاب  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  راجیلاکاب  شلاخ  یلاسدرخ ، لیلد  هب  دش . وا  نیـشناج  ناوریـشونا  شدنزرف  رهچونم ، زا  دعب 
مزع هب  يونزغ  دوعـسم  ناطلـس  هک  يرجه  لاس 425  رد  درک . تیعبت  لوبق  داتـسرف و  يونزغ  دوعـسم  ناطلـس  دزن  ياهدـنیامن  راک ، زاـغآ 

زا دعب  دوعسم  ناطلس  تشارفارب . دوعـسم  ناطلـس  دض  رب  نایغط  ملع  درک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  راجیلاکاب  دوب ، هتفر  ناتـسودنه  هب  داهج 
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ير هب  درک و  اهر  ار  ناگرگ  ناوریـشونا  قافتا  هب  راجیلاکاب  درک . تکرح  ناگرگ  فرط  هب  يرجه  لاس 426  رد  ناتسودنه  زا  تعجارم 
رد زا  راـجیلاکاب  دـندروخ . تسکـش  دوعـسم  ناطلـس  نایهاپـس  زا  لـمآ  ياـهیدابآ  زا  لـتان  لـحم  رد  هـک  تشذـگن  يرید  دـش . هدـنهانپ 

لرغط هک  دیـشکن  یلوط  دش . بوصنم  ناگرگ  ناتـسربط و  تموکح  هب  اددـجم  تفرگ و  رارق  ناطلـس  وفع  دروم  دـمآرد و  یهاوخرذـع 
هب ناوریـشونا  هک  نامز  نیمه  رد  دـش . جراخ  نایونزغ  تیعبت  زا  مه  راجیلاکاب  هجیتن  رد  درک و  هبلغ  يونزغ  دوعـسم  ناطلـس  رب  یقوجلس 

راجیلاکاب يریگتـسد  زا  لرغط  هک  یماگنه  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  اصخـش  درک و  ریگتـسد  ار  راـجیلاکاب  دوب ، هدیـسر  دـشر  دـح 
رد میلست  زج  ياهراچ  دنک ، تمواقم  لرغط  لباقم  رد  تسناوتیمن  هک  ناوریشونا  دیدرگ . ناتسربط  مزاع  يرجه  لاس 433  رد  دش ، هاگآ 
هب لرغط  هک  ار  يرجه  لاس 433  تقیقح  رد  دوب . یقاب  تسا ، ناوریشونا  تشذگرد  لاس  هک  يرجه  لاس 435  ات  عضو  نیا  دیدن و  دوخ 

تیفورعم ناریا  خیرات  رد  هک  يرایز  رگید  ناگدازهاش  زا  تسناد . رایز  لآ  هلـسلس  ضارقنا  لاس  دـیاب  تفای ، طلـست  ناتـسربط  ناگرگ و 
رسپ تیبرت  يارب  همانتحیـصن ، ناونع  هب  يرجه  لاس 475  رد  ار  همانـسوباق  هک  تسا  سوواکیک  یلاعملا  رـصنع  ریما  درک ، ادیپ  یـصاخ 

. دشاب هدیسر  مه  یتراما  هب  صخش  نیا  هک  تسین  مولعم  نکیل  تسا . هدرک  فیلأت  هاشنالیگ  دوخ 
. نادمه ناهفصا و  ناردنزام و  زا  دوب  ترابع  رایز  لآ  ورملق 

يرایز يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 323 ه . رایز 316 - نبا  جیوادرم  جاجحلا  وبا  . 1
ق. 357 ه . رایز 323 - نبا  ریگمشو  رهاط  وبا  . 2

235 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ق. 366 ه . ریگمشو 357 - نبا  نوتسهب  هلودلا  ریهظ  . 3

ق. 403 ه . ریگمشو 366 - نبا  سوباق  نسحلا  وبا  یلاعملا  سمش  . 4
ق. 423 ه . سوباق 403 - نبا  رهچونم  یلاعملا  کلف  . 5

ق. 435 ه . رهچونم 423 - نبا  ناوریشونا  . 6
ق. ناوریشونا 435 ه . نبا  ناتسج  . 7

237 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1055 م - 932 .( ) ق 447 ه . - 320  ) هیوب لآ  هملاید  مشش  لصف 

هراشا

ربتعم ياههلـسلس  زا  هیوب  لآ  دـش . لیکـشت  ریگیهام  هیوب  نادـنزرف  دـمحا ، نسح و  یلع و  ياهمان  هب  ردارب  هس  تسد  هب  هیوب  لآ  هلـسلس 
يادـتبا تشاد . ماود  يرجه  مجنپ  نرق  ات  ناریا ، رب  ناکرت  هلـسلس  رارقتـسا  ات  درک و  روهظ  اـفلخ  تردـق  طاـطحنا  رثا  رب  هک  تسا  یناریا 
تموکح هب  ادـتبا  یلع  يو  نامرف  هب  هک  تسا  نامز  نیمه  رد  اریز  تسناد . يراـیز  جـیوادرم  روهظ  ناـمز  زا  دـیاب  ار  هلـسلس  نیا  تردـق 

رب درک و  فرـصت  ار  ناهفـصا  ناـشاک و  ير و  نسح ، ینعی  یلع  رگید  ردارب  تخاـت . ناهفـصا  هب  سپـس  دـش و  بوصنم  فلد  وبا  جرک 
تقو هفیلخ  درب . هلمح  دادـغب  هب  يرجه  لاس 334  رد  نامرک  فرـصت  زا  سپ  هک  دوب  رتکچوک  ردارب  دـمحا  تفای . تموکح  مجع  قارع 

زا تقیقح  رد  دینادرگ . بقلم  هلودلا  نکر  هب  ار  نسح  هلودلا و  دامع  هب  ار  یلع  هلودلا ، زعم  هب  ار  دمحا  دیدرگ و  میلـست  هّللاب  یفکتـسم 
لآ هلـسلس  هلودلا ، نکر  هلودلا و  زعم  تشذـگرد  زا  دـعب  دـندوب . هیوب  لآ  ناهاشداپ  عیطم  تهجره  زا  یـسابع  يافلخ  دـعب ، هب  نامزنیا 
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: دش میسقت  هبعش  هس  هب  هیوب 
. هلودلا دامع  نانیشناج  ینعی  سراف  هملاید  فلا -

238 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. هلودلا زعم  نانیشناج  ینعی  ناتسزوخ  نامرک و  قارع و  هملاید  ب -

. هلودلا نکر  نانیشناج  ینعی  ناهفصا  ير و  هملاید  ج -

.( 1055 م - 949 .( ) ق 447 ه . - 338  ) سراف هملاید  فلا -

هراشا

. تفای الیتسا  سراف  رب  يرجه  لاس 320  رد  هک  تسا  هلودلا  دامع  سراف ، یملید  ریما  نیلوا 
لاس 338 رد  هلودلا  دامع  تشذگرد  زا  دعب  درک . دوخ  نیـشناج  ار  هلودلا  نکر  گرزب  رـسپ  هلودلا  دضع  دـنزرف ، نتـشادن  لیلد  هب  يو 

جیلخ یبونج  یحاون  اـت  ار  دوخ  تافرـصتم  هریاد  فرـصت و  ار  ناـمرک  يرجه  لاس 357  رد  تسـشن . يو  ياج  هب  هلودـلا  دـضع  يرجه 
هب دـیدیمن ، دوخ  رد  تمواقم  بات  هک  هلودـلا  رخف  درک . تکرح  نادـمه  ير و  بناج  هب  سپـس  داد . هعـسوت  ناـمع  نیمزرـس  سراـف و 

هلودلا رخف  قافتا  هب  سوباق  تخات . سوباق  ورملق  ینعی  ناگرگ ، هب  هلودلا  دـضع  يرجه  لاس 371  رد  دش . هدنهانپ  ریگمـشو  نبا  سوباق 
«1 . » تشذگرد دادغب  رد  يرجه  لاس 379  رد  هلودلا  دضع  دنداهن . ناسارخ  بناج  هب  يور  دندرک و  اهر  ار  ناگرگ 

.( 989 م - 983 .( ) ق 379 ه . - 373  ) هلودلا فرش 

دوخ ناردارب  زا  یکی  تفلاخم  اب  یلو  تسـشن . ردپ  ياج  هب  هلودلا  ماصمـص  هب  بقلم  نابزرم  راجیلاک  وبا  شدنزرف  هلودلا  دضع  زا  دـعب 
. دش ورهبور  هلودلا  فرش  مان  هب 

رد دروخ و  تسکش  وا  زا  دیگنج و  هاشنامرک  رد  هیونسح  نیدلا  ردب  اب  يرجه  لاس 377  رد  هلودلا  ماصمص  رب  هبلغ  زا  دعب  هلودلا  فرش 
. تشذگرد يرجه  لاس 379  رد  هلودلا  فرش  دش . طلسم  مجع  قارع  نیمزرس  زا  یمهم  تمسق  رب  نیدلا  ردب  هجیتن 

______________________________

ص 27. ج 3 ، بدالا ، تناحیر  . 418 ص 415 - هدیزگ ، خیرات  دعب ، هب  لاس 312  ثداوح  لماکلا ، ر ك . (. 1)
ص 115. ریمدناوخ ، فیلأت  ءارزولا ، روتسد  ص 133 . هیقابلا ، راثآ  . 427 ص 423 - ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ص 75 . ج 5 ، یلکرز ، مالعالا 
.128 ص 125 - لابقا ، سابع  همجرت  لوب ، یلناتسا  فیلأت  مالسا ، نیطالس  تاقبط  ص 322 . روابماز ، فیلأت  نارایرهش ، افلخ و  همانبسن 

ص 317. ج 4 ، مالعا ، سوماق 
ص 364. ج 1 ، ناکلخ ، نبا  فیلأت  نایعا ، تایفو 

239 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1012 م - 989 .( ) ق 403 ه . - 379  ) هلودلا ءاهب 

يو دش . هجاوم  هلودلا  ماصمص  هلودلا و  ءاهب  ینعی  دوخ  نایومع  تفلاخم  اب  اما  دش ، وا  نیشناج  یلع  ریما  شدنزرف  هلودلا  فرـش  زا  دعب 
يرجه لاس 380  رد  هلودـلا  ءاـهب  دـش . هتـشک  هلودـلا  ءاـهب  ناـمرف  هب  هک  دیـشکن  یلوط  داد ، رارق  هلودـلا  ءاـهب  هاـنپ  رد  ار  دوخ  دـنچره 
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زا لصوم  یحاون  يرجه  لاس 379  رد  هلودلا  ءاهب  تنطلـس  لیاوا  رد  درک . هبلغ  هلودلا  ماصمـص  دوخ  ردارب  رب  درک و  حتف  ار  ناتـسزوخ 
نکیل دمآرد . يرافـص  دمحا  نبا  فلخ  ریما  فرـصت  هب  زین  نامرک  يرجه  لاس 381  رد  هک  دیـشکن  یلوط  دش . جراخ  هیوب  لآ  فرـصت 

رد هلودلا  ءاهب  دروآرد . دوخ  فرصت  هب  اددجم  يرجه  لاس 390  رد  ار  نامرک  يرجه و  لاس 382  رد  ار  لصوم  هلودلا  ءاهب  دعب  یکدنا 
. تشذگرد يرجه  لاس 403 

.( 1024 م - 1012 .( ) ق 415 ه . - 403  ) هلودلا ناطلس 

نایهاپس شروش  هجیتن  رد  يرجه  لاس 411  رد  دش . وا  نیشناج  هلودلا  ناطلس  هب  بقلم  عاجش  وبا  شرسپ  هلودلا ، ءاهب  تشذگرد  زا  دعب 
. دندرک باختنا  يریما  هب  ار  هلودلا  فرشم  یلع  وبا  شکچوک  ردارب  وا  ياج  هب  دش و  رانکرب  راک  زا  هلودلا  ناطلس  دادغب ،

.( 1048 م - 1024 .( ) ق 440 ه . - 415  ) نابزرم راجیلاک  وبا 

. درک تموکح  نامرک  ناتسزوخ و  زا  یتمسق  سراف و  رب  رگید  لاس  هس  تدم  بیرق  دش ، رانکرب  دادغب  تراما  زا  هلودلا  ناطلـس  هکنآ  اب 
یحاون رد  نابزرم ، راجیلاک  وبا  یعدـم  تسـشن . وا  ياج  هب  ناـبزرم  راـجیلاک  وبا  ماـن  هب  شرـسپ  تشذـگرد و  يرجه  لاـس 415  رد  يو 

لاس ات  دادغب  زاوها و  فرصت  رس  رب  ود  نیا  نیب  شکمشک  دوب . هلودلا  فرشم  یلع  وبا  دنزرف  هلودلا  لالج  رهاط  وبا  قارع ، ناتـسزوخ و 
اب دادغب  یلاها  زا  يدایز  هدع  هکنیا  اب  هلودلا  لالج  گرم  زا  سپ  دندرک . حلـص  رگیدـکی  اب  لاس  نیا  رد  هکنآ  ات  دوب ، یقاب  يرجه   428

. دـش هلودـلا  لالج  نیـشناج  درک و  تسدـمه  دوخ  اـب  ار  وا  هاپـس  نارـس  راـجیلاک ، وبا  دـندرک ، تعیب  روصنم  وبا  زیزعلا  کـلملا  شرـسپ 
هیوکاک و نادناخ  دارفا  اب  ییاهدروخ  دز و  دوخ  ینارمکح  نارود  رخاوا  رد  دیشک . لوط  يرجه  لاس 440  ات  راجیلاک  وبا  ییاورنامرف 

240 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لرغط اب  يرجه  لاس 439  رد  راجیلاک  وبا  دندش . طلسم  ناریا  كاخ  زا  یگرزب  تمسق  رب  هقجالس  مایا  نیمه  رد  اما  درک ، هقجالس  نارس 

. دندمآرد هقجالس  تیعبت  تحت  سراف  هملاید  دعب ، هب  نامز  نیا  زا  تقیقح  رد  درک . حلص  یقوجلس 

.( 1055 م - 1048 .( ) ق 447 ه . - 440  ) میحر کلم 

اب يرادـمامز  يادـتبا  رد  اما  تسـشن ، وا  ياج  هب  میحر  کلم  هب  بقلم  زوریف  ورـسخ  رـصن  وبا  شدـنزرف  راـجیلاک  وبا  تشذـگرد  زا  دـعب 
تراسا هب  هک  دیـشکن  یلوط  دروخ و  تسکـش  لرغط  نایهاپـس  زا  میحر  کـلم  يرجه  لاس 443  رد  دـش . هجاوم  دوخ  ناردارب  تفلاـخم 

هبعـش نیا  تموکح  نایاپ  دیاب  ار  يرجه  لاس 447  تقیقح  رد  تسا . سراف  هملاید  نادناخ  زا  درف  نیرخآ  يو  دـمآرد . یقوجلـس  لرغط 
. تسناد هملاید  زا 

سراف هملاید  يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 338 ه . هیوب 320 - نبا  یلع  نسحلا  وبا  هلودلا ، دامع  . 1
ق. 372 ه . هلودلا 338 - نکر  نبا  ورسخ  هانپ  عاجش  وبا  هلودلا ، دضع  . 2

ق. 379 ه . هلودلا 372 - دضع  نبا  لیذ  ریش  سراوفلا  وبا  هلودلا ، فرش  . 3

ق. 388 ه . هلودلا 379 - دضع  نبا  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا ، ماصمص  . 4
ق. 403 ه . هلودلا 388 - دضع  نبا  رصن  وبا  هلودلا ، ءاهب  . 5
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ق. 415 ه . هلودلا 403 - ءاهب  نبا  عاجش  وبا  هلودلا ، ناطلس  . 6
ق. 440 ه . هلودلا 415 - ناطلس  نبا  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا ، دامع  . 7

ق. 447 ه . نابزرم 440 - راجیلاک  وبا  نبا  زوریف  ورسخ  رصن  وبا  میحر  کلم  . 8

ناتسزوخ قارع و  هملاید  ب -

زا دعب  دندرکیم . تموکح  نامرک  ناتسزوخ و  برع و  قارع  ياهنیمزرس  رب  شنانیشناج  هلودلا و  زعم  ینعی  قارع ، هملاید  زا  هبعـش  نیا 
تسکش هلودلا  دضع  زا  يرجه  لاس 367  رد  دش . ردپ  نیشناج  رایتخب  هلودلا  زع  شرسپ  يرجه  لاس 356  رد  هلودلا  زعم  گرم 

241 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاس ات  هلودلا  دضع  نانیشناج  روکذم ، ياهنیمزرس  فرصت  رس  رب  دیدرگ . هلودلا  دضع  ورملق  همیمض  شتافرصتم  دش و  هتشک  دروخ و 

. دنتشاد يریگرد  فالتخا و  هشیمه  رگیدکی  اب  يرجه   448

ناهفصا نادمه و  ير و  هملاید  ج -

هراشا

نادنزرف نیب  ار  دوخ  ورملق  يرجه  لاس 366  رد  يو  دش . هلودلا  نکر  مهس  ناهفصا  نادمه و  ير و  هیوب ، نادنزرف  تافرصتم  میسقت  رد 
هک درک  شرافـس  نانآ  هب  تشاذگاو و  هلودـلا  رخف  هب  ار  نادـمه  ير و  هلودـلا و  دـیوم  هب  ار  ناهفـصا  درک : میـسقت  وحن  نیدـب  شیوخ 

«1 . » دننک تعاطا  درکیم ، تموکح  نامرک  سراف و  رب  هک  هلودلا  دضع  دوخ  رتگرزب  ردارب  زا  لاح  همه  رد  هشیمه و 

يرادمامز تدم  مان و 

ق. 367 ه . رایتخب 356 - هلودلا  زع  . 1
ق. 372 ه . هلودلا 368 - دضع  . 2

ق. 379 ه . هلودلا 372 - دضع  نبا  هلودلا  فرش  . 3
ق. 403 ه . هلودلا 379 - دضع  نبا  هلودلا  ءاهب  . 4

ق. 415 ه . هلودلا 403 - ءاهب  نبا  هلودلا  ناطلس  . 5
ق. 416 ه . هلودلا 412 - ءاهب  نبا  هلودلا  فرشم  . 6

ق. 435 ه . هلودلا 416 - فرشم  نبا  هلودلا  لالج  رهاط  وبا  . 7
ق. 440 ه . راجیلاک 427 - وبا  میحر  کلم  . 8

ق. 419 ه . هلودلا 403 - ءاهب  نبا  هلودلا  ماوق  . 9
ق. 440 ه . هلودلا 419 - ناطلس  نبا  راجیلاک  وبا  . 10

______________________________

خیرات ج 3 . یکرت ، مالعالا  سوماـق  ص 369 ، ج 2 ، ریـسلا ، بیبح  ص 135 - ج 2 ، ممالا ، براـجت  ص 133 ، هیقابلا ، راـثآ  ر ك . (. 1)
.437 ، 428 ص 427 ، یسیفن ، دیعس  فیلأت  یکدور  راعشا  لاوحا و  - 92 ، 19 ص 11 ، ناهفصا ، نساحم  همجرت  ص 359 - ناتسیس ،

242 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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ق. 448 ه . راجیلاک 440 - وبا  نبا  نوتس  دالوف  روصنم  وبا  . 11

.( 1073 م - 983 .( ) ق 466 ه . - 373  ) هلودلا دیوم 

هب هلودلا  رخف  هکنیا  هب  رظن  تشاذگ . هلودلا  رخف  ورملق  رد  ار  زاتوتخات  يانب  هلودلا  دضع  نامرف  هب  هلودـلا  دـیوم  يرجه  لاس 371  رد 
مه ار  ناتـسربط  زا  یتمـسق  ناگرگ  نیمزرـس  زا  هتـشذگ  درک و  زواجت  سوباق  تافرـصتم  هب  هلودلا  دـیوم  درب ، هانپ  ریگمـشو  نبا  سوباق 

تموکح ناتـسربط  ناـگرگ و  مجع و  قارع  ماـمت  رب  هلودـلا  دـضع  فرط  زا  يرجه  لاس 372  اـت  تخاـس و  شیوخ  تافرـصتم  همیمض 
. دش لقتسم  یلکب  روکذم  ياهنیمزرس  هلودلا  دضع  گرم  زا  دعب  درکیم .

«1 . » درکیم هرادا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  ورملق  روما  داّبع ، نبا  بحاص  دوخ  ریبدتاب  ریزو  ینادراک  تیافک و  رثا  رب  هلودلا  دیوم 

.( 988 م - 976 .( ) ق 378 ه . - 366  ) هلودلا رخف 

گرزب هک  هلودـلا  رخف  تنطلـس  اب  نامز  نیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  روشک  ناگرزب  داّبع  نبا  بحاص  هلودـلا ، دـیوم  تشذـگرد  زا  دـعب 
. تفرگ تسد  رد  ار  تموکح  مامز  دمآ و  ناجرج  هب  روباشین  زا  يرجه  لاس 373  رد  هلودلا  رخف  دننک . تقفاوم  دوب ، هیوب  لآ  نادناخ 

«2 . » تشذگرد ير  رد  يرجه  لاس 385  رد  هکنآ  ات  دوب ، یقاب  هلودلا  رخف  ترازو  ماقم  رد  نانچمه  دابع ، نبا  بحاص 

.( 1029 م - 597 .( ) ق 420 ه . - 387  ) هلودلا دجم 

، یلاسدرخ لیلد  هب  دش . وا  نیـشناج  تشادن ، لاس  راهچ  زا  شیب  هک  هلودلا  دـجم  هب  بقلم  متـسر  بلاط  وبا  شرـسپ  هلودـلا  رخف  زا  دـعب 
هدیس دیچیپرس . دوخ  ردام  نامرف  زا  دیسر ، دشر  دح  هب  هک  یماگنه  هلودلا  دجم  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  نوتاخ  هدیس  شردام 

______________________________

.43 - 40 ج 5 ، جیربمک ، ناریا  خیرات  (. 1)
93 زیورپ ص 92 - سابع  فیلأت  نایونزغ  هملاید و  خیرات  . 43 ص 42 - ج 5 ، جیربمک ، ناریا  خیرات  ر ك . (. 2)

243 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ریگتسد ار  هلودلا  دجم  هیونسح ، نیدلا  ردب  تدعاسم  رثا  رد  دش و  ناریا  یبرغ  یحاون  راپسهر  سپس  تفر و  كرطب  هعلق  هب  ادتبا  نوتاخ 

دجم اددجم  داتسرف و  نادمه  هب  ار  وا  درک ، ادیپ  فالتخا  زین  هلودلا  سمش  اب  هک  دیشکن  یلوط  اما  درک ، وا  نیـشناج  ار  هلودلا  سمـش  و 
وا تعاطا  زا  نایهاپـس  شرداـم  تشذـگرد  زا  دـعب  درک . تموکح  ير  رد  يرجه  لاس 420  ات  هلودلا  دـجم  دـناشن . تراما  هب  ار  هلودـلا 

ار هلودلا  دجم  دمآ و  ير  هب  اصخـش  يرجه  لاس 420  رد  دومحم  دش . لسوتم  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هب  هلودلا  دجم  دـندرک . یچیپرس 
«1 . » تشاد مالعا  ار  نادمه  ير و  هملاید  ییاورنامرف  نایاپ  لمع  نیا  اب  تقیقح  رد  درک . نینزغ  هناور 

.( 1021 م - 997 .( ) ق 412 ه . - 387  ) هلودلا سمش 

، درکیم تموکح  هاشنامرک  نادمه و  رد  نوتاخ  هدیس  شردام  نامرف  هب  دوخ  ردپ  گرم  زا  دعب  هک  هلودلا  رخف  رگید  رسپ  هلودلا  سمش 
ناریا خیرات  رد  هلودلا  سمش  ییاورنامرف  نارود  تیمها  درک . دوخ  تافرصتم  همیمض  زین  ار  هیونـسح  نادرک  ورملق  يرجه  لاس 405  رد 

. تشاد هدهع  هب  انیس  یلع  وبا  یناریا  ردقیلاع  فوسلیف  میکح و  ار  وا  ترازو  یتدم  هک  تسا  تهج  نادب  رتشیب 
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.( 1023 م - 1021 .( ) ق 414 ه . - 412  ) هلودلا ءامس 

. تخات هیحان  نادـب  درجورب  فرـصت  يارب  يرجه  لاس 414  رد  يو  تسا . هلودلا  سمـش  رـسپ  هلودلا  ءامـس  نادـمه  هملاید  درف  نیرخآ 
. درک ریگتسد  ار  هلودلا  ءامس  دیشک و  رکشل  نادمه  هب  هلودلا  ءالع  تساوخ . يرای  ناهفصا  مکاح  هلودلا  ءالع  زا  لحم  نآ  مکاح 

، نالیگ هیوب ، لآ  هلـسلس  تموکح  ورملق  تفای . ناـیاپ  يرجه  لاس 414  رد  دنتـشاد ، ییاورنامرف  نادـمه  رد  هک  زین  هبعـش  نیا  تموکح 
. دوب ناتسزوخ  نامرک و  ناهفصا ، سراف ، نادمه ، ير ،

______________________________

لاس 420 عیاقو  لماکلا ، . 398 ص 397 - صصقلا ، خیراوتلا و  لمجم  . 429 ص 426 - هدیزگ ، خیرات  ر ك . (. 1)
245 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1186 م - 962 .( ) ق 582 ه . - 351  ) نایونزغ متفه  لصف 

هراشا

يروشک و نارـس  نیب  فالتخا  زورب  یناماس و  ناهاش  یکدوک  و  یتلود ، هاگتـسد  رد  داژنكرت  نامالغ  طلـست  نایناماس ، دـهع  رخاوا  رد 
فرص يرجه  لاس 370  دودح  رد  یناماس  نارادمامز  تاقوا  رتشیب  دننامرد . روشک  هرادا  يارب  روما  يایلوا  هک  دش  نآ  بجوم  يرکـشل ،

رالاسهپـس بجاـح  نیکتپلآ  حون و  نبا  روصنم  ناـیم  هک  یمهاـفت  ءوـس  هلمج ، زا  دـشیم . نیطالـس  رب  شروـش  رگیدـکی و  اـب  تفلاـخم 
هلسلس ساسا  يرجه  لاس 351  رد  نینزغ  رهش  رد  دوش و  ناتـسناغفا  راپـسهر  ناسارخ  زا  نیکتپلآ  هک  دش  نآ  ببـس  دمآ ، دیدپ  ناسارخ 

زا دعب  دوب و  داهج  مرگرس  ناتسناغفا  یقرش  ناتسهوک  یحاون  لباک و  دودح  رد  نیکتپلآ  يرجه  لاس 351  زا  دنک . يزیریپ  ار  يدیدج 
ياهرهـش لاس  نیمه  رد  دش . هنزغ  رادمامز  نیکتپلآ  داماد  نیکتکبـس  يرجه  لاس 366  رد  دیسر . تموکح  هب  قاحسا  شرـسپ  وا  گرم 

، دوب هنزغ  مزاع  خـلب  زا  هک  یماـگنه  يرجه  لاـس 387  رد  يو  داد . رارق  دوخ  تختیاـپ  ار  خـلب  رهـش  درک و  فرـصت  ار  رادـصق  تسب و 
. تشذگرد

246 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1030 م - 907 .( ) ق 421 ه . - 387  ) نیکتکبس نبا  دومحم  مساقلا  وبا 

روباشین رد  شردـپ  گرم  ماگنه  هک  دومحم  شردارب  نکیل  تسـشن ، وا  ياج  هب  لیعامـسا  شگرزب  رـسپ  نیکتکبـس  تشذـگرد  زا  دـعب 
مامت داد و  تسکش  ار  لیعامـسا  رهـش  نآ  یکیدزن  رد  داهن و  نینزغ  هب  يور  یهاپـس  اب  تفرن و  راب  ریز  دوب ، ناسارخ  روما  هرادا  مرگرس 

. دروآرد دوخ  فرصت  تحت  ار  نایونزغ  تافرصتم 
نبا فلخ  يرجه  لاس 393  رد  دش . بقلم  هلملا  نیما  هلودلا و  نیمی  هب  یسابع  هفیلخ  رداقلا  فرط  زا  امسر  يرجه  لاس 389  رد  دومحم 

هب رهنلا  ءاروام  نایناماس ، ضارقنا  زا  دعب  تخاس . شیوخ  تافرـصتم  همیمـض  ار  ناتـسهق  داد و  تسکـش  ار  ناتـسیس  ریما  يرافـص  دمحا 
نیا اما  تفرگ ، رارق  اهنآ  ورملق  نیب  زرم  نوحیج  هناخدور  تفرگ و  ینز  هب  ار  رصن  رتخد  دومحم ، نامزنیا  رد  دمآرد و  نایناخ  فرـصت 

رتک تشد  رد  نیفرط  نیب  یتخـس  گنج  دش و  ناسارخ  حتف  مزاع  ناخ  رـصن  يرجه  لاس 396  رد  اریز  تشادن ، یماود  نادـنچ  هحلاصم 
ات دعب  هب  خیرات  نیا  زا  اریز  تسا ، نایونزغ  خیرات  ياهدادیور  نیرتمهم  زا  یکی  گنج  نیا  دش . رجنم  نایناخ  تسکـش  هب  هک  داتفا  قافتا 
هب دوب ، ناینومام  فرـصت  رد  هک  ار  مزراوخ  يرجه  لاس 408  رد  دومحم  تفر . نیب  زا  ناسارخ  بناج  زا  نایناخ  زواـجت  هقجالـس  نارود 

تانموس هناختب  حتف  اهنآ  نیرتمهم  دیشک . رکـشل  ناتـسودنه  هب  راب   12 يرجه ،  416 ياهلاس 392 - هلـصاف  رد  درک . مضنم  دوخ  ورملق 
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يرادمامز نارود  هب  تفرگ و  یملید  هلودلا  دجم  زا  ار  ناهفـصا  ير و  يرجه  لاس 420  رد  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 416  رد  هک  تسا 
. داد نایاپ  هیوب  لآ  زا  هبعش  نیا 

، وا لزع  زا  سپ  دوـب . یقاـب  تمـس  نیا  رد  يرجه  لاس 401  اـت  يو  تشاد . هدـهع  هب  ینیارفـسا  ساـبعلا  وبا  ار  دومحم  ترازو  ادـتبا  رد 
لاکیم نبا  دـمحم  نبا  نسح  یلع  وبا  لزع و  ار  يو  يرجه  لاس 415  رد  اما  درپس . يدنمیم  نسح  نبا  دـمحا  هب  ار  دوخ  ترازو  دومحم 

راچد لس  ضرم  هب  دوب ، هدـش  ناوتان  هتـسخ و  دایز ، ياهترفاسم  رثا  رد  هک  دومحم  دـینادرگ . بوصنم  وا  ياج  هب  ار  کنـسح  هب  فورعم 
. تشذگرد يرجه  لاس 421  رد  ضرم  نیمه  رثا  رب  دش و 

247 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( ق لاوش 421 ه . ات  رخالا  عیبر  زا   ) دومحم نبا  دمحم  ناطلس 

رظنره زا  ار  دوعسم  نوچ  روشک  ناگرزب  دیدرگ . نینزغ  راپسهر  ناهفـصا  زا  دش و  وا  نیـشناج  دمحم  شرـسپ  دومحم  تشذگرد  زا  دعب 
لاس ات  وا  دندرک . ینادنز  ياهعلق  رد  ار  وا  ندرک ، روک  زا  سپ  ریگتـسد و  ار  دمحم  يرجه  لاس 421  رد  دنتسنادیم  دمحم  زا  رتهتسیاش 

هار لوط  رد  تفرگ . شیپ  ار  ناتـسودنه  هار  دوب ، هدـش  زجاـع  نایقوجلـس  عفد  زا  هک  دوعـسم  لاـس  نیا  رد  دوـب و  نادـنز  رد  يرجه   432
هک یماگنه  دندناشن . تنطلـس  هب  ار  انیبان  دمحم  رگید  راب  دندرک و  ینادنز  ار  دوعـسم  تراغ و  ار  یتنطلـس  نئازخ  شنایهاپـس  زا  ياهدع 

. تشک ار  وا  يو  رب  هبلغ  زا  سپ  تفر و  دمحم  شیوخ  يومع  گنج  هب  یهاپس  اب  دش ، علطم  هثداح  نیا  زا  دوعسم  ناطلس  رسپ  دودوم 

.( 1040 م - 1030 .( ) ق 432 ه . - 421  ) دومحم نبا  دوعسم  ناطلس 

لاس 424 ات  هک  درک  بوصنم  دوخ  ترازو  هب  ار  يدـنمیم  مساقلا  وبا  هجاوخ  تسـشن و  تخت  هب  دوعـسم  دـمحم ، ندـش  ینادـنز  زا  سپ 
هب يرجه  لاس 426  رد  درک . فرـصت  دنـس  دودح  ات  ار  نارکم  دوعـسم ، ناطلـس  يرجه  لاس 422  رد  دوب . یقاـب  تمـس  نیا  رد  يرجه 

بولغم ار  يو  درک ، ناوریـشونا  تسرپرـس  راجیلاک  وبا  اب  هک  یگنج  رد  تخاـت و  دوب ، راـیز  لآ  ورملق  هک  ناتـسربط  ناـگرگ و  نیمزرس 
. دندرک حلص  رگیدکی  اب  نیفرط  نکیل  تخاس .

رد دروآرد . دوخ  فرصت  هب  دوب ، هدش  عقاو  باجنپ  یقرشبونج  رد  هک  ار  ییاههعلق  دیشک و  رکـشل  ناتـسودنه  هب  لاس 428  رد  دوعسم 
دوعـسم دننک . تماقا  ناسارخ  رد  هک  دندرک  اضاقت  دوعـسم  زا  دنتـشاد ، تنوکـس  نوحیـس  دور  فارطا  رد  هک  یقوجلـس  ناکرت  نامزنیا 

هک يرگید  گنج  رد  يرجه  لاس 431  رد  تفرگ و  ار  روباشین  یقوجلـس ، لرغط  لاس 429  رد  دمآرد . گنج  رد  زا  نانآ  اب  تفریذـپن و 
تسد هب  يرجه  لاس 432  رد  دش  هتفگ  هک  روطنامه  تخیرگ و  ناتسودنه  هب  دروخ و  تسکش  دوعـسم  داتفا ، قافتا  ناقنادند  لحم  رد 

. دیسر لتق  هب  دعب  یمک  دش و  ینادنز  شنامالغ  زا  ياهدع 
248 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1049 م - 1040 .( ) ق 442 ه . - 432  ) دوعسم نبا  دودوم  ناطلس 

ینز هب  ار  دواد  کـیب  يرغج  رتـخد  دـمآرد و  یتـسود  رد  زا  هقجالـس  اـب  تشگرب و  نینزغ  هب  دوخ  يومع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  دودوـم 
راپـسهر یهاپـس  دودوم  نامرف  هب  يرجه  لاـس 435  رد  دـندرکن . يراددوـخ  دواد  ورملق  هب  زاـتوتخات  زا  هقجالـس  همه  نیا  اـب  تفرگ .

رب یملید  راجیلاک  وبا  رهنلا و  ءاروام  كرت  كولم  اب  دودوم  يرجه  لاس 441  رد  دیدرگ . نالسراپلآ  بولغم  هاپس  نیا  اما  دش ، ناسارخ 
جنلق ضرم  هب  ناسارخ  هب  ندیـسر  زا  لبق  نکیل  دـنک . هاتوک  ناسارخ  زا  ار  هقجالـس  تسد  اهنآ  کمک  هب  ات  دـش ، دـحتم  هقجالـس  دـض 

. تشذگرد دش و  راچد 
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.( 1049 م .( ) ق ناضمر 441 ه . ات  بجر   ) دودوم نبا  دوعسم  دوعسم و  نبا  یلع 

وبا هک  ار  وا  يومع  زور  جنپ  زا  دعب  دندیزگرب و  تنطلـس  هب  یناث  دوعـسم  مان  هب  ار  وا  ریغـص  دنزرف  روشک  ناگرزب  دودوم ، گرم  زا  دـعب 
. دندرک کیرش  تنطلس  رد  يو  اب  تشاد ، مان  دوعسم  نبا  یلع  نسحلا 

تسب زا  دربیم ، رس  هب  نادنز  رد  دوعسم  ناطلس  تایح  مایا  رد  هک  دیشرلا  دبع  مان  هب  دومحم  ناطلـس  نادنزرف  زا  یکی  هک  دیـشکن  یلوط 
. دش بحاص  ار  جات  تخت و  دیدرگ و  نینزغ  راپسهر 

.( 1025 م - 1028 .( ) ق 444 ه . - 441  ) نیکتکبس نبا  دومحم  دیشرلا  دبع 

. تشاد رارق  لرغط  ذوفن  تحت  دوب و  ریبدت  زا  يراع  تیافکیب و  يدرم  دیشرلا  دبع 
لتق هب  يوـنزغ  ناـگدازهاش  زا  رگید  نت  قافتا 9  هب  تخاـس و  ریگتـسد  ار  دیـشرلا  دـبع  هدرک ، هدافتـسا  دوخ  تیعقوم  زا  لرغط  نیارباـنب 

. دناسر
. دش هتشک  يونزغ  نامالغ  زا  یکی  تسد  هب  دیشکن و  لوط  زور  زا 40  شیب  لرغط  يرادمامز  تدم 

249 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1032 م - 1025 .( ) ق 451 ه . - 444  ) دومحم نبا  دوعسم  نبا  دازخرف 

هب دوخ  تنطلـس  تدم  رد  دازخرف  دـندیزگرب . تنطلـس  هب  ار  دوعـسم  ناطلـس  رـسپ  دازخرف  روشک ، ناگرزب  لرغط ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
. دروخ تسکش  کیب  يرغج  زا  نکیل  درک ؛ ریسا  ار  نالسراپلآ  نارادرس  زا  یکی  دیشک و  رکشل  ناسارخ 

.( 1098 م - 1059 .( ) ق 492 ه . - 451  ) دومحم نبا  دوعسم  نبا  نیدلا  ریهظ 

یقوجلس کیب  يرغج  اب  شزاس  هلودلا  ریهظ  مادقا  نیلوا  تسشن . وا  ياج  هب  هلودلا  ریهظ  هب  بقلم  میهاربا  شردارب  دازخرف  گرم  زا  دعب 
هتـشادن مه  ياهنیمزرـس  هب  عمط  مشچ  هجو  چیه  هب  دنوش و  هتخانـش  نآ  کلام  دنراد  فرـصت  رد  ار  هچره  هک  دندرک  قفاوت  نیفرط  دوب .

. دنشاب
. تفای قیفوت  ناتسودنه  رد  هعلق  دنچ  حتف  هب  يرجه  لاس 472  رد  هلودلا  ریهظ 

.( 1115 م - 1098 .( ) ق 509 ه . - 492  ) میهاربا نبا  دوعسم  هلودلا  ءالع 

تموکح هب  ار  دوخ  دنزرف  دازریش  هلودلا ، دضع  ریما  راک ، زاغآ  رد  تسشن . تنطلس  تخت  هب  هلودلا  ریهظ  تشذگرد  زا  دعب  هلودلا  ءالع 
. دینادرگ بوصنم  ناتسودنه 

.( 1117 م - 1115 .( ) ق 511 ه . - 509  ) میهاربا نبا  دوعسم  نبا  هاش  نالسرا 

ار دازریـش  نالـسرا  دش . هجاوم  دازریـش  دوخ  ردارب  تفلاخم  اب  اما  تسـشن ، وا  ياج  هب  نالـسرا  شدنزرف  هلودلا  ءالع  تشذگرد  زا  دـعب 
مارهب يرجه  لاس 511  رد  درک . ینادنز  ار  دوخ  رگید  ناردارب  دش ، هدنهانپ  ناسارخ  رد  رجنـس  ناطلـس  هب  هک  هاش  مارهب  زا  ریغ  تشک و 

. دیسر تنطلس  هب  هاش  مارهب  رجنس ، کمک  هب  دروخ و  تسکش  اهنآ  زا  هاش  نالسرا  دنداهن . يور  نینزغ  هب  رجنس  قافتا  هب  هاش 
250 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 1153 م - 1117 .( ) ق 548 ه . - 511  ) دوعسم نبا  هاش  مارهب  هلودلا  نیمی 

رثا رب  اددـجم  هاش  مارهب  تفرگ . سپ  هاش  مارهب  زا  ار  هنزغ  تشگرب و  دوب ، هدرک  رارف  دـنه  هب  هک  هاـش  نالـسرا  رجنـس ، تعجارم  زا  سپ 
. دیناسر لتق  هب  درک و  ریگتسد  ار  هاش  نالسرا  رجنس ، تدعاسم 

ياهراچ هاش  مارهب  دش ، وا  یبوکرـس  مزاع  رجنـس  نوچ  درک و  يراددوخ  رجنـس  هب  هنایلاس  تایلام  تخادرپ  زا  يرجه  لاس 529  رد  يو 
ادیپ دوخ  ناردارب  يروغ  نیدلا  فیـس  نیدلا و  ءالع  زا  یـشجنر  هک  يروغ  دـمحم  نیدـلا  بطق  وا  تنطلـس  رخاوا  رد  دـیدن . میلـست  زج 

هکنیمه دیـسر . لتق  هب  درک ، ادـیپ  يو  هب  تبـسن  هاش  مارهب  هک  ینظ  ءوس  لـیلد  هب  یتدـم  زا  سپ  دـش . هدـنهانپ  هاـش  مارهب  هب  دوب ، هدرک 
تخیرگ و ناتـسودنه  هب  هاش  مارهب  داهن . نینزغ  هب  يور  شناردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دش ، هاگآ  هعقاو  نیا  زا  يروس  نیدـلا  فیس 

نیگمـشخ ربخ  نیا  ندینـش  زا  نیدلا  ءالع  نیدلا ، فیـس  رگید  ردارب  تشک . ار  نیدلا  فیـس  تشگزاب و  نینزغ  هب  يرجه  لاس 544  رد 
کی تشگزاب و  نینزغ  هب  يروغ  نیدلا  ءالع  تعجارم  زا  دـعب  يرجه  لاس 547  رد  هاش  مارهب  تخات . نینزغ  هب  ناوارف  یهاپـس  اب  دـش و 

. تشذگرد دعب  لاس 

.( 1157 م - 1153 .( ) ق ای 555 ه .  552 - 548  ) هاش مارهب  نبا  هاش  ورسخ  نیدلا  جات 

نانآ لباقم  رد  دوخ  تخت  جات و  ظفح  زا  نازغ ، نایروغ و  تردـق  لیلد  هب  یلو  دـش ، وا  نیـشناج  هاش  ورـسخ  شرـسپ  هاش  مارهب  زا  دـعب 
. دش یبرغ  ناتسودنه  هب  رصحنم  نایونزغ  ورملق  دعب  هب  نیا  زا  دندرک . فرصت  ار  نینزغ  نازغ ، يرجه  لاس 555  رد  دنامرد .

.( 1187 م - 1160 .( ) ق 583 ه . - 555  ) ورسخ نبا  کلم  ورسخ  هلودلا  جارس 

نامزنیا رد  تسشن . تخت  هب  روهال  رد  وا  دنزرف  کلم  ورسخ  تشذگرد . اجنامه  رد  تفر و  روهال  هب  نینزغ  طوقس  زا  دعب  هاش  ورسخ 
يرجه لاس 583  رد  درک . جراخ  کلم  ورـسخ  فرـصت  زا  ار  ناتلوم  رواشیپ و  روهـال و  جـیردتب  يروغ  ماـس  نبا  دـمحم  نیدـلا  باـهش 

يراتفرگ اب  دیدرگ و  ریگتسد  يروغ  نیدلا  باهش  نارادرس  تسد  هب  کلم  ورسخ 
251 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دش ضرقنم  لاس  نیمه  رد  نایونزغ  هلسلس  وا 
. دوب رزخ  هچایرد  یبونج  یحاون  نادمه و  ناتسدرک ، ناهفصا ، ناتسودنه ، نامرک ، ناتسناغفا ، ناتسیس ، ناسارخ ، لماش  نایونزغ  ورملق 

يونزغ يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

رصان لآ  زا  لبق  نایونزغ  ای  نیکتپلآ  نایونزغ  فلا -

ق. 352 ه . نیکتپلآ 351 - . 1
ق. 355 ه . نیکتپلآ 352 - نبا  قاحسا  . 2

ق. 364 ه . نیکتاکلب 355 - . 3
ق. 366 ه . نیکت 364 - يریپ  . 4

نیکتکبس لآ  نایونزغ  ای  رصان  لآ  نایونزغ  ب -
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ق. 387 ه . نیکتکبس 366 - . 1
ق. 389 ه . نیکتکبس 387 - نبا  لیعامسا  . 2

ق. 421 ه . نیکتکبس 389 - نبا  دومحم  . 3
ق. لاوش 421 ه . ات  یناثلا  عیبر  دومحم  نبا  دمحم  . 4

ق. 432 ه . دومحم 421 - نبا  دوعسم  . 5
ق. 441 ه . دوعسم 432 - نبا  دودوم  . 6

( هام ود  تدم  اعومجم  . ) ق مود 441 ه . دوعسم  . 7
( هام ود  تدم  اعومجم  . ) ق دوعسم 441 ه . نبا  یلع  . 8

ق. 444 ه . دومحم 441 - نبا  دیشرلا  دبع  . 9
ق. 451 ه . دومحم 444 - نبا  دوعسم  نبا  دازخرف  . 10
ق. 492 ه . دومحم 451 - نبا  دوعسم  نبا  میهاربا  . 11

ق. ای 509 ه . ق . 508 ه . - 492 موس ) دوعسم   ) میهاربا نبا  دوعسم  . 12
( هام دنچ  . ) ق ای 509 ه . دازریش 508  . 13

ق. 511 ه . میهاربا 509 - نبا  دوعسم  نبا  نالسرا  . 14
252 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 548 ه . دوعسم 511 - نبا  هاش  مارهب  . 15
ق. ای 555 ه .  552 هاش 548 - مارهب  نبا  ورسخ  . 16

«1 . » ق 583 ه . هاش 555 - ورسخ  نبا  کلم  ورسخ  . 17
______________________________

: دوش هعجارم  ریز  عبانم  هب  رتلصفم  رتشیب و  عالطا  بسک  يارب  (. 1)
، نالـضف نبا  ناـیعالا . تاـیفو  ناـکلخ ، نبا  ضرـالا . ةروص  لـقوح ، نبا  مظتنملا . يزوـج ، نبا  همانرفـس . هطوـطب ، نبا  لـماکلا . ریثا ، نبا 

همتیت یبلاعت ، رهنللام . قیقحت  ینوریب ، ةرصعلا . ۀبخن  هرصنلا و  ةدبز  يرادبن ، نادلبلا . حوتف  يرذالب ، کلامملا . کلام  يرختسا ، همانرفس .
ناوید يرغشاک ، ینیمی . خیرات  یبتعا ، يربک . هیعفاشلا  تاقبط  یکبس ، مولعلا . حیتافم  یمزراوخ ، هیقوجلس . تلود  رابخا  ینیـسح ، رهدلا .

نبا میلاقالا . تفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  یـسدقم ، ممهلا . بقاـعت  ممـالا و  براـجت  هیوکـسم ، بهذـلا . جورم  يدوعـسم ، كرتلا . تاـغل 
. بولقلا تهزن  یفوتسم ، هلا  دمح  یقهیب . خیرات  یقهیب ، قهیب . خیرات  قدنف ، نبا  لودلا . رـصتخم  يربع ، نبا  ناتـسربط . خیرات  رایدنفـسا ،
. همانسوباق ردنکسا ، نبا  سوواکیک  ناوید . یخرف ، تایاکحلا . عماوج  یفوع . ناوید  يرـصنع ، رودصلا . تحار  يدنوار ، هدیزگ . خیرات 

. ملاعلا دودح  فلوملا ، لوهجم  ناتسیس . خیرات  فلوملا ، لوهجم  رابخالا . نیز  يزیدرگ ،
، یـشعرم دیحوتلا . رارـسا  رونم ، نبا  دمحم  نامرک . نایقوجلـس  خیرات  میهاربا ، نبا  دمحم  صـصقلا . خیراوتلا و  لمجم  فلوملا ، لوهجم 
، یضورع یماظن  همانتسایس . کلملا ، ماظن  اراخب . خیرات  یخنـس ، رن  همانرفـس . ورـسخرصان ، افـصلا . ۀضور  دناوخریم ، ناتـسربط . خیرات 

. رابخالا ةرماسم  ییارسقآ ، همانقوجلس  يروباشین ، نیدلا  ریهظ  هلاقم ، راهچ 
253 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1215 م - 1148 .( ) ق 612 ه . - 543  ) نایروغ متشه  لصف 
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هراشا

تموـکح نینزغ  تاره و  ناـیم  یناتـسهوک  هیحاـن  ینعی  روـغ  نیمزرـس  رد  یناـمز  رید  زا  هـک  دـندوب  یلحم  يارما  زا  ياهلـسلس  ناـیروغ 
. دندشیم میسقت  یلصا  هبعش  ود  هب  دندرکیم و 

تختیاپ نایماب  دنتشاد و  تنطلـس  ناتـسراخط  رد  مود  هبعـش  دوب . هوکزوریف  اهنآ  تختیاپ  درکیم و  تنطلـس  روغ  نیمزرـس  رد  لوا  هبعش 
نارود رد  روغ  كولم  دناهدیمان . هینابسنش  ای  بسنش  لآ  تسا  هتشاد  مان  بسنش  هک  اهنآ  دج  تبسانم  هب  ار  هبعش  نیا  ناخروم ، دوب . اهنآ 

تعاـطا رد  زا  اـهنآ  اـب  یهاـگ  اههلـسلس  نیا  زا  کـیره  ناـهاشداپ  تردـق  ناـمز و  تایـضتقم  هـب  اـنب  ناـیونزغ  ناـیناماس و  ناـیرافص و 
. دندرکیم لالقتسا  يوعد  ینامز  دندمآیمرد و 

دوعسم ناطلـس  بولغم  يرجه  لاس 201  رد  هک  تسا  يروس  نبا  دـمحم  تسا ، یناشن  ماـن و  بحاـص  هیروغ  ياـسؤر  زا  هک  یـسک  لوا 
مارهب یقوجلـس و  رجنـس  ناطلـس  اب  هک  تسا  نیـسح  نیدلا  زع  کلم  هیروغ ، يارما  زا  رگید  یکی  درپس . ناج  تراسا ، رد  دـش و  يونزغ 

. دش ردپ  نیشناج  يروس  نیدلا  فیس  مان  هب  شنادنزرف  زا  یکی  يو  گرم  زا  دعب  دوب . رصاعم  يونزغ  هاش 
254 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1149 م - 1148 .( ) ق 544 ه . - 543  ) يروس نیدلا  فیس 

تسکش نیدلا  فیـس  زا  هاش  مارهب  دیـشک . رکـشل  نینزغ  هب  شردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  يرجه  لاس 543  رد  يروس  نیدـلا  فیس 
. تشک ار  نیدلا  فیس  درک و  تعجارم  نینزغ  هب  هاش  مارهب  يرجه  لاس 544  رد  تخیرگ . ناتسودنه  هب  دروخ و 

.( 1160 م - 1149 .( ) ق 556 ه . - 544  ) زوسناهج نیدلا  ءالع 

اما دیدرگ . نینزغ  مزاع  دوخ  ردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دش و  وا  نیـشناج  ماس  نیدلا  ءاهب  شردارب  نیدلا  فیـس  ندش  هتـشک  زا  دعب 
. تخات نینزغ  هب  يرجه  لاس 544  رد  دش . وا  نیشناج  نیـسح  نیدلا  ءالع  شردارب  يو  گرم  زا  دعب  تشذگرد . دش و  رامیب  هار  نیب  رد 

ناطلـس اب  ار  تفلاخم  يانب  نینزغ  فرـصت  زا  دعب  نیـسح  نیدـلا  ءالع  تخیرگ . ناتـسودنه  هب  دروخ و  تسکـش  وا  زا  يونزغ  هاش  مارهب 
يدنچ زا  سپ  اما  دینادرگ ، ریگتسد  بولغم و  ار  وا  يرجه  لاس 547  رد  رجنس  ناطلس  درک . ریخست  ار  باغرم  تاره و  تشاذگ و  رجنس 

. درک شبوصنم  روغ  تموکح  هب  رگید  راب  تخاس و  دازآ  ار  وا 

.( 1162 م - 1160 .( ) ق 558 ه . - 556  ) نیسح نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  فیس 

.( ..... 1162 م  - 1160 .() ق 558 ه .  - 556) نیسح نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  فیـس  ناهج 254  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خـیرات 
254 ص : 

رالاسهپـس تسد  هب  يرادمامز  لاس  ود  تدم  زا  دعب  اما  تسـشن ، تنطلـس  هب  ردپ  گرم  زا  دعب  نیـسح  نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  ف 
. دش هتشک  دوخ 

.( 1201 م - 1162 .( ) ق 599 ه . - 558  ) ماس نبا  دمحم  حتفلا  وبا  نیدلا  ثایغ 

زغ ناکرت  فرـصت  زا  ار  نینزغ  رهـش  يرجه  لاس 569  رد  دش . وا  نیـشناج  نیدلا  ثایغ  شیومع  رـسپ  نیدلا  فیـس  ندش  هتـشک  زا  دعب 
ناـمرک و ناـمز  نیمه  رد  درک . فرـصت  دوـب ، رجنـس  ناـمالغ  زا  یکی  فرـصت  رد  هک  ار  تاره  يرجه  لاس 571  رد  تخاـس و  جراـخ 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 184 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. تشامگ تمه  بونج  برغم و  تمس  زا  هیروغ  تلود  هعسوت  هب  تخاس و  دوخ  ورملق  همیمض  زین  ار  دورلا  ورم و  ناجزوج و  ناتسیس و 
هدش سیسأت  مزراوخ  رد  نایهاشمزراوخ  هلسلس  هک  تسا  یمایا  نراقم  نیدلا  باهـش  شردارب  نیدلا و  ثایغ  ناطلـس  ریگمـشچ  تاحوتف 

. دوب
255 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناطلس يرجه  لاس 588  رد  دوب . زرممه  نایروغ  تافرصتم  اب  يو  ورملق  دوب . ردارب  ود  نیا  رصاعم  هاشمزراوخ  شکت  نیدلا  ءالع  ناطلس 
دروخ و تسکـش  نیدـلا  باهـش  نایرکـشل  زا  یلو  تشاذـگ . نایروغ  تافرـصتم  رد  ار  زات  تخات و  يانب  شکت  نیدـلا  ءالع  ردارب  هاـش 

هاشمزراوخ ناطلس  زا  دندرک و  هلمح  ناسارخ  ياهرهش  هب  نیدلا  ثایغ  ناطلس  نیدلا و  باهـش  کلم  يرجه  لاس 597  رد  دش . يراوتم 
. تشذگرد نیدلا  ثایغ  لاس  نیمه  رد  تخیرگ و  روغ  هب  نیدلا  باهش  يرجه  لاس 599  رد  دندروخ . تسکش 

.( 1205 م - 1202 .( ) ق 602 ه . - 599  ) ماس نبا  دمحم  نیدلا  زعم 

. دش وا  نیشناج  نیدلا  زعم  هب  بقلم  نیدلا  باهش  شردارب  نیدلا  ثایغ  تشذگرد  زا  دعب 
، داد نایاپ  نایونزغ  تنطلس  نارود  هب  روهال  فرصت  اب  يرجه  لاس 582  رد  درک . فرصت  ار  ناتلوم  دنـس و  یحاون  يرجه  لاس 571  رد 
هب رگید  راب  يرجه  لاس 588  رد  دروخ و  تسکـش  یتخـسب  ریمجا  هجار  يو ، تیرپ  زا  اما  تخات ، يزکرم  دـنه  هب  يرجه  لاس 583  رد 

فرصت ار  نآ  يزکرم  یحاون  ات  یلامش  دنه  رساترس  حتف ، نیا  رثا  رد  داد و  تسکش  ار  يو  تیرپ  رس ، ینات  لحم  رد  درک و  هلمح  ریمجا 
يرجه لاس 600  رد  دـش . بوصنم  یحاون  نآ  تموکح  هب  دوب ، وا  ناـمالغ  زا  یکی  هک  کـییآ  نیدـلا  بطق  يو  ناـمرف  هب  سپـس  درک .

زعم ناطلس  تفرگ . هرصاحم  رد  ار  تاره  درک و  هدافتسا  وا  تبیغ  زا  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  دش . ناتـسودنه  مزاع  نیدلا  زعم  ناطلس 
هیناجرج یکیدزن  رد  دش . مزراوخ  راپسهر  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  تازواجت  زا  يریگولج  يارب  ناتـسودنه  زا  تعجارم  زا  دعب  نیدلا 

نیب ماجنارس  نکیل  دش ، بولغم  نیدلا  زعم  دمآ ، هاشمزراوخ  يرای  هب  یبایـسارفا  ناخ  نامثع  نوچ  تفرگرد و  نیفرط  نیب  یتخـس  گنج 
دـصق هب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  زا  دوخ  تسکـش  ناربج  يارب  نیدلا  زعم  یتدم  زا  دعب  دـش . هحلاصم  روغ  ناطلـس  مزراوخ و  ناطلس 

. دش هتشک  هیلیعامسا  هقرف  نایئادف  زا  یکی  تسد  هب  يرجه  لاس 602  رد  اما  دش ، ناتسودنه  مزاع  هاپس  هیهت 
256 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1210 م - 1205 .( ) ق 607 ه . - 602  ) دومحم نیدلا  ثایغ  نبا  دومحم  نیدلا  ثایغ 

ءاهب يرادفرط  هب  يروغ  يارما  زا  ياهدـع  نامزنیا  رد  دـش . دومحم  نیدـلا  ثایغ  شاهدازردارب  بیـصن  تنطلـس  نیدـلا  زعم  لتق  زا  دـعب 
نیمه رد  تفرگرد و  عازن  نانآ  نارادفرط  تنطلس و  نایعدم  نیب  هجیتن  رد  دنتساخرب و  دوب ، نیدلا  زعم  ناطلس  هدازرهاوخ  هک  ماس  نیدلا 

درک و لالقتسا  يوعد  یلهد  رد  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  کییآ  نیدلا  بطق  يرجه  لاس 602  رد  تشذگرد . ماس  نیدـلا  ءاهب  نامز 
، دوـمحم نیدـلا  ثاـیغ  یتیاـفکیب  لـیلد  هـب  دنتـشاد . تنطلـس  ناتـسودنه  یحاوـن  رد  يرجه  لاـس 686  اـت  هک  دـش  ياهلـسلس  سـسؤم 
. درک فرـصت  ار  خـلب  تاره و  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  دـندرک . توعد  روغ  فرـصت  يارب  ار  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  شناکیدزن 
هب دمحم  ناطلـس  ردارب  هاشیلع  نیدـلا  جات  يرجه  لاس 606  رد  دناوخ . دمحم  ناطلـس  هدـناشنتسد  ار  دوخ  راچان  دـمحم  نیدـلا  ثایغ 

، دومحم نیدلا  ثایغ  دمحم ، ناطلـس  نامرف  هب  اما  دش ، هدـنهانپ  دومحم  نیدـلا  ثایغ  هب  درک ، ادـیپ  دوخ  ردارب  اب  هک  یمهافت  ءوس  ببس 
دنتـشک و ار  نیدلا  ثایغ  هاشیلع ، نیدلا  جات  ناهارمه  يرجه  لاس 607  رد  هک  دش  ثعاب  رما  نیمه  درک و  ینادنز  ار  هاشیلع  نیدـلا  جات 

. دندناوخ روغ  ناطلس  دربیم ، رس  هب  نادنز  رد  هک  ار  هاشیلع  نیدلا  جات 
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.( 1213 م - 1210 .( ) ق 610 ه . - 607  ) زستآ نیدلا  ءالع  ماس و  نیدلا  ءاهب 

زستآ يرجه  لاس 607  رد  دیسر . وا  دنزرف  ماس  نیدلا  ءاهب  هب  تنطلس  روغ ، ناگرزب  کمک  هب  دومحم ، نیدلا  ثایغ  ندش  هتـشک  زا  دعب 
رد نکیل  تفای ، تسد  نیدلا  ءاهب  هب  دیـشک و  رکـشل  هوکزوریف  هب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  تیامح  ببـس  هب  نیـسح  نیدلا  ءالع  رـسپ 

. دش هتشک  هنزغ  يارما  زا  یکی  تسد  هب  يرجه  لاس 610 

.( 1215 م - 1213 .( ) ق 612 ه . - 610  ) یلع نیدلا  عاجش  نبا  دمحم  نیدلا  ءالع 

لاس 612 رد  دش . نیـسح  نیدلا  زع  نبا  یلع  نیدلا  عاجـش  دنزرف  دمحم  نیدلا  ءالع  بیـصن  روغ  تنطلـس  زـستآ  نیدلا  ءالع  لتق  زا  دعب 
ار وا  هاشمزراوخ  لامع  هک  تشذگن  يرید  درک . هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  لامع  میلست  ار  نایروغ  تختیاپ  هوکزوریف  رهش  يرجه 

257 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش ضرقنم  نایروغ  هلسلس  نامزنیا  زا  تقیقح  رد  دندرک . هاشمزراوخ  تختیاپ  هیناجرج )  ) جنگرگ راپسهر 

روغ يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 544 ه . نیسح 543 - نیدلا  زع  کلم  نبا  يروس  نیدلا  فیس  . 1
ق. 556 ه . نیسح 544 - نیدلا  زع  کلم  نیدلا  ءالع  . 2

ق. 558 ه . نیدلا 556 - ءالع  نبا  دمحم  نبا  نیدلا  فیس  . 3
ق. 599 ه . نیسح 558 - نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  دمحم  نیدلا  ثایغ  . 4

ق. 602 ه . نیسح 599 - نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  دمحم  نیدلا  زعم  . 5
ق. 607 ه . دمحم 602 - نیدلا  ثایغ  نبا  دومحم  نیدلا  ثایغ  . 6

ق. دومحم 607 ه . نیدلا  ثایغ  نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  . 7
ق. 610 ه . نیسح 607 - نیدلا  ءالع  نبا  زستآ  نیدلا  ءالع  . 8

«1 . » ق 612 ه . نیسح 610 - نیدلا  زع  نبا  یلع  نیدلا  عاجش  نبا  دمحم  نیدلا  ءالع  . 9
______________________________

: دوش هعجارم  ریز  عبانم  هب  نایروغ  هلسلس  هرابرد  رتشیب  لصفم و  عالطا  بسک  يارب  (. 1)
، یناعمـس ضرالا . ةروص  لقوح ، نبا  کلامملا . کلاسم  يرختـسا ، بولقلا . تهزن  یفوتـسم ، هّللا  دـمح  نادـلبلا . مجعم  يومح ، توقاـی 
. ینیمی خـیرات  یبتع ، نادـلبلا . یبوقعی ، نادـلبلا . میوقت  ءارـصنلا ، وبا  همانرفـس . هطوطب ، نبا  يرـصان . تاقبط  یناـجزوج ، باـنالا . باـتک 
ضرالا و كولملا  ینـس  خـیرات  یناهفـصا ، هرمخ  سلاجملا . تنیز  يدـجم ، تارهلا . ۀـنیدم  فاـصوا و  یف  تاـنجلا  تاـضور  يرارفنا ،
. افـصلا ۀضور  دـناوخ ، ریم  تسرهفلا . میدـنلا ، نبا  كولملا . لسر و  خـیرات  يربط ، فارـشالا . باسنا  يرذالب ، لماکلا . ریثا ، نبا  ءایبنالا .

. ممالا تاقبط  یسلدنآ ، یحیصف . لمجم  یفاوخ ، ریسلا . بیبح  ریم ، دناوخ 
. دنهللام ینوریب ، هیقوجلس . تیاکح  یف  هضارفلا  ینـسح ، دمحم  ارآناهج . خیرات  يرافغ ، همانناتـسکرت . دلوت ، راب  یقهیب . خیرات  یقهیب ،

. لسرلا یلا  لسوتلا  يدادغب ، دبوم  نیدلا  ءاهب  میلقا . تفه  يزار ،
259 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1193 م - 1034 .( ) ق 590 ه . - 429  ) نایقوجلس مهن  لصف 
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هراشا

لوحت هلسلس  نیا  نیطالس  يرادمامز  لوط  رد  اریز  دش ، سیسأت  ناکرت  تسد  هب  هک  تسناد  یتلود  نیرتمهم  ناوتیم  ار  یقوجلس  هلسلس 
میسقت گرزب  هبعش  چنپ  هب  هک  دنزغ  نانامکرت  زا  ياهفیاط  نایقوجلس  دمآ . دوجو  هب  ناریا  رد  هژیوب  مالـسا ، ندمت  گنهرف و  رد  یگرزب 

لاس زا  یقوجلس  نیطالس  ماش  هقجالـس  نامرک 5 - هقجالـس  مور 4 - هقجالـس  قارع 3 - هقجالـس  گرزب 2 - هقجالـس  - 1 دندوب : هدش 
دیاـب ار  هلـسلس  نیا  یعقاو  سـسؤم  دـناهدرک . تموکح  مور  ماـش و  دـالب  زا  یتمـسق  ناـسارخ و  یحاون  رد  يرجه  اـت 590  يرجه   429

. تسناد گرزب  هقجالس 
، نایناماس تموکح  رخاوا  رد  یقوجلس  ناکرت  دناهدش . نایقوجلس  هلسلس  سسؤم  شنادنزرف  هک  قاقد  نبا  قوجلس  هب  دنبوسنم  نایقوجلس 

نآ رد  قاقد  نبا  قوجلس  نادنزرف  يونزغ ، دومحم  تنطلس  نراقم  دندش . رهنلا  ءاروام  دراو  دنتشذگ و  نوحیج  دور  زا  اج  یگنت  لیلد  هب 
نایقوجلـس تردق  زا  وا  رهنلا ، ءاروام  ناسارخ و  هب  دومحم  ناطلـس  یـشکرکشل  ماگنه  دـندوب . هدز  مه  هب  يدایز  ذوفن  تردـق و  یحاون ،

ياسؤر زا  یکی  دش و  شحوتم 
260 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

، دوعسم ناطلـس  نامز  رد  دومحم ، ناطلـس  گرم  زا  سپ  تشذگرد . دومحم  نادنز  رد  هک  تفرگ  ناگورگ  لیئارـسا  مان  هب  ار  هفیاط  نیا 
دنتـشادرب و شروش  هب  رـس  ناسارخ  رد  شیوخ  يومع  ماقتنا  نتفرگ  يارب  کیب  يرغچ  وغبی  کـیب و  لرغط  ینعی  لیئارـسا  ناـگدازردارب 

. دش طلسم  ناسارخ  رساترس  رب  داد و  تسکش  ناقنادند  لحم  رد  ار  دوعسم  ناطلس  يرجه  لاس 431  رد  لرغط  ماجنارس 

.( 1063 م - 1037 .( ) ق 455 ه . - 429  ) لیئاکیم نبا  لرغط 

. دوب يرایز  ناوریشونا  ورملق  وزج  هک  ار  ناتسربط  ناگرگ و  لاس 433  رد  تسشن . تخت  هب  روباشین  رد  کیب  لرغط  يرجه  لاس 429  رد 
رد تخاس . دوخ  تافرـصتم  همیمـض  دوب ، هیوب  لآ  ناـیونزغ و  فرـصت  رد  هک  ار  نادـمه  مزراوخ و  يرجه  لاس 434  رد  درک . فرـصت 
وا مان  هب  یسابع  هفیلخ  مئاقلا  نامرف  هب  دش و  دادغب  مزاع  دعب  لاس  کی  درک . فرصت  ار  ریغص  يایسآ  زا  یتمـسق  ناجیابرذآ و  لاس 446 

ربارب رد  هک  ار  يریساسب  نالسرا  يرجه  لاس 451  رد  دیدرگ . نینموملا  ریما  نیمی  بلاط  وبا  هلودلا  نکر  هب  بقلم  و  دش ، هدـناوخ  هبطخ 
زا هک  تشاد  هدهع  رب  يردنک  کلملا  دیمع  ار  لرغط  ترازو  تمس  دیناسر . لتق  هب  داد و  تسکـش  یگنج  رد  دوب ، هدرک  شروش  هفیلخ 

. تشذگرد ير  رد  يرجه  لاس 455  رد  لرغط  دوب . یقاب  ماقم  نیا  رد  لرغط  تنطلس  نایاپ  ات  يرجه  لاس 448  رخاوا 

.( 1072 م - 1063 .( ) ق 465 ه . - 455  ) يرغچ نبا  نالسرابلآ 

رما نیا  زا  نالـسرابلآ  اما  دناشن ، تنطلـس  تخت  هب  ار  نامیلـس  ینعی  يرغچ  نادنزرف  زا  یکی  لرغط  تیـصو  قبط  يردنک  کلملا  دیمع 
جات تخت و  یقیقح  ثراو  ار  دوخ  کـلملا ، ماـظن  هجاوخ  دوخ  دنمـشناد  ریزو  يراـی  هب  تفرن و  دوخ  ردارب  تعاـطا  راـبریز  دـش ، هاـگآ 

اب دوش . هدناوخ  نالـسراپلآ  مان  هب  یهاشداپ  هبطخ  هک  داد  روتـسد  دید ، نینچ  ار  عضو  هک  يردـنک  کلملا  دـیمع  تشاد . مالعا  لرغط 
نالـسراپلآ دیـسر . لتق  هب  لاس  کی  تدم  زا  دعب  دش و  ینادنز  کلملا  دیمع  کلملا ، ماظن  کیرحت  هب  يرجه  لاس 456  رد  لاح  نیا 

رانک هب  فرط  کی  زا  ار  هقجالس  تلود  دودح  هک  یئاج  ات  تخادرپ ، دوخ  ورملق  هعسوت  هب  فرطره  زا 
261 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ار وا  ورملق  داد و  تسکـش  ار  نالتخ  هیحان  ریما  يرجه  لاس 456  رد  دیناسر . هنارتیدـم  يایرد  لحاوس  هب  رگید  فرط  زا  نوحیـس و  دور 
رد ار  یقرـش  مور  روتارپما  سوناج  وید  سوناـمور  يرجه  لاس 463  رد  درک . فرـصت  ار  سراف  لاس 458  رد  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب 
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رد نکیل  دش ، دنقرمس  راپسهر  رصن  کلملا  سمش  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 465  يادتبا  رد  دینادرگ . ریـسا  بولغم و  درگزالم  لحم 
. دیسر لتق  هب  دوب ، هعلق  نآ  نابهگن  هک  یمان  فسوی  تسد  هب  نوحیج  رانک  ياههعلق  زا  یکی  یکیدزن 

.( 1092 م - 1073 .( ) ق 485 ه . - 465  ) نالسرابلآ نبا  هاشکلم  نیدلا  لالج 

ینادراک و رثا  رب  اما  دش ، وربور  رایـسب  تالکـشم  اب  راک ، زاغآ  رد  دش . وا  نیـشناج  هاشکلم  شدنزرف  نالـسراپلآ ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
هاشکلم ردارب  شکت  يرجه  لاس 473  رد  دش . لح  هتسیاش  وحن  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  تالکشم  مامت  کلملا ، ماظن  هجاوخ  یگتـسیاش 

تمـس زا  ار  هقجالـس  تلود  يزرم  طخ  درک و  حتف  ار  هیکاطنا  يرجه  لاس 477  رد  درک . ریگتـسد  داد و  تسکـش  ار  وا  دیگنج و  يو  اب 
ار نیمزرس  نآ  ياههعلق  زا  یضعب  تفر و  تارف  يایلع  هرد  دالب  هب  لصوم  هار  زا  يرجه  لاس 479  رد  دناسر . هنارتیدم  لحاوس  هب  برغم 
رد هاشکلم  تفرگ . ار  دنقرمس  يرجه  لاس 482  رد  درک . فرصت  زین  ار  بلح  همیمض و  دوخ  ورملق  هب  دوب ، نایمور  فرصت  رد  زونه  هک 
هب کلملا  ماظن  هجاوخ  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  درک . ادـیپ  رظن  فالتخا  کلملا  ماظن  هجاوخ  اب  دـهعیلو  باختنا  رـس  رب  دوخ  تنطلـس  رخاوا 

هاشکلم هک  تشذـگن  يرید  درک . بوصنم  کلملا  ماظن  ياج  هب  ار  يزاریـش  کلملا  جات  يرجه  لاس 485  رد  یلیعامـسا ، نایئادف  تسد 
. تشذگرد مه 

.( 1104 م - 1092 .( ) ق 498 ه . - 485  ) قرایکرب رفظملا  وبا  نیدلا  نکر 

ار هاشکلم  رسپ  نیرتگرزب  قرایکرب  تشاد و  رب  تنطلس  هب  ار  دومحم  دوخ ، لاسدرخ  رسپ  وا  رـسمه  نوتاخ  ناکرت  هاشکلم ، گرم  زا  دعب 
یبوکرـس مزاع  نوتاخ  ناکرت  يرجه  لاس 485  رد  دش . اهر  نادـنز  زا  کلملا  ماظن  هجاوخ  نارادـفرط  يرای  هب  اهدـعب  هک  درک  ینادـنز 

رب هجیتن  رد  دروخ . تسکش  قرایکرب  نایهاپس  زا  درجورب  یکیدزن  رد  اما  دش ، قرایکرب 
262 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رد درک . بوصنم  شیوخ  ترازو  تمـس  هب  ار  نیـسح  کلملا  زع  ینعی  کلملا  ماظن  نارـسپ  زا  یکی  تسـشن و  تنطلـس  تخت  رب  قرایک 
رد قرایکرب  نافلاخم  تخیرگ . ناهفـصا  هب  دروخ و  تسکـش  يو  زا  قرایکرب  دش . تنطلـس  یعدم  قرایکرب  مه  شتت  يرجه  لاس 487 

رگید یعدم  دیـسر . تنطلـس  هب  قرایکرب  رگید  راب  تشذگرد و  وا  رگید  یعدـم  دومحم  مایا  نیا  نراقم  دـندمآرب . وا  يریگتـسد  ددـص 
ررقم دندرک و  حلص  رگید  راب  ماجنارـس  تفرگرد و  دروخودز  ود  نیا  نیب  رابهس  يرجه  لاس 493  رد  هک  دوب  دمحم  شردارب  قرایکرب 

زا رگید  یکی  رجنس  هب  قلعتم  لبج  ناهفـصا و  قارع و  دنک و  تموکح  ماش  لصوم و  ناتـسنمرا و  ناجیابرذآ و  یحاون  رب  دمحم  هک  دش 
. تسناد یکی  نایقوجلس  تافرصتم  هیزجت  اب  دیاب  ار  مادقا  نیا  تقیقح  رد  دشاب . هاشکلم  نارسپ 

.( 1117 م - 1104 .( ) ق 511 ه . - 498  ) دمحم عاجش  وبا  نیدلا  ثایغ 

. تفرگ تعیب  قرایکرب  دـنزرف  هاشکلم  يارب  هفیلخ  زا  تشاد  هدـهع  رب  ار  يرالاسهپـس  تمـس  هک  زایا  ریما  قرایکرب ، تشذـگرد  زا  دـعب 
رارق دمحم  تعیب  تحت  هاشکلم  دش و  هحلاصم  نیفرط  نیب  ماجنارس  اما  دش ، وربور  دمحم  دوخ  يومع  تفلاخم  اب  راک ، زاغآ  رد  هاشکلم 

ار اهنآ  دیگنج و  ناهفـصا  یکیدزن  رد  هیلیعامـسا  هقرف  ناوریپ  اب  دـمحم  يرجه  لاس 500  رد  دـش . یعقاو  رادـمامز  تقیقح  رد  تفرگ و 
نیب فالتخا  لیلد  هب  نکیل  دـش ، یبیلـص  ياهگنج  مزاع  هریزجلا  ماش و  ناناملـسم  هب  کمک  تهج  يرجه  لاـس 509  رد  داد و  تسکش 

. دروخ تسکش  نویبیلص  هاپس  زا  هریزجلا  ماش و  ناملسم  يارما 

.( 1167 م - 1117 .( ) ق 552 ه . - 511  ) هاشکلم نبا  رجنس 
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ار دـنرت  ناتـسراخط و  يرجه  لاس 491  رد  رجنـس  دش . رجنـس  شردارب  بیـصن  یقرـش  ناریا  تنطلـس  دمحم ، ناطلـس  تشذگرد  زا  دعب 
رادرس نیا  دش و  هیلیعامسا  ياههعلق  حتف  رومأم  شنارادرس  زا  یکی  يو  نامرف  هب  يرجه  لاس 494  رد  تخاس و  دوخ  تافرصتم  همیمض 
ناوریپ هک  دـش  رارقرب  حلـص  طرـش  نیدـب  هیلیعامـسا  هقرف  ناوریپ  رجنـس و  نیب  ماجنارـس  اما  تشک ، ار  هیلیعامـسا  ناوریپ  زا  يدایز  هدـع 

دیدج ياههعلق  نتخاس  زا  روکذم  بهذم 
263 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

بولغم تشاد ، ناسارخ  نیمزرس  هب  زواجت  يانب  هک  ار  ناتـسکرت  هاشداپ  يرجه  لاس 495  رد  دنرادرب . غیلبت  زا  تسد  دـننک و  يراددوخ 
وا تنطلـس  یعدم  هک  ار  دمحم  دنزرف  يرجه  لاس 513  رد  تفرگ . يونزغ  هاشنالـسرا  زا  ار  نینزغ  يرجه  لاـس 511  رد  تشک . درک و 
رد درک . فرصت  ار  رهنلا  ءاروام  يرجه  لاس 524  رد  دیشخب . ار  وا  دوخ ، ردام  تساوخرد  هب  نکیل  داد ، تسکش  هواس  یکیدزن  رد  دوب ،
زا ناوطق  لحم  رد  نکیل  تفر ، یئاتخارق  ناـخروگ  گـنج  هب  يرجه  لاس 546  رد  داد . تسکش  ار  هاشمزراوخ  زـستآ  يرجه  لاس 533 

نیدـلا ءالع  يرجه  لاس 547  رد  دـمآرد . ناـخروگ  فرـصت  هب  اراـخب  اـت  رغـشاک  زا  وا  یقرـش  تافرـصتم  دروخ و  تسکـش  ناـخروگ 
. درک ریسا  بولغم و  ار  يروغ  زوسناهج 

شروش هب  رـس  نارومأم  يراتفردـب  ببـس  هب  نامزنیا  رد  دـندرکیم ، تخادرپ  رجنـس  نارومأم  هب  هلاـس  همه  ار  دوخ  تاـیلام  هک  ناـکرت 
تراسا رد  لاس  راهچ  تدـم  بیرق  دروخ و  تسکـش  یتخـس  هب  نکیل  دـش ، اهنآ  یبوکرـس  مزاع  يرجه  لاس 548  رد  رجنس  دنتـشادرب .

هب نکیل  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  رگید  راب  دـمآ و  ورم  هب  تخیرگ و  دوخ  نانابهگن  کمک  هب  شرـسمه  گرم  زا  دـعب  اـما  دوب ، نازغ 
. تشذگرد يرجه  لاس 552  رد  دمآرد و  اپ  زا  روشک ، عاضوا  یگتفشآ  يریپ و  نارود  فعض  لیلد 

.( 1130 م - 1117 .( ) ق 525 ه . - 511  ) دمحم نبا  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  ثیغم 

رجنـس اب  ار  تفلاخم  يانب  تسـشن و  تخت  رب  ناهفـصا  رد  دومحم  شدنزرف  دمحم ، ناطلـس  تشذگرد  زا  دعب  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه 
يرجه لاس 512  رد  دش . بوصنم  قارع  تموکح  هب  تفرگ و  رارق  شیاشخب  دروم  دروخ ، رجنـس  زا  هک  یتسکـش  زا  سپ  اما  تشاذـگ ،

رد زا  راچانب  هفیلخ  دادغب ، فرـصت  زا  سپ  دش و  دادـغب  مزاع  یـسابع  هفیلخ  دـشرتسم  دوخ و  هنحـش  نیب  فالتخا  نیا  عفر  يارب  دومحم 
. تشگرب نادمه  هب  دومحم  دمآرد و  یتشآ 

.( 1131 م - 1130 .( ) ق 526 ه . - 525  ) دومحم نبا  دواد 

رگید فرط  زا  دروآرد . دوخ  فرصت  هب  ار  زیربت  يو  يومع  دوعسم  نامزنیا  رد  دیسر . تنطلـس  هب  ردپ  گرم  زا  دعب  دومحم  رـسپ  دواد 
دادغب راپسهر  دوعسم  رگید  ردارب  هاشقوجلس 

264 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هبطخ هک  درک  لوبق  راچان  هفیلخ  دیـشک . رکـشل  دادـغب  هب  دـش  هاگآ  رما  نیا  زا  دوعـسم  هکنیمه  تفرگ . رارق  هفیلخ  تبحم  دروم  دـش و 

هب ير  رد  دوعسم  رگید  ردارب  يرجه  لاس 526  رد  دنک . دوخ  دهعیلو  ار  هاشقوجلس  هکنآ  طرش  هب  دنک ، يراج  دوعـسم  مان  هب  ار  تنطلس 
، دندش هاگآ  هاش  قوجلـس  دوعـسم و  هفیلخ و  هک  یماگنه  دـش . بوصنم  قارع  تموکح  هب  وا  نامرف  هب  دیـسر و  رجنـس  ناطلـس  تمدـخ 

يرجه لاس 529  ات  تسـشن و  تنطلـس  هب  امـسر  لرغط  دـندروخ و  تسکـش  رجنـس  نایهاپـس  زا  نکیل  دـندیدرگ ، رجنـس  اب  گنج  مزاع 
. درک تنطلس 

.( 1152 م - 1134 .( ) ق 547 ه . - 529  ) دومحم نبا  دوعسم  حتفلا  وبا  نیدلا  ثایغ 
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دنچره تسا . ناریا  برغم  رد  هقجالس  تردق  هدنیامن  نیرخآ  تقیقح  رد  يو  دیسر . تنطلـس  هب  لرغط  گرم  زا  دعب  دمحم  نبا  دوعـسم 
نایعدم یبوکرس  یسابع و  يافلخ  رب  وا  هبلغ  لیلد  هب  نکیل  تشادن ، یتیمها  قنور و  نادنچ  دوعـسم  تنطلـس  رجنـس ، تردق  ربارب  رد  هک 

. تسا یصاخ  تیمها  ياراد  ناریا ، برغ  هقجالس  نارادمامز  نایم  رد  تنطلس ،

.( ق هدعقلا 548 ه . يذ  ات  بجر 547   ) دومحم نبا  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم 

ناگرزب تسد  هب  هام  راهچ  زا  دعب  یـشایع  رد  طارفا  لیلد  هب  يو  دیـسر . تنطلـس  هب  دومحم  نبا  هاشکلم  دوعـسم ، ناطلـس  گرم  زا  دـعب 
. دش لوزعم  تنطلس  زا  تکلمم 

.( 1159 م - 1152 .( ) ق 554 ه . - 547  ) دمحم نبا  دومحم  نبا  دمحم  عاجش  وبا  نیدلا  ثایغ 

. درک تنطلس  يرجه  لاس 554  ات  يو  دندیزگرب . تنطلس  هب  ار  وا  ردارب  دمحم  هاشکلم ، لزع  زا  سپ  روشک  ناگرزب 

.( 1160 م - 1159 .( ) ق 556 ه . - 554  ) دمحم نبا  هاشنامیلس  حتفلا  وبا  نیدلا  ثایغ 

هاشنامیلـس تنطلـس  زا  ياهدع  درک ، زورب  فالتخا  تکلمم  ناگرزب  نیب  وا  ینیـشناج  نییعت  رـس  رب  مود  دمحم  ناطلـس  تشذگرد  زا  دعب 
دندوب لیام  رگید  ياهدع  دندرکیم و  يرادفرط 

265 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تنطلـس هب  ندیـسر  يارب  زگدـلیا  نز  رـسپ  لرغط  نبا  هاشنالـسرا  زا  يرگید  عمج  ناـیم  نیا  رد  دـسرب . تنطلـس  هب  هاـشکلم  شردارب  هک 

هاشنالسرا زگدلیا ، رظن  بلج  يارب  تسشن . تخت  هب  نادمه  رد  دش و  هاشنامیلس  بیـصن  تنطلـس  لاوحا ، نیا  مامت  اب  دندرکیم . تیامح 
. دنتشک ار  وا  دندرک و  رانکرب  تنطلس  زا  یتیافکیب  لیلد  هب  ار  هاشنامیلس  روشک  ناگرزب  اما  درک ، بوصنم  دوخ  يدهعتیالو  ماقم  هب  ار 

.( 1175 م - 1160 .( ) ق 571 ه . - 556  ) لرغط نبا  هاشنالسرا  رفظملا  وبا  نیدلا  نکر 

تقیقح رد  داـتفا و  زگدـلیا  تسد  هب  روشک  روما  هیلک  لـصف  لـح و  ناـمزنیا  رد  دـش . وا  نیـشناج  هاشنالـسرا  هاشنامیلـس ، لـتق  زا  دـعب 
روشک نیا  هاـشداپ  موس  یکرویگ  اـب  دیـشک و  رکـشل  ناتـسجرگ  هب  هاشنالـسرا  يرجه  لاس 557  رد  درکیم . تنطلـس  امـسا  هاشنالـسرا 

. داتفا هاشنالسرا  ناملسم  نایهاپس  تسد  هب  دنچ  ییارسا  دایز و  میانغ  راکیپ  نیا  رد  داد . تسکش  ار  وا  دیگنج و 

.( 1193 م - 1175 .( ) ق 590 ه . - 571  ) هاشنالسرا نبا  لرغط 

هب تسـشن و  تنطلـس  تخت  هب  موس  لرغط  مان  هب  هاشنالـسرا  لاسدرخ  دـنزرف  ناولهپناهج ، کباتا  کـمک  هب  هاشنالـسرا ، گرم  زا  دـعب 
ذوفن رابریز  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  لرغط  ناولهپناهج ، گرم  زا  دـعب  دـش . بوصنم  رکـشل  يرالاسهپـس  هب  نالـسرا  ردارب  کباتا ، نامرف 

، دروخ تسکش  لرغط  نایهاپـس  زا  ناغماد  کیدزن  رد  تفاتـش . وا  بیقعت  هب  نالـسرا  لزق  دش . نانمـس  راپـسهر  دنک ، دازآ  نالـسرا  لزق 
یـسابع هفیلخ  رـصان  زا  دوخ  تسکـش  ناربج  يارب  نالـسرا  لزق  درک . تنطلـس  لالقتـسا  هب  تعجارم و  نادمه  هب  حتف  نیا  زا  سپ  لرغط 

تشذگن يدایز  تدم  دندروخ . تسکش  لرغط  زا  نانآ  نکیل  داتـسرف ، وا  کمک  هب  یهاپـس  يرجه  لاس 582  رد  هفیلخ  تساوخ . يرای 
لزق تراسا  هب  يرجه  لاس 586  رد  لرغط  تفرگ . رارق  هاشمزراوخ  یـسابع و  هفیلخ  ناجیابرذآ و  ناکباتا  هرـصاحم  رد  لرغط  ورملق  هک 

لاس 590 رد  نکیل  تفرگ . یناماس  رـس و  رگید  راب  وا  تلود  تفاـی و  تاـجن  نادـنز  زا  نالـسرا  لزق  گرم  رثا  رب  اـما  دـمآرد ، نالـسرا 
جنانیا غلتق  زا  ير  یکیدزن  رد  يرجه 
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266 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناریا نایقوجلـس  تلود  وا  گرم  اب  دیـسر و  لتق  هب  دروخ و  تسکـش  هاشمزراوخ  شکت  نیدلا  ءالع  ناطلـس  ناولهپناهج و  دمحم  رـسپ 
هرمرم يایرد  ات  ریغص  يایسآ  تاماش و  ناتسبرع و  هقطنم  سراف و  جیلخ  نامع و  لحاوس  هنارتیدم و  لحاوس  ات  ناتسکرت  زا  دش . ضرقنم 

. دوب نایقوجلس  فرصت  رد 

گرزب هقجالس  ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 

ق. 455 ه . یقوجلس 429 - نبا  لییاکیم  نبا  لرغط  بلاط  وبا  هلودلا  نکر  . 1
ق. 465 ه . يرغچ 455 - نبا  دمحم  نالسرابلآ  . 2

ق. 485 ه . نالسرابلآ 465 - نبا  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم  . 3
ق. 498 ه . هاشکلم 485 - نبا  قرایکرب  . 4

ق. 552 ه . هاشکلم 511 - نبا  رجنس  . 5

.( 1187 م - 1041 .( ) ق 583 ه . - 433  ) نامرک هقجالس 

هاش دمحم  نآ  درف  نیرخآ  تسا . فورعم  مه  درواق  لآ  هب  هلسلس  نیا  ببس  نیمه  هب  تسا . هلسلس  نیا  سسؤم  نالسرابلآ  ردارب  درواق 
زا هلـسلس  نیا  خـیرات  تخیرگ و  ناتـسیس  هب  دروخ و  تسکـش  دوب ، زغ  يارما  زا  هک  رانید  کلم  زا  هک  تسا ، هاش  مارهب  دـنزرف  یقوجلس 

. تسین نشور  تسرد  اهنآ  زا  یضعب  تنطلس  نایاپ  عورش و  ياهلاس  اریز  تسا ، یتالکشم  ياراد  نامرک  یلحم  ناهاشداپ 

نامرک هقجالس  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 465 ه . کیب 433 - يرغچ  نبا  درواق  نالسراهرق  نیدلا  دامع  . 1
ق. 467 ه . درواق 465 - نبا  هاشنامرک  . 2

ق. درواق 467 ه . نبا  نیسح  . 3
ق. 477 ه . درواق 467 - نبا  هاش  ناطلس  نیدلا  نکر  . 4

ق. 490 ه . دوراق 477 - نبا  هاشناروت  . 5
267 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 495 ه . هاشناروت 490 - نبا  هاشناریا  . 6
ق. 537 ه . هاشنامرک 495 - نبا  هاشنالسرا  . 7

ق. 562 ه . دمحم 551 - نیدلا  ثیغم  . 8
ق. 562 ه . دمحم 551 - نبا  هاش  لرغط  نیدلا  ثیغم  . 9

ق. 570 ه . لرغط 562 - نیدلا  نیدلا  ثیغم  نبا  هاشمارهب  . 10
ق. 570 ه . لرغط 562 - نیدلا  ثیغم  دنزرف  مود  نالسرا  . 11

ق. 570 ه . لرغط 562 - نیدلا  ثیغم  نبا  هاش  ناکرت  . 12
ق. 583 ه . هاش 570 - مارهب  دنزرف  مود  دمحم  ناطلس  . 13

نیمه هب  دنتـشاد ، تنطلـس  يوعد  دوخ  هبون  هب  هس  ره  داتفا و  فالتخا  شنارـسپ  زا  نت  هس  نیب  هاش  لرغط  نیدلا  ثیغم  تشذگرد  زا  دعب 
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. تسا هدش  طبض  ناسکی  نت  هس  ره  يرادمامز  تدم  الاب  لودج  رد  لیلد 

.( 1193 م - 1117 .( ) ق 590 ه . - 511  ) قارع هقجالس 

ناتـسدرک ناـجیابرذآ و  ناتـسزوخ و  قارع و  سراـف و  یحاوـن  رد  هک  دنتـسه  هاـشکلم  نـبا  دـمحم  ناطلـس  نادـنزرف  زا  قارع  هقجـالس 
هاشمزراوخ بولغم  هک  تسا  نالسرا  نبا  لرغط  اهنآ  نیرخآ  دمحم و  نبا  دومحم  نیدلا  ثیغم  هبعـش  نیا  سـسؤم  دناهتـشاد ، ینارمکح 

. دش

قارع هقجالس  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 525 ه . هاشکلم 511 - نبا  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  ثیغم  . 1
ق. 526 ه . دومحم 525 - نبا  دواد  نیدلا  ثایغ  . 2

ق. 529 ه . دمحم 526 - ناطلس  نبا  مود  لرغط  بلاط  وبا  نیدلا  نکر  . 3
ق. 547 ه . دمحم 529 - ناطلس  نبا  دوعسم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم  . 4

ق. هدعقلا 547 ه . يذ  ات  بجر  دومحم  ناطلس  رسپ  مود  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم  . 5
ق. 554 ه . دمحم 547 - ناطلس  رسپ  دمحم  عاجش  وبا  نیدلا  ثایغ  . 6

ق. 556 ه . دومحم 554 - ناطلس  رسپ  هاشنامیلس  عاجش  وبا  نیدلا  ثایغ  . 7
268 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 571 ه . مود 556 - لرغط  رسپ  هاشنالسرا  رفظملا  وبا  نیدلا  نکر  . 8
ق. 590 ه . هاشنالسرا 571 - رسپ  موس  لرغط  بلاط  وبا  نیدلا  نکر  . 9

269 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نایهاشمزراوخ ناکباتا و  مهد  لصف 

ناکباتا فلا -

هراشا

. دندرکیم لوحم  اهنآ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  تیامح  تیبرت و  دنتـشاد ، دوخ  يارما  زا  یـضعب  هب  هک  يدامتعا  لیلد  هب  یقوجلـس  یهاشداپ 
، یقوجلـس نارادمامز  فعـض  نارود  رد  دندش . يدایز  ذوفن  تردق و  ياراد  هقجالـس  هاگتـسد  رد  جیردتب  دنتـشاد ، مان  کباتا  هک  نانآ 

یلقتسم تراما  ناگدازهاش ، یتسرپرس  ناونع  تحت  ارهاظ  دنتـشاد ، هدهع  رب  ار  اهنآ  تیبرت  هک  یناگدازهاش  ورملق  رد  ناکباتا  زا  کیره 
. قشمد ناکباتا  دزی و  ناکباتا  لصوم ، ناکباتا  اجنس ، ناکباتا  سراف ، ناکباتا  ناجیابرذآ ، ناکباتا  دننام  دنداد ، لیکشت 

.( 1228 م - 1146 .( ) ق 662 ه . - 541  ) ناجیابرذآ ناکباتا 

هراشا
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رد هک  دیسر  ییاج  هب  وا  تردق  یقوجلس ، دوعسم  ناطلس  رابرد  رد  هک  تسا  زگدلیا  نیدلا  سمـش  ناجیابرذآ ، ناکباتا  هلـسلس  سـسؤم 
ناجیابرذآ تموکح  هب  يرجه  لاس 541 

270 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نارا و زا  یتمسق  داد و  تسکش  ار  نایجرگ  گنج  رد  يرجه  لاس 557  رد  دوب . یقاب  تمس  نیا  رد  يرجه  لاس 568  ات  دش و  بوصنم 

. درک فرصت  ار  یلامش  ناجیابرذآ 

.( 1186 م - 1172 .( ) ق 582 ه . - 568  ) ناولهپناهج دمحم 

لزق نبا  رفظم  شردارب  يو  نامرف  هب  تسـشن . ردپ  ياج  هب  ناولهپناهج  دمحم  نیدلا  ترـصن  وا  گرزب  رـسپ  زگدلیا ، تشذگرد  زا  دعب 
. درک فرصت  ار  زیربت  دیگنج و  نایلی  دمحا  هلسلس  اب  يرجه  لاس 570  رد  دش . بوصنم  ناجیابرذآ  تموکح  هب  نالسرا 

.( 1191 م - 1186 .( ) ق 587 ه . - 582  ) نامثع رفظم 

اب هک  تشذـگن  يرید  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  موس  لرغط  هاگتـسد  رد  نالـسرا  لزق  شردارب  ناولهپناهج ، دـمحم  گرم  زا  دـعب 
هب ار  وا  لتق  دش . هتـشک  ناهگان  يرجه  لاس 587  رد  نالـسرا  لزق  دنکفا . نادنز  هب  ار  لرغط  هک  ییاج  ات  درک ، ادـیپ  رظن  فالتخا  لرغط 

. دناهداد تبسن  هیلیعامسا  هقرف 

.( 1220 م - 1191 .( ) ق 607 ه . - 587  ) ناولهپناهج دمحم  وبا  نیدلا  ترصن 

مکاح اراـمات  زا  یگنج  رد  يرجه  لاس 599  رد  دش . وا  نیـشناج  رکب  وبا  نیدلا  ترـصن  شاهدازردارب  نالـسرا  لزق  ندش  هتـشک  زا  دعب 
هرصاحم رد  ار  هغارم  يرجه  لاس 600  رد  دش . جراخ  وا  فرصت  زا  سرا  هناخدور  یلامش  یحاون  هجیتن  رد  دروخ و  تسکش  ناتـسجرگ 

. درک جراخ  نایلیدمحا  فرصت  زا  ار  رهش  نآ  یتدم  زا  سپ  تفرگ و 

.( 1225 م - 1210 .( ) ق 622 ه . - 607  ) کبزا نیدلا  رفظم 

رفظم دندرک . فرـصت  ار  ناجیابرذآ  نالوغم  يرجه  لاس 617  رد  تسـشن . وا  ياج  هب  نیدلا  ترـصن  شردارب  زا  دعب  کبزا  نیدلا  رفظم 
لالج ناطلـس  تکرح  زا  هک  ینامز  يرجه ، لاس 622  رد  دمآرد . حلـص  رد  زا  راچانب  تشادن ، ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  هک  نیدـلا 

. تخیرگ هجنگ  هب  درک و  اهر  ار  زیربت  دش ، هاگآ  ناجیابرذآ  تمس  هب  هاشمزراوخ  نیدلا 

.( 1228 م - 1225 .( ) ق 626 ه . - 622  ) کبزا نالسرا  لزق  شوماخ ، کباتا 

رد شوماخ  کباتا  لاس 626  رد  دش . ردپ  نیـشناج  دوب ، دازردام  لال  رک و  هک  نالـسرا  لزق  شدنزرف  کبزا ، کباتا  تشذگرد  زا  دعب 
. تشذگرد توملا  یحاون  رد  هک  تشذگن  يدنچ  دمآرد . تعاطا  رد  زا  دیسر و  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  تمدخ  هب  هجنگ 
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271 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دوشیم ضرقنم  ناجیابرذآ  ناکباتا  هلسلس  يو  گرم  اب 

ناجیابرذآ ناکباتا  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 568 ه . زگدلیا 541 - نیدلا  سمش  . 1
ق. 582 ه . زگدلیا 568 - رسپ  ناولهپناهج  دمحم  نیدلا  ترصن  . 2

ق. 587 ه . زگدلیا 582 - رسپ  نالسرا  لزق  نامثع  نیدلا  رفظم  . 3
ق. 607 ه . ناولهپناهج 587 - رسپ  رکب  وبا  نیدلا  ترصن  . 4

ق. 622 ه . ناولهپناهج 607 - رگید  رسپ  کبزا  نیدلا  رفظم  . 5
ق. 626 ه . کبزا 622 - نیدلا  رفظم  رسپ  نالسرا  لزق  شوماخ ، کباتا  . 6

.( 1030 م - 1096 .( ) ق 628 ه . - 490  ) نایهاشمزراوخ ب -

هراشا

وا تشذگرد  زا  دعب  دش . سیـسأت  تشاد ، ار  یقوجلـس  هاشکلم  يرادتـشط  تمـس  هک  هجرغ  نیکتـشونا  تسد  هب  نایهاشمزراوخ  هلـسلس 
هاشکلم نبا  رجنـس  ناطلـس  نامز  رد  هکنآ  ات  دندوب ، یقوجلـس  ناهاشداپ  عبات  يدـنچ  ات  نانآ  دـندرک . ینارمکح  مزراوخ  رد  شنادـنزرف 

. دندرک لالقتسا  يوعد 

.( 1127 م - 1097 .( ) ق 521 ه . - 491  ) نیکتشونا نبا  دمحم  نیدلا  بطق 

. درکیم تیعبت  رجنس  ناطلس  زا  مزراوخ  رد  دوخ  يرادمامز  تدم  مامت  رد  دمحم  نیدلا  بطق 

.( 1156 م - 1127 .( ) ق 551 ه . - 521  ) دمحم نیدلا  بطق  نبا  زستآ  رفظملا  وبا  هلودلا  ءالع 

لاس رد  دش . بوصنم  مزراوخ  تموکح  هب  ردپ  ياج  هب  وا  دنزرف  زـستآ  رجنـس ، ناطلـس  نامرف  هب  دمحم  نیدلا  بطق  تشذـگرد  زا  دـعب 
لاس 535 رد  اما  تخیرگ ، مزراوخ  زا  زستآ  دش . وا  یبوکرس  مزاع  رجنس  درک . لالقتسا  يوعد  دیچیپ و  رجنس  نامرف  زا  رـس  يرجه   533

حلص زا  سپ  دش و  زستآ  اب  گنج  مزاع  رگید  راب  رجنس ، يرجه  لاس 538  رد  درک . لالقتسا  يوعد  فرصت و  ار  مزراوخ  اددجم  يرجه 
. درک تعجارم  دوخ  رقم  هب  يو  اب 

رجنس ناطلس  زا  هکنیا  زا  سپ  و  دیروش ، يو  رب  راب  نیمدنچ  يارب  زستآ  هک  تشذگن  يرید 
272 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

زواجت و يانب  ناسارخ  رد  دـمآرد ، نازغ  تراـسا  هب  رجنـس  هکنآ  زا  سپ  زـستآ  تفرگ . رارق  رجنـس  فطل  دروم  مه  زاـب  دروخ ، تسکش 
. تشذگرد ناچوق  یکیدزن  رد  يرجه  لاس 551  رد  تشاذگ و  ار  زاتوتخات 

.( 1171 م - 1156 .( ) ق 567 ه . - 551  ) نالسرا لیا 
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ءاروام هب  يرجه  لاس 553  رد  دمآرد . تعاطا  رد  زا  رجنس  ناطلس  اب  دش و  وا  نیـشناج  نالـسرا  لیا  شدنزرف  زـستآ ، تشذگرد  زا  دعب 
فالتخا هبا  يآ  دیوم  اب  ناسارخ  فرصت  رس  رب  يرجه  لاس 558  رد  تفرگ . یبایسارفا  ناقاخ  زا  ار  دنقرمس  اراخب و  دیشک و  رکشل  رهنلا 

رد تشگرب . مزراوخ  هب  هبا  يآ  دـیوم  اب  حلـص  زا  سپ  دـشن و  قفوم  اجنآ  فرـصت  هب  نکیل  تفرگ ، هرـصاحم  رد  ار  روباشین  درک و  ادـیپ 
. تشذگرد دعب  یمک  دروخ و  تسکش  اهنآ  زا  نالسرا  لیا  دندش . روهلمح  مزراوخ  هب  نایئاتخارق  يرجه  لاس 567 

.( 1172 م - 1171 .( ) ق 568 ه . - 567  ) نالسرا لیا  نبا  هاش  ناطلس 

نیرخآ موس  لرغط  ناجیابرذآ ، کباتا  کـمک  هب  يرجه  لاس 590  رد  تسـشن . تخت  هب  دوخ  ردارب  رب  هبلغ  زا  سپ  شکت  نیدـلا  ءـالع 
اما دش ، نوحیس  هناخدور  لحاوس  راپسهر  قاچپق  ناکرت  یبوکرس  يارب  يرجه  لاس 591  رد  تخاس و  دوخ  بولغم  ار  یقوجلـس  هاشداپ 

رهـش یلاوح  رد  ار  یقاچپق  ناکرت  دوخ  دـنزرف  دـمحم  نیدـلا  بطق  کمک  هب  يرجه  لاس 594  رد  دروخ . تسکـش  یـشکرکشل  نیا  رد 
. تشک ار  هیلیعامسا  بهذم  ناوریپ  زا  يدایز  هدع  درب و  هلمح  نیوزق  توملا  هعلق  هب  يرجه  لاس 596  رد  داد . تسکش  دنج 

.( 1220 م - 1199 .( ) ق 617 ه . - 596  ) شکت نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  ءالع 

دوخ ورملق  همیمـض  ار  ناـمرک  يرجه  لاس 592  رد  دش . ردپ  نیـشناج  شکت  گرم  زا  دـعب  نیدـلا ، ءالع  هب  بقلم  دـمحم  نیدـلا  بطق 
لاـس 607 رد  تخاـس . دوخ  تافرـصتم  همیمـض  ار  نآ  درک و  جراـخ  نادبهپـسا  فرـصت  زا  ار  ناردـنزام  يرجه  لاس 606  رد  تخاـس .
. درک ضرقنم  ار  یئاتخارق  تلود  دنقرمس  فرصت  زا  سپ  داد و  تسکـش  ار  یئاتخارق  ناخروگ  فورعم  رادرـس  وگنایات  نایهاپـس  يرجه 

ياـملع زا  یعمج  ياوـتف  هب  يرجه  لاـس 614  رد  درک . فرـصت  ار  نـینزغ  تاره و  ضرقنم و  ار  ناـیروغ  هلــسلس  يرجه  لاـس 612  رد 
. دش دادغب  مزاع  نادمه  هار  زا  تخادنا و  هبطخ  زا  ار  یسابع  هفیلخ  رصان  مان  رهنلا  ءاروام 

273 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تشگرب ناسارخ  هب  راچان  وا  دندمآرد و  ياپ  زا  دابآدسا  هندرگ  رد  نایهاپس  زا  يدایز  هدع  ناتسمز ، تخس  يامرـس  زورب  لیلد  هب  نکیل 

يایرد رد  عقاو  نوکـسبآ  هریزج  هب  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  درک . فرـصت  ار  ناسارخ  مزراوخ و  ناـخ ، زیگنچ  يرجه  لاس 616  رد 
. تشذگرد لحم  نامه  رد  يرجه  لاس 617  رد  تخیرگ و  رزخ 

.( 1230 م - 1220 .( ) ق 628 ه . - 617  ) هاشمزراوخ نیدلا  لالج 

نیدنچ يرجه  لاس 628  ات  هک  دش  وا  نیشناج  نیدلا  لالج  ناطلس  مان  هب  شنارسپ  زا  یکی  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  تشذگرد  زا  دعب 
یعمج تسد  هب  يرجه  لاس 628  رد  ماجنارـس  ات  دشیم ، بولغم  ینامز  بلاغ و  یهاگ  راکیپ ، نیا  رد  هک  دیگنج  لوغم  نایهاپـس  اب  راب 

. دش هتشک  نادرک  زا 

نایهاشمزراوخ يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 521 ه . ای 491 - نیکتشونا 490  نبا  دمحم  نیدلا  بطق  . 1
ق. 551 ه . دمحم 521 - نیدلا  بطق  نبا  زستآ  رفظملا  وبا  نیدلا  ءالع  . 2

ق. 567 ه . زستآ 551 - نبا  نالسرا  لیا  حتفلا  وبا  نیدلا  جات  . 3
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ق. 568 ه . نالسرا 567 - لیا  نبا  هاش  ناطلس  دومحم  نیدلا  لالج  . 4
ق. 596 ه . نالسرا 568 - لیا  نبا  شکت  نیدلا  ءالع  . 5

ق. 617 ه . شکت 596 - نیدلا  ءالع  نبا  دمحم  نیدلا  ءالع  ناطلس  . 6
ق. 628 ه . دمحم 617 - نیدلا  ءالع  نبا  ینربکنم  نیدلا  لالج  . 7

275 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناریا رد  یسابع  يافلخ  نارصاعم  مهدزای  لصف 

هراشا

هلسلس ضارقنا  زا  دعب  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  رکذت  رگید  راب  ناناخلیا  هلـسلس  سیـسأت  ناریا و  هب  لوغم  هلمح  هرابرد  ثحب  زا  لبق 
ات نایرهاط  هلـسلس  سیـسأت  زا  داد . تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  ناریا  روشک  لاـس  تدـم 200  بیرق  ینعی  يرجه  لاس 206  ات  ناـیناساس 

یحاون رد  هلـسلس  نیدـنچ  ناـمزمه  ینعی  تشاد ، یفیاوـطلا  كوـلم  تموـکح  ناریا  يرجه ، لاس 905  ات  ینعی  هیوفـص  هلـسلس  سیـسأت 
نامزمه تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  فلتخم  ياـهروشک  رد  راـگزور  نآ  رد  هک  یثداوح  لـیلد  نیمه  هب  دـندرکیم . تموکح  ناریا  فلتخم 

دوخ راک  روحم  ار  یـسابع  يافلخ  زا  کیره  تفالخ  نارود  هدنراگن  هک  ناریا  فلتخم  ياههلـسلس  نارادـمامز  تموکح  نارود  اب  تسا 
اب دـنکیم  قیبـطت  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  هتـشذگ  ياـیند  رد  ساـبع  ینب  ياـفلخ  زا  کـیره  نارود  رد  هک  یثداوح  ینعی  تسا . هداد  رارق 

اهنآ نارـصاعم  یماسا  هفیلخ ، ره  تفالخ  نارود  ثداوح  حرـش  نمـض  هچرگا  دناهدوب . تقو  هفیلخ  رـصاعم  هک  ییاههلـسلس  نارادـمامز 
رصاعم هک  دوشیم  ییاههلسلس  نارادمامز  مان  رکذ  هب  تردابم  يرتشیب  تقد  اب  رگید  راب  فاصوا  نیا  اب  تسا ، هدش  رکذ 

276 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لوغم ناناخلیا  زا  کیره  تنطلـس  نارود  دعب  هب  نآ  زا  هک  ناخ  وکالوه  تسد  هب  دادغب  طوقـس  ات  دناهدوب . سابع  ینب  يافلخ  زا  کیره 
ناریا فلتخم  یحاون  رد  هک  اهنآ  نارـصاعم  ناـناخلیا و  تموکح  اـب  ار  ناـمزنآ  ياـیند  ثداوح  ماهداد ، رارق  دوخ  راـک  یلـصا  روحم  ار 

: تسا ریز  حرش  هب  ناریا  رانک  هشوگ و  رد  اهنآ  نارصاعم  سابع و  ینب  يافلخ  تسرهف  ماهداد . قیبطت  دناهتشاد ، تموکح 

.( 833 م - 813 .( ) ق 218 ه . - 198  ) نومام . 1

230 ه. - 213  ) رهاط نبا  هللا  دـبع  و  ق ). 213 ه . - 207  ) رهاط نبا  ۀـحلط  و  ق ). 207 ه . - 206  ) نینمیلا وذ  رهاط  اب  تسا  رـصاعم  نومام 
. نایرهاط زا  ق ).

.( 842 م - 833 .( ) ق 227 ه . - 218  ) مصتعم . 2

نایرهاط زا  ق ). 230 ه . - 213  ) رهاط نبا  هللا  دبع  اب  تسا  رصاعم  مصتعم 

.( 847 م - 842 .( ) ق 232 ه . - 227  ) قثاو . 3

. هللا دبع  نبا  رهاط  اب  تسا  رصاعم 

.( 861 م - 847 .( ) ق 247 ه . - 232  ) لکوتم . 4
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. نایرهاط زا  ق ). 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دمحم  و  ق ). 248 ه . - 230  ) هللا دبع  نبا  رهاط  اب  تسا  رصاعم  لکوتم 

.( 862 م - 861 .( ) ق 248 ه . - 247  ) رصتنم . 5

. نایرهاط زا  ق ). 259 ه . - 248  ) رهاط نبا  دمحم  و  ق ). 248 ه . - 230  ) هللا دبع  نبا  رهاط  اب  تسا  رصاعم  رصتنم 

.( 866 م - 862 .( ) ق 252 ه . - 248  ) نیعتسم . 6

زا ق ). ه .  265 - 247  ) ثیل بوـقعی  ناتـسربط و  ناـیولع  زا  ق ). 270 ه . - 250 ( ) ریبک یعاد   ) دـیز نبا  نسح  اـب  تسا  رـصاعم  نیعتـسم 
. نایرافص

.( 866 م .( ) ق 252 ه .  ) زتعم . 7

. نایرافص زا  ق ). 265 ه . - 247  ) ثیل بوقعی  ناتسربط و  نایولع  زا  ق ). 270 ه . - 250  ) دیز نبا  نسح  اب  تسا  رصاعم  زتعم 
277 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 870 م - 869 .( ) ق 256 ه . - 255  ) يدتهم . 8

. نایرافص زا  ق ). 265 ه . - 247  ) ثیل بوقعی  ناتسربط و  نایولع  زا  ق ). 270 ه . - 250  ) دیز نبا  نسح  اب  تسا  رصاعم  يدتهم 

.( 892 م - 870 .( ) ق 279 ه . - 256  ) دمتعم . 9

ثیل بوـقعی  ناتـسربط و  ناـیولع  زا  ق ). 287 ه . - 270  ) دـیز نبا  دـمحم  و  ق ). 270 ه . - 250  ) دیز نبا  نسح  اب  تسا  رـصاعم  دـمتعم 
. نایرافص زا  ق ). 265 ه . - 247)

.( 902 م - 892 .( ) ق 289 ه . - 279  ) دضتعم . 10

نبا رهاط  نسحلا  وبا  و  ق ). 287 ه . - 265  ) ثیل ورمع  ناتـسربط و  نایولع  زا  ق ). 287 ه . - 270  ) دیز نبا  دمحم  اب  تسا  رـصاعم  دضتعم 
. نایناماس زا  ق ). 295 ه . - 279  ) دمحا نبا  لیعامسا  نایرافص و  زا  ق ). 298 ه . - 287  ) ثیل ورمع  دمحم 

.( 908 م - 902 .( ) ق 295 ه . - 289  ) یفتکم . 11

زا ق ). 296 ه . - 287  ) ثیل ورمع  نبا  رهاط  نسحلا  وبا  ناتـسربط و  نایولع  زا  ق ). 287 ه . - 270  ) دیز نبا  دمحم  اب  تسا  رصاعم  یفتکم 
. نایناماس زا  ق ). 301 ه . - 295  ) لیعامسا نبا  دمحا  و  ق ). 295 ه . - 279  ) دمحا نبا  لیعامسا  نایرافص و 

.( 932 م - 908 .( ) ق 320 ه . - 295  ) ردتقم . 12

دمحم یلع  وبا  و  ق ). 298 ه . - 296  ) یلع نبا  ثیل  و  ق ). 304 ه . - 301 ( ) ریبک رصان   ) نیسح نبا  یلع  نبا  نسح  اب  تسا  رـصاعم  ردتقم 
. نایرافص زا  ق ). 298 ه .  ) ثیل یلع  نبا 

.( 934 م - 932 .( ) ق 322 ه . - 320  ) رهاق . 13
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زا ق ). 331 ه . - 301  ) دـمحا نبا  رـصن  نایرافـص و  زا  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا  دـمحم  نبا  دـمحا  رفعج  وبا  اب  تسا  رـصاعم  رهاـق 
هملاـید و زا  ق ). 338 ه . - 320  ) هیوب نبا  یلع  نسحلا  وبا  هلودـلا  دامع  راـیز و  لآ  زا  ق ). 323 ه . - 316  ) رایز نبا  جـیوادرم  نایناماس و 

. نادمه ناهفصا و  ير و  هملاید  زا  ق ). 366 ه . - 320  ) هیوب نبا  نسح  یلع  وبا  هلودلا  نکر 

.( 940 م - 934 .( ) ق 329 ه . - 322  ) یضار . 14

زا ق ). 331 ه . - 301  ) دمحا نبا  رـصن  نایرافـص و  زا  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا  دمحم  نبا  دمحا  رفعج  وبا  اب  تسا  رـصاعم  یـضار 
رایز نبا  ریگمشو  رهاط  وبا  نایناماس و 

278 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناهفصا ير و  هملاید  زا  ق ). 366 ه . - 320  ) هلودلا نکر  هملاید و  زا  ق ). 338 ه . - 320  ) هلودلا دامع  رایز و  لآ  زا  ق ). 357 ه . - 323)

. نادمه و 

.( 944 م - 940 .( ) ق 333 ه . - 329  ) یقتم . 15

زا ق ). 343 ه . - 331  ) رـصن نبا  حوـن  نایرافـص و  زا  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا  دـمحم  نبا  دـمحا  رفعج  وبا  اـب  تسا  رـصاعم  یقتم 
هلودـلا نکر  هملاـید و  زا  ق ). 338 ه . - 320  ) هلودـلا داـمع  راـیز و  لآ  زا  ق ). 357 ه . - 323  ) رایز نبا  ریگمـشو  رهاط  وبا  ناـیناماس و 

. نادمه ناهفصا و  ير و  هملاید  زا  ق ). 366 ه . - 320)

.( 946 م - 944 .( ) ق 334 ه . - 333  ) یفکتسم . 16

زا ق ). 342 ه . - 331  ) روصنم نبا  حون  نایرافص و  زا  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا  دمحم  نبا  دمحا  رفعج  وبا  اب  تسا  رصاعم  یفکتسم 
هلودلا نکر  سراف و  هملاید  زا  ق ). 338 ه . - 320  ) هلودلا دامع  رایز و  لآ  زا  ق ). 357 ه . - 323  ) رایز نبا  ریگمشو  رهاط  وبا  نایناماس و 

. نامرک ناتسزوخ و  قارع و  هملاید  زا  ق ). 356 ه . - 324  ) هلودلا زعم  و  نادمه ، ناهفصا و  ير و  هملاید  زا  ق ). 336 ه . - 320)

.( 974 م - 946 .( ) ق 363 ه . - 334  ) عیطم . 17

زا ق ). 393 ه . - 352  ) دـمحا نبا  فلخ  دـمحا  وـبا  و  ق ). 352 ه . - 311  ) فلخ نبا  دـمحم  نبا  دـمحا  رفعج  وبا  اـب  تسا  رـصاعم  عیطم 
زا ق ). 366 ه . - 350  ) حوـن نبا  روـصنم  و  ق ). 350 ه . - 343  ) حون نبا  کـلملا  دـبع  و  ق ). 343 ه . - 331  ) رـصن نبا  حون  ناـیرافص و 

رایتخب هلودـلا  زع  رایز و  لآ  زا  ق ). 366 ه . - 357  ) ریگمشو نبا  نوتـسهب  و  ق ). 357 ه . - 323  ) رایز نبا  ریگمـشو  رهاط  وبا  نایناماس و 
زا ق ). 373 ه . - 338  ) هلودـلا دـضع  و  ق ). 338 ه . - 320  ) هلودـلا دامع  ناـمرک و  ناتـسزوخ و  قارع و  هملاـید  زا  ق ). 367 ه . - 356)
نبا قاحــسا  و  ق ). 352 ه . - 351  ) نـیکتپلآ نادـمه و  ناهفــصا و  ير و  هملاـید  زا  ق ). 363 ه . - 320  ) هلودـلا نکر  سراف و  هملاـید 

. نایونزغ زا  ق ). 364 ه . - 355  ) نیکتاکلب و  ق ). 355 ه . - 352  ) نیکتپلآ

.( 991 م - 974 .( ) ق 381 ه . - 363  ) عئاط . 18

حون نبا  روصنم  نایرافص و  زا  دمحا  نبا  فلخ  دمحا  وبا  اب  تسا  رصاعم  عئاط 
279 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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یلاعملا سمـش  و  ق ). 366 ه . - 357  ) ریگمـشو نبا  نوتـسهب  نایناماس و  زا  ق ). 387 ه . - 366  ) روـصنم نبا  حوـن  و  ق ). 366 ه . - 350)
-372  ) هلودلا دضع  نبا  هلودـلا  فرـش  و  ق ). 367 ه . - 356  ) رایتخب هلودـلا  زع  راـیز و  لآ  زا  ق ). 403 ه . - 366  ) ریگمـشو نبا  سوباق 
.( ق 372 ه . - 338  ) هلودلا دضع  نامرک و  ناتسزوخ و  قارع و  هملاید  زا  ق ). 403 ه . - 379  ) هلودلا دضع  نبا  هلودلا  ءاهب  و  ق ). 379 ه .

هلودـلا دـضع  نبا  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودـلا  ماصمـص  و  ق ). 379 ه . - 372  ) هلودلا دـضع  نبا  لیذ  ریـش  سراوفلا  وبا  هلودـلا  فرـش  و 
387 ه. - 366  ) هلودلا رخف  و  ق ). 373 ه . - 366  ) هلودلا دیوم  و  ق ). 366 ه . - 320  ) هلودـلا نکر  سراف و  هملاید  زا  ق ). 388 ه . - 379)
387 ه. - 366  ) نیکتکبس و  ق ). 366 ه . - 364  ) نـیکت يریپ  و  ق ). 364 ه . - 355  ) نیکتاکلب ناهفـصا و  نادـمه و  ير و  هملاید  زا  ق ).

. نایونزغ زا  ق ).

.( 1031 م - 991 .( ) ق 422 ه . - 381  ) رداق . 19

نبا روـصنم  و  ق ). 387 ه . - 366  ) روصنم نبا  حوـن  نایرافـص و  زا  ق ). 393 ه . - 352  ) دمحا نبا  فلخ  دـمحا  وبا  اب  تسا  رـصاعم  رداق 
نبا سوباق  یلاعملا  سمـش  ناـیناماس و  زا  ق ). هدـعق 389 ه . يذ  مهد  ات  رفـص  مهدزاود   ) مود کـلملا  دـبع  و  ق ). 389 ه . - 387  ) حون

-379  ) هلودلا دضع  نبا  هلودلا  ءاهب  رایز و  لآ  زا  ق ). 423 ه . - 403  ) سوباق نبا  رهچونم  یلاعملا  کلف  و  ق ). 403 ه . - 366  ) ریگمشو
لالج رهاط  وبا  و  ق ). 416 ه . - 412  ) هلودلا ءاهب  نبا  هلودلا  فرشم  و  ق ). 415 ه . - 403  ) هلودلا ءاهب  نبا  هلودلا  ناطلـس  و  ق ). 403 ه .

388 ه. - 379  ) هلودلا دضع  نبا  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا  ماصمـص  نادمه و  ناتـسزوخ و  قارع و  هملاید  زا  هلودلا  فرـشم  نبا  هلودلا 
داـمع و  ق ). 415 ه . - 403  ) هلودلا ءاهب  عاجـش  وبا  هلودـلا  ناطلـس  و  ق ). 403 ه . - 388  ) هلودلا دـضع  نبا  رـصن  وبا  هلودـلا  ءاهب  و  ق ).

زا ق ). 414 ه . - 412  ) هلودلا ءامـس  و  ق ). 387 ه . - 366  ) هلودلا رخف  سراف و  هملاید  زا  هلودلا  ناطلـس  نبا  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودـلا 
نیکتکبس نبا  دومحم  و  ق ). 389 ه . - 387  ) نیکتکبس نبا  لیعامسا  و  ق ). 387 ه . - 366  ) نیکتکبس نادمه و  ناهفـصا و  ير و  هملاید 

. نایونزغ زا  ق ). 432 ه . - 421  ) دومحم نبا  دوعسم  و  ق ). 421 ه . - 389)
280 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1075 م - 1031 .( ) ق 467 ه . - 422  ) مئاق . 20

نبا ناتـسج  و  ق ). 435 ه . - 423  ) رهچونم نبا  ناوریـشونا  و  ق ). 423 ه . - 403  ) سوباق نبا  رهچونم  یلاعملا  کلف  اب  تسا  رـصاعم  مئاق 
-427  ) راجیلاک وبا  میحر  کـلم  و  ق ). 435 ه . - 416  ) هلودلا فرـشم  نبا  هلودـلا  لالج  رهاط  وبا  رایز و  لآ  زا  ق ). 435 ه .  ) ناوریشونا

دالوف روصنم  وبا  و  ق ). 440 ه . - 419  ) هلودلا ناطلـس  نبا  راجیلاک  وبا  و  ق ). 419 ه . - 403  ) هلودلا ءاهب  نبا  هلودـلا  ماوق  و  ق ). 440 ه .
440 ه. - 418  ) هلودـلا ناطلـس  نبا  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودـلا  دامع  نامرک و  ناتـسزوخ و  قارع و  هملاید  زا  ق ). 448 ه . - 440  ) نوتس
.( ق 433 ه . - 421  ) دومحم نبا  دوعسم  سراف و  هملاید  زا  ق ). 447 ه . - 440  ) نابزرم راجیلاک  وبا  نبا  زوریف  رصن  وبا  میحر  کلم  و  ق ).

نبا دوعـسم  نبا  دازخرف  و  ق ). 441 ه .  ) دومحم نبا  دیـشرلا  دـبع  و  ق ). 441 ه .  ) دوعـسم نـبا  یلع  و  ق ). 441 ه .  ) دوعـسم نبا  دودوم  و 
و ق ). ه .  455 - 429  ) لوا لرغط  ناــــیونزغ و  زا  ق ). 492 ه . - 451  ) دوـمحم نبا  دوعـسم  نـبا  مـیهاربا  و  ق ). 451 ه . - 444  ) دومحم

. نایقوجلس زا  ق ). 465 ه . - 455  ) نالسرابلآ

.( 1094 م - 1075 .( ) ق 487 ه . - 467  ) يدتقم . 21

نبا هاـشکلم  ناـیونزغ و  زا  ق ). 509 ه . - 492  ) مـیهاربا نـبا  دوعـسم  و  ق ). 492 ه . - 451  ) دوعـسم نبا  میهاربا  اب  تسا  رـصاعم  يدـتقم 
467 ه. - 465  ) درواق نبا  هاشنامرک  گرزب و  نایقوجلـس  زا  ق ). 495 ه . - 485  ) هاشکلم نبا  قرایکرب  و  ق ). 485 ه . - 451  ) نالسرابلآ
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. نامرک هقجالس  زا  ق ).

.( 1118 م - 1094 .( ) ق 512 ه . - 487  ) رهظتسم . 22

509 ه.  ) دازریش و  ق ). 509 ه . - 492  ) میهاربا نبا  دوعسم  و  ق ). 492 ه . - 451  ) دومحم نبا  دوعسم  نبا  میهاربا  اب  تسا  رصاعم  رهظتـسم 
نبا هاــشکلم  ناــیونزغ و  زا  ق ). 548 ه . - 511  ) دوعــسم نـبا  هاـشمارهب  و  ق ). 511 ه . - 509  ) میهاربا نـبا  دوعـسم  نـبا  نالـسرا  و  ق ).

گرزب هقجالس  زا  ق ). 552 ه . - 511  ) هاشکلم نبا  رجنس  و  ق ). 498 ه . - 485  ) هاشکلم نبا  قرایکرب  و  ق ). 485 ه . - 465  ) نالسرابلآ
537 - 495  ) هاشنامرک نبا  هاش  نالسرا  و  ق ). 495 ه . - 490  ) هاش ناروت  نبا  هاش  ناریا  و  ق ). 490 ه . - 477  ) درواق نبا  هاشناروت  و 

281 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
521 ه. - 491  ) نیکتـشونا دمحم  نیدلا  بطق  قارع و  هقجالـس  زا  ق ). 525 ه . - 511  ) هاشکلم نبا  دومحم  نامرک و  هقجالـس  زا  ق ). ه .

. نایهاشمزراوخ هلسلس  سسؤم  ق ).

.( 1135 م - 1118 .( ) ق 529 ه . - 512  ) دشرتسم . 23

هقجالـس زا  ق ). 552 ه . - 511  ) هاـشکلم نبا  رجنـس  ناـیونزغ و  زا  ق ). 548 ه . - 511  ) دوعـسم نبا  هاش  مارهب  اب  تسا  رـصاعم  دـشرتسم 
525 ه. - 511  ) هاشکلم نبا  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  ثیغم  نامرک و  هقجالس  زا  ق ). 537 ه . - 495  ) هاشنامرک نبا  هاش  نالسرا  گرزب و 
و ق ). 629 ه . - 526  ) دمحم ناطلـس  نبا  مود  لرغط  بلاط  وبا  هلودـلا  نکر  و  ق ). 526 ه . - 525  ) دومحم نبا  دواد  نیدـلا  ثایغ  و  ق ).

نیدلا بطق  نبا  زـستآ  رفظملا  وبا  نیدلا  ءالع  قارع و  هقجالـس  زا  ق ). 547 ه . - 529  ) دمحم ناطلس  نبا  دوعـسم  حتفلا  وبا  نیدلا  ثایغ 
. نایهاشمزراوخ زا  ق ). 551 ه . - 521  ) دمحم

.( 1136 م - 1135 .( ) ق 530 ه . - 529  ) دشار . 24

گرزب و هقجالس  زا  ق ). 552 ه . - 511  ) هاشکلم نبا  رجنس  نایونزغ و  زا  ق ). 548 ه . - 511  ) دوعسم نبا  هاش  مارهب  اب  تسا  رصاعم  دشار 
.( ق 547 ه . - 529  ) دمحم ناطلس  نبا  دوعسم  حتفلا  وبا  نیدلا  ثایغ  نامرک و  هقجالس  زا  ق ). 537 ه . - 495  ) هاشنامرک نبا  هاش  نالسرا 

. نایهاشمزراوخ زا  ق ). 551 ه . - 521  ) دمحم نیدلا  بطق  نبا  زستآ  رفظملا  وبا  نیدلا  ءالع  قارع و  هقجالس  زا 

.( 1160 م - 1136 .( ) ق 555 ه . - 530  ) یفتقم . 25

کلم نبا  نیدـلا  ءالع  و  ق ). 544 ه . - 543  ) يروس نیدلا  فیـس  نایونزغ و  زا  ق ). 583 ه . - 555  ) کلم ورسخ  اب  تسا  رـصاعم  یفتقم 
562 - 551  ) دمحم نیدلا  ثیغم  و  ق ). 537 ه . - 495  ) هاشنامرک نبا  هاش  نالـسرا  روغ و  يارما  زا  ق ). 556 ه . - 544  ) نیسح نیدلا  زع 

دمحم ناطلس  نبا  دوعـسم  حتفلا  وبا  نیدلا  ثایغ  نامرک و  هقجالـس  زا  ق ). 562 ه . - 551  ) دمحم نبا  هاش  لرغط  نیدـلا  ثیغم  و  ق ). ه .
سمش قارع و  هقجالـس  زا  ق ). هدعقیذ 547 ه . ات  بجر   ) دومحم ناطلـس  رـسپ  مود  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدـلا  زعم  و  ق ). 547 ه . - 529)

نبا رقنـس  ناـیهاشمزراوخ و  زا  ق ). 568 ه . - 551  ) زـستآ نبا  نالـسرا  لیا  ناجیابرذآ و  ناـکباتا  زا  ق ). 568 ه . - 541  ) زگدلیا نیدلا 
سراف و ناکباتا  زا  ق ). 558 ه . - 543  ) دودوم

282 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. گرزب رل  ناکباتا  زا  ق ). 600 ه . - 550  ) رهاط وبا  دزی و  ناکباتا  زا  ق ). 536 ه . - 488  ) هلودلا ءالع  ریما  رسپ  زرمارف  ریما 
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.( 1170 م - 1160 .( ) ق 566 ه . - 555  ) دجنتسم . 26

زا ق ). 556 ه . - 544  ) نیـسح نیدلا  زع  کلم  نبا  نیدـلا  ءالع  نایونزغ و  زا  ق ). 583 ه . - 555  ) کلم ورسخ  اب  تسا  رصاعم  دجنتـسم 
556 ه. - 554  ) دومحم ناطلس  رـسپ  عاجـش  وبا  نیدلا  ثایغ  نامرک و  هقجالـس  زا  ق ). 562 ه . - 551  ) دمحم نیدـلا  ثیغم  روغ و  يارما 
زا ق ). 568 ه . - 551  ) زستآ نبا  نالسرا  لیا  ناجیابرذآ و  ناکباتا  زا  ق ). 568 ه . - 541  ) زگدلیا نیدلا  سمش  قارع و  هقجالـس  زا  ق ).

-550  ) رهاط وبا  سراـف و  ناـکباتا  زا  ق ). 571 ه . - 558  ) دودوـم رـسپ  یگنز  و  ق ). 558 ه . - 543  ) دودوم نبا  رقنـس  نایهاشمزراوخ و 
. گرزب رل  ناکباتا  زا  ق ). 600 ه .

.( 1180 م - 1170 .( ) ق 575 ه . - 566  ) یضتسم . 27

599 - 558  ) نیـسح نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  دمحم  نیدلا  ثایغ  نایونزغ و  زا  ق ). 583 ه . - 555  ) کلم ورسخ  اب  تسا  رصاعم  یـضتسم 
زگدلیا نیدلا  سمش  قارع و  هقجالـس  زا  ق ). 571 ه . - 556  ) مود لرغط  رـسپ  هاش  نالـسرا  رفظملا  وبا  نیدـلا  نکر  نایروغ و  زا  ق ). ه .

568 - 551  ) زستآ نبا  نالسرا  لیا  ناجیابرذآ و  ناکباتا  زا  ق ). 582 ه . - 568  ) ناولهپناهج دمحم  نیدلا  ترصن  و  ق ). 568 ه . - 541)
رهاط وبا  سراف و  ناـکباتا  زا  ق ). 591 ه . - 571  ) یگنز رـسپ  هلکت  و  ق ). 571 ه . - 558  ) دودوم رـسپ  یگنز  نایهاشمزراوخ و  زا  ق ). ه .

. گرزب رل  ناکباتا  زا  ق ). 600 ه . - 550)

.( 1225 م - 1180 .( ) ق 622 ه . - 575  ) رصان . 28

599 ه. - 558  ) نیـسح نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  دمحم  نیدـلا  ثایغ  نایونزغ و  زا  ق ). 583 ه . - 555  ) کلم ورسخ  اب  تسا  رصاعم  رـصان 
607 - 602  ) دمحم نیدلا  ثایغ  نبا  دومحم  نیدـلا  ثایغ  و  ق ). 602 ه . - 599  ) نیـسح نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  نبا  دمحم  نیدلا  زعم  و  ق ).

يارما زا  ق ). 612 ه . - 610  ) نیسح نیدلا  ءالع  نبا  زستآ  نیدلا  ءالع  و  ق ). 607 ه .  ) دومحم نیدلا  ثایغ  نبا  ماس  نیدلا  ءاهب  و  ق ). ه .
ناولهپناهج دمحم  نیدلا  ترصن  قارع و  هقجالس  زا  ق ). 590 ه . - 571  ) موس لرغط  بلاط  وبا  نیدلا  نکر  روغ و 

283 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نیدلا رفظم  و  ق ). 607 ه . - 587  ) رکب وبا  نیدلا  ترـصن  و  ق ). 587 ه . - 582  ) نالـسرا لزق  نامثع  نیدلا  رفظم  و  ق ). 582 ه . - 568)

569 ه. - 568  ) شکت نیدلا  ءالع  ناجیابرذآ و  ناکباتا  زا  ق ). 626 ه . - 622  ) نالسرا لزق  شوماخ  کباتا  و  ق ). 622 ه . - 607  ) کبزا
یگنز رسپ  هلکت  نایهاشمزراوخ و  زا  ق ). 628 ه . - 617  ) ینربکنم نیدلا  لالج  و  ق ). 628 ه . - 596  ) دمحم نیدلا  ءالع  ناطلـس  و  ق ).

-550  ) رهاط وبا  سراف و  ناکباتا  زا  ق ). 623 ه . - 599  ) یگنز نبا  دعس  و  ق ). 599 ه . - 591  ) دودوم رسپ  لرغط  و  ق ). 591 ه . - 571)
رل ناـکباتا  زا  ق ). 621 ه . - 580  ) دیـشروخ نیدلا  عاجـش  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 626 ه . - 600  ) بـسا رازه  کـباتا  و  ق ). 600 ه .

. کچوک

.( 1226 م - 1225 .( ) ق 623 ه . - 622  ) رهاظ . 29

ناجیابرذآ و ناکباتا  زا  ق ). 626 ه . - 622  ) نالسرا لزق  شوماخ  کباتا  و  ق ). 622 ه . - 607  ) کبزا نیدلا  رفظم  اب  تسا  رصاعم  رهاظ 
-599  ) یگنز نبا  دعس  نایهاشمزراوخ و  زا  ق ). 628 ه . - 617  ) ینربکنم نیدلا  لالج  و  ق ). 628 ه . - 596  ) دمحم نیدلا  ءالع  ناطلس 

. گرزب رل  ناکباتا  زا  ق ). 626 ه . - 600  ) بسا رازه  کباتا  سراف و  ناکباتا  زا  ق ). 658 ه . - 623  ) دعس نبا  رکب  وبا  و  ق ). 623 ه .

.( 1242 م - 1226 .( ) ق 640 ه . - 623  ) رصنتسم . 30
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-596  ) دـمحم نیدـلا  ءالع  ناطلـس  ناجیابرذآ و  ناکباتا  زا  ق ). 626 ه . - 622  ) نالـسرا لزق  شوماخ  کباتا  اب  تسا  رـصاعم  رـصنتسم 
دعـس نبا  رکب  وبا  و  ق ). 623 ه . - 599  ) یگنز نبا  دعـس  ناـیهاشمزراوخ و  زا  ق ). 628 ه . - 617  ) ینربکنم نیدـلا  لالج  و  ق ). 528 ه .

رل ناکباتا  زا  ق ). 636 ه . - 626  ) ناولهپ نیدـلا  دامع  و  ق ). 626 ه . - 600  ) بسا رازه  کباتا  سراـف و  ناـکباتا  زا  ق ). 658 ه . - 623)
. گرزب

.( 1258 م - 1242 .( ) ق 656 ه . - 640  ) مصعتسم . 31

ترـصن و  ق ). 646 ه . - 626  ) ناولهپ نیدـلا  دامع  سراـف و  ناـکباتا  زا  ق ). 658 ه . - 623  ) دعس نبا  رکب  وبا  اب  تسا  رـصاعم  مصعتـسم 
. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 672 ه . - 656  ) وغرا بلا  نیدلا  سمش  و  ق ). 656 ه . - 649  ) هلکت و  ق ). 649 ه . - 646  ) هچلک نیدلا 

نادمح و ینب  هیوب و  لآ  نایرافص و  نایرهاط و  بیصن  جیردت  هب  نایسابع  ورملق 
284 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیدرگ نولوط  ینب  بلغا و  ینب  هسرادا و  ياههلسلس  بیصن  یبرغ  یحاون  رد  تفالخ و  یقرش  ياهنیمزرس  رد  نایونزغ 
285 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يولهپ هلسلس  ضارقنا  ات  لوغم  يالیتسا  زا  مراهچ  شخب 

هراشا

287 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناناخلیا لوغم و  يالیتسا  لوا  لصف 

اهلوغم

هراشا

هب بونج  زا  يربیس و  هب  لامش  زا  ناگنیخ ، ياههوک  هتشر  يروچنم و  هب  قرشم  زا  رزخ ، هچایرد  هب  برغم  زا  يزکرم ، یقرـش و  يایـسآ 
. تسا دودحم  ایلامیه  ياههوک 

. تسا هتفرگربرد  ار  یبرغ  یقرش و  ناتسکرت  نیچ و  هرک و  یحاون  عیسو ، نیمزرس  نیا 
. تسا هدش  لیکشت  نازوس  گرزب  يراحص  اهرازگیر و  عفترم ، ياههوک  هلسلس  اهتالف و  زا  نیمزرس  نیا  كاخ  رتشیب 

، تایق تارقنق ، راتات ، دننام  دـنچ  یلیابق  هب  دنتـشاد و  تنوکـس  یقرـش  يزکرم و  يایـسآ  رد  هک  تسا  تسوپدرز  فیاوط  زا  یکی  لوغم 
ناخ زیگنچ  يربهر  هب  تایق  کچوک  هلیبق  يرجه  متفه  نرق  لیاوا  رد  دندشیم . میسقت  هریغ  و  روغیوا ، تیئارک ، ریالج ، دالرآ ، تاریوا ،

. دنتفای طلست  ایسآ  ياهنیمزرس  زا  یگرزب  تمسق  رب 
288 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناخ زیگنچ 
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زا دعب  يو  تشذگرد ، رداهب  ياکوسی  شردپ  هک  تشادـن  لاس  هدزیـس  زا  شیب  دـمآ . ایند  هب  ناتـسلوغم  رد  يرجه  لاس 549  دودح  رد 
دروآرد و تعاطا  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  دوخ  نیمزرـس  رواجم  لیابق  ماوقا و  هک  تشذـگن  يرید  دـش . تایق  هلیبق  سیئر  ردـپ  گرم 

یلوط دمآرب . وا  اب  هناتسود  طباور  يرارقرب  ددص  رد  ببس ، نیمه  هب  درک . هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تافرـصتم  اب  زرممه  ار  دوخ  ورملق 
. دندش ناریا  مزاع  یلوغم  ناناگرزاب  زا  ياهدع  هک  دیشکن 

مامت اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  زیگنچ  لمع  نیمه  تشک و  ار  یگمه  تخود و  عمط  مشچ  اـهنآ  ياـهالاک  هب  رارتا  رهـش  مکاـح  ناـخ  ریاـغ 
لاس رد  درک و  ار  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  ورملق  ریخست  گنهآ  يرجه  لاس 615  رد  دوش . روهلمح  هاشمزراوخ  روشک  هب  دوخ  يورین 
درک فرصت  ار  اراخب  لاس  نیمه  رد  قونرز ، رون و  ياهرهش  فرصت  زا  سپ  زیگنچ  دندیسر . رارتا  رهش  هب  زیگنچ  نایرکـشل  يرجه   616

هیناـجرج يرجه  لاس 618  رد  دـش . راـچد  اراـخب  تشونرـس  هب  زین  دنقرمـس  يرجه  لاس 617  رد  دـینادرگ . ناـسکی  كاـخ  اـب  ار  نآ  و 
هب يرگید  زا  دعب  یکی  روباشین  تاره و  ورم و  ياهرهـش  نامز  نیمه  رد  دندش . ماع  لتق  يدایز  هدع  درک و  طوقـس  هاشمزراوخ  تختیاپ 

تـسکش نینزغ  کیدزن  ناورپ  هبـصق  رد  دمحم  ناطلـس  رـسپ  هاشمزراوخ  نیدـلا  لالج  ناطلـس  مایا  نیا  نراقم  دـمآرد . زیگنچ  فرـصت 
رد تفرگرد . عازن  یگنج  میانغ  میـسقت  رـس  رب  هاپـس  نارادرـس  نیب  حتف  نیا  زا  دـعب  اما  تخاس ، دراو  زیگنچ  نارادرـس  زا  یکی  هب  یتخس 

دنـس هناخدور  زا  زیرگوگنج  اـب  دـیدن ، دوخ  رد  تمواـقم  باـت  هک  نیدـلا  لـالج  دـمآ . نیدـلا  لـالج  بیقعت  هب  زیگنچ  یعـضو  نینچ 
. تشذگرد يرجه  لاس 624  رد  تشگرب و  ناتسلوغم  هب  زیگنچ  نیدلا ، لالج  رارف  زا  دعب  دیناسر . ناتسودنه  هب  ار  دوخ  تشذگ و 

.( 1241 م - 1228 .( ) ق 639 ه . - 626  ) نآاق ياتگوا 

نیدب دندش . حوتفمریغ  ياهنیمزرس  حتف  رومأم  رکشل  ود  نآاق  ياتگوا  نامرف  هب  دش . وا  نیشناج  هک  تسا  زیگنچ  موس  رـسپ  نآاق  ياتگوا 
نیچ راپسهر  رکشل  کی  هک  تروص 

289 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
: دش میسقت  هتسد  هس  هب  نیدلا  لالج  ناطلس  رب  هبلغ  زا  سپ  هاپس  نیا  دیدرگ . نیدلا  لالج  ناطلس  یبوکرس  رومأم  رگید  رکـشل  یلامش و 
ار هغارم  يرجه  لاس 628  رد  موس  هتسد  دنداهن و  يور  سیلفت  تمس  هب  رگید  هتسد  دندرک ، يورـشیپ  تارف  هناخدور  لحاوس  ات  ياهدع 

تراغ لتق و  زا  طرـش ، دیق و  نودب  میلـست  ببـس  هب  رهـش  یلاها  دش . زیربت  حـتف  مزاع  يرجه  لاس 629  رد  هاپـس  نیمه  دندرک . فرـصت 
بوصنم اجنآ  تموکح  هب  جاولی  دومحم  وا  نامرف  هب  دمآرد . نآاق  ياتگوا  فرـصت  هب  یلامـش  نیچ  يرجه  لاس 631  رد  دنتفای . تاجن 

لاس 639 رد  هاپـس  نیا  درک . سکرچ  راغلب و  مور و  ياـهروشک  ریخـست  رومأـم  ار  یگرزب  هاپـس  نیچ  زا  تعجارم  زا  سپ  ياـتگوا  دـش .
لاس ات  نامزنیا  زا  دـمآرد . اـهنآ  فرـصت  هب  نیارکوا  تختیاـپ  فیک  دروآ . يور  نیارکوا  بناـج  هب  وکـسم  ندز  شتآ  زا  سپ  يرجه 
کی دش : میـسقت  هتـسد  ود  هب  لوغم  هاپـس  هیـسور ، حتف  زا  دـعب  دوب . نالوغم  نامرف  تحت  هیـسور  نرق  ود  تدـم  بیرق  ینعی  يرجه   886
نامز نیمه  اب  نراقم  رگید  هتـسد  دنتفر و  شیپ  ناملآ  تختیاپ  نیلرب  دودـح  ات  ولـسرب  رهـش  فرـصت  زا  سپ  يرجه  لاس 639  رد  هتـسد 
يارب هاپس  نارس  نآاق  ياتگوا  تشذگرد  لیلد  هب  نامز  نیمه  رد  دندیناسر . شیرتا  تختیاپ  یکیدزن  هب  ار  دوخ  اهراجم  تسکش  زا  سپ 

. دنتشگزاب ایسآ  هب  دیدج  ناخ  باختنا  ياتلیروق  رد  تکرش 

.( 1249 م - 1241 .( ) ق 647 ه . - 639  ) ناخ كویگ 

نآاق ياتگوا  رـسمه  تدـم  نیا  مامت  رد  داتفا . فـالتخا  لوغم  ناـگرزب  نیب  وا  نیـشناج  نییعت  رـس  رب  نآاـق  ياـتگوا  تشذـگرد  زا  دـعب 
تنطلـس هب  ار  نآاق  ياتگوا  دـنزرف  نیرتگرزب  ناخ  كویگ  هک  دـش  قفوم  شـشوک  لاس  راـهچ  زا  سپ  دوب . روشک  روما  ماـمز  رادهدـهع 
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. دناسرب

.( 1258 م - 1250 .( ) ق 657 ه . - 648  ) نآاق وگنم 

نارـسپ زا  یکی  هک  وگنم  ماجنارـس  ات  دـش ، ادـیپ  رظن  فالتخا  لوغم  نارـس  نیب  وا  ینیـشناج  رـس  رب  رگید  راب  ناخ  كویگ  گرم  زا  دـعب 
یبوکرـس رومأم  ار  دوخ  کـچوک  ردارب  ناـخ  وکـالوه  دوخ  يرادـمامز  لاـس  نیمود  رد  يو  دیـسر . تنطلـس  هب  دوب ، زیگنچ  نبا  يولوت 

نیچ حتف  رومأم  ار  دوخ  رگید  ردارب  يالیبوق  درک و  دادغب  یسابع  هفیلخ  هیلیعامسا و  هقرف  ناوریپ 
290 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اوه بآ و  يدب  لیلد  هب  هک  تسویپ  ودـب  يرجه  لاس 657  رد  وگنم  دش و  یبونج  نیچ  راپـسهر  يالیبوق  يرجه  لاس 654  رد  دینادرگ .
رد تفای . رایسب  قنور  تیمها و  تراجت  وا  تنطلـس  نامز  رد  داد . رارق  دوخ  تختیاپ  ار  نکپ  رهـش  نیچ  حتف  زا  سپ  يالیبوق  تشذگرد .

لغاشم رادهدـهع  لوغم  رابرد  رد  لاـس  تدـم 20  بیرق  دـمآ و  نآاق  يالیبوق  رابرد  هب  فورعم  حایـس  ولوپوکراـم  هک  تسا  لاـس  نیمه 
. دوب یمهم 

.( 1264 م - 1253 .( ) ق 663 ه . - 651  ) ناخ وکالوه  یشکرکشل 

هراشا

ياههعلق وکـالوه  نارادرـس  زا  یکی  اـقوبوتیک  يرجه  لاـس 653  رد  دـش . ناریا  مزاـع  يرجه  لاـس 651  رد  نآاـق  وگنم  رما  هب  وکـالوه 
. درک بارخ  رابدور  ناتسهق و  رد  ار  هیلیعامسا 

. تشاد مالعا  ار  نایلیعامسا  نارود  نایاپ  مادقا  نیا  اب  دش و  وکالوه  میلست  هیلیعامـسا  ياوشیپ  هاشروخ  نیدلا  نکر  يرجه  لاس 652  رد 
هفیلخ نیرخآ  هللااب  مصعتسم  درک . طوقـس  دادغب  يرجه  لاس 656  رد  دش . دادـغب  مزاع  هاشنامرک  قیرط  زا  وکالوه  يرجه  لاس 655  رد 

زا دـعب  وکالوه  تفای ، همتاخ  مه  یـسابع  يافلخ  تفـالخ  نارود  بیترت  نیدـب  دـندش و  وکـالوه  میلـست  دوخ  نارـسپ  قاـفتا  هب  یـسابع 
رهـش نیا  رد  وکالوه  ناـمرف  هب  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  يرجه  لاـس 657  رد  درک . باـختنا  یتختیاـپ  هب  ار  هغارم  دادـغب ، فرـصت 

وکالوه دمآرد . وکالوه  فرـصت  هب  قشمد  بلح و  هریزجلا و  يرجه  لاس 658  رد  دش و  یجیز  نتشون  لوغـشم  درک و  انب  ياهناخدصر 
تیعبت لوبق  يارب  یناگدنیامن  سپس  دش . فرصنم  دوخ  میمـصت  زا  نآاق  وگنم  تشذگرد  لیلد  هب  اما  داتفا ، رـصم  فرـصت  رکف  هب  هاگنآ 

، نیطـسلف رد  عقاو  تولاجلا  نیع  لحم  رد  لاـس  نیمه  رد  دنتـشک ، ار  وکـالوه  ناگدـنیامن  نایرـصم  هکنیا  زا  هتـشذگ  داتـسرف . رـصم  هب 
لاس رد  دادن و  شتلهم  لجا  اما  دـمآرب ، نایرـصم  یبوکرـس  ددـص  رد  وکالوه  دـندناسر . لتق  هب  زین  ار  وکالوه  فورعم  رادرـس  اقوبوتیک 

. تشذگرد يرجه   663
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  نامزنآ  يایند  رد  وکالوه  یناخلیا  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
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ایسآ

. درکیم تنطلس  1279 م ) - 960  ) گنوس هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
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. دوب لوغم  لاغشا  تحت  1260 م . لاس 1231 - زا  هرک  هریزجهبش  هرک :
.( 1454 م - 1229  ) دنتشاد تموکح  نایلوسر  نمی  رد  نمی :

اقیرفا

، تسا رصم  ناطلـس  نیمراهچ  هک  تسا  رهاظلا  کلملا  هب  بقلم  لوا  « 1  » سربیب نامزنیا  رد  يرحب  کلامم  هلسلس  زا  رصم  ناطلس  رـصم :
رد دمآرب و  دوخ  ورملق  هعـسوت  ددص  رد  سپـس  تشاد . تکرـش  تولاجلا  نیع  گنج  رد  1277 م ). - 1260 . ) ق 676 ه . لاس 658 - زا 

نویبیلص اب  گنج  مزاع  هرهاق  زا  گرزب  یهاپس  اب  دعب  لاس  کی  درک و  دوخ  تافرصتم  همیمـض  ار  صمح  1252 م ).  ) يرجه لاس 662 
. درک فرصت  ار  هیرصیق  ردنب  1264 م ).  ) يرجه لاس 663  رد  دیدرگ و  لئان  یگرزب  تاحوتف  هب  دش و 

اپورا

.( 1286 م - 1249 . ) دوب مود  ردنازگلا  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :
، دـننک هرادا  ار  تموکح  تسیابیم  هک  ياهتیمک  دارفا  باختنا  هرابرد  ار  اـهنوراب  طورـش  دوب . موس  يرنه  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ناتـسلگنا :

. دیدرگ اهنوراب  يزوریپ  هب  رجنم  لاس 1264 م . رد  دش و  زاغآ  يرنه  اهنوراب و  نیب  گنج  لاس 1263 م . رد  تفریذپن .
. تسا لوا  راکوتوا  هون  يو  زا  تسا . لیمرپ  هلسلس  زا  مود  راکوتوا  نامزنیا  رد  مهوب  هاش  مهوب :

.( 1279 م - 1249 . ) تسا موس  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
.( 1261 م - 1258  ) دیـسر تنطلـس  هب  مراهچ  يانحوی  هیقین  رد  تسا ، یقرـش  مور  خـیرات  رد  ترتف  نارود  هک  ناـمزنیا  رد  یقرـش : مور 

تخادنا و نادنز  هب  و  هدرک ، روک  ار  يو  درک ، مهارف  ار  انحوی  لتق  تامدقم  نکیل  تشاد . هدهع  رب  متـشه  لیئاخیم  ار  وا  تنطلـس  تباین 
رد
______________________________

 . Baybars (. 1)
292 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

مه زا  لاح  رد  هک  هینطنطـسق  ینیتال  يروتارپما  ریخـست  مزاـع  سپـس  1282 م ). - 1261 . ) تفرگ تسد  هـب  ار  روـما  ماـمز  لاس 1259 م .
ایحا سنازیب  يروتارپـما  رگید  راـب  تهج  نیمه  هب  دروآ و  ردـب  مود  نئودوب  فرـصت  زا  ار  نآ  لاس 1261 م . رد  دیدرگ و  دوب ، ندیـشاپ 

. دیدرگ
.( 1270 م - 1226 . ) دوب مهن  ییول  هسنارف  هاش  هسنارف :

.( 1258 م - 1253 . ) دوب مهد  يوسنوفلآ  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لیتساک و 
.( 1270 م - 1235  ) تسا مراهچ  يالب  نامزنیا ، رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

. دمآرد ژورن  فرـصت  هب  دـنلنئورگ  دنلـسیا و  نوکاه ، تنطلـس  نارود  رد  1263 م .). - 1217 . ) دوب مراهچ  نوکاـه  ژورن ، هاـشداپ  ژورن :
1280 - 1263  ) دش وا  نیشناج  مشـش  « 1  » سونگام شرسپ  مراهچ  نوکاه  تشذگرد  زا  دعب  دوب . هوکـشاب  للجم و  رایـسب  نوکاه  رابرد 

.( م

.( 1355 م - 1253 .( ) ق 756 ه . - 651  ) ناریا ناناخلیا  هلسلس 
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هراشا

ظاحل هب  نانآ  دنیوگیم و  ناناخلیا  دنتشادن ، ناتسلوغم  رابرد  اب  مه  يدایز  طابترا  دناهدرک و  تنطلس  ناریا  رد  هک  ار  وکالوه  نانیـشناج 
بوسحم ناریا  ناهاشداپ  زا  هقبط  کی  تقیقح  رد  دندرک ، تاعارم  دوخ  ياهرابرد  رد  هتفر  هتفر  ار  ناریا  ناهاشداپ  موسر  بادآ و  هکنآ 

. دنوشیم

.( 1281 م - 1264 .( ) ق 680 ه . - 663  ) ناخ اقابا 

هراشا

دوخ ترازو  تمـس  هب  ار  ینیوج  دمحم  نیدلا  سمـش  هجاوخ  تفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  اقابا  شدنزرف  وکالوه  تشذگرد  زا  دعب 
برع قارع و  یحاون  مامت  دادغب و  تموکح  اقابا  تنطلس  تدم  مامت  رد  هک  نیدلا  سمش  هجاوخ  ردارب  ینیوج  کلماطع  درک . بوصنم 

رد اقابا  يرجه  لاس 667  رد  درک . دوخ  یتموکح  هزوح  رد  لوغم  هرود  ياهیبارخ  يدابآ  فورصم  ار  دوخ  یعس  مامت  تشاد ، هدهعرب  ار 
نیعم يرجه  لاس 671  رد  درک . فرصت  ار  ناسارخ  رگید  راب  داد و  تسکش  ار  ییاتغج  سولوا  هاشداپ  تاره  یکیدزن 

______________________________

 . Magnus (. 1)
293 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هجیتن رد  تسشن . بقع  دروخ و  تسکش  رصم  رادمامز  رهاظلا  کلم  زا  نکیل  دینادرگ ، بلح  هب  هلمح  رومأم  ار  مور  مکاح  هناورپ  نیدلا 
نایهاپس نیتسلبا  لحم  رد  دیشک و  رکشل  ریغـص  يایـسآ  ماش و  هب  رهاظلا  کلملا  يرجه  لاس 675  رد  دش . نایرصم  بیـصن  یگرزب  حتف 

ردارب رومیت  وگنم  صمح  یکیدزن  رد  رهاظلا  کلملا  نیشناج  دنزرف و  نیدلا  فیـس  يرجه  لاس 680  رد  داد . تسکش  یتخس  هب  ار  اقابا 
. تشادن ار  راید  نآ  هب  یشکرکشل  تئرج  رگید  اقابا  خیرات  نیا  زا  داد . تسکش  ار  اقابا 

-677  ) نیدلا سمـش  کلم  رـسپ  نیدلا  نکر  کلم  و  ق ). 676 ه . - 663  ) ترک رکب  یبا  رـسپ  نیدلا  سمـش  کلم  اب  تسا  رـصاعم  اقابا 
کلم رسپ  میهاربا  نیدلا  ترـصن  راف و  ناکباتا  زا  ق ). 686 ه . - 662  ) رکب یبا  نبا  دعـس  رتخد  نوتاـخ  شبا  ترک و  لآ  زا  ق ). 705 ه .

نیدـلا بطق  نبا  جاجح  ناطلـس  هراکنابـش و  كولم  زا  ق ). 681 ه . - 664  ) هاش بیط  نیدـلا  لـالج  و  ق ). 664 ه . - 662  ) نیدلا رفظم 
دمحم نیدـلا  زرابم  ریما  نامرک و  نایئاتخارق  زا  ق ). 681 ه . - 656  ) نیدلا بطق  هجوز  ناکرت  غلتق  نیدلا  تمـصع  و  ق ). 666 ه . - 656)

هاـش فسوی  و  ق ). 672 ه . - 656  ) بسا رازه  رـسپ  وغرا  بلا  نیدـلا  سمـش  رفظم و  لآ  زا  ق ). 723 ه . - 660  ) یجاح نیدـلا  ثایغ  نبا 
نیسح نیدلا  زع  و  ق ). 677 ه . - 658  ) لیلخ نیدلا  ماسح  رسپ  هاش  نیدلا  جات  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 688 ه . - 672  ) وغرا بلا  رسپ 

. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 692 ه . - 677  ) نیدلا ردب  رسپ 
: تسا ریز  حرش  هب  ناریا . رد  وا  نارصاعم  ناخ و  اقابا  تنطلس  نارود  رد  زورنآ  ناهج  مهم  ياهدادیور 

ایسآ

هب نالوغم  لاس 274 و 1281 م . رد  دش . گنوس  هلـسلس  نیـشناج  1368 م ). - 1279  ) لوغم ناوی  هلـسلس  اقابا  تنطلـس  نارود  رد  نیچ :
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ماـن هب  زینو  یلاـها  زا  یکی  نارود  نـیمه  رد  دـنتفاین . قـیفوت  یلو  دـندمآرب  نـپاژ  هـب  یـشک  رکـشل  ددـص  رد  نآاـق  يـالیبوق  یهدـنامرف 
. درک ایسآ  هب  1291 م . زا 1271 - هلاس  يرفس 20  ولوپوکرام 

294 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هک دوـب  شمتتلا  كرت  ناـمالغ  زا  ادـتبا  رد  هک  1286 م ). - 1265 .( ) ق 686 ه . - 664 ، ) تسا « 1  » نبلب نیدـلا  ثایغ  یلهد  هاـش  یلهد :
. دیدرگ یلخاد  تافالتخا  شوختسد  يو  نانیشناج  فعض  تلع  هب  یلهد  تکلمم  شمتتلا  زا  سپ  تسا ، یلهد  تکلمم  یعقاو  سسؤم 
هب دوب ، هدرک  یقرت  كولمم  نیطالـس  هاگتـسد  رد  هک  نیدلا  ثایغ  ق ). 664 ه . - 644  ) لوا هاش  دومحم  نیدلا  رصان  تنطلـس  نارود  رد 

. درپس يو  هب  ار  تکلمم  روما  داد و  تنطلس  تباین  ار  نیدلا  ثایغ  دوب ، يوزنم  يدرم  نیدلا  رصان  نوچ  دیسر و  نیدلا  رصان  ترازو 
. تفای طسب  دنه  رد  مالسا  سدقم  نید  يو  تنطلس  نارود  رد  دوب . رکفنشور  ریگتخس و  يدرم  نیدلا  ثایغ 

.( 1454 م - 1229 .( ) ق 858 ه . - 627 . ) دنتشاد تموکح  نایلوسر  نمی  رد  نمی :

اقیرفا

هلمح 1270 م ).  ) يرجه لاس 668  رد  هک  تسا  لوالا  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  نامزنیا  رد  سنوت  رد  صفح  ینب  هلـسلس  ياورناـمرف  سنوت :
نایـصفخ تلود  یگداوناخ  تافالتخا  زورب  ببـس  هب  ییـالط  نارود  نیا  زا  دـعب  درک . عفد  ار  وژنآ  ود  لراـش  هسنارف و  هاـشداپ  مهن  ییول 

تسا یناث  ییحی  ایرکز  وبا  لوا ، دمحم  هللا  دبع  وبا  نیشناج  لاحرههب  دمآیم . راک  يور  یلقتـسم  تلود  تاقوا  یـضعب  یلو  دش ، هیزجت 
.( 1279 م .( ) ق 678 ه . . ) تسا لوا  میهاربا  قاحسا  وبا  يو  زا  دعب  و  1277 م ). .( ) ق (675 ه .

ماجنارس هلسلس  نیا  1269 م ). - 1266 .( ) ق 667 ه . - 665  ) تسا قثاولا  ءالعلا  وبا  نیدحوم  ياورنامرف  نیرخآ  نامزنیا  رد  اقیرفا : لامش 
«2 . » دیدرگ ضرقنم  یصفح  ینیرم و  يارما  طسوت 

تساوخرد هب  هک  تسا  بوقعی  فسوی  وبا  شکارم  رد  نیرم  ینب  ياورنامرف  شکارم :
______________________________

 . Bal ban (. 1)
ص ج 6 ، نودلخ ، نبا  خـیرات  نایعالا ، تایفو   41 ص 39 - مالسا ، نیطالـس  تاقبط  ص 113 . نارایرهـش ، افلخ و  همانبسن  ر ك . (. 2)

.2887 ص 2886 - ج 3 ، یسراف ، فراعملا  ةریاد   413 ص 412 - ج 1 ، لماکلا . . 246
295 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لاـس 667 رد  دروآ و  تـسد  هـب  یگرزب  يزوریپ  1275 م ).  ) يرجه لاس 674  رد  « 1  » هجیا تشذـگ . قراطلا  لبج  زا  هطانرغ  نایریـصن 
لاـس 1269 م. رد  تقیقح  رد  دـمآرد . نیرم  ینب  فرـصت  هب  دوب ، نیدـحوم  فرـصت  رد  هک  شکارم  تختیاـپ  ساـف  1269 م ).  ) يرجه

. دیدرگ ضرقنم  نیرم  ینب  طسوت  نیدحوم  هلسلس 
رد درک . فرـصت  ار  هیکاطنا  اـف و  اـی  1267 م ).  ) يرجه لاس 666  رد  هک  تسا  سربیب  ناـمزنیا  رد  يرحب  کـیلامم  ياورناـمرف  رـصم :
رد دیگنج و  لوغم  نایهاپس  اب  راب  نیا 9  رب  افاضم  دنداد . تسکش  یتخس  هب  ار  نویبیلص  راب  رصم 21  نایهاپس  شاهلاس  تنطلس 17  نارود 
وا سربیب  درب ، هانپ  يو  هب  هرهاق  رد  یسابع  نادناخ  زا  یمان  دمحا  يرجه  لاس 659  رد  داد . تسکش  ار  لوغم  ناخ  اقابا  يرجه  لاس 674 

دادغب زا  یسابع  تفالخ  رقم  بیترت  نیدب  درک و  اپرب  تفالخ  هاگتـسد  هرهاق  رد  وا  يارب  تخانـش و  تفالخ  هب  هللااب  رـصنتسملا  بقل  اب  ار 
هکم هلمج  زا  زاجح  یبهذم  ياهرهش  هک  دوب  نیا  لمع  نیا  زا  سربیب  فده  تشاد و  ینید  هبنج  اهنت  وا  تفالخ  هتبلا  دش . لقتنم  هرهاق  هب 
ناخ رکرب  نیدلا  رصان  لاس  نامه  تشذگرد و  1277 م ).  ) يرجه لاس 676  رد  سربیب  دروآرد . دوخ  يالیتسا  ذوفن و  تحت  ار  هنیدم  و 
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لاس نامه  رد  تفرگ و  تسدب  ار  روما  مامز  شمالـس  نیدـلا  ردـب  1279 م ).  ) يرجه لاس 678  رد  يو  زا  دعب  دش و  وا  نیـشناج  دـیعس 
هب قشمد  رد  هیروس  نایهاپس  هلیـسوب  هک  « 2  » رقـشا رقنـص  دوخ  بیقر  رب  رما  ودب  رد  دش و  يرحب  کیلامم  ياورنامرف  نوالق  نیدلا  فیس 

. دش زوریپ  دوب ، هتسشن  تنطلس 

اپورا

.( 1285 م - 1276 . ) تسا موس  يوردپ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
نیدا رنوک  دـمآرد . لراش  فرـصت  هب  وا  ورملق  دـش و  هتـشک  لپان ) لراش   ) وژناد لراش  اب  گنج  رد  لاس 1266 م . رد  « 3  » دربنام ناملآ :

هب دش و  مادعا  لپان  رد  دیدرگ و  ریاورش  لراش  بولغم  لاس 1268 م . رد  اما  دش ، ایلاتیا  راپسهر  دوخ  تکلمم  نتفرگزاب  يارب  ناوج 
______________________________

 . Eaja (. 1)
 . Sonqore Asqar (. 2)

 . Manbred (. 3)
296 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

سسؤم يو  هک  1291 م ). - 1273 ، ) دش « 1  » فلدور بیصن  ناملآ  تنطلس  دارنک  زا  دعب  دش . ضرقنم  نفوتسنهوه  نادناخ  تهج  نیمه 
. داد نایاپ  دوب ، امرفمکح  ناملآ  رد  هراومه  مود  کیردرف  گرم  زا  دعب  هک  یلخاد  تاعزانم  هب  فلدور  تسا . كروبسباه  هلسلس 

یتیصخش يو  درکیم . تموکح  يوارم  مهوب و  رب  هک  دوب  راکوتوا  مان  هب  اهکچ  دنمتردق  هاشداپ  شکرـس ، رادلویت  فلدور ، نامز  رد 
تبـسن دوبن و  فلدور  باختنا  اب  قفاوم  صخـش  نیا  تشادن . ریظن  ياهیلاوش  ياهيزاب  رگید  يراکراوس و  تاقباسم  رد  هک  دوب  دنمورین 

رارق ینایـشروش  سأر  رد  راکوتوا  هک  دـییاپن  يرید  دـیدرگ . فلدور  میلـست  ماجنارـس  فاصوا ، نیا  اب  درکن  دای  يراداـفو  دـنگوس  ودـب 
. دندوب هتشادرب  شروش  هب  رس  فلدور  دض  رب  هک  تفرگ 

نارود زا  دـعب  فـلدور  دـش . هتـشک  راـکوتوا  درک و  هبلغ  فـلدور  اـما  داد ، يور  گـنج  نیفرط  نیب  لاـس 1278 م . رد  تهج  نیمه  هـب 
. تشذگرد یگلاس  نس 70  رد  تشادن ، شمارآ  هظحل  کی  هک  یتنطلس 

لاس 1971 م. ات  هک  تشاذگاو  گروبسباه  نادناخ  زا  لوا  فلدور  هب  ار  رگید  هیحان  دنچ  شیرتا و  راکوتوا ، لاس 1276 م . رد  شیرتا :
. دوب نادناخ  نیا  تسد  رد 

.(. 1286 م - 1249 . ) تسا موس  ردنازگلا  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :
یقیقح ياورنامرف  لاـس 1267 م . زا  نکیل  درک ، تنطلـس  1272 م . لاس 1216 - زا  يرنه  دوب ، موس  يرنه  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ناتـسلگنا :

هب 1307 م ). - 1272  ) لوا دراودا  شرسپ  يو  تشذگرد  زا  دعب  تشاد . یمسا  اهنت  تنطلس  زا  يرنه  دوب و  لوا  دراودا  شرسپ  ناتـسلگنا 
. تسشن تنطلس 

. تسا مود  راکوتوا  نیشناج  رسپ و  يو  1305 م ). - 1278 . ) دوب مود  سوالسنو  مهوب  هاشداپ  مهوب :
ققحت يو  تنطلـس  نارود  رد  اهروم  زا  لاغترپ  نتفرگزاـب  1279 م ). - 1248 . ) تسا موس  يوسنوفلآ  نامز  نیا  رد  لاغترپ  هاـش  لاـغترپ :

.( 1325 م - 1279  ) دیسر « 2  » زینيد شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  تفای .
.( 1282 م - 1261 . ) دوب متشه  لیئاخیم  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

______________________________
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 . Rudolf (. 1)
 . Diniz (. 2)

297 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1285 م - 1266 . ) تسا لوا  لراش  نامزنیا  رد  لیسیس  لپان و  هاش  لپان : لیسیس و 

. تشذگرد يرجه  لاس 671  رد  هک  تسا  هللااب  بافلا  هب  بقلم  لوا  دمحم  هللا  دبع  وبا  « 1  » هطانرغ رد  رصن  ینب  ياورنامرف  هطانرغ :
لاس رد  دوب . يرگید  یبیلص  گنج  هب  مادقا  دصرتم  هشیمه  یئول  1270 م ). - 1226 . ) تسا مهن  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

ضرم هب  دش و  بآربشقن  وا  هشقن  نکیل  دهد . رارق  رصم  هب  هلمح  يارب  دوخ  هاگیاپ  ار  اجنآ  هکنیا  دصق  هب  دش ، سنوت  راپسهر  1270 م .
هک موس  پیلیف  تنطلـس  نارود  هعقاو  نیرتمهم  1285 م ). - 1270 . ) دش وا  نیـشناج  موس  پلیف  شرـسپ  تشذگرد و  دش و  التبم  نوعاط 

. دوب یتنطلس  كالما  هب  زولوت  تیالو  قاحلا  دوب ، روسج  پیلیف  هب  بقلم 
. دوب مجنم  اناد و  هب  بقلم  هک  1284 م ). - 1253  ) تسا مهد  يوسنوفلا  نامزنیا  رد  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لیتساک و 

هب دش . یلاخ  تیعمج  زا  ناتسراجم  اهلوغم ، نتفر  زا  سپ  1270 م .). - 1235  ) تسا مراهچ  يالب  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
اب هجاوم  شرـسپ  شروش  تلع  هب  وا  تنطلـس  رخآ  ياهلاس  دـننیزگ . تماقا  ناتـسراجم  رد  هک  درک  توعد  اهیجراخ  زا  ـالب  تهج  نیمه 

.( 1272 م - 1270  ) تسشن تنطلس  هب  مجنپ  نافتسا  شرسپ  يو  زا  دعب  دیدرگ . جرموجره 
لاـس 1274 م. رد  درک و  یلک  رظندـیدجت  نیناوـق ، رد  يو  1280 م ). - 1263 . ) تسا مشـش  سونگام  ناـمز  نیا  رد  ژورن  هاـشداپ  ژورن :

. تشاذگ هاش  رایتخا  رد  ار  نیناوق  عضو  دومن و  یثوروم  ار  تنطلس 
. داد خر  یبیلص  گنج  نیمهن  نیمتشه و  ناخ  اقابا  تنطلس  نارود  رد  یبیلص : ياهگنج 

666 ه. . ) لاس 1268 م رد  ار  هیکاطنا  افای و  سربیب  هکنیا  زا  سپ  تسویپ . عوقو  هب  ق ). 669 ه . . ) لاس 1270 م رد  یبیلص  گنج  نیمتشه 
. تشذگرد دش و  نوعاط  ضرم  راچد  نکیل  درک ، هلمح  سنوت  هب  دش و  گنج  مزاع  رگید  راب  سدقم )  ) مهن یئول  درک ، فرصت  ق ).

______________________________

اددجم ار  ینونک  رهش  يوما  يافلخ  سلدنآ ، رب  ناناملسم  طلـست  زا  سپ  هک  ایناپـسا  روشک  زا  سلدنآ  هیحان  رد  یمیدق  تسيرهـش  (. 1)
نایحیسم فرصت  هب  لاس 1492 م . رد  دوب . دابآ  رایسب  رهش  نیا  نیدحوم  نیطبارم و  نامز  رد  دندرک ، انب  نیشیپ  رهـش  ياههبارخ  يور  رب 

. دمآرد
298 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. داد يور  ق ). 671 ه . - 669 . ) 1272 م لاس 1271 - زا  یبیلص  گنج  نیمهن 
درک و دـقعنم  ياهمـصاخم  كرت  ناـمیپ  دـش و  هداـیپ  اـکع  رد  يو  تشاد . هدـهع  هب  ناتـسلگنا  هاـشداپ  دراودا  ار  گـنج  نیا  یهدـنامرف 

«1 . » تشگزاب

.( 1284 م - 1282 .( ) ق 683 ه . - 681  ) رادوگت دمحا  ناطلس 

هراشا

زا سپ  دوب . حیـسم  بهذم  وریپ  یناوج  رد  يو  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  اقابا  تشذگرد  زا  دـعب  هک  تسا  وکاله  رـسپ  نیمتفه  رادوگت 
تسایس و نسح  رثا  رب  يرجه  لاس 683  رد  دیدرگ . دمحا  ناطلس  هب  بقلم  دعب  هب  نآ  زا  دش و  فرشم  مالسا  نید  هب  ناناملسم  اب  سامت 
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يرید درک . بولغم  نیوزق  یکیدزن  رد  تشاد ، تنطلس  هیعاد  هک  ار  دوخ  هدازردارب  نوغرا  نایهاپس  ینیوج ، نیدلا  سمـش  هجاوخ  ریبدت 
دشن و فرصنم  دوخ  میمصت  زا  نوغرا  همه  نیا  اب  درک . شبوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  داد و  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  يو  هک  تشذگن 

يرجه لاس 683  رد  دوب ، نوغرا  تسدمه  یناهنپ  هک  اقوب  مان  هب  شنارادرـس  زا  یکی  دمآرب . وا  نتـشک  ددـص  رد  رادوگت  تلع  نیمه  هب 
هتـشک نوغرا  نامرف  هب  دش و  ریگتـسد  ناجیابرذآ  رد  نکیل  تخیرگ ، رادوگت  دـندرک . هلمح  رادوگت  رداچ  هب  دوخ  نارای  قافتا  هب  هنابش 

. دش
.( ق 686 ه . - 662  ) نوتاـخ شبا  ترک و  لآ  زا  ق ). 705 ه . - 677  ) نیدلا سمش  کلم  رسپ  نیدلا  نکر  کلم  اب  تسا  رـصاعم  رادوگت 

كوـلم زا  ق ). 688 ه . - 681  ) هاش بیط  ردارب  لیعامـسا  نیدـلا  ءاـهب  و  ق ). 681 ه . - 664  ) هاش بیط  نیدـلا  لالج  سراف و  ناـکباتا  زا 
-656  ) نیدلا بطق  هجوز  ناکرت  غلتق  نیدلا  تمصع  دزی و  ناکباتا  زا  ق ). 690 ه . - 662  ) نیدلا ءالع  هاش  رسپ  هاش  فسوی  هراکنابش و 
-672  ) وغرا بلآ  رسپ  هاش  فسوی  نامرک و  ناییاتخارق  زا  ق ). 691 ه . - 681  ) نیدلا بطق  رسپ  شمتغ  رویس  نیدلا  لالج  و  ق ). 681 ه .

. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 692 ه . - 677  ) نیدلا ردب  رسپ  نیسح  نیدلا  زع  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 688 ه .
رگید رد  وا  یناریا  نارصاعم  دمحا و  ناطلس  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

______________________________

. يرهاط يرصان  هللا  دبع  فیلأت  یبیلص ، ياهگنج  راثآ  للع و  ر ك . (. 1)
299 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  يایند  ياهروشک 

ایسآ

.( 1368 م - 1279 . ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 1286 م - 1265 . ) تسا نبلب  نیدلا  ثایغ  نامزنیا  رد  یلهد  هاش  یلهد :

.( 1454 م - 1229 . ) دنتشاد تموکح  نایلوسر  نمی  رد  نمی :

اپورا

.( 1285 م - 1276 . ) تسا موس  يوردپ  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
.(. 1291 م - 1273 . ) تسا فلدور  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناملآ :

.(. 1286 م - 1249 . ) تسا موس  ردنازگلا  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکسا :
.(. 1307 م - 1272 . ) تسا لوا  دراودا  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :

.(. 1305 م - 1278 . ) دوب مود  سوالسنو  مهوب  هاش  مهوب :
.(. 1325 م - 1279 . ) تسا زینيد  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :

لاس 1282 م. رد  1285 م ). - 1266 . ) دوب لوا  لراش  لیسیس  لپان و  هاش  لپان : لیسیس و 
يراذـگجات ومرلاپ  رد  تفرگ و  نایوسنارف  زا  روز  هب  ار  لیـسیس  موس  رتیپ  تسویپ و  عوقو  هب  نایوسنارف  دـض  رب  ینینوخ  ماـیق  لیـسیس  رد 

. درک
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.( 1285 م - 1270 . ) تسا موس  پیلیف  نامزنیا  رد  هسنارف  هاش  هسنارف :
.( 1284 م - 1253 . ) دوب مهد  يوسنوفلآ  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لیتساک و 

.( 1291 م - 1284 .( ) ق 690 ه . - 683  ) نوغرا

هراشا

نیدـلا سمـش  هجاوخ  وا  نامرف  هب  يرجه  لاس 683  رد  دیـسر . اقابا  دنزرف  نوغرا  هب  تنطلـس  رادوگت  دمحا  ناطلـس  ندش  هتـشک  زا  دعب 
بوصنم دوخ  ترازو  هب  ار  يدوهی  هلودلا  دعـس  يرجه  لاس 686  رد  دش . هتـشک  دوب  ناریا  یمان  ردـقیلاع و  يارزو  زا  یکی  هک  ینیوج 

. درک
رد تردق  تیاهن  رد  تسا ، نوغرا  تشذگرد  لاس  هک  يرجه  لاس 690  ات  هلودلا  دعس 

300 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
زا ناناملـسم  ماع  لتق  هناختب و  هب  ناناملـسم  هبعک  لیدـبت  رب  ینبم  یناـمرف  هک  دیـسر  ییاـج  هب  وا  ذوفن  تردـق و  دـنام . یقاـب  دوخ  تمس 

. دش هتشک  ناجیابرذآ  رد  لاس  نامه  رخاوا  رد  نآ  يارجا  زا  لبق  اما  تفرگ ، نوغرا 
یبا نبا  دعـس  رتخد  نوتاـخ  شبا  ترک و  لآ  زا  ق ). 705 ه . - 677  ) نیدلا سمش  کلم  رـسپ  نیدلا  نکر  کلم  اب  تسا  رـصاعم  نوغرا 
لالج رـسپ  نسح  نیدـلا  ماظن  و  ق ). 688 ه . - 681  ) هاش بیط  ردارب  لیعامـسا  نیدـلا  ءاهب  سراف و  ناـکباتا  زا  ق ). 686 ه . - 662  ) رکب

فسوی رـسپ  هاش  یجاح  و  ق ). 690 ه . - 662  ) نیدلا ءالع  رـسپ  هاش  فسوی  هراکنابـش و  كولم  زا  ق ). 625 ه . - 688  ) هاش بیط  نیدلا 
فسوی نامرک و  نایئاتخارق  زا  ق ). 691 ه . - 681  ) نیدلا بطق  رسپ  شمتغ  رویس  نیدلا  لالج  دزی و  ناکباتا  زا  ق ). 718 ه . - 690  ) هاش

کلم و  ق ). 692 ه . - 677  ) نیدـلا ردـب  گرزب  رـسپ  نیـسح  نیدـلا  زع  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 688 ه . - 672  ) وغرا بلا  رـسپ  هاش 
. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 692 ه . - 677  ) نیسح نیدلا 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  وا  یناریا  نارصاعم  نوغرا و  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

«1 . » داد همتاخ  ناگاپ  ناهاش  تنطلس  نارود  هب  درک و  فرصت  ار  همرب  لوغم ، نآاق  يالیبوق  لاس 1282 م . رد  همرب :
يارب ثیحره  زا  اهلاناک  اههار و  ناوی  هلسلس  تنطلـس  نارود  رد  1368 م ). - 1279 . ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :

. تفای هعسوت  یتسپ  متسیس  دش و  هدامآ  یبرغ  ياهروشک  اب  یناگرزاب  تالدابم 
يو رابرد  1286 م ). - 1265 . ) تسا نبلب  نیدلا  ثایغ  نامزنیا  رد  یلهد  هاش  یلهد :

______________________________

لاس 850 م. رد  دندوب . یـشحو  همین  یمدرم  راگزور ، نآ  رد  دـندش و  همرب  دراو  نیچ  تبت و  زرم  هیحان  زا  لاس 638 م . رد  ياهمرب  (. 1)
دروآرد و يدـحاو  تموـکح  تحت  ار  نآ  ) ANARATA( اتارانآ يدالیم  مهدزاـی  نرق  رد  دـندش و  ناـگاپ  رد  یکچوک  روشک  ياراد 

. تشاد تقباطم  ینونک  همرب  روشک  اب  شیبامک  درک ، سیسأت  اتارانآ  هک  يروشک  داد . رارق  دوخ  تختیاپ  ار  ناگاپ 
301 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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لاس رد  1278 م ). .( ) ق 686 ه . . ) دیـسر نیدلا  زعم  دابقیک  شاهون  هب  تنطلـس  يو  زا  دعب  دوب . يولهد  ورـسخ  ریما  هلمج  زا  الـضف  نمأم 
ناکرت تقیقح  رد  دنداد و  یجلخ  هاش  زوریف  نیدلا  لالج  نادنزرف  هب  ار  دوخ  ياج  ناتسودنه  كولمم  نیطالس  1290 م ).  ) يرجه  689
سسؤم تفای  تسد  زین  نکد  رب  داد و  هعسوت  ار  دوخ  ورملق  هلسلس  نیا  دنداد . لیکشت  ناتسودنه  رد  ار  ناناملـسم  هلـسلس  نیمود  یجلخ 

.( 1295 م - 1290 .( ) ق 695 ه . - 689 . ) تسا یجلخ  هاش  زوریف  هلسلس  نیا 
.( 1454 م - 1229 . ) دنتشاد تموکح  نایلوسر  نمی  رد  نمی :

اقیرفا

. تسا لوا  رمع  سنوت  رد  صفح  ینب  هلسلس  ياورنامرف  نامزنیا  رد  سنوت :
.( 1284 م .( ) ق (683 ه .

. تسا فسوی  بوقعی  وبا  شکارم  رد  نیرم  ینب  نامزنیا  ياورنامرف  شکارم :
.( 1286 م .( ) ق (685 ه .

. تفرگزاب نویبیلص  زا  ار  سلبارط  1285 م ).  ) يرجه لاس 688  رد  هک  تسا  نوالق  نامزنیا  رد  رـصم  يرحب  کیلامم  ياورنامرف  رـصم :
يرجه لاس 690  رد  داد . همادا  ار  دوخ  ردـپ  هماـنرب  و  1290 م ). .( ) ق 689 ه .  ) دش وا  نیشناج  فرـشا  شرـسپ  نوالق  تشذگرد  زا  دعب 
تقیقح رد  هثداـح  نیا  داد . ناـیاپ  نیطـسلف  رد  نایحیـسم  تموکح  هب  درک و  فرـصت  دوب . نایحیـسم  ژد  نیرخآ  هک  ار  اـکع  (1291 م ).

. تسا یبیلص  ياهگنج  نایاپ 

اپورا

هک 1291 م ). - 1285 ، ) تسا موس  يوسنوفلآ  يو  نیـشناج  1285 م ). - 1282 . ) تسا موس  يوردـپ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
. تسا اینولاتاک  نیطالس  تسرهف  رد  مود  يوسنوفلآ  نامه 

.( 1291 م - 1273 . ) تسا لوا  فلدور  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناملآ :
302 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1286 م - 1249 . ) تسا موس  ردنازگلا  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :
1307 م) - 1272 . ) تسا لوا  دراودا  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :

.( 1305 م - 1278 . ) دوب مود  سوالسنو  مهوب  هاش  مهوب :
.( 1325 م - 1279 . ) تسا زینيد  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :

ساسا هیداحتا  نیا  هک  دـنداد  لیکـشت  ياهیداحتا  رگیدـکی  اب  « 3  » ندـلاو رتنوا  و  « 2  » ستیوـش و  « 1  » يروا م . لاـس 1291  رد  سیوس :
. دوریم رامش  هب  سیوس  نویساردفنک 

مهن یئول  ردارب  لپان و  رد  نوژنآ  نیطالس  سسؤم  يو  1285 م ). - 1226 . ) تسا لوا  لراش  لپان  لیسیس و  نامزنیا  هاش  لپان : لیسیس و 
. دیسر مود  لراش  شرسپ  هب  لیسیس  لپان و  تنطلس  وا  زا  دعب  تشاد . تکرش  سنوت  رصم و  رد  مهن  یئول  ياهگنج  رد  تسا .

.( 1309 م - 1285)
لاس زونه 17  نامزنآ  رد  هک  مراهچ  پیلیف  شرسپ  يو  زا  دعب  1285 م ). - 1270 . ) تسا موس  پیلیف  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
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تیمامت زا  عافد  يارب  هک  دادیم  قح  دوخ  هب  پیلیف  تسا . فورعم  لـپول )  ) اـبیز پیلیف  هب  يو  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  تشادـن . ماـمت 
. دریگب تایلام  مه  نایناحور  زا  هسنارف  روشک  كاخ 

رد ناناملسم ، هیلع  ار  شردپ  تازرابم  يو  1284 م ). - 1253 . ) تسا مهد  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  نوئل  لیتساک و  هاش  نوئل : لـیتساک و 
هرهب شناد ، ملع و  زا  فعض ، طاقن  نیا  لباقم  رد  دومنیم . ینوبز  فعـض و  راهظا  شکندرگ  فارـشا  لباقم  رد  دوب و  ناوتان  روما  هرادا 
ناـبز هب  یبرع  ناـبز  زا  موـجن  ملع  رد  هژیوـب  ناناملـسم  یملع  راـثآ  همجرت  رومأـم  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  يو  ناـمرف  هـب  تـشاد . ناوارف 

. تسا ییاپورا  ياهروشک  هب  یمالسا  مولع  لاقتنا  ياههطساو  نیرتگرزب  زا  یکی  يو  ببس  نیمه  هب  دندش . یلویناپسا 
.( 1301 م - 1290 . ) تسا موس  شاردنآ  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :

اب نینچمه  دریگرـس و  زا  کـیلامم  گـنج  دوب  لـیام  يو  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  نوـغرا ، تنطلـس  نارود  ثداوـح  ناـیاپ  رد 
هب دنک . دقعنم  یماظن  هماندهع  ییاپورا  ياهروشک 

______________________________

 . Uri (. 1)
 . Svits (. 2)

 . Untervalden (. 3)
303 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ياهتأیه 1287 م ).  ) يرجه لاس 686  رد  داتـسرف و  مراهچ  سوی  رونوه  پاپ  يارب  ياهمان  1285 م ).  ) يرجه لاس 684  رد  روظنم  نیمه 
لپول پیلیف  ناتسلگنا و  هاشداپ  لوا  دراودا  مراهچ و  سالوکین  پاپ  زا  ییاههمان  اب  دعب  لاس  رد  دندش و  اپورا  مزاع  يو  فرط  زا  يرگید 

. دنتشگزاب هسنارف  هاشداپ 

.( 1294 م - 1291 .( ) ق 694 ه . - 690  ) وتاخیگ

هراشا

. دیزگرب دوخ  ترازو  تمـس  هب  ار  یناجنز  يدلاخ  دمحا  نیدلا  ردص  هجاوخ  وا  دش . وا  نیـشناج  وتاخیگ  شردارب  نوغرا  گرم  زا  دـعب 
. درک بوکرس  ار  نایشروش  وتاخیگ  دنتشادرب و  شروش  هب  رس  مور  دالب  ناینانوی  نانامکرت و  زا  ياهدع  يرجه  لاس 690  رد 

عفر يارب  نیدلا  ردص  هجاوخ  دش . یهت  یلکب  هنازخ  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ریزو ، نیدـلا  ردـص  هجاوخ  ناخلیا و  ياهیورهدایز  لیلد  هب 
هدافتسا يذغاک  لوپ  زا  رز  میـس و  اب  هلماعم  ياج  هب  نیچ  روشک  دننام  تفرگ ، میمـصت  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  دیدحالـص  هب  نارحب  نیا 

، درک رـشتنم  ناخلیا  ورملق  رد  تشاد  يزورما  سانکـسا  هب  يدایز  تهابـش  هک  واج  ماـن  هب  یلوپ  ق . لاس 669 ه . رد  ببـس  نیا  هب  دننک .
رخاوا رد  وا  درک . رداص  واج  وغل  رب  ینبم  ینامرف  راچان  وتاخیگ  دـندرک . يراددوخ  نآ  لوبق  زا  ناریا  گرزب  ياهرهـش  یلاها  رثکا  نکیل 

هاپس نارـس  زا  یکی  هک  راجاغط  ریما  تسد  هب  لاس 694  رد  دش و  وربور  وکالوه  هون  دیاب و  شروش  یـشکرس و  اب  دوخ  تنطلـس  ياهلاس 
. دش هتشک  ناغم  رد  دوب  ودیاب  تنطلس  بلاط  نطاب ، رد  وتاخیگ و 

لالج رـسپ  نسح  نیدـلا  ماـظن  ترک و  لآ  زا  ق ). 705 ه . - 677  ) نیدلا سمـش  کلم  رـسپ  نیدـلا  نکر  کلم  اب  تسا  رـصاعم  وتاخیگ 
نایئاتخارق زا  ق ). 691 ه . - 681  ) نیدلا بطق  رسپ  شمتغ  رویس  نیدلا  لالج  هراکنابش و  كولم  زا  ق ). 725 ه . - 688  ) هاش بیط  نیدلا 

695 ه. - 688  ) هاش فسوی  رسپ  بایـسارفا  رفظم و  لآ  زا  ق ). 723 ه . - 660  ) یجاح نیدلا  ثایغ  نبا  دمحم  نیدـلا  زرابم  ریما  نامرک و 
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. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 695 ه . - 693  ) نیدلا لامج  رسپ  رمع  نیدلا  ماسح  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ).
ياهروشک ریاس  وا  یناریا  نارصاعم  وتاخیگ و  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

304 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج 

ایسآ

.( 1368 م - 1279 . ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.(. 1295 م - 1290 . ) تسا یجلخ  هاش  زوریف  نامزنیا  رد  یجلخ  هلسلس  ياورنامرف  یلهد :

دیسر و دوب  لاسدرخ  یکدوک  هک  شرسپ  هب  تنطلس  دیدرگ . جلف  هب  التبم  كولمم ، نیطالس  زا  درف  نیرخآ  دابقیک  نیدلا  زعم  هک  ینامز 
. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  دوخ  هک  دیشکن  یلوط  نکیل  دیدرگ ، باختنا  وا  تنطلس  تباین  هب  هاش  زوریف 

.( 1295 م .( ) ق 694 ه . . ) تسا فرشالا  رمع  نامزنیا  رد  نمی  نایلوسر  ياورنامرف  نمی :

اقیرفا

1295 .( ) ق 694 ه . . ) تشاد تسد  ار  روما  مامز  یناث  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  نامزنیا  رد  دنتـشاد و  تموکح  صفح  ینب  سنوت  رد  سنوت :
.( م

. تسا دمحم  نیدلا  رصان  نامزنیا  رد  رصم  يرحب  کیلامم  ياورنامرف  رصم :
.( 1294 م .( ) ق 694 ه . . ) تسا اغبتک  نیدلا  نیز  يو  نیشناج  و  1293 م ). .( ) ق (693 ه .

اپورا

.( 1298 م - 1292 . ) تسا « 1  » یئوسان فلودآ  نامزنیا  رد  ناملآ  هاشداپ  ناملآ :
.( 1296 م - 1292 . ) تسا « 2  » لیلیب ود  ناج  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :

زا هپاک  نادـناخ  اب  ار  گـنج  اـپورا  هراـق  رد  هک  دـماینرب  دـص  رد  يو  1307 م ). - 1272 . ) دوب لوا  دراودا  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
ار هسنارف  هاشداپ  رتخد  دـمآرد و  حلـص  رد  زا  وا  اب  تعرـس  هب  دراودا  دروآ ، هلمح  يو  هب  لـبول  پیلیف  لاـس 1294 م . رد  نوچ  دریگرس .

. درک يراگتساوخ  دوخ  دشرا  رسپ  يارب 
.( 1305 م - 1278 . ) دوب مود  سوالسنو  مهوب  هاش  مهوب :

______________________________

 . Adolf nasoi (. 1)
 . Jandobeyliel (. 2)

305 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1325 م - 1279  ) تسا زینيد  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
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.( 1328 م - 1282 . ) تسا مود  سوکینوردنا  نامزنیا  رد  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
.( 1309 م - 1285 . ) تسا مود  لراش  نامزنیا  رد  لپان  هاشداپ  لپان : لیسیس و 

تشاذـگ و راـنک  ار  هظحـالم  یئوـل ، نس  فـالخ  رب  يو  1314 م ). - 1285 . ) تسا مراـهچ  پیلیف  ناـمز  نیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هـسنارف :
هاـشداپ لوا  دراودا  نوـچ  درک و  رداـص  لاـس 1294 م . رد  یئاـضق  ياروـش  زا  ار  نیوـگ  طبـض  مکح  دروآ ، تسد  هب  یتـصرف  هکنیمه 

ربتعم ياهرهـش  اریز  دوبن ، ییاقب  ار  تاحوتف  نیا  نکیل  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  زین  ار  ردنالف  تشاد ، داحتا  ردـنالف  مکاح  اب  ناتـسلگنا 
. دنتشادرب شروش  هب  رس  دنتشاد ، يدایز  هقالع  دوخ  يدازآ  هب  هک  ردنالف 

.( 1301 م - 1290 . ) دوب موس  شاردنا  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
.( 1294 م . ) ق هدعقلا 694 ه . يذ  ات  یلوالا  يدامج  زا   ) ودیاب

. تسشن تخت  هب  نادمه  یکیدزن  رد  راجاغط  ریما  کمک  هب  دیاب و  يرجه  لاس 694  رد 
گنج هغارم  یکیدزن  رد  دـش . ناجیابرذآ  راپـسهر  ودـیاب  یبوکرـس  يارب  زورون  ریما  کیرحت  هب  نوغرا  رـسپ  ناخ  نازاغ  لاس  نیمه  رد 

تموکح رب  هوالع  نازاغ  هک  دـش  ررقم  دـمآرد . حلـص  رد  زا  دـیدیمن ، تمواـقم  باـت  دوخ  رد  هک  ودـیاب  تفرگرد . نیفرط  نیب  یتخس 
هب سراف  تادـیاع  ندیـسرن  هناـهب  هب  ناـخ  نازاـغ  يرجه  لاـس 694  رخاوا  رد  دـنک . دوـخ  ورملق  همیمــض  ار  قارع  سراـف و  ناـسارخ ،
زا راـجاغط  ناـیم ، نیا  رد  تسویپ . نازاـغ  يودرا  هب  دوـب ، هدـش  یـضاران  دوـخ  لزع  زا  هک  مه  ناـهج  ردـص  دیـشک . رکـشل  ناـجیابرذآ 

ریما تراسا  هب  ناوجخن  یکیدزن  رد  اما  تسناد ، دوخ  رارف  رد  اهنت  ار  جالع  هار  ودیاب  یعـضو  نینچ  رد  درک . يراددوخ  ودیاب  يرادـفرط 
. دش هتشک  ناخ  نازاغ  نامرف  هب  لاس  نیمه  رخآ  رد  دمآرد و  زورون 

.( 1303 م - 1294 .( ) ق 703 ه . - 694  ) نازاغ دومحم  ناطلس 

هراشا

ترازو هب  ار  یناجنز  دلاخ  دمحا  نیدلا  ردـص  هجاوخ  تسـشن و  تخت  هب  زیربت  رد  نوغرا  رـسپ  ناخ  نازاغ  ودـیاب ، ندـش  هتـشک  زا  سپ 
مالسا سدقم  نید  ناخ  نازاغ  درک . بوصنم  دوخ 

306 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ندروآ مالسا  دوشیم . هدناوخ  ینازاغ  ياسای  هک  درک  عضو  ینیناوق  مدرم  لاح  هافر  يارب  درک و  مالعا  یناخلیا  تلود  یمسر  بهذم  ار 

ماهتا هب  مه  ناهج  ردـص  دـش و  بوکرـس  زورون  ریما  تسد  هب  نانآ  شروش  اما  دـش ، لوغم  ناگدازهاش  زا  ياهدـع  شروش  ببـس  نازاغ 
رد تفایزاب و  ار  دوخ  ماقم  رگید  راب  هک  تشذـگن  يرید  اـما  دـش ، لزع  دوخ  ماـقم  زا  زورون  ریما  دیدحالـص  هب  نایـشروش  اـب  يراـکمه 

زورون ریما  نابز  زا  رـصم  ناطلـس  هب  باطخ  ياهمان  دوخ ، فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هاگنآ  دـمآرب . زورون  ریما  زا  دوخ  ماقتنا  نتفرگ  ددـص 
، زورون ریما  ردارب  نتـشک  زا  دعب  يرجه  رد 696  دـش  هاگآ  رما  نیا  زا  هکنیمه  ناخ  نازاـغ  درک . لـعج  ناریا  هب  وا  یـشکرکشل  رب  ینبم 

یکیدزن رد  يرجه  لاـس 699  رد  تشک . ار  وا  تفرگ و  مشخ  مه  ناـهج  ردـص  رب  يرجه  لاس 697  رد  دـیناسر . لـتق  هب  مه  ار  وا  دوخ 
نالوغم شروش  یبوکرـس  يارب  نامز  نیمه  رد  دـش . یلوتـسم  نیطـسلف  ماـش و  رب  داد و  تسکـش  ار  ناناملـسم  جورملا  لـحم  رد  صمح 

لاس 701 رد  دـندش . نیچ  رد  نآاق  يالیبوق  رابرد  راپـسهر  یناگدـنیامن  ناخ  نازاغ  نامرف  هب  لاـس  نیمه  رد  تشگرب . ناریا  هب  ییاـتغج 
دمحم رصانلا  کلملا  يرجه  لاس 702  رد  دنداد . قیبطت  رگیدـکی  اب  ار  يرمق  یـسمش و  ياهلاس  ناخروم ، ناخ ، نازاغ  نامرف  هب  يرجه 
رفصلا جورم  لحم  رد  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  هتفر  تسد  زا  ياهنیمزرـس  اددجم  درک و  هدافتـسا  ناخ  نازاغ  تبیغ  زا  رـصم  هاشداپ 
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. داد تسکش  یتخسب  ار  ناخ  نازاغ 
-664  ) هاش بیط  نیدلا  لالج  ترک و  لآ  زا  ق ). 705 ه . - 677  ) نیدلا سمش  کلم  رسپ  نیدلا  نکر  کلم  اب  تسا  رصاعم  ناخ  نازاغ 
725 ه. - 688  ) هاش بیط  نیدلا  لالج  رـسپ  نسح  نیدلا  ماظن  و  ق ). 688 ه . - 681  ) هاش بیط  ردارب  لیعامـسا  نیدلا  ءاهب  و  ق ). 681 ه .
-702  ) شمتغرویس رسپ  ناهج  هاش  نیدلا  بطق  و  ق ). 702 ه . - 694  ) جاجح ناطلس  رسپ  دمحم  نیدلا  رفظم  هراکنابش و  كولم  زا  ق ).

زرابم ریما  وجنیا و  نادـناخ  يارما  زا  ق ). 736 ه . - 703  ) وجنیا هاش  دومحم  نیدلا  فرـش  ریما  نامرک و  نایئاتخارق  هلـسلس  زا  ق ). 703 ه .
نیدلا ترصن  ق ). 695 ه . - 688  ) هاش فسوی  رـسپ  بایـسارفا  رفظم و  لآ  زا  ق ). 723 ه . - 660  ) یجاح نیدلا  ثایغ  نبا  دمحم  نیدـلا 

695 - 693  ) نیدلا لامج  رسپ  رمع  نیدلا  ماسح  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 730 ه . - 695  ) هاش فسوی  رسپ  دمحا 
307 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 716 ه . - 695  ) نیسح نیدلا  زع  رسپ  دمحم  نیدلا  زع  و  ق ). ه .
ریز حرـش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  ناهج  رگید  ياـهروشک  رد  وا  یناریا  نارـصاعم  ناـخ و  نازاـغ  تنطلـس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا

ایسآ

.( 1368 م - 1279  ) درکیم تنطلس  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دـندوب هدرک  هلمح  باجنپ  هب  هک  ار  نـالوغم  يو  1295 م ). - 1290 . ) تسا هاش  زوریف  نامزنیا  رد  جـلخ  هخاش  زا  یلهد  هاـشداپ  یلهد :

طـسوت تبقاـع  دـشیم . رتهتفـشآ  تکلمم  عاـضوا  زورهبزور  دـیدرگ و  دوخ  يارما  یـشکرس  اـب  هجاوـم  فاـصوا  نیا  اـب  درک ، بوـلغم 
. دش هتشک  یجلخ  نیدلا  ءالع  دوخ  هدازردارب 

تنطلس نارود  زا  هام  دنچ  يو  1315 م ). - 1295 .( ) ق 715 ه . - 695 . ) دش وا  نیشناج  یجلخ  نیدلا  ءالع  هاش  زوریف  ندش  هتشک  زا  دعب 
. دندیسر لتق  هب  ای  دندش و  روک  ای  اهنآ  زا  يدادعت  يو  نامرف  هب  درک . هاش  زوریف  نارادفرط  يریگتسد  فرص  ار  دوخ 

عبات زاغآ  رد  ینامثع . نیطالس  هلسلس  ياورنامرف  نیلوا  لرغطرا  رـسپ  1326 م ). - 1259  ) لوا نامثع  اب  تسا  رـصاعم  ناخ  نازاغ  ینامثع :
هب نآ  ياهتمسق  زا  یضعب  ریخـست  اب  ار  یقرـش  مور  کلامم  دحرـس  وا  درک ، لالقتـسا  مالعا  هقجالـس ، تردق  لاوز  اب  دوب . مور  هقجالس 

. درب بقع  برغم ، تمس 
. تسا دـیوملا  دواد  يو  نیـشناج  و  1294 م ). .( ) ق 694 ه . . ) دوب نمی  ياورنامرف  ناـمزنیا  رد  ناـیلوسر  هلـسلس  زا  فرـشالا  رمع  نمی :

.( 1297 م .( ) ق (696 ه .

اقیرفا

.( 1303 م .( ) ق 703 ه . . ) تسا لوا  نایز  وبا  نامزنیا  رد  نایز  ینب  هلسلس  ياورنامرف  ریازجلا :
تسا رصان  دمحم  يو  نیشناج  و  1296 م ). .( ) ق 696 ه .  ) تسا نیچال  نیدلا  ماسح  نامزنیا  رد  رصم  يرحب  کیلامم  ياورنامرف  رـصم :

هب ار  روما  مامز  مود  راب  يارب  هک 
308 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1298 م .( ) ق 698 ه . . ) تفرگ تسد 
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اپورا

. داتسرف ناخ  نازاغ  رابرد  هب  يریفس  نوگارآ  تکلمم  هاشداپ  مود  زمیج  يرجه  لاس 700  رد  نوگارآ :
دش و علخ  تنطلس  زا  تید )  ) ناگدنیامن سلجم  هلیسوب  هک  1298 م ). - 1292 . ) تسا یئوسان  فلدآ  نامزنیا  رد  ناملآ  هاشداپ  ناملآ :
.( 1308 م - 1298  ) دیسر تنطلس  هب  لوا  تشربلآ  يو  زا  دعب  دش ، هتشک  دروخ و  تسکـش  لوا  تشربلآ  نایهاپـس  زا  هک  تشذگن  يرید 

. دیسر تنطلس  هب  یئوسان  فلدآ  رب  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  لوا  فلدور  رسپ  يو 
.(. 1296 م - 1292 . ) تسا لیلیب  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :

هب ابیرقت  لاس 1295 م . رد  ناتسلگنا  ناملراپ  يو  تنطلس  نارود  رد  هک  1307 م .). - 1272 . ) دوب لوا  دراودا  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :
. دمآرد ینونک  لکش 

. دوب زین  ناتسهل  هاش  هک  1305 م ). - 1278  ) تسا مود  سوالسنو  مهوب  هاش  مهوب :
.( 1305 م - 1300)

.( 1325 م - 1279 . ) تسا زینيد  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
.( 1325 م - 1282 . ) تسا مود  سوکینوردنآ  نامزنیا  رد  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

.( 1309 م - 1285 . ) تسا مود  لراش  نامزنیا  رد  لیسیس  لپان و  هاش  لپان : لیسیس و 
هتفگ وتاخیگ  تنطلـس  نارود  ثداوح  رد  هک  روطناـمه  1314 م .). - 1285 . ) تسا مراـهچ  پیلیف  ناـمز  نیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
گنج رد  م . لاـس 1302  رد  نکیل  دنتـشادرب . شروش  هب  رـس  دنتـشاد ، هقـالع  دوـخ  يدازآ  هب  هک  ردـنالف  یلاـها  هک  دـییاپن  يرید  دـش ،

دراودا هب  ار  نیوگ  لاس 1303 م . رد  دوب ، پاپ  اب  شکمشک  راتفرگ  رادوریگ ، نیا  رد  هک  لپول  پیلیف  دنداد . رایـسب  هتـشک  «، 1  » ررتروک
یتخـسب لاـس 1304 م . رد  ار  فیرح  هاپـس  دـیدرگ و  ردـنالف  راپـسهر  دـش ، رطاـخهدوسآ  وسنیا  زا  نوـچ  داد و  سپ  ناتـسلگنا  هاـشداپ 

راک نکیل  داد ، تسکش 
______________________________

 . Courtrair (. 1)
309 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تفلاخم رد  زا  متشه  ساونینوب  پاپ  اب  لاس 1296 م . رد  لبول  پیلیف  دیشوپ . مشچ  ردنالف  فرصت  زا  هاش  ببـس ، نیمه  هب  تفاین . همتاخ 
. دمآرد

اسیلک ماقمیلاع  ياهتیـصخش  هب  باطخ  پاپ  فرط  زا  لاس 1296 م . رد  هک  داد  خر  ینامرف  رثا  رب  سافینوب  پاـپ  اـب  پیلیف  دروخرب  نیلوا 
لاس رد  لبول  پیلیف  دوب . هدرک  عونمم  هاش  هب  یلام  کمک  هنوگره  زا  ار  ینید  یلاـع  تاـماقم  پاـپ  ناـمرف  ناـمزنیا  رد  هک  دـش  رداـص 

دادمتـسا سلجم  زا  تـکلمم  قوـقح  ظـفح  يارب  درک و  دـقعنم  سیراـپ  مادرتوـن  رد  مدرم  هماـع  ناـگرزب و  زا  یگرزب  سلجم  1302 م .
عمجم متـشه  سافینوب  تفرن . رابریز  پاپ  نکیل  دش ، لاسرا  پاپ  يارب  يزیمآحلـص  مایپ  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  هاش  دـییأت  سلجم  تسج .

مویگ حرط  ماجنارـس  دوب . هتفرگن  تروص  یمهم  مادقا  زونه  نیا ، دوجو  اب  داد . لیکـشت  لبول  پیلیف  دـض  رب  مور  رد  ار  هسنارف  ياهفقـسا 
، يزاسهنیمز يارب  هراگون  دـننک . ریگتـسد  ار  پاپ  دـنورب و  اـیلاتیا  هب  هک  دوب  نیا  زا  تراـبع  روبزم  حرط  دـنالوبق . پیلیف  هب  ار  هراـگونود 
رد پاپ  دض  رب  ياهمان  اعدا  لاس 1303 م . رد  سپس  دنک . فیقوت  ار  وا  هک  درک  اضاقت  هاش  زا  داد و  تبسن  پاپ  هب  ار  تایانج  نیرتتشز 

مدرم هماع  دش . مر  رهش  دراو  ربماتپس 1303  متفه  رد  تفر و  ایلاتیا  هب  افخ  رد  هراگون  دش . هدناوخ  یتنطلـس  غاب  رد  يدایز  تیعمج  ربارب 
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داب هدنز  ياوآ  تشگرب و  مدرم  هدیقع  هثداح ، نیا  زا  دعب  زور  ود  دـنتخادرپ . پاپ  ناتـسود  هناخ  جارات  هب  دـندش و  قحلم  وا  هتـسد  هب  زین 
. تشذگرد دعب  هام  کی  نکیل  تفای و  تاجن  پاپ  درک و  رارف  هراگون  دنداد . رس  ار  ناگناگیب  رب  گرم  پاپ و 

زا دعب  تسا . داپرآ  روهشم  هلسلس  هاش  نیرخآ  يو  هک  1301 م ). - 1290 ، ) تسا موس  سناردنآ  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
.(. 1305 م - 1301 . ) دیسر موس  سوالسنو  هب  تنطلس  يو  گرم 

.( 1316 م - 1303 .( ) ق 716 ه . - 703  ) هدنبادخ دمحم  ناطلس 

هراشا

نازاغ طسوت  نآ  ساسا  هک  ار  هیناطلـس  رهـش  يرجه  لاس 704  رد  دیـسر . تنطلـس  هب  وتیاجلوا  شدنزرف  ناخ ، نازاغ  تشذگرد  زا  دـعب 
رد درک . دوخ  رازگجارخ  عیطم و  ار  هیحان  نآ  دـش و  روهلمح  نـالیگ  كاـخ  هب  يرجه  لاس 706  رد  داهن . انب  دوب ، هدـش  يزیریپ  ناـخ 

لاس
310 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دعس هدنبادخ ، دمحم  ناطلس  ناخ و  نازاغ  نامز  رد  دیدرگ . هدنبادخ  دمحم  ناطلس  هب  بقلم  دش و  فرشم  عیشت  بهذم  هب  يرجه   709
رد هک  ییاج  ات  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  جیردت  هب  نیدلا  دعـس  دندوب . روشک  روما  رادهدهع  هلا  لضف  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  نیدلا و 

نیدلا دیـشر  هجاوخ  يراکمه  اب  هک  دوب  هاش  یلع  نیدلا  جات  وا  نیـشناج  دش . هتـشک  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  نامرف  هب  يرجه  لاس 711 
تنطلـس هب  دیعـس  وبا  شرـسپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  نامرف  هب  يرجه  لاـس 713  رد  تخادرپ . تکلمم  روما  لـصف  لـح و  هب  هلا  لـضف 

. دیسر مامتا  هب  هیناطلس  رهش  يانب  لاس  نیمه  رد  دیسر .
کلم رـسپ  نیدـلا  رخف  کلم  و  ق ). 705 ه . - 677  ) نیدلا سمـش  کلم  رـسپ  نیدلا  نکر  کلم  اب  تسا  رـصاعم  هدنبادخ  دمحم  ناطلس 
رـسپ نسح  نیدلا  ماظن  ترک و  لآ  زا  ق ). 729 ه . - 706  ) نیدلا رخف  کلم  رـسپ  نیدـلا  ثایغ  کلم  و  ق ). 706 ه . - 705  ) نیدلا نکر 
بطق دزی و  ناکباتا  زا  ق ). 718 ه . - 690  ) هاش فسوی  رسپ  هاش  یجاح  هراکنابش و  كولم  زا  ق ). 725 ه . - 688  ) هاش بیط  نیدلا  لالج 

.( ق 736 ه . - 703  ) وجنیا هاش  دومحم  نیدلا  فرـش  ریما  نامرک و  نایئاتخارق  زا  ق ). 703 ه . - 702  ) شمتغ رویس  رـسپ  ناهج  هاش  نیدلا 
فسوی رسپ  دمحا  نیدلا  ترـصن  رفظم و  لآ  زا  ق ). 723 ه . - 660  ) یجاح نیدلا  ثایغ  نبا  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  وجنیا و  نادـناخ  زا 
. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 716 ه . - 695  ) نیسح نیدلا  زع  رسپ  دمحم  نیدلا  زع  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 730 ه . - 695  ) هاش

، تسویپ عوقو  هب  نامزنآ  رگید  ياهروشک  رد  وا  یناریا  نارـصاعم  هدـنبادخ و  دـمحم  ناطلـس  تنطلـس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
: تسا نینچ 

ایسآ

.( 1368 م - 1279  ) درکیم تنطلس  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
لخاد رد  دوـخ  ناــفلاخم  عــفد  زا  سپ  يو  ق ). 1315 ه . - 1295 . ) تسا یجلخ  نیدـلا  ءالع  ناـمزنیا  رد  جـلخ  هلـسلس  هاـشداپ  یلهد :

ياهایور و  درکیم ، روصت  یناث  ردنکسا  ار  دوخ  محریب و  كافس و  تهجره  زا  دوب  ییاورنامرف  يو  تخادرپ ، اهلوغم  عفد  هب  تکلمم 
تنطلس يو  تشذگرد  زا  دعب  دنارورپیم . رس  رد  عیسو  تکلمم  کی  لیصحت  يارب  گرزب 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 218 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


311 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لوا هاش  كرابم  نیدـلا  بطق  هب  تنطلـس  يو  زا  دـعب  و  1315 م ). .( ) ق 715 ه . . ) دش نیدلا  باهش  هاش  رمع  شاهلاسشش  رـسپ  بیـصن 

.( 1316 م .( ) ق 716 ه . . ) دیسر
.( 1326 م - 1259 . ) تسا لوا  نامثع  نامزنیا ، رد  ینامثع  ناطلس  ینامثع :

.( 1454 م - 1229 . ) دنتشاد تموکح  نایلوسر  نمی  رد  نمی :

اقیرفا

. تسا یسوم  ومح  وبا  نامزنیا  رد  ریازجلا  رد  نایز  ینب  ياورنامرف  ریازجلا :
.( ق (707 ه .

1309 .( ) ق 709 ه .  ) لوا رکب  وبا  هلمج ، زا  دنتـشاد . تسد  رد  ار  روما  مامز  يرگید  زا  دعب  یکی  صفح  ینب  هلـسلس  زا  سنوت  رد  سنوت :
.( 1311 م .( ) ق 711 ه .  ) تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  ایرکز  ییحی  وبا  ود  نیا  زا  دعب  لاس و  نامه  رد  لوا  دلاخ  اقبلا  وبا  و  م ).

708 ه. . ) تسا نامیلس  عیبرلا  وبا  يو  نیشناج  1306 م ). .( ) ق 706 ه . . ) تسا رماع  تباث  وبا  نامزنیا  رد  نیرم  ینب  ياورناـمرف  شکارم :
رد رگید  راب  ینیرم  نایهاپـس  دـندروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  قراطلا  لبج  اهییایناپـسا  1309 م ).  ) يرجه لاـس 709  رد  1308 م ). .( ) ق

. دش نامثع  دیعس  وبا  نیرم  ینب  ياورنامرف  نامیلس  زا  دعب  دندش . رهاظ  ایناپسا 
.( 1310 م .( ) ق (710 ه .

يرجه لاــس 709  رد  و  1308 م ). .( ) ق ه .  708  ) تسا مود  سربیب  نیدـلا  نکر  ناـمزنیا  رد  رـصم  يرحب  کـیلامم  ياورناـمرف  رـصم :
. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  راب  نیموس  يارب  (1309 م ).

اپورا

، تشربلآ ندش  هتشک  زا  دعب  دش . هتـشک  هئطوت ، کی  رثا  رب  يو  1308 م ). - 1298 . ) تسا لوا  تشربلآ  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناـملآ :
يو 1313 م ). - 1308 . ) تسـشن تنطلـس  هب  دوب ، هدـش  هدـیزگرب  ناملآ  یهاشداپ  هب  لاـس 1308 م . رد  هک  كروبمازگول  متفه  يرناـه 

ایلاتیا راپسهر  یناوارف  هاپس  سأر  رد  تهج  نیمه  هب  تشاد و  ایلاتیا  هب  يدایز  هجوت 
312 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يو زا  دـعب  تشذـگرد . یبونج  ایلاتیا  هب  یـشکرکشل  رد  درک و  يراذـگجات  ایدرابمل  هاـش  ناونع  هب  نـالیم  رد  لاس 1311 م . رد  دـش و 
.( 1347 م - 1314 . ) دیسر مراهچ  یئول  هب  تنطلس 

دوخ هیعاد  رب  اروـش  سلجم  وا  دـهع  رد  1327 م ). - 1307  ) تسشن تنطلـس  تخت  هب  مود  دراودا  شرـسپ  لوا  دراودا  زا  دعب  ناتـسلگنا :
نایفارطا ياههتفگ  ریثأت  تحت  هتـسویپ  هک  دوب  سفنلا  فیعـض  جازم و  نولت  ياراد  دوب . قیالان  تیافکیب و  یهاـشداپ  مود  دراودا  دوزفا .

. دروخ تسکـش  دنلتاکـسا  ياورنامرف  لوا  تربار  زا  نکیل  دمآرب ، دنلتاکـسا  فرـصت  ددص  رد  لاـس 1314 م . رد  تفرگیم . رارق  دوخ 
. دنتشادرب شروش  هب  رس  مدرم  تشذگن  يرید 

دش و علخ  تنطلس  زا  دراودا  هجیتن  رد  دش و  تسدمه  نایـشروش  ناشکرـس و  اب  دوب ، هسنارف ) هاشداپ   ) لبول پیلیف  رتخد  هک  لبازیا  هکلم 
. دیسر لتق  هب  وا  هقوشعم  هکلم و  نامرف  هب  یلکرب  هعلق  رد 
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ینامز 1306 م ). - 1305 . ) دیسر موس  سوالسنو  شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  1305 م ). - 1278 . ) دوب مود  سوالسنو  مهوب  هاش  مهوب :
تنطلس هب  یگروبمازکول  ناهوی  يو  زا  دعب  تسا . لیمرپ  هلسلس  هاش  نیرخآ  يو  دش . هتشک  دوب ، ناتسهل  كاخ  هب  يورشیپ  ددص  رد  هک 

.( 1346 م - 1310 . ) دیسر
.( 1328 م - 1283 . ) تسا مود  سوکینردنآ  نامزنیا  رد  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 

.( 1309 م - 1285 . ) تسا مود  لراش  نامزنیا  رد  لپان  لیسیس و  هاش  لپان : لیسیس و 
ار لبول  پیلیف  هرسکی  متـشه  سافینوب  گرم  1314 م ). - 1285 ( ) لبول پیلیف  . ) تسا مراهچ  پیلیف  ناـمزنیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :

فورعم مجنپ  ناملک  هب  هک  دناشن  وا  ینیـشناج  هب  ار  ودرب  هفیلخ  « 1  » وگود نارترب  لاس 1305 م . رد  پیلیف  هک  ییاج  ات  تخاـس ، رورغم 
1376 - 1309 . ) دش پاپ  رقم  نوینیوآ  لاس  تدم 70  ات  دعب  هب  نآ  زا  دمآ و  هسنارف  نوینیوآ  هب  درکن ، تینما  ساسحا  مر  رد  نوچ  دش و 

هـشقن بیترت  نیا  هب  تسا و  یطـسو  نورق  عیاقو  نیرتمهم  زا  یکی  نوینیوآ  رد  پاـپ  رارقتـسا  متـشه و  ساـفینوب  رب  لـبول  پیلیف  هبلغ  م ).
. دروخ مه  هب  یلک  هب  يدالیم  مهدراهچ  نرق  زاغآ  رد  دنوش ، یلوتسم  یحیسم  ناهاشداپ  مامت  رب  دنتساوخیم  هک  اهپاپ 

______________________________

 . Bertrand DeGot (. 1)
313 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اهنآ دـش و  طبـض  دنتـشاد ، تماـقا  هسنارف  روشک  بونج  رد  رتشیب  هک  دوهی  موق  لاوما  لاس 1306 م . رد  لـبول  پیلیف  تنطلـس  نارود  رد 
نانابـساپ هکنآ  حیـضوت  تسا . دبعم  نانابـساپ  هقرف  ياضعا  فیقوت  نامزنیا  یعامتجا  ياهدادیور  زا  رگید  یکی  نینچمه  دـندش ، دـیعبت 

. دزادرپب سدقملا  تیب  تسارح  هب  ات  تفای  سیسأت  یبیلص  لوا  گنج  زا  سپ  دبعم 
هک لبول  پیلیف  دـندوب . يداـیز  لاوما  بحاـص  هقرف  نیا  دنتـشگرب . اـپورا  هب  هقرف  نیا  ياـضعا  بلغا  تفر . تسد  زا  سدـقملا  تیب  نوچ 

ار اـهنآ  ییاراد  دزاـس و  مدـهنم  ار  هقرف  هک  دوب  ددـص  رد  تفرگ و  ضرق  روکذـم  هقرف  زا  یتفگنه  غلاـبم  دوب ، یلاـم  ياـنگنت  رد  هشیمه 
ار یگتخاس  تایانج  هنوگهمه  درک و  ریگتسد  هتـسدهتسد  ار  هقرف  ياضعا  لاس 1307 م . ربتکا  مهدزیس  رد  ببس ، نیمه  هب  دنک . فرصت 

. دنداد ناج  هجنکش  ریز  اهنآ  زا  يرایسب  داد و  تبسن  اهنآ  هب 
نینچ ریز  ادتبا  مجنپ  ناملک  پاپ  دننک . طبـض  ار  اهنآ  ییاراد  هک  دادیمن  ار  قح  نیا  هسنارف  رد  هقرف  ياضعا  تیموکحم  فاصوا ، نیا  اب 

راـچانب پاـپ  دـمآ و  نیو  هب  يرگـشل  اـب  لـبول  پیلیف  داد . لیکـشت  نیو  رهـش  رد  یعمجم  تفرگ ، رارق  راـشف  تحت  نوـچ  تفرن و  يراـب 
. دینارذگ عمجم  بیوصت  زا  لاس 1312 م . رد  ار  هقرف  ندش  یشالتم 

تسد ناگدرکرس  هیحان  دنچ  رد  لاس 1314 م . رد  هک  ینعم  نیا  هب  دشیم ، مهارف  جیردت  هب  هپاک  نادـناخ  ناهاشداپ  ضارقنا  تامدـقم 
هک داد  هدعو  هدرک ، اطعا  طختـسد  نیدـنچ  مهد  یئول  وا  نیـشناج  تشذـگرد ، لبول  پیلیف  انثا  نآ  رد  نوچ  دـنداد و  رگیدـکی  هب  داحتا 

تدـم رد  اریز  دوبن ، دـعاسم  اهنآ  اب  راگزور  دـماشیپ  اما  درک ، تکاس  ار  ناشکرـس  اهرارق  لوق و  نیمه  درادـب و  مرتحم  ار  همیدـق  موسر 
1316 - 1314  ) تنطلـس لاس  ود  زا  دعب  مهد  یئول  هب  موسوم  لبول  پیلیف  دـشرا  رـسپ  هک  ینعم  نیا  هب  درک . رییغت  هاشداپ  رابهس  یهاتوک 

. تشذگرد م ).
دیسر لوا  «( 1  » سوالـسیدال  ) هب تنطلـس  يو  زا  دـعب  1305 م ). - 1300 . ) تسا مود  سوالـسنو  نامزنیا  رد  ناتـسهل  هاـشداپ  ناتـسهل :

.(. 1333 م - 1306)
وا نیشناج  1305 م ). - 1301 . ) دوب موس  سوالسنو  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

______________________________

 . Ladislaus (. 1)
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314 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تسا ناتسراجم  رد  نوژنآ  هلسلس  سسؤم  يو  1342 م ). - 1308 . ) تسا لوا  لراش 

.( 1335 م - 1316 .( ) ق 736 ه . - 716  ) ناخرداهب دیعس  وبا  ناطلس 

هراشا

رثا رب  يرجه  لاـس 717  رد  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  زیربـت  رد  امـسر  ردـپ  گرم  زا  دـعب  هدـنبادخ ، دـمحم  ناطلـس  دـنزرف  دیعـس  وبا 
زیربت یکیدزن  رد  دـعب  لاس  کی  لزع و  ترازو  زا  هللا  لضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  دیعـس ، وبا  نامرف  هب  هاش ، یلع  نیدـلا  جات  تاـکیرحت 

. دش هتشک 
نیدلا دیشر  هجاوخ  رسپ  دمحم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  دیعس ، وبا  نامرف  هب  يو  گرم  زا  دعب  تشذگرد . زین  هاش  یلع  يرجه  لاس 724  رد 

. دش هتشک  رکشل  رالاسهپس  ناپوچ  ریما  دیعس ، وبا  روتسد  هب  يرجه  لاس 728  رد  دش . بوصنم  ترازو  هب  هللا  لضف 
نیدـلا رخف  کلم  رـسپ  نیدـلا  ثایغ  کلم  و  ق ). 730 ه . - 729  ) نیدلا ثایغ  رـسپ  مود  نیدلا  سمـش  کلم  اب  تسا  رـصاعم  دیعـس  وبا 

لآ زا  ق ). 771 ه . - 732  ) نیدلا ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  کلم  و  ق ). 730 ه . - 723  ) نیدلا ثایغ  رسپ  ظفاح  کلم  و  ق ). 729 ه . - 706)
725 ه.  ) لیعامسا نیدلا  ءاهب  رـسپ  میهاربا  نیدلا  ترـصن  و  ق ). 725 ه . - 688  ) هاش بیط  نیدلا  لالج  رـسپ  نسح  نیدـلا  ماظن  ترک و 

ریما و  ق ). 736 ه . - 703  ) وجنیا هاش  دمحم  نیدلا  فرش  ریما  هراکنابـش و  كولم  زا  ق ). 742 ه . - 735  ) نسح نیدلا  نکر  کلم  و  ق ).
یجاح نیدلا  ثایغ  نبا  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  وجنیا و  نادـناخ  زا  ق ). 742 ه . - 704  ) نیدلا فرش  ریما  رسپ  هاش  دوعـسم  نیدلا  لالج 
دمحا نیدلا  ترصن  رسپ  مود  هاش  فسوی  و  ق ). 730 ه . - 695  ) هاش فسوی  رسپ  دمحا  نیدلا  ترصن  رفظم و  لآ  زا  ق ). 723 ه . - 660)
نیدـلا زع  هجوز  نوتاخ  تلود  و  ق ). 716 ه . - 695  ) نیـسح نیدلا  زع  رـسپ  دمحم  نیدلا  زع  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 740 ه . - 730)

-720  ) مود نیسح  نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا  عاجـش  و  ق ). 720 ه . - 716  ) نوتاخ تلود  ردارب  مود  نیـسح  نیدلا  زع  و  ق ). (716 ه .
. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 750 ه .

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  نامز  نآ  رگید  ياهروشک  رد  وا  یناریا  نارصاعم  دیعس و  وبا  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
315 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 1368 م - 1279  ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. تسا هاش  ورسخ  نیدلا  رصان  یلهد ، نیطالس  یجلخ  ناهاش  هخاش  درف  نیرخآ  یلهد :

( هاش قلغت   ) قلغت نیدـلا  ثایغ  هلـسلس  نیا  سـسؤم  تسا . « 1  » هیقلغت هلـسلس  یلهد  نیطالـس  زا  هخاـش  نیموس  1320 م ). .( ) ق ه .  720)
هتـشک زا  سپ  درک . یقرت  یجلخ  نیطالـس  هاگتـسد  رد  یلو  دوبن  شیب  یمالغ  زاـغآ ، رد  1324 م ). - 1320 .( ) ق 725 ه . - 720 . ) تسا

هب 1320 م ).  ) يرجه لاس 720  رد  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  اجنآ  دیـشک و  رکـشل  یلهد  هب  یجلخ  هلـسلس  ياورنامرف  نیرخآ  ندش 
.( 1351 م - 1324 .( ) ق 752 ه . - 725 . ) دیسر قلغت  نبا  دمحم  شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  تسشن . تنطلس  تخت 

ار یحیـسم  کچوک  ياهنیـشن  تموکح  دوخ  نایهاپـس  کمک  اب  تسناوت  هک  تسا  لوا  نامثع  نامزنیا  رد  ینامثع  ياورناـمرف  یناـمثع :
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يرجه لاس 727  رد  ناخروا  وا ، رسپ  شگرم  زا  دعب  دهد . هعـسوت  ریغـص  يایـسآ  یبرغ  لامـش  رد  ار  دوخ  ذوفن  تحت  قطانم  دزادنارب و 
تالف رب  دـندشیم و  رقتـسم  هیرـصیق  رد  ابلاغ  دـندشیم ، نییعت  ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  فرط  زا  هک  لوغم  نانارمکح  درک . حـتف  ار  هسروب 

. دندرکیم تموکح  اراکنآ  ات  ریغص  يایسآ 
دینادرگ و دوخ  مان  هب  هبطخ  هکـس و  درک و  تیودهم  يوعد  يرجه  لاس 722  رد  هک  دوب ، یناپوچ  شات  رومیت  ناـنارمکح ، نیا  نیرخآ 

نیشناج ار  دوخ  بیان  « 2  » انترا تخیرگ و  رصم  هب  شات  رومیت  دش ، وا  عفد  رومأم  ناپوچ  ریما  تساوخ . يرای  رـصم  يارما  ناهاشداپ و  زا 
. داد رارق  دوخ 

.( ق 764 ه . - 721 . ) تسا یلوسر  دـهاجملا  کلملا  هب  بقلم  یلوسر  دواد  نبا  یلع  نامزنیا ، رد  نمی  نایلوسر  هلـسلس  ياورنامرف  نمی :
رد يدـنمدوس  بلاطم  رب  تسا  لمتـشم  هک  تسا  هرطیبلا  ملع  یف  هیفاشلا  لوصفلا  هیفاکلا و  لاوقالا  باتک  فلؤم  يو  1363 م ). - 1321)

. یلها تاناویح  شرورپ  اب  طابترا 
______________________________

 . Togloguyye (. 1)
 . Ertena (. 2)

316 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اقیرفا

.(. 1318 م .( ) ق 718 ه . . ) دوب لوا  نمحرلا  دبع  نیفشات  وبا  ریازجلا ، رد  نایز  ینب  ياورنامرف  ریازجلا :
رد شکارم  نیرم  ینب  ياورنامرف  شکارم : 1317 م ). .( ) ق 717 ه . . ) دوب موس  دـمحم  هیرذ  وبا  سنوت ، رد  صفح  ینب  ياورنامرف  سنوت :

.( 1331 م .( ) ق 731 ه . . ) تسا یلع  نسحلا  وبا  نامزنیا 

اپورا

.( 1336 م - 1327 . ) تسا مراهچ  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاشداپ  نوگارآ :
. دش راید  نآ  كرت  هب  روبجم  يدوزب  یلو  دش  ایلاتیا  راپسهر  هک  1346 م ). - 1328 ، ) دوب ریوابود  یئول  ناملآ  هاش  ناملآ :

وبا اهنآ  نیرتفورعم  زا  یکی  هک  دـندرک  تنطلـس  هطانرغ  رد  رـصن  ینب  نادـناخ  زا  نت  لوا 20  دمحم  هللا  دبع  تشذگرد  زا  دـعب  ایناپـسا :
. تسا لوا  فسوی  جاجحلا 

.( 1354 م - 1333 .( ) ق 755 ه . - 733)
، ناتـسلگنا هاـشداپ  مود  دراودا  اـب  گـنج  زا  سپ  هـک  1329 م ). - 1306 ، ) تسا لوا  تربار  ناـمزنیا  رد  دنلتاکـسا  هاـشداپ  دنلتاکـسا :
. دش هتخانش  نآ  رب  لوا  تربار  قح  دنلتاکسا و  لالقتسا  لاس 1328 م . رد  دندرک و  حلص  رگیدکی  اب  هماندهع  نتـسب  بجوم  هب  ماجنارس 
، درک هلمح  دنلتاکسا  هب  موس  دراودا  لاس 1322 م . رد  1371 م ). - 1329 . ) دیسر دنلتاکسا  تنطلس  هب  مود  دیوید  شرـسپ  تربار  زا  دعب 

. دنتفین هرطاخم  رد  ات  دندش  هسنارف  راپسهر  شرسمه  هاش و  دندش ، بولغم  اهیدنلتاکسا 
دادرارق م . لاـس 1328  رد  دیـسر  تنطلـس  هب  ار  موـس  دراودا  شرـسپ  لاـس 1327 م . رد  تنطلـس  زا  مود  دراودا  علخ  زا  دـعب  ناتـسلگنا :

يارب درک . رظنفرص  نیمزرـس  نیا  رب  دوخ  یتموکح  قوقح  هیلک  زا  ناتـسلگنا  هاشداپ  نآ  بجوم  هب  هک  دش  دقعنم  دنلتاکـسا  اب  یحلص 
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موس دراودا  تنطلس  نارود  رد  دنداهن . مان  تفارش  فالخ  حلص  ار  نآ  ورنیا  زا  دمآیم و  رامـش  هب  یگنن  هکل  هثداح ، نیا  سیلگنا  تلم 
هک هلاس  دص  ياهگنج  یکی  داد ؛ خر  مهم  هعقاو  ود 

317 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
!« داب شیدنادب  رب  تنعل  : » تسا نیا  نآ  فورعم  راعش  هک  باروج  دنب  یفارشا  رایسب  ناشن  داجیا  يرگید  درک و  عورش  وا 

، موس دراودا  سولج  زا  دعب  لاس  کی  هک  حرـش  نیا  اب  دنتـشاد ، تنطلـس  هسنارف  روشک  رد  اولاو  نادـناخ  موس  دراودا  تنطلـس  نارود  رد 
هک داد  يور  یثداوح  نارود  نیا  رد  دوب و  رتنییاپ  موس  دراودا  شیوخ  فیرح  زا  تاـهج  عیمج  زا  هک  دـش  هسنارف  هاـشداپ  مشـش  پیلیف 

تاکلمتـسم وزج  هک  دوب  ینکـساگ  نیوگ و  تلایا  رـس  رب  عازن  هلمج  زا  دـش . هاـشداپ  ود  نیا  نیب  یمـسر  طـباور  عطق  هب  رجنم  ماـجنارس 
قفوم هرخالاب  دنتشادیم و  زاربا  هسنارف  كاخ  هب  تالایا  نیا  ددجم  مامضنا  هب  ار  دوخ  هقالع  اهيوسنارف  دوب . هسنارف  بونج  رد  ناتسلگنا 

. دنروآرد شیوخ  فرصت  هب  ار  تلایا  ود  نیا  كاخ  زا  ییاهتمسق  دندش 
. دش ناتسبرص  رازگجارخ  ناتسراغلب  لاس 1330 م . رد  ناتسراغلب :

.( 1346 م - 1310 . ) دوب یکروبمازکول  ناهوی  مهوب  هاش  مهوب :
.( 1325 م - 1279  ) دوب زینيد  لاغترپ  هاشداپ  لاغترپ :

هناگیب نایاورنامرف  نایم  كرامناد  شتنطلس  زاغآ  رد  1375 م ). - 1320 . ) تسا مراهچ  رامدلاو  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :
جاودزا دقع  هب  ار  تیرگرام  دوخ  رتخد  وا  دـنک . ایحا  ار  تکلمم  تدـحو  تسناوت  تشاد  هک  یتیارد  شوه و  رثا  رب  يو  اما  دـش ، هیزجت 

. دوب ژورن  كرامناد و  نیب  داحتا  مادقا ، نیا  زا  شفده  دروآرد . ژورن  هاش 
. دیـسر موس  سوکینوردـنآ  هب  يروتارپـما  يو  زا  دـعب  1328 م ). - 1282 . ) تسا مود  سوکینوردـنآ  یقرـش  مور  روتارپـما  یقرـش : مور 

.( 1341 م - 1328)
تموـکح نیرز  يودرا  ناـخ  ناـمرف  هب  1340 م ). - 1328 . ) تسا لوا  ناویا  مانب ، هدازهاش  وکـسم  یهاـشداپ  هلـسلس  راذـگناینب  هیـسور :

ببـس هب  تفرگ . ار  شکندرگ  يارما  بوکرـس  روظنم  هب  یهاپـس  دارفا  يروآعمج  هزاجا  لوغم  ناخ  زا  يو  دـش . هدرپس  ناویا  هب  وکـسم 
لقتنم وکسم  هب  هیسور  ياسیلک  زکرم  هک  لاس 1325 م . رد  تفای . تیمها  هیسور  ياهرهش  نیب  وکسم  نیـشنریما  اهراتات  اب  يراکمه  نیا 

. دش هدوزفا  وکسم  تیمها  رب  دش ،
ناهج 317 ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خـیرات  هاـش  هک  1365 م ). - 1319 . ) تسا متفه  « 1  » سونگام نامزنیا  رد  دـئوس  هاشداپ  دـئوس :

316 ص :  اپورا ..... 
______________________________

 . Magnus (. 1)
318 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رد دروآ و  تسد  هب  دوب . نوکاه  هون  هکنیا  تلع  هب  ار  ژورن  تنطلـس  تسا . مجنپ  نوکاه  هون  يو  1343 م .). - 1319 . ) دشابیم زین  ژورن 
. دیدرگ باختنا  دئوس  تنطلس  هب  دوخ  هدش  دیعبت  يومع  ینیشناج  هب  دئوس  فارشا  فرط  زا  لاح  نامه 

رد دوب . لـبول  پیلیف  مود  رـسپ  يو  هک  1322 م ). - 1317 ، ) تسا مجنپ  پیلیف  نامزنیا  رد  اهنیـسپاک  هلـسلس  زا  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
يو زا  دـعب  دومن . هرداصم  ار  نایدوهی  لاوما  فاصوا  نیا  اب  درک ، یماظن  يرادا و  یئاضق و  تاحالـصا  هب  تردابم  دوخ  تنطلـس  نارود 

پیلیف وا  زا  دعب  تسا . اهنیـسپاک  هلـسلس  میقتـسم  لسن  زا  هاش  نیرخآ  يو  1328 م ). - 1322 . ) تسـشن تخت  هب  مراهچ  لراش  شردارب 
نارود هب  يو ، سولج  تسا . موس  پیلیف  هون  اولاو و  ود  لراـش  رـسپ  يو  1350 م ). - 1328 . ) تسشن تنطلس  هب  « 1  » اولاو هخاش  زا  مشش 

. داد همتاخ  دندوب ، هدیسر  تنطلس  هب  لسن  دعب  السن  هپاک  گوه  نامز  زا  هک  یناهاشداپ 
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درک يراذگجات  هاشداپ  ناونع  هب  لاس 1320 م . رد  هک  1333 م ). - 1306 ، ) تسا لوا  سوالسیدال  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
لاس 1138 م. زا  هک  ار  ناتسهل  روشک  و 

مارآ اتبسن  يو  تنطلـس  نارود  1370 م ). - 1333 . ) دش وا  نیـشناج  موس  « 2  » ریمیزاک شرـسپ  تخاس . دحتم  رگید  راب  دوب ، هدـش  هیزجت 
ناتـسهل نیطالـس  ياههلـسلس  هرهچ  نیرتناشخرد  يو  دوزفا . تنطلـس  تردـق  رب  لباقم  رد  تساک ، ناـیناحور  فارـشا و  تردـق  زا  دوب .

. تسا
.( 1342 م - 1308 . ) تسا لوا  لراش  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

نالیتچونت رهش  لاس 1325 م . دودح  رد  دـندش و  کیزکم  راپـسهر  لامـش  فرط  زا  يدالیم  مهدزاود  نرق  رد  « 3  » اهکتزآ کیزکم :
روشک رتشیب  لماش  کتزآ  ورملق  دیدرگ . انب  نآ  ياههناریو  رب  وکیزکم  ینونک  رهش  اهدعب  دنداد . رارق  تختیاپ  ار  نآ  دندرک و  انب  ار  « 4»

. دوب هدش  هتشاذگ  قلطم  دادبتسا  يرگدادیب و  ملظ و  رب  موق  نیا  تموکح  ساسا  دوب . هیلاح  کیزکم 
ندرک ینابرق  دشیم . نارادمامز  سوه  يوه و  شوختسد  نت  نارازه  ناج  لاس  ره  رد 

______________________________

 Valois (. 1)
 . Casimir (. 2)

 Aztek (. 3)
 . Tenochtitlan (. 4)

319 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دوب مکاح  هقبط  يداع  ياهیمرگرس  وزج  ناهانگیب  لد  ندیشک  نوریب  اهنآ و  ندب  ندرک  هعطقهعطق  اهناسنا و 

.( 1335 م .( ) ق لاوش 736 ه . مراهچ  ات  لوالا  عیبر  مهدزیس  زا   ) نواگاپرا

وکالوه ردارب  اقوب  قیرا  ناگداون  زا  یکی  نواگاپرا  ارما  اب  تروشم  زا  سپ  دـمحم  نیدـلا  ثاـیغ  شریزو  دیعـس ، وبا  تشذـگرد  زا  دـعب 
ود نآ  نارادفرط  نیب  هجیتن  رد  دندرک ، باختنا  تنطلـس  هب  ار  دـیاب و  هون  ناخ  یـسوم  ارما  زا  يرگید  هدـع  دـیزگرب . تنطلـس  هب  ار  ناخ 

. دندش هتشک  ودره  دش و  رجنم  ریزو  نیدلا  ثایغ  نواگاپرا و  تسکش  هب  هک  تفرگرد  وتاغج  هناخدور  رانک  رد  یگنج 

.( 1335 م .( ) ق هجحلا 736 ه . يذ  مهدراهچ  ات  لاوش  مراهچ  زا   ) ناخ یسوم 

رد دش . عورـش  ناناخلیا  تافرـصتم  بلغا  رد  شروش  وا  یتقایلیب  رثا  رب  تسـشن . تنطلـس  هب  ناخ  یـسوم  نواگاپرا ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
وا ياج  هب  درک و  رانکرب  تنطلـس  زا  ار  ناخ  یـسوم  دمآ و  ناجیابرذآ  هب  مور  دالب  نارمکح  یناکلیا  گرزب  نسح  خیـش  یعـضو  نینچ 

. دناشن تنطلس  هب  دوب ، وکالوه  رسپ  رومیت  وگنم  ناگداون  زا  یکی  هک  ار  ناخ  دمحم 

.( 1337 م - 1335 .( ) ق 738 ه . - 736  ) ناخ دمحم 

هراشا

ناگدـنامزاب يارب  نسح  خیـش  هک  یمارتحا  لـیلد  هب  درک . تنطلـس  يرجه  لاس 738  ات  دوب ، نسح  خیـش  هدـناشنتسد  هک  ناـخ  دـمحم 
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. درپس هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  داماد  دوعسم  نیدلا  لالج  ریما  هب  ار  ناخ  دمحم  ترازو  دوب ، لئاق  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ 
742 - 735  ) نیسح نیدلا  نکر  کلم  ترک و  لآ  زا  ق ). 771 ه . - 732  ) نیدلا ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  کلم  اب  تسا  رـصاعم  ناخ  دمحم 

فرش ریما  رـسپ  هاش  دوعـسم  نیدلا  لالج  ریما  و  ق ). 736 ه . - 703  ) وجنیا هاش  دومحم  نیدـلا  فرـش  ریما  هراکنابـش و  كولم  زا  ق ). ه .
ریما گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 740 ه . - 730  ) دمحا نیدلا  ترصن  رـسپ  مود  هاش  فسوی  وجنیا و  نادناخ  زا  ق ). 742 ه . - 704  ) نیدلا

شات رومیت  رسپ  کچوک  نسح  خیش 
320 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هجاوخ و  ق ). 738 ه . - 737  ) هللا لضف  هجاوخ  رـسپ  ینیتشاب  قازرلا  دبع  هجاوخ  یناپوچ و  يارما  زا  ق ). 744 ه . - 738  ) ناپوچ ریما  نبا 
754 - 737  ) ناخ زیگنچ  رسپ  یحوج  ناخ  رومیت  اغط  نارادبرـس و  زا  ق ). 745 ه . - 738  ) قازرلا دبع  هجاوخ  ردارب  دوعـسم  نیدلا  هیجو 

. يرومیت اغط  يارما  زا  ق ). ه .
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  نامزنآ  رگید  ياهروشک  رد  وا  یناریا  نارصاعم  ناخ و  دمحم  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1368 م - 1279 . ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( ق 764 ه . - 721 . ) تسا یلوسر  دـهاجم  دـهاجملا و  کـلملا  هب  بقلم  یلوسر  دواد  نبا  یلع  نمی ، ناـیلوسر  هلـسلس  ياورناـمرف  نمی :

.( 1363 م - 1321)

اپورا

.( 1363 م - 1327  ) دوب مراهچ  يوسنوفلآ  نوگارآ  هاشداپ  نوگارآ :
.( 1347 م - 1328 . ) دوب مراهچ  یئول  ناملآ  هاش  ناملآ :

.( 1354 م - 1333 .( ) ق 755 ه . - 733 . ) تسا لوا  فسوی  جاجحلا  وبا  ایناپسا  رد  رصن  ونب  هلسلس  ياورنامرف  ایناپسا :
.( 1371 م - 1329 . ) دوب مود  دیوید  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :

ناتـسلگنا و نایم  هطبار  تماخو  مادقا  نیا  درک . عونمم  ردـنالف  هب  ار  ناتـسلگنا  مشپ  دورو  لاس 1336 م . رد  ناتسلگنا  تلود  ناتـسلگنا :
هب هسنارف  هاشداپ  نکیل  دـهد و  گنج  نالعا  هسنارف  هب  دـمآرب  ددـص  رد  ناتـسلگنا  هاشداپ  هک  دیـسر  ییاج  هب  درک و  رتدـیدش  ار  هسنارف 

یکدـنا داد و  صاصتخا  دوخ  هب  مه  ار  هسنارف  هاشداپ  ناونع  امـسر  لاس 1337 م . رد  موس  دراودا  ماجنارـس  دوبن . گنج  بلاط  هجوچیه 
. درک دادملق  رصقم  ار  اولاو  ود  پیلیف  ناتسلگنا ، تلم  هب  باطخ  ياهینایب  یط  نآ  زا  لبق 

لاس ات  هک  تسا  هسنارف  روشک  ناتسلگنا و  نیب  هلاس  دص  گنج  زاغآ  لاس 1337 م .
321 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیماجنا لوط  هب  1453 م .
.( 1346 م - 1310 . ) دوب یکروبمازکول  ناهوی  مهوب ، هاش  مهوب :

.( 1375 م - 1320 . ) دوب مراهچ  رامدلاو  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :
.( 1341 م - 1328 . ) تسا موس  سوکینوردنآ  نامزنیا  رد  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
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1340 م) - 1328 . ) دوب لوا  ناویا  هیسور  ياورنامرف  هیسور :
.( 1365 م - 1319 . ) تسا متفه  سونگام  نامزنیا ، رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :

. تسا اولاو  هخاش  زا  مشش  پیلیف  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
.( 1350 م - 1328)

.( 1370 م - 1333 . ) دوب موس  ریمیزاک  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :
.( 1342 م - 1308 . ) تسا لوا  لراش  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

.( 1352 م - 1336 .( ) ق 753 ه . - 737  ) ناخ رومیت  اغط 

ياههون زا  یکی  اجنآ  رد  دنتخیرگ و  ناسارخ  هب  دندش و  یغای  دیعـس  وبا  يارما  زا  ياهدع  ناجیابرذآ ، رب  یناکلیا  نسح  خیـش  يالیتسا  زا  سپ 
گنج هغارم  یکیدزن  رد  يرجه  لاس 737  رد  دندش . نسح  خیـش  اب  گنج  مزاع  سپـس  دندیزگرب . یناخلیا  هب  رومیت  اغط  مان  هب  ار  ناخ  زیگنچ 
نسح خیش  ریما  يرجه  لاس 738  رد  درک . ینیـشنبقع  ناسارخ  هب  وا  دش . رجنم  رومیت  اغط  رارف  تسکـش و  هب  هک  تفرگرد  نیفرط  نیب  یتخس 

فرصت هب  ار  ناجیابرذآ  قارع و  داد و  تسکش  ار  وا  دیگنج و  یناکلیا  نسح  خیش  اب  ناوجخن  غادالآ  دودح  رد  کچوک  نسح  خیش  هب  بقلم  یناپوچ 
. دروآرد یناپوچ  يارما 

ریما رسپ  هاش  دوعـسم  نیدلا  لالج  ریما  ترک و  لآ  زا  ق ). 771 ه . - 732  ) نیدلا ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  کلم  اب  تسا  رـصاعم  رومیت  اغط 
رسپ مود  بایسارفا  و  ق ). 740 ه . - 730  ) دمحا نیدلا  ترصن  رسپ  مود  هاش  فسوی  وجنیا و  نادناخ  زا  ق ). 742 ه . - 704  ) نیدلا فرش 
عاجش گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 756 ه . - 746  ) دمحا کباتا  رسپ  هاش  نامیلس  نیدرولا  رون  و  ق ). 746 ه . - 740  ) دمحا نیدلا  ترصن 

رل ناکباتا  زا  ق ). 806 ه . - 750  ) نیدلا عاجش  رسپ  نیدلا  زع  کلم  و  ق ). 750 ه . - 720  ) مود نیسح  نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا 
322 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

758 - 744  ) نسح خیش  ردارب  فرـشا  کلم  و  ق ). 744 ه . - 738  ) ناپوچ ریما  نبا  شات  رومیت  نبا  کچوک  نسح  خیـش  ریما  کچوک و 
یناــکلیا و يارما  زا  ق ). 757 ه . - 740  ) یناـکلیا نبا  اـقوبقآ  نبا  نیـسح  ریما  رـسپ  گرزب  نسح  خیـش  ریما  یناـپوچ و  يارما  زا  ق ). ه .
-738  ) قازرلا دـبع  هجاوخ  ردارب  دوعـسم  نیدـلا  هیجو  هجاوخ  و  ق ). 738 ه . - 737  ) هللا لضف  هجاوخ  رـسپ  ینیتشاب  قازرلا  دـبع  هجاوخ 

قازرلا دبع  ردارب  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  و  ق ). 749 ه . - 747  ) رایدنفـسا ولک  و  ق ). 747 ه . - 745  ) رومیت لآ  دـمحمقآ  و  ق ). 745 ه .
. نارادبرس زا  ق ). 759 ه . - 753  ) یبارک ییحی  هجاوخ  و  ق ). 753 ه . - 749  ) یمشچ یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ  و  ق ). 749 ه . - 747)

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زور  نآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  رومیت و  اغط  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1368 م - 1279 . ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
. تسا قلغت  نبا  دمحم  نامزنیا  رد  یلهد  هیقلغت  هلسلس  هاشداپ  یلهد :

ابیرقت دوخ  تنطلس  نارود  رد  هک  دوریم  رامش  هب  دنه  ناملسم  نیطالس  نیرتگرزب  زا  یکی  يو  1351 م ). - 1324 .( ) ق 759 ه . - 725)
هلاگنب ماجنارس  تهج  نیمه  هب  دوبن . هنسح  دایز  مدرم  هدوت  اب  شراتفر  نکیل  تشاد ، فرصت  رد  ار  ناتسودنه  نیمزرس  زا  يدایز  تمسق 

.( ق ه .  791 - 752 . ) دیـسر موس ) هاـش  زوریف   ) قلغت زوریف  شیومع  رـسپ  هب  تنطلـس  يو  زا  دـعب  دـمآ . ردـب  شفرـصت  زا  دنـس  نکد و  و 
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.( 1388 م - 1351)
شنانمـشد عفد  يارب  وا  زا  نژوکاتناک  مور  روتارپما  نامز  نیمه  رد  هک  دوب  یکتم  نامیلـس  شرـسپ  هب  يریپ  نارود  رد  ناـخروا  یناـمثع :

. دنداهن مدق  اپورا  كاخ  هب  كرت  نازابرس  لاس 1346 م . رد  دیبلط و  يرای 
ار دوخ  تردق  دنتـسناوتن  یلو  دنداد  رارق  دوخ  رقم  ار  وتویک  نانآ  دیـسر و  اگاکیـشآ  نادناخ  هب  ینوگوش  ماقم  لاس 1338 م . رد  نپاژ :

یماظن ياهروتاتکید  ناونع  نوگوش  نپاژ  خیرات  رد  دوب . یلخاد  ياهگنج  راتفرگ  نپاژ  لاس  تدم 250  ات  دعب  هب  نآ  زا  دننک و  رقتسم 
323 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندوب روشک  نآ  یعقاو  نایاورنامرف  يدالیم  ات 19  نرق 12  زا  هک  تسا 
. تسا یلع  نبا  فیس  دهاجملا  کلملا  نامزنیا ، رد  نمی  نایلوسر  ياورنامرف  نمی :

.( 1363 م - 1322 .( ) ق 764 ه . - 721)

اقیرفا

يرگید درف  لاس  ناـمه  رد  هک  1348 م ). .( ) ق 749 ه . ، ) تسا مود  نامثع  دیعـس  وبا  نامزنیا  رد  ریازجلا  نایز  ینب  ياورناـمرف  ریازجلا :
.( 1352 م .( ) ق 753 ه . . ) دش مود  یسوم  وبا  نایز ، ینب  ياورنامرف  يو  زا  دعب  دش و  دیعس  وبا  نیشناج  تباث  وبا  مانب 

وبا يو  نیشناج  دش . یلوتسم  سنوت  رب  رگید  راب  جرموجره  ییحی  وبا  تشذگرد  زا  دعب  دنتشاد . تموکح  صفح  ینب  سنوت  رد  سنوت :
صفح وبا  نیـشناج  لاحرههب  تسا . ینیرم  ینب  يارما  يالیتسا  اب  نراـقم  هرود  نیا  هک  1346 م ). .( ) ق 747 ه . ، ) تسا موس  رمع  صفح 

.( 1350 م .( ) ق 751 ه . . ) تسا مود  میهاربا  قحسا  وبا  يو  نیشناج  و  1349 م ). .( ) ق 750 ه . . ) تسا لوا  دمحا  سابعلا  وبا  رمع ،
یسوم وگنگ  ردارب  نامیلس  تنطلس  یلو  تشادن ، يدایز  هولج  وا  تنطلـس  نارود  هک  تسا  یـسوم  ناقام  نامزنیا  رد  یلام  هاشداپ  یلام :

رابرد هب  هدوب و  نادوس  رد  لاس 1352 م . رد  هک  هطوطب  نبا  برع ، فورعم  حایس  دیدرگ . شمارآ  مظن و  رارقتسا  روشک و  ياقب  بجوم 
دـیجمت و دوب ، مدرم  هماـع  قوقح  ظـفح  تینما و  رارقتـسا  نآ  هجیتـن  هک  روـشک  نیا  رد  ار  تلادـع  يارجا  زرط  تسا . هتفاـی  هار  ناـمیلس 

. تسا هدرک  نیسحت 
لیتساک و هاشداپ  مهدزاـی  يوسنوفلآ  ياوق  ناـمز  نیمه  رد  تسا . یلع  نسحلا  وبا  ناـمزنیا  رد  شکارم  نیرم  ینب  ياورناـمرف  شکارم :

دعب هب  نآ  زا  دنداد و  تسکش  وداسویر  لحم  رد  1340 م ).  ) يرجه لاس 741  رد  ار  یلع  نسحلا  وبا  لاغترپ ، هاشداپ  مراـهچ  يوسنوفلآ 
.( 1348 م .( ) ق 749 ه .  ) تسا نانع  وبا  یلع ، نسحلا  وبا  نیشناج  دندرکن . تلاخد  ایناپسا  روما  رد  ناینیرم 

يرجه لاس 742  رد  يو  نیـشناج  1340 م ). .( ) ق 741 ه . . ) تسا رکب  وبا  نیدـلا  فیـس  نامزنیا  رد  يرحب  کیلامم  ياورنامرف  رـصم :
باهش قوجوق و  نیدلا  ءالع  (1341 م ).

324 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نیدـلا فیـس  يو  نیـشناج  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  لیعامـسا  نیدـلا  دامع  1342 م ).  ) يرجه لاس 743  رد  تسا . دـمحا  نیدـلا 

لاس کی  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  یجاح  نیدـلا  فیـس  1346 م ). .( ) ق 747 ه .  ) لاس رد  1345 م ). .( ) ق 746 ه . . ) تسا نابعش 
. تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  حلاص  نیدلا  حالص  1351 م ).  ) يرجه لاس 752  رد  دش و  وا  نیشناج  نیسح  نیدلا  رصان  دعب 

اپورا
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رـس رب  اونج  تلود  اب  گـنج  هب  وا  تنطلـس  نارود  1336 م ). - 1327 . ) تسا مراهچ  يوسنوفلآ  ناـمزنیا  رد  نوگارآ  هاـشداپ  نوگارآ :
مراهچ يوردپ  شرسپ  هب  تنطلـس  وا  زا  دعب  تسا . موس  يوسنوفلآ  اینولاتاک ، ناهاش  تسرهف  رد  وا  دش . يرپس  یندراس  سروک و  زیارج 

.( 1387 م - 1336 . ) دیسر
. تسا مراهچ  لراش  وا  نیشناج  لاس 1347 م . رد  ریوابود  یئول  تشذگرد  زا  سپ  ناملآ :

. درک سیسأت  كارپ  رهش  رد  ار  نابز  یناملآ  هاگشناد  نیتسخن  لاس 1348 م . رد  دوب . متفه  يرناه  هون  مراهچ  لراش 
لاس رد  دربیم ، رس  هب  هسنارف  رد  شرـسمه  قافتا  هب  هک  هاش  1371 م ). - 1329 . ) تسا مود  دیوید  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکـسا :

. دش ریسا  نکیل  درک ، هلمح  ناتسلگنا  هب  هسنارف  ینابیتشپ  تیامح و  اب  لاس 1346 م . رد  تشگزاب و  دنلتاکسا  هب  1341 م .
یعدم هسنارف  یتنطلس  نادناخ  اب  شردام  یببس  تبارق  ببـس  هب  1377 م ). - 1327 . ) تسا موس  دراودا  ناتسلگنا  نامزنیا  هاش  ناتـسلگنا :
ناگوان لاس 1340 م . رد  موس  دراودا  دش . عورـش  ناتـسلگنا  هسنارف و  نیب  هلاس  دص  گنج  لاس 1337 م . رد  دـش و  هسنارف  تخت  جات و 

داد و یتخس  تسکـش  یـسرک  رد  ار  اهیوسنارف  رگید  راب  لاس 1346 م . رد  درک و  بولغم  دـنله ) یبرغبونج  « ) 1  » سولس رد  ار  هسنارف 
نوعاط يرامیب  عویـش  نآ  تلع  داد و  خر  تامـصاخم  رد  ياهفقو  نرق ، طـساوا  رد  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  لاس 1347 م . رد  ار  هلاـک 

تدم لوط  رد  هک  دوشیم  هدز  سدح  دش . هدیمان  هایس  گرم  هک  دوب  یبسا 
______________________________

 . Slous (. 1)
325 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندش فلت  اپورا  تیعمج  موس  کی  1351 م . ياهلاس 1348 - رد  يرامیب  عویش 
رتخد تبازیلا  اب  جاودزا  زا  سپ  هک  تسا  متفه  يرناه  روتارپما  رـسپ  يو  1346 م ). - 1310 . ) دوب یکروبمازکول  ناهوی  مهوب  هاـش  مهوب :
نیمه هب  دش و  دـحتم  هسنارف  هاشداپ  مشـش  پیلیف  اب  وا  درک . رایـسب  ياهگنج  دـش و  باختنا  یهاشداپ  هب  مهوب ) هاشداپ   ) مود سوالـسنو 

. دش هتشک  یسرک  دربن  رد  دش و  ناتسلگنا  اب  گنج  دراو  راچانب  تلع 
يوردـپ شرـسپ  هب  تنطلـس  مراهچ  يوسنوفلآ  زا  دـعب  1357 م ). - 1325 . ) تسا مراهچ  يوسنوفلآ  ناـمزنیا  رد  لاـغترپ  هاـش  لاـغترپ :

.( 1387 م - 1336 . ) دیسر مراهچ 
.( 1375 م - 1340 . ) دوب مراهچ  رامدلاو  كرامناد  هاش  كرامناد :

هب مجنپ  يانحوی  مان  هب  شرـسپ  يو  زا  دـعب  1341 م ). - 1328 . ) تسا موس  سوکینوردنآ  نامزنیا  رد  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 
.(. 1376 م - 1341  ) تسشن تنطلس 

دوخ درک و  جراخ  وا  تسد  زا  ار  تردق  هک  دیشکن  یلوط  یلو  تشاد  هدهع  هب  ار  وا  تنطلس  تباین  مشش  يانحوی  شییاورنامرف  زاغآ  رد 
رد و  دیدرگ . رجنم  مشش  يانحوی  يزوریپ  هب  هک  دش  یلخاد  گنج  ثعاب  رما  نیا  هک  1355 م ). - 1347 ، ) تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز 
هب لسوتم  دوخ  تاین  تفرـشیپ  يارب  مشـش  يانحوی  تسج . تکرـش  يروتارپما  رد  مجنپ  يانحوی  اب  دش و  هینطنطـسق  دراو  لاس 1347 م .

. دومن بیغرت  اپورا  هب  يزادناتسد  يارب  ار  اهنآ  تقیقح  رد  دیدرگ و  ینامثع  نارادمامز 
.( 1343 م - 1319 . ) دوریم رامش  هب  زین  ژورن  هاش  هک  1365 م ). - 1319 ، ) تسا متفه  سونگام  نامزنیا ، رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :

رد دوب . بلقلا  یسق  هداعلا  قوف  بلطهاج و  رایسب  يدرم  1355 م ). - 1346 . ) تسا ناشود  نافتسا  نامزنیا  رد  ناتسبرص  رازت  ناتسبرص :
. درک فرصت  ار  ناتسراغلب  یلاست و  هینودقم و  دوخ ، تنطلس  نارود 

اولاو و ود  لراش  رسپ  يو  تسا . اولاو  هخاش  زا  هاشداپ  نیلوا  هک  1350 م ). - 1328  ) تسا مشش  پیلیف  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
درک و مورحم  تنطلس  زا  ار  ناتسلگنا  موس  دراودا  لراش  هدازرهاوخ  مشـش و  لراش  رتخد  کیلاس  نوناق  دانتـسا  هب  تسا . موس  پیلیف  هون 
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لحارم ریثأت  تحت  لاس 1327 م . زا  دعب  يو  تنطلس  تسشن . تخت  هب  دوخ 
326 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اب ياهکراتم  دادرارق  رابجالاب  پیلیف  اهسیلگنا ، طسوت  لاس 1347 م . رد  هلاک  حتف  یسرک و  تسکـش  زا  دعب  دوب . هلاس  دص  گنج  هیلوا 
تایلام نتـسب  هلمج  زا  درک ، یتامادقا  هب  تردابم  گنج  هنیزه  نیمأت  يارب  يو  تفای . همادا  شگرم  زا  دـعب  ات  هک  درک  دـقعنم  ناتـسلگنا 

. هریغ ماو و  ذخا  تاکوکسم ، شزرا  لیلقت  کمن ، رب  یمومع 
یلخاد جرموجره  هلاس و  دـص  گنج  ببـس  هب  وا  تنطلـس  نارود  1364 م ). - 1350 . ) تسـشن تنطلـس  هب  مود  ناژ  شرـسپ  يو  زا  دعب 

. دوبن شمارآ  حلص و  نیرق  مود  لراش  اب  وا  فالتخا  هژیوب 
. دیشخب دوبهب  ار  نایدوهی  ناییاتسور و  عضو  يو  1370 م ). - 1333  ) تسا موس  ریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :

.(. 1342 م - 1308  ) تسا لوا  لراش  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :
نیمأت يارب  درک و  دـیدجت  یلادوئف  ماظن  هیاپ  رب  ار  شترا  نامزاس  دوب . اپورا  نارادـمامز  اب  يدـنواشیوخ  رب  ینتبم  يو  یجراـخ  تساـیس 

. درک عضو  ار  یضرا  میقتسم  تایلام  نآ ، هنیزه 

.( 1340 م - 1338 .( ) ق 741 ه . - 739  ) کیب یتاس 

. دنتشادرب یناخلیا  هب  ار  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  رتخد  گیب  یتاس  یناپوچ ، يارما  زیربت ، طوقس  زا  دعب 

.( 1339 م - 1338 .( ) ق 740 ه . - 739  ) ناخ رومیت  ناهج  هاش 

یتاس تسین ، هتخاس  نانز  هدـهع  زا  يرادروشک  هکنیا  هناهب  هب  کچوک  نسح  خیـش  هک  دوب  هتـشذگن  گـیب  یتاـس  يرادـمامز  زا  یتدـم 
یناکلیا نسح  خیش  یعضو  نینچ  رد  تشادرب . یناخلیا  هب  دوب ، ناخ  وکالوه  ياههون  زا  هک  ار  ناخ  نامیلس  وا  ياج  هب  رانکرب و  ار  گیب 
یکیدزن رد  يرجه  لاس 740  رد  درک . فرـصت  ار  ناتـسزوخ  رکبراید و  دادـغب و  دـیزگرب و  یناخلیا  هب  ار  وتاخیگ  هون  رومیت  ناهج  هاش 

دادغب هب  نسح  خیش  قافتا  هب  دروخ و  تسکش  ناخ  رومیت  تفرگرد ، ناخ  نامیلس  ناهج و  هاش  نارادفرط  نیب  یگنج  هغارم 
327 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تقیقح رد  درک . تموکح  راید  نآ  رد  القتـسم  دوخ  لزع و  یناخلیا  ماقم  زا  ار  ناخ  رومیت  ناهج  هاش  نسح ، خیـش  دادـغب  رد  تشگزاب .
. دش هتخیر  نامز  نیمه  رد  ریالج  لآ  ای  یناکلیا  تموکح  ساسا 

.( 1344 م - 1340 .( ) ق 745 ه . - 741  ) ناخ نامیلس 

هراشا

ریخـست رومأم  مور  يارما  زا  هاش  بوقعی  ریما  یهارمه  هب  ار  ناخ  نامیلـس  دوخ  هدـناشنتسد  کچوک  نسح  خیـش  يرجه  لاس 744  رد 
، يو لـتق  زا  دـعب  دـش . هتـشک  شرـسمه  تسد  هب  نسح  خیـش  هک  تشذـگن  يرید  دـندروخ ، تسکـش  نکیل  درک ، یحاون  نآ  ياـهرهش 

ردارب فرـشا  کلم  فرـصت  هب  زیربت  نامز  نیمه  رد  اما  دش . غابارق  مزاع  درک و  اهر  ار  زیربت  تشادـن ، ینادـنچ  تیافک  هک  ناخ  نامیلس 
. دمآرد نسح  خیش 

ریما رسپ  هاش  دوعسم  نیدلا  لالج  ریما  ترک و  لآ  زا  ق ). 771 ه . - 732  ) نیدلا ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  کلم  اب  تسا  رصاعم  ناخ  نامیلس 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 229 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


دومحم نیدلا  عاجش  و  ق ). 746 ه . - 740  ) دمحا نیدلا  ترصن  رسپ  مود  بایسارفا  وجنیا و  نادناخ  زا  ق ). 742 ه . - 704  ) نیدلا فرش 
-738  ) ناپوچ ریما  نبا  شات  رومیت  نبا  کچوک  نسح  خیش  ریما  کچوک و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 750 ه . - 720  ) مود نیسح  نیدلا  زع  رسپ 

دبع هجاوخ  ردارب  دوعـسم  نیدـلا  هیجو  هجاوـخ  یناـکلیا و  يارما  زا  ق ). 758 ه . - 744  ) نسح خیـش  ردارب  فرـشا  کـلم  و  ق ). 744 ه .
. نارادبرس زا  ق ). 747 ه . - 745  ) رومیت يآ  دمحمقآ  و  ق ). 745 ه . - 738  ) قازرلا

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  ناخ و  نامیلس  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1368 م - 1279  ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.(. 1351 م - 1324  ) تسا قلغت  نبا  دمحم  نامزنیا  رد  یلهد  هیقلغت  هلسلس  هاشداپ  یلهد :

328 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.(. 1454 م - 1229  ) دنتشاد تموکح  نایلوسر  نمی  رد  نمی :

اقیرفا

.(. 1348 م - 1331 .( ) ق 749 ه . - 732  ) تسا لوا  یلع  نسحلا  وبا  نامزنیا  رد  شکارم  نیرم  ینب  ياورنامرف  شکارم :
تـسا قوجوف  نیدلا  ءالع  يو  نیـشناج  1340 م .). .( ) ق ه .  741  ) تسا رکب  وبا  نیدـلا  فیـس  رـصم ، يرحب  کیلامم  ياورنامرف  رـصم :

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  لیعامسا  نیدلا  دامع  1342 م ).  ) يرجه لاس 743  رد  و  1341 م ). .( ) ق (742 ه .

اپورا

.(. 1387 م - 1336  ) تسا مراهچ  يوردپ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاشداپ  نوگارآ :
.( 1371 م - 1329 . ) دوب مود  دیوید  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکسا :

.(. 1377 م - 1327 . ) تسا موس  دراودا  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :
.(. 1346 م - 1310 . ) تسا یکروبمازکول  ناهوی  نامزنیا  رد  مهوب  هاش  مهوب :

.( 1357 م - 1325 . ) دوب مراهچ  يوسنوفلآ  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
1375 م) - 1340 . ) دوب مراهچ  رامدلاو  كرامناد ، هاش  كرامناد :

.(. 1341 م - 1328 . ) دوب موس  سوکینوردنآ  یقرش ، مور  روتارپما  یقرش : مور 
.( 1343 م - 1319 . ) دوشیم بوسحم  زین  ژورن  هاش  هک  1365 م ). - 1319 . ) تسا متفه  سونگام  دئوس ، هاش  دئوس :

.(. 1350 م - 1328 . ) تسا مشش  پیلیف  نامزنیا  رد  هسنارف  هاش  هسنارف :
.(. 1370 م - 1333 . ) دوب موس  ریمیزاک  ناتسهل ، هاش  ناتسهل :

.(. 1342 م - 1308 . ) دوب لوا  لراش  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
329 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 1355 م - 1343 .( ) ق 756 ه . - 744  ) ناوریشونا

هراشا

ماـقم هب  ارما  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  وا  تشادرب . یناـخلیا  هب  ار  یماـن  ناوریـشونا  دوخ  ناـفیرح  رب  هبلغ  زا  دـعب  فرـشا  کـلم 
. تسین تسد  رد  یقیقد  عالطا  يو  تبقاع  زا  تسا و  هدش  بوصنم  یناخلیا 

كوـلم زا  ق ). 756 ه . - 742  ) ریــشدرا کـلم  ترک و  لآ  زا  ق ). 771 ه . - 732  ) نیدلا ثایغ  رـسپ  نیدـلا  زع  کلم  اب  تسا  رـصاعم  وا 
رـسپ هاش  نامیلـس  نیدرولا  رون  وجنیا و  نادـناخ  زا  ق ). 758 ه . - 742  ) نیدلا فرـش  ریما  رـسپ  قاحـسا  وبا  نیدلا  لالج  ریما  هراکنابش و 

زع کلم  و  ق ). 750 ه . - 720  ) مود نیسح  نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا  عاجش  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 756 ه . - 746  ) دمحا کباتا 
-738  ) ناپوچ ریما  نبا  شات  رومیت  نبا  کچوک  نسح  خیـش  ریما  کچوک و  رل  ناـکباتا  زا  ق ). 806 ه . - 750  ) نیدلا عاجش  رسپ  نیدلا 
زا ق ). 757 ه . - 740  ) گرزب نـسح  خیـش  ریما  یناـپوچ و  يارما  زا  ق ). 758 ه . - 744  ) نسح خیـش  ردارب  فرـشا  کلم  و  ق ). 744 ه .

و ق ). 747 ه . - 745  ) رومیت يآ  دمحم  اقآ  و  ق ). 745 ه . - 738  ) قازرلا دبع  هجاوخ  ردارب  دوعسم  نیدلا  هیجو  هجاوخ  یناکلیا و  يارما 
.( ق 759 ه . - 753  ) یبارک ییحی  هجاوخ  و  ق ). 753 ه . - 749  ) یمشچ یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ  و  ق ). 749 ه . - 747  ) يرایدنفسا ولک 

. نارادبرس زا 
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  ناهج  زورنآ  ياهروشک  ریاس  رد  وا  نارصاعم  ناوریشونا و  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1368 م - 1279 . ) درکیم تنطلس  لوغم  ناوی  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
ییاورناـمرف نکد  رد  1525 م ). - 1347 .( ) ق 932 ه . - 748  ) لاس دودح  زا  دنه  ناملـسم  نیطالـس  زا  هینمهب  هلـسلس  نامزنیا  رد  نکد :

دوب یلهد  هاشداپ  قلغت  نبا  دمحم  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  ادتبا  يو  1357 م .). - 1347  ) تسا وگناگ  نسح  هلسلس  نیا  سسؤم  دنتشاد .
درک و هدافتسا  ناطلس  ورملق  یناماسبان  جرموجره و  زا  هک 

330 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دندیشوک دوخ  ورملق  هعسوت  رد  وا  باقعا  داد و  رارق  « 1  » هگربلگ رهش  ار  دوخ  تختیاپ  درک و  سیسأت  نکد  رد  یلقتسم  هلسلس 

. تسا موس ) هاش  زوریف   ) قلغت زوریف  نامزنیا ، رد  هیقلغت  هخاش  زا  یلهد  هاشداپ  یلهد :
.( 1388 م - 1351)

.(. 1359 م - 1326  ) تسا ناخروا  نامزنیا ، رد  ینامثع  ناطلس  ینامثع :
.(. 1363 م - 1322 .( ) ق 764 ه . - 721  ) تسا یلع  نیدلا  فیس  دهاجملا  کلملا  نامزنیا ، رد  نمی  نایلوسر  ياورنامرف  نمی :

اقیرفا

تـسد هب  ار  روما  مامز  1354 م ).  ) يرجه لاس 755  رد  رگید  راب  هک  تسا  رـصان  نسح  نامزنیا  رد  يرحب  کـیلامم  ياورناـمرف  رـصم :
. تفرگ
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اپورا

.( 1387 م - 1319 . ) تسا مراهچ  يرودپ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
.( 1378 م - 1346 . ) دوب مراهچ  لراش  ناملآ  هاش  ناملآ :

.( 1371 م - 1329 . ) دوب مود  دیوید  دنلتاکسا  هاش  دنلتاکسا :
يدایز تالکـشم  اب  هسنارف  دوخ  بیقر  روشک  دننام  دراودا  1377 م ). - 1327 . ) تسا موس  دراودا  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاش  ناتـسلگنا :

يارب تخاـسیم و  دودـحم  ار  وا  یماـظن  هینب  تاـفلت  نیا  هک  دوـب  هدرک  ناتـسلگنا  رد  يراتـشک  ناـنچ  نوعاـط  دوـب . ناـبیرگ  هـب  تـسد 
شیوخ یگدامآ  لاس 1354 م . رد  ورنیا  زا  دهد ، رد  نت  هسنارف  اب  حلص  تارکاذم  زاغآ  هب  دوب  رضاح  تامصاخم  عورـش  زا  رابنیتسخن 

شنایهاپس لاغشا  تحت  یضارا  رب  وا  لماک  تیمکاح  هکنیا  رب  طورشم  درک ، مالعا  هسنارف  تخت  جات و  رب  شقوقح  زا  فارصنا  يارب  ار 
______________________________

فرصت ارنآ  قلغت  نبا  دمحم  يرجه  متفه  نرق  لیاوا  رد  دراد . هقباس  مالـسا  تاحوتف  زا  شیپ  زا  دنه . روسیم  یلامـش  شخب  رهـش و  (. 1)
. دش نآ  تختیاپ  نیلوا  تلود و  نیا  ورملق  وزج  هینمهب  هلسلس  سیسأت  زا  سپ  درک ،

331 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
كاخ هب  ددجم  هلمح  ددص  رد  دراودا  ببس  نیمه  هب  دشن و  رضاح  اقلطم  هسنارف  هاشداپ  ناژ  نکیل  دوش . هتخانـش  تیمـسر  هب  هسنارف  رد 

. دمآرب هسنارف 
.( 1375 م - 1325 . ) دوب مراهچ  يوسنوفلآ  لاغترپ  هاش  لاغترپ :

.( 1375 م - 1340 . ) دوب مراهچ  رامدلاو  كرامناد ، هاش  كرامناد :
رگید راب  یلو  درک  افعتـسا  لاـس 1355 م . رد  هک  1376 م ). - 1341  ) تسا مجنپ  يانحوی  نامزنیا  رد  یقرـش  مور  روتارپما  یقرـش : مور 

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  مراهچ  سوکینوردنآ  مان  تحت  درک و  بصغ  ار  ردپ  تنطلس  مجنپ  يانحوی  رسپ 
يروتارپما ورملق  ياهنیمزرـس  زا  یتمـسق  هجیتن  رد  تشادـن ، ربرد  يرگید  لصاح  يروتارپما  تردـق  فعـض  زج  ياهجیتن  اهیناماسبان  نیا 

. دمآرد ینامثع  ناکرت  فرصت  هب  یقرش  مور 
.( 1343 م - 1319 . ) دیآیم باسح  هب  زین  ژورن  هاش  هک  1365 م ). - 1319  ) تسا متفه  سونگام  دئوس ، هاش  دئوس :

، دوب يورـشیپ  لاـح  رد  هینطنطـسق  فرط  هب  هک  یماـگنه  1355 م ). - 1346 . ) تسا ناشود  نافتـسا  ناتـسبرص  نامزنیا  هاش  ناتـسبرص :
. دیشاپ مه  زا  وا  تافرصتم  هک  دیئاپن  يرید  نکیل  دیسر ، دوخ  یقرت  ياهتنم  هب  ناتسبرص  يو  تنطلس  نارود  رد  تشذگرد . ناهگان 

رد م ).  1354  ) يرجه لاس 755  رد  هک  تسا  لوا  فسوی  جاـجحلا  وبا  ناـمزنیا  رد  رـصن  ینب  نادـناخ  زا  هطاـنرغ  ياورناـمرف  هطاـنرغ :
. دش هتشک  هطانرغ  دجسم 

.(. 1364 م - 1355  ) تسا مود  ناژ  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
.( 1370 م - 1333 . ) تسا موس  ریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :

.( 1382 م - 1342 . ) دوب لوا  یئول  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

ناریا ناناخلیا  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 663 ه . وکالوه 651 - . 1
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ق. 680 ه . وکالوه 663 - رسپ  ناخ  اقابا  . 2
ق. 683 ه . رادوگت 681 - دمحا  ناطلس  . 3

332 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ق. 690 ه . اقابا 683 - رسپ  ناخ  نوغرا  . 4

ق. 694 ه . اقابا 690 - رسپ  وتاخیگ  . 5
ق. هدعقلا 694 ه . يذ  ات  لوالا 694  يدامج  زا  وکالوه  نبا  ياغرط  رسپ  ناخ  ودیاب  . 6

ق. 703 ه . نوغرا 694 - رسپ  ناخ  نازاغ  . 7
ق. 716 ه . نوغرا 703 - رسپ  وتیاجلوا  . 8

ق. 736 ه . وتیاجلوا 716 - رسپ  دیعس  وبا  . 9
ق. لاوش 736 ه . مراهچ  ات  لوالا 736  عیبر  مهدزیس  زا  ناخ  یلوت  هون  نواگاپرا  . 10

ق. هجحلا 736 ه . يذ  مراهچ  ات  لاوش 736  مراهچ  زا  ودیاب  رسپ  ناخ  یسوم  . 11
ق. 738 ه . وکالوه 736 - نبا  رومیت  وگنم  رسپ  ناخ  دمحم  . 12

ق. 741 ه . وتیاجلوا 739 - رتخد  گیب  یتاس  . 13
ق. 740 ه . وتاخیگ 739 - نبا  گنرفالآ  رسپ  رومیت  ناهج  هاش  . 14

ق. 745 ه . وکالوه 741 - نبا  تومشی  رسپ  ناخ  نامیلس  . 15
ق. 753 ه . ناخ 737 - رومیت  اغط  . 16
ق. 756 ه . - 744 « 1  » ناوریشونا . 17

______________________________

: دوش هعجارم  ریز  عبانم  هب  لوغم  خیرات  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  (. 1)
جهن حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  يرـصان . تاقبط  یناجزوج ، نیدـلا . لالج  تریـس  يوسن ، لماکلا . ریثا ، نبا  نادـلبلا . مجعم  يومح ، توقای 

هللا لضف  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  راصعالا .) ۀیجزت  راصمالا و  ۀیزجت   ) فاصو خیرات  ةرـضحلا ، فاصو  ياشگناهج . خیرات  ینیوج ، هغالبلا .
. بابلالا یلوا  ۀضور  خیرات  یتکانب ، هعباسلا . ةاملا  یف  هعفانلا  براجتلا  هعماجلا و  ثداوحلا  باتک  یطوفلا ، نبا  خیراوتلا . عماج  ینادـمه ،

. موظنم همانرفظ  هدیزگ و  خیرات  یفوتسم ، هللا  دمح  لودلا . رصتخم  يربع ، نبا  رشب . رابخا  یف  رصتخملا  ءادفلا ، وبا 
333 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يرومیت هرود  یناخلیا و  هرود  نیب  ترتف  مود  لصف 

هراشا

یناپوچ يارما  یناکلیا و  يارما  ای  ریالج  لآ  دننام  ییاههلسلس  دش . میسقت  ذفنتم  يارما  نیب  ناناخلیا  ورملق  ناخ ، دیعس  وبا  گرم  زا  دعب 
ياههلـسلس لوغم  هلمح  زا  لبق  هدربمان ، ياههلـسلس  زا  ریغ  هوالع ، هب  دـش . سیـسأت  ناریا  فلتخم  طاقن  رد  وجنیا  نادـناخ  رفظم و  لآ  و 

نیا دنتـشاد . تموکح  ناریا  رگید  طاقن  رد  دزی  ناکباتا  نامرک و  ناـیئاتخارق  ناتـسرل و  ناـکباتا  ترک و  لآ  دـننام  يرگید  لقتـسمهمین 
. دش هدیچرب  یناکروگ  رومیت  ریما  تسد  هب  اهنآ  تلود  ای  دندش و  ضرقنم  رگیدکی  تسد  هب  ای  کچوک  ياههلسلس 

.( 1381 م - 1245 .( ) ق 783 ه . - 643  ) ترک لآ 
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هراشا

فورعم نادناخ ، نیا  زا  هک  یسک  نیلوا  دناهتشاد . تموکح  یقرش  ناریا  رد  يرجه  متشه  نرق  رخاوا  ات  متفه  نرق  لوا  همین  زا  ترک  لآ 
. دش بوصنم  تاره  يدحرس  یحاون  تموکح  هب  يروغ  دومحم  نیدلا  ثایغ  نامرف  هب  هک  تسا  نیدلا  جات  نیدلا  نکر  کلم  تسا ،

334 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1278 م - 1245 .( ) ق 677 ه . - 643  ) دمحم نیدلا  سمش  کلم 

يرجه لاس 648  رد  دش . وا  نیشناج  ترک  لآ  یعقاو  سسؤم  يزعم  دمحم  نیدلا  سمش  کلم  شاهدازرتخد  نیدلا ، نکر  کلم  زا  دعب 
دنس هناخدور  لحاوس  ات  لباک  ناتسیس و  نوحیس و  هناخدور  رانک  ات  تاره  تموکح  لوغم  ناخ  فرط  زا  دیـسر و  نآاقوگنم  تمدخ  هب 

. دش لوحم  وا  هب 

.( 1305 م - 1278 .( ) ق 705 ه . - 677  ) نیدلا سمش  نیدلا  نکر  کلم 

لاس 680 رد  دش . بوصنم  تاره  تموکح  هب  ناخ  اقابا  نامرف  هب  ردپ ، تشذگرد  زا  دعب  نیدلا  سمـش  کلم  دـنزرف  نیدـلا  نکر  کلم 
. درک فرصت  ار  راهدنق  يرجه 

.( 1306 م - 1305 .( ) ق 706 ه . - 705  ) نیدلا رخف  کلم 

. دش ردپ  نیشناج  نیدلا  نکر  رسپ  نیدلا  رخف  کلم  ناخ ، نازاغ  نامرف  هب  نیدلا  نکر  زا  دعب 
رد دش . وا  یبوکرس  رومأم  وتیاجلوا  لیلد ، نیمه  هب  درک و  يراددوخ  لوغم  ناخ  رابرد  هب  هنایلاس  جارخ  نداتسرف  زا  يرجه  لاس 706  رد 

. تشذگرد نیدلا  رخف  کلم  دندوب ، هتفرگ  هرصاحم  رد  ار  تاره  وتیاجلوا  نایهاپس  هک  مایا  نامه 

.( 1328 م - 1307 .( ) ق 729 ه . - 707  ) نیدلا ثایغ  کلم 

دادیور يو  يرادمامز  تدم  دش . بوصنم  تاره  تراما  هب  وتیاجلوا  نامرف  هب  نیدلا  ثایغ  مان  هب  شرـسپ  نیدلا  رخف  تشذـگرد  زا  دـعب 
. دیناسر لتق  هب  ار  ناپوچ  ریما  يرجه  لاس 723  رد  هکنیا  زج  درادن ، ربرد  یمهم 

نیدلا ثایغ  کلم  نانیشناج 

: دش وا  نارسپ  بیصن  ریز  بیترت  هب  تاره  تموکح  نیدلا ، ثایغ  کلم  تشذگرد  زا  دعب 
ق. 730 ه . دمحم 729 - نیدلا  سمش  . 1

ق. 732 ه . ظفاح 730 - کلم  . 2
ق. 771 ه . نیسح 732 - نیدلا  زعم  کلم  . 3

335 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1381 م - 1369 .( ) ق 783 ه . - 771  ) مود نیدلا  ثایغ  کلم 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 234 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  نیدلا  ثایغ  کلم  مان  هب  شرسپ  نیدلا  زعم  تشذگرد  زا  دعب 
لآ هلسلس  يرجه  لاس 783  رد  رومیت ، ریما  تسد  هب  تاره  طوقـس  زا  سپ  هک  یناکروگ  رومیت  ریما  هلمح  اب  تسا  فداصم  وا  تموکح 

. دش ضرقنم  ترک 

ترک لآ  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 677 ه . ترک 643 - رکب  یبا  رسپ  نیدلا  سمش  کلم  . 1
ق. 705 ه . نیدلا 677 - سمش  کلم  رسپ  نیدلا  نکر  کلم  . 2

ق. 706 ه . نیدلا 705 - نکر  کلم  رسپ  نیدلا  رخف  کلم  . 3
ق. 729 ه . نیدلا 707 - رخف  کلم  رسپ  نیدلا  ثایغ  کلم  . 4
ق. 730 ه . نیدلا 729 - ثایغ  نبا  مود  نیدلا  سمش  کلم  . 5

ق. 732 ه . نیدلا 730 - ثایغ  رسپ  ظفاح  کلم  . 6
ق. 771 ه . نیدلا 732 - ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  کلم  . 7

«1 . » ق 783 ه . نیدلا 771 - زعم  رسپ  مود  نیدلا  ثایغ  کلم  . 8

.( 1287 م - 1148 .( ) ق 686 ه . - 543  ) سراف ناکباتا 

هراشا

. دنفورعم زین  نایروغلس  ای  يرغلس  هلسلس  هب  رغلس )  ) هلـسلس نیا  دج  تبـسانم  هب  هک  دنـسراف  داژنكرت  يارما  زا  ياهلـسلس  سراف  ناکباتا 
رادربنامرف لوغم  هلمح  زا  دـعب  دناهتـشاد . تعاطا  نایهاشمزراوخ  زا  اهنآ  زا  سپ  دـندوب و  هقجالـس  تیعبت  تحت  ادـتبا  هلـسلس  نیا  يارما 

. دندرک ظفح  لوغم  یشحو  موق  زات  تخات و  زا  ار  سراف  نیمزرس  ریبدت  نسح  نیمه  ندرب  راک  هب  اب  دندش و  ناناخلیا 
______________________________

. یفیس فیلأت  همانتاره )  ) تاره خیرات  يرارفسا . فیلأت  تارهلا ، ۀنیدم  فاصوا  یف  تانجلا  تاضور  ر ك . (. 1)
336 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1162 م - 1148 .( ) ق 558 ه . - 543  ) رغنس کباتا 

هب هک  دندوب  ياهدع  اهنآ  هلمج  زا  دنتشادرب . شروش  هب  رـس  دندوب ، هقجالـس  عبات  هک  ناکرت  یقوجلـس ، دمحم  هاشکلم  يرادمامز  نراقم 
هلـسلس وحن  نیدب  دندرک و  فرـصت  يرجه  لاـس 543  رد  ار  زاریـش  دـندرک ، شروش  هیولیگهک  یلاوح  رد  دودوم  نبا  رغنـس  یگدرکرس 

. دندرک سیسأت  ار  سراف  ناکباتا 

.( 1175 م - 1162 .( ) ق 571 ه . - 558  ) دودوم نبا  یگنز  نیدلا  رفظم  کباتا 

. دوب دروخودز  رد  هراکنابش  كولم  اب  دوخ  يرادمامز  تدم  مامت  رد  هک  دش  رغنس  دوخ  ردارب  نیشناج  یگنز  نیدلا  رفظم 
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.( 1194 م - 1175 .( ) ق 591 ه . - 571  ) هلکت

. درک تموکح  لاس  تدم 20  بیرق  هلکت  شرسپ  یگنز  نیدلا  رفظم  تشذگرد  زا  دعب 

.( 1202 م - 1194 .( ) ق 599 ه . - 591  ) رغنس نبا  لرغط 

. دینادرگ دوخ  يومع  رسپ  یگنز ، نبا  دعس  اب  دروخودز  فرص  ار  دوخ  تموکح  رتشیب  دیدرگ . سراف  کباتا  لرغط  هلکت ، زا  دعب 

.( 1226 م - 1202 .( ) ق 623 ه . - 599  ) یگنز نبا  دعس 

وزج هک  مجع  قارع  نیمزرـس  رد  ار  زات  تخاـت و  ياـنب  يرجه  لاس 614  رد  دـش . سراف  کباتا  لرغط ، رب  هبلغ  زا  دـعب  یگنز  نبا  دـعس 
. تشاذگ دوب ، هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  ورملق 

يرجه لاس 631  رد  تشاذگاو . هاشمزراوخ  هب  ار  ناونکـشا  رختـسا و  هعلق  دروخ . تسکـش  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  نایرکـشل  زا  اما 
دوخ نیب  ار  سراف  نیمزرـس  درک و  حلـص  وا  اب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  دنزرف  نیدـلا  ثایغ  ناطلـس  اب  دروخودز  زا  دـعب  دعـس  کباتا 

. دندرک میسقت 
337 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1259 م - 1226 .( ) ق 658 ه . - 623  ) دعس نبا  رکب  وبا 

جیلخ لحاوس  يرجه  لاس 628  رد  دیسر . تموکح  هب  تسا ، يرغلس  ناکباتا  نیرتروهشم  هک  رکب  وبا  شدنزرف  دعس ، تشذگرد  زا  دعب 
ارعش عمجت  يارب  يزکرم  داهن و  يدابآ  هب  ور  مایا  نیا  رد  سراف  نیمزرس  درک . فرصت  دنه  سونایقا  لحاوس  ات  هرصب  دودح  زا  ار  سراف 

. دیشک مظن  هتشر  هب  دعس  رکب  وبا  مان  هب  ار  ناتسوب  باتک  يرجه  لاس 655  رد  هک  تسا  يدعس  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دش  الضف  و 

.( 1261 م - 1259 .( ) ق 660 ه . - 658  ) رکب یبا  نبا  دعس  نبا  دمحم 

مامز نوتاخ  ناکرت  شردام  یلاسدرخ ، لیلد  هب  اما  دش ، رکب  یبا  دعس  نبا  دمحم  بیـصن  سراف  یکباتا  دعـس ، رکب  وبا  تشذگرد  زا  دعب 
. تفرگ تسد  هب  ار  روشک  روما 

.( 1262 م - 1261 .( ) ق 661 ه . - 660  ) رغلس نبا  دمحم 

، يراکمتس لیلد  هب  اما  دنتشادرب ، یکباتا  هب  ار  یگنز  نبا  رغلس  نبا  دمحم  سراف  يارما  ناگرزب و  تشذگرد ، دعـس  نبا  دمحم  هکنیمه 
. دش رانکرب  دوخ ، يرادمامز  لاس  کی  تدم  زا  سپ 

.( 1263 م - 1262 .( ) ق 662 ه . - 661  ) رغلس نبا  هاشقوجلس 

هک کباتا  یبوکرس  يارب  ناخ  وکالوه  يرجه  لاس 662  رد  دش . وا  نیشناج  شردارب  رغلـس  نبا  دمحم  کباتا  لزع  يریگتـسد و  زا  دعب 
داد و تسکـش  ار  هاشقوجلـس  نورزاک  یکیدزن  رد  درک و  سراف  هناور  یهاپـس  دوب ، هدـش  زاریـش  میقم  یلوغم  ماکح  زا  یکی  لتق  ثعاـب 
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. تشک درک و  ریسا 

.( 1285 م - 1263 .( ) ق 684 ه . - 662  ) نوتاخ شبا 

نیمه زا  دندرک ، باختنا  یکباتا  هب  دوب ، رکب  یبا  نبا  دعس  کباتا  رتخد  هک  ار  نوتاخ  شبآ  زاریش  یلاها  هاشقوجلس ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
. تفرگ رارق  ناناخلیا  هجوت  دروم  سراف  نامز 

338 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
«1 . » دش یناخلیا  تافرصتم  همیمض  هک  تشذگن  يرید 

سراف ناکباتا  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 558 ه . دودوم 543 - نبا  رقنس  . 1
ق. 571 ه . دودوم 558 - نبا  یگنز  . 2
ق. 591 ه . یگنز 571 - رسپ  هلکت  . 3

ق. 599 ه . دودوم 591 - نبا  رقنس  رسپ  لرغط  . 4
ق. 623 ه . یگنز 599 - رسپ  دعس  . 5

ق. 658 ه . دعس 623 - رسپ  رکب  وبا  . 6

ق. 660 ه . رکب 658 - وبا  رسپ  دعس  . 7
ق. 661 ه . دعس 660 - نبا  رغلس  رسپ  دمحم  . 8

ق. 662 ه . رغلس 661 - رسپ  هاشقوجلس  . 9
ق. 684 ه . رکب 662 - یبا  نبا  دعس  رتخد  نوتاخ  شبا  . 10

.( 1355 م - 1056 .( ) ق 756 ه . - 448  ) هراکنابش كولم 

هدـناوخ مان  نیدـب  لحم  نآ  رد  نادرک  زا  ياهفیاط  تنوکـس  لیلد  هب  هک  تسا  سراف  تیالو  زا  یخیرات  ییهیحان  هراکناوش  ای  هراـکنابش 
، ناکرز یحاون  تسا و  هتـشاد  مان  جـیا  ای  گیا  رهـش  نآ  زکرم  هتفرگ و  رارق  سراف  جـیلخ  نامرک و  سراف و  نیب  هیحاـن  نیا  تسا . هدـش 

. دناهدوب تیالو  نآ  وزج  رال  زینور و  مرک ، گرپ ، ریخ ، زیرین ، تانابهطصا ، درگباراد ، مراط ،
ریشدرا هب  ار  دوخ  تبسن  هک  دندرکیم  تموکح  هراکنابـش  كولم  مان  هب  هدش  دای  یحاون  رد  يرگید  هلـسلس  يرغلـس  ناکباتا  اب  نامزمه 

رد هیونسح ، هیولـضف  هب  روهـشم  بویا  نبا  نسح  نبا  لضف  مان  هب  هراکنابـش ، ياسؤر  زا  یکی  يرجه  لاس 448  رد  دندیناسریم . ناکباب 
ار نوتس  دالوف  دعب  يدنچ  تفای و  رالاسهپس  ناونع  سراف  هملاید  يارما  دزن 

______________________________

فیلأت خیراوتلا ، ماظن  يزنطن . نیدلا  نیعم  فیلأت  خیراوتلا ، بختنم  یخلب ، نبا  همانـسراف  يرـصان ، همانـسراف  فاصو ، خـیرات  ر ك . (. 1)
. يواضیب

339 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.(. ق 448 ه . . ) دش یلوتسم  سراف  رب  تفرگ و 
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. دندرکیم تموکح  رازگجارخ ، عبات و  تروص  هب  یهاگ  لالقتسا و  هب  ینامز  هراکنابش  كولم  لاس  لوط 308  رد 
ات لوغم  دهع  زا  دعب  نانآ  ییاورنامرف  اما  تسین ، نشور  یتسرد  هب  لوغم  نارود  زا  لبق  هراکنابـش  يارما  ییاورنامرف  تدم  دادـعت و  مان و 
هب يرجه  لاس 756  دودح  رد  مه  تبقاع  دش . نایوجنیا  ورملق  همیمض  اهنآ  ورملق  دعب  دوب و  یقاب  ناخ  رداهب  دیعس  وبا  ناطلس  دهع  رخآ 

«1 . » دش ضرقنم  رفظم  لآ  تسد 

هراکنابش كولم  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 459 ه . نسح 458 - نبا  یلع  رسپ  هیولضف  . 1
ق. ییحی 459 ه . نیدلا  ماظن  . 2

ق. ییحی 622 ه . نیدلا  ماظن  رسپ  دومحم  نیدلا  ماظن  . 3
لوا زرابم  نیدلا  بطق  . 4

ق. 658 ه . زرابم 624 - نیدلا  بطق  رسپ  دمحم  نیدلا  رفظم  کلم  . 5
ق. 659 ه . زرابم 658 - نیدلا  رفظم  کلم  رسپ  مود  زرابم  نیدلا  بطق  . 6

ق. 662 ه . زرابم 659 - نیدلا  رفظم  کلم  رسپ  نسح  نیدلا  ماظن  . 7
ق. 664 ه . نیدلا 662 - رفظم  کلم  رسپ  میهاربا  نیدلا  ترصن  . 8

ق. 681 ه . هاش 664 - بیط  نیدلا  لالج  . 9
ق. 688 ه . هاش 681 - بیط  ردارب  لیعامسا  نیدلا  ءاهب  . 10

ق. 725 ه . هاش 688 - بیط  نیدلا  لالج  رسپ  نسح  نیدلا  ماظن  . 11
ق. ه . لیعامسا 725 - نیدلا  ءاهب  رسپ  میهاربا  نیدلا  ترصن  . 12

ق. 742 ه . نسح 735 - نیدلا  نکر  کلم  . 13
ق. 742 ه . لیعامسا 735 - نیدلا  ءاهب  رسپ  دیشمج  نیدلا  جات  . 14

______________________________

. میهاربا نبا  دمحم  فیلأت  نامرک ، هقجالس  خیرات  ياهراکنابش ، باسنالا ، عمجم  روابماز . فیلأت  نارایرهش ، افلخ و  همانبسن  ر ك . (. 1)
340 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 756 ه . ریشدرا 742 - کلم  . 15
زا 735- هک  دیشمج ) نیدلا  جات  نسح و  نیدلا  نکر  کلم   ) دناهتـشاد كرتشم  تموکح  اهنآ  زا  رفن  ود  ایوگ  هدش ، دای  ياهمان  نایم  رد 

رهـش اهنآ  تختیاپ  دـناهدرکیم ، تموکح  ياهیحان  رد  کیره  دناهتـشاد و  تموکح  ياعدا  ود  ره  اـی  دـناهدرک و  تموکح  يرجه   742
. دوب اسف ) باراد و  زیرین ، نیب   ) دابانشج

.( 1318 م - 1051 .( ) ق 718 ه . - 443  ) دزی ناکباتا 

هراشا

ناهفصا رد  یملید  هلودلا  دجم  ردام  نوتاخ  هدیس  فرط  زا  هک  یملید  نابزرم  نبا  رایز  نمـشد  هلودلا ، ءالع  رفعج  وبا  تشذگرد  زا  دعب 
ءالع رسپ  هلودلا  ریهظ  زا  ار  ناهفـصا  يرجه  لاس 442  رد  یقوجلـس  لرغط  ماجنارـس  ات  داتفا ، فالتخا  وا  نارـسپ  نیب  درکیم ، تموکح 
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تموـکح دزی  رد  خـیرات  نیا  زا  هک  نادـناخ  نـیا  داد . وا  هـب  ار  وـقربا  دزی و  تموـکح  يرجه  لاـس 443  رد  ضوـع  رد  تفرگ و  هلودـلا 
بولغم يرجه  لاس 718  رد  هک  تسا  هاش  فسوی  نبا  هاش  یجاح  دزی ، ناکباتا  درف  نیرخآ  دـناهدش . فورعم  دزی  ناـکباتا  هب  دـناهدرک ،

«1 . » دش نیدلا  زرابم  ریما 

دزی ناکباتا  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. هیوکاک 443 ه . هلودلا  ءالع  رسپ  زرمارف  روصنم  وبا  نیدلا  ریهظ  . 1
ق. نیدلا 488 ه . ریهظ  رسپ  هلودلا  ءالع  . 2

ق. 535 ه . هلودلا 488 - ءالع  ریما  رسپ  زرمارف  ریما  . 3
ق. 576 ه . نیدلا 536 - زع  شردارب  ماس و  کباتا  . 4

ق. 625 ه . ماس 576 - رسپ  هلودلا  ءالع  . 5
ق. 650 ه . نیدلا 625 - زع  رسپ  هاش  دومحم  نیدلا  بطق  . 6

ق. 662 ه . نیدلا 650 - بطق  رسپ  نیدلا  ءالع  هاش  . 7
______________________________

دیفم دمحم  فیلأت  يدیفم ، عماج  بتاک  یلع  نبا  نیـسح  نبا  دـمحا  فیلأت  دزی ، دـیدج  خـیرات  يرفعج . فیلأت  دزی ، خـیرات  ر ك . (. 1)
. يرافغ دمحا  یضاق  فیلأت  ارآناهج ، خیرات  یفوتسم .

341 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ق. 690 ه . نیدلا 662 - ءالع  هاش  رسپ  هاش  فسوی  . 8

ق. 718 ه . هاش 690 - فسوی  رسپ  هاش  یجاح  . 9

.( 1303 م - 1222 .( ) ق 703 ه . - 619 ( ) نایناخ غلتق   ) نامرک نایئاتخارق 

هراشا

رابرد هب  یتیرومأم  ماجنا  يارب  سپس  دوب و  نایئاتخارق  ناخروگ  رابرد  رد  ادتبا  هک  تسا  بجاح  قارب  نامرک ، نایئاتخارق  هلسلس  سـسؤم 
لوغم و هلمح  ماگنه  هکنآ  ات  دشن  هداد  تعجارم  هزاجا  يو  هب  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  فرط  زا  اما  دـمآ ، هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلس 

بوصنم نامرک  تموکح  هب  تفرگ و  رارق  مارتحا  دروم  تسویپ و  وا  رـسپ  دمحم  نیدلا  ثایغ  تمدـخ  هب  قارب  هاشمزراوخ ، دـمحم  رارف 
. درک سیسأت  ار  نایئاتخارق  هلسلس  نامرک  رد  قارب  دش . ناطلس  غلتق  هب  بقلم  هفیلخ  فرط  زا  دش و 

.( 1258 م - 1234 .( ) ق 656 ه . - 632  ) نیدلا نکر  نیدلا و  بطق 

دنزرف نیدلا  نکر  نآاق ، ياتگوا  نامرف  هب  هک  دیـشکن  یلوط  دش . وا  نیـشناج  شیومع  رـسپ  دمحم  نیدلا  بطق  قارب ، تشذگرد  زا  دعب 
يرجه لاس 648  رد  تساوخ . يرای  تشاد ، تماقا  نیچ  رد  هک  جاولی  دومحم  زا  نیدلا  بطق  دش . بوصنم  نامرک  مکاح  تمس  هب  قارب 

وا لوغم  ناخ  دش . نآاقوگنم  تمدخ  مزاع  نیدلا  نکر  تفرگ . نیدـلا  بطق  يارب  نآاقوگنم  زا  ار  نامرک  تموکح  نامرف  جاولی  دومحم 
. دش هتشک  نیدلا  بطق  نامرف  هب  يرجه  لاس 651  رد  يو  اما  درک ، هناور  نیدلا  بطق  دزن  ار 
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.( 1267 م - 1258 .( ) ق 666 ه . - 656  ) جاجح ناطلس 

نامرک تموکح  هب  ناکرت  غلتق  دوخ  ردام  یتسرپرـس  تحت  ردـپ  تشذـگرد  زا  دـعب  نیدـلا  بطق  رـسپ  جاـجح  ناـخ  وکـالوه  ناـمرف  هب 
نامرک هب  يور  تفرگ و  کمک  دـنه  ناهاشداپ  زا  تخیرگ و  ناتـسودنه  هب  اقابا  اب  تفلاخم  لیلد  هب  يرجه  لاس 666  رد  دش . بوصنم 

. تشذگرد هار  لوط  رد  اما  داهن ،
342 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1291 م - 1282 .( ) ق 691 ه . - 681  ) شمتغ رویس 

تـسد رد  ار  روما  مامز  لحم  نآ  رد  نامرک ، تموکح  نامرف  نتفرگ  زا  سپ  نیدلا  بطق  رگید  رـسپ  شمتغ  رویـس  يرجه  لاس 681  رد 
. تفرگ

.( 1294 م - 1291 .( ) ق 694 ه . - 691  ) نوتاخ هاشداپ 

لاس رد  دش . بوصنم  نامرک  تموکح  هب  دمحم  نیدلا  بطق  رتخد  نوتاخ  هاشداپ  وتاخیگ ، نامرف  بجوم  هب  شمتغ ، رویس  گرم  زا  دعب 
. دش هتشک  نوتاخ  هاشداپ  تفرگ و  ار  نامرک  نوتاخ  شبا  رتخد  نیچودرک  يرجه   694

.( 1303 م - 1294 .( ) ق 703 ه . - 694  ) دمحم نیدلا  رفظم 

. دش بوصنم  تموکح  هب  جاجح  ناطلس  رسپ  دمحم  نیدلا  رفظم  ناخ ، نازاغ  نامرف  هب  نوتاخ ، هاشداپ  ندش  هتشک  زا  دعب 

.( 1304 م - 1303 .( ) ق 703 ه . - 702  ) ناهج هاش  نیدلا  بطق 

لاس رد  دش . وا  نیشناج  شمتغ  رویـس  نیدلا  لالج  رـسپ  ناهج  هاش  نیدلا  بطق  ناخ ، نازاغ  نامرف  هب  دمحم ، نیدلا  رفظم  گرم  زا  دعب 
«1 . » ددرگیم ضرقنم  نامرک  نایئاتخارق  هلسلس  يو  يرانکرب  اب  هک  دش  لزع  دوخ  ماقم  زا  وتیاجلوا  نامرف  هب  يرجه   702

نامرک نایئاتخارق  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 632 ه . زودلس 619 - رسپ  بجاح  قارب  . 1
ق. 648 ه . قارب 632 - رسپ  هجاوخ  كرابم  نیدلا  نکر  . 2

ق. 656 ه . قارب 648 - هدازردارب  دمحم  نیدلا  بطق  . 3
ق. 666 ه . نیدلا 656 - بطق  رسپ  جاجح  ناطلس  . 4

ق. 681 ه . نیدلا 666 - بطق  هجوز  ناکرت  غلتق  نیدلا  تمصع  . 5
______________________________

. یشنم نیدلا  رصان  فیلأت  ءایلعلا ، ةرضحلل  یلعلا  طمس  ر ك . (. 1)
343 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 691 ه . شمتغ 681 - رویس  . 6
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ق. 694 ه . نیدلا 691 - بطق  رتخد  نوتاخ  هاشداپ  نیدلا  ةوفص  . 7
ق. 702 ه . جاجح 694 - ناطلس  رسپ  دمحم  نیدلا  رفظم  . 8

ق. 703 ه . شمتغ 702 - رویس  رسپ  ناهج  هاش  نیدلا  بطق  . 9

.( 1356 م - 1303 .( ) ق 758 ه . - 703  ) وجنیا نادناخ 

هراشا

تموکح هب  دومحم  نیدلا  فرش  وا  رهوش  ناپوچ ، ریما  نامرف  هب  درکیم ، تموکح  سراف  رد  نوتاخ  شبا  رتخد  نیچودرک  هک  ینامز  زا 
هرادا تحت  سراف  جیلخ  ات  ناهفـصا  زا  ار  ناریا  یبونج  یحاون  یهاتوک  تدـم  رد  وا  دـش ، بوصنم  نیرحب  شیک و  نامرک ، دزی ، سراف ،

. تفای مامت  لالقتسا  روکذم  یحاون  رد  نیچودرک  تشذگرد  زا  سپ  دروآرد و  دوخ 
رد هک  یئاج  ات  دندز ، مه  هب  يدایز  تردق  سراف  رد  قاحـسا  وبا  خیـش  وجنیا و  هاش  دوعـسم  شنارـسپ  نیدلا ، فرـش  تشذگرد  زا  دـعب 

يرجه لاس 758  رد  يو  تشارفارب . لالقتسا  ملع  دوخ  دنار و  تیالو  نآ  زا  ار  یناپوچ  فرشا  کلم  قاحسا ، وبا  خیش  يرجه  لاس 742 
. دش ضرقنم  وجنیا  نادناخ  هلسلس  وا  لتق  اب  هک  دش  هتشک  نیدلا  زرابم  ریما  نامرف  هب 

وجنیا نادناخ  يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 736 ه . وجنیا 703 - هاش  دومحم  نیدلا  فرش  ریما  . 1
ق. 742 ه . نیدلا 736 - فرش  ریما  رسپ  هاش  دوعسم  نیدلا  لالج  ریما  . 2
ق. 758 ه . نیدلا 742 - فرش  ریما  رسپ  قاحسا  وبا  نیدلا  لالج  ریما  . 3

.( 1392 م - 1323 .( ) ق 795 ه . - 723  ) رفظم لآ 

هراشا

ار دوخ  نطوم  ناخ  زیگنچ  هلمح  عقوم  رد  صخـش  نیا  دسریم . دوب  ناسارخ  فاوخ  مدرم  زا  هک  یجاح  نیدـلا  ثایغ  هب  رفظم  لآ  بسن 
نایئاتخارق تمدخ  رد  هک  تسا  یجاح  نیدلا  ثایغ  نبا  روصنم  نیدلا  فرش  رفظم ، لآ  سسؤم  دش . میقم  دزی  رد  تخاس و  اهر 

344 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش بوصنم  دبیم  دزی و  تموکح  هب  داد و  ناشن  یگتسیاش  دوخ  زا  لوغم  ناناخلیا  نامرک و 

.( 1358 م - 1323 .( ) ق 760 ه . - 723  ) دمحم نیدلا  زرابم  ریما 

هانپ وتیاجلوا  هب  شردپ  نانمشد  رـش  عفد  يارب  تشادن ، لاس  زا 13  شیب  هک  نیدلا  زرابم  شدنزرف  رفظم  نیدلا  فرـش  تشذگرد  ماگنه 
هب ار  دوخ  قباس  ماقم  زرابم  ریما  يو  نامرف  هب  دـش ، وا  نیـشناج  دیعـس  وبا  هک  ینامز  دوب . میقم  یناخلیا  يودرا  رد  یناخلیا  هرود  ات  درب و 

. داتفا لالقتسا  رکف  هب  مه  نیدلا  زرابم  ریما  روشک ، رد  جرموجره  زورب  لیلد  هب  دیعس ، وبا  تشذگرد  زا  دعب  دروآ . تسد 
. دندرک روک  هیبنت و  ار  دوخ  ردپ  سپس  دندش ، تسدمه  نیدلا  زرابم  ریما  نارسپ  دومحم  هاش  عاجش و  هاش  يرجه  لاس 759  رد 
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.( 1384 م - 1358 .( ) ق 786 ه . - 760  ) عاجش هاش 

وقربا مجع و  قارع  تموکح  هب  ار  دوخ  ردارب  دومحم  هاـش  تفرگ و  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  دوـخ  ردـپ  ندرک  روـک  زا  دـعب  عاجـش  هاـش 
اهنآ نیب  ماجنارس  دش . وا  یبوکرـس  مزاع  عاجـش  هاش  دیچیپرـس و  دوخ  ردارب  تعاطا  زا  دومحم  هاش  يرجه  لاس 744  رد  درک . بوصنم 

هاش اب  دوخ  نارای  قاـفتا  هب  يرجه  لاس 765  رد  دش و  تسدـمه  یناکلیا  سیوا  ناطلـس  اب  یناهنپ  دومحم  هاش  نکیل  دـش ، رارقرب  حـلص 
راپسهر عاجش  هاش  سپس  دیدرگ . رارقرب  حلص  نیفرط  نیب  زین  رابنیا  دش . نصحتم  زاریش  رد  دروخ و  تسکش  عاجـش  هاش  دیگنج . عاجش 

. دش زاریش  فرصت  مزاع  يرجه  لاس 767  رد  درک و  فرصت  ار  رهش  نآ  نامرک ، هتفشآ  عاضوا  لیلد  هب  يرجه  لاس 766  رد  دش و  وقربا 
. دش رجنم  عاجش  هاش  حتف  هب  هک  تفرگرد  ردارب  ود  نیب  یگنج  اسف  یکیدزن  رد 

هب عاجـش  هاش  دـمآرب . رفظم  لآ  ورملق  هب  زات  تخات و  ددـص  رد  درک و  مایق  هیناطلـس  رد  اقآ  لداع  ماـن  هب  یـصخش  يرجه  لاس 781  رد 
. تشگرب زاریش  هب  درک و  وفع  ار  اقآ  لداع  هیناطلس ، فرصت  زا  سپ  تفاتش و  يو  هلباقم 

345 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1387 م - 1382 .( ) ق 789 ه . - 786  ) نیدباعلا نیز  ناطلس 

نیز دزن  ياهدـنیامن  یناکروگ ، رومیت  ریما  يرجه  لاس 788  رد  تسـشن . وا  ياج  هب  ردپ  گرم  زا  دعب  عاجـش ، هاش  دنزرف  نیدـباعلا  نیز 
، درکن رومیت  ریما  ماغیپ  هب  یئانتعا  هکنیا  زا  هتـشذگ  نیدـباعلا  نیز  دـناوخ . دوخ  دزن  عاجـش  هاش  همانتیـصو  قبط  ار  وا  داتـسرف و  نیدـباعلا 
هب ار  رهش  نآ  درب و  هلمح  ناهفصا  هب  نادمه  زا  يرجه  لاس 789  رد  رومیت  ریما  تلع  نیمه  هب  دادن و  مه  ار  وا  یچلیا  هب  تعجارم  هزاجا 

تـسد هب  رتشوش  یکیدزن  رد  نکیل  تخیرگ . دادغب  تمـس  هب  دیدیمن ، دوخ  رد  تمواقم  بات  هک  نیدباعلا  نیز  دروآرد . دوخ  فرـصت 
. دش ینادنز  لسالس  هعلق  رد  ریگتسد و  هیحان ، نآ  نارمکح  روصنم ، هاش 

.( 1392 م - 1387 .( ) ق 795 ه . - 789  ) ییحی هاش 

نیز ندرک  ینادـنز  زا  دـعب  روصنم  هاش  اما  دـش ، بوصنم  سراف  تموکح  هب  رومیت  ریما  نامرف  هب  ییحی  هاش  نیدـباعلا ، نیز  رارف  زا  دـعب 
هاش دـش و  دزی  راپـسهر  تخاس و  اهر  ار  زاریـش  تشادـن ، تمواقم  بات  دوخ  ردارب  ربارب  رد  هک  ییحی  هاـش  دـش . زاریـش  مزاـع  نیدـباعلا 

. تفای تسد  زاریش  رب  یناسآ  هب  روصنم 
اب تفاب  يارحص  رد  يرجه  لاس 792  رد  ببس  نیمه  هب  دریگب . دمحا  ناطلـس  زا  ار  نامرک  هک  دش  نآ  رب  دزی  هب  تعجارم  رد  ییحی  هاش 

. درک رارف  دروخ و  تسکش  يو  زا  دیگنج و  دمحا  ناطلس 

.( 1392 م - 1388 .( ) ق 795 ه . - 790  ) روصنم هاش 

میمصت زا  هکنیمه  رومیت  ریما  دمآرب . رومیت  ریما  هب  هلمح  هاپس و  يروآعمج  ددص  رد  يو  تسا . روصنم  هاش  هلـسلس  نیا  هاشداپ  نیرخآ 
نایهاپس رب  یمک  دادعت  اب  روصنم  هاش  هکنیا  اب  دش و  زاریـش  مزاع  رتشوش  زا  يرجه  لاس 795  رد  دمآ و  مشخ  هب  دـش ، علطم  روصنم  هاش 

ریما روصنم ، هاش  ندش  هتـشک  زا  سپ  دش . هتـشک  دروخ و  تسکـش  رومیت  رارج  رکـشل  زا  داد ، ناشن  دوخ  زا  اهتعاجـش  دز و  رومیت  هوبنا 
نیا ناگدشهتشک  رامش  دنناسر . تکاله  هب  دنروآ و  درگ  هشمق  رایهام  هیرق  رد  ار  رفظم  لآ  نادناخ  دارفا  مامت  هک  داد  نامرف  رومیت 

346 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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. دناهتشون نت  رومیت 70  نادالج  تسد  هب  ار  نادناخ 

رفظم لآ  ناهاشداپ  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 760 ه . یجاح 723 - نیدلا  ثایغ  نبا  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  . 1
ق. 777 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  دومحم  هاش  . 2

ق. 795 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  دمحا  نیدلا  دامع  ناطلس  . 3
ق. 795 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  ییحی  نیدلا  ترصن  هاش  . 4

ق. 786 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  عاجش  هاش  . 5
ق. 790 ه . عاجش 786 - هاش  رسپ  نیدباعلا  نیز  ناطلس  . 6

«1 . » ق 795 ه . دمحم 790 - نیدلا  زرابم  ریما  یبا  رفظم  هاش  رسپ  روصنم  هاش  . 7

ناتسرل ناکباتا 

هراشا

: دشیم میسقت  تمسق  ود  هب  ناتسرل  نیمزرس  لوغم ، هلمح  نراقم 
. دـشیم داـبآمرخ  فارطا  ینعی  یلیف  فارطا  لـماش  هک  کـچوک  رل  يرگید  یلعف و  يراـیتخب  هیولیگهک و  یحاون  ینعی  گرزب  رل  یکی 

. دنتشاد لقتسمهمین  يارما  دوخ  زا  ناناخلیا  ضارقنا  زا  دعب  یتح  لوغم و  يالیتسا  زا  لبق  تمسق  ود  زا  کیره 

.( 1423 م - 1155 .( ) ق 827 ه . - 550  ) گرزب رل  ناکباتا 

هراشا

، هلیبق نیا  سیئر  دـندش . نکاس  نآ  فارطا  ياههگلج  هوکنارتشا و  یحاون  رد  دـندمآ و  ناریا  هب  هک  دـنماش  نادرک  زا  گرزب  رل  ناکباتا 
. دناهتفگ زین  هیولضف  يارما  ار  وا  نادنزرف  تسا ، هتشاد  مان  هیولضف  وا  مهن  دج  هکنیا  هب  رظن  دوب . دمحم  نبا  یلع  نبا  رهاط  وبا 

______________________________

ءالع فیلأت  نیبلاطلا ، جـهانم  یبتک . دومحم  فیلأت  رفظم ، لآ  خـیرات  يدزی . ملعم  نیدـلا  نیعم  اـنالوم  فیلأـت  هیهلا ، بهاوم  ر ك . (. 1)
. ینیوزق

347 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هب تمدخ  نیا  شاداپ  هب  دوب و  يو  هارمه  هراکنابـش  كاخ  هب  وا  ياهیـشکرکشل  رد  دش و  لخاد  رغنـس  کباتا  تمدخ  رد  ادـتبا  رهاط  وبا 

کلم شدنزرف  هب  یکباتا  يرجه ، لاس 628  رد  رهاط  وبا  تشذگرد  زا  دـعب  دـش . بقلم  یکباتا  بقل  هب  بوصنم و  هیولیگهک  تموکح 
هب دوب ، نارگید  زا  شیب  شتموکح  نارود  هک  بسا  رازه  نیدلا  ترصن  ینعی  نآ  کباتا  نیمود  تبسانم  هب  هلسلس  نیا  دیـسر . بسا  رازه 

. تسا فورعم  زین  یبسارازه  هلسلس 
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.( 1258 م - 1251 .( ) ق 656 ه . - 649  ) هلکت کباتا 

دادغب هب  هلمح  يارب  ناخ  وکالوه  هک  یماگنه  يرجه  لاس 656  رد  تسا . ناتسرل  ناکباتا  نیرتروهشم  زا  یکی  هلکت  نیدلا  رفظم  کباتا 
هزاجا بسک  نودب  دش و  رثاتم  تخـس  دادغب  رد  ناخ  وکالوه  راتـشکوتشک  زا  تسویپ و  وا  تمدخ  هب  هلکت  دیـسر ، ناتـسرل  دودـح  هب 

. درک وا  بیقعت  رومأم  ار  دوخ  نارادرس  زا  یکی  ناخ  وکالوه  تشگرب . ناتسرل  هب  ناخلیا 
لوغم ناخ  روتـسد  هب  سپـس  دش . هتـشک  لوغم  ناخ  نامرف  هب  نکیل  دش ، زیربت  راپـسهر  وا  هارمه  دیـسر و  ناخلیا  تمدـخ  هب  راچان  هلکت 

. تشاد تموکح  يرجه  لاس 672  ات  يو  دش . وا  نیشناج  هلکت  ردارب  وغرا  بلا  نیدلا  سمش 

.( 1289 م - 1273 .( ) ق 688 ه . - 672  ) هاش فسوی 

. دش ردپ  نیشناج  وب ، هدرک  يرپس  ناخ  اقابا  تمدخ  رد  ار  دوخ  یناوج  مایا  هک  وغرا  بلا  دنزرف  هاش  فسوی 

.( 1295 م - 1289 .( ) ق 695 ه . - 688  ) بایسارفا

. دش هتشک  ناخ  نازاغ  نامرف  هب  يرجه  لاس 695  رد  دش . ردپ  نیشناج  بایسارفا  شدنزرف  هاش  فسوی  گرم  زا  دعب 
348 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1303 م - 1295 .( ) ق 730 ه . - 695  ) دمحا نیدلا  ترصن 

«1 . » دش ردارب  نیشناج  تسا ، ناتسرل  روهشم  ناکباتا  زا  زین  وا  هک  دمحا  نیدلا  ترصن  شردارب  بایسارفا  ندش  هتشک  زا  دعب 

.( 1339 م - 1329 .( ) ق 740 ه . - 730  ) مود هاش  فسوی 

وجنیا نادناخ  رفظم و  لآ  تکوش  تردق و  لیلد  هب  مایا ، نیا  نراقم  دیسر . ناتسرل  یکباتا  هب  هاش  فسوی  شرـسپ  نیدلا ، ترـصن  زا  دعب 
. دش جرموجره  شوختسد  ناتسرل  ناکباتا  یلخاد  عاضوا  جیردتب  ناتسرل  نیمزرس  رد  نانآ  ذوفن  لامعا  سراف و  رد 

هذـیا گرزب  رل  ناکباتا  تختیاپ  دروخ . تسکـش  يرومیت  میهاربا  ناطلـس  زا  هک  تسا  سوواکیک  نیدـلا  ثاـیغ  هلـسلس  نیا  درف  نیرخآ 
. دوب ینونک ) ریما  لام  )

گرزب رل  ناکباتا  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 600 ه . رهاط 550 - وبا  . 1
ق. 626 ه . رهاط 600 - وبا  رسپ  بسا  رازه  کباتا  . 2

ق. 646 ه . بسا 626 - رازه  رسپ  ناولهپ  نیدلا  دامع  . 3
ق. 649 ه . بسا 646 - رازه  رسپ  هچلک  نیدلا  ترصن  . 4
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ق. 656 ه . بسا 649 - رازه  رسپ  هلکت  . 5
ق. 672 ه . بسا 656 - رازه  رسپ  وغرا  بلا  نیدلا  سمش  . 6

ق. 688 ه . وغرا 672 - بلا  رسپ  هاش  فسوی  . 7
ق. 697 ه . هاش 688 - فسوی  رسپ  بایسارفا  . 8

ق. 730 ه . هاش 695 - فسوی  رسپ  دمحا  نیدلا  ترصن  . 9
ق. 740 ه . دمحا 730 - نیدلا  ترصن  رسپ  مود  هاش  فسوی  . 10

ق. 746 ه . دمحا 740 - نیدلا  ترصن  رسپ  مود  بایسارفا  . 11
ق. 757 ه . دمحا 746 - کباتا  رسپ  هاشنامیلس  نیدرولا  رون  . 12

______________________________

. یناوجخن هاش  ودنه  فیلأت  فلسلا ، براجت  ر ك . (. 1)
349 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 792 ه . دمحا 757 - کباتا  رسپ  هاش  رغلس  نبا  گنشپ  . 13
ق. 798 ه . گنشپ 792 - کباتا  رسپ  دمحا  ریپ  . 14

ق. ه . دمحا 820 ؟- ریپ  رسپ  دیعس  وبا  . 15
ق. 827 ه . دیعس 820 - وبا  رسپ  نیسح  هاش  . 16

«1 . » ق ه . گنشوه 827 ؟- رسپ  سوواکیک  نیدلا  ثایغ  . 17

.( 1694 م - 1184 .( ) ق 1006 ه . - 580  ) کچوک رل  ناکباتا 

هراشا

یکی هک  دیشروخ  نیدلا  عاجش  يرجه  لاس 580  رد  دندوب . یناریا  ياهرل  ریغص و  يایسآ  نادرک  زا  بکرم  یلیابق  ناکباتا ، زا  هتسد  نیا 
دوب ناتـسرل  مکحتـسم  ياههعلق  زا  یکی  هک  دورنام  هعلق  رب  سپـس  دروآرد ، دوخ  تعاطا  تحت  ار  رگید  فیاوط  دوب ، ناـشیا  ياـسور  زا 

ناکباتا ترهش  دنتـسناوتن  دوب ، ینالوط  کچوک  رل  ناکباتا  تموکح  تدم  دنچره  درک . تموکح  لاس  یـس  تدم  بیرق  تفای و  الیتسا 
نیرخآ دناهدش . هدیمان  مه  یسابع  تلع  نیمه  هب  دندوب ، یـسابع  يافلخ  رازگجارخ  نوچ  کچوک  رل  ناکباتا  دننک . بسک  ار  گرزب  رل 

. تسا هدش  هتـشک  يرجه  لاس 1006  رد  يوفـص  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  هک  هتـشاد  ماـن  يدرو  هاـش  کـچوک ، رل  ناـکباتا  ياورناـمرف 
یعقاو لالقتـسا  رگید  ناـنآ  تموـکح  نکیل  داد ، تراـما  دودـح  نیا  رد  ار  هلـسلس  نیا  يارما  زا  یـضعب  ساـبع  هاـش  وا  زا  دـعب  دـنچره 

. دوب دابآمرخ  کچوک  رل  ناکباتا  تختیاپ  تشادن ،

کچوک رل  ناکباتا  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 621 ه . رکب 580 - وبا  رسپ  دیشروخ  نیدلا  عاجش  . 1
ق. ه . رکب 621 ؟- وبا  هدازردارب  متسر  نیدلا  فیس  . 2
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ق. ه . دمحم ؟-؟ رسپ  رکب  وبا  . 3
______________________________

دمحا یضاق  افصلا . ۀضور  دناوخریم ، صـصقلا . خیراوتلا و  لمجم  مالـسا . نیطالـس  تاقبط  لوپ ، نیل  همانرفـس . هطوطب ، نبا  ر ك . (. 1)
خیرات فاصو ، همانفرـش . یـسیلدب ، هدیزگ . خیرات  یفوتـسم ، هللا  دمح  خـیراوتلا . بختنم  يزنطن ، نیدـلا  نیعم  ارآناهج . خـیرات  يرافغ ،

. رفظم لآ  خیرات  یبتک ، دومحم  فاصو .
350 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. ه . بساشرگ ؟-؟ رسپ  نیدلا  زع  . 4
ق. 640 ه . ردب -؟ رسپ  لیلخ  نیدلا  ماسح  . 5

ق. 658 ه . دوعسم 640 - نیدلا  ردب  . 6
ق. 677 ه . لیلخ 658 - نیدلا  ماسح  رسپ  هاش  نیدلا  جات  . 7

ق. 692 ه . نیدلا 677 - ردب  رسپ  نیسح  نیدلا  زع  . 8
ق. 692 ه . نیدلا 677 - ردب  رسپ  نیسح  نیدلا  کلف  . 9

ق. 693 ه . نیدلا 692 - جات  رسپ  رضخ  نیدلا  لامج  . 10
ق. 695 ه . نیدلا 693 - لامج  رسپ  رمع  نیدلا  ماسح  . 11

ق. 695 ه . نیدلا 693 - ماسح  ردارب  دومحم  نیدلا  ماصمص  . 12
ق. 716 ه . نیسح 695 - نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا  زع  . 13

ق. ه . نوتاخ 716 ؟- تلود  . 14
ق. 730 ه . نوتاخ 716 - تلود  ردارب  مود  نیسح  نیدلا  زع  . 15

ق. 750 ه . مود 730 - نیسح  نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا  عاجش  . 16
ق. 806 ه . نیدلا 750 - عاجش  رسپ  نیدلا  زع  کلم  . 17

ق. 715 ه . نیدلا 807 - زع  کلم  رسپ  دمحا  دیس  . 18
ق. 873 ه . یسابع 815 - نیسح  هاش  . 19

ق. ه . یسابع 873 ؟- متسر  هاش  . 20
ق. ه . متسر ؟-؟ هاش  روغا  . 21

ق. 949 ه . متسر -؟ نبا  ریگناهج  . 22
ق. ه . ریگناهج 949 ؟- رسپ  ناخ  متسر  . 23
ق. ه . ریگناهج ؟-؟ رسپ  کب  يدمحم  . 24
ق. 1006 ه . دمحم -؟ نبا  يدرو  هاش  . 25

«1»
______________________________

. یـسابع يارآملاع  یـشنم ، کیب  ردنکـسا  کچوک . رل  تغل  رد  هسنارف  نابز  هب  یمالـسا  فراعملا  ةریاد  همانفرـش . یـسیلدب ، ر ك . (. 1)
. خیراوتلا ةدبز  وربا ،)  ) ظفاح ارآناهج . خیرات  يرافغ ، خیراوتلا . بختنم  يرظن ، نیدلا  نیعم 

351 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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.( 1356 م - 1337 .( ) ق 758 ه . - 738  ) نایناپوچ

هراشا

رومیت ریما  رـسپ  کچوک  نسح  خیـش  لوا  دندوبن ، رتشیب  نت  ود  وا  نانیـشناج  دـنناپوچ . ریما  نبا  شات  رومیت  ریما  نادـنزرف  یناپوچ  يارما 
زا دـعب  درک . تموکح  ناجیابرذآ  رد  يرجه   744 زا 738 - هک  تسا  یناپوچ  هلـسلس  سـسؤم  تقیقح  رد  يو  هک  ناپوچ  ریما  نبا  شات 

لوغم هاشداپ  کبزوا  کیب  یناـج  بولغم  يرجه  لاس 758  رد  اما  دش ، وا  نیـشناج  فرـشا  کلم  شردارب  نسح ، خیـش  ریما  تشذگرد 
. دوب ناجیابرذآ  نارا و  هلسلس  نیا  ورملق  دش . ضرقنم  وا  گرم  اب  نایناپوچ  هلسلس  دش و  قاچپق  تشد 

یناپوچ يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 744 ه . ناپوچ 738 - ریما  نبا  شات  رومیت  نبا  کچوک  نسح  خیش  ریما  . 1
ق. 758 ه . نسح 744 - خیش  ردارب  فرشا  کلم  . 2

.( 1432 م - 1339 .( ) ق 838 ه . - 740 ( ) ریالج لآ   ) یناکلیا يارما 

هراشا

ناریا و یبرغ  یحاون  يرجه   757 لاس 740 - زا  هک  دوب  یناکلیا  نبا  اقوبقآ  نبا  نیسح  ریما  رسپ  گرزب  نسح  خیش  هلسلس  نیا  سـسؤم 
. دروآرد دوخ  ذوفن  تحت  ار  نیرهنلا  نیب  رواجم  طاقن 

. دوب زیربت  نآ  یناتسبات  تختیاپ  دادغب و  هلسلس ، نیا  یناتسمز  تختیاپ 

.( 1374 م - 1356 .( ) ق 776 ه . - 757  ) سیوا نیدلا  زعم 

کبزوا کیب  کیدرب  پیاـن  قوج  یخا  زا  ار  زیربت  يرجه  لاس 759  رد  دش . ردپ  نیشناج  سیوا  نیدلا  زعم  شرـسپ  نسح  خیـش  زا  سپ 
داد و تسکش  ار  عاجش  هاش  دومحم ، هاش  نیمه  يرای  هب  هک  داتسرف  يرفظم  دومحم  هاش  کمک  هب  یهاپـس  يرجه  لاس 765  رد  تفرگ .

يارما زا  یکی  دروآ و  ردـب  دوب ، ناخ  رومیت  اـغط  نادـنزرف  زا  هک  یلو  ریما  فرـصت  زا  ار  ير  يرجه  لاس 772  رد  دش . طلـسم  سراف  رب 
. درک بوصنم  ير  تموکح  هب  هاش  غلتق  مان  هب  ار  دوخ 

352 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1382 م - 1374 .( ) ق 784 ه . - 776  ) نیسح ناطلس 

راپـسهر ولنویوقارق  نانامکرت  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 777  رد  دش . وا  نیـشناج  نیـسح  ناطلـس  شکچوک  رـسپ  سیوا  گرم  زا  دعب 
لاس رد  نیـسح  ناطلـس  دش . نیـسح  ناطلـس  عیطم  دمآرد و  حلـص  رد  زا  نانامکرت  سیئر  دمحم  ارق  ریما  دش . ناو  هچایرد  یبرغ  یحاون 

. دش هتشک  شردارب  تسد  هب  يرجه   784

.( 1410 م - 1372 .( ) ق 813 ه . - 784  ) دمحا ناطلس 
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نافلاخم اب  دروخودز  رد  دمحا  ناطلس  يرادمامز  نارود  مامت  دش . وا  نیشناج  دمحا  ناطلس  شردارب  نیسح ، ناطلس  ندش  هتـشک  زا  دعب 
ورملق زا  یلکب  هیحان  نآ  دـمآرد و  یناکروگ  رومیت  ریما  فرـصت  هب  ناجیابرذآ  يرجه  لاس 788  رد  ماجنارس  دش . يرپس  ینادرگرـس  و 

. دش جراخ  ریالج  لآ 
. تخیر مهرد  دادغب  عاضوا  دـمحا ، ناطلـس  لتق  زا  دـعب  دـش . هتـشک  نامکرت  فسویارق  اب  گنج  رد  يرجه  لاس 813  رد  دـمحا  ناطلس 
لاس 836 رد  هک  تسا  دمحا  ناطلـس  رـسپ  هلودلا  ءالع  نیـسح  ناطلـس  اهنآ  نیرخآ  دندرک . تموکح  دادغب  رد  نادناخ  نیا  زا  نت  دـنچ 

. دیسر لتق  هب  دش و  فسویارق  رسپ  بولغم  يرجه 
دنتـشاد تموکح  هلحو  طـساو  ناتـسزوخ و  رد  هک  ریـالج  لآ  کـچوک  يارما  دوـب . نآ  فارطا  ناـجیابرذآ و  لـماش  هلـسلس  نیا  ورملق 

. دندوب رومیت  ریما  فالخا  هدناشنتسد 
. دنراد رظنفالتخا  اهنآ  تراما  تدم  بیترت و  رد  ناخروم 

یناکلیا يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 757 ه . یناکلیا 740 - نبا  اقوبقآ  نبا  نیسح  ریما  رسپ  گرزب  نسح  خیش  ریما  . 1
ق. 776 ه . نسح 757 - خیش  رسپ  سیوا  خیش  ناطلس  . 2

ق. 784 ه . سیوا 776 - خیش  رسپ  نیسح  ناطلس  . 3
ق. 813 ه . سیوا 784 - خیش  رسپ  دمحا  ناطلس  . 4

ق. 814 ه . سیوا 813 - خیش  نبا  یلع  خیش  رسپ  دلو  هاش  . 5
353 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 824 ه . دلو 814 - هاش  رسپ  سیوا  ناطلس  . 6
ق. 827 ه . دلو 824 - هاش  رسپ  دومحم  ناطلس  . 7

«1 . » ق 836 ه . دمحا 827 - ناطلس  نبا  هلودلا  ءالع  رسپ  نیسح  ناطلس  . 8

.( 1386 م - 1335 .( ) ق 788 ه . - 736  ) نارادبرس

هراشا

زا لـبق  نآ  راـبتعا  تیمها و  اـهنت  تسین . هسیاـقم  لـباق  رگید  ياههلـسلس  اـب  دوخ  ورملق  تعـسو  تهج  زا  تردـق و  ثیح  زا  هلـسلس  نیا 
مان تحت  هک  یـسک  نیلوا  هعیـش . بهذم  یلع و  لآ  زا  يرادفرط  ننـست و  لها  ناوریپ  دض  رب  تسا  ناشیا  مایق  هیوفـص ، هلـسلس  سیـسأت 

ینیتشاب قازرلا  دبع  هلودـلا  نیما  دـیناروش ، یلوغم  ماکح  دـض  رب  ار  مدرم  درک و  مایق  راوزبس  یحاون  رد  يرجه  لاس 736  رد  نارادبرس 
. دوب

دیوم یلع  هجاوخ  اهنآ  نیرخآ  تسا . هدرکن  ییاورنامرف  لاس  تفه  ات  شش  زا  شیب  اهنآ  زا  کیچیه  هک  دندوب  نت  هلسلس 12  نیا  يارما 
نمض يرجه  لاـس 788  رد  اـت  دـش  باـکر  نیمزتلم  وزج  تسویپ و  رومیت  ریما  تمدـخ  هب  ناـسارخ  رد  يرجه  لاـس 782  رد  هک  تسا 

. دش هتشک  ناتسرل  دابآمرخ  رد  یگنج 
. دیسریم مه  فلتخم  یحاون  هب  نانآ  تافرصتم  هنماد  یهاگ  یلو  دوب  راوزبس  نارادبرس  تختیاپ 
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نارادبرس يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 738 ه . هللا 736 - لضف  هجاوخ  رسپ  ینیتشاب  قازرلا  دبع  هجاوخ  . 1
ق. 745 ه . قازرلا 738 - دبع  هجاوخ  ردارب  دوعسم  نیدلا  هیجو  هجاوخ  . 2

ق. 747 ه . رومیت 745 - يآ  دمحم  اقآ  . 3
ق. 749 ه . رایدنفسا 747 - ولک  . 4

ق. 749 ه . قازرلا 747 - دبع  ردارب  نیدلا  سمش  هجاوخ  . 5
ق. 753 ه . یمشچ 749 - یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ  . 6

______________________________

. یبطق رکب  وبا  فیلأت  سیوا ، خیش  خیرات  ر ك . (. 1)
354 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 759 ه . یبارک 753 - ییحی  هجاوخ  . 7
ق. 760 ه . ییحی 759 - هجاوخ  ردارب  یبارک  ریظن  هجاوخ  . 8

ق. 761 ه . باصق 760 - ردیح  ناولهپ  . 9
ق. 762 ه . دوعسم 761 - هجاوخ  رسپ  هللا  فطل  ازریم  . 10

ق. 766 ه . یناغماد 762 - نسح  ناولهپ  . 11
«1 . » ق 788 ه . دیوم 766 - یلع  نیدلا  مجن  هجاوخ  . 12

.( 1409 م - 1336 .( ) ق 812 ه . - 737  ) نایرومیت اغط 

هراشا

لاس 754 رد  ناخ  رومیت  اغط  ندش  هتـشک  زا  دـعب  هک  دـندوب  ناخ  زیگنچ  يردارب  هداون  ناخ  رومیت  اغط  ناگدـنامزاب  زا  هلـسلس  نیا  دارفا 
ییاورنامرف هقطنم  دنتـشاد . تموکح  نآ  یلاوح  ناجرج و  رد  يرجه  لاس 812  ات  شنادنزرف  يرادبرـس ، ییحی  هجاوخ  تسد  هب  يرجه 

دـض رب  هک  تسا  یلع  هلـسلس  نیا  درف  نیرخآ  تفرگیم . ربرد  زین  ار  ناردـنزام  درکیم و  زواجت  ناـگرگ  دودـح  زا  یهاـگ  رومیت  اـغط 
. دش هتشک  يرومیت  کیب  غلا  ازریم  تسد  هب  يرجه  لاس 812  رد  درک و  مایق  يرومیت  خرهاش  ازریم 

يرومیت اغط  يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 754 ه . ناخ 737 - زیگنچ  رسپ  یجوج  هون  ناخ  رومیت  اغط  . 1
ق. 790 ه . رومیت 761 - اغط  رسپ  هاش  نامقل  . 2
ق. 810 ه . هاش 790 - نامقل  رسپ  هاش  كریپ  . 3

ق. 812 ه . هاش 810 - كریپ  رسپ  یلع  ناطلس  . 4
______________________________

، راـهب یماـج ، اـت  يدعـس  زا  تاـیبدا  خـیرات  نوارب ، ریـسلا ، بیبـح  لاـجر  ریمدـناوخ ، مالــسا . نیطالــس  تاـقبط  لوـپ ، نـیل  ر ك . (. 1)
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. نادلبلا تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  ندمت ، خیرات  نادیز ، یجرج  یسانشکبس .
355 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1510 م - 1369 .( ) ق 916 ه . - 771  ) نایرومیت هلسلس  موس  لصف 

.( 1404 م - 1369 .( ) ق 807 ه . - 771  ) یناکروگ رومیت  هلسلس : سسؤم 

هراشا

دوخ نارسپ  زا  یکی  ادتبا  ناریا ، فرصت  يارب  يرجه  لاس 782  رد  درک . دوخ  تافرصتم  همیمض  ار  مزراوخ  يرجه  لاس 781  رد  رومیت 
تفاتش هیحان  نآ  بناج  هب  نایهاپس  زا  یعمج  اب  دعب  يدنچ  داتسرف و  دوب ، ترک  لآ  كولم  فرصت  تحت  نامزنآ  رد  هک  ناسارخ  هب  ار 

. دروآرد دوخ  تعاطا  هب  ار  ناسارخ  يارما  هیلک  و 
رب هبلغ  زا  سپ  درک و  ریخست  ار  ناتسجرگ  ناوریش و  زیربت و  شروی  نیا  رد  دش . زاغآ  رومیت  هلاس  هس  شروی  يرجه   790 لاس 788 - زا 

يرفظم نیدباعلا  نیز  یبوکرس  يارب  سپس  تشگزاب . ناتـسدرک  هب  تفرگ و  دمحم  ارق  زا  ار  رکب  راید  قاچپق ، تشد  ریما  ناخ ، شمتغت 
زا سپ  درک . تعجارم  دنقرمس  هب  زاریش  ناهفصا و  حتف  زا  سپ  تخادنا . هار  هب  یکانتشحو  راتشکوتشک  ناهفصا  رد  دش و  زاریـش  مزاع 
رد هک  شروی  نیا  رد  تسا . فورعم  هلاس  جنپ  شروی  هب  هلمح  نیا  هک  داتفا  نایـشروش  یبوکرـس  ناریا و  هب  هلمح  لایخ  هب  هرابود  يدنچ 

زا یکی  هک  نیدلا  زع  یبوکرس  زا  سپ  داد ، يور  يرجه   799 ياهلاس 794 -
356 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

راپسهر ریالج  دمحا  ناطلس  یبوکرس  يارب  يو  رب  هبلغ  زا  سپ  دش و  زاریش  مزاع  يرفظم  روصنم  هاش  یبوکرس  يارب  دوب ، ناتـسرل  يارما 
. دروآرد ياپ  زا  یلکب  اگلو  هناخدور  یکیدزن  رد  ار  وا  دمآرب و  ناخ  شمتغت  یبوکرس  ددص  رد  دادغب  فرصت  زا  دعب  دش . قارع 

. درک ناریو  یلکب  ار  وکسم  هیسور ، بونج  یحاون  فرصت  زا  سپ  يرجه  لاس 697  رد 
یلهد فرصت  یجلخ و  دومحم  ناطلس  رب  يزوریپ  زا  سپ  دش . ناتسودنه  ریخست  مزاع  يرجه  لاس 800  رد  دنقرمس  هب  تعجارم  زا  سپ 

. داد هاپس  يروآعمج  هب  رما  فسوی  ارق  ریالج و  دمحا  ناطلس  یبوکرس  يارب  تشگزاب و  دنقرمس  هب 
لاـس 802 رد  درک . فرـصت  ار  قارع  رگید  طاـقن  دادـغب و  هلمح ، نیا  رد  دـش . عورـش  وا  هلاـس  تفه  شروی  يرجه   807 لاس 803 - زا 

. دروآردب رصم  هاشداپ  فرصت  زا  ار  قشمد  بلح و  رصم ، هاشداپ  رصانلا  کلملا  یچیپرس  لیلد  هب  يرجه 
ناطلـس رب  هبلغ  زا  سپ  يرجه  لاس 805  رد  دش . ینامثع  هاشداپ  دـیزیاب  مردـلیا  اب  گنج  هدامآ  دوخ ، تافرـصتم  روما  زا  تغارف  زا  سپ 

. تشذگ رد  رارتا  رهش  یکیدزن  رد  يرجه  لاس 807  رد  دادن و  شناما  گرم  هک  دوب  نیچ  حتف  ددص  رد  تشگرب و  دنقرمـس  هب  ینامثع 
-771  ) نیدلا زعم  رـسپ  مود  نیدلا  ثایغ  کلم  و  ق ). 771 ه . - 722  ) نیدلا ثایغ  رـسپ  نیدلا  زعم  کلم  اب  تسا  رـصاعم  رومیت  ریما  « 1»

نیدلا زرابم  رسپ  دمحا  نیدلا  دامع  ناطلـس  و  ق ). 777 ه . - 760  ) دمحم نیدـلا  زرابم  ریما  رـسپ  دومحم  هاش  ترک و  لآ  زا  ق ). 783 ه .
زرابم ریما  رـسپ  عاجـش  هاش  و  ق ). 795 ه . - 760  ) دمحم نیدـلا  زرابم  ریما  رـسپ  ییحی  نیدـلا  ترـصن  هاش  و  ق ). 795 ه . - 760  ) دمحم
زرابم ریما  نبا  رفظم  هاش  رسپ  روصنم  هاش  و  ق ). 790 ه . - 786  ) عاجش هاش  رسپ  نیدباعلا  نیز  ناطلس  و  ق ). 786 ه . - 760  ) دمحم نیدلا 

کباتا رـسپ  دمحا  ریپ  و  ق ). 792 ه . - 757  ) دمحا کباتا  رـسپ  هاش  رغلـس  نبا  گنـشپ  رفظم و  لآ  زا  ق ). 795 ه . - 790  ) دمحم نیدلا 
زع کلم  رسپ  دمحا  دیـس  و  ق ). 806 ه . - 750  ) نیدلا عاجـش  رـسپ  نیدـلا  زع  کلم  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 798 ه . - 792  ) گنشپ

نیسح خیش  رسپ  سیوا  خیش  ناطلس  کچوک و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 815 ه . - 806  ) نیدلا
______________________________
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. يدزی یلع  نیدلا  فرش  فیلأت  يرومیت ، همانرفظ  هاشبرع . نبا  فیلأت  رودقملا ، بیاجع  یهاش . فیلأت  همانرفظ ، ر ك . (. 1)
357 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

788 ه. - 766  ) دیوم یلع  نیدـلا  مجن  هجاوخ  ریالج و  لآ  زا  ق ). 784 ه . - 776  ) سیوا خیش  رسپ  نیسح  ناطلـس  و  ق ). 776 ه . - 757)
. يرومیتاغط يارما  زا  ق ). 810 ه . - 790  ) هاش نامقل  رسپ  هاش  كریپ  و  ق ). 790 ه . - 761  ) رومیتاغط رسپ  هاش  نامقل  نارادبرس و  زا  ق ).

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  رومیت و  ریما  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
دـمآ و دوـجو  هـب  ناریا  خـیرات  رد  یترتـف  هرود  یلوـغم ، ناـخلیا  ق ). 736 ه .  ) دیعـس وبا  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا 

خر ایند  رد  رومیت  ریما  تنطلس  زا  لبق  هک  ثداوح  هلسلس  کی  تهج  نیمه  هب  دش . سیسأت  ناریا  رانک  هشوگ و  رد  یکچوک  ياههلـسلس 
زا لاس  تدم 16  . ) تسا هدش  رکذ  رومیت  ریما  تنطلـس  نارود  ثداوح  وزج  زین  دعب  هب  1355 م ).  ) يرجه لاس 756  زا  ینعی  تسا ، هداد 

.( ق 771 ه . - 755

ایسآ

مان « 1  » گناچ ناویوچ  هلسلس  سسؤم  1644 م ). - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  رومیت ، ریما  تنطلـس  نارود  رد  نیچ :
تعسو ياهتنم  رد  نیچ  هلسلس ، نیا  دهع  رد  درک . نوریب  نیچ  زا  ار  اهلوغم  دوب و  یئادوب  نابهار  زا  ادتبا  يو  1398 م .). - 1368 . ) تشاد

ناییاپورا هلـسلس  نیا  تنطلـس  نارود  رد  دندوب ، فلاخم  یجراخ  تراجت  اب  گنیم  ناهاشداپ  دنچره  تشاد . دادـتما  هرک  ات  همرب  زا  دوخ 
«2 . » تفای قنور  تایبدا  روکذم  هلسلس  تنطلس  هرود  رد  دندرک . ریاد  نوتناک  وئاکام و  رد  ییاههاگیاپ 

دوخ يرادمامز  نارود  رد  هک  1388 م ). - 1351  ) تسا موس ) هاش  زوریف   ) قلغت زوریف  نامزنیا  رد  هیقلغت  هلـسلس  زا  یلهد  هاشداپ  یلهد :
. دیدرگن دوب ، هدش  لیدبت  ردتقم  لقتسم و  يروشک  هب  هک  نکد  ضرعتم  دناتس و  زاب  ار  هلاگنب  تسناوتن  تفرگزاب و  ار  دنس 

هب درک . سرادـم  دـجاسم و  اهارـسناوراک و  اهرهـش و  هلمج  زا  هعفنملا  ماع  ياهانب  فرـص  ار  دوخ  تنطلـس  نارود  زا  يداـیز  تدـم  يو 
، تفای تیبوبحم  مدرم ، نایم  رد  تلع  نیمه 

______________________________

 . Chwyan -Chang (. 1)
.533 ص 531 - نادرونارحص ، يروتارپما  (. 2)

358 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دیدرگ یناماسبان  شاشتغا و  راچد  تکلمم  يو  تنطلس  نارود  رخاوا  رد  نکیل 

رـسپ وا  نیـشناج  دـش . هتـشک  لاس  نامه  رد  هک  1388 م ). .( ) ق ه .  790  ) دیـسر تنطلـس  هب  مود  قلغت  نیدـلا  ثاـیغ  شاهون  يو  زا  دـعب 
وا نیـشناج  موس  هاـش  دـمحم  شیومع  دـش و  لزع  تنطلـس  زا  1389 م ).  ) يرجه لاـس 792  رد  زین  يو  هک  دـش  هاـش  رکب  وبا  شیوـمع 

. دیدرگ
يو تنطلس  تدم  دش . وا  نیشناج  هاش  ردنکسا  ناونع  تحت  نویامه  شرـسپ  1392 م ).  ) يرجه لاس 795  رد  1389 م ). .( ) ق (792 ه .

تنطلـس هب  1392 م ).  ) يرجه لاـس 795  رد  ار  یناـث  هاـش  دومحم  شردارب  تکلمم  ناـگرزب  وا  گرم  زا  دـعب  هک  دوـبن  هاـم  ود  زا  شیب 
ناـگرزب زا  يرگید  هتـسد  تهج  نیمه  هب  دوب . رفظ  نبا  ناـخ  لاـبقا  دوخ  يوـمع  رـسپ  هدارا  ذوـفن و  تحت  ینعم  ماـمت  هب  يو  دنتـشادرب .

ود بیترت  نیا  هب  دنتشادرب و  تنطلس  هب  دابآزوریف  رد  ار  دومحم  رگید  يومع  رسپ  هاش  ترـصن  1394 م ).  ) يرجه لاس 797  رد  تکلمم 
. دندرکیم تموکح  شفارطا  یلهد و  رد  هاشداپ  ود  مان  هب  تکلمم  ناگرزب  زا  هتسد 

تلود هیزجت  هب  شیپزاشیب  هثداح  نیا  تخاس و  لدبم  هاگلتق  هب  ار  ناتسودنه  لامش  1399 م . لاس 1398 - زا  ناتسودنه  هب  رومیت  هلمح 
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. درک کمک  ناتسودنه  یمالسا 
ناناملـسم اقباس  هک  ییاهنیمزرـس  لماش  ود ، نیا  ورملق  یلو  دندمآ ، راک  يور  هیقلغت  هلـسلس  ضارقنا  زا  سپ  يدول  تاداس و  نادناخ  ود 

«1 . » دوبن دنتشاد ، فرصت  رد  دنه 
کیلامم تردق  ریغص  يایـسآ  یقرـشبونج  یحاون  رد  درک . روهظ  ناتـسبلا  شعرم و  رد  هیردقلا  وذ  هلـسلس  لاس 1391 م . رد  ینامثع :

ریغ هناتسود و  طباور  رـصم  کیلامم  اب  ودره  هیردقلا  وذ  ولغوا و  نامهرق  ياد  تفریم ، رامـش  هب  یمهم  یـسایس  لماع  مایا  نآ  رد  رـصم 
. دنتشاد رایسب  هناتسود 

رازگجارخ ار  سنازیب  روتارپما  تفرگ و  ار  هینودـقم  داد و  رارق  تختیاـپ  ار  هنردا  ناـخروا ، نیـشناج  لوا  دارم  ناطلـس  لاس 1389 م . رد 
. دش زاغآ  ناناملسم  تسد  هب  اپورا  رامعتسا  تفگ  ناوتیم  هک  تخاس 

حتف لاس 1396 م . رد  ار  ناتسبرص  هک  تسا  لوا  دیزیاب  دارم ، ناطلس  نیشناج  رسپ و 
______________________________

یلناتـسا فیلأت  مالـسا ، نیطالـس  تاقبط  ياهردب . نودـیرف  همجرت  ثروسوپ ، دـنومداد  روفیلک  فیلأت  یمالـسا ، ياههلـسلس  ر ك . (. 1)
. لابقا سابع  همجرت  لوپ ،

359 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هدش علخ  اهینامثع  تسد  هب  هک  ار  ریغص  يایسآ  کلامم  يارما  رومیت ، دش . رومیت  ریما  ریـسا  بولغم و  لاس 1402 م . رد  تبقاع  اما  درک ،

ینامثع تلود  هنوگنیدب  درپس . دیزیاب  رسپ  نامیلـس  هب  لویت  ناونع  هب  اپورا  رد  ار  اهینامثع  تافرـصتم  دینادرگزاب و  ناشکلامم  هب  دندوب ،
. دروآ تسد  هب  ار  تخت  جات و  لوا  دمحم  ناطلس  تبقاع  ات  دندیگنج ، مه  اب  تنطلس  رـس  رب  لاس  تدم 15  دیزیاب  نارسپ  دش و  یشالتم 

.(. 1421 م - 1403)
.(. 1910 م - 1392  ) درکیم تموکح  « 1  » ییهلسلس هرک  هریزجهبش  رد  هرک :

. دوب فرشالا  کلملا  هب  بقلم  هک  تسا  لوا  لیعامسا  نمی  نایلوسر  ياورنامرف  نمی :
.( 1400 م .( ) ق 803 ه .  ) تسا دمحا  نیدلا  حلاص  رصانلا  کلملا  يو  نیشناج  1376 م ). .( ) ق (778 ه .

اقیرفا

. تسا مود  نمحرلا  دبع  نیفشات  وبا  ریازجلا ، رد  نایز  ینب  ياورنامرف  ریازجلا :
ضرقنم شکارم  ینیرم  ینب  يارما  طسوت  هلسلس  نیا  1393 م ). .( ) ق 796 ه . . ) تسا مود  نایز  وبا  يو  نیشناج  1386 م ). .( ) ق (788 ه .

. دش
سلبارط سنوـــت و  ریازجلا و  1918 م ). - 1914  ) لوا یناـهج  گـنج  اـت  يدـالیم  مهدزناـش  نرق  زا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت 

. دندوب ینامثع  نیطالس  تیعبت  تحت  امسا  شیبومک 
دبع سراـفلا  وبا  يو  نیـشناج  1370 م ). .( ) ق 772 ه . . ) تسا مود  دـمحا  ساـبعلا  وبا  سنوت ، رد  صفح  ینب  هلـسلس  ياورناـمرف  سنوت :

.( 1394 م .( ) ق 796 ه . . ) تسا زیزعلا 
رصنتسملا دمحا  سابعلا  وبا  يو  نیـشناج  1372 م ). .( ) ق 774 ه .  ) تسا دیعـسلا  ثلاثلا  دـمحم  شکارم ، نیرم  ینب  ياورنامرف  شکارم :

786  ) تسا رصنتسملا  يو  نیشناج  1384 م ). .( ) ق 786 ه .  ) داتفا یسوم  تسد  هب  روما  مامز  يو  زا  دعب  و  1347 م ). .( ) ق 776 ه .  ) تسا
. تفرگ تسد  هب  قثاولا  عبارلا  دمحم  ار  روما  مامز  يو  زا  دعب  و  1384 م ). .( ) ق ه .

.( ق 789 ه .  ) دش رصنتسم  دمحا  سابعلا  وبا  اددجم  يو  نیشناج  1386 م ). .( ) ق (788 ه .
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______________________________

 . Yi (. 1)
360 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  سرافلا  وبا  1393 م ).  ) يرجه لاس 796  رد  و  (1387 م ).
یجاح نیدلا  حالص  يو  نیـشناج  1376 م ). .( ) ق 778 ه .  ) تسا یلع  نیدـلا  ءالع  نامزنیا  رد  رـصم  يرحب  کیلامم  ياورنامرف  رـصم :

-1389 .( ) ق 792 ه . - 791 . ) تسا رفظم  هب  بقلم  هک  تسا  یجاح  مود  راب  يارب  هلسلس  نیا  درف  نیرخآ  1381 م ). .( ) ق 783 ه . . ) تسا
. تفرگ تروص  یجرب  کیلامم  طسوت  هلسلس  نیا  ضارقنا  1390 م ).

ریما رـصاعم  هک  1382 م ). .( ) ق 784 ه .  ) تسا رهاظلا  کلملا  هب  بقلم  نیدـلا  فیـس  یجرب ، کیلامم  هلـسلس  زا  رـصم  ياورنامرف  نیلوا 
.(. 1398 م .( ) ق 801 ه .  ) تسا جرف  نیدلا  رصان  يو  نیشناج  دمآرد . یتسود  رد  زا  يو  اب  رومیت  تسا . یناکروگ  رومیت 

اپورا

يو 1395 م ). - 1387 . ) دش وا  نیشناج  لوا  ناوخ  شرسپ  1387 م ). - 1336 . ) تسا مراهچ  يرودپ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
. درکیم تیامح  نادنمشناد  زا  دوب و  بدا  ملع و  ناراتسود  زا 

زا يدرف  هـک  1468 م ). - 1404  ) تسیزیم ینابلآ  یلم  نامرهق  کیب  ردنکـسا  ینابلآ ، نیمزرـس  رد  رومیت  ریما  تنطلـس  نراـقم  یناـبلآ :
. دندوب موس  دارم  ناطلس  دزن  ناگورگ  ناونع  هب  شدوخ  زا  رتگرزب  ردارب  هس  قافتا  هب  کیب  ردنکسا  دوب . ناتسبرص  یلاها 

دندوب « 2  » دنومسگیس و  « 1  » سالسچ نو  مراهچ  لراش  نیشناج  1378 م .). - 1346  ) تسا مراهچ  لراش  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناملآ :
. تفرگ رارق  ینامثع  ناکرت  دیدهت  ضرعم  رد  ناتسراجم  لاس 1395 م . رد  دوب . مسیداس  يرامیب  هب  التبم  يرگید  رمخلا و  مئاد  یکی  هک 
زا یمیظع  هاپــس  لاس 1396 م . رد  درک . کمک  ياـضاقت  یبرغ  ياـپورا  ياـهتلم  ناـهاشداپ و  زا  دنومـسیگیس  ناتـسراجم  تقو  هاـشداپ 

. دروخ تسکش  یتخس  هب  اهینامثع  زا  نکیل  دمآرد ، تکرح  هب  نایحیسم 
يوسنوفلآ عورشمان  رسپ  يو  1379 م ). - 1369 . ) دوب « 3  » اراماتسارت ایناپسا  هاش  ایناپسا :

______________________________

 . Wenceslas (. 1)
 . Sigismond (. 2)

 . Trastamara (. 3)
361 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسا مهدزای 
رب ماجنارس  تسا . تراوتسا  هلـسلس  سـسؤم  يو  هک  1390 م ). - 1371  ) تسا مود  « 1  » تربار نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکـسا :

. تفای ییاورنامرف  ناتسلگنا  دنلتاکسا و 
عفد ار  اهنآ  تالمح  دـندرک و  تمواقم  ناتـسلگنا  یپردیپ  تـالمح  لـباقم  رد  اـهیوسنارف  قاـفتا  هب  اهیدنلتاکـسا  وا  تنطلـس  نارود  رد 

 ..... اپورا ناهج 361  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات  1406 م ). - 1390 . ) تسشن تنطلس  هب  موس  تربار  شرـسپ  يو  زا  دعب  دندومن .
360 ص : 

هاـشداپ دـش و  موس  دراودا  دوـخ  گرزب  ردـپ  نیـشناج  هاپـس  ریما  دراودا  رـسپ  مود  دراـچیر  موـس ، دراودا  تشذـگرد  زا  دـعب  ناتـسلگ :
ار روما  مامز  اصخـش  لاس 1388 م . رد  دوب . تنطلـس  تباـین  ياروش  تسد  رد  تموکح  ادـتبا  رد  1399 م ). - 1377 . ) دیدرگ ناتسلگنا 
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علخ تنطلس  زا  ار  دراچیر  ناملراپ  تخادنا . هار  هب  یـشروش  تشگزاب و  دیعبت  زا  يرنه  شیومع  رـسپ  لاس 1399 م . رد  تفرگ . تسدب 
هب تنطلس  دش و  ضرقنم  هنژاتنالب  هلـسلس  بیترت  نیدب  1413 م ). - 1367 . ) تشادرب تنطلـس  هب  مراهچ  يرنه  ناونع  هب  ار  يرنه  درک و 

. دش هتفرگرس  زا  ناتسلگنا  هسنارف و  نیب  گنج  هک  دوب  نادناخ  نیمه  نامز  رد  داتفا . رتسکنل  نادناخ  تسد 
. تشذگرد يزیمآرارسا  زرط  هب  نادنز  رد  دش و  ینادنز  دراچیر  لاحرههب 

تفلاخم انلع  دوب و  هدش  ادیپ  مدرم  رد  هک  دوب  يداقتنا  هیحور  ناتـسلگنا  خیرات  رد  يدالیم  مهدراهچ  نرق  مود  همین  تاصخـشم  زا  یکی 
نیگمـشخ ياههورگ  داد . يور  لاس 1381 م . رد  هک  دوب  یناقهد  شروش  اـهتفلاخم  نیا  جوا  هطقن  دنتـشادیم . ناـیب  عاـضوا  اـب  ار  دوخ 

ار نایـشروش  يرنه  نکیل  دـندیرب ، رـس  ار  تارادا  ياسور  زا  يدایز  هدـع  دـندنار و  نوریب  تاهد  زا  ار  تایلام  ناراد  لیـصحت  ناـناقهد ،
. دندش مادعا  یشروش  دارفا  زا  يدایز  دادعت  درک و  بوکرس 

دندرک دوخ  ورملق  همیمض  ار  ناتسراغلب  لاس 1393 م . رد  اهینامثع  1403 م ). - 1354 ، ) لوا دیزیاب  ناطلس  تنطلس  نارود  رد  ناتسراغلب :
. دنداد رارق  راشف  تحت  ار  نایحیسم  و 

.(. 1419 م - 1378 . ) دوب سوالسنو  مهوب ، هاش  مهوب :
______________________________

 . Robert (. 1)
362 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يدایز یبلطهاج  تلع  هب  تسا . لوا  يوردپ  نیشناج  رسپ و  يو  1383 م ). - 1367 . ) تسا لوا  دنانیدرف  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
اهیراب ودنبیب  اهینارـسوه و  هجیتن  رد  تخادنا . طوقـس  یبیـشارس  رد  ار  روشک  شیـصوصخ  یگدنز  يزیرهمانرب  هب  هجوت  اب  تشاد و  هک 
سسؤم يو  1433 م ). - 1385 . ) دش لوا  ناژ  بیـصن  لاغترپ  تنطلـس  دـش و  رانکرب  تنطلـس  زا  يو  داد ، يور  هک  یبالقنا  رد  ماجنارس 

. داهن ناینب  ار  لاغترپ  يروتارپما  يدرونایرد  يرناه ، هب  فورعم  ناژ  رسپ  تسا . شیوآ  هلسلس 
مراهچ رامدـلاو  رتخد  تیرگرام  لاس 1397 م . رد  1375 م ). - 1340 . ) تسا مراهچ  رامدـلاو  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كراـمناد :

. تخاس رارقرب  ژورن  دئوس و  كرامناد ، نیب  ار  راملاک  هیداحتا 
. داد تسکـش  یتخـسب  ار  ناخ  ند ، هناخدور  رانک  رد  نینوخ  یگنج  رد  یکـسون  ردناسکلا  باقعا  زا  يرتمید  لاس 1380 م . رد  هیسور :

. تسا ناهج  رد  هیسور  يروتارپما  نتفرگ  داینب  راکیپ  نیا  مهم  هجیتن 
. دـندرکن تسار  دـق  سپ  نآ  زا  اهراتات  هک  درک  دراو  نیگمهـس  نانچ  یتبرـض  یئالط ، هلیبق  رب  رومیت  يدـالیم  مهدراـهچ  نرق  رخاوا  رد 

. دنهد هعسوت  ار  دوخ  ذوفن  نیمزرس و  هک  دندش  ممصم  هدیشک ، ردب  راتات  ناخ  غوی  ریز  زا  ار  دوخ  وکسم  ناگدازهاش  بیترت  نیدب 
هدناشنتسد انحوی  دمآرد و  ینامثع  ناکرت  فرصت  هب  یقرـش  مور  روتارپما  ورملق  ياهنیمزرـس  زا  یتمـسق  لاس 1381 م . رد  یقرش : مور 

رد داتفا و  اهکرت  تراـسا  هب  شردـپ  تاـیح  نارود  رد  1425 م ). - 1391 . ) تسا مود  لئونام  مجنپ ، يانحوی  نیـشناج  رـسپ و  دـش . اهنآ 
. دندرک نآ  عباوت  هینطنطسق و  هب  دودحم  ار  سنازیب  يروتارپما  اهکرت  وا  يرادمامز  هرود 

. تسج تکرش  يروتارپما  رد  وا  اب  متفه  يانحوی  شاهدازردارب  لاس 1399 م . رد 
رهـش زا  مامت  تداشر  اب  لئونام  هک  تفرگ  رارق  ینامثع  ناطلـس  لوا  دیزیاب  هرـصاحم  تحت  هینطنطـسق  لاس  نامه  رد  1425 م ). - 1399)

. تفای تاجن  یمتح  طوقس  زا  هینطنطسق  هجیتن  رد  دروخ و  تسکش  رومیت  ریما  زا  لوا  دیزیاب  رادوریگ  نیمه  رد  درک . عافد 
ار كرامناد  ژورن و  دئوس ، راملاک ، هیداحتا  قیرط  زا  تیرگرام  لاس 1397 م . رد  دئوس :

363 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دننک ظفح  ار  عضو  نیا  هک  دنتسناوتن  تیرگرام  نانیشناج  نکیل  دروآرد . يدحاو  تنطلس  تحت 
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ناتـسبرص لاـس  ناـمه  زا  درک و  بوـلغم  ار  اـهنآ  نادـحتم  اهبرــص و  یناـمثع ، هاـشداپ  لوا  دارم  ناطلــس  لاـس 1389 م . رد  ناتـسبرص :
. دش ینامثع  تلود  رازگجارخ 

زا یکی  کـمک  هب  دوخ  تنطلـس  نارود  رد  يو  1380 م ). - 1364 . ) تسا مود  ناژ  رـسپ  مجنپ ، لراش  ناـمزنیا  رد  هسنارف  هاـش  هسنارف :
یلم هناـخباتک  ساـسا  درکیم . تیاـمح  رنه  لـضف و  ناـبحاص  زا  لراـش  درک . نوریب  هسنارف  زا  ار  اـهسیلگنا  نلکـسگ ، ماـنب  شنارادرس 
. تشاذگ مدرم  شود  رب  ینیگنس  راب  رما ، نیمه  تشاد و  یلمجت  رایسب  یگدنز  هب  يدایز  هقالع  يو  دش . هتخیر  نامزنیا  رد  سیراپ 

یضعب یتسرپرس  تحت  دسرب ، ینوناق  دشر و  نس  هب  هکنیا  زا  لبق  1422 م ). - 1380 . ) تسشن تنطلس  هب  مشش  لراش  شرسپ  يو  زا  دعب 
رد لراش  تهج  نیمه  هب  تشاد . یپ  رد  ار  ییاهـشروش  هلئـسم  نیمه  دـندرک و  طارفا  هنازخ  لـیم  فیح و  رد  اـهنآ  دوب و  شناـکیدزن  زا 

. داد رارق  دوخ  رواشم  ار  نائلرود  یئول  دوخ  ردارب  درک و  هاتوک  ار  اهنآ  تسد  لاس 1388 م .
مه هناوید  لراـش  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دـش . يراودا  نونج  راـچد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  لداـعت  لراـش  دـعب  هب  لاس 1392 م . زا 

. دنتفایزاب ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تردق  ناگدازهاش  ارما و  تیعقوم ، نیمه  زا  هدافتسا  اب  دناهدناوخ .
زا دعب  تسا . تسایپ ، هلسلس  زا  ناتسهل  هاشداپ  نیرخآ  يو  1370 م ). - 1333 . ) تسا موس  ریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :

.(. 1434 م - 1386  ) تسا مود  سوالسیدال  نآ  سسؤم  هک  دش  سیسأت  ولیگای ، هلسلس  ناتسهل  رد  هلسلس  نیا 
. دیسر ناتسهل  تنطلس  هب  دش و  دحتم  ینوتوت  ناراوسهش  دض  رب  ناتسهل  اب  هک  دوب  یناوتیل  كود  نیهم  يو  لاس 1377 م . زا 

.( 1382 م - 1344 . ) تسا لوا  یئول  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :
. دیـسر دوخ  رادتقا  تردق و  جوا  هب  ناتـسراجم  يو  تنطلـس  نارود  رد  دیگنج . ینامثع  تلود  هیلع  رب  مامت  يزوریپ  اب  لاس 1377 م . رد 

و 1437 م . زا 1387 - دنومسیگیس  هلمج  زا  دنتفرگ ، تسد  رد  ار  روما  مامز  ناتسراجم  رد  ناگناگیب  زا  نت  دنچ  لوا  یئول  گرم  زا  دعب 
364 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسا هدش  بوسحم  موس  لراش  لپان  ناهاش  تسیل  رد  يو  1386 م . زا 1385 - مود  لراش 
. دندمآ رد  يدحاو  مچرپ  ریز  كرامناد  ژورن و  راملاک  هیداحتا  بجوم  هب  لاس 1397 م . رد  ژورن :

.( 1446 م - 1404 .( ) ق 850 ه . - 807  ) خرهاش ازریم 

هراشا

ازریم بیـصن  تنطلـس  ماجنارـس  تفرگرد و  عازن  شدنزرف  خرهاش  شاهون و  دمحم  ریپ  نیب  وا  ینیـشناج  رـس  رب  رومیت ، ریما  گرم  زا  دعب 
لاس رد  درک و  حتف  ار  ناجیابرذآ  يرجه  لاس 819  رد  نامرک و  يرجه  لاس 811  رد  ناردنزام و  يرجه  لاس 809  رد  يو  دش . خرهاش 

يارب داد و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  تاره  خرهاش  دش . بلاغ  اهنآ  رب  داد و  تسکـش  ار  ردنکـسا  شرـسپ  نامکرت و  فسویارق  يرجه   823
. درک دایز  ششوک  رومیت  ریما  شردپ  نارود  ياهیبارخ  ناربج 

گنشوه رسپ  سوواکیک  نیدلا  ثایغ  دیعس و  وبا  رـسپ  نیـسح  هاش  و  ق ). 820 ه .  ) دمحاریپ رسپ  دیعس  وبا  اب  تسا  رـصاعم  خرهاش  ازریم 
زا ق ). 873 ه . - 815  ) یسابع نیـسح  هاش  و  ق ). 815 ه . - 807  ) نیدلا زع  کلم  رـسپ  دـمحا  دیـس  گرزب و  رل  ناکباتا  زا  ق ). (827 ه .

و ق ). 814 ه . - 813  ) سیوا خیش  نبا  یلع  خیش  رسپ  دلو  هاش  و  ق ). 813 ه . - 784  ) سیوا خیش  رسپ  دمحا  ناطلس  کچوک و  رل  ناکباتا 
نبا هلودلا  ءالع  رسپ  نیسح  ناطلس  و  ق ). 827 ه . - 824  ) دلو هاش  رسپ  دومحم  ناطلس  و  ق ). 824 ه . - 814  ) دلو هاش  رسپ  سیوا  ناطلس 

هاش كریپ  رـسپ  یلع  ناطلـس  و  ق ). 810 ه . - 790  ) هاش ناـمقل  رـسپ  هاـش  كریپ  یناـکلیا و  يارما  زا  ق ). 836 ه . - 826  ) دمحا ناطلس 
839 ه. - 823  ) فسوی ارق  رسپ  ردنکـسا  و  ق ). 823 ه . - 810  ) دـمحم ارق  رـسپ  فسوی  ارق  يرومیت و  اغط  يارما  زا  ق ). 812 ه . - 810)
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«. 1  » ولنویوقارق يارما  زا  ق ). 872 ه . - 839  ) فسوی ارق  رسپ  هاش  ناهج  و  ق ).
ریز حرـش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  وا  نارـصاعم  خرهاش و  ازریم  تنطلـس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

: تسا
______________________________

. وربا ظفاح  فیلأت  خیراوتلا ، ةدبز  یفاوخ . یحیصف  فیلأت  یحیصف ، لمجم  ر ك . (. 1)
365 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

میمرت رومیت  ریما  نارود  ياهیبارخ  جیردت  هب  خرهاش  تنطلس  نارود  رد  1446 م ). - 1404 . ) دوب خرهاش  فرصت  رد  ناتسناغفا  ناتسناغفا :
. دش

یتیصخش دقاف  گنیم  هلسلس  1424 م ). « ) 1  » ول گنوی  گرم  زا  دعب  1644 م ). - 1368 . ) درکیم تموکح  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
هب گنیکنان  زا  تختیاـپ  لاس 1421 م . رد  هرود  نیا  رد  دـندرک . تموکح  نیچ  رب  لاحلا  طسوتم  ناـیراب  رد  نرق  ود  تدـم  دوب و  زاـتمم 

. دوب نیچ  فرصت  رد  ات 1428 م . مانآ  روشک  هک  تسا  رکذتم  انمض  دش . زاب  نیچ  هب  ناییاپورا  ياپ  هرود  نیمه  رد  دش . لقتنم  نکپ 
سپ رومیت  ریما  1414 م ). .( ) ق 817 ه . . ) تسا ناخ  رضخ  نآ  سسؤم  هک  تسا  تاواس  هلسلس  یلهد ، نیطالـس  زا  يرگید  هخاش  یلهد :

. درک فرـصت  ار  یلهد  لاس 1414 م . رد  هیقلغت ) هلـسلس   ) قلغت دومحم  تشذـگرد  زا  دـعب  تشذـگاو . يو  هب  ار  ناـتلوم  یلهد ، حـتف  زا 
یـضار یلعا  تیار  ناونع  نتـشاد  هب  ار  نتـشیوخ  هکلب  داهنن  دوخ  رب  یهاـش  ناونع  دـنار . تموکح  خرهاـش  رومیت و  ماـن  هب  ناـخ  رـضخ 

. تخاس
دمحم دیس  يو  نیشناج  1435 م ). - 1421 .( ) ق 838 ه . - 824 . ) تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  مود ، هاش  كرابم  نیدـلا  زعم  يو  زا  سپ 

.( ق 855 ه . - 849 . ) داتفا هاش  ملاع  نیدلا  ءالع  تسد  هب  روما  مامز  يو  زا  دعب  و  1446 م ). - 1435 .( ) ق 839 ه . - 838 . ) تسا دیرف  نبا 
.(. 1451 م - 1446)

زا لوا  دیزیاب  نارسپ  دیدرگ . ییاهیناماسبان  شوختسد  نیمزرس  نیا  یسایس  عاضوا  ریغص  يایـسآ  زا  رومیت  ریما  تعجارم  زا  سپ  ینامثع :
بحاص 1421 م ). - 1403  ) دمحم ماجنارس  ات  دندیگنج  رگیدکی  اب  تنطلس  رس  رب  لاس  تدم 11  دمحم  یسوم و  یسیع ، نامیلس ، هلمج 

اـیلمور و رد  دارم  1451 م ). - 1421 . ) دیـسر يزامن  دارم  هب  فورعم  مود  دارم  شرـسپ  هب  تنطلـس  يو  گرم  زا  دـعب  دـش . جات  تخت و 
لاس 1430 م. رد  درک و  حتف  ار  زنوپولپ  هریزج  هبش  ياهرهش  زا  رهش  نیدنچ  داد و  هعسوت  ار  دوخ  تافرصتم  یلوتانآ 

كرت نایهاپس  نکیل  دش ، هرصاحم  دارگلب  دومن . دوخ  تافرصتم  همیمض  ار  کینولاس  رهش 
______________________________

 . Young -Lo (. 1)
366 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیدرگ حلص  دادرارق  دقع  هب  روبجم  دارم  دندروخ و  تسکش  ناتسراجم  هاشداپ  زا 
. درک بوصنم  شیوخ  ياج  هب  ار  دوخ  رسپ  حتاف )  ) دمحم تشادرب و  تسد  تنطلس  زا  دارم  هثداح  نیا  زا  سپ  (1444 م ).

نایهاپس هلباقم  هب  هتشاذگ ، رانک  ار  يریگهشوگ  راچان  دارم  دندرک ، هلمح  ینامثع  تافرـصتم  هب  دایز  یهاپـس  اب  اهراجم  رادوریگ  نیا  رد 
گنج نیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  موس  سوالـسیدال  دندش و  یتخـس  تسکـش  لمحتم  اهراجم  انراو  میظع  گنج  رد  تفاتـش . ناتـسراجم 

. دش هتشک 
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طاطحنا هب  ور  اه  « 1  » رمخ تردـق  تفرگ و  رارق  اهیات  ررکم  موجه  دروم  جوبماک  هیحان  يدالیم  مهدراـهچ  نرق  مود  همین  رد  جوبماـک :
. دندرک لقتنم  نپمونپ  هب  ار  دوخ  تختیاپ  اهرمخ  لاس 1434 م . رد  تشاذگ .

.( 1910 م - 1392 . ) تشاد تنطلس  هرک  رد  ییهلسلس  نامزنیا  رد  هرک :
کلم رسپ  يو  1469 م ). - 1436 . ) تسا اولام  نایجلخ  ناطلس  نیلوا  سـسؤم و  یجلخ  دومحم  ناتـسودنه :) زکرم  یمیدق  شخب   ) اولام

. دش اولام  ياورنامرف  يروغ  دمحم  دوخ  هدازومع  ندومن  مومسم  زا  سپ  هک  تسا  ناخ  روالد  هدازرهاوخ  ثیغم و 
رماع نیدلا  حالص  نآ  سـسؤم  1517 م ). - 1446 .( ) ق 923 ه . - 850 . ) دندش اهنآ  نیـشناج  رهاط  ینب  نایلوسر ، ضارقنا  زا  دـعب  نمی :

.( 1446 م .( ) ق 850 ه . . ) تسا لوا 

اقیرفا

839 . ) تسا نامثع  رمع  وبا  يو  نیشناج  1433 م ). .( ) ق 837 ه . . ) تسا مراهچ  دمحم  نامزنیا  رد  صفح  ینب  هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
.( 1435 م .( ) ق ه .

.( 1408 م .( ) ق 811 ه . . ) تسا دیعس  وبا  نامزنیا  رد  نیرم  ینب  ياورنامرف  شکارم :
______________________________

. تشاد همادا  مهدزناپ  نرق  ات  دش و  لیکشت  هیلاح  نیچ  دنه و  رد  يدالیم  مشش  نرق  رد  هک  یتکلمم  ناونع  (. 1)
تامجاهم هجیتن  رد  اهرمخ  ندـمت  دوب . رثاتم  یئادوب  يدـنه و  ياهندـمت  زا  اهرمخ  ندـمت  دـندوب . میدـق  ياهیجوبماک  زا  يداژن  اـهرمخ 

. تسا هدنام  یقاب  نونکات  هک  نپمونپ  يانثتسا  هب  داتفارب ، اهیات  اهیانآ و 
دنلیات و رد  رتشیب  هک  تسا  رمخ  نوم  ياهنابز  هتـسد  زا  هک  دـننکیم  مّلکت  يرمخ  نابز  هب  دنتـسه ، ادوب  نید  وریپ  رتشیب  ینونک  ياهرمخ 

. دراد جاور  نیچ  دنه و 
367 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تسد هب  روما  مامز  1424 م ).  ) يرجه لاس 827  رد  تسا . بوقعی  لاس  نامه  رد  دیعـس و  1416 م ).  ) يرجه لاس 819  رد  يو  نیشناج 
. داتفا هللا  دبع 

دش و کیرحت  نایحیسم  هیلع  ناناملسم  تاساسحا  هلمح  نیا  رثا  رب  هک  دندرک  فرصت  ار  هتـس  اهیلاغترپ  1415 م ).  ) يرجه لاس 818  رد 
رد دوب و  نیرم  ینب  یعرف  هخاش  هک  ساطو  ونب  تسد  هب  ار  یعقاو  تردـق  لاقتنا  هثداح  نیا  دـیدرگ و  نارفاک  هیلع  داـهج  مـالعا  هب  رجنم 

. دینادرگ رتراومه  دندوب ، هدش  یلاع  تاماقم  بحاص  نیرم  ینب  ییاورنامرف  نارود 
. تسا جات  نیدلا  رـصان  يو  نیـشناج  1405 م ). .( ) ق 808 ه . . ) تسا زعلا  دـبع  نیدـلا  زع  نامزنیا  رد  یجرب  کیلامم  ياورنامرف  رـصم :

نیعتـسم یکی  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  روـما  ماـمز  يرگید  زا  دـعب  یکی  رفن  ود  1412 م ).  ) يرجه لاـس 815  رد  1406 م ). .( ) ق ه .  809)
فیـس هلمج  زا  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  روما  ماـمز  يرگید  دارفا  1421 م ).  ) يرجه لاس 824  رد  دیوم . خیـش  يرگید  و  یـسابع ) هفیلخ  )

فرشالا کلملا  هب  بقلم  يو  هک  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  کیب  سرب  نیدلا  فیس  اهنیا  زا  دعب  دمحم و  نیدلا  رصان  راطط و  نیدلا 
ییوگروز يرسدوخ و  دادبتسا و  حور  دوب ، يراع  یناسنا  هیلاع  تافـص  زا  يو  1437 م ). - 1431 .( ) ق 841 ه . - 825 . ) تسا رصنلا  وبا 

همتاخ دندوب ، یتامدخ  لغاش  یتلود  تارادا  رد  هک  ینایدوهی  نایحیسم و  تمدخ  هب  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  تشاد ، هبلغ  شدوجو  رب 
. تشاد جاور  اههاگتسد  رد  داسف  نارود  نیا  رد  داد .

.( ق 842 ه . . ) دنتـشاد تسد  رد  ار  تردق  قمقح  نیدلا ، فیـس  فسوی و  نیدلا  لامج  يو  زا  دعب  تشذگرد ، نوعاط  ضرم  هب  ماجنارس 
.( (1438 م
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اپورا

تیاـمح زا  هار  نیا  رد  هک  دومن  مـالعا  یناـبلآ  ریما  ار  دوـخ  تخیرگ و  یناـمور  هب  یناـمثع  زا  لاس 1443 م . رد  گیب  ردنکـسا  ینابلآ :
. دش رادروخرب  زین  زینو  تلود 

نیترام نیشناج  لیتساک و  لوا  ناژ  مود  رـسپ  يو  1416 م ). - 1412 . ) تسا لوا  دنانیدرف  نامزنیا  رد  لیـسیس  نوگارآ و  هاش  نوگارآ :
ببس هب  لاس 1406 م . رد  تسا . نوگارآ  لوا 

368 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناناملسم فرـصت  رد  هک  ار  ییاهرهـش  زا  یکی  لاس 1410 م . رد  دـش . لیتساک  هنطلـسلا  بیان  دوب ، شناگتـسب  زا  هک  مود  ناژ  یکدوک ،

. دش نوگارآ  تنطلس  یعدم  تفرگزاب و  اهنآ  زا  دوب ،
.(. 1458 م - 1416  ) تسا مجنپ  يوسنوفلآ  شرسپ  يو  نیشناج  دش . باختنا  تنطلس  هب  لاس 1412 م . رد 

زا دـعب  دـش . هدـیزگرب  بـختنم ، ناـگدازهاش  فرط  زا  هـک  1437 م ). - 1410 . ) تسا دنومـسیگیس  نامزنیا  رد  ناـملآ  هاـشداپ  ناـملآ :
1493 - 1440  ) دش موس  کیردرف  بیصن  ناملآ  تنطلس  وا  زا  دعب  و  1439 م ). - 1438  ) دیسر مود  تشربلآ  هب  تنطلس  يو  تشذگرد 

. دش لوحم  وا  هب  كروبسباه  نادناخ  تسایر  هجیتن  رد  دوب و  تشربلآ  ناگتسب  زا  يو  م ).
یهاشداپ نادناخ  حالطصا  دش ، مور  سدقم  يروتارپما  روتارپما  ناتـسراجم و  مهوب و  هاشداپ  مود  تشربلآ  هک  لاس 1438 م . زا  شیرتا :

نادـنواشیوخ زا  هک  موـس  کـیردرف  لاـس 1439 م . رد  مود  تشربلآ  تشذـگرد  زا  دـعب  دـش . فدارتم  كروبـسباه  نادـناخ  اـب  شیرتا 
. دش باختنا  ناملآ  تنطلس  هب  لاس 1440 م . رد  دیسر و  كروبسباه  نادناخ  تسایر  هب  دوب ، تشربلآ 

.( 1406 م - 1390 . ) تسا موس  تربار  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :
درکیم روصت  هک  موس  تربار  تشاد . تسد  رد  ار  تردق  تراوتسا  تربار  شردارب  دوبن  رادروخرب  ینامسج  یتمالس  زا  هکنیا  تلع  هب 
طـسوت اـما  داتـسرف ، هسنارف  هـب  ار  وا  لاـس 1406 م . رد  دـیآیمرب  يو  رـسپ  لوا  زمیج  نتـشک  ددـص  رد  تراوتــسا  شردارب  يو  زا  دـعب 

. تسا مود  زمیج  شرسپ  يو  نیشناج  تشگزاب . دنلتاکـسا  هب  لاس 1424 م . رد  دوب . ینادـنز  لاس 1422 م . ات  دش و  ریگتـسد  اهسیلگنا 
.( 1460 م - 1437)

، دـمآ قیاف  تالکـشم  مامت  رب  يو  1413 م ). - 1399 . ) تسا مراهچ  يرنه  نامزنیا  رد  رتسکنل  نادـناخ  زا  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
ار ییاهنیمزرس  دش  ممـصم  يو  1422 م ). - 1413 . ) تسـشن تنطلـس  هب  مجنپ  يرنه  شگرزب  رـسپ  يو  زا  دعب  دادن . شناما  گرم  نکیل 

نیا ذاختا  اب  دـش و  هسنارف  هب  هلمح  هدامآ  تلع  نیمه  هب  دروآ . تسد  هب  رگید  راـب  دناهتـشاد ، دوخ  فرـصت  رد  هسنارف  رد  شدادـجا  هک 
لاس 1415 نیمه  رد  دیدرگ و  هلاک  راپـسهر  درک و  زاغآ  لاس 1415 م . رد  ار  هلمح  نیلوا  دش . عورش  هرابود  هلاس  دص  گنج  میمـصت ،

ياوق م .
369 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ناتسلگنا فرـصت  رد  يدنامرن  هجیتن ، رد  درک . هسنارف  هب  يرگید  یـشکرکشل  لاس 1417 م . رد  تسکـش و  مهرد  روکنزآ  رد  ار  هسنارف 
هب ادـعب  هک  دـش  يرـسپ  بحاص  تلـصو  نیا  زا  درک و  جاودزا  هسنارف  مشـش  لراش  رتخد  یئاولاو  نیرتاـک  اـب  لاس 1420  رد  دـنام . یقاب 
هب شرـسمه  قاـفتا  هب  دـعب  لاـس  کـی  دـش و  سیراـپ  دراو  لاـس 1420 م . رد  يرنه  لاـحرههب  دـش . ناتـسلگنا  هاـش  مشـش  يرنه  ناونع 

نارود جرموجره  زا  ار  ناتـسلگنا  دوـخ  تنطلــس  نارود  رد  يرنه  تشذـگرد . لاس 1422 م . رد  يدـنچ  زا  دـعب  تشگزاب و  ناتـسلگنا 
. دروآ تسد  هب  تسنادیم ، دوخ  قح  هک  ار  هسنارف  رد  ناتسلگنا  ياهنیمزرس  هک  دش  مهم  نیا  فرص  وا  تیلاعف  مامت  داد و  تاجن  شردپ 

. دوب زاتمم  یتیصخش  ياراد  يو 
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. درک نادنچود  ار  وا  یعامتجا  تیمها  دروآ ، تسد  هب  هسنارف  اب  گنج  رد  هک  ییاهتیقفوم 
هنیزه فاصوا ، نیا  مامت  اب  دوب . هتخاس  یلم  نانامرهق  زا  یکی  ار  يو  هعماج ، مورحم  رـشق  تیاـمح  ظـفح و  هب  يو  هجوت  اـهنیا  رب  اـفاضم 

زا 9 شیب  هک  مشش  يرنه  شرسپ  هناگی  يو  گرم  زا  دعب  درک . هجاوم  يداصتقا  تخـس  ياهنارحب  اب  ار  ناتـسلگنا  روشک  اهگنج  نیگنس 
يرنه اهسیلگنا  تشذـگرد ، هسنارف  هاشداپ  مشـش  لراش  شگرزب  ردـپ  هک  یماگنه  1461 م ). - 1422 . ) دیسر تنطلـس  هب  تشادن ، هام 

. دنتشادرب تنطلس  هب  ار  مشش  لراش  رسپ  متفه  لراش  اهيوسنارف  نکیل  دندناوخ ، هسنارف  هاش  اورت  نامیپ  دانتسا  هب  ار  مشش 
هب يرنه  ندناشن  تخت  هب  اب  ار  دوخ  يوسنارف  تاکلمتـسم  ات  دـندش  نآ  رب  دـندروخ و  تسکـش  كرادـناژ  زا  لاس 1429  رد  اـهسیلگنا 

یتیاضران رثا  رد  هک  دوب  ییاهـشروش  زا  یکی  دیک  کج  شروش  دندشن . قفوم  اما  دننک ، ظفح  1431 م ).  ) سیراپ رد  هسنارف  هاش  ناونع 
دیدرگ كروی  رتسکنل و  هلسلس  ود  نیب  گنج  هب  رجنم  ماجنارس  فلتخم  ياههورگ  نیب  عازن  تفرگرد . ناتـسلگنا  رد  دیدج  تموکح  زا 

. تسا فورعم  خرس ، لگ  ود  گنج  هب  هک 
.( 1419 م - 1378 . ) تسا سوالسنو  نامزنیا  رد  مهوب  هاش  مهوب :

ییاطـسو نورق  راودا  نیرتناشخرد  زا  یکی  ناژ  تنطلـس  نارود  1433 م ). - 1385 . ) تسا لوا  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :
يرنه هلمج  زا  شنارسپ  دش . يو  نوزفازور  تیبوبحم  ثعاب  ناژ  يداینب  ریگمشچ و  تاحالصا  دوشیم . بوسحم  لاغترپ 

370 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ریذپانیگتسخ ششوک  نیا  رب  افاضم  دنوریم . رامش  هب  لاغترپ  يرامعتـسا  ییایرد و  تردق  ندمآ  دوجوب  مهم  لماوع  زا  یکی  درونایرد 

يزور نآ  ناهج  یتراجت  ياهروشک  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  ار  لاغترپ  كرکوبلآ  ادـیملآ و  اماگودوکـساو و  هلمج  زا  دـنچ  ینادروناـیرد 
هغامد زا  اهیلاغترپ  لاس 1434 م . رد  درک و  هناور  ار  دوخ  یفاشتکا  تئیه  نیتسخن  ناژ  رسپ  يرنه  هدازهاش  لاس 1418 م . رد  درک . لیدبت 

و لاگنـس ) لحاس  رب  اقیرفا  هطقن  نیرتیبرغ   ) دندرک روبع  رـضخالا ) سأر   ) زبس هغامد  زا  لاس 1445 م . رد  دنتشذگ و  روداخوب  فوخم 
.( 1438 م - 1431  ) دیسر « 1  » هتراود ینعی  وا  گرزب  رسپ  هب  تنطلس  لوا  ناژ  زا  دعب  دندروآرد . دوخ  هطلـس  ریز  مان  نیمه  هب  ار  يریازج 

. تسا فوسلیف  هاشداپ  هب  فورعم  هک 
يو زا  دـعب  دوب . ناوتان  يرادتکلمم  رد  یلاع ، تانـسحم  نیا  لـباقم  رد  دوب و  وا  شناد  لـضف و  تلع  هب  رتشیب  يو  ترهـش  تیفورعم و 

. تسشن تنطلس  هب  مجنپ  يوسنوفلآ 
.(. 1482 م - 1438)

يو دشابیم . زین  دئوس  ژورن و  كرامناد و  هکلم  هک  1412 م ) - 1353  ) تسا تیرگرام  هکلم  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كراـمناد :
. تسا مراهچ  رامدلاو  رتخد 

. تسـشن تنطلـس  هب  متـشه  يانحوی  وا  زا  دـعب  1425 م ). - 1399 . ) تسا متفه  ياـنحوی  ناـمزنیا  رد  یقرـش  مور  روتارپـما  یقرـش : مور 
.( 1448 م - 1425)

. دندرک دوخ  ورملق  همیمض  ار  ناتسبرص  اهکرت  لاس 1409 م . رد  ناتسبرص :
ثعاـب هسنارف  هب  ناتـسلگنا  هاـشداپ  مجنپ  يرنه  یـشکرکشل  1422 م ). - 1380 . ) تسا مشـش  لراش  ناـمزنیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :

. دش روشک  نیا  رد  جرموجره  یگتفشآ و 
لراش زا  دعب  داد . رارق  دوخ  نیشناج  ار  ناتسلگنا  هاشداپ  مجنپ  يرنه  تفریذپ و  لاس 1420 م . رد  ار  اورت  رابتناها  نامیپ  لراش  ماجنارس 

زا دعب  تخاسیم  مورحم  تنطلـس  زا  ار  يو  هک  اوارت  هماندهع  فالخرب  1461 م ). - 1422 . ) دیسر تنطلس  هب  متفه  لراش  شرـسپ  مشش 
مـشش يرنه  فرـصت  تحت  یلامـش  ياهتمـسق  درک . ییاورنامرف  راول  هناخدور  یبونج  هیحان  رد  دناوخ و  هاش  ار  دوخ  شردپ  تشذـگرد 

ءوس دساف و  نایرابرد  ریثأت  تحت  تهجره  زا  تشادن و  ینادنچ  تردق  دوخ  ورملق  رد  لراش  دوب . ناتسلگنا  هاشداپ 
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______________________________

 . Duarte (. 1)
371 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

سنر رد  لاس 1429 م . رد  كرادناژ  تاکیرحت  رثا  رب  ماجنارـس  ات  تشادن ، يدـج  تروص  ناتـسلگنا  اب  يو  ياهگنج  دوب . وجهدافتـسا ،
. درک يراذگجات 

وا نیشناج  موس  سوالسیدال  شرـسپ  يو  زا  دعب  1434 م ). - 1386 . ) تسا « 1  » ولیگای سوالسیدال  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
مود گنج  رد  نکیل  دـش ، زوریپ  لوا  گنج  رد  دـیگنج . یناـمثع  ناـکرت  اـب  راـبود  دوخ  تنطلـس  تدـم  رد  وا  1444 م ). - 1434 . ) دش

. دش هتشک  دروخ و  تسکش 
.( 1444 م - 1440 . ) تسا موس  سوالسیدال  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

یئول اب  گنج  رد  هرسکی  وا  تنطلـس  نارود  تسا . موس  لراش  رـسپ  يو  1414 م ). - 1386  ) تسا ولـسنال  نامزنیا  رد  لپان  هاشداپ  لپان :
.( 1434 م - 1417 . ) تسا موس  یئول  مود  یئول  نیشناج  رسپ و  دش . يرپس  مود 

.( 1449 م - 1446 .( ) ق 853 ه . - 850  ) کیب غلا  ازریم 

هراشا

رد ار  دوخ  يرادـمامز  نارود  زا  ياهدـمع  تمـسق  تسـشن . تخت  هب  دنقرمـس  رد  کـیب  غلا  شدـنزرف  خرهاـش  ازریم  تشذـگرد  زا  دـعب 
. دش هتشک  فیطللا  دبع  شدنزرف  تسد  هب  يرجه  لاس 853  رد  دنارذگ ، دوب ، هدرک  انب  دنقرمس  رد  هک  ياهناخدصر 

زا ق ). 872 ه . - 839  ) فسوی ارق  رسپ  هاشناهج  کچوک و  رل  ناکباتا  زا  ق ). 873 ه . - 815  ) یسابع نیسح  هاش  اب  تسا  رصاعم  کیب  غلا 
. ولنویوقارق يارما 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقوب  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  کیب و  غلا  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1644 م - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 1452 م - 1421 . ) درکیم تنطلس  مود  دارم  ناطلس  ینامثع  رد  ینامثع :

.( 1910 م - 1392 . ) تشاد تنطلس  هرک  هریزجهبش  رد  ییهلسلس  هرک :
______________________________

 . Yagilo (. 1)
372 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1469 م - 1436 . ) تسا اولام  هاشداپ  یجلخ  دومحم  نامزنیا ، رد  اولام :
.(. 1446 م .( ) ق 850 ه .  ) تسا لوا  رماع  نامزنیا  رد  رهاط  ینب  هلسلس  زا  نمی  ياورنامرف  نمی :

اپورا
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.(. 1458 م - 1416  ) تسا مجنپ  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاشداپ  نوگارآ :
.(. 1493 م - 1440  ) تسا موس  کیردرف  نامزنیا  رد  ناملآ  هاشداپ  ناملآ :

.( 1460 م - 1437 . ) تسا مود  زمیج  دنلتاکسا ، هاشداپ  دنلتاکسا :
.( 1461 م - 1422 . ) تسا مشش  يرنه  ناتسلگنا ، هاش  ناتسلگنا :

.( 1481 م - 1431 . ) تسا مجنپ  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
.( 1481 م - 1448 . ) تسا لوا  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

.( 1448 م - 1425 . ) تسا متشه  يانحوی  نامزنیا  رد  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
نیب ار  نیوـگ  ماـمت  و  1450 م . لاـس 1449 - زا  ار  يدـنامرون  اـهیوسنارف  1461 م ). - 1422 . ) دوـب متفه  لراـش  هسنارف ، هاـشداپ  هسنارف :

. دنتفرگ زاب  اهسیلگنا  زا  1451 م . ياهلاس 1449 -
.(. 1492 م - 1447  ) دش وا  نیشناج  مراهچ  ریمیزاک  مانب  شکچوک  ردارب  موس  سوالسیدال  ندش  هتشک  زا  دعب  ناتسهل :

.( 1457 م - 1444 . ) تسا مجنپ  سوالسیدال  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :

.( 1450 م - 1449 .( ) ق 854 ه . - 853  ) فیطللا دبع 

. دش هتشک  دوخ  نارکون  تسد  هب  دیشکن و  لوط  هام  شش  زا  شیب  فیطللا  دبع  تنطلس  تدم 
373 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1451 م - 1450 .( ) ق 855 ه . - 854  ) هللا دبع  ازریم 

يرجه لاس 855  رد  هک  یگنج  رد  يو  دش . خرهاش  نبا  میهاربا  ازریم  نبا  هللا  دبع  ازریم  بیصن  تنطلس  فیطللا ، دبع  ندش  هتشک  زا  دعب 
. دش هتشک  دروخ و  تسکش  درک ، کبزا  ناخ  ریخلا  وبا  اب 

862 ه. - 851  ) رباب نیدلا  ریهظ  یتدم  دش . ارما  شروش  شوختـسد  نایرومیت  ورملق  فیطللا  دـبع  زا  دـعب  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطهب 
. دیسر تنطلس  هب  دیعس  وبا  وا  زا  دعب  دش . تردق  بحاص  ق ).

.( 1468 م - 1451 .( ) ق 873 ه . - 855  ) دیعس وبا 

هراشا

دوب و کیب  غلا  دزن  زاغآ  رد  تسا . یناگروگ  دمحم  ناطلس  ازریم  رـسپ  يو  تسا . نایرومیت  هلـسلس  زا  فورعم  هاشداپ  نیرخآ  دیعـس  وبا 
. تفاتش اراخب  هب  تخیرگ و  سبح  زا  اما  دش  ینادنز  فیطللا  دبع  نامرف  هب  وا  گرم  زا  دعب 

. دیناسر مه  هب  یتردق  رهنلا  ءاروام  دالب  رد  دیعس  وبا  دش ، هتشک  يرجه  لاس 854  رد  فیطللا  دبع  هکنیمه 
ار تاره  نامکرت ، هاشناهج  يرجه  لاس 862  رد  تشک . ار  خرهاش  هجوز  اغآ ، داشرهوگ  درک و  فرـصت  ار  تاره  يرجه  لاس 861  رد 

تمه ناردـنزام  ناجیابرذآ و  ناسارخ و  فرـصت  هب  سپـس  درک و  هبلغ  وا  رب  رگید  راـب  دیعـس  وبا  هک  تشذـگن  يرید  اـما  تفرگ ، وا  زا 
تـسکش نسح  نوزوا  نایهاپـس  زا  هنایم  یکیدزن  رد  اما  دش ، ناجیابرذآ  راپـسهر  نسح  نوزوا  عفد  يارب  يرجه  لاس 873  رد  تشامگ .

. دش هتشک  نسح  نوزوا  نامرف  هب  دروخ و 
. دندش وا  ینیشناج  یعدم  یناگروگ  دومحم  دمحا و  ناطلس  شنارسپ  وا  زا  دعب 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 261 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


يارما زا  ق ). ه .  882 - 872  ) کـیب نـسح  ریما  کــچوک و  رل  ناــکباتا  زا  ق ). 873 ه .  ) یـسابع متـسر  هاش  اب  تسا  رـصاعم  دیعـس  وبا 
. ولنویوقارق يارما  زا  ق ). 873 ه . - 872  ) هاشناهج رسپ  ازریم  یلعنسح  و  ق ). 872 ه . - 839  ) فسوی ارق  رسپ  هاشناهج  ولنویوققآ و 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  نامزنآ  رگید  ياهروشک  رد  وا  نارصاعم  دیعس و  وبا  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
374 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 1644 م - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
سـسؤم دندرک . ییاورنامرف  یلهد  رد  یتدم  مان  نیمه  هب  ياهلـسلس  تبـسانم  نیمه  هب  تسا و  یئاجلغ  هنغافا  زا  ياهلیبق  مان  يدول  یلهد :

.( 1489 م - 1451  ) تسا يدول  لولهب  هلسلس  نیا 
نیرخآ حـتف ، نیا  داد . رارق  دوـخ  تختیاـپ  ار  اـجنآ  تفرگ و  ار  هینطنطـسق  ق ). 857 ه . . ) لاس 1453 م رد  حتاف  دـمحم  ناطلـس  ینامثع :

دیدج نورق  يادـتبا  ار  نآ  ناییاپورا ، اپورا ، خـیرات  اصوصخم  خـیرات ، رد  نآ  قیمع  مهم و  ریثأت  لیلد  هب  تسا و  اطـسونورق  مهم  هثداح 
نیب دروـخرب  نیلوا  داد . يور  مداـصت  نسح  نوزوا  وا و  نیب  هنوگنیدـب  تـفرگ و  ار  ناـکلاب  كاـخ  رتـشیب  دـمحم  ناطلـس  دنرامـشیم .

. دش عقاو  يو  رصع  رد  زین  رصم  کیلامم  اهینامثع و 
. دوب ولنویوقارق  نانامکرت  ورملق  زا  یئزج  لاس 1467 م . ات  قارع  قارع :

.( 1610 م - 1392 . ) درکیم تنطلس  ییهلسلس  نامزنیا  رد  هرک  هریزجهبش  رد  هرک :
.( 1469 م - 1436 . ) دوب یجلخ  دومحم  اولام ، هاشداپ  اولام :

نوزفازور تردق  ربارب  رد  ماجنارس  هلسلس  نیا  1451 م ). .( ) ق 855 ه . . ) تسا دیوملا  نیسح  نامزنیا ، رد  نمی  نایلوسر  ياورنامرف  نمی :
«1 . » دش ضرقنم  رهاط  ینب  يارما 

اقیرفا

زا یکی  طـسوت  لاـس 1460 م . رد  دراد . تعـسو  عبرم  رتـمولیک  رازه  زا 72  شیب  تسا و  اـقیرفا  برغم  رد  نوئلاریـس  روـشک  نوـئلاریس :
. داهن مان  تسا ، ریش  يانعم  هب  هک  نوئلاریس  ار  هیحان  نیا  ياههوک  دش و  فشک  یلاغترپ  نایهاپس 

ناونع هب  ادتبا  رد  هک  تسا  ییحی  ایرکز  وبا  هلمج  زا  دنتشاد ، تسد  رد  ار  روما  مامز  شکارم  رد  ساطو  ینب  يارما  نامزنیا  رد  شکارم :
اب 1458 م ).  ) يرجه لاس 862  رد  دیدرگ و  بوصنم  دوب ، هدیسرن  دشر  نس  هب  زونه  هک  ینیرم  مود  قحلا  دبع  تنطلس  تباین 

______________________________

تاـقبط یجرزخ . فیلأـت  ناـیلوسر ، راـبخا  یف  ؤـلؤل  دوـقعلا  نوـیترت . س . ملق آ . هب  ناـیلوسر  هلاـقم  مالـسا ، فراـعملا  ةریاد  ر ك . (. 1)
. روابماز فیلأت  نارایرهش ، افلخ و  همانبسن  لوپ . یلناتسا  فیلأت  مالسا ، نیطالس 

375 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش هتشک  اما  دریگب ، تسد  رد  ار  روما  مامز  لقتسم  روطهب  هک  درک  یعس  ینیرم  قحلا  دبع  تخادرپ . گنج  هب  اهیلاغترپ 

يرجه لاس 865  رد  1453 م .). .( ) ق 857 ه .  ) تسا لانیا  نیدلا  فیس  نامثع و  نیدلا  رخف  نامزنیا  رد  یجرب  کیلامم  ياورنامرف  رصم :
. دنتشاد تسد  رد  ار  تردق  مدقشوخ  نیدلا  فیس  دمحا و  نیدلا  باهش  (1460 م ).

هب روما  مامز  1468 م ).  ) يرجه لاس 873  رد  تسا . اغب  رومیت  کیب و  لب  نیدلا  فیـس  1468 م ).  ) يرجه لاس 872  رد  ود  نیا  نیشناج 
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. داتفا کیب  تیاق  نیدلا  فیس  تسد 
تنطلـس نارود  رد  رجین  تلود  ساسا  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  نویلیم  کی  زا  شیب  هک  تسا  اـقیرفا  یبرغ  ياـهروشک  زا  رجین  رجین :

.(. 1492 م - 1465  ) دش هداهن  یلع  ینوس 

اپورا

لاس رد  تبقاع  دیدرگ . بوصنم  ینامثع  تلود  هیلع  یبهذم  گنج  یهدنامرف  هب  کیب  ردنکسا  پاپ ، نامرف  هب  لاس 1457 م . رد  ینابلآ :
. دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  روشک  نآ  درک و  زاغآ  ینابلآ  اب  ار  دوخ  گنج  نیمود  مود  دمحم  ناطلس  1466 م .

.(. 1458 م - 1416  ) تسا مجنپ  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاشداپ  نوگارآ :
.(. 1493 م - 1440  ) تسا موس  کیردرف  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناملآ :

. درک يراذگجات  مر  رد  لاس 1452 م . رد  هک  تسا  يروتارپما  نیرخآ  يو  تسا . موس  کیردرف  نامزنیا  رد  شیرتا  ياورنامرف  شیرتا :
زا یکی  جاودزا  نیا  تخاس . مهارف  ینوگروبود  يرام  اب  دش  فورعم  لوا  نایلیمیسکام  هب  اهدعب  هک  ار  شرـسپ  جاودزا  هلیـسو  کیردرف 

. دـش شیرتا  هسنارف و  نیب  ینالوط  تباقر  أشنم  زین  شیرتا و  رد  كروبـسباه  نادـناخ  رارقتـسا  ببـس  اریز  تسا ، اپورا  خـیرات  مهم  عیاقو 
. دوب تلصو  نیمه  هجیتن  اپورا  زا  يدایز  تمسق  رب  گروبسباه  نادناخ  يالیتسا  دیدرت  نودب 

تنطلس مجنپ  يرنه  رسپ  مشش  يرنه  ناتسلگنا  رد  ناتسلگنا : 1516 م ). - 1452 . ) تسا مجنپ  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاشداپ  ایناپسا :
ردپ هتفه  دنچ  زا  سپ  دیـسر و  ناتـسلگنا  تنطلـس  هب  ردپ  گرم  زا  دعب  یگلاس  کی  رد  لاس 1422 م . رد  1471 م ). - 1421 . ) درکیم

وا هب  زین  هسنارف  تنطلس  تشذگرد و  هسنارف  هاشداپ  مشش  لراش  شگرزب 
376 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیسر
تـسد هب  ار  روشک  روما  هک  دمآرب  ددـص  رد  كروی  فآ  دراچیر  لیلد  نیمه  هب  دـش و  راچد  ساوح  لالتخا  هب  يرنه  لاس 1453 م . رد 
نادـناخ رد  تنطلـس  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه  دروآ ، ایندـب  يرـسپ  دـنزرف  يرنه  رـسمه  وژناد  تیرگراـم  هک  تشذـگن  يرید  اـما  دریگ ،

. دنامب یقاب  رتسکنل 
نیا تشادن ، يرگید  هراچ  نوچ  هکلم  دـش . هنطلـسلا  بیان  دراچیر  دـشاب ، رامیب  هاشداپ  هک  مادام  ناملراپ ، بیوصت  اب  لاس 1454 م . رد 
ینلع گنج  لاس 1455 م . رد  دش و  علخ  تنطلـس  تباین  ماقم  زا  دراچیر  تفای ، دوبهب  یکدـنا  هاش  هکنیا  درجم  هب  یلو  تفریذـپ ، ار  رما 

نادناخ ود  زا  کیره  صخـشم  ناشن  کیره  هک  خرـس  لگ  نارادفرط  دیفـس و  لگ  ناراداوه  نایم  ینعی  كروی ، رتسکنل و  نادـناخ  نیب 
توافت یب  هثداح  نیا  ربارب  رد  یلک  روطهب  مدرم  دندوب ، دربن  رد  رگیدـکی  اب  فارـشا  ياههداوناخ  هک  لاس  تدم 30  رد  تفرگرد . دوب ،

. دندوب
نیرتدـنمتورث هک  کـیوراو  فآ  تنک  هب  شنارادـفرط  تساـیر  دیـسر و  تکـاله  هب  يدربن  رد  لاـس 1460 م . رد  كروی  فآ  دراـچیر 

لاس 1455 م. رد  يو  دش ، راذگاو  دوب  روشک  رادلویت 
. دوب هسنارف  كاخ  رد  ناتسلگنا  یفرصتم  هطقن  نیرخآ  هک  دش  هلاک  ردنب  یماظن  مکاح 

فآ دراچیر  شنز  ردارب  ناوج  رسپ  دراودا  تنطلس ، يارب  وا  دزمان  دشاب و  شتـسد  رد  تردق  المع  ناتـسلگنا  رد  هک  دوب  نیا  وا  يوزرآ 
. دـندرک هبلغ  هکلم  رب  كروی  نادـناخ  تفرگرد ، تیرگراـم  هکلم  كروی و  نادـناخ  نیب  هک  يدربـن  رد  لاـس 1461 م . رد  دوب . كروی 
رد عقاو  ینادنز  رد  دیدرگ و  نانمشد  گنچ  ریـسا  يرنه  یتدم  زا  سپ  تفر . دنلتاکـسا  هب  شلاسدرخ  دنزرف  يرنه  قافتا  هب  راچان  هکلم 

فآ لرا  هب  بقلم  لبون  دراچیر  دراودا ، یضاران  يومع  رسپ  1483 م .). - 1461  ) دش ناتسلگنا  هاشداپ  امسر  دراودا  دش و  سوبحم  ندنل 
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دراودا بولغم  یلو  دنتـشگزاب  ناتـسلگنا  هب  عوـلخم  مشـش  يرنه  هکلم  « 1  » وجناوآ تیرگراـم  قاـفتا  هب  تخیرگ و  هسنارف  هب  کـیوراو 
. دندش

هاش مود  تربلآ  رسپ  يو  1457 م ). - 1452 . ) دوب مجنپ  والسیدال  مهوب ، هاش  مهوب :
______________________________

 . Margaret of anjou (. 1)
377 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1471 م - 1458 . ) تسا « 1  » يداربدوپ ژرژ  يو  نیشناج  تسا . ناملآ 
. درک نیمأت  ار  مهوب  یلاها  شیاسآ  هافر و  دوخ  تنطلس  نارود  رد  يو  دومن . ریفکت  ار  وا  مود  سولواپ  پاپ  لاس 1466 م . رد 

.( 1481 م - 1438 . ) تسا مجنپ  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
فرصت ار  نیاتشله  کیوسلـش و  لاـس 1460 م . رد  1481 م ). - 1448 . ) تسا لوا  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاـشداپ  كراـمناد :

. درک سیسأت  ار  گاهنپک  هاگشناد  لاس  نامه  رد  درک و 
.(. 1505 م - 1462  ) تسا ریبک ) ناویا   ) موس ناویا  نامزنیا  رد  هیسور  كود  نیهم  هیسور :

.(. 1453 م - 1448  ) تسا مهدزای  نیطنطسق  نامزنیا  رد  یقرش  مور  روتارپما  یقرش : مور 
هینطنطسق م . لاس 1453  رد  دش و  هتـشک  گنج  رد  نیطنطـسق  تفرگ و  هرـصاحم  رد  ار  هینطنطـسق  حتاف ، دـمحم  ناطلـس  نامز  نامه  رد 

. تسا سنازیب  يروتارپما  نایاپ  هثداح ، نیمه  درک و  طوقس 
. دندرک دوخ  ورملق  همیمض  ار  ناتسبرص  ینامثع  ناکرت  لاس 1459 م . رد  ناتسبرص :

دنار و نوریب  هسنارف  زا  ار  یسیلگنا  دارفا  لاس 1453 م . رد  يو  1461 م ). - 1422 . ) تسا متفه  لراش  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
بلاـط یناوج ، نارود  رد  يو  1483 م ). - 1461 . ) تسـشن تنطلـس  هب  مهدزای  یئول  شرـسپ  وا  زا  دعب  دیـسر . نایاپ  هب  هلاس  دص  گنج 

دوخ تنطلـس  نارود  رد  دنارذگ . دیعبت  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدم  تلع  نیمه  هب  درکیم و  هئطوت  دوخ  ردپ  دض  رب  تارکب  دوب و  تردـق 
. دروآرد یتنطلس  ورملق  وزج  ار  یلعف  هسنارف  روشک  كاخ  همه  ابیرقت  تسکش و  مهرد  ار  لادوئف  فارشا  يایاقب 

ار ناتسهل  روش ) سلجم   ) تید نیتسخن  لاس 1467 م . رد  1492 م ). - 1447 . ) تسا مراهچ  ریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :
. دومن دیئات  ار  فارشا  تازایتما  درک و  دقعنم 

.(. 1457 م - 1444  ) تسا مجنپ  سوالسیدال  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاشداپ  ناتسراجم :
. دوب يدانیوه  شونای  نامزنیا  رد  یعقاو  يامرفمکح 

______________________________

 . Jorje Podebradi (. 1)
378 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندرک فرصت  ار  نانوی  ینامثع  ناکرت  لاس 1456 م . رد  نانوی :

.( 1493 م - 1468 .( ) ق 899 ه . - 873  ) یناکروگ يازریم  دمحا 

هراشا

لاس رد  تسشن و  تنطلس  هب  دنقرمس  رد  ردپ  ياج  هب  يرجه  لاس 873  رد  يو  تسا . ناکروگ  دیعس  وبا  ناطلس  رسپ  ازریم  دمحا  ناطلس 
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لوط يرجه   900 زا 899 - وا  تنطلس  هک  تسشن  شیاج  هب  یناکروگ  دومحم  ناطلـس  تشک و  ار  وا  کبزوا ، ناخ  کبیـش  يرجه   899
ازریم هلـسلس ، نیا  سـسؤم  کیب  نسح  ناـمرف  هب  هک  دـندرکیم  تموکح  ناـجیابرذآ  رد  ولنویوققآ  ناـنامکرت  ناـمز  نیمه  رد  دیـشک 

ناسارخ رد  نامزنیا  رد  هک  ارقیاب  يازریم  نیسح  ناطلس  اب  درک و  هلمح  ناسارخ  هب  رقنسیاب  نبا  دمحم  ناطلـس  ازریم  رـسپ  دمحم  راگدای 
نسح نوزوا  هک  یکمک  ببس  هب  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دش  بولغم  يرجه  لاس 874  رد  نکیل  تخادرپ . گـنج  هب  درکیم ، تموکح 
تاره رب  اتلفغ  ارقیاب  ازریم  نیسح  ناطلس  هک  دییاپن  يرید  اما  درک ، فرصت  ار  تاره  هبلغ و  ارقیاب  نیسح  ناطلـس  رب  رگید  راب  درک ، وا  هب 

زا يو  دش . ناسارخ  هب  ناکبزا  تالمح  راچد  ازریم  نیسح  ناطلس  هک  تشذگن  يدنچ  دش . هتشک  ازریم  راگدای  هثداح  نیا  رد  هک  تخات 
بات هک  زین  يرومیت  ناـمزلا  عیدـب  شرـسپ  دیـشک . لوط  ق ). 911 ه . - 875  ) زا شتموکح  تدـم  هک  تسا  يروـمیت  يارما  نیرتروهـشم 

نیرخآ دـش . هدـنهانپ  هیوفـص  هلـسلس  سـسؤم  لیعامـسا  هاش  هب  تخیرگ و  يرجه  لاس 916  رد  تشادـن ، ناـکبزا  لـباقم  رد  تمواـقم 
، يرومیت يرخآ  يارما  دـمآرد . دـنه  یناکروگ  هاشداپ  رباب  نیدـلا  ریهظ  تمدـخ  هب  هک  تشاد  مان  ازریم  نامز  دـمحم  يرومیت  هدازهاـش 
-872  ) کـیب نسح  ریما  وـلنویوققآ و  يارما  زا  ق ). 873 ه . - 872  ) هاشناهج رسپ  ازریم  یلعنسح  اب  دنرـصاعم  دعب ، هب  دیعـس  وبا  زا  ینعی 

رسپ رقنـسیاب  و  ق ). 896 ه . - 883  ) کـیب نسح  رـسپ  کـیب  بوقعی  و  ق ). 883 ه . - 882  ) نسح ریما  رـسپ  لـیلخ  ناطلـس  و  ق ). 882 ه .
کیب نسح  نبا  دـمحم  ول  روـغا  رـسپ  دـمحا  و  ق ). 902 ه . - 897  ) کـیب نسح  نبا  دوـصقم  رـسپ  متـسر  و  ق ). 897 ه . - 896  ) بوقعی

. کچوک رل  ناکباتا  زا  ق ). 873 ه .  ) یسابع متسر  هاش  ولنویوققآ و  يارما  زا  ق ). 902 ه . - 897)
نیسح ناطلس  دومحم و  ناطلس  ازریم و  دمحا  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

379 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
: تسا حرش  نیا  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  اهنآ  نارصاعم  ارقیاب و 

ایسآ

قنور تاره  نارود  نیا  رد  تشاد و  فرصت  رد  ار  ناتسناغفا  1505 م ). - 1470  ) دوخ تنطلس  نارود  رد  ارقیاب  نیسح  ناطلس  ناتسناغفا :
. تفای

.(. 1644 م - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
هتـشاد ییاورنامرف  رگن  دمحا  تیالو  رد  1632 م . لاس 1490 - زا  هک  تسا  نکد  یفیاوطلا  كولم  زا  ياهلـسلس  هیهاشماظن  هلـسلس  نکد :

ماظن هب  بقلم  تشاد و  ترازو  تمـس  ینمهب  هاگرد  رد  شردـپ  هک  1508 م ). - 1490  ) تشاد مان  هاش  دمحا  هلسلس  نیا  سـسؤم  تسا .
. دش هیهاش  ماظن  هب  فورعم  هلسلس  نیا  تبسانم  نیمه  هب  دوب  يرحب  کلملا 

.(. 1481 م - 1451 . ) درکیم تنطلس  حتاف )  ) مود دمحم  ناطلس  ینامثع ، رد  ینامثع :
.(. 1512 م - 1481  ) دیسر مود  دیزیاب  شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب 

.(. 1910 م - 1392 . ) دوب هرک  هریزجهبش  ياورنامرف  ییهلسلس  نامزنیا  رد  هرک :
. تسا اولام  ناملسم  هاش  نیرتگرزب  يو  هک  1469 م ). - 1436  ) تسا یجلخ  لوا  دومحم  نامزنیا  رد  اولام  هاشداپ  اولام :

. دش سیسأت  ناتسودنه  رد  رباب  نیدلا  ریهظ  طسوت  نایرومیت  هلسلس  1493 م ).  ) يرجه لاس 899  رد  ناتسودنه :
رد دنتـشاد . تموکح  نمی  رد  رـصم  کـیلامم  طـسوت  ناتـسبرع  فرـصت  ناـمز  اـت  دـندش و  ناـیلوسر  نیـشناج  نمی  رد  رهاـط  ینب  نمی :
دبع نیدـلا  جات  لاس  ناـمه  رد  يو  نیـشناج  1478 م ). .( ) ق ه .  883  ) تسا یلع  نیدـلا  سمـش  رهاط ، ینب  هلـسلس  ياورنامرف  نامزنیا 

. تسا رماع  نیدلا  حالص  رفاظلا  کلملا  يدعب ، رادمامز  روصنم و  باهولا 
.( 1517 م - 1488 .( ) ق 923 ه . - 894)
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380 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اقیرفا

. تسا موس  ییحی  ایرکز  وبا  نامزنیا  رد  صفح  ینب  هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
.( 1493 م .( ) ق 899 ه . . ) تسا مجنپ  دمحم  هللا  دبع  وبا  يو  نیشناج  1488 م ). .( ) ق (893 ه .

رگید هاشداپ  رب 72  ناج  رتسرپ  مانب  نیمزرـس  نآ  هاشداپ  هلمج  زا  تشاد ، جاور  هشبح  روشک  هرابرد  یتاعیاش  اپورا  یلاـها  نیب  رد  هشبح :
هک دندش  نآ  رب  ییاپورا  ناگدنیوپ  تاعیاش  نیمه  جاور  رثا  رب  تسا . وا  ورملق  همیمـض  زین  ناتـسودنه  نیا  رب  افاضم  دنکیم و  تموکح 

دـش و هشبح  دراو  لاـس 1490 م . رد  هک  درب  ماـن  ناوتیم  ار  « 1  » وئایلیووک نانآ ، هلمج  زا  دـنبای . هار  روکذـم  هاش  راـبرد  هب  کـیدزن  زا 
. دومن سوگنای  هشبح ، ياورنامرف  میدقت  ناج  رتسرپ  هب  باطخ  لاغترپ  هاشداپ  مود  ناژ  فرط  زا  ياهمان 

طـسوت هلـسلس  نیا  تسا . نیرم  ینب  درف  نیرخآ  هک  1470 م ). .( ) ق 875 ه .  ) تسا فیرـش  نامزنیا  رد  نیرم  ینب  ياورناـمرف  شکارم :
تنطلـس ساف  رد  1473 م ).  ) يرجه لاس 877  رد  خیـشلا  هب  بقلم  یـسأطو  لوا  دـمحم  دـش . ضرقنم  سأطو  مانب  ینیرم  لـیابق  زا  یکی 

. دروآ ردب  دوب ، یسیردا  يافرش  فرصت  رد  هک  ار  رهش  نآ  درک و  مالعا  ار  دوخ 

اپورا

.( 1479 م - 1458 . ) تسا مود  ناوخ  نامزنیا  رد  نوگارآ  هاش  نوگارآ :
لاس 1486 رد  هک  تسا  لوا  نایلیمیسکام  شرسپ  يو  نیـشناج  1493 م ). - 1440 . ) تسا موس  کیردرف  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناـملآ :

اهیناملآ يوزرآ  هک  یتکوش  دجم و  يایور  هب  ماجنارس  تفای و  روتارپما  ناونع  1519 م . لاس 1493 - زا  درک و  يراذگجات  ناملآ  رد  م .
. دناشوپ لمع  هماج  دوب 

هاشداپ مهدزناپ  یئول  دـض  رب  لراـش ، شردـپ  گرم  زا  سپ  هک  تفاتـش  ینوگروب  ود  يراـم  شدزماـن  يراـی  هب  يدـالیم  لاـس 1477  رد 
. درک جاودزا  يرام  اب  دش و  زوریپ  نایوسنارف  رب  « 2  » تاگنیگ دربن  رد  هسنارف  هب  ندیسر  زا  دعب  دوب . هدرک  دادمتسا  وا  زا  هسنارف 

______________________________

 . Kovilyao (. 1)
 . Guinegatte (. 2)

381 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناکرت کیردرف ، نامز  رد  تخاس . مهارف  نایمور  هاش  ناونع  هب  ار  نایلیمیسکام  باختنا  هلیـسو  موس  کیردرف  لاس 1486 م . رد  شیرتا :
. دوب رادروخرب  يدایز  ذوفن  تردق و  زا  اپورا  رد  شیرتا  کیردرف ، رسپ  نایلیمیسکام  نارود  رد  نکیل  دنتخات و  شیرتا  هب  اهراجم  و 

. تشذگرد لاس 1493 م . رد  موس  کیردرف 
: دمآ دوجو  هب  ریز  حرش  هب  ایناپسا  دحاو  تلود  يرومیت  دیعس  وبا  رسپ  دمحا  ناطلس  تنطلس  نارود  رد  ایناپسا :

جاودزا ددـص  رد  لیتساک  هاشداپ  مراهچ  يرناه  تخت  جات و  ثراو  رهاوخ و  لیتساکود  لبازیا  ناوج ، مناـخ  هدازهاـش  لاس 1469 م . رد 
یکی دندوب ، وا  راتـساوخ  رگید  هدازهاش  ود  نیا ، رب  هوالع  دـنیزگرب . يرـسمه  هب  ار  لاغترپ  هاشداپ  وا  هک  تشاد  هدـیقع  شردارب  دـمآرب .
مزالم شیـشک  ورنیا  زا  دوب و  هدـیدن  ار  اهنآ  لبازیا  نوگارآ . تخت  جات و  ثراو  دـنانیدرف  يرگید  مهدزای و  یئول  هسنارف  هاشداپ  ردارب 

. داتسرف نوگارآ  هسنارف و  رابرد  هب  ار  دوخ 
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عالطا وا  هب  دنانیدرف  يارب  یمایپ  نمض  لبازیا  لیلد  نیمه  هب  دمآرب . دنانیدرف  اب  جاودزا  ددص  رد  لبازیا  شیشک ، فیـصوت  ربانب  ماجنارس 
. دریذپیم ار  شجاودزا  تساوخرد  هک  داد 

. دنک جاودزا  لاغترپ  هاشداپ  اب  دیاب  هک  درک  دیدهت  ار  لبازیا  لیتساک ، هاشداپ  يرناه  نکیل 
جاودزا دـقع  هب  ار  لبازیا  دـیناسر و  دـیلودالاو  خاک  هب  ار  دوخ  دـنانیدرف  رگید  فرط  زا  تخیرگ . دـیلودالاو  خاک  هب  تفریذـپن و  لبازیا 

رب لمع  رد  هکلب  ناونع ، رظن  زا  اهنت  هن  وا  يرناه ، گرم  زا  دـعب  هک  دـش  هداد  یبتک  تنامـض  لبازیا  هب  جاودزا  دادرارق  رد  دروآرد . دوخ 
. تشاد دهاوخ  دنانیدرف  ار  لیتساک  هاشداپ  ناونع  یلو  درک  دهاوخ  تنطلس  لیتساک 

هتخیر ایناپـسا  گرزب  روشک  هدولاش  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  دندش و  دحتم  رگیدکی  اب  نوگارآ  لیتساک و  روشک  ود  هک  دوب  تهج  نیدب 
. دش

لاس 1493 رد  داهن . انب  ار  ایناپسا  يروتارپما  هک  دوب  بملک  فتـسیرک  تمه  هب  اکیرما  دیدج  هراق  فشک  لاس 1492 م . هثداح  نیرتمهم 
رد دروآ و  لمع  هب  دوب ، هدرک  فشک  بملک  فتـسیرک  هک  ییاهنیمزرـس  فرـصت  رب  ینبم  ار  مزال  تامادـقا  دـنانیدرف  ایناپـسا  هاـشداپ  م .

. درک ضارتعا  روشک  نآ  هاشداپ  مود  ناژ  دندرکن و  لوبق  اهیلاغترپ  اما  تفرگ . هیضق  نیا  هرابرد  پاپ  زا  ینامرف  لاس  نیمه 
382 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ماجنارـس دوـب ، ناوتاـن  شمارآ  مظن و  يرارقرب  زا  نوـچ  1488 م ). - 1460 . ) تسا موس  زمیج  نامزنیا  رد  دنلتاکـسا  هاـشداپ  دنلتاکـسا :
.(. 1513 م - 1488 . ) دش وا  نیشناج  مراهچ  زمیج  شرسپ  يو  زا  دعب  دش و  هتشک  دنلتاکسا  فارشا  طسوت 

.(. 1483 م - 1461 . ) تسا مراهچ  دراودا  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :
لاس 1470 م. رد  دش . یهتنم  ینلع  گنج  هب  کیوراو  مراهچ و  دراودا  نیب  فالتخا  راک 

ات تشاذگ  دهاوخ  شرایتخا  رد  لوپ  اتدوک  يارب  هک  داد  هدـعو  وا  هب  هسنارف  هاشداپ  مهدزای  یئول  تخیرگ و  هسنارف  هب  ریزگان  کیوراو 
اب تفر و  هسنارف  هاشداپ  لراش  دزن  مراهچ  دراودا  دش و  یلمع  حرط  نیا  دنادرگزاب . تنطلـس  هب  دوب  ینادنز  ندـنل  رد  هک  ار  مشـش  يرنه 

يدنچ مه  يرنه  دش . هتـشک  کیوراو  لاس 1471 م . رد  ماجنارـس  تخاس و  بولغم  ار  کیوراو  درک و  هلمح  ناتـسلگنا  هب  وا  تدعاسم 
. تفگ كرت  ار  هنحص  هشیمه  يارب  رتسکنل  نادناخ  تهج  نیمه  هب  تشذگرد . دعب 

مجنپ دراودا  شرـسپ  يو  تشذگرد  زا  دـعب  درک و  تنطلـس  ضراعم  الب  1483 م ).  ) شگرم ماگنه  اـت  لاس 1471 م . زا  مراـهچ  دراودا 
-1483  ) تسشن تخت  هب  موس  دراچیر  ناونع  هب  دوخ  هک  دش  علخ  تنطلس  زا  دراچیر  شیومع  طسوت  هام  هس  زا  دعب  یلو  دش  وا  نیشناج 

.(. 1485 م
لاس 1485 م. رد  تفای . ناوتیمن  موس  دراچیر  زا  رتوربآیب  ناتسلگنا  خیرات  رساترس  رد 

اب تسناوـت  دوـب ، دــیعبت  رد  کـیوراو ، فآ  تـنک  رب  مراـهچ  دراودا  هـبلغ  ناـمز  زا  هـک  دــنومچیروآ  تـنک  هـب  فورعم  رودوـت ، يرنه 
هتـشک رودوت  يرنه  اب  يریگرد  هجیتن  رد  دراچیر  دزاس . هداـمآ  ناتـسلگنا  هب  هلمح  يارب  ار  یهورگ  هسنارف  یلاـم  کـمک  زا  يرادروخرب 

. دندش ناتسلگنا  جات  تخت و  بحاص  رودوت  نادناخ  ببس  نیمه  هب  دش و 
. تسا 1471 م ). - 1458  ) يدارب دوب  ژرژ  نامزنیا  رد  مهوب  هاش  مهوب :

نیلوا حارط  يو  درک . فرصت  لاس 1470 م . رد  ار  هجنط  1481 م ). - 1438 . ) تسا مجنپ  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاشداپ  لاغترپ :
قیوشت ار  ییاـیفارغج  طاـقن  نیفـشاک  وا  1495 م ). - 1481 . ) تسـشن تنطلـس  هب  مود  ناژ  شرـسپ  يو  زا  دـعب  تسا . لاـغترپ  هماـننوناق 

هماندهع بجوم  هب  ناژ  تسنادیم . تسرپلایخ  يدرم  ار  بملک  فتسیرک  نکیل  درکیم ،
383 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تخانش تیمسر  هب  یبرغ  ياهنیمزرس  رب  ار  ایناپسا  قوقح  سالیس  دروت 
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.( 1481 م - 1448 . ) تسا لوا  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :
دازآ نیرز  يودرا  تعاطا  دنب  زا  ار  دوخ  لاس 1480 م . رد  1505 م ). - 1462 . ) تسا ریبک  ناویا  نامزنیا  رد  وکسم  ياورنامرف  هیـسور :
ثراو ار  وکـسم  لاـس 1453 م . رد  هینطنطـسق  طوقـس  زا  دـعب  درک و  جاودزا  سنازیب  روتارپـما  نیرخآ  هدازردارب  یفوـس  اـب  ناوـیا  درک .

. درک دادملق  قرشم  يروتارپما 
هب ناتـسلگنا  هاشداپ  مراـهچ  دراودا  هک  لاـس 1475 م . رد  1483 م ). - 1461 . ) تسا مهدزاـی  یئول  ناـمزنیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :

نیرواشم و  دوب ، يدادبتـسا  تموکح  هب  لیامتم  رتشیب  يرادروشک  رد  یئول  درک . دـقعنم  یحلـص  نامیپ  وا  اـب  یئول  دیـشک  رکـشل  هسنارف 
رد ار  دوخ  المع  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  وا  اداـبم  هکنیا  مهوت  هب  رمع  رخاوا  رد  درکیم . باـختنا  دـساف  یتح  ماـنمگ و  دارفا  زا  اـبلاغ  ار  دوخ 

.(. 1498 م - 1483 . ) دیسر متشه  لراش  شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  درک . ینادنز  ياهعلق 
يرجه لاس 879  رد  يو  ییاورنامرف  نارود  رد  هک  تسا ، مهدزای  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  هطاـنرغ  رد  رـصن  ینب  ياورناـمرف  نیرخآ  هطاـنرغ :

. دندرک فرصت  ار  هطانرغ  نایحیسم ، (1492 م ).
.( 1792 م - 1447 . ) تسا مراهچ  ریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتسهل :

.( 1516 م - 1490 . ) تسا مود  سوالسیدالوا  نامزنیا ، رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
. تسا 1527 م ). - 1493 « ) 2  » كاپاک انیاوآ  نامزنیا  رد  « 1  » اکنیا روتارپما  ورپ :

______________________________

لاس 1553 رد  دش و  سیسأت  دودـح 1200 م . رد  دوب . یبونج ) ياکیرما   ) ورپ رد  وکـسوک ، نآ  زکرم  هک  يروتارپما  کی  مان  اکنیا  (. 1)
موق نیا  يروتارپما  دنتخاس . دوخ  عیطم  ار  رگید  لیابق  جیردتب  دندوب و  رقتسم  تاعافترا  رد  اکنیا  هلیبق  دیدرگ . ضرقنم  ایناپـسا  طسوت  م .

نیرتیلاع هک  دوب  تلود  نیا  يروتارپما  ناونع  اکنیا  ظفل  دوب و  دـتمم  یلیـش  ات  یلحاـس  ياهتـشد  لوط  رد  روداوکا  یبرغبونج  فرط  زا 
. تفریم رامش  هب  ماقم 

 . Uaynakapak (. 2)
385 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ولنویوقارق ولنویوققآ و  نانامکرت  مراهچ  لصف 

هراشا

راپـسهر دـندرک و  كرت  ار  دوخ  هیلوا  نکاسم  ناـنامکرت ، زا  ياهدـع  لوغم ، ياهیـشکرکشل  یط  ناریا  رد  ناـناخلیا  تموکح  رخاوا  رد 
. دندش رابتعا  تردق و  بحاص  جیردتب  دندرک و  رایتخا  تنوکس  نیرهنلا  نیب  لامش  رد  دندش و  یبرغ  يایسآ 

تسا ولنویوققآ  نانامکرت  يرگید  دندیدرگ و  رقتسم  ناو  هچایرد  لامـش  رد  هک  تسا  ولنویوقارق  هفیاط  تسخن  فیاوط ، نیا  نیرتفورعم 
. دندش نکاس  رکبراید  هیحان  رد  هک 

.( 1514 م - 1467 .( ) ق 920 ه . - 872  ) ولنویوققآ نانامکرت 

هراشا

وا زا  دعب  تفای . سیسأت  دوب ، هدش  بوصنم  رکب  راید  تموکح  هب  رومیت  ریما  بناج  زا  هک  ردنیاب  هفیاط  زا  نامثعارق  تسد  هب  هلـسلس  نیا 
هب ار  تردق  کیب ، یلع  رسپ  کیب  نسح  تبقاع  دنتخادرپ . عازن  هب  رگیدکی  اب  یتدم  نامکرت  کیب  هزمح  نامکرت و  کیب  یلع  شنارـسپ 
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. تفرگ تسد 
تسد هب  يدایز  تردق  ولنویوقارق  هاش  ناهج  رب  هبلغ  زا  سپ  يرجه  لاس 872  رد  يو 

386 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. درک حتف  ار  سیلفت  يرجه  لاس 881  رد  هک  ییاج  ات  دروآ ،

.( 1490 م - 1478 .( ) ق 896 ه . - 883  ) کیب بوقعی  لیلخ و  ناطلس 

وا يرجه  لاس 883  رد  دیروش . وا  رب  کیب  بوقعی  یتیافکیب  رثا  رب  دش و  وا  نیـشناج  لیلخ  ناطلـس  شدنزرف  کیب  نسح  گرم  زا  دعب 
ناطلـس هثداح  نیا  رد  تفر و  ناوریـش  یلاو  راسی  خرف  کمک  هب  يرجه  لاـس 893  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  دوخ  تشک و  ار 

گرم زا  دعب  دندش . ینادـنز  سراف  رختـسا  هعلق  رد  کیب  بوقعی  نامرف  هب  شنادـنزرف  دـش و  هتـشک  يوفـص  لیعامـسا  هاش  ردـپ  ردـیح 
رب هـبلغ  زا  سپ  يرجه  لاس 907  رد  يوفـص  لیعامـسا  هاش  ماجنارـس  دش و  فیعـض  اهنآ  تلود  یلخاد ، فالتخا  لیلد  هب  کیب  بوقعی 

. داد تسکش  نادمه  کیدزن  رد  يرجه  لاس 908  رد  زین  ار  کیب  دارم  نامکرت ، کیب  دنولا 
بیترت نیدب  دش و  هتشک  لیعامسا  نایهاپس  تسد  هب  رکبراید  رد  يرجه  لاس 920  رد  تخیرگ . مور  دالب  هب  دادغب  قیرط  زا  دارم  ناطلس 

. دیسر نایاپ  هب  زین  هلسلس  نیا  يرادمامز  نارود 
رکبراـید و وـلنویوققآ  هلـسلس  ورملق  درک . سیـسأت  ناتـسودنه  رد  ار  هیهاـش  بـطق  هلـسلس  وـلنویوققآ  هلــسلس  باـقعا  زا  یکی  اهدـعب 

«1 . » دوب قارع  سراف و  یتدم  یتح  ناجیابرذآ و 

ولنویوققآ يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 882 ه . کیب 872 - نسح  ریما  . 1
ق. 883 ه . نسح 882 - ریما  رسپ  لیلخ  ناطلس  . 2

ق. 896 ه . کیب 883 - نسح  رسپ  کیب  بوقعی  . 3
ق. 897 ه . بوقعی 896 - رسپ  رقنسیاب  . 4

ق. 902 ه . کیب 897 - نسح  نبا  دوصقم  رسپ  متسر  . 5
ق. 902 ه . کیب 897 - نسح  نبا  دمحم  ولروغا  رسپ  دمحا  . 6

______________________________

نیز فیلأت  كولملا ، براـجت  ناـهبزور . هللا  لـضف  یـضاق  فیلأـت  ینیما ، يارآملاـع  ینارهت . رکب  وبا  فیلأـت  هیرکب ، خـیرات  ر ك . (. 1)
. یعضاو دومحم  نیدلا 

387 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ق. 907 ه . کیب 903 - نسح  نبا  فسوی  رسپ  کیب  دنولا  . 7

ق. 908 ه . کیب 903 - نسح  نبا  بوقعی  رسپ  دارم  ناطلس  . 8

.( 1468 م - 1407 .( ) ق 873 ه . - 810  ) ولنویوقارق نانامکرت 

هراشا
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. تسویپ ریالج  سیوا  ناطلس  تمدخ  هب  هک  تشاد  مان  هجاوخ  مریب  هفیاط ، نیا  سسؤم 
ریما رسپ  هاشناریم  يرجه  لاس 809  رد  فسویارق  دندیسر و  تراما  هب  فسویارق  وا  زا  دعب  دمحمارق و  شرسپ  هجاوخ ، مریب  گرم  زا  دعب 

. داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  زیربت  درک و  فرصت  ار  ناجیابرذآ  داد و  تسکش  ار  رومیت 
. درک فرصت  ار  نیوزق  هواس و  هیناطلس و  دعب  لاس  کی  داد و  تسکش  ار  ناتسجرگ  هاشداپ  ناورش و  ریما  يرجه  لاس 815  رد 

.( 1435 م - 1420 .( ) ق 839 ه . - 823  ) ردنکسا

. دروآردب خرهاش  ازریم  ناسک  تسد  زا  ار  هیناطلـس  يرجه  لاس 832  رد  دش . وا  نیشناج  ردنکسا  شرـسپ  فسویارق ، تشذگرد  زا  دعب 
ناجیابرذآ ردنکـسا  خرهاش ، تعجارم  زا  دعب  تخیرگ . یلوتانآ  هب  دیدن ، دوخ  رد  تمواقم  بات  هک  ردنکـسا  دـمآ ، وا  هلباقم  هب  خرهاش 

يرجه لاس 841  رد  تخیرگ و  ناوجخن  هب  دروخ و  تسکـش  ردنکـسا  رابنیا  دش ، وا  اب  گنج  مزاع  خرهاش  رگید  راب  درک . فرـصت  ار 
. دش هتشک  دوخ  رسپ  تسد  هب 

.( 1467 م - 1435 .( ) ق 872 ه . - 839  ) فسویارق هاشناهج 

لاس 850 رد  درک و  بولغم  ار  ناـیجرگ  يرجه  لاس 844  رد  دش . ردپ  نیشناج  هاشناهج  خرهاش ، نامرف  هب  ردنکـسا  ندش  هتـشک  زا  دعب 
زین ار  تاره  يروـمیت  هلودـلا  ءـالع  ازریم  رب  هـبلغ  زا  سپ  يرجه  لاس 862  رد  دـش . یلوتـسم  ناـمرک  سراـف و  مجع و  قارع  رب  يرجه 

. دش هتشک  گنج  نیا  رد  هک  دش  ولنویوققآ  کیب  نسح  یبوکرس  مزاع  يرجه  لاس 872  رد  درک . فرصت 
388 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1468 م - 1467 .( ) ق 873 ه . - 872  ) ازریم یلعنسح 

بولغم يرجه  لاس 873  رد  دیـسر و  تنطلـس  هب  هاشناهج  شردـپ  لتق  زا  دـعب  هک  تسا  ولنویوقارق  نادـناخ  ریما  نیرخآ  ازریم  یلعنـسح 
ياههچایرد لامش  رد  ولنویوقارق  نانامکرت  تردق  زکرم  دیدرگ . ضرقنم  ولنویوقارق  هلـسلس  بیترت  نیدب  هک  دش  ولنویوققآ  کیب  نسح 

. دناهداد طسب  نآ  رواجم  یحاون  ناجیابرذآ و  رب  ار  دوخ  تردق  اجنآ  زا  تسا و  هدوب  هیمورا  ناو و 

ولنویوقارق يارما  يرادمامز  تدم  مان و 

ق. 823 ه . دمحم 810 - رسپ  فسویارق  . 1
ق. 839 ه . فسویارق 823 - رسپ  ردنکسا  . 2
ق. 872 ه . فسویارق 839 - رسپ  هاشناهج  . 3

ق. 873 ه . هاشناهج 872 - رسپ  ازریم  یلعنسح  . 4
389 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1735 م - 1499 .( ) ق 1148 ه . - 905  ) هیوفص هلسلس  مجنپ  لصف 

ةراشا
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بهذم نتفای  تیمـسر  یلم و  تدـحو  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  تیمها  زیاح  رظن  دـنچ  زا  ناریا  لاسنهک  خـیرات  رد  هیوفـص  هلـسلس  روهظ 
ینادیرم ياراد  دوب و  دوخ  نامز  یمان  يافرع  زا  هک  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  هب  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  تسا . عیانـص  رنه و  یقرت  هعیش و 

ناریا رد  هنغافا  هک  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  ینعی  نآ ، زا  سپ  رمتـسم و  روطهب  يرجه   1135 لاس 905 - دودح  زا  هک  دـنبوسنم  دوب ، دایز 
نت دنچ  زین  ردان  زا  دعب  یتح  دناهدرک و  تنطلس  ناریا  رد  یمسر  روطهب  هاش ) ردان  سولج  لاس   ) يرجه لاس 1148  ات  دندرک ، تموکح 

حتفلا وبا  دننام  یئارما  تسد  هچیزاب  تقیقح  رد  دناهتـشاد و  تنطلـس  یتدم  امـسا  ناهفـصا  ناسارخ و  رد  هلـسلس  نیا  هب  بوسنم  دارفا  زا 
. دناهدوب راجاق  ناخ  نسح  دمحم  دنز و  ناخ  میرک  يرایتخب ، ناخ 

390 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1523 م - 1499 .( ) ق 930 ه . - 905  ) لیعامسا هاش 

هراشا

يرگید زا  دعب  یکی  ار  نامرک  دزی و  ناهفصا ، يرجه  لاس 905  رد  هک  تسا  ردیح  ناطلس  دنزرف  لیعامسا  هاش  هیوفص ، هلسلس  سـسؤم 
يرجه لاس 916  رد  تخاس و  جراخ  ولنویوققآ  نادناخ  فرصت  زا  ار  رکبراید  دادغب و  يرجه  لاس 914  رد  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب 

هب يرجه  لاس 917  رد  دـناسر . نوحیج  ات  ار  دوخ  ورملق  دودـح  تسکـش و  ار  وا  تسکـش و  ار  کبزا  ناـخ  کبیـش  ورم  داـبآرهاط  رد 
. دش ناکبزا  زاتوتخات  شوختسد  اددجم  ناسارخ  دروخ و  تسکش  ناکبزا  زا  نکیل  دیشک ، رکشل  رهنلا  ءاروام  هب  رباب  نیدلا  ریهظ  قافتا 

گنفت پوت و  هب  زهجم  ینامثع  نایهاپـس  نوچ  دـیگنج و  ینامثع  هاشداپ  ناخ  میلـس  ناطلـس  اب  ناردـلاچ  تشد  رد  يرجه  لاس 920  رد 
هب اما  دمآرد  میلس  ناطلس  فرصت  هب  زیربت  هجیتن  رد  دندروخ و  تسکـش  دندوب ، نیـشتآ  حالـس  دقاف  هک  لیعامـسا  هاش  نایهاپـس  دندوب ،

ار زیربت  رگید  راب  لیعامسا  هاش  دش و  زیربت  هیلخت  هب  روبجم  يو  دمآ ، شیپ  ینامثع  تلود  يارب  ناکلاب  كاخ  رد  هک  ییاهیریگرد  ببس 
. تشذگرد ناجیابرذآ  بارس  رد  دش و  رامیب  یکش  دودح  رد  يرجه  لاس 930  رد  تفرگ و 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  لوا  لیعامسا  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

شورملق تنطلس ، رخاوا  رد  تشاد و  فرصت  رد  ار  ناتسناغفا  1505 م ). - 1470  ) دوخ تنطلس  نارود  رد  ارقیاب  نیسح  ناطلس  ناتسناغفا :
فرصت ار  لباک  لاس 1503 م . رد  رباب  نیدلا  ریهظ  تفرگ و  رارق  دـندوب  اهنآ  تیعبت  تحت  هک  یناکبزا  ینابیـش و  نادـناخ  دـیدهت  دروم 

. دوب دنه  نایرومیت  فرصت  تحت  لاس  بیرق 200  رهش  نیا  درک و 
.(. 1644 م - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

تسا لوا  هاش  ناهرب  شرـسپ  يو  نیـشناج  1508 م ). - 1490 . ) تسا هاش  دـمحا  نامزنیا  رد  هیهاشماظن  هلـسلس  زا  نکد ، هاـشداپ  نکد :
. دش یمسر  بهذم  هعیش  بهذم  يو  نامرف  هب  هک  1552 م ). - 1508)

391 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ردارب وا و  نیب  ردـپ ، گرم  زا  دـعب  دوب . هیـساما  تلاـیا  مکاـح  شردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  مود  دـمحم  ناطلـس  رـسپ  مود  دـیزیاب  یناـمثع :

سیسأت درک . تنطلـس  1512 م . زا 1481 - دـش و  رجنم  دـیزیاب  يزوریپ  هب  ماجنارـس  هک  داتفا  فـالتخا  تردـق  رـس  رب  مج  شرتکچوک ،
ود نامز  نیمه  رد  هک  دیدرگ  یلخاد  گنج  راتفرگ  ینامثع  تکلمم  دیزیاب  تنطلس  نارود  رد  داد . يور  نامز  نیمه  رد  هیوفـص  هلـسلس 
لاس رد  راچان  دیزیاب  میلس ، هب  اهيرچینی  لیامت  تلع  هب  دندمآرب و  دوخ  تیعقوم  میکحت  ددص  رد  میلـس  دمحا و  دیزیاب ، نارـسپ  زا  نت 
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. تشذگرد لاس  نامه  رد  درک و  يریگهرانک  تنطلس  زا  میلس  عفن  هب  1512 م .
هب بقلم  نامیلس  ناطلس  شرـسپ  هب  تنطلـس  يو  زا  دعب  1520 م ). - 1512  ) تسشن تخت  هب  لوا  میلـس  ناطلـس  مود  دیزیاب  گرم  زا  دعب 

لاس 1522 م. رد  ینعی  داد ، رارق  دوخ  ناـشخرد  تاـیلمع  عاعـشلا  تحت  ار  ناـخ  میلـس  تاـحوتف  يو  1566 م ). - 1520 . ) دیسر ینوناق 
. دنار دوخ  مکحتسم  عقاوم  زا  ار  سدر  هریزج  يارما 

هک ياهماندهع  دانتسا  هب  1519 م ).  ) يرجه لاس 926  رد  دمآرد . یلاغترپ  كرکوبلآ  وسنوفلآ  فرصت  هب  نامع  لاس 1506 م . رد  نامع :
. دروآ تسد  هب  ار  زمره  هریزج  تیکلام  درک ، دقعنم  لیعامسا  هاش  اب 

.( 1910 م - 1393 . ) درکیم تنطلس  ییهلسلس  هرک  رد  هرک :
شرـسپ يو  زا  دـعب  داهن و  انب  ار  هرگآ  لاس 1504 م . رد  1517 م ). - 1489 . ) تسا يدول  ناخ  ردنکـسا  نامزنیا  رد  يدول  هاـش  يدول :

.(. 1562 م - 1517  ) تسشن تنطلس  هب  يدول  میهاربا 
يادتبا تسا . یجلخ  نیدـلا  رـصان  رـسپ  يو  1531 م .). - 1511  ) تسا یجلخ  مود  دومحم  اولام  ناـیجلخ  هلـسلس  ناطلـس  نیرخآ  اولاـم :

هبلغ زا  هک  لاس 1517 م . رد  دمآ و  قئاف  شتالکشم  رب  ماجنارس  یلو  تشذگ  تنطلس  نایعدم  ریاس  ناردارب و  ياهیـشکرس  اب  وا  تنطلس 
. درک رارف  تارجگ  هب  دوب ، هدش  هتسخ  ناودنه 

دندرک فرصت  ار  دنقرمس  ناکبزا ، 1500 م ).  ) يرجه لاس 906  رد  تسا . رباب  نیدلا  ریهظ  نامزنیا  رد  نایرومیت  ياورنامرف  ناتسودنه :
. دش جراخ  شتسد  زا  يو  یثوروم  كالما  مامت  بیترت  نیا  هب  و 

392 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاس رد  دنک . دوخ  ورملق  همیمض  زین  ار  ناتـسودنه  هک  دمآرب  ددص  رد  سپـس  درک و  فرـصت  ار  لباک  1503 م ).  ) يرجه لاس 909  رد 

. درک ریخست  ار  روهال  1523 م ).  ) يرجه لاس 930  رد  راهدنق و  1521 م ).  ) يرجه  928
اهیرصم اب  گنج  رد  هک  1517 م ). - 1488 .( ) ق 923 ه . - 894 ، ) تسا رماع  نیدلا  حالص  نامزنیا  رد  رهاط  ینب  هلسلس  ياورنامرف  نمی :

. دیدرگ ضرقنم  ینامثع  ناکرت  رصم و  کیلامم  طسوت  هلسلس  نیا  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  دش . هتشک 

اقیرفا

ریازجلا لک  تموکح  ینعی  یگیبرلگیب  تمـس  هب  ینامثع  ناطلـس  نامرف  هب  هسوربرب  نیدلا  ریخ  1519 م ).  ) يرجه لاس 925  رد  ریازجلا :
. دش بوصنم 

رد تخادنا . ناناملـسم  هیلع  هشبح  اب  يدادرارق  دـقع  رکف  هب  ار  لاغترپ  رابرد  هشبح ، هب  دوخ  رفـس  رب  ینتبم  وئایلیووک  ياهـشرازگ  هشبح :
هب فورعم  دمحم  نبا  دمحا  هک  تشذگن  يرید  تسب . ینامیپ  تقو  سوگن  اب  دـش و  هشبح  مزاع  لاغترپ  رابرد  زا  يریفـس  لاس 1520 م .

يرای هب  لاغترپ  هاشداپ  هک  ار  ینایهاپـس  درک و  هلمح  هشبح  رب  ینامثع  تلود  ياـشاپ  یناـبیتشپ  تیاـمح و  اـب  یلاـموس  ياورناـمرف  نارگ 
. درک يریگولج  نامجاهم  تفرشیپ  زا  نارگ  دمحم  نبا  دمحا  گرم  اما  داد ، تسکش  دوب ، هداتسرف  سوگن 

. دنداد رارق  یقرش  ياقیرفا  هب  دوخ  تازواجت  هاگیاپ  ار  اجنآ  دندرک و  فرصت  ار  رابگنز  اهیلاغترپ  لاس 1503 م . رد  رابگنز :
. تسا دیعسلا  نبا  لوا ، دمحم  نامزنیا  رد  شکارم ، نایسأطو  ياورنامرف  شکارم :

.(. 1500 م .( ) ق (906 ه .
زا شیب  دیسر  تنطلس  هب  هک  ینامز  1517 م .). - 1500 .( ) ق 922 ه . - 906  ) تسا يروغوسناق  یجرب  کیلامم  نامزنیا  ياورنامرف  رصم :

ناتـسودنه زا  هک  ییاـهالاک  زا  هک  دوب  یکرمگ  قوقح  روـشک ، دـمآرد  مهم  عباـنم  زا  یکی  يو  يرادـمامز  نارود  رد  تشاد . لاـس   60
. دشیم تفایرد  دیدرگیم ، لمح  اپورا  هب  ماش  رصم و  قیرط  زا  دشیم و  رداص 
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قیرط زا  يرتنازرا  رگید و  هار  ندرک  ادیپ  ددص  رد  لاغترپ  تلود  هک  تسا  تلع  نیمه  هب 
393 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیدرگ قفوم  هار  نیا  رد  اماگودوکساو  ماجنارس  دمآرب و  دنه  هب  ایرد 
هک يوفص  لوا  لیعامسا  هاش  اب  یناهنپ  دوب ، كانمیب  لوا  میلـس  ناطلـس  زا  هک  وسناق  تفرگ . رارق  اهینامثع  هجوت  دروم  رـصم  مایا  نیا  رد 

هناهب هب  وسناق  دوب ، هدش  لیعامسا  هاش  اب  گنج  مزاع  لوا  میلس  ناطلـس  هک  يرجه  لاس 922  رد  دش و  دحتم  دوب ، ینامثع  هاشداپ  نمشد 
بلح لامش  رد  عقاو  قیاد  رد  دیدرگ و  علطم  وسناق  فده  تین و  زا  میلـس  ناطلـس  نکیل  تفر و  بلح  هب  ناوارف  یهاپـس  اب  يرگیجنایم 

. دمآرد میلس  ناطلس  فرصت  هب  هرهاق  دش و  هتشک  وسناق  دندروخ . تسکش  یتخس  هب  وسناق  نایهاپس 
.(. 1529 م - 1493 . ) تسا هکنینوس  لارنژ  نامزنیا  رد  رجین  هاشداپ  رجین :

اپورا

قلطم ياورنامرف  موس ، کیردرف  شردـپ  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  1519 م ). - 1486  ) تسا نایلیمیـسکام  نامزنیا  رد  ناملآ  هاش  ناـملآ :
يارب تسیابیم  دـندوب  باختنا  قح  ياراد  هک  یناگدازهاش  نایلیمیـسکام  تشذـگرد  زا  دـعب  دوبن . پاپ  لوبق  دروم  فاصوا  نیا  اـب  دوب .

و تشاد ، يدنمورین  يابقر  لراش  اما  دوش ، وا  نیـشناج  يو  هداون  لراش  كودیـشرآ  دوب  رارق  دـندمآیم و  مهدرگ  يو  نیـشناج  باختنا 
لراش كودیشرآ  اب  تشونرس  فاصوا  نیا  اب  دندوب . وا  بیقر  ناتسلگنا  هاشداپ  متفه  يرنه  نینچمه  هسنارف ، هاشداپ  لوا  ياوسنارف  هژیوب 
قافتا هب  ات  دندش  تروفکنارف  ياسیلک  دراو  دندوب ، باختنا  قح  ياراد  هک  یناگدازهاش  نئوژ 1519 م . متشه  تسیب و  رد  و  درک ، يرای 

. دننک باختنا  نایلیمیسکام  تخت  هب  سولج  يارب  ار  كروبسباه  لراش  كودیشرآ  ارآ 
لاس 1519 م. رد  هک  تسا  لوا  نایلیمیسکام  شیرتا  نامزنیا  ياورنامرف  شیرتا :

نادناخ روتارپما  نیرتگرزب  مجنپ  لراش  تشاذگ . ثرا  هب  لوا  دنانیدرف  مجنپ و  لراش  دوخ ، ياههون  يارب  ار  یعیـسو  ورملق  تشذگرد و 
1525 م. لاس 1520 - زا  هک  دمآ  دیدپ  یعامتجا  ياهشروش  هلسلس  کی  نک ) لراش   ) لراش يروتارپما  هرود  رد  تسا . گروبسباه 

. دش رجنم  ارما  هبلغ  هب  ناملآ  رد  يزکرم و  تلود  يزوریپ  هب  ایناپسا  رد  تشاد و  همادا 
رد 1516 م .). - 1452  ) تسا لوا  لبازیا  مجنپ و  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاشداپ  ایناپسا :

394 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هسنارف ناتسلگنا و  يارب  يردتقم  بیقر  ییایرد  يورین  ظاحل  زا  سلطا  سونایقا  رد  ایناپسا  دمآرد . ایناپسا  فرـصت  هب  لپان  لاس 1504 م .
تیکلام زا  هتـشذگ  يو  1556 م ). - 1516 . ) دیـسر نک  لراش  هب  فورعم  مجنپ  لراش  شاهون  هب  تنطلـس  يو  زا  دـعب  تفریم . رامـش  هب 

گروبمازکول دنله ، اقیرفا ، رد  ایناپسا  تارمعتسم  لیسیس و  ایناپسا و  دننام  دوب ، هدیسر  وا  هب  ثرا  هب  ردام  ردپ و  زا  هک  عیسو  ياهنیمزرس 
. دش باختنا  زین  ناملآ  يروتارپما  هب  لاس 1520 م . رد  شیرتا ، و 

. دش ریخست  اهییایناپسا  تسد  هب  ابوک  هریزج  يدالیم  لاس 1511  رد 
متفه يرنه  رتخد  رودوت  تیرگرام  اب  لاس 1502 م . رد  1513 م ). - 1488 . ) تسا مراهچ  زمیج  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :

. دش هریت  دنلتاکسا  ناتسلگنا و  روشک  ود  طباور  دیسر ، ناتسلگنا  تنطلس  هب  متشه  يرنه  هک  ینامز  یلو  درک  جاودزا  ناتسلگنا  هاشداپ 
. دش هتشک  دروخ و  تسکش  نکیل  درب  هلمح  ناتسلگنا  هب  زمیج  لاس 1513 م . رد 

.( 1542 م - 1513 . ) تسا مجنپ  زمیج  يو  نیشناج 
دش و رتسکنل  نادناخ  سیئر  مشـش  يرنه  گرم  زا  دعب  يو  1509 م .). - 1485  ) تسا متفه  يرنه  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاش  ناتـسلگنا :
ار رتسکنل  كروی و  نادـناخ  درک و  جاودزا  مراـهچ  دراودا  رتـخد  تبازیلا  اـب  داد . تسکـش  ار  موس  دراـچیر  يورین  ثروسوب  گـنج  رد 
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. داهن ناینب  ار  رودوت  هلسلس  تخاس و  دحتم 
گرم زا  دـعب  دـننادیم . ناتـسلگنا  دـیدج  خـیرات  امومع  ار  وا  تنطلـس  نارود  تفای . نایاپ  هلاس  دـص  ياهگنج  وا  يرادـمامز  نارود  رد 

سانــشنابز و بـیدا و  لـضاف و  يدرم  يرنه  1547 م .). - 1509  ) تسـشن تنطلـس  هب  متـشه  يرنه  ماـن  هب  شرـسپ  نیمود  متفه  يرنه 
اب بلغا  تنطلـس  لوا  ياهلاس  رد  دش . يرتخد  بحاص  يو  زا  درک و  جاودزا  نوگارآ  نیرتاک  شردارب  هویب  اب  يو  دمآراب . نادیقیـسوم 
رب يداـیز  ذوفن  نیرتاـک  ییوشاـنز ، هیلوا  ياـهلاس  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  درکیم . تروشم  دـنانیدرف  رتـخد  نوگارآ  نیرتاـک  شرـسمه 

داحتا يوسنارف  دض  تسایس  اب  يرنه  هک  دش  ببـس  وا  یعاسم  دربیم . راک  هب  ایناپـسا  دوخ  نطوم  عفن  هب  ار  ذوفن  نیا  تشاد و  شرـسمه 
هک ار  یناگوان  دش و  نیفلتؤم  هورگ  دراو  یناسآ  هب  يرنه  دنک . يرادفرط  دشیم ، لیکشت  زینو  ایناپسا و  مود و  موژ  پاپ  زا  هک  سدقم 

395 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نیا دز و  اج  یناهگان  روطهب  ایناپـسا  هاشداپ  دـنانیدرف  اما  دـنوش  روهلمح  هسنارف  هب  اـکرتشم  اـت  داتـسرف  ایناپـسا  هب  دوب  هتخاـس  متفه  يرنه 

. دش مامت  يرنه  يارب  یتخس  تسکش  ياهب  هب  یشکرکشل 
یتروشم ياروش  وـضع  لاس 1509 م . زا  هک  يدرم  هب  يرنه  وا  ياج  هب  تفای . همتاـخ  ناتـسلگنا  تسایـس  رد  نیرتاـک  ذوفن  ناـمزنیا ، زا 

ار نایوسنارف  دش و  هدایپ  هلاک  ردنب  رد  يزلو  ساموت  هارمه  لاس 1513 م . رد  يرنه  درک . دامتعا  « 1  » يزلو ساموت  لانیدراک  ینعی  دوب ،
هب رجنم  تارکاذـم ، لاس 1514 م . رد  ماجنارـس  درک و  یگداـمآ  مـالعا  تارکاذـم  عورـش  يارب  مهدزاود  یئول  دـعب  یمک  داد . تسکش 

. دش گنج  دراو  لاس 1522 م . رد  مجنپ  لراش  هب  موسوم  ناملآ  روتارپما  يرای  هب  يرنه  اما  دش ، روشک  ود  نیب  يرادیاپ  حلص 
تقفاوم نیرتاک  نداد  قالط  رب  ینبم  يو  ياضاقت  اب  متفه  ناملک  پاـپ  اـما  دـش ، « 2  » نیلوب نآ  اب  جاودزا  راتـساوخ  يرنه  يدنچ  زا  دـعب 

دـض تسایـس  تفرگ و  ار  وا  ياج  لومارک  ساموت  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  دـنک  ماـمت  ار  راـک  نیا  دوب  هتـسناوتن  هک  يزلو  درکن .
. دش زاغآ  ییاسیلک 

دوجوب فالتخا  ایناپـسا  ایلاتیا و  نیب  درک  لاغـشا  ایناپـسا  يراکمه  اب  ار  اونج  نالیم و  هسنارف ، هاش  متفه  یئول  هک  لاس 1499 م . زا  ایلاتیا :
لاس 1502 م. گنج  هب  یهتنم  راک  دمآ و 

ایناپسا فرـصت  هب  لپان  دش و  راذگاو  هسنارف  هب  اونج  نالیم و  1505 م ). - 1504  ) اولب هماندهع  بجوم  هب  دش و  بولغم  یئول  هک  دـیدرگ 
لعتـشم ار  روشک  ود  نیا  نیب  گـنج  شتآ  رگید  راـب  ایناپـسا  هاـشداپ  مجنپ  لراـش  هسنارف و  هاـشداپ  لوا  ياوسنارف  نیب  تباـقر  دـمآرد و 

. دروخ تسکش  اوسنارف  لاس 1521 م . رد  دینادرگ .
يورین هـجرد  نیرتـالاب  هـب  لاـغترپ  وا  تنطلــس  نارود  رد  1521 م .). - 1491 . ) تسا لوا  لـئونام  ناـمزنیا  رد  لاـغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :
یگرزب نارادمتسایس  نادرونایرد و  تیلاعف  ششوک و  نویدم  یگرزب  تمظع و  نیا  دیدرت  نودب  دیسر و  دوخ  یناگرزاب  یتارمعتـسم و 

. دوب
هب دیدج  یمازعا  ناگوان  لک  هدنامرف  ناونع  هب  رگید  راب  اماگودوکساو  لاس 1502 م . رد 

______________________________

 . Cardinal Wolsey (. 1)
 . Anne Boleyn (. 2)

396 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هب ندیـسر  درجم  هب  دـش و  مازعا  ایالام  لـحاس  هب  « 1  » ادیملاد وکـسیسنارف  لاس 1505 م . رد  دـش . توکیلاک  مزاع  هنحـص و  دراو  دـنه ،

عبات تلود  کی  نشوک  ببـس  نیدـب  دـناشن و  تخت  هب  هجار  ياج  هب  ار  يرگید  صخـش  داد و  بیترت  ییاـتدوک  نشوک  رد  ناتـسودنه ،
. دش لاغترپ 
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. دش هتشک  کیندیما  هغامد  یلاوح  نایموب  اب  يریگرد  رد  تشگزاب  هار  رد  هک  دش  راضحا  نوبسیل  هب  یتدم  زا  دعب 
ردنب م . لاس 1510  رد  تسا . لاغترپ  رامعتـسا  خـیرات  ناشخرد  ياـههرهچ  زا  یکی  هک  تشاد  ماـن  « 2  » كرکوبلاد وسنوفلآ  وا  نیـشناج 
هریزج هبش  تدحو  يو  يوزرآ  نیرتمهم  درک . تنطلـس  لاس 1521 م . ات  لئونام  درک . فرصت  ار  ناتـسودنه  یبرغ  لحاس  رد  عقاو  آوگ 
لئونام رگا  داد  خساپ  لبازیا  نکیل  درک  يراگتساوخ  ایناپسا  یهاشداپ  جوز  ثراو  لبازیا  زا  تهج  نیمه  هب  ایناپـسا ) لاغترپ و   ) دوب يربیا 
يدژارت نآ  لاـبند  هب  داد و  ار  هدـعو  نیا  لـئونام  دـنک . جارخا  شروـشک  زا  ار  ناـیدوهی  هـمه  دـیاب  ـالبق  دـنک  جاودزا  وا  اـب  دـهاوخیم 

. دش هرداصم  ناشلاوما  دـندش و  جارخا  نوناق  هانپ  زا  نایدوهی  تشگ . زاغآ  لاغترپ  رد  دوب  هداد  يور  ایناپـسا  رد  هچنآ  ریظن  یکانتـشحو 
. دنک تنطلس  نانآ  هرمعتسم  ياهنیمزرس  لیتساک و  نوگارآ و  رب  تسناوتیمن  رگید  لئونام  لبازیا ، گرم  زا  دعب 

. دیسر اتالبالودویر  هناخدور  بصم  هب  « 3  » یچوپسو وکیرمآ  1502 م . لاس 1501 - رد 
رد ماجنارـس  درک . يورـشیپ  دوب  هداتفین  نآ  هب  ییاپورا  چـیه  مشچ  وا  زا  لبق  هک  ریبک  سونایقا  ات  ایناپـسا ، حـتاف  آوبل  اب  لاس 1513 م . رد 

لاس 1521 م. رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ریبک  سونایقا  هار  تشذگ و  نالژام  هگنت  زا  یتشک  هس  اب  یلاغترپ  درونایرد  نالژام  لاس 1520 م .
. دش هتشک  اجنآ  رد  درک ، تلاخد  هریزج  نیا  ياهیموب  فالتخا  رد  نوچ  دیسر و  نیپیلیف  ریازج  هب 

تیورک المع  دوب و  اـیند  رود  شدرگ  نیلوا  نیا  تقیقح  رد  دـننزب و  رود  ار  نیمز  هرک  دـندش  قفوم  شناـهارمه  نـالژام و  رفـس  نیا  رد 
. دیسر نوبسیل  هب  لاس 1499 م . رد  دوب ، هدش  زبس  هغامد  راپسهر  لاس 1497 م . رد  هک  اماگودوکساو  دیسر . تابثا  هب  نیمز 

.(. 1557 م - 1521  ) تسشن تنطلس  هب  موس  ناژ  شرسپ  موس  لئونام  تشذگرد  زا  دعب 
______________________________

 Francisco D'almeida (. 1)
 Alphonso D'albuquerque (. 2)

 Americo Vespocci (. 3)
397 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لاس رد  ملهکتـسا  رد  يدـئوس  فارـشا  يو  ناـمرف  هب  1523 م ). - 1513 . ) تسا مود  نایتسیرک  كرامناد  ناـمزنیا  هاـشداپ  كراـمناد :
. دندش ماع  لتق  1520 م .

-1503 . ) تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  ریبک  ناویا  شردـپ  گرم  زا  دـعب  هک  تسا  موس  یلیـساو  نامزنیا  رد  هیـسور  ياورنامرف  هیـسور :
.( 1533 م

خیراـت ثداوـح  رد  هک  روطناـمه  دـناشن و  یـسرک  هب  ارهق  دـئوس  رب  ار  دوـخ  ياـعدا  ژورن  كراـمناد و  هاـشداپ  مود  ناـیتسیرک  دـئوس :
لاس 1520 م. رد  يو  نامرف  هب  دش ، هتفگ  كرامناد 

اهيدئوس تمواقم  رب  هثداح  نیا  تسا . فورعم  ملهکتـسا  نینوخ  مامح  هب  هثداح  نیا  هک  دندش  ماع  لتق  ملهکتـسا  رد  يدـئوس  فارـشا 
لاس 1523 م. رد  نانآ  دوزفا و 

رد ار  یـساسا  تاحالـصا  وا  تسا . دئوس  روشک  سـسؤم  تقیقح  رد  هک  دنتـشادرب  تنطلـس  هب  لوا  واتـسوگ  ناونع  هب  ار  اراساوواتـسوگ 
. درک نیعم  يرتول  نییآ  ار  یمسر  بهذم  دش و  دحتم  هسنارف  هاشداپ  لوا  ياوسنارف  اب  درک و  عورش  روشک 

. داد لالقتسا  سیوس  هب  المع  نایلیمیسکام  لاس 1499 م . رد  سیوس :
.( 1515 م - 1498  ) تسا مهدزاود  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

نکیل درک ، فرصت  ار  نالیم  دیشک و  رکشل  ایلاتیا  هب  لاس 1499 م . رد  دوب . متشه  لراش  نیشناج  نائلرواود و  لراش  رسپ  اولاو  هلسلس  زا 
داحتا زا  لاس 1513 م . رد  نکیل  درک . دـیدجت  ایلاتیا  رد  ار  گـنج  رگید  راـب  لاس 1508 م . رد  دـش و  هدـنار  ایلاتیا  زا  لاس 1504 م . رد 
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تکرش نایلیمیسکام  روتارپما  متشه و  يرنه  هیداحتا  نیا  رد  و  دوب . هدش  لیکشت  زینو  تلود  يو و  قباس  نادحتم  نیرتمهم  زا  هک  سدقم 
ار ایلاتیا  ياهگنج  1547 م ). - 1515  ) دش وا  نیشناج  شنز  ردپ  لوا  ياوسنارف  يو  زا  دعب  داد . رد  نت  حلص  هب  دروخ و  تسکش  دنتـشاد 

يروتارپما دزماـن  ار  دوخ  لاـس 1519 م . رد  تفرگ و  سپ  ار  نـالیم  دروآ و  تـسد  هـب  یناـشخرد  يزوریپ  لاـس 1515 م . رد  داد  همادا 
ناتسلگنا هاشداپ  متشه  يرنه  تیامح  هک  دیشوک  لاس 1520 م . رد  اوسنارف  درک . هبلغ  وا  رب  مجنپ  لراش  روتارپما  یلو  درک ، مور  سدقم 

تسکش یتخسب  لاس 1522 م . رد  یلو  درک ، زاغآ  مجنپ  لراش  روتارپما  اب  ار  دوخ  گـنج  نیلوا  لاس 1531 م . رد  اوسنارف  دنک . بلج  ار 
هب لاس 1517 م . رد  نک ) لراش   ) مجنپ لراش  « 1 . » دروخ

______________________________

ص 94. ناماس ، نیدلا  رخف  دیس  همجرت  هلامربلآ ، فیلأت  دیدج ، نورق  خیرات  ر ك . (. 1)
398 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دنک بحاصت  ار  روشک  نآ  تخت  جات و  ات  دوب  هتفر  ایناپسا 
اجنآ رد  ددرگرب و  ناملآ  هب  تساوخیم  وا  تفگ . كرت  ار  ایناپسا  لاس 1520 م . راهب  رد  دوبن . زیمآتیقفوم  نادنچ  ایناپسا  رد  وا  تماقا 
سپس درک و  تاقالم  ناتـسلگنا  هاشداپ  متـشه  يرنه  اب  دش و  هدایپ  یتشک  زا  روود  ردنب  رد  هم  هام  رخاوا  رد  نک  لراش  دنک . يراذگجات 

رد اما  دـنتفرگ ، رارق  لوا  ياوسنارف  لابقتـسا  دروم  دـنتفر و  هسنارف  هب  شریزو  رـسمه و  هارمه  هب  يرنه  نامزنیمه  رد  دـش و  دـنله  مزاـع 
هلاک رد  نک  لراش  اب  يدـیدج  هرکاذـم  زا  سپ  يزلو  ساموت  ماجنارـس  دـشیم و  ساـسحا  یناـهنپ  ياـهتفلاخم  اهتفایـض  نیا  هدرپ  تشپ 
لاس ربتکا  رد  دـش و  ناملآ  مزاع  نک  لراش  ماگنه  نآ  رد  دـنوش . دـحتم  مه  اـب  هسنارف  دـض  رب  دـیاب  يرنه  لراـش و  هک  تفرگ  میمـصت 

. تشاد مالعا  ار  تید  لیکشت  دعب  زور  دنچ  درک و  يراذگجات  1520 م .
تلود اب  بوانتم  روطهب  دوخ  تنطلـس  لوا  لاس  رد 20  1548 م ). - 1506 . ) تسا لوا  دنومسیگیس  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :

. دندوب لوغشم  زاتوتخات  هب  يو  ورملق  ياهزرم  رد  زین  نالوغم  دوب و  گنج  رد  وکسم 
.(. 1526 م - 1516  ) تسا مود  یئول  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :

اکیرما

«1  » شراو لآوردپ  لارباک  لاس  نامه  رد  افداصت  درک . فشک  ار  لیزرب  یلامش  لحاس  ییایناپـسا  نویثپن  ي . و . لاس 1500 م . رد  لیزرب :
جراخ رظن  دروم  ریـسم  زا  تیرومأم  نیا  رد  دوب  هدـش  ناتـسودنه  رومأم  یناگوان  سأر  در  لوا  لـئونام  ناـمرف  هب  هک  یلاـغترپ  دروناـیرد 

. دش لاغترپ  يارب  نیمزرس  نآ  تیکلام  یعدم  دیسر و  لیزرب  لحاس  هب  هدش ،
.(. 1527 م - 1493  ) تسا كاباک  انیاوآ  نامزنیا  رد  اکنیا  روتارپما  ورپ :

نآ نایاورنامرف  زا  ياهدـع  اپورا  رد  اکیرما ، راشرـس  ياهتورث  رب  ینتبم  یتاعیاش  راشتنا  رثا  رب  يدالیم  مهدزناش  نرق  لـیاوا  رد  کـیزکم :
هورگ نیا  دندرک و  اکیرما  هناور  ار  دوخ  نایهاپس  نارادرس و  زا  ياهدع  لانمولام ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ایناپسا  هژیوهب  هراق 

______________________________

 Pedrualvares (. 1)
399 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تقیقح رد  دندش ، يدایز  تایانج  بکترم  یلیش  ورپ و  کیزکم و  ندمتم  دابآ و  ياهنیمزرـس  رد  الط  ندروآ  تسدب  رد  محریب  عامط و 
هک تسا  زتروکد  نانرف  ربخیب ، ادـخ  زا  تعاـمج  نیا  زا  یکی  دـناهدومن . نیگنن  ار  یناـسنا  طـباور  تیناـسنا و  ناونع  هک  تفگ  ناوتیم 

. دیمان دیدج  يایناپسا  ار  نآ  درک و  حتف  ایناپسا  مان  هب  ار  کیزکم  تکلمم 
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ملظ و رب  اـهنآ  تموکح  ساـسا  نوـچ  دنتـشاد . تموـکح  اـجنآ  رد  اـهکتزآ  لاس 1519 م . رد  کـیزکم ، رد  ایناپـسا  تاـحوتف  نراـقم 
رد يدایز  نادحتم  دمآرب . کیزکم  فرصت  ددص  رد  هک  ینامز  ییایناپـسا  ياشگناهج  زتروک  تلع  نیمه  هب  دوب ، هدش  هداهن  يرگدادیب 

لاـس رد  تفرگ و  ناـگورگ  ار  وا  درک و  هـبلغ  1520 م ). - 1502  ) روتارپما « 1  » اموستنوم رب  تلوهـس  هب  تفای و  هقطنم  نآ  ناـیموب  ناـیم 
. دش وا  نیشناج  « 2  » كومتاوک دش و  هتشک  اموستنوم  رادوریگ  نیا  رد  هک  دنتشادرب  شروش  هب  رس  اهییایناپسا  هیلع  اهکتزآ  1520 م .

رد بملک  فتـسیرک  تسا ، تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  ياراد 912  هک  تسا  یبونج  ياکیرما  یبرغلامـش  رد  ـالئوزنو  روشک  ـالئوزنو :
لراش لاس 1518 م . رد  دومن . شدرگ  ار  الئوزنو  ایبملک و  لحاوس  دیسر و  اکیرما  هراق  هب  ربماون 1500 م . ات  هم 1498  زا  دوخ  موس  رفس 

نادناخ هب  هک  ناملآ  یکناب  هسـسؤم  کی  زا  یتفگنه  غلبم  دوش ، باختنا  مور  سدقم  يروتارپما  هب  دناوتب  هکنیا  يارب  ایناپـسا  هاشداپ  لوا 
. داد هسسؤم  نیا  هب  ار  الئوزنو  ندرک  هرمعتسم  قح  لباقم ، رد  تفرگ . ضرق  تشاد  قلعت  رزلو 

.( 1576 م - 1523 .( ) ق 984 ه . - 930  ) بسامهط هاش 

هراشا

ناخ هللا  دبع  يرجه  لاس 932  رد  تسشن . تنطلس  هب  دوب  هدیـسرن  دشر  دح  هب  زونه  هک  بسامهط  شدنزرف  لیعامـسا  هاش  گرم  زا  دعب 
رد بسامهط  هاش  تسکـش . مهرد  دوب  يو  اب  هلباقم  رومأم  هک  ار  بسامهط  هاش  نایهاپـس  دعب  لاس  کی  درک . فرـصت  ار  ناسارخ  کبزا 

تاره و داد و  تسکـش  یتخـسب  ار  ناخ  هللا  دـبع  ماج ، کیدزن  دابآروز  لـحم  رد  لاس 935  رد  دـش و  ناسارخ  مزاـع  يرجه  لاس 934 
. تفرگ ناکبزا  زا  ار  ناسارخ 

رهبا دودح  ات  ناجیابرذآ  ریخست  زا  سپ  ینامثع  هاشداپ  ناخ  نامیلس  يرجه  لاس 939  رد 
______________________________

 . Montesuma (. 1)
 . Kuatemok (. 2)

400 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ازریم ماس  يرجه  لاس 940  رد  درک . تعجارم  برع  قارع  هب  بسامهط ، هاش  ندیسر  زا  لبق  امرـس ، زورب  لیلد  هب  دمآ و  شیپ  هیناطلـس  و 

ار تاره  تسناد و  تمینغ  ار  عقوم  کبزا  ناخ  هللا  دیبع  دیشک و  رکـشل  راهدنق  تمـس  هب  تشادرب و  شروش  هب  رـس  بسامهط  هاش  ردارب 
درک و هدافتسا  بسامهط  هاش  تبیغ  زا  ناخ  هللا  دیبع  دش ، ناسارخ  مزاع  ناجیابرذآ  زا  بسامهط  هاش  يرجه  لاس 942  رد  درک . فرصت 

. تشگرب رهنلا  ءاروام  تاره و  تراغ  زا  سپ 
لاس 951 رد  داد . ازریم  صاقلا  دوخ  ردارب  هب  ار  هیحان  نآ  تموکح  ناوریـش  هیحاـن  فرـصت  زا  سپ  يرجه  لاس 944  رد  بسامهط  هاش 

هدش مورحم  جات  تخت و  زا  هک  رباب  رـسپ  هاش  نویامه  لاس  نیمه  رد  تشارفا و  تفلاخم  ملع  بسامهط  هاش  دض  رب  ازریم  صاقلا  يرجه 
لوبناتـسا هب  ازریم  صاقلا  يرجه  لاس 953  رد  تفاـی . زاـب  ار  هتفر  تسد  زا  تنطلـس  ناریا  هاـشداپ  کـمک  هب  تسج و  هاـنپ  ناریا  هب  دوب 

. تشذگرد نادنز  رد  دش و  ریگتسد  ماجنارس  اما  درک ، کیرحت  قیوشت و  ناریا  دض  رب  ار  ینامثع  ناطلس  تخیرگ و 
فالتخا زورب  لیلد  هب  يرجه  لاس 966  رد  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  ناوریش  ناتسجرگ و  يرجه   957 لاس 956 - زا  بسامهط  هاش 

هب هک  نآ  ات  تسیزیم  رابرد  رد  اهتدم  دش و  هدنهانپ  بسامهط  هاش  رابرد  هب  دیزیاب  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  وا  نارسپ  نامیلـس و  ناطلـس  نیب 
حلص ینامثع  ناریا و  تلود  ود  نیب  لاس  نیمه  رخاوا  رد  دش و  ینادنز  بسامهط  هاش  نامرف  هب  وا ، زا  تشز  لامعا  یضعب  ندزرـس  لیلد 
هکلم فرط  زا  ییایاده  اههمان و  نس ، نیکنج  ینوتنآ  نامز  نیمه  رد  درک . ینامثع  هناور  ار  دیزیاب  بسامهط ، هاش  هجیتن  رد  دش و  رارقرب 
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. درک میدقت  بسامهط  هاش  هب  تبازیلا 
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  رد  بسامهط  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

. تشاد ماود  نرق  کی  بیرق  هلسلس  نیا  ییاورنامرف  تدم  دنتشاد و  تنطلس  همرب  رد  وگنوت ، ناهاش  هلسلس  لاس 1531 م . زا  همرب :
401 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دـندرک و ریاد  نیـشنرجاهم  وئاـکام  رد  لاـس 1557 م . رد  اـهیلاغترپ  1644 م ). - 1368 . ) درکیم تنطلـس  گـنیم  هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دندش نیچ  یجراخ  دض  تسایس  اب  هجاوم 

. دنتفای هار  نیچ  هب  لاس 1557 م . رد  زین  اهییایناپسا 
هب ردپ  ياج  هب  هاش  نیـسح  شرـسپ  يو  زا  دـعب  1552 م ). - 1508 . ) تسا لوا  هاش  ناهرب  ناـمز  نیا  رد  نکد  هیهاـشماظن  هاـشداپ  نکد :

.( 1588 م - 1564  ) تسا لوا  هاش  یضترم  شرسپ  يو  نیشناج  دش و  هتشک  لاس 1564 م . رد  هک  1564 م ). - 1553  ) تسشن تنطلس 
اب يرـصتخم  تراجت  لیلد  نیمه  هب  دـنتفای . طاـبترا  نپاژ  روشک  اـب  لاس 1542 م . رد  هک  دـندوب  ییاـپورا  مدرم  نیتسخن  اـهیلاغترپ  نپاژ :

. دش دراو  نپاژ  هب  يو  تسد  هب  تیحیسم  دیسر و  نپاژ  هب  لاس 1549 م . رد  هیوازگاوسنارف  سیدق  دش . رارقرب  نیمزبرغم 
روتاتکید لاس 1568 م . رد  يو  اهنوگوش  موادـم  تموکح  دوجو  اب  دوب . نپاژ  یماـظن  هدـنامرف  « 1  » اگانوبون 1582 م . لاس 1534 - زا 

. دش نپاژ  یعقاو 
هاشداپ لوا  ياوسنارف  اـب  امـسر  لاـس 1536 م . رد  1566 م ). - 1520 . ) تسا ینوناق  ناخ  نامیلـس  نامزنیا  رد  ینامثع  ناطلـس  یناـمثع :

لاس 1526 م. رد  دوب . ینامثع  تلود  یجراخ  تسایس  ساسا  نرق  هس  زا  شیب  داحتا  نیا  دش و  دحتم  گروبسباه  نادناخ  دض  رب  هسنارف 
. دش ینامثع  تالایا  زا  یکی  مین  نرق و  کی  بیرق  ناتسراجم  درک . ریگتسد  ار  مود  یئول  ناشیا  هاشداپ  داد و  تسکش  یتخسب  ار  اهراجم 

. تشادرب تسد  هرصاحم  زا  اجنآ  مکاح  زا  یجارخ  نتفرگ  اب  نکیل  درک و  هرصاحم  لاس 1529 م . رد  زین  ار  نیو  رهش  نامیلس  ناطلس 
قراطلا لبج  ات  تارف  لحاس  زا  رصم و  رد  ناوسآ  هلالش  ات  بوناد  لحاس  ات  تسپ  ادوب  زا  ناخنامیلس  تنطلـس  نارود  رد  ینامثع  کلامم 

. تسـشن تنطلـس  هب  مود  میلـس  ناطلـس  شرـسپ  يو  گرم  زا  دـعب  تسا . یناـمثع  تلود  تمظع  ياـهتنم  هرود  نیا  هـک  تـشاد  تعـسو 
يروتارپـما رکیپ  رب  تبرـض  نـیلوا  دـنتفرگ ، ایناپـسا  زا  ار  سنوـت  و  زینو ، زا  ار  سربـق  اـهینامثع  ناـمزنیا  رد  دـنچره  1574 م ). - 1566)

هب تفرگرد و  ینامثع  ناکرت  ناگوان  نایحیـسم و  دـحتم  ناگوان  نیب  هک  دوب  وتناپل  ییایرد  گنج  نآ ، دـش  هدز  نامز  نیمه  رد  یناـمثع 
. دش رجنم  ینامثع  یناگوان  تسکش 

______________________________

 . Nobunaga (. 1)
402 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1595 م - 1574  ) دیسر موس  دارم  شرسپ ، هب  تنطلس  مود  میلس  ناطلس  تشذگرد  زا  سپ 
وزج یهاتوک  هرود  يانثتـسا  هب  يوفـص  لوا  بسامهط  هاش  رب  ناخ  نامیلـس  ناطلـس  هبلغ  نامز  زا  دـعب  هب  لاـس 1535 م . زا  قارع  قارع :

. دوب ینامثع  يروتارپما  ورملق 
فرـصت هب  طقـسم  دعب  لاس  هاجنپ  دودـح  رد  دـندش و  سراف  جـیلخ  دراو  رابنیلوا  يارب  لاس 1529 م . رد  اهینامثع  ناـمزنیا  رد  ناـمع :

. دندرک نوریب  ار  اهنآ  اهیلاغترپ  هک  دمآرد  اهینامثع 
.( 1910 م - 1392 . ) تشاد ییاورنامرف  ییهلسلس  هرک ، رد  هرک :
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راهب روپنوج و  رد  ییاهشروش  هارمه  يو  تنطلـس  نارود  1526 م ). - 1517 . ) تسا يدول  میهاربا  نامزنیا  رد  يدول  هلـسلس  هاش  يدول :
. دش ضرقنم  يدول  هلسلس  بیترت  نیا  هب  دینادرگ و  لوتقم  بولغم و  ار  وا  یلهد  هب  یشکرکشل  رد  رباب  ماجنارس  تسا و 

.( 1531 م - 1511 . ) تسا یجلخ  مود  دومحم  نامزنیا  رد  اولام  هاشداپ  اولام :
تمه تلود  سیسأت  هب  دنه  رد  1525 م ).  ) يرجه لاس 932  رد  هک  تسا  رباب  نیدلا  رهظ  نامزنیا  رد  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :

هاش ریش  نایغط  تفلاخم و  اب  هک  دیشکن  یلوط  تسـشن . تنطلـس  هب  1530 م ).  ) يرجه لاس 937  رد  هاش  نویامه  يو  زا  دـعب  تشامگ .
هاش نویامه  تفرگ . رارق  يوفـص  ناطلـس  تبحم  فطل و  دروم  درب و  هانپ  بسامهط  هاـش  راـبرد  هب  تهج  نیمه  هب  دـش و  هجاوم  يروس 
هاش نویامه  تشذگرد  زا  سپ  تفرگ . تسد  هب  ار  تردق  دوخ  ناردارب  کمک  هب  تشگرب و  دـنه  هب  ناریا  رد  فقوت  لاس  دـنچ  زا  سپ 

هتفـشآ ناشیرپ و  عاضوا  دوخ  هاپـس  نارـس  کمک  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  هاش  ربکا  شرـسپ  1555 م ).  ) يرجه لاس 963  رد 
همیمـض ار  رگندـمحا  راهدـنق و  دنـس و  ریمـشک و  لاـگنب و  هلمج  زا  داد ، هعـسوت  ار  دوخ  ورملق  جـیردت  هب  دیـشخب و  ناـماس  ار  تکلمم 

. دومن دوخ  تافرصتم 
403 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اقیرفا

یـصفح يارما  زا  یکی  نامزنیا  رد  1534 م ). - 1525 .( ) ق 941 ه . - 932 . ) دراد مان  نسح  نامزنیا  رد  صفح  ینب  ياورناـمرف  سنوت :
نکیل درک ، فرـصت  ینامثع  ناطلـس  مان  هب  ار  سنوت  1534 م )  ) يرجه لاس 941  رد  نیدلا  ریخ  دیبلط . دادمتـسا  هسوربرب  نیدـلا  ریخ  زا 

رد سنوت  رد  ییایناپـسا  نازابرـس  زا  هتـسد  کی  يو  نامرف  هب  تفایزاب و  ار  دوخ  تکلمم  دـعب  لاـس  کـی  مجنپ  لراـش  کـمک  هب  نسح 
رهش 1568 م ).  ) يرجه لاس 976  رد  اهنآ  داتفا و  ییایرد  نادزد  تسد  هب  خـیرات  نیا  زا  هیحان  نیا  دـندش . رقتـسم  « 1  » هتلغ مان  هب  یلحم 

. دندرک فرصت  ار  سنوت 
ار سنوت  اشاپ  نانس  1576 م ).  ) يرجه لاس 981  رد  ماجنارس  دش . ایناپسا  رازگجارخ  دوب ، هدرک  وا  هب  لراش  هک  یکمک  لباقم  رد  نسح 

ياسور طسوت  صفح  ینب  هلـسلس  تقیقح  رد  دـینادرگ . لوبناتـسا  هناور  ار  صفح  ریما  نیرخآ  دـمحم  ـالوم  دروآرد و  دوخ  فرـصت  هب 
«2 . » دیدرگ ضرقنم  ینامثع  تلود  ییایرد و  نادزد 

شکارم رد  سأـطو ، ینب  درف  نـیرخآ  و  1530 م ). .( ) ق 936 ه . . ) تسا دـمحم  نبا  دـمحا  نامزنیا  رد  سأطو  ینب  ياورناـمرف  شکارم :
. تسا دمحا  نبا  یناثلا  دمحم 

يرجه لاس 956  رد  ساف  رهـش  دـندرواین و  يدعـس  يافرـش  تردـق  ربارب  رد  يرادـیاپ  باـت  ناـمزنیا  رد  هک  1550 م ). .( ) ق ه .  957)
. درک طوقس  (1549 م ).

. دندیمانیم تسا ، افرش  نآ  عمج  هک  فیرش  ار  دوخ  دنتـسنادیم و  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  نبا  نسح  نادنزرف  زا  ار  دوخ  شکارم ، يافرش 
شـش تدم  رد  نکیل  دندشیم ، میـسقت  ینـسح  یلالف و  هورگ  ود  هب  هک  دوشیم  عورـش  1544 م ).  ) يرجه لاس 951  زا  اهنآ  لالقتـسا 

رهش رد  يرگید  هتسد  ساف و  رهش  رد  اهنآ  زا  هتسد  کی  دندوب . رگیدکی  بیقر  هشیمه  دش و  ینسح  هلسلس  نیـشناج  یلالف  هلـسلس  لاس 
. دنتشاد تماقا  شکارم 

هک تسا  1529 م ). - 1493 « ) 3 ( » هروتود امام   ) هکنینوس نامزنیا  رد  رجین  هاشداپ  رجین :
______________________________

 Goletta (. 1)
. سردا ملق ه ر . هب  نایصفح ، هلاقم  مالسا ، فراعملا  ةریاد  ر ك . (. 2)
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) Soninke )Manadoutore (. 3)
404 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

«2  » رب یلع - تموکح  رد  هک  یناناد  قوقح  نابیدا و  نادنمـشناد و  ندـناوخارف  زا  دـعب  يو  درک . سیـسأت  ار  « 1  » ایکسآ هلـسلس  آوگ  رد 
تافالتخا نشخ و  ياهگنج  ببـس  هب  يریپ  نارود  رد  اما  درک ، تنطلـس  لاـس  تدم 30  زا  شیب  دـناوخزاب . روشک  هب  دـندوب ، هدرک  رارف 

رد ماجنارـس  دوب . زیگنامغ  رایـسب  شیارب  ثداوـح  نیا  هدـهاشم  تشاد ، تکرـش  اـهنآ  رد  یـسوم  شرـسپ  هک  یئاـههئطوت  یگداوناـخ و 
مهم لماع  هک  یسوم  تشذگرد . دعب  لاس  کی  تفرگ و  هرانک  تنطلس  زا  لاس 1528 م . رد  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هکیلاح 

قاحـسا گرم  اب  زج  تخت  جات و  نایعدم  نیب  گنج  دماینرب و  شمارآ  مظن و  رارقتـسا  هدهع  زا  دوخ  ردپ  گرم  زا  دعب  دوب ، جرموجره 
نایاپ دوب ، هدرک  عفد  ار  شکارم  ناطلـس  يدـهملا  خیـش  دـمحم  نایهاپـس  هلمح  یگتـسیاش  اب  تایح  مایا  رد  هک  1549 م ). - 1539  ) لوا

. تفاین
. تفایزاب اتقوم  ار  دوخ  لادتعا  هوکش و  رگید  راب  یئاهرئوس  يروتارپما  ایکسآ  هلسلس  زا  1582 م ). - 1549  ) دوئاد تنطلس  نارود  رد 

اپورا

هب دـعب  لاس  کی  مهوب و  ناملآ و  هاـشداپ  ناونع  هب  يدـالیم  لاس 1562  رد  هک  تسا  مود  نایلیمیـسکام  مهوب ، ناملآ و  هاـشداپ  ناـملآ :
. درک يراذگجات  ناتسراجم  هاشداپ  ناونع 

نیشناج مود  فلودور  شرسپ  تشذگرد و  درکیم  هدامآ  ناتسهل  هب  یشکرکشل  يارب  ار  دوخ  هک  یماگنه  تسا . لوا  دنانیدرف  رسپ  يو 
، روتارپـما ناونع  هب  لاـس 1576  رد  مهوب و  هاـش  ناوـنع  هب  لاس 1575  رد  ناتـسراجم ، هاـش  ناونع  هب  يدـالیم  لاـس 1572  رد  هک  دـش  وا 

. دوب زجاع  دوخ  ورملق  هرادا  رد  نکیل  دش ؛ ردپ  نیشناج 
افعتـسا دوخ  نیوانع  مامت  زا  لاس 1554  رد  درک و  يراذـگجات  اـینولوب  رد  پاـپ  تسد  هب  يدـالیم  لاـس 1530  رد  مجنپ  لراـش  شیرتا :
يدالیم لاس 1557  رد  دیـسر . يروتارپما  هب  لوا  دنانیدرف  شردارب  داد و  مود  پیلیف  دوخ  رـسپ  هب  ار  دنله  لپان و  لیـسیس ، ایناپـسا ، درک ؛

. دیشک لوط  1558 م . لاس 1519 - زا  وا  یمسر  يروتارپما  تدم  فاصوا  نیا  اب  دیزگرب  ار  اوزنا  جنک  لراش 
______________________________

 . Askia (. 1)
 Ali Ber (. 2)

405 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
درکیم تنطلـس  تسا  فورعم  نک  لراـش  هب  ایناپـسا  نیطالـس  هلـسلس  رد  هک  مـجنپ  لراـش  بساـمهط ، هاـش  تنطلـس  نارود  رد  ایناپـسا :

نیا رد  تسا . تیمها  زیاـح  تهجره  زا  يو  يروتارپـما  هرود  تسا و  گروبـسباه  نادـناخ  روتارپـما  نیرتـگرزب  يو  1558 م ). - 1519)
ارما هبلغ  هب  ناـملآ  رد  يزکرم و  تلود  يزوریپ  هب  ایناپـسا  رد  هک  1525 م ). - 1520  ) دمآ دیدپ  یعامتجا  ياهشروش  هلـسلس  کی  هرود 

رد دـیناسر . تمظع  جوا  هب  اکیرما  رد  ار  ایناپـسا  يروتارپما  لراش  دـمآرد و  ایناپـسا  فرـصت  هب  ورپ  کیزکم و  نامز  نیمه  رد  دـیماجنا .
رد هک  روطنامه  ماجنارس  دهن و  رس  رب  یهاش  جات  پاپ  تسد  هب  اجنآ  رد  دورب و  ایلاتیا  هب  هک  دمآرب  ددص  رد  لراش  يدالیم  لاس 1528 

لاس 1542 رد  داهن . رـس  رب  جات  پاپ  تسد  هب  يدـالیم  هیروف 1530  رد  دـش و  ایلاتیا  مزاـع  دوصقم  نیا  يارب  دـش  هتفگ  شیرتا  ثداوح 
یپرک حلص  نامیپ  نتسب  اب  يدالیم  لاس 1544  رد  گنج  نیا  دنک . تردابم  لوا  ياوسنارف  اب  يرگید  گنج  هب  دـش  راچان  لراش  يدالیم 

تافرصتم درک و  افعتسا  دوخ  نیوانع  همه  زا  يدالیم  لاس 1554  رد  لراش  درواین . دوجو  هب  یضرا  تارییغت  هنوگچیه  تفای و  نایاپ  « 1»
شیرتا و ياورناـمرف  دـنانیدرف  دـش و  باـختنا  ایناپـسا  یهاـشداپ  هب  پیلیف  درک . میـسقت  پیلیف  شرـسپ  دـنانیدرف و  شردارب  نـیب  ار  دوـخ 
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همادا هسنارف  هاشداپ  مود  يرناه  دض  رب  ار  شردپ  نارود  گنج  تسـشن و  یهاشداپ  هب  لاس 1556 م . رد  مود  پیلیف  دش . ناملآ  روتارپما 
هب پیلیف  اما  دش  ایناپسا  بیصن  نتناک  نس  رد  یگرزب  يزوریپ  لاس  نیمه  رد  دناشک و  گنج  هب  ار  ناتسلگنا  يدالیم  لاس 1557  رد  داد .

. دنک هدافتسا  يزوریپ  نیا  زا  تسناوتن  یلام  فعض  لیلد 
لاس 1559 رد  تفریذپن . وا  یلو  داد  جاودزا  داهنـشیپ  لوا  تبازیلا  هکلم  هب  پیلیف  يدالیم  لاس 1558  رد  يرام  شرسمه  گرم ، زا  سپ 
یئاپورا و تردـق  نیرتمهم  تروص  هب  ار  ایناپـسا  دـش و  ءاضما  وتاـک  رهـش  رد  ناتـسلگنا  هسنارف و  ایناپـسا ، ناـیم  یمومع  حلـص  يدـالیم 
لاس 1571 رد  دیـسر . دوخ  جوا  هب  نامز  نیا  رد  دـیاقع  شیتفت  یبهذـم و  رازآ  دروآرد . ناهج  رد  هرمعتـسم  بحاـص  روشک  نیرتگرزب 

. دنتفرگ ایناپسا  زا  ار  سنوت  يدالیم  لاس 1574  رد  اهکرت  داد و  تسکش  وتناپل  رد  ار  اهکرت  یشیرتا  ناوخ  پیلیف ، ینتان  ردارب  يدالیم 
______________________________

 . Crepy (. 1)
406 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دحتم هسنارف  اب  ناتسلگنا  هاشداپ  متـشه  يرنه  دض  رب  هک  1542 م ). - 1513  ) تسا مجنپ  زمیج  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکـسا :
رتخد وا  نیـشناج  تشذگرد و  مجنپ  زمیج  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  تفرگرد ، ناتـسلگنا  دنلتاکـسا و  نیب  گنج  لاس 1542 م . رد  دش .

.( 1587 م - 1542 . ) تسا تراوتسا  يرام  شلاسدرخ 
رد درک و  جاودزا  نیلوـب  نآ  اـب  لاـس 1533 م . رد  هک  1547 م ). - 1509  ) تسا متـشه  يرنه  نامزنیا  رد  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
اب دـیدرگ و  سیلگنا  ياسیلک  سیئر  هاشداپ  دـش و  لقتنم  هاش  هب  ینید  یناـحور و  تردـق  هک  دوب  اـجنیا  دومن . ریفکت  ار  وا  پاـپ  هجیتن ،

شـشوک يرنه  دش و  زاغآ  لاس 1542 م . رد  دنلتاکـسا  اب  گنج  تفرگ . ناینب  سیلگنا  ياسیلک  هجیتن  رد  دومن . هطبار  عطق  پاـپ  راـبرد 
متشه يرنه  تشذگرد  زا  دعب  دومن . ناتسلگنا  همیمـض  امـسر  ار  زلیو  دشن . قفوم  اما  دزاس ، دحتم  مچرپ  کی  ریز  ار  تکلمم  ود  ات  دومن 

ناتستورپ شیک  هب  تلود  يو  تنطلـس  نارود  رد  1553 م ). - 1547 . ) تسشن تنطلس  هب  یتنطلس  ياروش  رظن  ریز  مشـش  دراودا  شرـسپ 
نیرتاـک متـشه و  يرنه  رتـخد  يو  1558 م ). - 1553 . ) تسـشن تنطلـس  هب  رودوت  يرام  دراودا ، تشذگرد  زا  دـعب  زور  دـنچ  دـییارگ .

تشاد اور  اهناتستورپ  رب  ناوارف  متس  ملظ و  نوچ  دومن و  جاودزا  مود  پیلیف  اب  دیزرو ، ینمشد  ناتسلگنا  رد  تاحالـصا  اب  دوب . نوگارآ 
لاس 1557 م. رد  دش . فورعم  راوخنوخ  يرام  هب 

هب تبسن  ناتسلگنا  مدرم  تموصخ  تفر و  تسد  زا  هلاک  نآ ، هجیتن  رد  دش . هدیناشک  هسنارف  ایناپـسا و  نایم  گنج  هب  هارکا  هب  ناتـسلگنا 
يو هک  1603 م ). - 1558  ) دیسر هرکاب  هکلم  هب  فورعم  لوا  تبازیلا  هب  تنطلس  رودوت  يرام  تشذگرد  زا  دعب  داهن . ینوزف  هب  ور  هکلم 
ینز هب  ار  وا  ینوگارآ  نیرتاک  زا  سپ  يرنه  هک  نیلوب  نآ  شرداـم  دوب و  متـشه  يرنه  شردـپ  تسا . رودوت  هلـسلس  ياورناـمرف  نیرخآ 

ایناپـسا دض  هک  هدحتم  تالایا  زا  درک . تیامح  ناتـستورپ  نیئآ  زا  تردـق  لامک  اب  دوب و  ردـتقم  دـنمورین و  ياهکلم  تبازیلا  دوب . هتفرگ 
. دیدرگ دحتم  مراهچ  يرناه  اب  درک و  تیامح  دندوب ، هدرک  شروش 

لاس 1526 م. نامیپ  دافم  هب  نداد  رد  نت  اب  دـیدرگ و  ریـسا  لاس 1525 م . رد  دروخ و  تسکـش  مجنپ  لراش  اب  گنج  رد  اوسنارف  اـیلاتیا :
ار كاینک  فورعم  هیداحتا  سنارولف  زینو و  متفه و  سنملک  پاپ  اب  تسکش و  ار  دوخ  نامیپ  يدازآ ، زا  دعب  اما  دیدرگ ، دازآ  دیردام 

407 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هاپـس نیا  هک  درک  مر  راپـسهر  ار  یهاپـس  پاپ  رییغت  يارب  لراش  گنج  نیا  رد  دیدرگ . گنج  عیرـست  ثعاب  لمع  نیمه  هک  داد  لیکـشت 

لاس 1527 م. رد  ار  روکذم  رهش  هتفه  کی  تدم 
. درک رظنفرص  ایلاتیا  رب  دوخ  ياهاعدا  زا  اوسنارف  تفای و  نایاپ  هربماک  نامیپ  دقع  اب  لاس 1529 م . رد  گنج  ماجنارس  درک . تراغ 

اب دش و  وا  ینیشناج  یعدم  دنانیدرف  مود  یئول  زا  دعب  1564 م ). - 1526 . ) تسا لوا  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  مهوب و  هاش  مهوب :
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دوخ فرصت  هب  ار  ناتسراجم  یبرغلامش  یحاون  ماجنارس  دیگنج . دندوب ، ینامثع  لوا  نامیلـس  ناطلـس  تیامح  دروم  هک  شیوخ  يابقر 
زا مه  مهوب  رد  دزادرپب . یغلبم  هنایلاس  ینامثع  ناطلـس  هب  هک  دیدرگ  ررقم  تشاد و  هگن  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  یهاشداپ  ناونع  هدروآرد 

. تخادنارب المع  ار  یلحم  ياهیدازآ  درک و  ینابتشپ  دوخ  تردق  مامت  اب  یکیلوتاک  تاحالصا 
. دیـسر تردق  تمظع و  جوا  هب  لاغترپ  يو  يرادمامز  هرود  رد  1557 م ). - 1521 . ) تسا موس  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاشداپ  لاـغترپ :

هعماج رد  دـیاقع  راکفا و  شیتفت  نامز  نیمه  رد  تشاذـگ . هعـسوت  هب  ور  راـبرد  رد  يراـب  دـنب و  یب  تفرگ و  ـالاب  داـسف  رگید  فرط  زا 
.( 1578 م - 1557 . ) دیسر « 1  » نایتسابس شاهون  هب  تنطلس  موس  ناژ  زا  دعب  دش . عورش  لاغترپ 

تیعبت تحت  یثوروم  نیـشنكود  هب  ار  دوـخ  ورملق  دـیورگ و  ناتـستورپ  بهذـم  هب  یکروبندـنارب  تشربـلآ  لاـس 1525 م . رد  سورپ :
. درک لیدبت  ناتسهل 

موس نایتسیرک  شرسپ  يو  تشذگرد  زا  دعب  1533 م ). - 1523 . ) تسا لوا  کیردرف  نامزنیا  رد  ژورن  كرامناد و  هاشداپ  كراـمناد :
تردـق و يو  تنطلـس  نارود  رد  درک . تیبـثت  كراـمناد  رد  ار  يرتول  نییآ  لاـس 1536 م . رد  1559 م ). - 1534 . ) تسشن تنطلـس  هب 

یکی هک  1588 م ). - 1559  ) تسشن تنطلس  هب  مود  کیردرف  شرـسپ  نایتسیرک ، تشذگرد  زا  دعب  دیدرگ . نوزفازور  كرامناد  هوکش 
هیرحب درب . رـس  هب  شمارآ  حلـص و  رد  1570 م . زا 1563 - دـئوس  اب  هلاس  تفه  گنج  زا  دـعب  تسا . كراـمناد  ناـهاش  نیرتبوبحم  زا 

. دش سیسأت  نامز  نیمه  رد  كرامناد 
رد يو  1533 م ). - 1503 . ) تسا موس  یلیساو  نامزنیا  رد  هیسور  ياورنامرف  هیسور :

______________________________

 . Sebastian (. 1)
408 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رد مراهچ  ناویا  مان  اـب  موس  ناویا  هلاـس  هس  هون  لاس 1533 م . رد  درک . لیمکت  ار  ریبک  ناویا  شیوخ  ردپ  تاحوتف  دوخ  تنطلـس  تدـم 
ناویا هک  یناـمز  نله  دوب . نله  شرداـم  راـیتخا  تحت  روشک  مراـهچ  ناویا  غولب  نارود  اـت  1584 م ). - 1533 . ) تسشن تخت  هب  وکـسم 

زکرمتم دوخ  تسد  رد  ار  تردـق  گنرین ، هلیح و  ندرب  راک  هب  اب  اـبجن  ینارحب  نارود  نیا  رد  تشذـگرد  تشادـن ، لاـس  تشه  زا  شیب 
تلم یعضو  نینچ  رد  دوب . هتفرگ  رارق  موجه  دروم  فرطره  زا  روشک  دندوب و  هداد  رارق  راشف  تحت  ثیحره  زا  ار  ناناقهد  دندوب ، هدرک 

هک درک  تباث  نامز  تشذگ  دوبن و  ریسم  نیا  رد  ناویا  هنافـسأتم  تسنادیم . ناوج  هاش  دوجو  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  ققحت  سور 
لاس رد  درک و  يراذـگجات  رازت  ناونع  هب  لاس 1547 م . رد  لاحرههب  تسا . ناقساف  نیرتیطارفا  نارگمتـس و  نیرتیناج  رامـش  رد  يو 

بیترت نیدــب  تـفرگ و  ار  ناـخرتسآ  لاـس 1557 م . رد  نازاــق و  لاـس 1552 م . رد  درک . دــقعنم  ار  یموـمع  ياروـش  نـیلوا  1550 م .
يایرد هب  هکنیا  يارب  و  درک ، عورـش  دیفـس  يایرد  هار  زا  ار  ناتـسلگنا  اـب  تراـجت  درک . زاـغآ  قرـشم  تمـس  رد  ار  هیـسور  یبلطهعـسوت 

زاغآ رد  تفرگرد ، راک  نیا  رس  رب  دئوس  ناتـسهل و  اب  هک  یگنج  رد  لاس 1558 م . رد  دمآرب . انیویل  فرـصت  ددص  رد  دبای ، هار  کتیلاب 
. تشک ار  دوخ  گرزب  رسپ  درک و  ناریو  نآ ، مدرم  هئطوت  هناهب  هب  ار  دوروگوون  لاس 1570 م . رد  دروخ . تسکش  دعب  یلو  دش  زوریپ 

ياسیلک يرارقرب  وا  تنطلـس  نارود  یعاـمتجا  مهم  ثداوح  زا  1560 م ). - 1522 . ) تسا لوا  واتـسوگ  نامزنیا  رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :
تروص هب  ار  دئوس  درک و  تنطلس  مامت  تردق  اب  دوشیم ، بوسحم  اساو  هلسلس  سسؤم  هک  واتسوگ  تسا . لاس 1527 م . رد  ناتستورپ 

، فارشا اب  شمشک  رد  1568 م ). - 1560 . ) تسشن تنطلس  هب  مهدراهچ  کیرا  شرسپ  لوا  واتسوگ  زا  دعب  دروآرد . یقرتم  روشک  کی 
دش علخ  تنطلـس  زا  دش  رهاظ  شنونج  نوچ  دندوب و  رفنتم  دنتـشادن و  تیاضر  وا  زا  مدرم  یلک  روطب  تشک . ار  اهنآ  نیذفنتم  زا  یعمج 

. دیسر موس  سناهوی  ینعی  مهدراهچ  کیرا  رگید  رسپ  هب  تنطلس  داتفا و  نادنز  هب  و 
.( 1592 م - 1568)
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.( 1547 م - 1515 . ) تسا لوا  ياوسنارف  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
هب 1525 م . لاس 1521 - زا  هک  سدقم  يروتارپما  روتارپما  مجنپ ، لراش  اب  گنج  رد 

409 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نیا بجوم  هب  هک  تفایزاب  ار  دوخ  يدازآ  درک و  اضما  ار  دـیردام  نامیپ  لاس 1526 م . رد  دیدرگ . ریسا  دروخ و  تسکـش  دیماجنا  لوط 

هب تردابم  دمآرب و  نامیپ  نیا  ضقن  ددص  رد  هک  دیشکن  یلوط  درک . رظنفرص  ایلاتیا  زا  ییاهتمسق  هب  تبسن  دوخ  يواعد  همه  زا  نامیپ 
ییافوکـش هلق  هب  هسنارف  ساسنر  يو  تنطلـس  نارود  رد  دـشن . شدـیاع  يدوس  هک  درک  وا  نادـحتم  مجنپ و  لراش  اب  رگید  گـنج  دـنچ 

ياهشکمشک دوخ  تنطلس  نارود  رد  1559 م ). - 1547 . ) تسشن تنطلس  هب  مود  يرناه  شرسپ  لوا  ياوسنارف  تشذگرد  زا  دعب  دیسر .
لاس رد  يزربماک  وتاک - هماندـهع  ماجنارـس  ات  داد  همادا  ایناپـسا  هاشداپ  مود  پیلیف  وا  رـسپ  مجنپ و  لراـش  اـب  ار  شردـپ  تنطلـس  نارود 

رد م ).  1560 - 1559 . ) دیـسر مود  ياوسنارف  شرـسپ  هب  تنطلـس  يرناه  زا  دـعب  داد ، نایاپ  اـیلاتیا  هب  تبـسن  هسنارف  يواـعد  هب  1559 م .
تنطلـس تباین  تحت  مهن  لراش  شردارب  يو  زا  دعب  دندمآرد . یـسایس  يورین  کی  تروص  هب  هسنارف  ياهناتـستورپ  يو  تنطلـس  نارود 

. تسشن تنطلس  هب  یسیدمود  نیرتاک  شردام ،
. دش عورش  یبهذم  ياهگنج  لاس 1562 م . رد  يو  تنطلس  نارود  رد  1574 م ). - 1560)

لتق سیراپ  رد  تفرگ . ماجنا  لاس 1574 م . توا  مراهچ  تسیب و  بش  یسیدمود  نیرتاک  روتسد  هب  نامز  نیمه  رد  اهناتـستورپ  ماع  لتق 
لمع نیا  میقتسم  هجیتن  دندیـسر . لتق  هب  اهناتـستورپ  ياسور  زا  يدایز  دادعت  دش . عورـش  « 1  » اورکا نمرژ  نس  ياهـسوقان  يادص  اب  ماع 

هب موس  يرناه  يو  تشذگرد  زا  دعب  دوب . نادجو  باذع  راتفرگ  هراومه  یملق  راب  نس  هثداح  زا  دعب  لراش  دوب . يدـیدج  یلخاد  گنج 
. دوب هتفشآ  ابیرقت  هسنارف  یلخاد  عاضوا  یبهذم  ياهگنج  تلع  هب  يو  تنطلس  نارود  رد  1589 م ). - 1574 . ) دیسر تنطلس 

تنطلس هب  مود  دنومـسیگیس  شرـسپ  هناگی  يو  زا  دعب  1548 م ). - 1506 . ) تسا لوا  دنومسیگیس  نامزنیا  رد  ناتـسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
. درک لقتنم  ناتسهل  تکلمم  هب  دوب  یثوروم  هک  ار  یناوتیل  نیشنكود  دوخ ، يرادمامز  نارود  رد  1572 م ). - 1548 دیسر .

تنطلـس ترتف و  هرود  کی  زا  دعب  تشذگرد . ینیـشناج  نتـشاد  نودب  دوب و  ولیگای  هلـسلس  زا  ناتـسهل  ياورنامرف  نیرخآ  دنومـسیگیس 
.( 1586 م - 1575 . ) دیسر ناتسهل  تنطلس  هب  يروتاب  نافتسا  اولاوود ، يرناه  هاتوک 

______________________________

 . S .Germain l'auxerrois (. 1)
410 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

روتارپما لوا  نامیلـس  ناطلـس  تالمح  لـباقم  رد  1526 م ). - 1516 . ) تسا مود  یئول  ناـمزنیا  رد  مهوب  ناتـسراجم و  هاـش  ناتـسراجم :
. دومن تباجا  ار  وا  توعد  پاپ  اهنت ، نکیل  دهد ، لیکـشت  ياهیداحتا  یحیـسم  کلامم  زا  هک  دمآرب  ددـص  رد  لاس 1526 م . رد  ینامثع 

هتشک زا  سپ  تفرگ . رارق  ینامثع  تنطلس  تحت  ناتسراجم  دش و  هتشک  مه  یئول  دندش . دوبان  ناتسراجم  نایهاپس  ینامثع ، اب  گنج  رد 
اب قیرط  نیا  زا  دوب و  دنومسیگیس  رتخد  شردام  1540 م ). - 1526 . ) دش ناتسراجم  هاش  ایلوپاز  نافتسا  رسپ  لوا  شونای  مود ، یئول  ندش 

درک فرصت  ار  تسپادوب  نآ  تختیاپ  دیشک و  رکشل  ناتسراجم  هب  لاس 1541 م . رد  لوا  نامیلس  ناطلس  تشاد . یگتسب  ولیگای  نادناخ 
. دوب ینامثع  فرصت  رد  لاس  بیرق 150  هک 

. دوب مه  هسنارف  هاش  يو  هک  1610 م ). - 1572  ) تسا راوانود ) يرناه   ) مود يرناه  نامزنیا  رد  « 1  » راوان هاش  راوان :

اکیرما

فرط هب  ایناپـسا  زا  ار  ناوـلم  یتشک و 800  دـنورف  یهدنامرف 12  ییایناپـسا  ياشگروشک  دورذـپ  اثودـنم ، لاـس 1535 م . رد  نیتناژرآ :
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لاس 1536 م. رد  تفرگ و  هدهعرب  اکیرما 
. دیدرگ كورتم  نایموب  تالمح  تلع  هب  هک  داهن  انب  ار  سریآ  سونئوب 

دیدج هطانرغ  وزج  سپس  ورپ و  هنطلسلا  بیان  ورملق  وزج  یتدم  دمآرد و  ایناپـسا  فرـصت  هب  لاس 1534 م . رد  روداوکا  هیحان  روداوکا :
. تشادن یبولطم  هجیتن  تفرگ ، تروص  لالقتسا  بسک  روظنم  هب  یلاها  طسوت  هک  ییاهشروش  دیدرگ .

. درک سیسأت  ولوپوئاس  تلایا  رد  ار  نیشنرجاهم  نیلوا  لارباک  لاس 1532 م . رد  لیزرب :
. دندش يویلوب  راپسهر  یندعم  عبانم  نتفای  دصق  هب  شردارب  قافتا  هب  ییایناپسا  حتاف  راثیپ و  لاس 1538 م . رد  يویلوب :

عبرم رتـمولیک  رازه  زا 400  شیب  هک  تسا  یبونج  ياـکیرما  یقرـشبونج  ياـهروشک  زا  یکی  ياوگاراـپ )  ) هئوگاراـپ روشک  هئوگاراـپ :
طسوت لاس 1526 م . رد  هئوگاراپ  دراد . تعسو 

______________________________

. تسا کساب  خیرات  نامه  هیحان  نیا  خیرات  دنتسه . کساب  دازت  زا  رتشیب  راوان  یلاها  دوب . هسنارف  زرم  رد  ایناپسا  یلامش  تلایا  راوان ، (. 1)
411 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیدرگ انب  ییایناپسا  نانیشنرجاهم  طسوت  نویسناسآ  لاس 1537 م . رد  دش و  فشک  « 1  » تبک
دمآرب ددـص  رد  يو  تسا . اـکنیا  گرزب  روتارپما  نیرخآ  هک  1527 م ). - 1493  ) تسا كاپ  اکانیاوآ  ناـمزنیا  رد  اـکنیا ، روتارپما  ورپ :
دندوب کیرش  تموکح  رد  ردارب  ود  نیا  دنک . میسقت  دوخ  ینوناق  ثراو  « 3  » راکساوه و  « 2  » اپلآ وااتآ  شرسپ  ود  نیب  ار  دوخ  ورملق  هک 

لاس 1533 م. رد  نکیل  دـنار ، تموکح  يروتارپما  یمامت  رب  تشادرب و  شروش  هب  رـس  دوخ  ردارب  دـض  رب  اپلآ  وااتآ  یتدـم  زا  دـعب  یلو 
. دیدرگ ییایناپسا  ياشگروشک  « 4  » وراثیپ بولغم 

یفرط زا  هکنیا  تلع  هب  دراد . تعـسو  عـبرم  رتـم  وـلیک  رازه  زا 741  شیب  هک  تسا  یبوـنج  ياـکیرما  ياـهروشک  زا  یکی  یلیـش  یلیش :
یلیـش رد  شیباـمک  هک  ناـیئایناکورآ  لـیابق  يرادـیاپ  ببـس  هب  رگید  فرط  زا  تسا و  هتفرگارف  ناـبایب  ار  نآ  كاـخ  زا  یگرزب  تمـسق 
بونج راپـسهر  ورپ  فرـصت  زا  دعب  ورگاملآ  فاصوا  نیا  اب  دوبن . ییاپورا  نایاشگروشک  دایز  هجوت  دروم  دننکیم ، یگدنز  مه  ینونک 

. درک فرصت  زین  ار  یلیش  تکلمم  لاس 1540 م . رد  دش و  یبونج  ياکیرما 
بولغم نکیل  دیگنج ، اهیئایناپسا  اب  تماهش  اب  لاس 1525 م . رد  هک  دوب  كومتداوک  نامزنیا  رد  کیزکم  رد  کتزآ  روتارپما  کیزکم :

ذخا دندوب ، هدرک  بوکرـس  هک  ار  یلیابق  ندمت  دوب و  يزرواشک  رب  یکتم  اهکتزآ  یگدنز  دـش . هتـشک  وا  نامرف  هب  دـیدرگ و  زتراوک 
هک تسا  یکتزآ  يرامعم  نآ ، ياههنومن  نیرتزراب  زا  یکی  دندروآ . دوجو  هب  یطلتخم  ندمت  دندیـشوک و  نآ  هعـسوت  طبر و  رد  هدرک ،

. دندربیم راکب  تنیز  ناونع  هب  ار  اهبنارگ  تازلف  یلو  دندرکیمن  یلمع  هدافتسا  تازلف  زا  تسا . نامتخاس  ندوب  میظع  نآ  تاصخشم  زا 
تیبثت ادیرولف  رد  ار  ایناپسا  تردق  ییایناپسا  درونایرد  رسفا  « 5  » سلیوآ سدننم  يدالیم  لاس 1565  رد  یلامش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 

. درک
هب الئوزنو  دـیدرگ و  وغل  دوب ، هدـش  هداد  یکناب  هسـسؤم  کی  هب  هک  الئوزنو  ندرک  هرمعتـسم  يراذـگاو  قح  لاس 1548 م . رد  ـالئوزنو :

. تشگزاب ایناپسا 
______________________________

 . Kabot (. 1)
 . Ataualpa (. 2)
 . Huaskar (. 3)

 . Pizaro (. 4)
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 . Menendez Deaviles (. 5)
412 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1577 م - 1576 .( ) ق 985 ه . - 984  ) مود لیعامسا  هاش 

هب دمآ و  نوریب  نادنز  زا  ردپ  گرم  زا  دعب  دربیم . رس  هب  نادنز  رد  ردپ  تنطلس  نایاپ  ات  تسا و  بسامهط  هاش  رـسپ  مود  لیعامـسا  هاش 
. درک راتفر  متس  ملظ و  تیاهن  رد  مدرم  اب  دوخ  يرادمامز  هاتوک  تدم  رد  تسشن و  تنطلس  تخت 

.( 1887 م - 1577 .( ) ق 996 ه . - 985  ) هدنبادخ دمحم  ناطلس 

هراشا

رد تسـشن . تخت  هب  هدنبادخ  بقل  اب  دمآ و  نیوزق  هب  دوب ، زاریـش  میقم  هک  ازریم  دمحم  شردارب  مود  لیعامـسا  هاش  تشذـگرد  زا  دـعب 
دنزرف ازریم  هزمح  هک  دیـشکن  یلوط  درک و  فرـصت  ار  غابارق  ناورـش و  موس ، ناخ  دارم  ناطلـس  رادرـس  اـشاپ  ناـمثع  يرجه  لاس 986 
سابع تمدخ  رد  هک  ولماش  لیا  سیئر  ناخ  یلق  یلع  يرجه  لاس 989  رد  تفرگ . سپ  ار  هتفر  تسد  زا  یحاون  هدنبادخ ، دمحم  ناطلس 

هدافتـسا تیعقوم  زا  اهینامثع  دش . وا  یبوکرـس  رومأم  ازریم  هزمح  تشادرب ، شروش  هب  رـس  ناسارخ  رد  دوب ، دمحم  ناطلـس  دـنزرف  ازریم 
رد رهـش  نیا  هک  دـش  تاره  ریخـست  مزاع  دـمحم  ناطلـس  يرجه  لاس 991  رد  درک . فرـصت  اددـجم  ار  ناورـش  اشاپ  ناـمثع  دـندرک و 
رد تشگرب . ناجیابرذآ  هب  ماکان  تفاین و  قیفوت  نآ  ریخـست  هب  دـمحم  ناطلـس  نکیل  دوب ، ازریم  سابع  شرـسپ  تموکح  تحت  ناـمزنآ 

لاس 994 رد  دـش . رجنم  اشاپ  نامثع  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  اشاپ  ناـمثع  ازریم و  هزمح  نیب  یتخـس  گـنج  زیربت  رد  يرجه  لاس 993 
يارب دش ، هاگآ  هثداح  نیا  زا  ازریم  سابع  هکنیمه  دش . هتـشک  هجنگ  کیدزن  رد  نامکرت  ناریما  زا  ياهدع  تسد  هب  ازریم  هزمح  يرجه 

ناـخ یلق  یلع  ولجاتـسا و  ناـخ  یلق  دـشرم  نیوزق ، هب  ازریم  ساـبع  دورو  زا  سپ  يرجه  لاس 996  رد  دـش . نیوزق  راپـسهر  نایغای  هیبنت 
. تفرگ رارق  زین  دمحم  ناطلس  دیئات  دروم  رما  نیا  دنتشادرب و  تنطلس  هب  ار  ازریم  سابع  امسر  ولماش 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ياهروشک  رد  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
413 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

.( 1644 م - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هسلس  نیچ  رد  نیچ :
. دش هتشک  لاس 1588 م . رد  هک  1588 م ). - 1564  ) تسا هاش  یضترم  نامزنیا  رد  هیهاش  ماظن  هلسلس  هاشداپ  نکد :

دوب و اواگانوبوت  تمدخ  رد  ادتبا  « 1  » یموتویوت یشویدیه  1583 م ). - 1534 . ) دوب اواگونوبوت  نپاژ ، یماظن  هدنامرف  نامزنیا  رد  نپاژ :
.( 1598 م - 1585 . ) دیدرگ نپاژ  روتاتکید  وا  گرم  زا  دعب  تشاد . هدهع  هب  ار  يو  تنواعم 

هاش تشذـگرد  هجیتن  ناریا ، رد  اـهینامثع  تاـحوتف  1595 م ). - 1574 . ) تسا موس  دارم  ناطلـس  نامزنیا  رد  یناـمثع  روتارپما  یناـمثع :
. دوب هدنبادخ  دمحم  ناطلس  مطالترپ  تنطلس  نارود  مود و  لیعامسا  هاش  هاتوک  تنطلس  لوا و  بسامهط 

.( 1910 م - 1393 . ) درکیم تنطلس  ییهلسلس  هرک  هریزجهبش  رد  هرک :

اقیرفا
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تیمها هوکـش و  اتقوم  رگید  راب  ییاهرئوس  يروتارپما  ماـیا  نیمه  رد  هک  1582 م ). - 1549  ) تسا دوئاد  نامزنیا  رد  رجین  هاـشداپ  رجین :
راچد شیگدنز  رخاوا  رد  دوئاد ، فاصوا  نیا  مامت  اب  دـندیدرگ . بوکنم  محازم  ناگیاسمه  دـندش و  بوکرـس  نایغای  تفایزاب . ار  دوخ 

رد هک  درک  قفاوت  تلود  نآ  اب  تشاد  شکارم  اب  هطبار  داجیا  هب  هک  ياهقالع  ببـس  هب  يو  دوب . موش  شیروتارپما  يارب  هک  دش  یهابتـشا 
دـش ياهناهب  کمن  نداعم  نیا  دـعب  لاس  دـنچ  هک  دـنک  يرادربهرهب  ازاقرـش  کمن  نداعم  زا  لاس  کی  تدـم  يارب  هراجا  تخادرپ  ربارب 

. وتکوبموت هب  شکارم  تلود  یشکرکشل  يارب 

اپورا

سپ دوب . لاقترپ  فرـصت  يو  تنطلـس  نارود  رخاوا  هظحالم  لباق  يزوریپ  اهنت  1598 م ). - 1556 . ) تسا مود  پیلیف  ایناپسا  هاش  ایناپـسا :
رد تشادن  نیشناج  هک  يرناه  گرم  زا 

______________________________

 . Hideyosi Toyotomi (. 1)
414 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

شیوآ هلـسلس  تقیقح  رد  داد . ار  اجنآ  مدرم  ماع  لتق  هزاجا  درک و  حتف  ار  لاقترپ  مود ، پیلیف  ییایناپـسا  لارنژ  اولآ  يدالیم  لاس 1580 
. دش هتخانش  تیمسر  هب  مود  پیلیف  یهاشداپ  دش و  ضرقنم  لاس  نیمه  رد 

.( 1587 م - 1542 . ) تسا تراوتسا  يرام  نامزنیا  رد  دنلتاکسا  هاشداپ  دنلتاکسا :
اب گـنج  ددـص  رد  دوـب . بـصعتم  نـید  رد  راـمیب و  فیعــض و  يدرم  هـک  1578 م ). - 1557  ) تسا نایتسابـس  لاغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :

هدـنز ار  وا  یعمج  مه  مهدزون  نرق  ات  دـندش . دوبان  یلکب  شنایهاپـس  دـش و  هتـشک  گنج  رد  نکیل  دـمآرب ، یلامـش  ياقیرفا  ناناملـسم 
هب لاغترپ  تنطلـس  نایتسابـس  ندش  هتـشک  زا  دعب  تسا . شیوآ  هلـسلس  زا  هاش  نیرخآ  يو  دـندوب . وا  تشگزاب  راظتنا  رد  دنتـشادنپیم و 

. تسا لاغترپ  رب  ایناپسا  يالیتسا  يادتبا  هثداح  نیا  و  1598 م ). - 1580  ) دیسر دوب ، شناگتسب  زا  هک  مود  پیلیف 
.(. 1588 م - 1559  ) تسا مود  کیردرف  نامزنیا  رد  ژورن  كرامناد و  هاشداپ  كرامناد :

رودوئف شرـسپ  مراهچ  ناویا  تشذگرد  زا  دعب  1584 م ). - 1533 ( ) فوخم ناویا  . ) تسا مراهچ  ناویا  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیـسور :
فوناداگ شرهاوخرهوش ، هب  ار  تکلمم  روما  تلع  نیمه  هب  دوب . قیالان  تیاـفکیب و  يدرف  هک  1598 م ). - 1584  ) دش هیسور  رازت  « 1»

. دیدرگ رودوئف  نیشناج  صخش  نیمه  درک و  لوحم 
.( 1592 م - 1568 . ) تسا موس  سناهوی  نامزنیا  رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :

.( 1598 م - 1574 . ) دوب موس  يرناه  هسنارف ، هاشداپ  هسنارف :
مراهچ ناویا  اب  راـب  نیدـنچ  دوخ  تنطلـس  نارود  رد  هک  1586 م ). - 1575  ) تسا يروتاب  نافتسا  نامزنیا  رد  ناتـسهل  هاشداپ  ناتـسهل :

. تسا موس  دنومسیگیس  يو  نیشناج  دیدرگ . رارقرب  حلـص  ود  نآ  نیب  لاس 1582 م . رد  پاپ  تطاسو  اب  ماجنارس  دیگنج و  هیـسور  رازت 
.( 1632 م - 1587)

.( 1610 م - 1572 . ) تسا راوانود  يرناه  نامزنیا  رد  راوان  هاش  راوان :
. دیدرگ انب  لاس 1580 م . رد  رگید  راب  سریآ  سونئوب  نیتناژرآ :

______________________________

 . Feodor (. 1)
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415 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1628 م - 1587 .( ) ق 1038 ه . - 996  ) لوا سابع  هاش 

هراشا

. برغم تمس  رد  اهینامثع  قرشم و  تمس  رد  ناکبزا  دید : لباقم  دنمورین  نمشد  ود  اب  ار  دوخ  دیسر ، تنطلس  هب  هک  یماگنه  سابع  هاش 
نآ زا  ار  ناکبزا  دیـشک و  رکـشل  ناـسارخ  هب  يرجه   998 لاس 997 - زا  تحار  لایخ  اب  دـمآرد و  حلـص  رد  زا  ینامثع  تلود  اـب  راـچان 
هب يرجه  لاس 1003  رد  درک . لقتنم  ناهفصا  هب  نیوزق  زا  ار  يوفص  تلود  تختیاپ  يرجه  لاس 1000  دودح  رد  درک . جراخ  نیمزرس 
زا ار  اهنآ  داد و  تسکش  یتخـسب  ار  ناکبزا  تاره  رد  يرجه  لاس 1006  رد  دـش . بوصنم  سراف  تموکح  هب  ناخ  يدرو  هللا  وا  نامرف 

اهدعب هک  دندیسر  سابع  هاش  تمدخ  هب  نیوزق  رد  یلرش  تربار  یلرـش و  ینوتنآ  مان  هب  یـسیلگنا  ردارب  ود  لاس  نیمه  رد  دروآرد . ياپ 
نیمه رد  داد و  لیکشت  ار  نوسهاش  هاپس  يرجه  لاس 1007  رخاوا  رد  سابع  هاش  دش . هدافتسا  نیشتآ  ياهحالـس  هیهت  رد  اهنآ  دوجو  زا 

ناهاشداپ الوا  هک  دوب  نیا  اهنآ  فدـه  دـندش . ییاپورا  ياهرابرد  مزاع  کیب  یلع  نیـسح  یهارمه  هب  یلرـش  ینوتنآ  يو  نامرف  هب  لاـس 
لاس 1009 رد  دنزاس . دقعنم  ییاهدادرارق  اهنآ  اب  ناریا  مشیربا  شورف  باب  رد  ایناث  دـننک ، راداو  ینامثع  تلود  دـض  رب  داحتا  هب  ار  اپورا 

يرجه لاس 1011  رد  درک و  فرـصت  ار  نیرحب  بوکرـس و  دنتـشاد ، يراـکمه  اـهیلاغترپ  اـب  هک  ار  رـال  نیناوخ  ناـخ  يدرو  هللا  يرجه 
دش سابع  هاش  تفرشیپ  زا  يریگولج  رومأم  یلغوا  لاغچ  ینامثع ، هاشداپ  فرط  زا  نامز  نیمه  رد  دمآرد و  سابع  هاش  فرصت  هب  ناوریا 

فرصت هب  لصوم  رکبراید و  یخامش و  دنبرد و  وکاب و  سیلفت و  هجنگ و  ياهرهش  دعب  لاس  دش . يراوتم  هدروخ و  تسکش  یتخسب  هک 
ناملآ ياهروشک  رد  دش و  اپورا  راپسهر  ترافس  ناونع  هب  یلرش  تربار  سابع ، هاش  نامرف  هب  يرجه  لاس 1006  رد  دمآرد . سابع  هاش 

ردص ینامثع ، هاشداپ  ناخ  دمحا  ناطلس  نامرف  هب  يرجه  لاس 1007  رد  درک و  یتارکاذم  اهروشک  نیا  ناهاشداپ  اب  ناتسلگنا  ایلاتیا و  و 
میمـصت سابع  هاش  لاس  نیمه  رد  تشگرب و  ینامثع  كاخ  هب  دروخ و  تسکـش  دـعب  یمک  اما  درک  فرـصت  ار  زیربت  اشاپ  دارم  وا  مظعا 

ار سیونشوخ  اضریلع  یـشاب و  مجنم  لالج  الم  یلماع و  دمحم  نیدلا  ءاهب  خیـش  راک  نیا  يارب  دنک و  ریمعت  ار  هغارم  هناخدصر  تفرگ 
ینامثع ناریا و  تلود  ود  نیب  يرجه  لاس 1020  رد  دشن . یلمع  دروم  نیا  رد  هاش  تین  تلع  هچ  هب  هک  تسین  مولعم  نکیل  درک . رومأم 

416 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هنایلاس درک  دهعت  مه  سابع  هاش  لباقم ، رد  درک و  رظنفرص  ناریا  یبرغ  یحاون  هیلک  فرصت  زا  ینامثع  تلود  دش . هتسب  حلـص  هدهاعم 

هاش يرجه  لاس 1021  رد  دش . انب  دابآحرف  ردـنب  سابع  هاش  نامرف  هب  لاس  نیمه  رد  دـهدب . ینامثع  تلود  رابرد  هب  مشیربا  راب  تسیود 
ینامثع ناطلـس  هب  دیدن ، دوخ  رد  يرادیاپ  بات  هک  ناخ  ثرومهط  دـش . ناتـسجرگ  مزاع  یجرگ  ناخ  ثرومهط  یبوکرـس  يارب  سابع 

لاس رد  تشک . دراد ، شروش  لاـیخ  هکنیا  ماـهتا  هب  ار  دوخ  گرزب  رـسپ  ازریم  یفـص  ساـبع ، هاـش  يرجه  لاس 1022  رد  دـش . لسوتم 
ار ینونک  سابعردنب  نآ  ياج  هب  درک و  بارخ  ار  اهیلاغترپ  هعلق  حتف و  ار  نورج  ردنب  ناخ  يدرو  هللا  دـنزرف  ناخ  یلق  ماما  يرجه   1023

بوکرس يارب  سیلفت  هب  دورو  زا  سپ  دش و  یجرگ  ناخ  ثرومهط  یبوکرـس  مزاع  رگید  راب  سابع  هاش  يرجه  لاس 1024  رد  تخاس .
. دش راپسهر  هچگوگ  هچایرد  فرط  هب  دوب ، هدمآ  ناخ  ثرومهط  يرای  هب  هک  ناخ  دمحم  ناطلس  فورعم  رادرس  اشاپ  دمحم 

. درک حلص  ياضاقت  راچان  رادرس  نیا  داد و  تسکش  ار  اشاپ  دمحم  نایهاپس  ناوریا  رد 
دمحا ناطلس  تشذگرد  زا  دعب  يرجه  لاس 1027  رد  تشگرب . ناهفـصا  هب  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  یلرـش  تربار  لاس  نیمه  رد 

تـسکش یتخـسب  سابع  هاش  نایهاپـس  زا  يو  هاپـس  یلبـش  یکیدزن  رد  دش . زیربت  حتف  رومأم  اشاپ  لیلخ  یناث ، ناخ  نامثع  نامرف  هب  ناخ ،
ود نیب  زرم  دش  ررقم  نآ  بجوم  هب  دش و  هتـسب  نیفرط  نیب  حلـص  هماندهع  رگید  راب  يرجه  لاس 1028  رد  تسکـش ، نیا  زا  دعب  دروخ .
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رد دـهدب . ینامثع  تلود  هب  مشیربا  راب  دـصکی  یلاس  ناریا  هاشداپ  نیا  رب  هوالع  دـشاب . لوا  بسامهط  هاش  نامز  ياـهزرم  ناـمه  روشک 
نامرف هب  هثداح  نیا  نایرج  رد  دنداد و  تسکـش  کساج  ردنب  رد  ار  اهیلاغترپ  سیلگنا  یقرـش  دنه  یناپمک  ياهیتشک  يرجه  لاس 1030 

، دـنتفرن رابریز  لاس  کی  ات  ناگدـنیامن  دـش . هرکاذـم  دراو  یـسیلگنا  تکرـش  ناگدـنیامن  اب  اهیلاغترپ  دـض  رب  ناخ  یلقماما  ساـبع  هاـش 
یکـشخ و زا  ناریا  هاپـس  دش  ررقم  نآ  بجوم  هب  دـش و  هتـسب  نیفرط  نیب  ياهماندـهع  بانیم ، رد  ناخ  یلق  ماما  دـیدهت  لیلد  هب  ماجنارس 

لاس رد  درک . فرـصت  ار  مشق  ناخ  یلق  ماما  دادرارق ، نیا  دقع  زا  دـعب  دـننک . هلمح  زمره  مشق و  هب  ایرد  هار  زا  ناتـسلگنا  ییایرد  يورین 
فرصت زا  نرق  کی  تدم  زا  دعب  ار  زمره  هعلق  سیلگنا ، ناریا و  ياوق  يرجه   1031

417 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
همیمض ار  هکربتم  نکاما  دادغب ، فرصت  زا  سپ  دیشک و  رکـشل  برع  قارع  هب  سابع  هاش  يرجه  لاس 1023  رد  دندرک . جراخ  اهیلاغترپ 
ناریا هاش  فرـصت  زا  ار  دادـغب  هک  دـش  رومأم  اشاپ  دـمحا  ظفاح  مراهچ ، ناخ  دارم  ناطلـس  ناـمرف  هب  يرجه  لاـس 1033  رد  درک . ناریا 
رهشهب  ) فرـشا رد  يرجه  لاس 1038  رد  سابع  هاش  دروخ . تسکـش  سابع  هاش  رادرـس  ولماش  کیب  لنیز  زا  رادرـس  نیا  دـنک و  جراـخ 

. دندرپس كاخ  هب  مق  رد  سپس  ناشاک و  رد  ادتبا  ار  وا  شعن  تشذگرد . ینونک )
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  رد  لوا  سابع  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

. دش میسقت  نکنوت  هئوه و  نایاورنامرف  هلسلس  ود  نیب  لاس 1588 م . زا  دعب  تسا . هدش  عقاو  ایسآ  بونج  رد  مانآ  روشک  مانآ :
م.  1798 لاس 1602 - زا  دـنار و  نوریب  يزنودـنا  زا  ار  اـهیلاغترپ  دـنله ، یقرـش  دـنه  تکرـش  ساـبع  هاـش  تنطلـس  نارود  رد  يزنودـنا :

. تشاذگ دیازت  هب  ور  تکرش  ذوفن  لاس 1619 م . رد  ایواتاب  يانب  زا  سپ  هک  دوب  تکرش  نآ  ياهتیلاعف  هصرع  يزنودنا 
. دنتفای هار  نیچ  روشک  هب  لاس 1606 م . رد  اهیدنله  1644 م ). - 1368 . ) درکیم تنطلس  کنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

وا نیشناج  نیـسح  ازریم  شرـسپ  يو  لتق  زا  دعب  1588 م ). - 1564 . ) تسا هاش  یـضترم  نامزنیا  رد  نکد  هیهاشماظن  هلـسلس  هاش  نکد :
.( 1590 م - 1589 . ) تسا مود  هاش  ناهرب  نبا  هاش  لیعامسا  وا  نیشناج  دش . هتـشک  زین  يو  لاس 1589 م . رد  هک  1589 م ). - 1588  ) دش

. دش لوزعم  شرسپ  طسوت  دیشکن و  لوط  لاس  کی  زا  شیب  وا  يرادمامز  تدم 
تنطلـس هب  مود  هاش  ناـهرب  نبا  میهاربا  يو  تشذـگرد  زا  دـعب  1594 م ). - 1590  ) تسا هاش  نیـسح  رـسپ  مود  هاش  ناهرب  يو  نیـشناج 

لوا هاش  ناهرب  هون  مود  هاش  دمحا  هلمج  زا  رگید  نت  دنچ  يو  زا  دعب  دوبن . هام  شـش  زا  شیب  وا  يرادمامز  تدم  هک  1594 م ).  ) تسشن
زا دعب  یکی  لاس 1595 م . ات  مود  هاش  یضترم  نینچمه  هاش و  میهاربا  نبا  هاش  رداهب  سپس  و 

418 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دمآرد ناتسودنه  لوغم  ناروتارپما  فرصت  هب  هلسلس  نیا  ورملق  ماجنارس  دنتشاد و  تسد  رد  ار  روما  مامز  یهاتوک  تدم  يرگید 

ماـجنا هب  دوـب  هدرک  يزیریپ  اـگانوبون  هک  ار  نپاژ  تدـحو  يو  1598 م ). - 1585 . ) دوب نپاژ  روتاتکید  یـشویدیه  ناـمزنیا  رد  نپاژ :
. درک يریگهرانک  راک  زا  ارهاظ  سپس  دیناسر ،

طـسوت نادـناخ  نیا  تشاد . تسد  رد  ار  نپاژ  روما  هرادا  ینوـگوش و  ماـقم  1867 م . لاس 1603 - زا  هک  تسا  ینادـناخ  مان  اواـگوکوت 
فقوتم ار  تیحیـسم  طسب  تفرگ ، مان  ویکوت  اهدـعب  هک  ودـی  رد  اهنآ  دوب . زکرمتم  یفیاوطلا  كولم  نآ  تموکح  دـش و  سیـسأت  وسابیا 

. دنام ریاد  یکاساگان  رد  يدنله  یتراجت  هاگشاب  کی  اهنت  دندرک ، عنم  ار  یجراخ  کلامم  اب  هطبار  هنوگره  دنتخاس و 
ات يو  باقعا  درک و  يرادیرخ  تقو  ياشاپ  زا  ار  هرصب  تموکح  تسا ، نادناخ  نیا  سسؤم  هک  یمان  بایسارفا  لاس 1612 م . رد  قارع :

. دنتشاد تموکح  هرصب  رد  لاس 1668 م .
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دیسر تنطلس  هب  موس  دمحم  ناطلس  يو  گرم  زا  دعب  1595 م ). - 1574 . ) تسا موس  دارم  ناطلس  نامزنیا  رد  ینامثع  روتارپما  ینامثع :
تـسشن تنطلـس  تخت  هب  لوا  دمحا  شرتگرزب  رـسپ  يو  تشذـگرد  زا  دـعب  تسا . ینامثع  ناطلـس  نیمهدزیـس  هک  1603 م ). - 1595)

دقعنم یحلص  لاس 1606 م . رد  شیرتا  تلود  اب  درک . ناریا  تلود  اب  هجیتنیب  ياهگنج  هلـسلس  کی  هب  تردابم  هک  1617 م ). - 1603)
هک 1623 م ). - 1617  ) دش لوا  یفطصم  شردارب  بیصن  تنطلس  يو  تشذگرد  زا  دعب  تسا . ینامثع  ناطلس  نیمهدراهچ  يو  تخاس .

لتق هب  ار  وا  دـمحا  ناطلـس  شردارب  ببـس  نیمه  هب  تشادـن ، ياهرهب  يداع  شوه  لقع و  زا  یفطـصم  تسا . ینامثع  ناطلـس  نیمهدزناپ 
تنطلس زا  ار  وا  هدرک  هدافتسا  ءوس  یفطـصم  یلقع  فعـض  زا  مود  نامثع  ینعی  دمحا  ناطلـس  نارـسپ  زا  رگید  یکی  نکیل  دوب . هدیناسرن 

. تسب حلـص  نامیپ  سابع  هاش  اب  دوخ  تنطلـس  زاغآ  رد  1622 م ). - 1618 . ) تفرگ تسد  رد  ار  تکلمم  روما  ماـمز  دوخ  دوـمن و  لزع 
هب رگید  راب  لوا  یفطـصم  وا  زا  سپ  دـش . ینادـنز  علخ و  تنطلـس  زا  هجیتن  رد  دنتـشادرب  شروش  هب  رـس  شنایهاپـس  هک  تشذـگن  يرید 

تنطلس دندرک و  علخ  تنطلس  زا  ار  يو  دنتساوخ و  اپ  هب  وا  هیلع  نایهاپـس  رگید  اهيرچینی و  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  تسـشن ، تنطلس 
هک دیسر  مراهچ  دارم  هب 

419 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1640 م - 1623 . ) تسا ینامثع  ناطلس  نیمهدفه 

همئا زا  ماـما  نیلوا  يو  1649 م ). - 1595 .( ) ق 1059 ه . - 1004  ) تسا یبرعی  دشرم  نیدـلا  رـصان  نامزنیا  رد  نامع  ياورنامرف  نامع :
رد املع  ناگرزب و  زا  ياهدع  دمآرد ، کچوک  تکلمم  نیدنچ  تروص  هب  دـش و  میـسقت  نامع  روشک  هکنیا  زا  دـعب  تسا . نامع  یبرعی 

. دندرک تعیب  دشرم  نیدلا  رصان  اب  1595 م ).  ) يرجه لاس 1004  رد  تهج  نیمه  هب  دننک ، تعیب  يدحاو  ماما  اب  هک  دندمآرب  ددص 
، دندیشک رکـشل  هرک  هب  اهینپاژ  لاس 1592 م . رد  1910 م ). - 1392  ) تشاد ییاورنامرف  ییهلسلس  هرک  هریزجهبـش  رد  نامزنیا  رد  هرک :

. دندرک عفد  ار  نانآ  هلمح  اهینیچ  کمک  اب  ییهلسلس  نکیل 
نایرابرد زا  ياهدع  تاکیرحت  اب  هجاوم  رمع  رخاوا  رد  هک  تسا  هاش  ربکا  ناتـسودنه ، نایرومیت  هلـسلس  نامزنیا  ياورنامرف  ناتـسودنه :

هاشداپ ریگناهج  هاش ، ربکا  تشذـگرد  زا  دـعب  تشاد . تسد  ریگناهج  هب  روهـشم  میلـس  مان  هب  شنارـسپ  زا  یکی  هسیـسد  نیا  رد  هک  دـش 
ریگناـهج دـمحم  نیدـلا  رون  رفظملا  وبا  ار  دوـخ  و  1627 م ). - 1605 .( ) ق ه .  1037 - 1014  ) تفرگ تسد  رد  ار  تـکلمم  روـما  ماـمز 

. تسا تراجت  تعنص و  قنور  هرود  نارود  نیا  دندوب . رادروخرب  یبسن  شیاسآ  زا  مدرم  يو  تنطلس  نارود  رد  دناوخ . يزاغ  هاشداپ 
یتاحوتف زا  دعب  دوب و  مرخ  شمان  تسا . هاشداپ  ریگناهج  موس  رـسپ  هاشداپ  ناهج  هاش  دـنه ، نایرومیت  هلـسلس  فورعم  نیطالـس  زا  یکی 

ردارب لتق  زا  دعب  لاس 1622 م . رد  وا  داد . ناهج  هاش  بقل  يو  هب  هاشداپ  ریگناهج  دـش ، وا  بیـصن  نکد  رد  يدـالیم  لاس 1616  رد  هک 
رد ماجنارس  درک . فرـصت  ار  راهب  دیدرگ و  لاگنب  راپـسهر  لاس 1623 م . رد  دروخ و  تسکـش  نکیل  درک . نایغط  ردپ  رب  ورـسخ ، دوخ 

تخت هب  هرگآ  رد  1628 م ).  ) يرجه لاس 1038  رد  يو  تشذگرد و  شردپ  هک  دیـشکن  یلوط  درک . حلـص  دوخ  ردپ  اب  لاس 1625 م .
. تسشن تنطلس 

420 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اقیرفا

راهچ بیرق  یلاغـشا  ياهورین  دادعت  دـشیم . هرادا  اهاشاپ  طسوت  تفرگ ، رارق  ینامثع  تموکح  طلـست  تحت  هک  یماگنه  سنوت  سنوت :
لاس 1591 م. رد  مدرم  هب  تبسن  يدعت  ملظ و  رثا  رب  تشاد . هدهع  هب  ياد " کی " ار  يرفن  هتسدره 100  یهدنامرف  هک  دوب  نت  رازه 

-1564 . ) تشاد مان  نامثع  ياد ، نیموس  دـش . هداد  مات  تارایتخا  ياد  زا 40  یکی  هب  نآ  هجیتن  رد  هک  تسویپ  عوقو  هب  ینینوخ  بـالقنا 
، تشاد ياب " ناونع " هک  يرومأم  یهارمه  تدعاسم و  اب  درک . هیهت  یلخاد  روما  هب  یگدیسر  تهج  نازیم ، مان  هب  ینوناق  يو  1610 م ).
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یکی تفرگ و  رارق  تلود  تراظن  تحت  ینزایرد  نامز  نیمه  رد  درکیم . اهتایلام  يروآعمج  هب  تردابم  حلـسم  ياهورین  اب  رابود  یلاس 
. دیدرگ تلود  دمآردرپ  هجوت و  لباق  عبانم  زا 

لاس 1588 م. رد  1598 م ). - 1556 . ) تسا مود  پیلیف  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاش  ایناپسا :
اب هلباقم  يارب  ار  ریذپانتسکـش  تازاهج  پیلیف  اهایرد  رد  ایناپـسا  اب  تلود  نآ  تباقر  دـنله و  نایـشروش  زا  ناتـسلگنا  ینابیتشپ  تلع  هب 
رد دیدرگ . تیبثت  ملـسم و  اهایرد  رب  ناتـسلگنا  يرترب  دروخ و  تسکـش  ناتـسلگنا  ییایرد  يورین  زا  یتخـسب  اما  درک ، زیهجت  ناتـسلگنا 

پیلیف ماـن  هب  هـک  درب  ماـن  یتسیاـب  ار  نیپـیلیف  ریازج  اـهنآ  هـلمج  زا  دروآ ، تـسد  هـب  يداـیز  تارمعتـسم  ایناپـسا  پـیلیف ، تنطلـس  نارود 
زا دعب  1589 م ). - 1580 . ) دوشیم بوسحم  مه  لاغترپ  هاش  لوا ، پیلیف  ناونع  تحت  وا  هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  انمـض  دش . يراذگمان 

. دیسر موس  پیلیف  شرسپ  هب  لاغترپ  لیسیس و  لپان و  ایناپسا و  تنطلس  مود  پیلیف 
دنله ناتسلگنا و  ياهروشک  اب  بیترت  هب  و 1609 م . لاس 1604 - رد  تسا . ایناپسا  طاطحنا  هرود  وا  یهاشداپ  نارود  1621 م ). - 1598)

. دیـسر مراهچ  پیلیف  شرـسپ  هب  تنطلـس  وا  زا  دـعب  دـندروآ . تسد  هب  یناوارف  كـالما  فارـشا ، يو  يرادـمامز  نارود  رد  درک . حـلص 
دیگنج و دنله  اب  اددجم  لاس 1621 م . رد  تفای . همادا  شردپ  نارود  يداصتقا  عاضوا  دوکر  يو  تنطلس  نارود  رد  1665 م ). - 1621)

. درک ادیپ  يریگرد  هسنارف  اب  لاس 1622  رد 
.( 1603 م - 1558 . ) تسا تبازیلا  هکلم  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :

421 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاس رد  ایناپـسا  هاشداپ  مود  پیلیف  یـسیلگنا  نانزایرد  تامادقا  هجیتن  رد  نامزنیا  رد  دـش ، هتفگ  ایناپـسا  روشک  ثداوح  رد  هک  روطنامه 

. دمآرب ناتسلگنا  اب  گنج  ددص  رد  1588 م .
نارود رگید  مهم  ثداوح  زا  دـش . هتـسکش  مهرد  ایناپـسا  ریذپانتسکـش  تازاهج  درک و  يرای  تبازیلا  اب  تخب  اما  تفای ، ققحت  گـنج 

تیبوبحم ریذپانتسکـش ، تازاهج  هثداح  زا  دـعب  تفای . ناـیاپ  لاس 1603 م . رد  ماجنارـس  هک  تسا  دـنلریا  ياهـشروش  تبازیلا  تنطلس 
تیاضر مدـع  ببـس  دوب ، هدـش  عضو  ایناپـسا  اب  گنج  ياههنیزه  نیمأت  يارب  هک  يدوعـص  ياهتایلام  عضو  داـهن . شهاـک  هب  ور  تبازیلا 

نیرتناشخرد زا  یکی  دـیماجنا  لوط  هب  لاس  بیرق 45  هک  تبازیلا  رـصع  هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  یلک  روطهب  دـیدرگ . ناتـسلگنا  یلاها 
اراد ثیح  زا  دش و  لیدبت  قنوررپ  یتعنـص  تراجت و  ياراد  دـحتم و  يروشک  هب  ناتـسلگنا  نارود  نیا  رد  تسا . ناتـسلگنا  خـیرات  راودا 

یقرـش دنه  تکرـش  دوشیم . عورـش  هرود  نیمه  رد  ناتـسلگنا  يرگرامعتـسا  تفریم . رامـش  هب  اپورا  تلود  نیلوا  ییایرد  يورین  ندوب 
تخت جاـت و  تشذـگرد و  رودوت  نادـناخ  وـضع  نیرخآ  تبازیلا  لاس 1603 م . نیمه  رد  دـش . تیلاعف  لوغـشم  لاس 1603  رد  اـیناتیرب 

. دیسر كاژ )  ) زمیج شیومع  رسپ  هب  ناتسلگنا 
لبق تراوتسا  يرام  دنزرف  لوا  زمیج  دیسریم . متفه  يرناه  هب  شبسن  ردام ، فرط  زا  دوب و  تراوتسا  هلـسلس  زا  يو  1625 م ). - 1603)

تبازیلا ار  تراوتسا  يرام  شردام  « 1  » هلامربلا لوق  هب  درکیم . یهاشداپ  دنلتاکسا  رد  دنک  سولج  ناتسلگنا  تنطلـس  تخت  هب  هکنیا  زا 
ینعی تکلمم  ود  نیا  داحتا  قاـفتا و  تامدـقم  ناتـسلگنا  تنطلـس  ماـقم  هب  زمیج  ندیـسر  يراـب  تخاـس . شیوخ  سوه  يوه و  یناـبرق 

كارتـشا زج  دنلتاکـسا  ناتـسلگنا و  نیب  دـشن و  یلمع  راـک  نیا  زمیج  تنطلـس  نارود  رد  نکیل  دروآ ، مـهارف  ار  دنلتاکـسا  ناتـسلگنا و 
. دندوب ياهناگادج  روشک  کیره ، تشادن و  دوجو  يرگید  هطبار  تنطلس 

دبتـسم یهاشداپ  تساوخیم  نوچ  همه  نیا  اب  دوب . نت  يروپ  بهذم  هتفای  تیبرت  وا  دوخ  دوب ، کیلوتاک  بهذم  وریپ  زمیج  ردام  دنچره 
رد یعمج  تلع  نیمه  هب  تشادرب . تفلاخم  هب  رـس  اهنت  يروپ  کیلوتاک و  بهذـم  ناوریپ  اب  تفریذـپ و  ار  یناکـسیلگنا  بهذـم  دـشاب ،

، هسلج حاتتفا  زور  ات  دنداهن  توراب  زا  رپ  ياههکشب  رالات ، ریزو  دندمآرب  وا  نتشک  ددص 
______________________________
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.346 نامداش ص . نیدلا  رخف  دیس  همجرت  هلامربلآ ، فیلأت  دیدج ، نورق  خیرات  (. 1)
422 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

فورعم توراب  هنتف  مان  هب  هک  هثداح  نیا  دش و  فشک  لاس 1605 م . رد  هئطوت  نیا  نکیل  دـنیامن و  دوبان  هرابکی  هب  ار  شاهداوناخ  هاش و 
دوبان تسین و  ار  يدایز  عامتجا  دراد  ناکما  هک  هشیدنا  نیا  يارجا  روصت  تشاذگ و  راگدای  هب  میخو  یبقاوع  ناتـسلگنا  خیرات  رد  تسا 

ار دوخ  نهیم  جیردتب  دندوب ، رازآ  هجنکش و  رظتنم  هک  اهنت  يروپ  لاحرههب  درک . داجیا  میظع  یتشحو  ناتـسلگنا  مدرم  ناهذا  رد  درک ،
تردق شیازفا  ثعاب  یبهذم  هجنکش  قیرط  نیا  هب  دندرک و  سیسأت  ییاهنیشنرجاهم  یلامش  ياکیرما  یقرـش  لحاوس  رد  دندرک و  كرت 

تلود تیذا  رازآ و  دندروآ . مهارف  ار  یلامـش  ياکیرما  دحتم  لود  ساسا  هک  دندوب  اهنیـشنرجاهم  نیمه  ادعب  دـش و  ناتـسلگنا  یجراخ 
هطقن ماوع  سلجم  دوزفا . مدرم  يدونـشخان  رب  ناملراپ  اب  زمیج  راتفر  تخاس و  یـضاران  ار  اهسیلگنا  زا  يرایـسب  اـهنت  يروپ  هب  تبـسن 

ناـملراپ هب  فورعم  . ) لاس 1614 م ناملراپ  يانثتـسا  هب  درک و  لـحنم  ار  ناـملراپ  زمیج  لاس 1611  رد  دـیدرگ . رابرد  نافلاخم  ياـکتا 
تیاضر ایناپـسا  اب  گنج  رب  ینبم  ماوع  سلجم  هتـساوخ  هب  زمیج  لاس 1624 م . رد  درک . تنطلـس  ناملراپ  نودب  لاس 1621 م . ات  دساف )

. تسشن تنطلس  هب  لراش )  ) لوا زلراچ  شرسپ  لوا  زمیج  تشذگرد  زا  دعب  داد .
رد دندوب  هتفاین  لوا  زمیج  رد  هک  ار  یتافـص  اهسیلگنا  دنتـشادنپیم . قیال  بیجن و  ار  يو  اریز  دندرک ، اهیداش  تلم  1649 م ). - 1625)

مزلم ار  دوخ  يو  تشاد . ذوفن  مه  رـسپ  رد  ردـپ  يرـسدوخ  ياههشیدـنا  يدادبتـسا و  تالایخ  فساـت  لاـمک  اـب  اـما  دنتـسجیم  شرـسپ 
. دوب رذـگدوز  یلیخ  زلراچ  تیبوبحم  تلع  نیمه  هب  دـنک . افو  دریگیم  هدـهعرب  ناملراپ  تلم و  لـباقم  رد  هک  یتادـهعت  هب  تسنادیمن 

یلاها يدونـشخان  لماع  نیتسخن  دوب ، کیلوتاک  بهذـم  وریپ  یمناخ  هدازهاش  هک  مهدزیـس  یئول  رهاوخ  سنارفود  تیرناه  اب  وا  جاودزا 
لاس هس  تدم  رد  ار  ناملراپ  درک ، نوریب  روشک  زا  ار  اهنت  يروپ  داد ، رارق  قشمرس  ار  ردپ  شور  یلخاد ، تسایس  رد  دیدرگ . ناتسلگنا 
دوخ هشیدنا  راکفا و  رد  هک  دش  نآ  رب  يدـنچ  زا  دـعب  اما  درکیم . ضرق  تروص  هب  لوپ  تساوخرد  مدرم  زا  روز  هب  درک و  لحنم  رابود 

. دروآ گنچ  هب  ار  هتفر  تسد  زا  تیبوبحم  رگید  راب  دیاش  دیامن  رظندیدجت 
. داتسرف کمک  دندوب ، هتـشادرب  شروش  هب  رـس  لشور  رد  هک  ییاهناتـستورپ  يارب  لاس 1627 م . رد  داد و  گـنج  نـالعا  هسنارف  هب  سپ 

ناملراپ لاس 1628 م . رد  گنج  هنیزه  يارب  زلراچ 
423 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تفریذپ تسا ، ناتسلگنا  تیطورشم  دانسا  نیرتمهم  زا  هک  ار  قح  تساوخرد  ریزگان  دوشگ و  ار 
. درک يرادفرط  اهنتيروب  زا  دش و  ناملراپ  دراو  لاس 1628 م . رد  ناتسلگنا  لاجر  نیرتفورعم  زا  یکی  لومارک 

. تسا مود  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  مهوب و  هاش  ناتسراجم : مهوب و 
تیامح یکیلوتاک  تاحالـصا  زا  ببـس  نیمه  هب  دوب  هتفای  شرورپ  نایعوسی  دزن  نوچ  تسا و  لوا  دـنانیدرف  هون  يو  1637 م ). - 1617)

کیردرف دـش و  وا  هیلع  لاس 1618 م . رد  مهوب  يابجن  شروش  ببـس  لمع  نیمه  تفرگ . شیپ  رد  اهناتـستورپ  هیلع  یتسایـس  درکیم و 
دیماجنا و دنانیدرف  يزوریپ  هب  هک  دش  ببس  ار  هلاس  ياهگنج 30  رما  نیمه  هک  دنتشادرب  تنطلس  هب  لاس 1619 م . رد  ار  یناتسمز  هاشداپ 

. دروآرد دوخ  فرصت  هب  رگید  راب  ار  مهوب  لاس 1620 م . رد 
ار مراهچ  پیلیف  ناونع  ایناپسا  ناهاشداپ  هلسلس  رد  صخش  نیمه  1640 م ). - 1621 . ) تسا موس  پیلیف  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاـغترپ :

. دراد
هب مراهچ  نایتسیرک  شرـسپ  يو  تشذگرد  زا  دـعب  1588 م ). - 1559 . ) تسا مود  کیردرف  نامزنیا  رد  كرامناد  هاـشداپ  كراـمناد :

. تسشن ژورن  كرامناد و  تنطلس 
اب حلص  نامیپ  ماجنارس  دیگنج . فلودآ  واتـسوگ  وا  نیـشناج  دئوس و  هاشداپ  مهن  لراکاب  1613 م . لاس 1611 - رد  1648 م ). - 1588)
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رهش نایتسیرک  نامرف  هب  لاس 1624 م . رد  دوب . کیتلاب  يایرد  رد  یناریتشک  يدازآ  اهنآ  هلمج  زا  دش ، دقعنم  كرامناد  يارب  یتازایتما 
اهناتستورپ زا  يرادفرط  هب  دنله ، هسنارف و  ناتسلگنا و  راشف  تحت  لاس 1625 م . رد  دیدرگ . فورعم  نایتسیرک  هب  دش و  انب  دیدجت  ولسا 

. دروخ تسکش  لاس 1626 م . رد  اما  درک ، هلمح  ناملآ  كاخ  هب  دش و  هلاس  گنج 30  دراو 
تباین فونوداگ  لاس 1584 م . رد  فوخم  ناویا  تشذگرد  زا  دـعب  1598 م ). - 1584 . ) تسا رودوئف  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیـسور :
لاس 1598 م. رد  لوا  رودوئف  تشذگرد  زا  سپ  دوب . هیسور  ياورنامرف  المع  وا  تفرگ و  هدهع  هب  ار  ناویا  نیشناج  رودوئف  تنطلس 
اقیرفا ناهج 424  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خـیرات  لاس  یطحق  نکیل  دـندرک ، باختنا  يرازت  هب  ار  فونوداگ  مکاح ، هقبط  زا  یعمجم 

420 ص :  ..... 
424 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يدالیم لاس 1605  رد  فونوداگ  رادوریگ ، نیمه  رد  دـیدرگ . فونوداگ  راـک  لزلزت  ثعاـب  مدرم  داـمتعا  نتـشادن  و  1604 م . - 1602
رازت ناونع  هب  بذاک  يرتمید  يو  زا  دعب  دش . هتشک  لاس 1605  رد  نکیل  دش . وا  نیشناج  مود  درویف  شرسپ  لاس  نامه  رد  تشذگرد و 

تسا و هدرک  عـمج  دوـخ  رود  ار  ناتـسهل  یلاـها  زا  یهورگ  يرتـمید  هک  دـنتفای  مدرم  هک  یناـمز  1606 م ). - 1605 . ) درک يراذـگجات 
نارود زا  لاس  کی  زونه  دـندش و  نیگمـشخ  دـننکیم ، اپرب  ار  کیلوتاک  بهذـم  بادآ  یتنطلـس  رـصق  کـچوک  ياـسیلک  رد  اراکـشآ 

رد دش . مامت  شنارادـفرط  زا  يدایز  هدـع  رازت و  ناج  تمیق  هب  هک  دـش  اپرب  یـشروش  ابجن  کیرحت  هب  هک  دوب  هتـشذگن  يو  يرادـمامز 
زین وا  هک  دش  ادـیپ  يرگید  يرتمید  يدالیم  لاس 1607  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  مراهچ  یلیـساو  ماـن  هب  نایـشروش  ربهر  هجیتن 

لاس 1610 م. رد 
ياهلاس 1612 و 1613 رد  يرگید  زا  دعب  یکی  نکیل  دنتسه و  يرتمید  دنزرف  هک  دندرک  اعدا  رگید  رفن  ود  هک  دیشکن  یلوط  دش . هتشک 

.(. 1645 م - 1613 . ) دش هیسور  رازت  فونامور  هلسلس  سسؤم  فونامور  لیئاخیم  لاس 1613 م . رد  دندش . مادعا 
ناتسهل یهاشداپ  هب  موس  ناژ  رسپ  موس  دنومـسگیس  يو  زا  دعب  1592 م ). - 1568 . ) تسا موس  ناهوی  نامزنیا  رد  دئوس  هاشداپ  دـئوس :

. دش دئوس  رد  وا  نیشناج  مهن  لراک  شیومع  دیدرگ و  رانکرب  دئوس  تنطلس  زا  تلع  نیمه  هب  1599 م ). - 1592 . ) دش باختنا 
لاس 1600 م. رد  داد . رارق  روشک  یمسر  بهذم  ار  يرتول  بهذم  يو  1611 م ). - 1604)

. دوشیم عورش  ناتسهل  دئوس و  ینالوط  ياهگنج  نامز  نیمه  زا  درک و  هلمح  اینول  هب 
تشذگرد و نآ  نایاپ  زا  لبق  یلو  درک  ادیپ  يریگرد  1613 م ). - 1611  ) راملاک فورعم  گنج  رد  كرامناد  هاشداپ  مراهچ  نایتسیرک 

. دش وا  نیشناج  مود  واتسوگ  شرسپ 
. تفای نایاپ  نامز  نیمه  رد  كرامناد  اب  راملاک  گنج  1632 م ). - 1613)

فیعـض تهجره  زا  رابودـنبیب و  سوـهلب و  يدرم  يرناـه  1589 م ). - 1574 . ) تسا موـس  يرناـه  ناـمزنیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
رب هتفشآ  ناشیرپ و  ثیحره  زا  يروشک  دوخ  زا  دعب  داد ، يور  يو  تنطلـس  نارود  رد  هک  هسنارف  یلخاد  ياهگنج  ببـس  هب  دوب . سفنلا 

-1589 . ) تسشن تنطلس  هب  ریبک  يرناه  ای  مراهچ  يرناه  موس ، يرناه  زا  دعب  دش . ضرقنم  اولاو  هلـسلس  يرناه  گرم  اب  تشاذگ . ياج 
یئول ردپ  يو  1610 م ).

425 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
اما دش ، يرپس  یـشکرکشل  گنج و  رد  رتشیب  يرناه  يرادـمامز  لوا  ياهلاس  دـشابیم . نوبروب  هلـسلس  زا  هاشداپ  نیلوا  تسا و  مهدزیس 

. تفرگ یناماس  رس و  هسنارف  یلام  روما  نارود  نیا  رد  درک . هسنارف  ینادابآ  اهیبارخ و  میمرت  فرص  ار  دوخ  تنطلس  نارود  رخآ  ياهلاس 
رب لمتشم  هک  تنان  یخیرات  نامرف  دش . هتشک  یبصعتم  درم  تسد  هب  هک  دهد  گنج  نالعا  شیرتا  هب  هک  دوب  ددص  رد  لاس 1610 م . رد 

. تسـشن تنطلـس  هب  مهدزیـس  یئول  شرـسپ  يو  زا  دـعب  دـش . رداص  نامزنیا  رد  دوب  اـهکیلوتاک  اـب  اـهنآ  يربارب  اهناتـستورپ و  يدازآ 
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رد تفرگ . هدهع  هب  ار  وا  تنطلس  تباین  یسیدمود  يرام  شردام  تشادن ، لاس  زا 9  شیب  نوچ  شتنطلس  يادتبا  رد  1643 م ). - 1610)
تیاـفکاب فک  رد  ار  روشک  روما  ماـمز  مهدزیـس  یئوـل  هک  یناـمز  دـیدرگ . جرموجره  یناـماسبان و  شوختـسد  هسنارف  روـما  تدـم  نیا 

هک تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذت  انمض  داد . همتاخ  لاجر  ارما و  یشکرس  اهناتـستورپ و  ذوفن  هب  ادتبا  يو  تشاذگ  « 1  » ویلشیر لانیدراک 
.( 1610 م - 1589 . ) تشاد هدهع  رب  مه  ار  راوان  تنطلس  يرناه ،

.( 1632 م - 1587 . ) تسا موس  دنومسگیس  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاش  ناتسهل :
. دندرک ریاد  اداناک  رد  يددعتم  ياهنیشنرجاهم  اهیوسنارف  درک و  سیسأت  ار  کبک  رهش  يوسنارف  نلپماش  لاس 1608 م . رد  اداناک :

تکرش کی  هب  دش و  هتخاس  اینیجریو )  ) نوات زمیج  رد  ناتسلگنا  نیـشنرجاهم  نیلوا  لاس 1607 م . رد  یلامش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 
. تفرگ رارق  ناتسلگنا  رابرد  رایتخا  تحت  نیشنرجاهم  نیا  هک  دیشکن  یلوط  تشاد . تهابش  یناگرزاب 

.( 1642 م - 1628 .( ) ق 1052 ه . - 1038  ) یفص هاش 

هراشا

فورعم یفص  هاش  هب  تنطلس ، تخت  هب  سولج  زا  سپ  يو  درک . دوخ  نیـشناج  ار  ازریم  یفـص  رـسپ  ازریم  ماس  گرم ، زا  لبق  سابع  هاش 
یفـص هاش  هب  تبـسن  دوب ، سابع  هاش  تمدخ  رد  هک  يوارم  هب  بقلم  یکرویگ  مان  هب  یجرگ  يارما  زا  یکی  يرجه  لاس 1032  رد  دش ،

. درک کیرحت  یفص  هاش  دض  رب  ار  ینامثع  هاشداپ  مراهچ  دارم  ناطلس  دش و  یغای 
______________________________

 . Cardinal Richelieu (. 1)
426 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ولماش ناـخ  لـنیز  ناویرم  یکیدزن  رد  يرجه  لاس 1038  رد  درک . دادـغب  فرـصت  رومأم  ار  دوخ  مظعاردـص  اشاپ  ورـسخ  دارم ، ناـطلس 
دندروخ تسکش  اجنآ  مکاح  ناخ  رهچونم  زا  اما  دندرب  هلمح  دهشم  هب  ناکبزا  لاس  نیمه  رد  داد . تسکش  ار  یفص  هاش  فورعم  رادرس 

. دش راید  نآ  مزاع  دادغب  تاجن  يارب  یفص  هاش  يرجه  لاس 1039  رد  دنتسشن . بقع  و 
متسر یفـص ، هاش  نامرف  هب  يرجه  لاس 1041  رد  درک و  اهر  ار  دادغب  هرـصاحم  دـش ، هاگآ  یفـص  هاش  تکرح  زا  اشاپ  ورـسخ  هکنیمه 

زا یکی  ازریم  ورسخ  تخاس و  يرارف  بولغم و  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  نایصع  هار  هک  ار  ناتسجرگ  هاشداپ  ناخ  ثرومهط  رالاسهپس ، ناخ 
نامرف هب  يرجه  لاس 1042  رد  دش . بوصنم  ناتـسجرگ  تنطلـس  هب  یفـص  هاش  روتـسد  هب  تسیزیم ، رابرد  رد  هک  یجرگ  ناگدازهاش 
ینامثع ناریا و  تلود  ود  نیب  رگید  راـب  يرجه  لاس 1043  رد  دندش . هتـشک  شدنزرف  هس  قافتا  هب  زمره  حتاف  ناخ  یلقماما  یفـص ، هاش 

هب یلو  دش ، زیربت  دراو  ناوریا  فرصت  زا  سپ  مراهچ  دارم  ناطلس  يرجه  لاس 1045  رد  دشن . رجنم  یعطق  هجیتن  هب  هک  تفرگرد  گنج 
لاس 1048 رد  تشگزاب ، ناهفصا  هب  درک و  فرـصت  ار  ناوریا  یفـص  هاش  يو  تشگرب  زا  دعب  دش . تعجارم  هب  روبجم  امرـس  زورب  لیلد 

طوقس لیلد  هب  نکیل  دش ، دادغب  تاجن  مزاع  یفص  هاش  درک . هرـصاحم  ار  دادغب  دوخ  رادرـس  اشاپ  دمحم  کمک  هب  دارم  ناطلـس  يرجه 
هب ینامیپ  اهینامثع  تسد  هب  دادغب  حتف  زا  سپ  دمآرد . ینامثع  تلود  فرـصت  هب  دادـغب  هجیتن  رد  درک و  حلـص  ياضاقت  راچان  رهـش ، نآ 

. داد نایاپ  اهنآ  نیب  ینالوط  ياهگنج  هب  هک  دش ، هتسب  ینامثع  ناریا و  نیب  يرجه  لاس 1049  رد  باهز  هماندهع  مان 
مومـسم ای  يراسگهداب و  رد  طارفا  رثا  رب  ناـشاک ، رد  دهـشم  رفـس  زا  تعجارم  رد  يرجه  لاس 1052  رفـص  هام  مهدزاود  رد  یفـص  هاش 

. تشذگرد ندش 
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  یفص  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
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ایسآ

.( 1644 م - 1368 . ) درکیم تنطلس  گنیم  هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 1867 م - 1603 . ) درکیم تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :

.( 1640 م - 1623  ) درکیم تنطلس  مراهچ  دارم  ناطلس  ینامثع ، رد  ینامثع :
نارسپ زا  رگید  یکی  لوا  میهاربا  هب  تنطلس  مراهچ  دارم  ناطلـس  گرم  زا  دعب  تفرگ . سپ  دوب ، هتفرگ  وا  زا  سابع  هاش  هک  ار  دادغب  يو 

نایشروش سار  رد  هک  دش  اپرب  یـشروش  تلع  نیمه  هب  دوب . شایع  سفنلا و  فیعـض  يدرم  هک  1648 م ). - 1640  ) دیسر دمحا  ناطلس 
. دش هتشک  علخ و  دوخ  ماقم  زا  ناطلس  هجیتن  رد  دندوب . اهيرچینی 

روهـشم دیدرگ و  مورحم  جراخ  يایند  اب  طابترا  زا  يوحن  هب  نامزنیا  زا  دش و  نیچ  تلود  عبات  هرک  يدالیم  مهدفه  نرق  لیاوا  رد  هرک :
. دش يوزنم  يروشک  هب 

ماگنه لحم ، زاتمم  مان  هب  شبوبحم  رـسمه  لاس 1631 م . رد  تسا . هاشداپ  ناهج  هاش  نامزنیا  رد  دنه  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :
هب بیز  گنروا  مان  هب  ار  دوخ  موس  رسپ  لاس 1636 م . رد  داهن . انب  يو  دوبدای  هب  ار  لحمجات  ادعب  تشذگرد و  روپناهرب  رد  لمح  عضو 

ار راهدـنق  ناهج ، هاش  نارومأم  ناخ  نادرم  یلع  هناـنئاخ  مادـقا  هجیتن  رد  لاس 1638 م . رد  درک . بوصنم  نکد  رد  دوخ  تنطلـس  تباـین 
. دندرک فرصت 

اقیرفا

. درک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  هشبح  رد  یطبق  ياسیلک  رگید  راب  لاس 1633 م . رد  هشبح :
. دندرک سیسأت  لاگنس  دور  بصم  رب  ار  یئول  نس - لاس 1638 م . رد  اهیوسنارف  لاگنس :

اپورا

زا هدافتسا  اب  لاغترپ  مدرم  دروخ . تسکش  هسنارف  اب  گنج  رد  هک  1665 م ). - 1621  ) تسا مراهچ  پیلیف  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاش  ایناپسا :
هسنارف لاغـشا  تحت  یتدم  درک و  مایق  زین  اینولاتاک  دنتـشادرب . تنطلـس  هب  ار  مراهچ  ناژ  دندرک و  بالقنا  لاس 1640 م . رد  عاضوا  نیا 

. دمآرد
428 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ات درک و  لحنم  ار  ناـملراپ  ياهلاس 1625 و 1626 م . رد  هک  1649 م ). - 1629  ) تسا لوا  زلراچ  ناتسلگنا  نامزنیا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
نیا هنیزه  نیمأت  يارب  درک ، ادیپ  دنلتاکسا  ياهفقسا  اب  هک  يریگرد  تلع  هب  لاس  نآ  رد  درک و  ییاورنامرف  ناملراپ  نودب  لاس 1640 م .

دیـشوک درک و  لحنم  ار  نآ  هاش  دوشب ، تیاکـش  عفر  البق  هک  درک  نیا  هب  فوقوم  ار  لوپ  ياطعا  ناملراپ  نوچ  دوشگ  ار  ناملراپ  گنج 
نیا درک . توعد  ار  لیوط  تنملراپ  هب  فورعم  ناملراپ  لاس  نامه  رد  راچان  دشن و  قفوم  نکیل  دهد و  همادا  ار  گنج  ناملراپ  نودب  هک 

، دـنک بیوصت  دوخ  هکنیا  نودـب  ار  ناـملراپ  هک  داد  يار  درک و  مـالعا  ینوناـقریغ  ناـملراپ  بیوصت  نودـب  ار  تاـیلام  نتفرگ  ناـملراپ 
هئطوت لوغـشم  شترا  کمک  اب  هکلم  یلو  دـمآرد  تقفاوم  رد  زا  دوب ، هتفرگ  رارق  ینارحب  تیعقوم  رد  نوچ  زلراچ  درک . لحنم  ناوتیمن 

رارق نظءوس  دروم  قح  انب  زلراچ  دندرک و  ماع  لتق  ار  اهناتـستورپ  رتسلا  تلایا  اهیدـنلریا  لاس 1641 م . رد  دش . ناملراپ  نتخادـنارب  يارب 
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هب زلراچ  توا 1642 م . رد  درک . عیرست  ار  یلخاد  گنج  عوقو  فلاخم ، ناگدنیامن  زا  نت  دنچ  ندرک  ریگتسد  يارب  زلراچ  مادقا  تفرگ .
. داد گنج  نالعا  ناملراپ 

.( 1637 م - 1617  ) تسا مود  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  مهوب و  هاشداپ  ناتسراجم : مهوب و 
عورـشمان نادـنزرف  هخاش  زا  لوا و  لئونام  باقعا  زا  يو  هک  1656 م ). - 1640  ) تسا مراهچ  ناژ  نامزنیا ، رد  لاغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :

. دوب لوا  ناژ 
هجیتن رد  نرلوزنهوه  نادناخ  قرفتم  ياهنیمزرـس  تنطلـس  تخت  هب  لاس 1640 م . رد  مهلیو  کـیردرف  سولج  ماـگنه  شیرتا : سورپ و 

دنله هسنارف و  دـئوس ، اب  ار  دوخ  طباور  تخاس و  هدامآ  یهاپـس  جـیردتب  ملهلیو  کیردرف  دوب . هنکـس  زا  یلاخ  ناریو و  هلاـس  گنج 30 
. دش راذگاو  وا  هب  رگید  یضارا  یقرش و  ینارموپ  یلافتس ، حلص و  رد  دیشخب . دوبهب 
.( 1648 م - 1588 . ) تسا مراهچ  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

.( 1645 م - 1613 . ) تسا فونامور  لیئاخیم  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :
. دوشیم بوسحم  دوخ  نارود  نارادرـس  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  1632 م ). - 1611  ) تسا مود  واتـسوگ  نامزنیا  رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :

شرتخد يو  تشذگرد  زا  دعب 
429 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1654 م - 1632 . ) تسشن تنطلس  هب  انیتسیرک 
. تسا مهدزیس  یئول  نامزنیا  رد  نوبروب  هلسلس  زا  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

ویلشیر هکنیا  زا  هتشذگ  یئول  نکیل  تساوخ  وا  زا  ار  ویلشیر  يرانکرب  هاش  ردام  یـسیدمود  يرام  لاس 1630 م . رد  1643 م ). - 1610)
. دومن تردابم  دوخ  ردام  دیعبت  هب  درکن ، لزع  ار 

هب يروتاب  نافتـسا  تشذگرد  زا  دعب  لاس 1586 م . رد  هک  1632 م ). - 1587  ) تسا موس  دنومسگیس  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاش  ناتـسهل :
. دش باختنا  ناتسهل  تنطلس 

رد ار  نآ  نیلوا  هک  دوب  « 1  » نارگشیاریپ نیشن  رجاهم  اکیرما  هدحتم  کلامم  ياهنیشنرجاهم  رگید  عون  یلامـش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 
. دندرکیم هرادا  ار  نآ  نارجاهم  دوخ  دندرک و  سیسأت  تسوچاسام  جیلخ  رد  لاس 1630 م .

.( 1666 م - 1642 .( ) ق 1077 ه . - 1052  ) مود سابع  هاش 

هراشا

هب هلودلا  دامتعا  ناخ  یقت  ازریم  تهج  نیمه  هب  تشادن . لاس  هس  زا  شیب  ردپ  تشذـگرد  ماگنه  هک  دوب  یفـص  هاش  دـنزرف  ازریم  سابع 
ریخـست رومأم  ار  دوخ  دنزرف  ناتـسودنه  هاشداپ  ناهج  هاش  يرجه  لاس 1052  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  ماـمز  تنطلـس  تباـین  ناونع 

تـسد زا  راهدنق  رادرـس ، نیا  يراگنالهـس  رثا  رب  اما  دش ، وا  يریگولج  رومأم  رالاسهپـس  ناخ  متـسر  سابع  هاش  نامرف  هب  درک و  راهدنق 
تسکش ار  ناهج  هاش  ناریا ، نایهاپس  کمک  هب  ناتـسکرت  هاشداپ  ناخ  دمحم  دش . ناتـسکرت  هجوتم  ناهج  هاش  هثداح ، نیا  زا  سپ  تفر .
راهدنق حتف  رومأم  سابع  هاش  نامرف  هب  راجاق  ناخ  یلق  یضترم  يرجه  لاس 1057  رد  درک . حلص  ياضاقت  ینیشنبقع و  راچانب  يو  داد .

ناریا هاپس  هب  ار  راهدنق  ناهج ، هاش  نایهاپـس  يرجه  لاس 1059  رد  ماجنارـس  درک . تکرح  راهدنق  تمـس  هب  مه  هاش  دوخ  دعب  لاس  دش .
لاس 1062 رد  دوب . ناریا  فرصت  رد  اهناغفا  هنتف  رهش  نیا  دندرک و  راذگاو 

______________________________
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جاور اکیرما  ناتـسلگنا و  ياهناتـستورپ  نایم  رد  هک  تسا  ینید  یقالخا و  یـسایس ، یعامتجا ، دیاقع  زا  یبیکرت  ناونع  نارگـشیاریپ  (. 1)
نایناحور طلست  ینید و  مسارم  زا  اسیلک  ندیناهر  روظنم  هب  یحالصا  یتضهن  ناونع  هب  لوا  تبازیلا  تنطلس  رد  يرگشیاریپ  تضهن  دراد .

. دنتشادن مهاب  یفالتخا  دیاقع  لوصا  رد  نارگشیاریپ  زاغآ  رد  دش . عورش 
430 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یلوط نکیل  دندرک . انب  هعلق  نیدنچ  یحاون  نآ  رد  دندمآ و  ناتـسغاد  دودح  هب  اهـسور  یجرگ  ناخ  ثرومهط  تاکیرحت  رثا  رد  يرجه 
عیطم هراومه  ناتـسجرگ  مود ، سابع  هاش  تنطلـس  نارود  رد  دندش . بارخ  ناتـسجرگ  ناورـش و  ماکح  تسد  هب  اههعلق  نیا  هک  دیـشکن 

لاـس 1075 رد  تفرگ . رارق  وفع  دروم  دـش و  هدـنهانپ  ساـبع  هاـش  راـبرد  هب  یجرگ  ناـخ  ثرومهط  يرجه  لاـس 1071  رد  دوب . ناریا 
ناریا دراو  دوب ، هاشداپ  يارب  يوکـسم  كودنارگ  « 1  » چـیولاخیم یـسکلا  رازت  زا  ییاههمان  لماح  هک  هیـسور  یمازعا  تئیه  کی  يرجه 

تیعقوم زا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  یلـصا  روظنم  هک  دـش  مولعم  يدوز  هب  دوـب ، یقیقح  روـبزم  تئیه  ياـضعا  ياـههمان  راوتـسا  هچرگا  دـش .
یحاون يرجه  لاس 1077  رد  دنوش . فاعم  تفرگیم ، قلعت  اهنآ  يالاک  هب  هک  یکرمگ  قوقح  تخادرپ  زا  دننک و  هدافتسا  دوخ  یسایس 
ینارگن بجوم  تفرگ و  رارق  « 2  » نیزاراکنتسا نزهار  ناقازق  زاتوتخات  ضرعم  رد  يوکـسم  كودنرگ  کیرحت  هب  رزخ  يایرد  رواجم 

دوخ یگنج  ياهورین  مامت  هک  داد  روتسد  زاقفق  دنبرد  ات  دابآرتسا  زا  رزخ  یحاون  يارما  هب  ناریا  تلود  تهج  نیمه  هب  دش . ناریا  تلود 
دندرب مق  رهش  هب  ار  شدسج  تشذگرد . ناغماد  یکیدزن  رد  يرجه  لاس 1077  لوالا  عیبر  موس  تسیب و  رد  سابع  هاش  دـننک . هدامآ  ار 

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  و 
: تسا ریز  حرش  هب  داد  يور  زورنآ  يایند  رد  مود  سابع  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یعیاقو  نیرتمهم 

ایسآ

. دش یلوتسم  همرب  رب  جرموجره  یناماسبان و  رگید  راب  وگنوت  نیطالس  ییاورنامرف  نارود  رد  لاس 1650 م . رد  همرب :
لیان لـماک  يزوریپ  هب  لاس 1644 م . رد  دـندرکیم ، يورـشیپ  بونج  فرط  هب  هتـسویپ  مهدـفه  مهدزناش و  نورق  رد  هک  اـهوچنم  نیچ :
يوفص مود  سابع  هاش  اب  رصاعم  هک  هلسلس  نیا  فورعم  روتارپما  1912 م ،). - 1644 . ) دندرک سیسأت  ار  وچنم  ای  گنیچ  هلسلس  دندش و 

. تسا 1722 م . زا 1661 - وا  تنطلس  تدم  دراد . مان  یش  گناک  هدوب ،
______________________________

 Alexis Mikhalovich (. 1)
 Stankarazin (. 2)

431 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دنتشاد تنطلس  نپاژ  رد  قباسلا  یف  امک  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ :

تفه نس  رد  تنطلـس ، زا  میهاربا  ناطلـس  شردـپ  علخ  زا  سپ  هک  تسا  مراهچ  دـمحم  ناطلـس  ناـمزنیا ، رد  یناـمثع  ناطلـس  یناـمثع :
. دوب دیدج  ناطلس  ردام  قباس و  ناطلس  رسمه  تسد  رد  تردق  1687 م ). - 1648 . ) تسشن تخت  هب  یگلاس 

دوخ فرصت  هب  ار  راحـص  1643 م ).  ) يرجه لاس 1053  رد  هک  تسا  یبرعی  دـشرم  نیدـلا  رـصان  نامزنیا  رد  نامع  ياورنامرف  ناـمع :
.( 1650 م  ) يرجه لاس 1060  رد  تسشن و  تماما  هب  1649 م ).  ) يرجه لاس 1059  رد  هک  تسا  فیس  نبا  ناطلس  وا  نیشناج  دروآرد .

تردق زا  نامع  وا  تماما  نارود  رد  دروآ . دوجو  هب  يزهجم  يورین  دوخ  ورملق  ظفح  يارب  درک و  جراخ  اهیلاغترپ  فرـصت  زا  ار  طقـسم 
. تفای همتاخ  نامع  رب  اهیلاغترپ  ییاورنامرف  1650 م ).  ) يرجه لاس 1060  رد  دیدرگ . رادروخرب  يدایز 

ار راهدنق  لاس 1649 م . رد  نایناریا  نامز  نیمه  رد  تسا . هاشداپ  ناهج  هاش  ناـمزنیا  رد  ناتـسودنه  ناـیرومیت  ياورناـمرف  ناتـسودنه :
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. دنتفرگزاب
. دیدرگ بیز  گنروا  هلمج  زا  دوخ و  نارسپ  تفلاخم  اب  هجاوم  رمع  رخاوا  رد  ناهج  هاش 

. تشذگرد هرگآ  رهش  نادنز  رد  دیدرگ و  ینادنز  ریگتسد و  ناهج  هاش  لاس 1658 م . رد 
سولج زا  سپ  1706 م ). - 1657 .( ) ق 1118 ه . - 1068  ) تسا دنه  نایرومیت  روتارپما  نیمـشش  ناهج و  هاش  رـسپ  نیموس  بیز  گنروا 

. تشک ار  شخبدارم  هلمج  زا  دوخ  ناردارب  هک  تشذگن  يرید  درک و  باختنا  ار  ریگملاع  بقل  تنطلس  تخت  هب 

اقیرفا

لاس 1666 رد  هک  1665 م ). .( ) ق 1075 ه . . ) تسا یلع  نبا  فیرشلا  نب  دیشرلا  نامزنیا  رد  شکارم  یلالف  يافرش  ياورنامرف  شکارم :
. دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  ساف  م .

اپورا

لاس 1648 م. یلافتس  حلص و  زا  دعب  ایناپسا  هسنارف و  نیب  گنج  1665 م ). - 1621 . ) تسا مراهچ  پیلیف  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاش  ایناپسا :
هب رجنم  تبقاع  تفای و  همادا  مه  زاب 

432 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رس نیمزرس  نآ  رب  ایناپسا  طلست  هیلع  هدرک ، هدافتسا  تیعقوم  زا  لاغترپ  یلاها  رادوریگ  نیا  رد  دیدرگ . لاس 1659 م . رد  ایناپسا  تسکش 

. دش وا  نیشناج  مود  سولاک  شرسپ  يو  زا  دعب  دندیزگرب . یهاشداپ  هب  ار  مراهچ  ناژ  لاس 1640 م . رد  دنتشادرب و  شروش  هب 
. تسا ایناپسا  گروبسباه  نادناخ  هاش  نیرخآ  يو  1700 م ). - 1665)

رد نکیل  داد ، گـنج  نـالعا  ناـملراپ  هب  دـش ، هتفگ  هـک  روطناـمه  1649 م ). - 1625 . ) تسا لوا  زلراچ  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ناتـسلگنا :
فرط زا  هک  یهاگداد  دیدرگ ، اهیدنلتاکسا  میلـست  دروخ و  تسکـش  لومارک  مان  هب  نافلاخم  هاپـس  هدنامرف  زا  1645 م . ياهلاس 1644 -
مادعا زا  دعب  دندز . ار  شندرگ  لاس 1649 م . رد  درک و  تنایخ  هب  موکحم  ناملراپ ، دض  رب  گنج  ببس  هب  ار  يو  دش ، لیکشت  ناملراپ 

لاس 1653 م. رد  دناشنورف و  دوب ، هدش  اپرب  دنلریا  رد  هک  ار  یشروش  لومارک ، دنتفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  ناملراپ  يالکو  هاشداپ ،
زا دعب  درک . ییاورنامرف  تردق  لامک  رد  دنلریا  دنلتاکـسا و  سیلگنا و  رد  لاس 1658 م . ات  ینعی  رمع  نایاپ  ات  درک و  لحنم  ار  ناـملراپ 
رد هک  دنتـشادرب  تنطلـس  هب  ار  لوا  زلراچ  دنزرف  مود  زلراچ  دـنداد و  هسلج  لیکـشت  هرابود  ناگدـنیامن  1658 م ).  ) لومارک تشذگرد 

نافلاخم یبهذـم ، لهاست  کیلوتاک و  بهذـم  هب  زلراـچ  لـیامت  دوب . تاروتـسا  نادـناخ  تنطلـس  تشگزاـب  هلزنم  هب  مادـقا  نیا  تقیقح 
نوعاط نآ  بقاعتم  دش و  زاغآ  دنله  ياهگنج  نیمود  لاس 1664 م . رد  دنهد . لیکشت  ار  کیو  بزح  اهدعب  هک  تخیگنارب  ار  تخسرس 

. داد يور  ندنل  قیرح 1666 م . 1665 و 
. تسا موس  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  مهوب و  هاش  ناتسراجم : مهوب و 

هلاس ياهگنج 30  لاس 1648  یلافتس  حلـص و  بجوم  هب  1705 م ). - 1656 . ) تسا لوا  دلوپوئل  شرسپ  وا  نیـشناج  1657 م ). - 1627)
. تفای نایاپ 

. تسـشن تنطلـس  هب  مشـش  يوسنوفلآ  شرـسپ  يو  زا  دـعب  1656 م ). - 1640 . ) تسا مراهچ  ناژ  ناـمزنیا  رد  لاـغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :
.(. 1667 م - 1656)

، تفرگرد كراـمناد  دـئوس و  نـیب  هـک  یگنج  رد  1648 م ). - 1588 . ) تسا مراهچ  نایتسیرک  كرامناد ، ناـمزنیا  هاـشداپ  كراـمناد :
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شرسپ يو  تشذگرد  زا  دعب  درک . راذگاو  دئوس  هب  ار  ژورن  ياهتمسق  زا  یضعب  راچان  دروخ و  تسکش  نایتسیرک  1645 م ). - 1644)
433 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

كرامناد تسکـش  هب  هک  درک  دیدجت  ار  دـئوس  اب  گنج  لاـس 1657 م . رد  يو  1670 م ). - 1648 . ) تسشن تنطلـس  هب  موس  کیردرف 
زا كرامناد  نادـحتم  نامز  نیمه  رد  دـیدرگ . كرامناد  تختیاپ  كاهنپک  طوقـس  زا  عنام  کیردرف  هناعاجـش  عاـفد  هچرگا  دـش ، رجنم 

كرامناد دئوس و  نیب  كاهنپک  حلـص  هجیتن  رد  هک  دندرک  کمک  كرامناد  هب  اهیدئوس  تالمح  عفد  يارب  گروبندـنارب  دـنله و  هلمج 
. دش دقعنم 

نارود هـب  وکـسم  زا  اهیناتـسهل  ندرک  نوریب  زا  دـعب  هـک  1645 م ). - 1613  ) تسا فونامور  لیئاخیم  ناـمزنیا  رد  هیـسور  رازت  هیـسور :
هیسور روما  مامز  ینامز  يو  1676 م ). - 1645 ، ) دش هیسور  رازت  چیوولیاخیم  یسکلا  شرسپ  يو  زا  دعب  داد . نایاپ  اهیناماسبان  بوشآ و 
ياهلاس ياهمایق  يو  دوب . هدروآ  دوجو  هب  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  ظاحل  زا  یجنشتم  طیحم  یلم ، ياهتضهن  هک  تفرگ  تسد  رد  ار 

. دناشنورف ار  نازرواشک  شروش  وکسم و  1662 م . - 1648
لاس رد  دـش و  دـیدجت  ناتـسهل  اب  گنج  يو  تنطلـس  نامز  رد  1660 م ). - 1654  ) تسا مهد  لراک  نامزنیا  رد  دـئوس  هاـشداپ  دـئوس :

ضرعم رد  ار  كرامناد  تختیاپ  كاهنپک  لراک ، دش . هدـنار  نوریب  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  درک . فرـصت  ار  روکارک  وشرو و  1650 م .
لاس نامه  رد  نکیل  داد ، تیاضر  لراـک  اـب  لاس 1658 م . رد  ینامیپ  نتـسب  هب  راچان  كرامناد  هاشداپ  موس  کـیردرف  داد . رارق  دـیدهت 

-1660  ) دـش وا  نیـشناج  مهدزای  لراک  شرـسپ  تشذـگرد و  لراک  راد  وریگ  نیمه  رد  هک  درک  دـیدجت  كرامناد  اب  ار  گـنج  لراـک 
. داد نایاپ  كرامناد  اب  ناتسهل  ياهگنج  هب  كانهپک  نامیپ  نتسب  اب  لاس  نامه  رد  تخت  هب  سولج  زا  دعب  هک  1697 م ).

. دش هتخانش  تیمسر  هب  سیوس  لالقتسا  یلافتس  هماندهع و  ياهدنب  زا  یکی  بجوم  هب  لاس 1648 م . رد  سیوس :
ریبادت زا  هتسویپ  نارگید  شردام و  ياههئطوت  مغریلع  یئول  1643 م ). - 1610 . ) تسا مهدزیس  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

دوخ ینیشناج  يارب  ار  نرازام  تفر و  ایند  زا  یئول  تشذگرد  زا  لبق  هام  دنچ  ویلشیر  درکیم و  هدافتسا  ویلشیر  ياهیـشیدنا  تحلـصم  و 
تنطلس هب  مهدراهچ  یئول  شرسپ  مهدزیس  یئول  زا  دعب  درک . نیعم 

434 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. درک هرادا  ار  تکلمم  روما  وا  ردام  کمک  هب  نرازام  تشادن . لاس  جنپ  زا  شیب  شردـپ  تشذـگرد  ماگنه  1715 م ). - 1643 . ) تسشن

ماـمت تردـق  اـب  تفرگ و  تسد  هب  ار  روشک  روـما  میقتـسم  روـطهب  لاـس  بیرق 23  اصخـش  یئوـل  تشذـگرد و  لاس 1661  رد  نرازاـم 
. دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  ییاهنیمزرس  درک و  ییاهگنج  ایناپسا  ناهاشداپ  مجنپ  مراهچ و  پیلیف  اب  درک . تموکح 

شردارب ياج  هب  هک  تسا  موس  دنومیگیـس  رـسپ  يو  1668 م ). - 1648 . ) تسا مود  نایایریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتـسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
. تسشن تنطلس  هب  مراهچ  سوالسیدال 

. دوب هدش  اهقازق  شروش  داسف و  هنتف و  جرموجره و  شوختسد  ثیحره  زا  روشک  وا  تنطلس  نارود  رد 

.( 1694 م - 1666 .( ) ق 1106 ه . - 1077  ) نامیلس هاش 

هراشا

لاس 1079 رد  تسشن . تنطلس  هب  يرجه  ای 1078  لاس 1077  رد  نامیلس  هاش  مان  هب  ازریم  یفـص  وا  دنزرف  مود  سابع  هاش  گرم  زا  دعب 
یحاوـن هب  ناطلـس  هنیدآ  يربـهر  هب  ناـنامکرت  يرجه  لاـس 1086  رد  درک . بوـصنم  دوـخ  ترازو  هـب  ار  هـنگنز  ناـخیلع  خیـش  يرجه 

هاش دندش . يراوتم  بولغم و  نامیلـس  هاش  نارادرـس  زا  یکی  ولماش  ناخیلعبلک  تسد  هب  اما  دندش ، روهلمح  ناغماد  نانمـس و  دابآرتسا و 
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هاش راتفر  زا  عالطا  زا  دعب  يو  اریز  دش ، هجاوم  هیـسور  زا  چیولاخیم  یـسکلا  هنایوجیفالت  تامادـقا  اب  دوخ ، تنطلـس  نارود  رد  نامیلس 
ار یـسور  ناقازق  زا  رفن  دصناپ  دادعت  هلمج  زا  درک ، هنایوجماقتنا  لامعا  هلـسلس  کی  هب  تردابم  دوخ ، ناگداتـسرف  هب  تبـسن  مود  سابع 
. دندش رقتسم  رزخ  هچایرد  یقرشبونج  رد  عقاو  هداروشآ  ریازج  رد  نانزهار  نیا  درک و  ناریا  یلامش  تایالو  هب  زواجت  دربتـسد و  رومأم 

روما زا  هدـمآ و  راب  تیبرت  نودـب  دوب ، هدرک  يرپس  نایارـسهجاوخ  ناـنز و  اـب  ارـسمرح  رد  ار  دوخ  رمع  نارود  رتشیب  نامیلـس  هاـش  نوچ 
، دـندوب ناریا  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  یناـمثع  ناـکرت  وا  تنطلـس  نارود  رد  فداـصت  نسح  زا  تشاد . هلـصاف  اهگنـسرف  يرادروـشک 
، دندمآ ناریا  هب  وا  نامز  رد  هک  یناحایـس  نیرتروهـشم  زا  دنتـشادن . ار  ناریا  هب  زاتوتخات  تصرف  دـندوب و  اپورا  لود  اب  گنج  مرگرس 

يرگید ندراش و  یکی 
435 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسا هینروات 
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  رد  نامیلس  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

یش گناک  نامیلس ، هاش  تنطلس  نارود  رد  1912 م ). - 1644 . ) دش سیسأت  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  گنیم ، هلسلس  ضارقنا  زا  دعب  نیچ :
همین یفیاوطلا  كولم  ياهتلود  گنج ، لاس  تشه  زا  سپ  تباـث  مزع  يدـنمدرخ و  اـب  هک  1732 م ). - 1661  ) درکیم تنطلـس  نیچ  رد 

. تسا ییاپورا  روشک  کی  نیچ و  نیب  نامیپ  نیلوا  هک  درک  اضما  هیسور  اب  ینامیپ  لاس 1689 م . رد  تخادنارب و  ار  یبونج  نیچ  لقتسم 
. درکیم تنطلس  نپاژ  رد  اواگوکوت  نادناخ  نامزنیا  رد  نپاژ :

ینامثع ناطلس  نیمتسیب  مود  نامیلس  و  1687 م ). - 1648  ) میهاربا ناطلس  رسپ  مراهچ  دمحم  ناطلس  اب  تسا  رصاعم  نامیلس  هاش  ینامثع :
نیمکی تسیب و  مود ، دمحا  هب  تنطلس  مود  نامیلس  ناطلس  تشذگرد  زا  دعب  مراهچ . دمحم  ناطلس  نیشناج  ردارب و  1691 م ). - 1687)

زاجح قارع و  رد  1691 م ). . ) داد تسد  زا  ار  ناتسراجم  ینامثع  تلود  يو  تنطلس  نامز  رد  1694 م ). - 1691 . ) دیسر ینامثع  ناطلس 
. داد يور  وا  هیلع  ییاهشروش  مه 

اقیرفا

دندشیم و بوصنم  اشاپ  بقل  اب  یلاع  باب  فرط  زا  هک  دوب  یماکح  اب  ادـتبا  رد  ریازجلا  تموکح  ینامثع  يروتارپما  نارود  رد  ریازجلا :
ياد هب  بقلم  هک  يرچینی  هاپس  هدنامرف  لاس  نامه  رد  یلو  دندیـسر  ماقم  نیمه  هب  نت  شـش  تسیب و  1671 م ).  ) يرجه لاس 1082  ات 

. داد رارق  دوخ  تیعبت  تحت  ار  ریازجلا  ياشاپ  دوب ،
ار نآ  دارفا  هک  یهاپس  طسوت  هک  1672 م ). .( ) ق 1083 ه .  ) تسا نیمسلا  نبا  لیعامسا  نامزنیا  رد  شکارم  يافرش  ياورنامرف  شکارم :

تیعبت تحت  ار  یناتسهوک  یحاون  هک  دشن  قفوم  فاصوا  نیا  اب  دومن . رارقرب  ار  شمارآ  حلص و  دادیم  لیکشت  ناهایس 
436 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیـسر لقادـح  هب  ینامثع  ریازجلا و  اب  یتح  ییاپورا  ياهروشک  اب  شکارم  طباور  يو  ییاورنامرف  ناـمز  رد  یلک  روطهب  دروآرد و  دوخ 
دوخ ییاطـسو  نورق  ندمت  نامه  رد  دـنام و  عالطایب  دـشیم ، زورنآ  ندـمتم  عماوج  بیـصن  زوربزور  هک  یتفرـشیپ  زا  تهج  نیمه  هب 

. دز اجرد 

اپورا
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.( 1700 م - 1665 . ) تسا مود  سولراک  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاش  ایناپسا :
مهدراهچ یئول  اب  يدالیم  لاس 1670  رد  یلو  داد  لیکـشت  هناگهس  داحتا  کی  دئوس  دـنله و  اب  لاس 1668 م . رد  مود  زلراچ  ناتسلگنا :

دراو دنله  اب  دـیآرد و  کیلوتاک  بهذـم  هب  هک  درکیم  دـهعت  زلراچ  نآ  بجوم  هب  هک  درک  دـقعنم  ار  روود  يرـس  نامیپ  هسنارف  هاشداپ 
لخاد رد  دش ، ناتـسلگنا  ییایرد  يورین  قوفت  ببـس  گنج  نیا  دـنچره  دـش . زاغآ  لاس 1673 م . رد  دـنله  گنج  نیموس  دوش . گـنج 

دـض رب  هک  ار  يرفیک  نیناوـق  هـمه  هـک  درک  رداـص  ار  ضاـمغا  هیمـالعا  زلراـچ  نآ  نراـقم  تـخیگنارب . ار  مدرم  تیاـضر  مدـع  روـشک 
دریگب و سپ  ار  هیمالعا  نیا  هک  درک  روبجم  ار  زلراچ  لاس 1673 م . رد  ناملراپ  درکیم . قلعم  دوب ، هدش  عضو  ناراگزاسان  اهکیلوتاک و 

يدادبتسا تموکح  لحنم و  ار  ناملراپ  يدالیم  لاس 1681  رد  زلراچ  دهد . نایاپ  ار  دنله  اب  گنج  هک  درک  راداو  ار  وا  لاس 1672 م . رد 
. درک رارقرب 

.( 1688 م - 1685 . ) دیسر تنطلـس  هب  مود  زمیج  وا  زا  دعب  تشادن . عورـشم  دنزرف  یلو  تشاد  دنزرف  نیدنچ  دوخ  ياههقوشعم  زا  زلراچ 
نیاربانب دـننک ، رارقرب  ناتـسلگنا  رد  ار  ینید  يراداور  هک  درک  تدـعاسم  اـهکیلوتاک  هب  وا  تشاد . رب  رد  یمهم  عیاـقو  وا  هاـتوک  تنطلس 

تنطلس هکنیا  زا  ار  مدرم  شرسپ  تدالو  درک . روفنم  ار  وا  لاس 1688 م . رد  نانآ  همکاحم  دش و  اهفقـسا  زا  نت  تفه  تفلاخم  اب  هجاوم 
. دندرک توعد  ناتسلگنا  هب  ار  ژناروا ) ریما   ) مایلیو زمیج ، نافلاخم  تخاس . كانساره  دوش  کیلوتاک  یهاشداپ  بیصن  ناتسلگنا 

هک دمآرب  ددـص  رد  زمیج  دیـسر . يرام  شرـسمه  مایلیو و  هب  ناتـسلگنا  تنطلـس  تخیرگ و  هسنارف  هب  زمیج  بالقنا 1688 م . هجیتن  رد 
رد دروخ و  تسکش  لاس 1690 م . گنج  رد  یلو  دش  هدایپ  دنلریا  رد  لاس 1689 م . رد  لیلد  نیمه  هب  دبایزاب . ار  هتفر  تسد  زا  تنطلس 

يوعد لاس 1689 م . رد  دوب ، هدش  بولغم  رودوت  هرود  رد  هک  دنلریا  تشذگرد . تبرغ 
437 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دمآرد هرمعتسم  تروص  هب  تفاین و  یقیفوت  نکیل  درک  لالقتسا 
ناـصقن تلع  نیمه  هب  دـش و  جـلف  یکدوـک  نارود  رد  هک  1667 م ). - 1656  ) تسا مشـش  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاـش  لاـغترپ :

1683 لاس 1667 - زا  دومن . جاودزا  وا  رـسمه  اب  درک و  افعتـسا  هب  روبجم  ار  يو  لاس 1667 م . رد  مود  يوردـپ  شردارب  تشاد و  یلقع 
. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  سپس  تشاد و  هدهع  هب  ار  تنطلس  تباین  م .

لاس رد  یلو  درک  يزادـناتسد  ملهلیو  کـیردرف  ياهنیمزرـس  هب  دوب  هسنارف  دـحتم  هک  دـئوس  هاـشداپ  مهدزاـی  لراـک  شیرتا : سورپ و 
شرـسپ تخیر و  ار  سورپ  تکلمم  هدولاـش  هنـالقاع  ریبادـت  ذاـختا  اـب  مـلهلیو  دروـخ . تسکـش  یتخـسب  مـلهلیو  کـیردرف  زا  1670 م .

. دش تکلمم  نیا  هاشداپ  نیلوا  لوا ، کیردرف 
. دیـسر تنطلـس  هب  مراهچ  نایتسیرک  نیـشناج  رـسپ و  موس ، کیردرف  كراـمناد  روشک  رد  نامیلـس  هاـش  تنطلـس  نارود  رد  كراـمناد :
لاس 1685 رد  ار  يزیمآتناها  هدهاعم  دئوس  هاشداپ  مهد  لراک  درک و  دیدجت  ار  دـئوس  اب  گنج  لاس 1657 م . رد  1670 م ). - 1648)

م.
اهیکرامناد هب  دندوب ، كرامناد  نادحتم  زا  هک  كروبندـنارب  دـنله و  تفرگرـس ، زا  ار  گنج  هلـصافالب  لراک  درک . لیمحت  كرامناد  هب 

. دش رارقرب  1660 م ).  ) گاهنپک حلص  دندرک و  کمک 
رب كرامناد  هطلس  درک و  رارقرب  هقلطم  تموکح  هک  1699 م ). - 1670  ) دیسر مجنپ  نایتسیرک  شرسپ  هب  تنطلس  موس  کیردرف  زا  دعب 

. دشن وا  دیاع  یتبثم  هجیتن  هک  دیگنج  دئوس  هاشداپ  مهدزای  لراک  اب  1679 م . لاس 1675 - رد  يو  دنام . ظوفحم  دنلسیا 
دیگنج کیتلاب  لحاوس  رس  رب  دئوس  اب  لاس 1667 م . رد  1676 م ). - 1645 . ) تسا چیوولیاخیم  یسکلا  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :

. دش هیسور  رازت  موس  رودویف  شرسپ  يو  زا  دعب  تخاس . دوخ  ورملق  همیمض  ار  نیارکوا  لاس 1667 م . هماندهع  قبط  و 
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ماظن لاس 1681 م . رد  داد . ناشن  دوخ  زا  يدایز  ششوک  روما  حالصا  رد  دوبن  رادروخرب  یتمالـس  تمعن  زا  هکنیا  اب  1682 م ). - 1676)
ناویا يو  تشذـگرد  زا  دـعب  درک . وغل  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ار  يرادهشیر  ياهینمـشد  اههداوناخ  ناـیم  رد  هک  ار  یفارـشا  بتارمهلـسلس 

اما تشادن ، تنطلس  یگتـسیاش  یناور  ینامـسج و  صقن  تلع  هب  يو  هک  1689 م ). - 1682  ) دـیدرگ سور  رازت  موس  درویف  ردارب  مجنپ 
دنمورین و يرسپ  ياراد  یسکلآ  مود  نز 

438 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
مالعا رازت  تشادـن ، لاس  هد  زا  شیب  هک  ار  رطپ  لاس 1682 م . رد  وکـسم  ناگرزب  موس  درویف  تشذگرد  زا  دـعب  دوب . رطپ  مان  هب  شوهاب 
نتفرگ تسد  رد  تردـق  يرامیب ، تلع  هب  مه  ناویا  نوچ  دنتخانـشن و  تیمـسر  هب  ار  باختنا  نیا  مجنپ  ناویا  ردام  ناگتـسب  اما  دـندرک .

دـش ررقم  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  نایـضاران  سأر  رد  يو  ياج  هب  دوب  لاعف  کـباچ و  ینز  هک  یفوس  شرهاوخ  تشادـن ، ار  روما  ماـمز 
مجنپ ناویا  درک . طوقـس  ایفوس  لاس 1689 م . رد  دـنریگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  اکرتشم  ایفوس  تنطلـس  تباـین  تحت  رطپ  مجنپ و  ناویا 
ماـقم هب  ندیـسر  زا  سپ  رطپ  رهاوخ  یفوـس  1725 م ). - 1682 . ) دـش هیـسور  رازت  هناگی  رطپ  نامزنیا  زا  تشذـگرد . لاس 1696 م . رد 

رد هک  داتـسرف  وکـسم  کـیدزن  ياهیرق  هب  ار  وا  درک و  جراـخ  نیلمرک  رـصق  زا  میدـق  مسر  فـالخرب  ار  رطپ  دوخ  ردارب  تنطلـس  تباـین 
دوخ هک  هتسارآ  یهاپـس  اب  تلوهـسب  یتدم  زا  دعب  تشاد . رطپ  یقالخا  یحور و  تیبرت  رد  یناوارف  ریثأت  دوب و  هوکـشاب  ینادنز  تقیقح 
همین يایاعر  دمآرب  ددصرد  يو  دیـسر . تنطلـس  هب  امـسر  درک و  هبلغ  وا  رب  یناسآ  هب  دـمآرد و  تفلاخم  رد  زا  یفوس  اب  دوب  هدـید  هیهت 

هیـسور و نیب  یناـمثع  ناتـسهل و  دـئوس ، هک  ار  يراوـید  تـفرگ  میمـصت  نیارباـنب  دـنک . تیادـه  یبرغ  ندـمت  يوـسب  ار  دوـخ  یـشحو 
اهنآ درک و  دئوس  ینامثع و  اب  ییاهگنج  روظنم  نیدب  دنک و  زاب  برغ  يوس  هب  ياهنزور  دنکش و  مهرد  دندوب  هدیـشک  یبرغ  ياهروشک 

. داد تسکش  ار 
بلقنم ار  ناتـسلگنا  ژنارود ، مویگ  هک  یلاس  اب  تسا  فداصم  هثداح  نیا  درک . یبرغ  ياپورا  ياهروشک  هب  يدایز  ياهترفاسم  رطپ  سپس 

. درک عورش  ار  گروبسگود  گیل  هب  فورعم  گنج  مهدراهچ  ییول  تخاس و 
. دوشیم بوسحم  وا  یگدنز  هدنهد  رییغت  هثداح  نیرتمهم  یناوج و  نارود  عیاقو  نیرتیساسا  وکسم  میقم  ناییاپورا  اب  رطپ  طابترا 

وا هب  دـئوس ) یلم  ناـملراپ   ) كادـکیر لاــس 1682 م . رد  1697 م ). - 1660 . ) تسا مهدزای  لراک  ناـمزنیا  رد  دـئوس  هاـشداپ  دـئوس :
فارشا و تسد  ندرک  هاتوک  هلمج  زا  یعامتجا  تاحالـصا  هنیمز  رد  ار  هدافتـسا  تیاهن  تارایتخا ، نیمه  زا  يو  هک  داد  قلطم  تارایتخا 

. تخادرپ تنطلس  تردق  تیبثت  هب  شیپزاشیب  درک و  یلخاد  روما  رد  اهنآ  ذوفن  لامعا 
نارود 1715 م ). - 1643 . ) تسا مهدراهچ  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

439 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هب 1683 م . لاس 1661 - زا  تسا  نامیلـس  هاش  تنطلـس  اب  نراقم  هک  مود  هرود  دوشیم . میـسقت  تمـسق  هس  هب  مهدراـهچ  یئول  تنطلس 

یهلا لصا  قبطرب  هقلطم  تنطلـس  هرود  نیا  رد  تشاد . يربهر  شقن  ربلک  نآ  رد  دوب و  يرادا  یلام و  تاحالـصا  هرود  هک  دیماجنا  لوط 
يارب ییول  تامادـقا  دـش . هدرپس  تلود  قیدـص  نارومأـم  هب  دـمآ و  نوریب  فارـشا  تسد  زا  تکلمم  روما  هرادا  دـش و  رارقرب  هسنارف  رد 
هتشک شنارف  هجیتن ، رد  دش و  زاغآ  1678 م ). - 1672  ) دنله گنج  نیموس  و  1668 م ). - 1667  ) لاقتنا گنج  اب  اپورا  رد  قوفت  بسک 

رد درک ، وغل  ار  تنان  نامرف  لاس 1685 م . رد  دش . یهت  تکلمم  هنازخ  لباقم ، رد  اما  دمآرد . هسنارف  فرصت  هب  ردنالف  زا  یتمـسق  دش و 
. داهن تدش  هب  ور  يداصتقا  طاطحنا  هجیتن ،

تمسق دیسر و  نایاپ  هب  هیـسور  اب  گنج  يدالیم  لاس 1667  رد  1668 م ) - 1648  ) تسا ریمیزاک  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
. دمآرد هیسور  فرصت  هب  نیارکوا  یقرش 

نیشناج 1673 م ) - 1668  ) دش باختنا  وا  ياج  هب  « 1  » یکسنیو وینشیو  لیئاخیم  داد و  افعتسا  تنطلس  زا  لاس 1668 م . رد  ریمیزاک  نای 
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رد ار  ینامثع  ناکرت  دش و  بوصنم  ناتسهل  نایهاپس  یهدنامرف  هب  لاس 1668 م . رد  1696 م ) - 1674 . ) تسا موس  « 2  » یکسنیبوسای يو 
. دش ناتسهل  بیصن  یهجوت  نایاش  یخیرات  تیقفوم  و  1673 م )  ) داد تسکش  یتخسب  نیو 

، سدقم يروتارپما  هلـسلس  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  1740 م ) - 1685  ) تسا موس  لراش  ناتسراجم  نامزنیا  هاش  مهوب : ناتـسراجم و 
. تسا هدمآ  رامش  هب  مشش  لراش 

. دش انب  اهیلاغترپ  طسوت  لاس 1680 م . رد  هک  تسا  اینولوک  هئوگوروا ، رهش  نیرتیمیدق  هئوگوروا :

.( 1722 م - 1694 .( ) ق 1135 ه . - 1106  ) نیسح ناطلس  هاش 

هراشا

یطلغ مادقا  نیلوا  دنتشادرب . تنطلس  هب  ار  ازریم  نیسح  ناطلـس  ینعی  وا  نادنزرف  زا  یکی  روشک  ناگرزب  نامیلـس ، هاش  تشذگرد  زا  دعب 
هب یجرگ  ناخ  نیگرگ  باصتنا  دز ، رس  وا  زا  هک 

______________________________

 Wisniowiecki (. 1)
 Yosobienski (. 2)

440 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رتنالک سیوریم ، تسد  هب  يرجه  لاس 1113  رد  راهدنق  نانکاس  هب  تبـسن  دحیب  ملظ  رثا  رب  ناخ  نیگرگ  دوب . راهدـنق  نارمکح  تمس 

فرصت ار  تاره  دنتشادرب و  شروش  هب  رـس  دندرک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  مه  یلادبا  هنغافا  يرجه  لاس 1118  رد  دیـسر . لتق  هب  راهدنق 
نیمه رد  تشارفارب . لالقتـسا  مچرپ  دهـشم  فرـصت  زا  سپ  نوت  قباس  نارمکح  یناتـسیس  دومحم  کلم  يرجه  لاس 1122  رد  دندرک .

هب دروخ و  تسکـش  سراف  مکاح  ناخ  یلعفطل  زا  لـحم  نیا  رد  دـیناسر . ناـمرک  هب  ار  دوخ  ناتـسیس  هار  زا  سیوریم  رـسپ  دومحم  لاـس 
هار زا  هقطنم  نآ  فرصت  زا  سپ  دنار و  شیپ  نامرک  تمـس  هب  ناتـسیس  هار  زا  دومحم  رگید  راب  يرجه  لاس 1124  رد  تخیرگ . راهدنق 

هرصاحم رد  ار  ناهفصا  داد و  تسکش  ار  ناریا  نایهاپـس  ناهفـصا  یگنـسرف  راهچ  رد  عقاو  دابآنوسلگ  لحم  رد  دش . ناهفـصا  مزاع  دزی 
. تشاذگ دومحم  رس  رب  ار  هیوفص  جات  دوخ  تسد  اب  دابآحرف  رد  يرجه  لاس 1135  رد  راچان  نیسح  ناطلس  هاش  تفرگ .

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  نیسح  ناطلس  هاش  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

گناک نیچ ، نامزنیا  روتارپما  1912 م ). - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیسح ، ناطلس  هاش  تنطلـس  نارود  رد  نیچ :
دوخ يالیتسا  لاس 1720 م . رد  تیبثت و  ار  نیچ  یبرغ  یلامش و  ياهزرم  مزال  ریبادت  ندرب  راک  هب  اب  هک  1722 م ) - 1661  ) دراد مان  یش 

. درک میکحت  تبت  رب  ار 
(. 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :

ناطلـس شیومع  زا  سپ  مراهچ  دمحم  ناطلـس  دنزرف  مود  یفطـصم  ناطلـس  ینامثع  رد  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  نارود  رد  ینامثع :
هیـسور و ناتـسهل و  شیرتا و  لود  اب  ینامثع  تلود  ياهگنج  اب  دوب  فداصم  وا  سولج  1703 م ). - 1695  ) تسـشن تخت  هب  مود  دمحا 

. زینو هیسور و  شیرتا و  رب  ینامثع  نایهاپس  ادتبا  دش . گنج  مزاع  دوخ  درک و  داهج  مالعا  ناطلس  زینو ،
. دروخ تسکش  شیرتا  هاپس  زا  ینامثع  هاپس  لاس 1697 م . رد  ماجنارس  نکیل  دندرک ، هبلغ 
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441 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش جراخ  ینامثع  فرصت  زا  ایناولیسنارت  ناتسراجم و  هجیتن  رد  دیدرگ . دقعنم  حلص  نامیپ  زینو  ناتسهل و  شیرتا و  اب  لاس 1699 م . رد 

افعتسا تنطلـس  زا  راچان  ناطلـس  دنداد . يوتف  وا  علخ  هب  املع  نامز  نیمه  رد  دنتـشادن و  تیاضر  هنردا  رد  ناطلـس  تماقا  زا  اهيرچینی 
.(. 1730 م - 1703 . ) دیسر مراهچ  دمحم  ناطلس  رسپ  موس  دمحا  ناطلس  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  تشذگرد . لاس 1703 م . رد  درک و 
ینامثع تلود  هک  تشذگن  يرید  درب . هانپ  ینامثع  تلود  هب  دوب  هدروخ  تسکـش  ریبک  رطپ  زا  هک  دئوس  هاشداپ  لراک  لاس 1709 م . رد 

دزاسیم یماظن  تاماکحتـسا  ینامثع  ياهزرم  ترواجم  رد  تسا و  هدرک  رقتـسم  یگنج  یتشک  فوزآ  يایرد  رد  هیـسور  هکنیا  هناهب  هب 
راب فوزآ  يایرد  لاس 1711 م . تورپ  حلص  نامیپ  بجوم  هب  درک و  حلص  ياضاقت  دش و  هرصاحم  رطپ  داد . گنج  نالعا  تلود  نآ  هب 

. تفرگ قلعت  ینامثع  تلود  هب  رگید 
رثا رب  يو  تماـما  نارود  رد  هک  1711 م ). - 1692 .( ) ق 1123 ه . - 1104  ) تسا ناطلس  نبا  فیـس  نامزنیا  رد  نامع  ياورنامرف  نامع :

.( ق 1131 ه . - 1123  ) ماما نیـشناج  نارود  رد  دندوب . هدـش  تشحو  راچد  سراف  جـیلخ  ردانب  نانکاس  یمامت  جراوخ  رمتـسم  تازواجت 
مشق و زمره و  ریازج  نیرحب  فرـصت  زا  هتـشذگ  1717 م ).  ) يرجه لاس 1130  رد  جراوخ  مود ، فیـس  نبا  ناطلـس  1718 م ). - 1711)

يارب دـش ، سویأم  اهیوسنارف  اهیدـنله و  اهسیلگنا و  کـمک  بلج  زا  نیـسح  ناطلـس  هاـش  هک  یناـمز  دـندرک . ناـمع  همیمـض  ار  شیک 
مهرد جراوخ  تردق  مه  اهیلاغترپ  کمک  هجیتن  رد  هک  دیدرگ  لسوتم  دوب  رقتـسم  اوگ  رد  هک  لاغترپ  هنطلـسلا  بیان  هب  جراوخ  بوکرس 

. فیس نبا  ناطلس  تردق  مه  تسکش و 
تفرگ هیزج  ناودنه  زا  دوب و  بصعتم  ننست  بهذم  هب  تبسن  هک  تسا  بیز  گنروا  نامزنیا  رد  دنه  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :

رهـش رد  1707 م ).  ) يرجه لاـس 1118  رد  ییاورناـمرف  لاـس  بـیرق 50  زا  سپ  ماجنارـس  داد . بـیترت  هوکـشاب  يراـبرد  دوـخ  يارب  و 
1712  ) يرجه لاس 1118  رد  هاش  رداهب  ملاع  هاش  هب  بقلم  مظعم  دمحم  شمود  رـسپ  يو  نیـشناج  تشذگرد . نکد  عباوت  زا  رگندمحا 

فالتخا شنادنزرف  نیب  يو  گرم  زا  سپ  دوب . اهکیس  اهتوپجار و  ياهشروش  راتفرگ  دوخ  تنطلس  تدم  رد  تسشن . تخت  هب  م ).
442 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

شایع و يدرم  يو  تسشن . تنطلـس  هب  1724 م ).  ) يرجه لاس 1124  رد  هاش  رادـناهج  نیدـلا  زعم  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  ماجنارـس  داتفا و 
ریس خرف  دش . هتشک  وا  روتسد  هب  رادناهج  یلهد ، هب  شندیسر  زا  لبق  دیشک و  رکشل  یلهد  هب  ریس  خرف  شیومع  رسپ  دوب . سفنلا  فیعض 

تنطلـس تخت  هب  دوخ  و  درک ، بولغم  ار  هاش  رادـناهج  ناـخ  هللا  دـبع  شردارب  اـنتاپ و  هموکحلا  بیاـن  ناـخ  یلعنیـسح  دیـس  کـمک  اـب 
ماجنارس دش . یهاپس  نارـس  اب  ییاهـشکمشک  فورـصم  1719 م ). - 1713 .( ) ق ه .  1131 - 1124  ) ریـس خرف  تموکح  نارود  تسـشن .

عیفر نیدلا  سمش  مان  هب  یناوج  هدازهاش  دیدرگ و  لوتقم  بولغم و  ریس  خرف  درک ، هلمح  یلهد  هب  یلعنیـسح  مان  هب  وا  نارادرـس  زا  یکی 
. دیسر تنطلس  هب  1719 م ).  ) يرجه لاس 1131  رد  تاجردلا 

ياطعا تسا ، رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  ناتسلگنا  یقرش  دنه  تکرش  دشر  رد  هک  ریس  خرف  تنطلـس  نارود  ثداوح  نیرتمهم  زا  یکی 
تسناوت یکرمگ  تیفاعم  زا  هدافتسا  اب  روکذم  تکرش  نامرف ، نیمه  بجوم  هب  هک  دوب  تکرش  نآ  هب  تراجت  يرجه  لاس 1129  نامرف 

عیفر 1719 م ).  ) يرجه لاس 1131  رد  عیفر  نیدلا  سمش  زا  دعب  دهد . هعسوت  ناتسودنه  زا  یگرزب  تمـسق  رد  ار  دوخ  یتراجت  تیلاعف 
. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  نشور  هاش  دمحم  لاس  نامه  رد  تسشن و  تنطلس  تخت  هب  مود  ناهج  هاش  هلودلا 

اقیرفا

فذـح ییاشاپ  ماقم  1170 م ).  ) يرجه لاـس 1122  رد  يرچینی  نایرکـشل  هدـنامرف  ذوفن  رثا  رب  اـهینامثع  نارود  رد  ریازجلا  رد  ریازجلا :
. دیدرگ ياد  اشاپ ، نیشناج  دش و 
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. تشاذگ لاوز  هب  ور  جیردتب  اهياد  تردق  سنوت  رد  سنوت :
. دندروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  اهیلاغترپ  ژد  اسابموم ، رد  لاس 1698 م . رد  نامع  ماما  نایهاپس  رابگنز :

.( 1727 م - 1672 . ) تسا لیعامسا  يالوم  نامزنیا  رد  شکارم  يولع  ناطلس  شکارم :
443 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

-1689  ) تسـشن تنطلـس  هب  هدش ، هدرب  مان  وا  زا  ژناروا  مویگ  مان  تحت  یـسراف  عبانم  رد  هک  موس  مایلیو  زمیج ، گرم  زا  دعب  ناتـسلگنا :
لیکشت ياهیداحتا  ایناپسا  شیرتا و  دئوس و  ياهروشک  اب  درک ، جاودزا  مود  زمیج  رتخد  يرام  اب  هک  تسا  مود  مایلیو  رسپ  يو  1702 م ).

وا زا  سپ  تفریذپ . يرام  شرسمه  قافتا  هب  اکرتشم  ار  ناتـسلگنا  تخت  جات و  مایلیو  دوب . مهدراهچ  یئول  هیلع  گنج  نآ  هجیتن  هک  داد ،
ناتـسلگنا دوب  موـس  ماـیلیو  يراـم و  شرهاوـخ  ثراو  هک  1714 م ). - 1702  ) يو تنطلـس  نارود  رد  دیـسر . تراوتـسا  نآ  هـب  تـنطلس 
اهسیلگنا طسوت  ایناپسا  هاشداپ  ثاریم  میسقت  تخرتوا ، حلـص  داقعنا  ماگنه  لاس 1713 م . رد  هکنانچ  دوب . اپورا  نادیم  زاتهکی  نانچمه 

نیـشناج مود و  زمیج  رتخد  1714 م ). - 1707  ) دنلریا دنلتاکسا و  ایناتیرب و  هکلم  نیتسخن  تراوتـسا  نآ  تنطلـس  نارود  رد  تفای . نایاپ 
دعب دمآرد . یلعف  تروص  هب  ناتسلگنا  روشک  دنلتاکسا ، ناتسلگنا و  ندش  یکی  رثا  رب  تراوتسا ، نادناخ  ياورنامرف  نیرخآ  موس ، مایلیو 

هاشداپ نیلوا  و  1727 م ). - 1714  ) دیسر ایناتیرب  تنطلس  هب  ینیشناج  نوناق  قبط  لوا  زمیج  هریبن  لوا  جروج  تراوتسا ، نآ  تشذگرد  زا 
هزادنا زا  جراخ  دوخ  یناملآ  ياههقوشعم  هب  نوچ  تشادن و  طلست  یسیلگنا  نابز  هب  تشاد و  یناملآ  بادآ  يو  تسا . روناه  نادناخ  زا 
يدایز هقالع  تنطلس  هب  يو  دیدرگ . وا  تنطلس  زا  مدرم  تیاضر  مدع  ثعاب  لمع  نیمه  دادیم ، نیوانع  باقلا و  اهنآ  هب  تشاد و  هجوت 

رد دـمآ . دوجو  هب  نامزنیا  رد  یعقاو  تلود  تئیه  نیلوا  تقیقح  رد  دـندادیم . ماـجنا  شیارزو  ار  روشک  روما  هب  یگدیـسر  تشادـن و 
. دندرک نیمضت  ار  روناه  نادناخ  ینیشناج  هک  دش  لیکـشت  شیرتا  هسنارف و  دنله و  ناتـسلگنا و  ياهروشک  زا  ياهیداحتا  لاس 1718 م .

. دوشیم عورش  نامز  نیمه  زا  يو  يریزوتسخن  ینالوط  نارود  دیسر . تردق  هب  جرج  تنطلس  رخاوا  رد  لوپلاو 
نآ یکی  پیلیف  نارهاوخ  دوب و  مراهچ  پیلیف  رسپ  مود  سولراک  1700 م ). - 1665  ) تسا مود  سولراک  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاش  ایناپسا :
يو گرم  زا  لبق  یمک  تشادـن  يدـنزرف  سولراک  نوچ  دـندوب . لوا  دـلوپوئل  روتارپما  رداـم  يرگید  مهدراـهچ و  یئول  رداـم  شیرتود 

هسنارف دهعیلو  یکی  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دندش  ادیپ  ایناپسا  تنطلس  يارب  ینایعدم 
444 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اب هسنارف  داحتا  نوچ  تسا . هدوب  ایناپـسا  هاش  موس  پیلیف  رتخد  شردام  هکنیا  ناونع  هب  لوا ، دـلوپوئل  يرگید  دوب و  سولراک  هدازرهاوخ 
اب روکذـم  ياـهاعدا  دزیم ، مهرب  اـپورا  رد  ار  اوق  نزاوـت  دوـب ، اـکیرما  رد  یعیـسو  تارمعتـسم  ياـمرفنامرف  راـگزور  نآ  رد  هک  ایناپـسا 

پیلیف و شاهون  مان  هب  ار  شیوخ  ياـعدا  یئول  داـیز  تارکاذـم  زا  سپ  ماجنارـس  دـش . هجاوم  ییاـپورا  گرزب  ياـهتلود  ریاـس  تفلاـخم 
دوخ ورملق  همیمـض  ار  ایناپـسا  ناونع  چیه  هب  هک  دـندش  دـهعتم  ادـکؤم  تلود  ودره  درک و  لراش  شرـسپ  مان  هب  ار  دوخ  ياعدا  دـلوپوئل 

. دننکن
مالعا دوخ  ثراو  اهنت  ار  یئول  هون  مجنپ  پیلیف  هک  دـندرک  راداو  دوب  توم  هب  فرـشم  هک  ار  مود  سولراک  هسنارف  نارادـفرط  دـعب  یمک 

رب شیرتا  دنله و  ناتـسلگنا ، 1746 م ). - 1700  ) تسـشن تنطلـس  هب  نوبروب  نادناخ  زا  مجنپ  پیلیف  سولراک ، تشذگرد  زا  دـعب  دـنک .
1714 م. ياهلاس 1713 - رد  نداب  تاتـشار و  تخرتوا و  ياهنامیپ  دقع  اب  هسنارف  اهنآ و  نیب  گنج  ماجنارـس  دندش و  دحتم  هسنارف  دـض 

. تفریذپ ار  « 1  » کیلاس نوناق  رابجالاب  اما  دش  هتخانش  ایناپسا  هاشداپ  هب  پیلیف  هجیتن  رد  تفای . نایاپ 
يروتارپما روتارپما  هک  تسا  لوا  دـلوپوئل  نیـشناج  رـسپ و  يو  1711 م ). - 1705  ) تسا لوا  فوزوب  ناـمزنیا  رد  مهوب  هاـشداپ  مهوب :
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. تسا هدوب  مه  ناتسراجم  مور و  سدقم 
. تسا مود  يوردپ  رسپ  يو  1750 م ). - 1706  ) تسا راوگرزب  ناژ  ای  مجنپ  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاشداپ  لاغترپ :

هک تسا  سورپ  هاشداپ  نیلوا  تسا . ملهلیو  کیردرف  رـسپ  يو  1713 م ). - 1701  ) تسا لوا  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاـش  سورپ :
. دیسر لوا  ملهلیو  کیردرف  شرسپ  هب  تنطلس  لوا  کیردرف  زا  دعب  درک . لیدبت  یتنطلس  يروشک  هب  ار  روشک 

.(. 1740 م - 1713)
هب مراـهچ  کـیردرف  شرـسپ  يو  زا  دـعب  1703 م ). - 1699  ) تسا مجنپ  ناـیتسیرک  ناـمزنیا  رد  ژورن  كراـمناد و  هاـشداپ  كراـمناد :

لراک هیلع  رب  يو  1730 م ). - 1699  ) تسشن تنطلس 
______________________________

هکنیا زا  ار  اهنآ  باقعا  هداوناخ و  نارتخد  نآ  بجوم  هب  هک  دوب  اـپورا  یفارـشا  ياـههداوناخ  زا  يدادـعت  ینیـشناج  نوناـق  کـیلاس  (. 1)
تـسد هب  اـهنآ  لاوما  جاودزا ، قیرط  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  مه  نوناـق  نیا  عضو  تلع  درکیم و  عوـنمم  دـنوش  نابـصنمبحاص  نیـشناج 

. دتفین ناگناگیب 
445 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ار يزیمآتناها  هماندـهع  دافم  لاس 1700 م . رد  دروخ و  تسکـش  اما  دش ، دحتم  هیـسور  ناتـسهل و  ياهتلود  اب  دـئوس  هاشداپ  مهدزاود 
. دوب اناوت  یعاس و  يدرم  کیردرف  تفریذپ .

. تساک يرادا  ياههاگتسد  داسف  زا  يدایز  نازیم  هب  درکیم . ینابیتشپ  قلطم  یتنطلس  میژر  زا  اوق  مامت  اب 
لاس 1721 م. رد  1725 م ). - 1682  ) تسا ریبک  رطپ  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :

. داد رارق  روتارپما  هدارا  عبات  ار  نیشناج  باختنا  درک و  وغل  ار  یلـسن  ینیـشناج  لاس 1722  رد  درک و  مالعا  هیـسور  لک  روتارپما  ار  دوخ 
لیلد نیمه  هب  تسا . ییایرد  ياههار  هب  نتفای  تسد  مزلتـسم  دنمتردق  روشک  کی  هب  هیـسور  روشک  لیدـبت  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  رطپ 

دئوس و فرـصت  تحت  کیتلاب  يایرد  مایا  نآ  رد  درک . فوطعم  سراف  جـیلخ  هایـس و  يایرد  کیتلاب و  يایرد  لحاوس  هب  ار  دوخ  هجوت 
رد ار  فوزآ  ردنب  هک  دمآرب  ددـص  رد  رطپ  لاحرههب  دوب . ناریا  روشک  زا  ییزج  سراف  جـیلخ  ینامثع و  تلود  ورملق  وزج  هایـس  يایرد 

. دش ینیشنبقع  هب  روبجم  دروخ و  تسکش  یتخـسب  ینامثع  تلود  زا  لاس 1695 م . رد  یلو  دروآرد ، دوخ  فرـصت  هب  ند  دور  بصم 
رب ینامثع  تلود  اریز  تشادن ، ربرد  يدایز  تیمها  يزوریپ  نیا  هک  درک  فرصت  ار  فوزآ  هعلق  لاس 1696 م . رد  اوق  دیدجت  زا  دعب  رطپ 

كرامناد دئوس و  ناتسهل ، ناملآ ، ياهروشک  نیب  هک  کیتلاب  يایرد  سکعرب ، تشاد . طلـست  تراظن و  هایـس  يایرد  مهم  ياههاگرذگ 
. دوب تیمها  زیاح  هایس  يایرد  زا  شیب  بتارمب  دوب ، هدش  عقاو 

نیا هب  ندیـسر  يارب  دشاب . يدئوس  هچایرد  کی  کیتلاب  يایرد  هک  تشاد  وزرآ  يدالیم  مهدفه  نرق  رد  دـئوس  هاشداپ  فلدآ  واتـسوگ 
كاخ رد  ینعی  یبونج  لحاس  رد  دوبر . رد  ناتـسهل  زا  ار  ینوتـسا  تلاـیا  تفرگ و  سور )  ) يوکـسم تلود  زا  ار  دـنالنف  نیمزرـس  وزرآ 

دنچ يریازج  ریخست  هب  تردابم  هدربمان ، یحاون  فرصت  رب  هوالع  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  ردوا  دور  بصم  یلحاس  یـضارا  ناملآ ،
بسانم تصرف  یپ  رد  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یضارا  زا  یتمـسق  هک  ییاهروشک  تسا  یعیبط  دوب . كرامناد  روشک  وزج  هک  درک 
تنطلس هب  دئوس  رد  تشادن ، لاس  زا 17  شیب  هک  لراک )  ) مهدزاود لراش  لاس 1699 م . رد  اریز  دمآ ، تسد  هب  تیعقوم  نیا  هک  دندوب 

روتارپما ریبک  رطپ  نامز  نیمه  رد  دیسر و 
446 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يارب دـننک . راکیپ  مهدزاود  لراکاب  هک  دـندش  ممـصم  كراـمناد  هاـشداپ  مراـهچ  کـیردرف  ناتـسهل و  هاـشداپ  مود  تسوگآ  هیـسور و 
نیلوا رد  لراک  اما  دش . هتـسب  روکذـم  لود  نیب  1700 م . ياهلاس 1698 - رد  وکـسم  گاهنپک و  رد  هماندهع  هس  فدـه  نیا  هب  ندیـسر 
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بیرق يریگرد  نیا  هک  درک  ناتـسهل  هاشداپ  تسوگآ  اب  راکیپ  فورـصم  ار  دوخ  ّمه  سپـس  داد . تسکـش  یتخـسب  اوران  رد  ار  رطپ  دربن 
لاس 1701- زا  دنک و  ناربج  ار  اوران  تسکش  دناوتب  ات  درک  لماک  هدافتسا  تدم  نیا  زا  رطپ  دیشک . لوط  1706 م . زا 1701 - لاس  شش 

. درک ینوتسا  ینوتیل و  ینعی  کیتلاب  يایرد  یلحاس  تالایا  ریخست  هب  تردابم  1704 م .
مامت هک  دـش  دـهعتم  دومن و  حلـص  ياـضاقت  رطپ  درک ، هلمح  هیـسور  هب  لاس 1708 م . رد  ناتـسهل  هاشداپ  راـک  زا  تغارف  زا  سپ  لراـک 

وکـسم رد  تفگ  باوج  رد  لراک  اما  دراذـگاو . وا  هب  ار  کیتلاب  ییایرد  ردانب  هکنیا  رب  طورـشم  دـنادرگزاب ، لراک  هب  ار  هحوتفم  تالایا 
ياهجنر لمع  نیمه  هک  دمآرب  ییاذغ  داوم  يدوبان  ددص  رد  دوخ  ریـسم  رد  تخیرگ و  هیـسور  لخاد  هب  راچانب  رطپ  داد . میهاوخ  يرارق 

دارفا زا  نت  نارازه  ندـش  فلت  ثعاـب  دـش و  تلع  رب  دـیزم  هیـسور  لاس 1709 م . ناتـسمز  دروآراب . هب  لراک  نایهاپـس  يارب  ار  يداـیز 
دندروخ و تسکـش  رطپ  زا  یتخـسب  اواتلوپ  هعلق  دربن  رد  هدوسرف  هتـسخ و  لراک  نایهاپـس  هدنامیقاب  لیلد  نیمه  هب  دیدرگ . دئوس  یهاپس 

یلامش ياپورا  تلود  نیتسخن  هیـسور  لباقم ، رد  درکن . تسار  دق  رگید  هک  يوحن  هب  دش ، دوبان  تسین و  دئوس  تکوش  تردق و  هرابکی 
. درک مالعا  هیسور  لک  روتارپما  ار  دوخ  لاس 1721 م . رد  رطپ  دش . اپورا  کلامم  يارب  یناهگان  رطخ  و 

«1  » يروا لیئارـسا  مان  هب  یـصخش  تسایر  هب  یتئیه  روظنم  نیمه  هب  دبای . هار  ناتـسودنه  سراف و  جیلخ  هب  ناریا  هار  زا  تشاد  لایخ  رطپ 
مان هب  يریفـس  رطپ ، نامرف  هب  دعب  لاس  تفه  دـش . سور  ناناگرزاب  هب  یتازایتما  نداد  هب  رـضاح  نیـسح  ناطلـس  هاش  هک  درک  ناریا  هناور 

تیاکـش دوب ، هدـمآ  لمع  هب  سور  ناناگرزاب  لاوما  هب  تبـسن  اراخب  یحاون  رد  هک  یتاضرعت  زا  دـش و  ناریا  رابرد  رومأم  « 2  » یکسنیلو
. دیسرن هجیتن  هب  تارکاذم  دوب ، یهاوخدوخ  رورغ و  اب  هتخیمآ  هدربمان  ریفس  راتفر  هکنیا  لیلد  هب  نکیل  درک ، تمارغ  ياضاقت  درک و 

______________________________

 . Israelori (. 1)
 . Volynsky (. 2)

447 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دوب باسحیب  لالج  هوکش و  نارود  یئول  تنطلـس  لیاوا  1715 م ). - 1643  ) تسا مهدراهچ  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
، دوب تسایس  رد  یبلطتنطلس  راکفا  جوا  طقف  هن  مهدراهچ  یئول  رصع  تسا . ياسرو  خاک  يانب  نارود  نیا  رکذ  لباق  هتسجرب و  عیاقو  زا 
یماـن و نادرم  زا  « 1 . » درکیم تیاـمح  بدا  رنه و  زا  غـیردیب  يو  تسا . هسنارف  گـنهرف  کیـسالک  رـصع  رنه و  یئـالط  رـصع  هـکلب 
رد ردقیلاع  دنمشناد  لاکساپ  درب . مان  ناوتیم  هئوسوب  نتنوفال و  نیـسار ، ریلوم ، ینروک ، هلمج  زا  نت  دنچ  زا  نامزنیا  هزاوآرپ  نادنمرنه 

ریفـس دش و  هتـسب  هسنارف  ناریا و  تلود  ود  نیب  هدهاعم  نیلوا  لاس 1708 م . رد  مهدراهچ  یئول  تنطلـس  نارود  رد  تسیزیم . نامزنیا 
. دیسر هاش  تمدخ  هب  ناهفصا  رد  دوب ، لشیم  شمان  هک  هسنارف 

يرادمامز نارود  رد  دوب . سوهلب  شایع و  يدرم  يو  1774 م ). - 1715  ) دیسر تنطلس  هب  مهدزناپ  یئول  شاهون  مهدراهچ  یئول  زا  دعب 
مهدراهچ یئول  رمتـسم  ياهگنج  ببـس  هب  نامزنیا  رد  هسنارف  یلام  عاضوا  تشادـنرب . هسنارف  حـلاصم  عفاـنم و  ظـفح  يارب  یمدـق  دوخ 
تامدـقم تهجره  زا  تفاـی و  هار  روشک  روما  رد  یناـماسبان  جرموجره و  تشاد . ماو  ياهظحـالم  لـباق  غـلبم  تلود  دوـب و  هدـش  بارخ 

. دیدرگ مهارف  هسنارف  ریبک  بالقنا 
. دندش دوبان  دنالنف  تیعمج  ثلث  یطحق ، زورب  رثا  رب  لاس 1696 م . رد  دنالنف :

باختنا ناتسهل  یهاشداپ  هب  یکـسیبوس  ینیـشناج  هب  لاس 1697 م . رد  هک  تسا  مود  سوتـسوگوا  نامزنیا  رد  ناتـسهل  هاشداپ  ناتـسهل :
ار وا  لراک  دـش ، بولغم  دـئوس  هاشداپ  اب  گنج  رد  نوچ  دـش و  دـحتم  دـئوس  هاشداپ  مهدزاود  لراک  هیلع  كراـمناد  هیـسور و  اـب  دـش .

تسکش اواتلپ  رد  ار  لراک  يدالیم  لاس 1709  رد  نکیل  دنک و  رظنفرص  لوا  سالـسیناتسا  عفن  هب  ناتـسهل  تخت  جات و  زا  هک  تشاداو 
. درک میلست  مود  سوتسوگوا  دوخ  بیقر  هب  ار  ناتسهل  راچان  لوا  سالیسناتس  تفرگ و  سپ  ار  ناتسهل  داد و 
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.(. 1740 م - 1685  ) تسا موس  لراش  يو  نیشناج  1711 م ). - 1687  ) تسا لوا  فزوب  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
______________________________

.211 ص 210 - ج 1 ، يرهاط ، مساقلا  وبا  همجرت  رملاپ ، لوژ  تربار  فیلأت  ونناهج ، خیرات  ر ك . (. 1)
448 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اکیرما

زا و  1708 م ) - 1707  ) تخیرگ وریناژ  ودویر  هب  لاغترپ  هاشداپ  مشـش  ناژ  درک ، هلمح  لاغترپ  هب  تراپانب  نوئلپاـن  هک  یماـگنه  لـیزرب :
هب ار  لوا  يوردـپ  دوخ  رـسپ  تشگزاب و  لاغترپ  هب  ناژ  نوئلپان ، تسکـش  زا  سپ  دـیدرگ . لاغترپ  يروتارپما  تختیاپ  رهـش  نیا  نامزنآ 

. تشاذگ لیزرب  رد  دهعیلو  ناونع 
لاس 1702 م. رد  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  اهنیـشنرجاهم  رد  هک  یتافالتخا  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناتـسلگنا  یلامـش : ياـکیرما  هدـحتم  کـلامم 

نیشنرجاهم دوب ، یکلم  ياهنیشنرجاهم  نارگـشیاریپ و  ياهنیـشنرجاهم  یتنطلـس و  ياهنیـشنرجاهم  رب  لمتـشم  هک  ار  اهنیـشنرجاهم  یمامت 
سلاجم نایم  اهتایلام  ذخا  دروم  رد  هژیوب  دش ، ناتـسلگنا  اهنیـشنرجاهم و  نیب  یتافالتخا  زورب  ثعاب  مادـقا  نیمه  هک  درک  مالعا  یتنطلس 

. دمآ دوجو  هب  فالتخا  دندوب  ناتسلگنا  هدناشنتسد  هک  ینارومأم  یلحم و 
، تسا عـبرم  رتـمولیک  رازه  ود  زا  شیب  نآ  تعـسو  دراد و  رارق  گرزب  لـیتنآ  ریازجلا  عـمجم  زا  یتمـسق  رد  هک  یلقتـسم  تلود  یتیئاـه :

. تشاد قلعت  هسنارف  هب  يدالیم  لاس 1697  زا  نآ  یبرغ  تمسق  دهدیم . لیکشت  ار  « 1  » نکینیمود يروهمج  رگید  تمسق 

.( 1732 م - 1722 .( ) ق 1145 ه . - 1135  ) مود بسامهط  هاش 

هراشا

لاس رد  تفر ، نیوزق  هب  هاپـس  يروآعمج  يارب  دـهعیلو  ازریم  بسامهط  دوب ، هدیـسر  ناهفـصا  کـیدزن  هب  دومحم  هک  یناـمز  ناـمه  رد 
یحاون هک  دش  یـضار  رطپ  تدعاسم  بلج  يارب  ازریم  بسامهط  دمآ . شیپ  ناتـسغاد  ات  دـنبرد  فرـصت  زا  سپ  ریبک  رطپ  يرجه   1134

داتـسرف و ناجیابرذآ  هب  یهاپـس  دوب ، هدش  نارگن  اهـسور  يورـشیپ  زا  هک  ینامثع  تلود  نامز  نیمه  رد  دراذـگاو . وا  هب  ار  ناریا  یلامش 
میـسقت هرابرد  ینامثع  سور و  ناگدـنیامن  نیب  يدادرارق  يرجه  لاس 1137  رد  هسنارف  ریفس  تطاسو  هب  ماجنارـس  درک . لاغـشا  ار  زیربت 

قرشم لیبدرا و  بونج  زا  لامش و  زا  هک  یطخ  دحرس  ات  ناریا  یلامـش  ياهناتـسرهش  یمامت  دش  ررقم  نآ  بجوم  هب  هک  دش  هتـسب  ناریا 
هیسور و تلود  مهس  تشذگیم ، نادمه 

______________________________

 . Dominicaine (. 1)
449 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ینامثع تلود  مهس  ناتسزوخ  قارع و  ناتسدرک ، ناجیابرذآ ، ناتسجرگ ، ینعی  هدربمان  طخ  برغم  رد  عقاو  ياهناتسرهش  یـضارا  یمامت 
. دش هتشک  فرشا  شیومع  رسپ  تسد  هب  ماجنارس  ات  دیشک  نونج  هب  مکمک  دوب ، هدش  راچد  ماسرس  ضرم  هب  هک  دومحم  راک  دشاب .
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  مود  بسامهط  هاش  نازرل  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ
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.( 1912 م - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :

يو گرم  زا  دـعب  1730 م ). - 1703  ) درکیم تنطلـس  موس  دـمحا  ناطلـس  ینامثع ، رد  مود  بسامهط  هاش  تنطلـس  نارود  رد  ینامثع :
رد هاش  ردان  روهظ  اب  تسا  نامزمه  ناخ ، دومحم  تنطلـس  1754 م ). - 1730  ) دیسر مود  یفطصم  رسپ  ناخ  دومحم  ناطلـس  هب  تنطلس 

. هاشداپ نیا  تسد  هب  ناریا  هدش  لاغشا  یضارا  نتفرگ  سپ  ناریا و 
. درک ظفح  1774 م ). - 1724  ) هاش ردان  نایهاپس  ربارب  رد  ار  قارع  هک  تسا  اشاپ  دمحا  قارع  نامزنیا  ياشاپ  قارع :

اقیرفا

رب اهیلاغترپ  يدالیم  مهدزناش  نرق  رد  دراد . تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 500  شیب  تسا و  هدش  عقاو  اقیرفا  قرشم  رد  اینک  روشک  اینک :
. دنتفای الیتسا  اینک  لحاس  رب  اهبرع  رگید  راب  داد و  تسکش  ار  اهیلاغترپ  لاس 1729 م . رد  نامع  تلود  دنتفای . تسد  نآ 

.( 1727 م  ) تسا یبهذلا  دمحا  يو  نیشناج  1727 م ). - 1672  ) تسا لیعامسا  يالوم  نامزنیا  رد  شکارم  يافرش  ياورنامرف  شکارم :
.( 1729 م  ) تسا هللا  دبع  وا  نیشناج  و 

450 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

.( 1746 م - 1700  ) تسا مجنپ  پیلیف  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاش  ایناپسا :
تنطلـس هب  مود  جروج  شرـسپ  يو  تشذـگرد  زا  دـعب  1727 م ). - 1714  ) تسا لوا  جروج  نامزنیا  رد  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ناتـسلگنا :

. تشاد هجوت  تکلمم  روما  هب  شردپ  زا  شیب  يو  1760 م ). - 1727  ) تسشن
.( 1750 م - 1706  ) تسا مجنپ  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :

ناـمز رد  هـک  ار  یـسایس  يرادا و  تاحالـصا  يو  1740 م ). - 1713  ) تسا لوا  مـلهلیو  کـیردرف  ناـمزنیا  رد  سورپ  هاـشداپ  سورپ :
. دروآ دوجو  هب  اناوت  يروشک  هجیتن  رد  داد و  همادا  دوب ، هدش  عورش  ملهلیو  کیردرف  شدج 

هب مشـش  ناـیتسیرک  شرـسپ  يو  زا  دـعب  1730 م ). - 1699  ) تسا مراهچ  کـیردرف  ناـمزنیا  رد  ژورن  كراـمناد و  هاـشداپ  كراـمناد :
.( 1746 م - 1730  ) تسشن تنطلس 

لاس 1724 م. رد  1725 م ). - 1682  ) تسا ریبک  رطپ  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :
فوکیـشنم رطپ ، گرم  زا  دـعب  دـیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  درک و  يروتارپما  رد  شیوخ  کیرـش  ار  لوا  نیرتاـک  دوخ  مود  رـسمه 

، دیـشکن لوط  هام  شـش  زا  شیب  هک  يو  هاتوک  تنطلـس  نارود  رد  دنتـشادرب . تنطلـس  هب  ار  نیرتاـک  یهاـش ، نیظفحتـسم  رطپ و  رواـشم 
مود رطپ  ناونع  تحت  هک  دیدرگ  ریبک  رطپ  هون  سیسکلا ، بیصن  تنطلـس  نیرتاک ، گرم  زا  دعب  دیدرگ . سیـسأت  هیـسور  مولع  یمداکآ 

درک و رانکرب  راک  زا  ار  فوکیشنم  دوب ، اهنآ  تسد  تلآ  مود  رطپ  هک  نایرابرد  تاکیرحت  هجیتن  رد  1730 م ). - 1727  ) دش هیسور  رازت 
رازت لوا  رطپ  هدازردارب  مجنپ  ناوـیا  رتـخد  « 1  » اـنووناویاانآ يو  گرم  زا  دـعب  دـنتفایزاب . ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تردـق  عجترم ، فارـشا 

. دیامن تموکح  تردق  لامک  رد  تسناوت  دوخ  یناملآ  نایفارطا  ترواشم  کمک و  اب  يو  1740 م ). - 1730  ) دش سور 
.( 1744 م - 1715  ) تسا مهدزناپ  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :

.( 1740 م - 1685  ) تسا موس  لراش  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
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______________________________

 . Anna Ivanovna (. 1)
451 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اکیرما

ياهنرق رد  اهییایناپـسا  اهیلاغترپ و  هئوگوروا ، تیکلام  رـس  رب  دـیدرگ . اـنب  اهییایناپـسا  طـسوت  وئدـیو  هتنوم  لاـس 1726 م . رد  هئوگوروا :
. دش رجنم  ایناپسا  يزوریپ  هب  ماجنارس  هک  دنتشاد  شکمشک  مهدجیه  مهدفه و 

«1  » يوفص ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 

ق. 930 ه . لوا 905 - لیعامسا  هاش  . 1
ق. 984 ه . لوا 930 - لیعامسا  هاش  رسپ  لوا  بسامهط  هاش  . 2
ق. 985 ه . لوا 984 - بسامهط  هاش  رسپ  مود  لیعامسا  هاش  . 3

ق. 996 ه . مود 985 - لیعامسا  هاش  رسپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  . 4
ق. 1038 ه . هدنبادخ 996 - دمحم  ناطلس  رسپ  لوا  سابع  هاش  . 5

______________________________

: دوش هعجارم  ریز  عبانم  هب  هیوفص  هلسلس  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  (. 1)
دابق نبا  هاشروخ  یفلا . خـیرات  يوتت ، دـمحا  الم  یماس . هفحت  ازریم ، ماس  يربکا . هماننیئآ  یمالع ، لـضفلا  وبا  افـصلا . ةوفـص  زاربت ، نبا 

، يوره دومحم  ریما  میلقا . تفه  هرکذت  يزار ، دمحا  نیما  ناتسراگن . خیرات  يرافغ ، دمحم  نبا  دمحا  هاش . ماطن  یچلیا  خیرات  ینیسحلا ،
رهاوج قادوب ، یناخ . خـیرات  یجیهـال ، همانفرـش . یـسیلدب ، نیدـلا  فرـش  خـیراوتلا . نسحا  ولمور ، کـیب  نسح  بساـمهط . هاـش  خـیرات 
کیب ردنکـسا  قداص . حبـص  قداص ، دمحم  ازریم  نیرهاطلا . ۀضور  يراوزبس - رهاط  دـمحم  راثالا . ةوافت  تیادـه ، نبا  دومحم  رابخالا .

، لامک الم  نویامه . تاحوتف  یقایـس ، ماظن  خیراوتلا . ۀصالخ  یـشنم ، ریم  نالیگ . خیرات  ینموف ، حاتفلا  دـبع  یـسابع . يارآملاع  یـشنم ،
رهاط دمحم  یناقاخلا . صـصق  کیب ، یـضاق  یلو  نینموملا . سلاجم  هللا ، رون  یـضاق  راودالا . ةآرم  يرال ، نیدلا  حلـصم  خیراوتلا . ةدـبز 
هلسلس لادبا ، خیـش  نبا  نیـسح  خیـش  هیوفـصلا . ۀضور  يدابانج ، کب  ازریم  نیربدلخ . ینیوزق ، فسوی  دمحم  همانسابع . ینیوزق ، دیحو 

، لیلخ دمحم  ازریم  يدابآرصن . هرکذت  يدابآرصن ، نیزح . خیرات  نیزح ، یلع  خیش  نارایرهش . روتسد  میهاربا ، نبا  دمحم  هیوفـص . بسن 
. همانرفس سویرائلوا ، مدآ  همانرفس . هلاوالدورتیپ ، همانرفس . کیب ، جورا  همانرفس . ایسراگند ، همانرفس . یلرش ، ینوتنآ  خیراوتلا . عمجم 

، تراهکال ناریا . بالقنا  خـیرات  یکـسینسورک ، همانرفـس . ونپمک ، ناریا . ینونک  عضو  نوسناـس ، همانرفـس . ندراـش ، همانرفـس . هینرواـت ،
. يوـچپ خـیرات  اـشاپ ، میهاربا  میلـس . رثآـم  لـالج ، نبا  یفطـصم  همانرفـس . فتاـک ، رزخ . ياـیرد  حرـش  فوـنومیوس ، هیوفـص . ضارقنا 

هاش هرکذـت  بسامهط ، هاش  يوفـص . تلود  هعـسوت  لیکـشت و  رد  یلوطانآ  ناـکرت  شقن  رموس ، قوراـف  روسفورپ  هماننامیلـس . یپلچارق ،
متسر ینیسح ، مشاه  دمحم  هیوفصلا . دئاوف  میهاربا ، نبا  نسحلا  وبا  ریسلا . ۀصالخ  موصعم ، دمحم  یسابع . خیرات  لالج ، الم  بسامهط .

. كولملا ةرکذت  خیراوتلا .
452 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ق. 1052 ه . لوا 1038 - سابع  هاش  هون  ازریم  یفص  رسپ  یفص  هاش  . 6
ق. 1077 ه . یفص 1052 - هاش  رسپ  مود  سابع  هاش  . 7
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ق. 1105 ه . مود 1077 - سابع  هاش  رسپ  نامیلس  هاش  . 8
ق. 1135 ه . نامیلس 1105 - هاش  رسپ  نیسح  ناطلس  هاش  . 9

ق. 1145 ه . نیسح 1135 - ناطلس  هاش  رسپ  مود  بسامهط  هاش  . 10
ق. 1148 ه . مود 1145 - بسامهط  هاش  رسپ  موس  سابع  هاش  . 11

453 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1803 م - 1735 .( ) ق 1218 ه . - 1148  ) هیراشفا هلسلس  مشش  لصف 

هراشا

ناکبزا ریسا  یگلاس  رد 17  دمآ . ایند  هب  زگرد  عباوت  زا  درگتسد  رد  يرمق  يرجه  لاس 1100  رد  هک  تسا  ردان  هیراشفا ، هلسلس  سسؤم 
دومحم کلم  اب  دیدرگ و  دهشم  راپـسهر  سپـس  دش . اجنآ  مکاح  یلع ، اباب  هاگتـسد  لخاد  درویبا  رد  تخیرگ . لاس  راهچ  زا  سپ  دش و 
یلعحتف ردان ، کیرحت  هب  يرجه  لاس 1139  رد  دیسر . يوفص  مود  بسامهط  هاش  رابرد  هب  ماجنارس  ات  دمآرد  تفلاخم  رد  زا  یناتـسیس 

قافتا هب  ردان  لاس  نیمه  رد  دش . بوصنم  وا  ياج  هب  بسامهط  هاش  نامرف  هب  ردان  دش . هتشک  بسامهط  هاش  هاپس  لک  رادرـس  راجاق  ناخ 
نارمکح ناخ  رای  هللا  يرجه  لاس 1141  رد  ردان  دش . میلست  هب  راچان  یناتسیس  دومحم  کلم  دندرک و  هرصاحم  ار  دهشم  بسامهط  هاش 

تسودنامهم رد  يرجه  لاس 1142  رد  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  تاره  داد و  تسکـش  ماج  هعلق  رفاک  کـیدزن  رد  ار  تاره  یلادـبا 
فرـشا ناهفـصا  تروـخ  هچروـم  هگلج  رد  لاـس  نیمه  رد  تخیرگ و  نارهت  بناـج  هب  فرـشا  داد . تسکـش  ار  فرـشا  رداـن ، ناـغماد 

هب ناهفصا  رد  يرصتخم  تحارتسا  زا  سپ  ردان  دندش . يراوتم  سراف  تمس  هب  هنغافا  دروخ و  ردان  زا  يرگید  تسکش 
454 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. داد تسکش  ار  يو  سراف  ناقرز  تشد  رد  راب  نیموس  يارب  تخادرپ و  فرشا  بیقعت 
حتف زا  سپ  دـش و  ناـجیابرذآ  مزاـع  رداـن  يرجه  لاس 1243  رد  دـش . هتـشک  ناتـسچولب  رد  نکیل  تخیرگ ، راهدـنق  بناـج  هب  فرـشا 

راچان ردان  دندرک . هلمح  دهشم  هب  یلادبا  هنغافا  نامز  نیمه  رد  دش . زیربت  دراو  ینامثع  هاپس  تسکـش  ناقراوخهد و  هغارم و  غالبجواس ،
فرط زا  داد . تسکـش  ار  اهینامثع  ناوریا  یکیدزن  رد  دـمآ و  زیربت  هب  یهاپـس  اب  بسامهط  هاـش  يو  باـیغ  رد  دـش و  ناـسارخ  راپـسهر 

هاشنامرک و دروخ و  تسکش  اهنآ  زا  بسامهط  هاش  دندش . مجع  قارع  ریخـست  رومأم  دادغب  مکاح  اشاپ  دمحا  اشاپ و  یلع  ینامثع  تلود 
بجوـم هب  درک . حلـص  ياـضاقت  تخیرگ و  ناهفـصا  هب  بساـمهط  هاـش  دـمآرد . یناـمثع  تـلود  فرـصت  هـب  هـغارم  زیربـت و  نادـمه و 

لماش هک  ار  سرا  هناخدور  يوس  نآ  رد  عقاو  ياهناتسرهش  هک  دش  دهعتم  بسامهط  هاش  دش ، هتـسب  نیفرط  نیب  دادغب  رد  هک  ياهماندهع 
. دنک راذگاو  ینامثع  تلود  هب  دشیم ، ناتسغاد  ناوجخن و  ناوریا ، سیلفت ، هجنگ ،

هب ار  یناـمثع  بساــمهط و  هاــش  هدــهاعم  ندوـب  ساــسایب  یبرغ ، ناتــسناغفا  رد  شمارآ  ندرک  رارقرب  زا  سپ  ناــمز  نـیمه  رد  رداــن 
بش بسامهط  هاش  درک ، توعد  هاپس  ناسهب  ار  بسامهط  هاش  ناهفصا  رد  دش . ناهفصا  مزاع  هلصافالب  داد و  عالطا  ناریا  ياهناتـسرهش 

ماجنارس دیناسر و  راضح  دییأت  هب  ار  هاش  یگتـسیاش  مدع  درک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  ردان  دز . يراسگیم  هب  تسد  دنارذگ و  ودرا  رد  ار 
تنطلس تباین  رادهدهع  دوخ  درک و  تنطلـس  دزمان  ار  وا  لاسدرخ  دنزرف  ازریم  سابع  بسامهط ، هاش  علخ  زا  سپ  يرجه  لاس 1145  رد 

کمک هب  ار  دوخ  فورعم  رادرس  اشاپ  نامثع  لاپوت  ینامثع  ناطلس  درک . هرـصاحم  ار  دادغب  هاشنامرک ، قیرط  زا  لاس  نیمه  رد  ردان  دش .
. داتسرف دادغب  مکاح  اشاپ  دمحا 

تمـس هب  رداـن  دـمآرد . ياـپ  زا  ناریا  ماـظنهدایپ  بآ ، دوـبمک  ناتـسبات و  ياـمرگ  تدـش  لـیلد  هب  تفرگرد ، نیفرط  نیب  هـک  یگنج  رد 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 310 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


نادـمه زا  يرجه  لاـس 1146  رد  تساوخ . يراـی  فرطره  زا  داد و  رارق  هاپـس  عاـمتجا  لـحم  ار  نادـمه  درک و  ینیـشنبقع  هاـشنامرک 
نیمه رد  داد و  تسکـش  یتخـسب  ار  اشاپ  نامثع  لاپوت  هاپـس  كوکرک ، یگنـسرف  هس  رد  عقاو  نالیل  هیرق  رد  دـش و  برع  قارع  راپـسهر 

دازآ ار  ارسا  نیفرط  هک  دش  ررقم  هماندهع  نیا  قبط  درک . حلـص  ردان  اب  ینامثع  تلود  فرط  زا  یگدنیامن  هب  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  لاس 
دننک و

455 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هب لاس  نیمه  رد  دش . چولب  ناخ  دمحم  یبوکرس  مزاع  ردان  سپس  دشاب . نیسح  ناطلس  هاش  تنطلس  مایا  ياهزرم  نامه  نیتلود  ياهزرم 

، چولب ناخ  دمحم  یبوکرـس  زا  دعب  دوب ، هدش  هتـسب  هاش  دمحا  ردان و  نیب  هک  ياهماندهع  دافم  لوبق  زا  ینامثع  ناهاشداپ  یچیپرـس  لیلد 
هب لـیبدرا  زا  يرجه  لاس 1147  رد  ردان  دـیدرگ . يو  يریگولج  رومأم  اشاپ  هللا  دـبع  ینامثع ، تلود  فرط  زا  دـش و  ناـجیابرذآ  مزاـع 

ردان فرـصت  هب  ناتـسغاد  تخیرگ و  ناـخ  ياخرـس  تخاـت . دوب  یناـمثع  تلود  هدـناشنتسد  ناـخ  ياخرـس  فرـصت  تحت  هک  ناورش 
نایهاپـس ردان  يرجه  لاس 1148  رد  داد . سپ  ناریا  هب  ار  وکاـب  دـنبرد و  ياهدـهاعم ، بجوم  هب  هیـسور  تلود  ناـمز  نیمه  رد  دـمآرد .

میلـست ار  ناوریا  هک  دش  رـضاح  ینامثع  تلود  درک . فرـصت  ار  سیلفت  هجنگ و  داد و  تسکـش  هپت  دارم  ای  درواغاب  هگلج  رد  ار  ینامثع 
. دش هتفرگ  سپ  اهینامثع  زا  ناریا  یبرغ  یلامش  یبرغ و  تایالو  بیترت  نیا  هب  دنک و  ناریا  تلود 

ناگرزب زا  لحم  نیمه  رد  دز و  ودرا  ناغم  يارحص  رد  دش و  سرا  دور  راپسهر  ناتسغاد  ناتسجرگ و  یغای  يارما  یبوکرس  زا  دعب  ردان 
هاش باختنا  رد  ار  اهنآ  دوخ ، تامدخ  زا  یلـصفم  شرازگ  نمـض  نیوعدم ، ندش  عمج  زا  سپ  درک و  توعد  ناریا  يرکـشل  يروشک و 

ادتبا ردان  دنتسنادن ، ماقم  نیا  هتسیاش  ار  يرگید  صخش  ردان  زا  ریغ  دندوب ، هدش  بوعرم  تقیقح  رد  هک  نارضاح  تشاذگ . دازآ  دیدج 
جات دناسر ، ناریا  ناگدنیامن  دییأت  هب  ار  دوخ  طیارش  هکنآ  زا  دعب  دش . تنطلـس  لوبق  هب  رـضاح  یطیارـش  تحت  ماجنارـس  اما  درکن  لوبق 

روکذـم لیا  رارقتـسا  لحم  مزاع  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  يرایتخب  لیا  یبوکرـس  ناغم ، سلجم  متخ  زا  سپ  تشاذگرـس . رب  ار  تنطلس 
یبوکرـس راهدنق و  مزاع  يرجه  لاس 1149  رد  دـناسر . لتق  هب  درک و  ریگتـسد  ار  لیا  سیئر  گـنل  راـهچ  ناـخ  دارمیلع  هجیتن  رد  دـش .

ردان راهدنق ، هرـصاحم  نمـض  دـمآرد . ردان  فرـصت  هب  يرجه  لاس 1150  رد  هرـصاحم  لاس  کی  زا  دـعب  راهدـنق  دـش . یئاجلغ  هنغاـفا 
نکیل دزرو ، يراددوخ  یئاجلغ  هنغافا  نداد  هانپ  زا  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  ناتسودنه  هاشداپ  یناکروگ  هاش  دمحم  رابرد  هب  ییارفس 

هکنیمه تشاد . هگن  دوخ  رابرد  رد  لاس  کی  تدم  مه  ار  ناریا  ریفـس  درکن ، ردان  تساوخرد  هب  یهجوت  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـنه  هاشداپ 
هگلج دراو  ربیخ  دعب  دابآلالج و  قیرط  زا  لباک  نینزغ و  ياهرهش  فرصت  زا  سپ  يرجه  لاس 1151  رد  دش ، هاگآ  بلطم  نیا  زا  ردان 

456 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. داد تسکش  ار  هاش  دمحم  نایهاپس  یلهد ، لامش  رد  عقاو  لانرک  تشد  رد  دش و  باجنپ 

دنچ زا  سپ  دش . یلهد  مزاع  يو  هارمه  داد و  رارق  تبحم  دروم  ار  وا  ردان  درک . وفع  ياضاقت  دمآ و  ردان  روضح  هب  اصخـش  هاش  دـمحم 
نایهاپس زا  يدایز  هدع  ندش  هتشک  هب  رجنم  هک  دش  اپرب  یـشروش  هجیتن  رد  تسا . هدش  مومـسم  ردان  هک  دش  عیاش  یلهد ، رد  تماقا  زور 

يرجه لاس 1152  رد  دیشخب . ار  نایشروش  هاش  دمحم  تعافش  هب  ماجنارس  داد . ماع  لتق  نامرف  ردان  نایشروش ، یبوکرس  يارب  دش . ردان 
ندیـسر زا  سپ  درک . تکرح  ناریا  فرط  هب  رون  هوک  رون و  يایرد  هب  فورعم  ساملا  هعطق  ود  سوواط و  تخت  هلمج  زا  دایز  سیافن  اـب 

تفرگ و رارق  فطل  دروم  دیسر و  ردان  تمدخ  اصخش  روکذم  مکاح  نکیل  دش ، اراخب  مکاح  ناخ  ضیفلا  وبا  یبوکرـس  مزاع  تاره ، هب 
نآ مکاح  ناـخ  سراـبلیا  نتـشک  هویخ و  فرـصت  زا  سپ  يرجه  لاس 1152  رد  ردان  دـش . اراـخب  ناریا و  نیب  دحرـس  نوحیج  هناـخدور 

. دش اهیگزل  یبوکرس  مزاع  دهشم  زا  يرجه  لاس 1154  رد  درک . بوصنم  اجنآ  تموکح  هب  ار  ناخ  زیگنچ  ياههداون  زا  یکی  لحم ،
راپـسهر دوخ  داتـسرف و  نارهت  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ازریم  یلق  اضر  سپـس  دـش . دـصق  ءوس  يو  ناج  هب  هوکداوس  ياهلگنج  زا  روبع  ماگنه 
هدافتسا یعیبط  تیعقوم  زا  هقطنم  نیا  فیاوط  بلاغ  دندرک ، تعاطا  لوبق  اهیگزل  ياسؤر  زا  يدادعت  رفـس  نیا  رد  دنچره  دش . ناتـسغاد 
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، درک تعجارم  دـنبرد  هب  رداـن  دـندروآ . دراو  رداـن  نایهاپـس  هب  يداـیز  تاراـسخ  دـندرب و  هاـنپ  یناتـسهوک  تخـس  طاـقن  هـب  دـندرک و 
يو دندروآ . ردان  دزن  دصق  ءوس  ماهتا  هب  ار  یمالغ  نامز ، نیمه  رد  دوب . هدش  كانمـشخ  تخـس  دوخ  تیقفوم  مدع  لیلد  هب  هکیلاحرد 

لاس 1156 رد  درک . اـنیبان  ار  وا  همکاـحم ، زا  سپ  درک و  راـضحا  ار  ازریم  یلق  اـضر  رداـن  درک ، یفرعم  دوخ  كرحم  ار  ازریم  یلق  اـضر 
ياـضاقت راـچان  یناـمثع  تلود  درک . فرـصت  ار  لـصوم  كوکرک و  ياهرهـش  یناـمثع ، تلود  هب  دوخ  طیارـش  ندـنالوبق  يارب  يرجه 

ناحایـس زا  یکی  لاس  نیمه  رد  تشگرب . ناورهـش  هب  ردان  دـنزادرپب . هرکاذـم  هب  اددـجم  بسانم ، نامز  رد  هکنآ  اـت  داد  گـنج  هکراـتم 
. دزاسب یتشک  ناریا  تلود  يارب  دورگنل  ورس  دهشم  رد  هک  درک  رومأم  ار  نوتلآ  ناج  مان  هب  یسیلگنا 

مور و زرا  قیرط  زا  ینامثع  فورعم  رادرس  اشاپ  نکی  دمحم  يرجه  لاس 1158  رد 
457 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نایهاپـس هپت  دارم  لحم  رد  تفاتـش . اشاپ  نکی  هلباقم  هب  دوخ  دـنزرف  ازریم  هللا  رـصن  قافتا  هب  ردان  درک ، هلمح  ناریا  هب  صراق  رکبراـید و 
دهشم مزاع  ناهفصا  قیرط  زا  و  درک ، حلص  داهنشیپ  ینامثع  تلود  هب  حتف ، نیا  زا  سپ  داد . تسکـش  ار  اهنآ  درک و  هرـصاحم  ار  ینامثع 

لاس 1159 رد  دـندش . لوبناتـسا  رومأم  هدـهاعم ، نتـسب  يارب  ولماش  ناخ  یفطـصم  يدابآرتسا و  ناخ  يدـهم  ازریم  ردان ، ناـمرف  هب  دـش .
: دش هتسب  ریز  طیارش  تحت  ياهماندهع  ینامثع  ناریا و  تلود  ود  نیب  يرجه 

. دشاب یفص  هاش  مراهچ و  دارم  ناطلس  نامز  ياهزرم  نامه  نیتلود  ياهزرم  دش  ررقم  . 1
. دنراد مازعا  رگیدمه  تختیاپ  هب  لاس  هس  تدم  هب  ییارفس  ینامثع  ناریا و  نیتلود  زا  کیره  . 2

. دنناسرب رگید  لحم  هب  لحم  کی  زا  تمالس  هب  ار  یناریا  جاجح  ینامثع ، ماکح  . 3
. دننک يراددوخ  دراد ، تریاغم  حلص  اب  هک  يروما  هب  مادقا  ینمشد و  زا  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  نیفرط  . 4

. دننک يراد  دوخ  تسا ، نیتلود  نیب  یتسود  اب  فلاخم  هک  یتایلمع  ماجنا  زا  يدحرس  ماکح  . 5
شنارادرس زا  یکی  ریالج  ناخ  یلق  بسامهط  شاهدازردارب و  ناخ  یلق  یلع  يو  نامرف  هب  دیـسر . دهـشم  هب  يرجه  لاس 1160  رد  ردان 

یعـضو نینچ  رد  تفرگالاب . نایغط  راک  نایـشروش ، اب  ناخ  یلق  یلع  ندـش  تسدـمه  هجیتن  رد  دـندش . ناتـسیس  یلاها  یبوکرـس  رومأم 
رد تفرگ ، تدش  وا  یتحاران  تینابصع و  نامز  نیمه  رد  دش ، اهنآ  یبوکرس  مزاع  ردان  دنتـشادرب ، شروش  هب  رـس  مه  ناشوبخ  ياهدرک 

ار وا  دندرک و  یتسدشیپ  ردان ، میمـصت  زا  عالطا  زا  دـعب  شابلزق  ياسور  دـناسرب ، لتق  هب  ار  شابلزق  ياسور  هیلک  دـمآرب  ددـص  رد  هجیتن 
. دنتشک شاهدرپارس  رد  هنابش 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  ردان  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 
458 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ایسآ

لاس رد  هک  تشاد  مان  گـنول  نیچ  نیچ ، ناـمز  نیا  روتارپما  1912 م ). - 1144  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلـسلس  نیچ  رد  نیچ :
. تسشن نیچ  تنطلس  تخت  هب  1736 م .

.( 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  نپاژ  رد  اواگوکوت  نادناخ  نامزنیا  رد  نپاژ :
دبع نبا  1746 م ). .( ) ق 1159 ه .  ) تشاد ماقم  هیعرد  هحاو  رد  هک  تسا  دوعس  نبا  دمحم  دوعس ، لآ  هلسلس  سسؤم  يدوعـس : ناتـسبرع 

. دیزگ تماقا  هیعرد  رد  درب و  هانپ  دوعس  نبا  دمحم  هب  هیباهو  هقرف  سسؤم  باهولا 
. دوـب ناریا  فرـصت  تحت  ناـمع  نآ  تدـم  لوـط  رد  هک  دـمآ  شیپ  هلاـس  تفه  ترتـف  هرود  1737 م ).  ) يرجه لاس 1149  رد  ناـمع :

. داد نایاپ  نایناریا  يالیتسا  نارود  هب  دوب  راحص  یلاو  ناطلس  نبا  فیس  تماما  نامز  رد  هک  دیعس  وب  نبا  دمحا  ماجنارس 
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اپورا

سورپ و فرط و  کـی  زا  دـنله ، ناتـسلگنا و  شناـنابیتشپ ، شیرتا و  نـیب  یگنج  لاـس 1740 م . رد  مشـش  لراـش  گرم  زا  سپ  شیرتا :
پیلیف متفه  لراش  تسـشن ، ردپ  ياج  هب  زرت  يرام  شرتخد  هکنیا  زا  سپ  تفرگرد . وا  ینیـشناج  رـس  رب  رگید  فرط  زا  ایناپـسا  هسنارف و 

اب کیردرف  دش . يزلیس  زا  یتمسق  یعدم  ریبک  کیردرف  دندش و  مشش  لراش  ینیشناج  یعدم  ناتسهل  هاشداپ  موس  سوتسوگوآ  مجنپ و 
. درک حلص  سورپ  اب  تشاذگاو و  کیردرف  هب  ار  يزلیس  هدمع  تمسق  زرت  يرام  لاس 1742 م . رد  درک . زاغآ  ار  گنج  يزلیس  هب  هلمح 

ناتسلگنا زا  لاس 1743 م . رد  دنتسشن و  بقع  كارپ  زا  لاس 1742 م . رد  نایوسنارف  دش . دحتم  شیرتا  اب  لاس 1743 م . رد  زین  سکاس 
لاس 1744 م. رد  دندروخ . تسکش 

لراش گرم  زا  سپ  دندنار . نوریب  ار  وا  سکاس  شیرتا و  نایهاپس  یلو  درک ، زاغآ  ار  يزلیـس  گنج  نیمود  تخات و  مهوب  هب  کیردرف 
لاس 1745 رد  مود  جروج  دندرک و  بولغم  ار  اهسیلگنا  لاس 1740 م . رد  نایوسنارف  لباقم ، رد  دیشک . رانک  گنج  زا  زین  ریواب  متفه ،

راچان گرب  دیرفنهوه  لاس 1745 م . تسکش  زا  سپ  زرت  يرام  دوش . هداد  سورپ  هب  يزلیـس  هک  تخاس  دقعنم  يدادرارق  کیردرف  اب  م .
لاس 1745 م. رد  هدهاعم  بجوم  هب 

459 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. داد رد  نت  طیارش  نیا  هب 

ذوـفن تحت  تـهجره  زا  رـصنعتسس و  شاـیع و  يدرم  پـیلیف  1746 م ). - 1700  ) تسا مجنپ  پیلیف  ناـمزنیا  رد  ایناپـسا  هاـش  ایناپـسا :
.( 1759 م - 1746 . ) دش وا  نیشناج  مشش  دنانیدرف  شرسپ  يو  زا  دعب  دوب . نایرابرد 

لاس 1740 م. رد  1760 م ). - 1727  ) تسا مود  جروج  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :
رد اصخش  هک  تسا  ناتـسلگنا  هاش  نیرخآ  يو  تفرگ . هدهع  هب  ار  دوخ  نایهاپـس  یهدنامرف  اصخـش  جروج  شیرتا  ینیـشناج  گنج  رد 

. تشاد هدهع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  گنج 
.( 1750 م - 1706  ) تسا مجنپ  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :

.( 1786 م - 1740  ) تسا ریبک  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاش  سورپ :
هینبا يو  تنطلـس  تدم  رد  دوب . فرـصم  یهاشداپ  1746 م ). - 1730  ) تسا مشـش  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كراـمناد :

تـسشن ژورن  كرامناد و  تنطلـس  هب  مجنپ  کیردرف  شرـسپ  يو  زا  دعب  دـیدرگ . انب  دوب ، يدایز  ياههنیزه  فرـص  نمـضتم  هک  يدایز 
. تفای هعسوت  تعنص  تراجت و  يو  تنطلس  نارود  رد  1766 م ). - 1746)

هب وا  ندیـسر  رد  هک  ار  یـصاخشا  يو  1740 م ). - 1730 ( ) دـنالروکود سـشود  انآ   ) تسا انووناویاانآ  نامزنیا  رد  سور  رازت  هیـسور :
دوخ رایتخا  رد  ار  ناملآ  یلاها  زا  یعمج  هک  دوب  مان  نریب  يدرم  وا  تسدـمه  تاـیانج ، نیا  رد  تشک . دـندوب ، هدرک  تدـعاسم  تردـق 

تردق و نیا  اما  دناهداهن . مان  اهناملآ  هطلس  دهع  ار  هیسور  خیرات  زا  هرود  نیا  هک  تفرگ  الاب  نانچ  اهناملآ  ذوفن  جیردتب  دوب و  هدروآرد 
وا دندناشن . تخت  هب  تشاد  مان  تبازیلا  هک  ار  نیرتاک  ریبک ، رطپ  مود  رتخد  دندیشک و  یتخس  ماقتنا  اهسور  تفاین و  یماود  اهناملآ  ذوفن 

نیب زا  ناملآ  ذوفن  يو  يرادمامز  نارود  رد  دراذگ . داینب  ار  وکـسم  هاگـشناد  دـیگنج و  سورپ  دـض  رب  تیقفوم  اب  هلاس  تفه  گنج  رد 
. تسشن تخت  هب  موس  رطپ  شردارب  تبازیلا  زا  دعب  تفر .

اب م . لاس 1744  رد  رطپ  دوب . سورپ  هاشداپ  مود  کیردرف  اب  داـحتا  دـقع  هلاـس و  تفه  گـنج  زا  هیـسور  ندرک  جراـخ  شمادـقا  نیلوا 
. درک جاودزا  دش ، هیسور  روتارپما  مود  نیرتاک  مان  هب  ادعب  هک  ایفوس 

.( 1759 م - 1735  ) تسا موس  سولراک  نامزنیا  رد  لپان  لیسیس و  هاش  لپان : لسیس و 
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460 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تسا مجنپ  پیلیف  رسپ  يو 

رد سورپ  ایناپـسا و  ياهتلود  یهارمه  هب  لاـس 1744 م . رد  1774 م ). - 1715  ) تسا مهدزناپ  یئول  ناـمزنیا  رد  هسنارف  هاـشداپ  هسنارف :
. تسج تکرش  شیرتا  ینیشناج  گنج 

. دمآرد هیسور  فرصت  هب  دوب ، دئوس  فرصت  رد  هک  دنالنف  كاخ  زا  یتمسق  لاس 1743 م . رد  دنالنف :
. دش باختنا  ناتسهل  تنطلس  هب  مود  سوتسوگوآ  رسپ  موس  سوتسوگوآ  لاس 1736 م . رد  ناتسهل :

تیامح دروم  ار  نانادیقیـسوم  هژیوب  نادنمـشناد و  لراش  1740 م ). - 1685  ) تسا موس  لراش  نامزنیا  رد  ناتـسراجم  هاش  ناتـسراجم :
. دادیم رارق  دوخ 

.( 1749 م - 1747 .( ) ق 1163 ه . - 1160  ) ردان نانیشناج 

ناخ میهاربا  شردارب  يو  نامرف  هب  تسـشن و  تخت  هب  دهـشم  رد  هاش  یلع  هب  بقلم  ردان  هدازردارب  ناخ  یلق  یلع  يرجه  لاس 1160  رد 
هاش یلع  تفرگرد ، ردارب  ود  نیب  هک  یگنج  رد  درک و  تنطلـس  يوعد  ناهفـصا  رد  لاس  کی  زا  دعب  ناخ  میهاربا  دـش . ناهفـصا  رومأم 

یلاها اما  دـنک ، باختنا  تنطلـس  هب  ار  ازریم  یلق  اضر  دـنزرف  خرهاش  هک  تشاد  رظن  رد  دوخ  ردارب  عفد  زا  سپ  هاش  میهاربا  دـش . بولغم 
مزاع هک  هاش  میهاربا  لاس  نیمه  رد  دنتشادرب . تنطلس  هب  ار  خرهاش  يرجه  لاس 1162  رد  دنتسنادن و  شیب  یگنرین  ار  وا  میمصت  دهشم 

. دش هتشک  ریگتسد و  خرهاش  نارادفرط  تسد  هب  مق  کیدزن  دوب ، هدش  خرهاش  اب  گنج 
لهچ دمحم  دیس  ریم  دش . انیبان  ریگتسد و  يوضر  سدق  هناتسآ  یلوتم  دمحم  دیس  ریم  مان  هب  يدیس  تسد  هب  خرهاش  هک  تشذگن  يرید 
انیبان خرهاش  رگید  راب  دش و  ریگتسد  دهشم  یلاها  تسد  هب  ماجنارس  ات  تفرگ  تسد  رد  ار  روما  مامز  دهـشم  رد  نامیلـس  هاش  مان  هب  زور 

. دش وا  نیشناج  ازریم  ردان  شدنزرف  تشذگرد و  خرهاش  يرجه  لاس 1210  رد  تسشن . تنطلس  هب 
، دوب انیبان  يازریم  خرهاش  تسد  رد  هک  ناسارخ  ضرعتم  تقوچیه  تمعن  قح  ساپ  هب  دنز  ناخ  میرک  هک  دراد  ترورض  هتکن  نیا  رکذت 

دوخ رمع  قیاقد  نیرخآ  ات  خرهاش  دشن و 
461 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هاش یلعحتف  يرجه  لاس 1218  رد  هک  تفرگ  ار  وا  ياج  ازریم  ردان  شرسپ  يو  زا  دعب  درکیم . ینارمکح  اجنآ  رد  تنطلس  زا  یمـسا  اب 
. دیدرگ ضرقنم  هیراشفا  هلسلس  بیترت  نیا  هب  دنار و  نوریب  ناسارخ  زا  ار  وا 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  يایند  رد  ردان  نانیشناج  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

ینارد هلسلس  دش و  ناتسناغفا  راپـسهر  لاس 1747 م . رد  ینارد  هاش  دمحا  مان  هب  شنارادرس  زا  یکی  ردان  ندش  هتـشک  زا  دعب  ناتـسناغفا :
. درک سیسأت  ناتسناغفا  رد  ار 

.( 1912 م - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :

.( 1754 م - 1730  ) تسا لوا  دومحم  ناطلس  نامزنیا  رد  ینامثع  ناطلس  ینامثع :
. داد دوخ  هب  ماما  ناونع  1749 م ).  ) يرجه لاس 1163  رد  هک  تسا  دیعس  نبا  دمحا  نامزنیا  رد  نامع  ماما  نامع :

هاشداپ نیمهدزیـس  هک  1753 م ). - 1748 .( ) ق 1167 ه . - 1161  ) تسا رداهب  دمحا  نامزنیا  رد  دـنه  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :
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. تسا دنه  نایرومیت  هلسلس 

اپورا

هاـگن گـنج  زا  رود  ار  ایناپـسا  دوخ  تنطلـس  تدـم  لوط  رد  1759 م ). - 1746  ) تسا مشـش  دـنانیدرف  نامزنیا  رد  ایناپـسا  هاش  ایناپـسا :
. تشاد

.( 1750 م - 1706  ) تسا مجنپ  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاش  لاغترپ :
.( 1786 م - 1740  ) تسا ریبک  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاشداپ  سورپ :

.( 1762 م - 1741  ) تسا انوورتپ  تبازیلا  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :
.( 1759 م - 1735  ) تسا موس  سولراک  نامزنیا  رد  لپان  لیسیس و  هاش  لپان : لسیس و 

.( 1774 م - 1715  ) تسا مهدزناپ  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
463 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1794 م - 1749 .( ) ق 1209 ه . - 1163  ) هیدنز هلسلس  متفه  لصف 

تنوکـس لحم  رد  هنغافا  شروش  نراقم  دنتـشاد . تنوکـس  ریالم  عباوت  زا  يرپ  هعلق  دودح  رد  هک  یلیف  ياهرل  زا  تسا  ياهفیاط  مان  دـنز 
چوک ناسارخ  هب  يو  نامرف  هب  رگید  ياهدع  دندش و  هتـشک  اهنآ  زا  یعمج  ردان  نارادرـس  زا  یکی  تسد  هب  سپـس  دـنتفای . یتردـق  دوخ 

زا ناخ  میرک  هک  دیشکن  یلوط  دندرک . تعجارم  دوخ  نکاسم  هب  ناخ  میرک  یتسرپرـس  تحت  دنز  لیا  ردان ، ندش  هتـشک  زا  دعب  دندرک .
هلسلس دوخ ، يابقر  رب  هبلغ  زا  سپ  دش و  قفوم  هار  نیا  رد  ماجنارس  دومن و  تنطلس  يوعد  درک و  هدافتـسا  ردان  زا  دعب  نارود  جرموجره 

. درک سیسأت  ار  هیدنز 

.( 1779 م - 1749 .( ) ق 1193 ه . - 1163  ) ناخ میرک  تنطلس 

هراشا

اب ناخ ، دارمیلع  مان  هب  هفیاط  نیمه  زا  يرگید  درف  دـش . بوصنم  سراف  تموکح  هب  يرایتخب  ناخ  حـتفلا  وبا  خرهاش ، تنطلـس  نامز  رد 
يو کمک  اب  دش و  لسوتم  دنز  ناخ  میرک  هب  دوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دش و  يراوتم  دروخ و  تسکش  نکیل  دیگنج ، ناخ  حتفلا  وبا 

464 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
زا یکی  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  اهنآ  میمصت  دش و  لصاح  رظن  تدحو  نت  هس  نیا  نیب  ماجنارس  دنار . نوریب  ناهفـصا  زا  ار  ناخ  حتفلا  وبا 

هدهع هب  تنطلـس  تباین  دـننک و  میـسقت  دوخ  نیب  وحن  نیدـب  ار  روشک  روما  دـنرادرب و  تنطلـس  هب  ار  نیـسح  ناطلـس  هاش  نادـناخ  دارفا 
یلوط قفاوت ، نیا  زا  سپ  ددرگ . بوصنم  ناهفـصا  تموکح  هب  ناـخ  حـتفلا  وـبا  دوـش و  هاپـس  رادرـس  ناـخ  میرک  دـشاب و  ناـخ  دارمیلع 

. تشک ار  ناخ  حتفلا  وبا  ناخ ، میرک  بایغ  رد  ناخ  دارمیلع  هک  دیشکن 
نآ زا  سپس  تخیرگ و  يرایتخب  هب  دیدن ، دوخ  رد  يرادیاپ  بات  هک  ناخ  دارمیلع  دمآ ، ناهفـصا  هب  ناخ  دارمیلع  هیبنت  يارب  ناخ  میرک 

. تسکش مهرد  ار  ناخ  دارمیلع  نایهاپس  هاشنامرک  دابآهاش  یکیدزن  رد  درک و  بیقعت  ار  وا  ناخ  میرک  دش . هاشنامرک  راپسهر  لحم 
. تخیرگ ناهفـصا  هب  دروخ و  تسکـش  اما  تفاتـش ، ناخ  دازآ  عفد  هب  رابنیا  ناخ  میرک  دـش . لسوتم  ناغفا  ناـخ  دازآ  هب  ناـخ  دارمیلع 

نامرف هب  داهن . يور  ناتـسرل  بناج  هب  رهـش  اب  يو  طابترا  عطق  لیلد  هب  دیگنج و  ناخ  دازآ  اب  رگید  راب  ناهفـصا  یکیدزن  رد  ناخ  میرک 
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. دش رجنم  دـنز  هاپـس  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  نیفرط  نیب  یتخـس  گنج  تفاتـش و  ناخ  میرک  بیقعت  هب  راشفا  ناخ  یلعحتف  ناخ ، دازآ 
هب ناتـستشد  ناگرزب  نامز  نیمه  رد  اما  دنک ، رایتخا  ینیـشنهشوگ  دورب و  ناتـسودنه  هب  تشاد  میمـصت  تسکـش  نیا  زا  دعب  ناخ  میرک 

یعدم دـش . زاریـش  هناور  داد و  تسکـش  یتخـسب  تشخ  یکیدزن  رد  ار  ناخ  دازآ  نایهاپـس  يرجه  لاس 1168  رد  دـندمآ و  يو  يراـی 
یلو دیشک ، رکـشل  زاریـش  هب  يرجه  لاس 1171  رد  هک  دوب  ناخ  یلعحتف  دـنزرف  راـجاق  ناـخ  نسح  دـمحم  ماـیا ، نیا  رد  تنطلـس  رگید 

رادرـس نیا  دـش . ناخ  نسح  دـمحم  یبوکرـس  رومأم  دـنز  ناخیلع  خیـش  ناخ ، میرک  ناـمرف  هب  تشگرب . ناردـنزام  هب  دروخ و  تسکش 
یکی تسد  هب  دیتلغرد و  شبسا  دنک ، روبع  یلپ  يور  زا  تشاد  میمـصت  هک  یماگنه  اما  داد ، تسکـش  دابآرتسا  رد  ار  ناخ  نسح  دمحم 

ار ناسارخ  یبونج  یحاون  دزی و  نامرک ، تنطلس  نایعدم  ریاس  ناخ و  نسح  دمحم  عفد  زا  دعب  ناخ  میرک  دش . هتـشک  راجاق  لیا  دارفا  زا 
اب مایا  نیا  رد  هک  اهیوسنارف  دوب . اهیدـنله  اهسیلگنا و  تسد  رد  ناـمزنیا  رد  سراـف  جـیلخ  ییاـیرد  تراـجت  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب 

، هثداح نیا  زا  دعب  دـندرک . تراغ  ار  اهسیلگنا  هراجتلاراد  دـندمآ و  سابعردـنب  هب  يرجه  لاس 1173  رد  دـندوب ، گنج  رد  اهسیلگنا 
هرصب هب  ار  دوخ  یناگرزاب  زکرم  اهسیلگنا 

465 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
یناگرزاب هب  يداـیز  تراـسخ  ببـس  نیمه  هب  دـندرب . یناـمثع  كاـخ  هب  ار  دوخ  هراـجتلا  راد  مه  اهیدـنله  نآ ، بقاـعتم  دـندرک . لـقتنم 

لاس 1183 ات  اهنآ  دنادرگرب و  رهشوب  هب  ار  اهسیلگنا  يرجه  لاس 1177  رد  عضو  نیا  ناربج  يارب  ناخ  میرک  دش . دراو  ناریا  یجراخ 
ددجم لاقتنا  زا  دعب  دـندش . هرـصب  مزاع  دـندرک و  كرت  ار  رهـشوب  رگید  راب  تینما ، نتـشادن  لیلد  هب  نکیل  دـندوب ، لحم  نآ  رد  يرجه 

ار اهینامثع  يراتفردب  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  دنک . فرصت  ار  هرصب  تفرگ  میمصت  ناخ  میرک  هرـصب ، هب  اهسیلگنا  یناگرزاب  زکرم 
رد درک . هرصب  مکاح  اقآ  نامیلس  یبوکرس  رومأم  ار  ناخ  قداص  دوخ  ردارب  يرجه ، لاس 1188  رد  هداد  رارق  هناهب  یناریا  راوز  هب  تبسن 
هام هدزیـس  زا  دعب  هرـصب  ینامثع ، هب  ناتـسلگنا  تلود  کمک  دوجو  اب  دنتفرگ ، هرـصاحم  رد  ار  هرـصب  ناریا  نایهاپـس  يرجه  لاس 1189 

داتـسرف و وا  دزن  ار  دادـغب  یلاو  اشاپ  رمع  رـس  دوب ، هتـساوخ  ناـخ  میرک  هک  هنوگناـمه  راـچان  یناـمثع  ناطلـس  درک ، طوقـس  هرـصاحم 
رد دش . زاریـش  مزاع  دوخ  تشاذگ و  اجنآ  ار  دنز  ناخ  دمحم  یلع  هرـصب ، رد  تماقا  هام  راهچ  زا  سپ  ناخ  قداص  درک . حلـص  ياضاقت 
ناخ قداص  ناـخ ، میرک  ناـمرف  هب  رگید  راـب  يرجه  لاس 1192  رد  دـش . هتـشک  ناتـسزوخ  بارعا  تسد  هب  ناخ  دـمحم  یلع  وا  باـیغ 

هب رمع  رخاوا  رد  ناخ  میرک  دوب . لحم  نامه  رد  لاس  کی  تدم  بیرق  اهنآ  یبوکرـس  زا  دـعب  دـش و  هرـصب  نایـشروش  یبوکرـس  رومأم 
. تسا ناریا  مانشوخ  ناهاشداپ  زا  یکی  يو  تشذگرد . يرجه  لاس 1193  رد  دش و  راچد  لس  يرامیب 

ار دوخ  درک و  يراددوخ  ناطلـس  مان  لوبق  زا  یتح  درکیم و  یگدـنز  یگداـس  اـب  هراومه  دـشن و  رورغم  یهاـشداپ  تمظع  هب  زگره  وا 
. تشادن ییانتعا  تنطلس  یتافیرشت  قربوقرزرپ و  هاگتسد  هب  دناوخ و  ایاعرلا  لیکو 

: تسا ریز  حرش  هب  داتفا ، قافتا  زور  نآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  دنز  ناخ  میرک  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

تایح نامز  رد  هک  تسا  ینارد  هاش  دمحا  رسپ  يو  1792 م ). - 1773  ) تسا یئارد  هاش  رومیت  نامزنیا  رد  ناتسناغفا  هاشداپ  ناتـسناغفا :
. تشاد ار  روهال  تموکح  شردپ 

466 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دومن بوکرس  ار  نایشروش  تخاس و  دحتم  ار  روشک  « 1  » ایاپگنویالآ لاس 1752  رد  همرب :

. داد هعسوت  ار  دوخ  ورملق  درک و  هلمح  ناتسودنه  هب  هک  تشذگن  يرید 

.( 1912 م - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
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.( 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  نپاژ  رد  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ :
مود یفطصم  ناطلس  رسپ  1757 م ). - 1754  ) موس نامثع  و  1754 م ). - 1730  ) لوا دومحم  ناطلس  اب  تسا  رـصاعم  ناخ  میرک  ینامثع :

هب تنطلـس  موـس  ناـمثع  تشذـگرد  زا  دـعب  دادـن . يور  یمهم  هعقاو  وا  تنطلـس  تدـم  رد  تسا . یناـمثع  ناطلـس  نیمجنپ  تسیب و  هک 
اما تفرگ ، هیـسور  اب  گنج  هراـبرد  ییاوتف  نیدـلا  یلو  یتفم  زا  يدـالیم  لاــس 1768  رد  يو  1774 م ). - 1757  ) دیسر موس  یفطـصم 

ار همیرک  هریزج  هبش  لاس 1770 م . رد  نیا  رب  افاضم  دندروآرد . دوخ  فرصت  هب  ار  ینامور  دنداد و  تسکش  ار  ینامثع  نایهاپس  اهـسور 
ینامثع و وا  تنطلس  نراقم  1789 م ). - 1774  ) دیسر لوا  دیمحلا  دبع  هب  تنطلس  موس  یفطـصم  تشذگرد  زا  دعب  دندش . فرـصتم  زین 

. تفای نایاپ  لاس 1774 م . رد  هچرانیق  نامیپ  نتسب  اب  گنج  هک  دندوب  گنج  رد  هیسور 
وا ناـمز  رد  1803 م ). - 1765 . ) تسا دوعـس  نبا  دـمحم  نبا  زیزعلا  دـبع  نامزنیا  رد  دوعـس  لآ  ياورناـمرف  نیمود  يدوعـس : ناتـسبرع 

. دنتفای تسد  سراف  جیلخ  لحاوس  رب  نایباهو 
1760  ) يرجه لاس 1173  رد  هک  تسا ، رهوج  یلع  نیدـلا  لالج  هب  بقلم  ملاع  هاش  نامزنیا  رد  دـنه  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :

دوخ يارب  ار  ملاـع  هاـش  ناونع  تنطلـس - هب  سوـلج  زا  سپ  تسا و - مود  ریگملاـع  نیـشناج  رـسپ و  يو  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  م ).
. دیزگرب

اقیرفا

.( 1782 م - 1759  ) تسا نیسح  رسپ  ياب ، یلع  نامزنیا  رد  سنوت  ینیسح  هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
______________________________

 . Alaungpaya (. 1)
467 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ات تسناوت  هک  تسا  لیعامسا  الوم  هون  يو  1757 م ) .( ) ق 1171 ه .  ) تسا لوا  دمحم  نامزنیا  رد  شکارم  يافرـش  ياورنامرف  شکارم :
. دیامن تردق  لامعا  يدح 

اپورا

تـسشن وا  ياـج  هب  موس  سولراـک  شینتاـن  ردارب  يو  زا  دـعب  1759 م ). - 1746  ) تسا مشـش  دنایندرف  نامزنیا  رد  ایناپـسا  هاش  ایناپـسا :
رد درک و  راذگاو  ناتـسلگنا  هب  ار  ادـیرولف  لاـس 1763 م . سیراـپ  هماندـهع  بجوم  هب  تسا . مجنپ  پیلیف  رـسپ  يو  1788 م ). - 1759)

. دش گنج  دراو  هسنارف  نایبالقنا  زا  يرادفرط  هب  سولراک  لاس 1779 م . رد  تفرگ . هسنارف  زا  ار  یبرغ  يانایزیول  لباقم 
تسشن تنطلس  هب  موس  جروج  شاهون  يو  تشذگرد  زا  دعب  1760 م ). - 1727  ) تسا مود  جروج  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاش  ناتسلگنا :

یعقاو یسیلگنا  تقیقح  رد  دوب و  هدش  دلوتم  ناتـسلگنا  رد  اریز  تشاد ، يدایز  فالتخا  دوخ  فالـسا  اب  هاشداپ  نیا  1820 م ). - 1760)
درک عمج  دوخ  رود  هاش  ياقفر  مان  هب  ار  ياهدع  عیمطت ، اب  دمآرب و  ناملراپ  نتخاس  عیطم  ددص  رد  تنطلس  زاغآ  زا  وا  دشیم . بوسحم 

ماـقم هب  ثروـندرل  ماجنارـس  اـت  دـنتفر  دـندمآ و  يددـعتم  ياـهتلود  دـینادرگ . مهارف  ار  ریزوتسخن  تیپ  ماـیلیو  يریگهراـنک  لـیاسو  و 
راک يور  اب  هک  دش  رجنم  اکیرما  بالقنا  هب  ثرون  تلود  هاش و  نشخ  تسایس  هجیتن  دوب . هاش  هاوخلد  قباطم  يو  دیـسر و  يریزوتسخن 

هب یهاپس  لاس 1776 م . رد  نایشروش  یبوکرس  يارب  سیلگنا  تلود  دیسر . رخآ  هب  تلود  رب  هاش  يالیتسا  نارود  مود  تیپ  مایلیو  ندمآ 
. دروخ تسکش  نتگنشاو  جروج  یهدنامرف  هب  اکیرما  ياوق  زا  هک  داتسرف  اکیرما 
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تلود تفرگرد ، گنج  ناتسودنه  اکیرما و  رد  تارمعتسم  کلمت  رس  رب  ناتسلگنا  هسنارف و  نایم  1763 م . لاس 1756 - زا  هکنآ  زا  سپ 
رد ار  هاپس  جراخم  زا  یتمسق  ات  دنک  روبجم  ار  تارمعتـسم  هک  تفرگ  میمـصت  دوب ، هدش  يدایز  جراخم  لمحتم  هکنآ  لیلد  هب  ناتـسلگنا 

ناتسلگنا تلود  نوچ  دش . تارمعتـسم  نانکاس  مشخ  ثعاب  تخاس و  هدامآ  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  یتسایـس  نینچ  ذاختا  دزادرپب . اکیرما 
مان هب  یکی  یتایلام  نوناق  ود 

468 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رد ار  یـسیلگنا  ياچ  زا  يرادـقم  لاس 1773 م . رد  دـندرک و  ضارتعا  اهییاکیرما  درک ، عضو  ياـچ  نوناـق  ماـن  هب  يرگید  ربمت و  نوناـق 
هک دش  زاغآ  لاس 1775 م . رد  اکیرما  بالقنا  دنداد . لیکـشت  ار  هرگنک  لاس 1774 م . رد  نایبالقنا  ناگدنیامن  دنتخیر . ایرد  هب  نتـسوب 

. دندرک بوصنم  تارمعتسم  ياوق  لک  یهدنامرف  هب  ار  نتگنشاو  جروج  نایشروش ، لاس  نیا  رد 
. دش رشتنم  لالقتسا  هیمالعا  لاس 1776 م . رد 

ياراد درکیم و  تیامح  ابدا  نادنمرنه و  زا  يو  1750 م ). - 1706 ( ) راوگرزب ناژ   ) تسا مجنپ  ناژ  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاشداپ  لاغترپ :
. تسشن تنطلس  هب  « 1  » هزوژ يو  زا  دعب  دیدرگ . انب  نوبسیل  رد  ییابیز  ياهانب  يو  تنطلس  نارود  رد  دوب و  هوکشاب  يرابرد 

شرتـخد بیـصن  تنطلـس  هزوژ  گرم  زا  دـعب  دوـب . ياـبموپ  شریزو  تسد  رد  تکلمم  روـما  وا  تنطلـس  نارود  رد  1777 م ). - 1750)
. درک سیسأت  ار  نوبسیل  مولع  یمداکآ  لاس 1779 م . رد  1816 م ). - 1777  ) دش لوا  يایرام 

.( 1786 م - 1740  ) تسا ریبک  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاشداپ  سورپ :
عاضوا هعلاطم  رومأم  ار  یتئیه  لاس 1757 م . رد  يو  1766 م ). - 1746  ) تسا مجنپ  کیردرف  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كراـمناد :

تخت هب  سولج  زا  دـعب  یکدـنا  هک  1808 م ). - 1766  ) تسـشن تنطلـس  هب  متفه  نایتسیرک  شرـسپ  وا  زا  دـعب  دومن . روشک  يزرواشک 
ناتـسلگنا هاـشداپ  موس  جروج  رهاوخ  نیلوراـک  هکلم  يو و  صوـصخم  کـشزپ  یعـضو  نینچ  رد  دـش . راـچد  یناور  ضرم  هب  تنطلس 

لاس 1772 م. رد  دندرکیم . هرادا  ار  روشک 
. دنتفرگ رارق  بیقعت  تحت  رگیدکی  اب  عورشمان  طابترا  ماهتا  هب  هکلم  صوصخم و  کشزپ 

. دیدرگ هقلطم  هکلم  دش و  مادعا  کشزپ 
اب تسشن و  تخت  هب  موس  رطپ  انورتپ ، تبازیلا  تشذگرد  زا  دعب  1762 م ). - 1741  ) تسا انورتپ  تبازیلا  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :
هب ینادنچ  هجوت  دوب ، یلقع  نزاوت  دقاف  سوهلب و  شایع و  يدرم  رطپ  درک . جاودزا  دش ، هیسور  روتارپما  مود  نیرتاک  مانب  ادعب  هک  ایفوس 

يروگیرگ يربهر  هب  ياهئطوت  لاس 1762 م . رد  درک . ادیپ  يدایز  هدع  اب  یعورـشمان  طباور  لباقم ، رد  مه  ایفوس  تشادـن . دوخ  رـسمه 
زا یکی  فولرآ 

______________________________

 . Juzer (. 1)
469 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رازت مود  نیرتاک  تشذگرد و  يزیمآرارـسا  روطهب  هک  دیـشکن  یلوط  دش و  یفعتـسم  راچان  رطپ  تفرگ . لکـش  رطپ  هیلع  وا  ياههقوشعم 
، تشادـن يو  هب  ینادـنچ  هجوت  شرهوش  هکنیا  تلع  هب  نیرتاـک  دوب . یناـملآ  ناـگداز  ریما  زا  یکی  يو  1796 م ). - 1762  ) دش سور 

لوا ياـهلاس  رد  نیرتاـک  تشاد . رتلو  ویکـستنوم و  راـثآ  هب  تبـسن  يداـیز  تبغر  هژیوب  درکیم ، هعلاـطم  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا  رتـشیب 
هیهت تئیه ، نیا  هفیظو  هک  دروآ  مـهارف  هیـسور  فانـصا  تاـقبط و  عـیمج  هدـنیامن  رفن  زا 600  بـکرم  یتـئیه  1767 م ).  ) دوـخ تنطلس 

. تشون روتـسد  مان  هب  نوناق  نیا  رب  ياهمدـقم  اصخـش  نیرتاک  دوب . یعامتجا  تاواسم  یبهذـم و  تیرح  يدازآ و  لوصا  رب  ینتبم  ینوناق 
لاس زا  ایاعر  شروش  دیـشک  یگدرب  یگدنب و  هب  تیعر  راک  دـش و  یتخبدـب  دـیزم  بجوم  تیعر  يارب  نیرتاک  تنطلـس  تقیقح  رد  اما 
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تسد زا  هک  متسه  موس  رطپ  نم  تفگیم  هک  دوب  فچاکوب  مان  هب  يرارف  ياهقازق  زا  یکی  شاشتغا ، نیا  نز  نماد  تفرگ . الاب  1771 م .
. دندرک یتلود  ياوق  میلست  ار  وا  دندیزرو و  تنایخ  فچاکوب  ناهارمه  ماجنارس  نکیل  ماهدش ، اهر  اهدالج 

م. لاس 1764  رد  دـیازفیب . هیـسور  تردـق  رب  ینامثع  ناتـسهل و  ینعی  دوخ  رتفیعـض  ناگیاسمه  هب  زواجت  اـب  اـت  دیـشوک  مود  نیرتاـک 
اب 1774 م ). - 1768  ) ینامثع تلود  اب  مود  نیرتاک  گنج  نیتسخن  دناشن . ناتسهل  تنطلـس  تخت  هب  ار  سالـسیناتسا  دوخ  قباس  هقوشعم 

. تفریذپ همتاخ  هچرانیق  کچوک  نامیپ 
. دش رادروخرب  يدایز  ذوفن  تردق و  زا  ایکالاو  يوادلوم و  رد  هیسور  تلود  لاس 1774 م . هچرانیق  هماندهع  بجوم  هب  ینامور :

-1771  ) موس واتسوگ  شرسپ  و  1771 م ). - 1751  ) تسا كروبن  دلوا  نادناخ  زا  کیردرف  سوفلودآ  نامزنیا  رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :
. دنادرگزاب ار  هقلطم  تموکح  هک  دش  يو  نیشناج  1792 م ).

ناتسودنه و رد  ار  هسنارف  تارمعتسم  یئول  لاس 1763 م . رد  1174 م ). - 1715  ) تسا مهدزناپ  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاشداپ  هسنارف :
. درک راذگاو  ناتسلگنا  هب  اداناک 

تاحالـصا يارب  دـندادیم و  رارق  داقتنا  دروم  ار  هسنارف  دوجوم  ماظن  هسنارف  نادنمـشیدنا  دوب . يرکفنـشور  رـصع  یئول  تنطلـس  نارود 
یقرتم ياههمانرب  یعامتجا  رادهشیر 
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مان وسور  ربمالاد و  وردید و  ویکـستنوم و  زا  ناوتیم  هلمج  زا  دنتـسیزیم ، هسنارف  رد  يدـنچ  نارکفتم  نامزنیا  رد  دـندرکیم . داهنـشیپ 

، لباقم رد  ار  سفن  کین  وخـشوخ و  يدرم  يو  1792 م ). - 1774  ) تسشن تنطلـس  هب  مهدزناش  یئول  شاهون  مهدزناپ  یئول  زا  دعب  درب .
هعـسوت ییارآدوخ و  ینارـسوه و  زج  شیرتا ) هاـشداپ  مود  فزوژ  رهاوخ  « ) 1  » تناوتنآ يرام  شرـسمه  دوب  ریبدـت  تسایـس و  زا  يراع 
سلاجم ندرک  اپرب  ینارذگشوخ و  یـشایع و  زا  ریغ  زین  همکاح  دساف  هقبط  نایرابرد و  دیـشیدنایمن . يرگید  زیچ  هب  يرابرد  تافیرـشت 

هسنارف یلام  عاضوا  یعضو  نینچ  رد  دنتشادن . يرگید  فده  هسنارف  یهت  هنازخ  زا  دوخ  بیج  ندرکرپ  يرادهدنزبش و  ینارذگشوخ و 
يرابرد روآماسرس  تالمجت  ياسرو و  رصق  روآماسرـس  هنیزه  ینالوط و  ياهگنج  تلع  هب  دعب  هب  مهدراهچ  یئول  تنطلـس  نامز  زا  هک 

ياهیرمتـسم ندرک  مک  رد  ار  روشک  یلاـم  روما  هراـچ  ییاراد ، ریزو  وگروت ، دـش . يدـیدش  نارحب  راـچد  دوب  هداـتفا  یکانفـسا  عضو  هب 
دنتشاد نآ  رب  ار  یئول  دوب ، هداتفا  رطخ  هب  ناشعفانم  هک  نایرابرد  هکلم و  نیاربانب  داد . صیخـشت  همکاح  تئیه  جراخم  لیلقت  نایرابرد و 

. دنک بوصنم  يرادهنازخ  تسایر  هب  ار  رکن  لاس  نامه  رد  رانکرب و  راک  زا  ار  وگروت  لاس 1776 م . رد  ماجنارس  هک 
دوب و نوزفازور  ناتـسهل  رد  اهـسور  ذوفن  نامز  نیا  رد  1795 م ). - 1764  ) تسا مود  سالسیناتس  نامزنیا  رد  ناتـسهل  هاشداپ  ناتـسهل :

. دش هتسکش  مهرد  اهسور  طسوت  هک  دیدرگ  اهسور  هیلع  ناتسهل  فارشا  لاس 1768  شروش  ثعاب  رما  نیمه 

اکیرما

. دش ایناپسا  تنطلس  تباین  یسرک  لاس 1776 م . رد  سریآ  سونئوب  نیتناژرآ :
تـسکش یـسیلگنا  ياوق  زا  لاـس 1759 م . رد  ناـیوسنارف  دـیدرگ و  ود  نآ  نیب  گـنج  هب  رجنم  هسنارف  ناتـسلگنا و  نیب  تباـقر  اداـناک :

ياهییاداناک نیب  شکمـشک  فاصوا  نیا  اب  دـمآرد . ناتـسلگنا  فرـصت  هب  اداناک  لاس 1763 م . سیراپ  هماندـهع  بجوم  هب  دـندروخ و 
. دیسرن نایاپ  هب  دراوهزات  یسیلگنا  ياهناتستورپ  اب  دندوب ، کیلوتاک  بهذم  وریپ  هک  يوسنارف 

______________________________

 . Marie Antoinette (. 1)
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يزیخرز دابآ و  یحاون  دندوب و  رقتسم  یلامش  ياکیرما  رد  يدالیم  مهدفه  نرق  لیاوا  زا  هک  یـسیلگنا  نارجاهم  اکیرما : هدحتم  کلامم 
هب دنتشامگ و  تمه  نتـسوب  كرویوین و  ایفلدالیف و  هلمج  زا  يردانب  سیـسأت  هب  يدالیم  مهدجیه  نرق  يادتبا  رد  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ار 

هدش یلام  دیدش  نارحب  راچد  هک  سیلگنا  تلود  لاس  نیا  رد  دـندوب ، ناتـسلگنا  تیعبت  تحت  لاس 1765 م . ات  دنتخادرپ و  گنهرف  رـشن 
نیا لوـبق  هب  رـضاح  اـهنت  هن  اـکیرما  رد  یـسیلگنا  ياهنیـشنرجاهم  درک و  لـیمحت  اـکیرما  مدرم  هب  دروـمیب  ياـهتایلام  هتـشر  کـی  دوـب ،
يارب سیلگنا  تلود  دـندرک . اپرب  اکیرما  رـساترس  رد  یـشروش  دـندز و  تسد  یتارهاظت  هب  نآ  ياـغلا  روظنم  هب  هکلب  دـندشن  تـالیمحت 
جروج یهدـنامرف  هب  اکیرما  ياوق  زا  هاپـس  نیا  لاس 1776  رد  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  داتـسرف و  اکیرما  هب  یهاپـس  نایـشروش ، یبوکرس 

تاراسخ نیگنس و  تافلت  لمحتم  دروخ و  تسکش  درکیم ، هزرابم  هناریلد  اکیرما  لالقتسا  هار  رد  هک  اینیجریو  تلایا  هدنیامن  نتگنـشاو 
. دیدرگ ناوارف 

.( 1734 م - 1779 .( ) ق 1209 ه . - 1193  ) ناخ میرک  نانیشناج 

هب ناخ  میرک  دنزرف  ناخ  حـتفلا  وبا  هک  دـش  ررقم  تبقاع  تفرگرد . عازن  جات  تخت و  رـس  رب  وا  نانیـشناج  نیب  ناخ  میرک  گرم  زا  دـعب 
ناگرزب زا  ياهدـع  ناخ  میرک  ردارب  ناخ  یکز  هک  دیـشکن  یلوط  دـنوش . باختنا  يدـهعتیالو  هب  ناخ  یلع  دـمحم  شردارب  یهاشداپ و 

تدم بیرق  تفرگ و  تسد  رد  ار  روشک  روما  مامز  دوخ  تشاذگ و  ناخ  میرک  دنزرف  ود  رب  دحاو  نآ  رد  ار  هاشداپ  مان  تشک و  ار  دـنز 
. درک تموکح  مات  تارایتخا  اب  ناهفصا  سراف و  رب  زور   100

ناخ یکز  هئطوت  رثا  رب  نکیل  دـش ، زاریـش  مزاع  دوخ  دـنزرف  ناخ  رفعج  قافتا  هب  دیـسر ، ناخ  قداص  هب  ناخ  میرک  گرم  ربخ  هکنیمه 
تموکح هک  ناخ  یکز  هدازرهاوخ  ناخ  دارم  یلع  نامزنیا  رد  تفر . نامرک  هب  راچان  ناخ  قداص  دندش . هدنکارپ  ناخ  قداص  نایهاپس 

ارما زا  ياهدـع  تسد  هب  تساوخ  دزی  لحم  رد  هنابـش  اما  دـش ، وا  یبوکرـس  مزاع  ناخ  یکز  تشارفارب . ار  تفلاـخم  ملع  تشاد  ار  قارع 
یشایع لوغشم  وا  اما  دنتشادرب ، تنطلس  هب  ار  ناخ  حتفلا  وبا  دنز  يارما  ناخ  یکز  ندش  هتـشک  زا  دعب  يرجه  لاس 1193  رد  دش . هتشک 

تخاس و ریگتـسد  ار  وا  راچان  دشن ، عقاو  رثؤم  درک ، تحیـصن  ار  ناخ  حتفلا  وبا  دنچره  دـش و  زاریـش  دراو  ناخ  قداص  مایا  نیا  رد  دـش 
يو نامرف  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  دوخ 
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ناخ حـتفلا  وبا  ورملق  هب  ار  زاتوتخات  يانب  ناخ  دارمیلع  نامز  نیمه  رد  دـش . ناهبهب  دزی و  ناهفـصا و  حـتف  رومأم  شدـنزرف  ناخ  رفعج 

طوقس مه  زاریش  هک  دیشکن  یلوط  دش و  جراخ  ناخ  حتفلا  وبا  ورملق  زا  یلکب  ناهفصا  يرجه  لاس 1195  لیاوا  رد  ماجنارس  ات  تشاذگ 
ذوفن تحت  ار  نالیگ  ناردنزام و  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  ناخ ، دارمیلع  تنطلـس  لیاوا  رد  دندش . هتـشک  شنادنزرف  ناخ و  قداص  درک و 

یکیدزن رد  وا  درک . ناخ  دـمحم  اغآ  یبوکرـس  رومأم  ار  دوخ  دـنزرف  ناخ  سیو  يرجه  لاس 1198  رد  ناـخ  دارمیلع  دروآرد . شیوخ 
یحاون رد  هک  دش  دـنز  ناخ  رفعج  یبوکرـس  مزاع  ناخ  دارمیلع  يرجه  لاس 1200  رد  دروخ . تسکـش  راجاق  ناخ  نایهاپـس  زا  ناگرگ 

هب ناخ  قداص  دـنزرف  ناخ  رفعج  يو  گرم  زا  دـعب  تشذـگرد . ناهفـصا  تروخ  هچروم  رد  نکیل  دوب ، هتـشادرب  شروش  هب  رـس  ناجنز 
رفعج دندروخ ، تسکـش  ناشاک  یکیدزن  رد  ودره  هک  دندش  ناخ  دمحم  اغآ  یبوکرـس  رومأم  هاپـس  ود  يو  نامرف  هب  تسـشن و  تنطلس 
نیمه رد  هکنآ  ات  دوب  عازن  گنج و  هیراـجاق  هیدـنز و  نیب  هتـسویپ  يرجه  لاس 1202  ات  تخیرگ و  زاریـش  هب  تسکـش  نیا  زا  دـعب  ناخ 

دنز ناخ  یلعفطل  خیرات  نیا  رد  تفرگ . ار  وا  ياج  دنز  ناخ  دارم  دیـص  دش و  هتـشک  دنز  يارما  زا  يآهدـع  تسد  هب  ناخ  رفعج  خـیرات 
زا ار  تختیاپ  درک و  تکرح  زاریـش  يوس  هب  دوخ  ردـپ  لتق  زا  عالطا  زا  سپ  وا  دوب . سراف  جـیلخ  ردانب  حـتف  مرگرـس  ناخ  رفعج  دـنزرف 

یلعفطل دش . زاریش  مزاع  يرجه  لاس 1204  رد  تسـشن . تخت  هب  دوخ  يرجه  لاس 1203  رد  تخاس و  جراخ  ناخ  دارم  دیص  فرـصت 
. تشگزاب نارهت  هب  زاریـش  فرـصت  زا  سپ  ناخ  دـمحم  اغآ  تخیرگ . ناتـستشد  بناج  هب  راـچان  دـیدن و  دوخ  رد  تمواـقم  باـت  ناـخ 
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لاس رد  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  رتنالک  ناخ  میهاربا  یجاح  کمک  هب  ار  رهش  نآ  دمآ و  زاریش  هب  ناتستشد  زا  رگید  راب  ناخ  یلعفطل 
تشگرب زاریش  هب  هک  یماگنه  دشن . قفوم  ناهفصا  حتف  هب  اما  دیشک ، رکشل  لامـش  يوس  هب  ناخ  دمحم  اغآ  اب  هلباقم  يارب  يرجه   1205

نوچ درک . يراددوخ  زاریـش  هب  ناخ  یلعفطل  نتفریذـپ  زا  دـیزرو و  تنایخ  وا  هب  درک و  هدافتـسا  وا  تبیغ  زا  رتنالک  ناخ  میهاربا  یجاح 
زا دـمآ و  زاریـش  هب  ولود  راجاق  ناخ  یفطـصم  تخیرگ . بونج  ردانب  هب  ریزگاـن  يو  دـندش ، هدـنکارپ  وا  رود  زا  ناـخ  یلعفطل  ناـیهاپس 
عفد هب  اصخـش  ناخ  دـمحم  اغآ  يرجه  لاس 1206  رد  درپس . رتنالک  میهاربا  یجاـح  هب  ار  رهـش  نآ  تموکح  ناـخ  دـمحم  اـغآ  بناـج 

اب تخیرگ و  نامرک  هب  راچان  هب  دنز  ناخ  دمآ . ناخ  یلعفطل 
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نوچ اما  درک ، تمواقم  هام  راهچ  تدم  ناخ  یلعفطل  دمآ ، نامرک  هب  یهاپس  اب  ناخ  دمحم  اغآ  درک . فرصت  ار  رهش  نآ  تداشر  لامک 
اغآ دوخ  نمـشد  ریـسا  دش و  راتفرگ  درک ، تنایخ  وا  هب  هک  شناراداوه  زا  یکی  تسد  هب  تخیرگ و  مب  هب  دـید  طوقـس  لاح  رد  ار  رهش 

اب اما  تشادن ، یماود  دنز  هلـسلس  دنچ  ره  دـش . هتـشک  راجاق  ناخ  نامرف  هب  نارهت  رد  يرجه  لاس 1209  رد  ماجنارـس  دش و  ناخ  دمحم 
. دیسر نایاپ  هب  مه  تفارش  اب  دش و  عورش  تفارش 

زا ناریا  خـیرات  رد  یکین  مان  ودره ، هک  تسا  یناریا  ناگدازهاش  نیرتریلد  زا  یکی  هفیاط  نآ  درف  نیرخآ  و  نیرتهب ، زا  یکی  نآ  سـسؤم 
. دنتشاذگ یقاب  دوخ 

دنز ناهاشداپ  تنطلس  تدم  مان و 

ةراشا

ق. 1193 ه . ناخ 1163 - میرک  . 1
ق. 1193 ه . ناخ 1193 - میرک  رسپ  ناخ  حتفلا  وبا  . 2

ق. لوا 1193 ه . راب  ناخ  دارمیلع  . 3
ق. ناخ 1193 ه . میرک  رسپ  ناخ  یلع  دمحم  . 4

ق. 1196 ه . ناخ 1193 - میرک  ردارب  ناخ  قداص  . 5
ق. 1199 ه . مود 1196 - راب  ناخ  دارمیلع  . 6

ق. 1202 ه . ناخ 1199 - قداص  رسپ  ناخ  رفعج  . 7
ق. 1203 ه . ناخ 1202 - دارم  دیص  . 8

ق. 1209 ه . ناخ 1203 - یلعفطل  . 9
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد ، ناخ  میرک  نانیشناج  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

ناتلم اهکیس ، لاس 1781  رد  درک . لقتنم  لباک  هب  ار  دوخ  تختیاپ  هک  تسا  ینارد  هاش  رومیت  نامزنیا  رد  ناتسناغفا  هاشداپ  ناتـسناغفا :
.( 1800 م - 1792  ) دیسر ینارد  هاشنامز  شرسپ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  تفرگزاب . ار  نآ  هاش  رومیت  نکیل  دندروآرد ، دوخ  فرـصت  هب  ار 

اب
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رد راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  فرط  زا  شورملق  نیا  رب  افاضم  دوب و  هدـش  هجاوم  شناردارب  تباقر  اب  دوخ  تنطلـس  زاغآ  رد  هکنیا  هب  هجوت 
زا یکی  دومحم  هک  دیـشکن  یلوـط  دـمآرب . ینارد  هاـش  دـمحا  يروتارپـما  دـیدجت  ددـص  رد  تالکـشم  همه  نیا  اـب  دوـب  دـیدهت  ضرعم 

. دمآرب لباک  هب  هلمح  ددص  رد  درک و  ریخست  ار  راهدنق  تشادرب و  شروش  هب  رس  شناردارب 
. دندرک روک  ار  وا  دش و  ریگتسد  دعب  یمک  اما  تخیرگ ، هاشنامز 

دنلیات نامزنیا  هاش  دوب . امار  هلـسلس ، نیا  ناهاش  همه  ناونع  هک  درکیم  تنطلـس  دنلیات  رد  يرکاچ  هلـسلس  نامزنیا  رد  مایـس :)  ) دـنلیات
.( 1809 م - 1782  ) تسا لوا  يامار 

.( 1912 م - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیم هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
.( 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :

رسپ يو  1805 م ). - 1789  ) تسـشن تخت  هب  تسا ، ینامثع  ناطلـس  نیمتـشه  تسیب و  هک  موس  میلـس  لوا  دیمحلا  دبع  زا  دـعب  ینامثع :
تسد زا  ار  يدایز  یضارا  دروخ و  تسکـش  یتخـسب  ینامثع  سور و  گنج  نیمود  رد  موس  میلـس  ناطلـس  تسا . موس  یفطـصم  ناطلس 

. داد
. تسا دوعس  نبا  دمحم  نبا  زیزعلا  دبع  نامزنیا  رد  ناتسبرع  ياورنامرف  يدوعس : ناتسبرع 

.( 1803 م - 1765)

اقیرفا

.( 1814 م - 1782  ) تسا یلع  رسپ  هدومح  نامزنیا  رد  سنوت  ینیسح  هلسلس  ياورنامرف  سنوت :
.( 1789 م .( ) ق 1204 ه .  ) تسا دیزیلا  نامزنیا  رد  شکارم  يافرش  ياورنامرف  شکارم :

روما مامز  نامیلس  يو  زا  دعب  1792 م ).  ) يرجه  1206  ) تسا ماشه  يو  نیـشناج  دوب . جرموجره  بوشآ و  اب  مأوت  يو  ینارمکح  هرود 
.( 1797 م .( ) ق 1209 ه .  ) تفرگ تسد  هب  ار  تکلمم 

. دش هجاوم  اهربرب  شروش  اب  هک  دیشکن  یلوط  نکیل  داد ، هداعا  ار  شمارآ  دومن و  تردابم  نایشروش  یبوکرس  هب  ادتبا 
475 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

وغل نارادفرط  لاس 1782 م . رد  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 72  شیب  هک  تسا  اقیرفا  یبرغ  ياـهروشک  زا  نوئلاریـس  نوئلاریس :
اجنآ مزاـع  دـنتفاییمزاب ، ار  دوخ  يدازآ  ناتـسلگنا  رد  هک  یناـگدرب  دـندرک . اـنب  « 1  » نواـت يرف  ماـن  هب  يرهـش  نوئلاریـس  رد  يرادهدرب 

. دندشیم

اپورا

ار ادـیرولف  لاـس 1783 م . سیراـپ  هدـهاعم  بجوـم  هب  هـک  1788 م ). - 1759  ) تسا موس  سولراـک  ناـمزنیا  رد  ایناپـسا  هاـش  ایناپـسا :
یبسن شیاسآ  هافر و  زا  ایناپـسا  یلاها  يو  تنطلـس  نارود  رد  هک  تسا  ایناپـسا  نوبروب  ناـهاش  نیرتگرزب  زا  یکی  سولراـک  تفرگزاـب .

شردـپ فـالخرب  قیـالان و  يدرم  يو  1808 م ). - 1788  ) تسـشن تنطلـس  هب  مراهچ  سولراک  شرـسپ  يو  زا  دـعب  دـندوب و  رادروخرب 
. دوب ریبدت  زا  يراع  تیافکیب و  هداعلاقوف 

. درک تکرش  هسنارف  ریبک  بالقنا  نارود  ییاپورا  ياهگنج  رد  ایناپسا  لاس 1793 م . رد 
لالقتسا دنز ) ناخ  دارمیلع  تنطلس  اب  نراقم  يرجه ،  1198 . ) لاس 1783 م رد  ياسرو  هدهاعم  بجوم  هب  ماجنارس  ناتسلگنا  ناتـسلگنا :
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. تخانش تیمسر  هب  اکیرما  رد  ار  دوخ  نیشنرجاهم  هدزیس 
لوا سیـسنارف  شردپ  نیـشناج  يو  1792 م ). - 1790  ) تسا مود  دـلوپوئل  نامزنیا  رد  ناتـسراجم  مهوب و  هاـشداپ  ناتـسراجم : مهوب و 

وا نیشناج  تسا . مهوب  هاش  نیرخآ  يو  دوب . هتسیاش  قیال و  رایسب  يرادمامز  تکلمم ، روما  ندرک  هرادا  یـسایس و  روما  ظاحل  زا  تسا .
.( 1835 م - 1792  ) تسا مود  سیسنارف 

دیسر مود  ملهلیو  کیردرف  شاهدازردارب  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  1786 م ). - 1740  ) تسا ریبک  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاش  سورپ :
.( 1797 م - 1786)

لاس 1785 م. رد  1796 م ). - 1762  ) تسا مود  نیرتاک  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :
هب هک  درک  رداص  يروشنم  راجاق ) ناخ  دـمحم  اغآ  تنطلـس  زاغآ  دـنز و  ناخ  قداص  رـسپ  ناخ  رفعج  تنطلـس  اب  نراقم  يرجه   1200)

زا یکی  تروص  هب  فارشا  نآ ، بجوم 
______________________________

 Free Town (. 1)
476 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رب افاضم  دـشیم . یثوروم  اهنآ  ماقم  دـندشیم و  فاعم  هفیظو  تمدـخ  تایلام و  تخادرپ  زا  اهنآ  روشنم  نیا  ساسارب  دـمآرد . فانـصا 
رظن دروم  فارـشا  هب  ار  یتلود  ياهنیمز  زا  یگرزب  تاعطق  وا  تفرگیم . رارق  اهنآ  قلطم  تیکلام  تحت  ناشیا  ناییاتـسور  یـضارا و  نیا 

هیسور همیمض  ار  همیرک  هریزجهبـش  دنز ) ناخ  دارمیلع  تنطلـس  اب  نراقم  يرجه ،  1198 . ) لاس 1783 م رد  نیرتاک  درک . راذـگاو  دوخ 
رتلو هلمج  زا  هسنارف ، فورعم  ناگدنسیون  نادنمشناد و  زا  نت  دنچ  اب  دوب . تیبرت  میلعت و  رنه و  تایبدا و  تخـسرس  یماح  نیرتاک  درک .

. تشاد هبتاکم  وردید  ربمالاد و  و 
لاس 1788 م. رد  1792 م ). - 1771  ) تسا موس  واتسوگ  نامزنیا  رد  دئوس  هاشداپ  دئوس :

یلو درک ، هیـسور  اب  ياهدوهیب  گنج  راجاق ) ناخ  دـمحم  اغآ  دـنز و  ناخ  یلعفطل  ناخ و  دارم  دیـص  تنطلـس  اب  نراقم  يرجه ،  1203)
سلجم کی  رد  دیوج . تکرش  هسنارف  بالقنا  رد  ات  تشاد  ياهیداحتا  لیکشت  دصق  هک  یماگنه  داد . تسکـش  ار  اهـسور  دعب  لاس  کی 

موس واتـسوگ  1809 م ). - 1792  ) دیسر مراهچ  واتـسوگ  شرـسپ  هب  تنطلـس  دش و  هتـشک  فارـشا  ناگدنیامن  زا  یکی  تسد  هب  ینامهم 
اغآ دـنز و  ناخ  یلعفطل  تنطلـس  اب  تسا  نراقم  مراهچ  واتـسوگ  شرـسپ  تنطلـس  دوب . بدا  ملع و  یماح  قوذاب و  رکفنـشور و  یهاـش 

. راجاق ناخ  دمحم 
دارم دیص  تنطلـس  اب  نراقم  يرجه   1203 . ) لاس 1788 م رد  1792 م ). - 1774  ) تسا مهدزناش  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  هاـش  هسنارف :

ياسرو رد  هم 1789 م . هام  مجنپ  رد  دـش و  هداد  یتاقبط  سلجم  تاباختنا  بیترت  راجاق ) ناخ  دـمحم  اغآ  دـنز و  ناـخ  یلعفطل  ناـخ و 
لح يارب  یبیترت  نآ ، کـمک  هب  هک  دوب  نیا  یتاـقبط  سلجم  نداد  لیکـشت  زا  مظعاردـص  مهدزناـش و  یئول  فدـه  داد . هسلج  لیکـشت 

تاحالصا هب  مدرم  هک  تخاس  راکشآ  دش ، ناور  سلجم  نیا  هب  تایالو  تالایا و  زا  هک  یتایاکـش  لیـس  یلو  دوش  هداد  یلام  تالکـشم 
تاقبط نیب  ارآ  ذخا  لیکـشت و  رما  رد  هک  یتافالتخا  ببـس  هب  دـنیعامتجا . یـسایس و  قیمع  تاحالـصا  ناهاوخ  هکلب  دنتـسین ، عناق  یلام 

لاس 1789 م. رد  دیدیم ، ددرم  میمصت  ذخا  رد  ار  هاش  هک  موس  هقبط  ماجنارس  داد ، يور  موس  هقبط  ابجن و  نویناحور و 
، دش هرصاحم  تاسلج  لحم  هاش  رما  هب  نوچ  درک و  مالعا  یلم  سلجم  ار  دوخ  سلجم 

477 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دنوشن قرفتم  دننکن ، نیودت  ار  روشک  یساسا  نوناق  ات  هک  دندرک  دای  دنگوس  ناگدنیامن 

يو جورخ  زا  دعب  دننیشنب . یصاخ  قاتا  رد  دیاب  هناگهس  تاقبط  زا  هقبط  ره  هک  درک  راطخا  تفای و  روضح  سلجم  رد  هاش  دعب  زور  دنچ 
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ام هک  دییوگب  دوخ  ياقآ  هب  دیورب  تفگ ، وباریم  تسین و  یـسک  رادربنامرف  عامتجا ، لاح  رد  تلم  داد ، باوج  سلجم  سیئر  سلجم ، زا 
ار یلم  سلجم  دش و  میلـست  هاش  ماجنارـس  درک . ناوتن  نوریب  اجنیا  زا  ار  ام  هزینرـس  روز  هب  زج  میاهدـمآ و  درگ  اجنیا  رد  تلم  هدارا  هب 
ار نانآ  تناوتنآ  يرام  هک  نایرابرد  زا  یعمج  کـیرحت  هب  داد و  رارق  نازابرـس  هرـصاحم  تحت  ار  ياـسرو  انمـض  یلو  تخانـش  ینوناـق 
. دندرب موجه  لیتساب  نادنز  هب  دنتشادرب و  شروش  هب  رس  مدرم  زا  یهورگ  عقوم  نیا  رد  درک . لوزعم  ار  دوخ  مظعاردص  درکیم ، يربهر 

رازآ اهخاک و  ندینازوس  هب  ناییاتسور  درک . تیارس  تایالو  هب  دوب ، هداد  يور  سیراپ  رد  هک  یشروش  نکیل  دش ، میلـست  مهدزناش  یئول 
. دوب لامعا  نیا  رظان  يزیرنوخ ، زا  يریگولج  يارب  تلود  دنتخادرپ و  ناکلام 

تحت دیاش  رگید  فرط  زا  دوب و  هدش  یلوتسم  روشک  رب  هک  یسرت  لیلد  هب  یفرط  زا  یلم  سلجم  وضع  نایناحور  ابجن و  مایا ، نیا  نراقم 
تاکیرحت راک  رد  تسد  رابرد  هک  دوب  عیاش  انمـض  دندیـشوپ . مشچ  دوخ  تازایتما  یلادوئف و  قوقح  زا  مایا  نآ  روآناجیه  عاضوا  ریثأت 

یتنطلس هداوناخ  دندش و  هناور  ياسرو  يوس  هب  سیراپ  مدرم  زا  یتیعمج  لاس 1789 م . ربتکا  مجنپ  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . یبالقنادض 
هیمالعا هارکا  هب  هاش  دـش . لقتنم  سیراپ  هب  زین  یلم  سلجم  لاس  نیمه  ربتکا  مهدزناـش  رد  دـندرب و  سیراـپ  رد  يرلیوت  خاـک  هب  اربج  ار 

ناخ دمحم  اغآ  دنز و  ناخ  یلعفطل  تنطلـس  اب  نراقم  يرجه ،  1206 لاس 1791 م . رد  هک  یساسا  نوناق  درک و  بیوصت  ار  رـشب  قوقح 
یئول دـش . یلم  لاس 1789 م . رد  اسیلک  هب  قلعتم  یـضارا  تشاد . ررقم  هاش  يارب  يدودـحم  تاراـیتخا  اـب  ار  یتنطلـس  تموکح  راـجاق )
هکلم هاش و  مدرم ، دش و  تعنامم  وا  رارف  زا  یلو  دوش . قحلم  دندوب  هتخیرگ  روشک  جراخ  هب  هک  یفارشا  هب  هک  دمآرب  ددص  رد  مهدزناش 
تشاد مالعا  سسؤم  سلجم  دیـسر . هاش  ياضما  هب  لاس 1791 م . رد  یساسا  نوناق  ماجنارـس  دندینادرگ . زاب  سیراپ  هب  مامت  تفخ  اب  ار 

، رجاهم يوسنارف  فارشا  نامز  نیمه  رد  دش . دقعنم  ربتکا 1791 م . رد  ننقم  سلجم  تسا . هدیسر  نایاپ  هب  شاهرود  مامت و  شتمدخ  هک 
ار اپورا  ياهتلود 

478 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاس رد  دـندیدیم . یجراخ  گنج  ار  قباس  میژر  تشگزاب  هار  اهنت  نابلطتنطلـس  زین  هسنارف  لخاد  رد  دـندرکیم . هلخادـم  هب  کیرحت 

لاس 1792 توا  شروش  هب  رجنم  هکلم  هاش و  تنایخ  هعیاش  هسنارف و  هب  سورپ  شیرتا و  هیلوا  موجه  داد ، گنج  نالعا  شیرتا  1792 م .
داد لیکشت  ار  دوخ  هسلج  نویسناونک  هب  موسوم  سلجم  لاس 1792 م . ربماتپس  رد 21  دیدرگ . رانکرب  تنطلـس  زا  مهدزناش  یئول  دش . م .

اب نراقم   ) يرجه  1208 لاس 1792 م . رد  دش و  مادعا  هب  موکحم  یئول  درک . سیسأت  ار  يروهمج  نیلوا  یغلم و  ار  تنطلس  هلـصافالب  و 
تموـکح نویـسناونک  دـیدرگ . گـنج  دراو  ناتـسلگنا  هجیتـن  رد  دـش و  مادـعا  راـجاق ) ناـخ  دـمحم  اـغآ  دـنز و  ناـخ  یلعفطل  تنطلس 

. دش مادعا  زین  تناوتنآ  يرام  ربتکا 1792 م . رد  دش . زاغآ  تشحو  هرود  بیترت  نیدب  درک و  رارقرب  يروتاتکید 
دایز ششوک  ناتسهل  ددجم  تدحو  يارب  سالـسیناتسا  1795 م ). - 1764  ) تسا مود  سالسیناتسا  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :

لاس 1794 م. رد  تفای . ققحت  لاس 1793 م . رد  ناتسهل  میسقت  نیمود  دیدرگ و  سورپ  هیسور و  یماظن  هلخادم  ثعاب  رما  نیمه  دومن و 
یلعفطل تنطلـس  اب  نراقم  ثداوح  نیا  . ) دـشن شدـیاع  یتیقفوم  اما  درک ، توعد  یلم  ماـیق  هب  ار  مدرم  یناتـسهل  لارنژ  « 1  » وکشوچشوک

.( تسا راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  دنز و  ناخ 

اکیرما

. تسا ساسور  لئونام  ناوخ  نیتناژرآ ، روتاتکید  نامزنیا  رد  نیتناژرآ :
.( 1877 م - 1793)

رقتسم ایلع  ياداناک  رد  اهنابز  یسیلگنا  یلفـس و  ياداناک  رد  نانابزيوسنارف  دش ، میـسقت  تمـسق  ود  هب  اداناک  لاس 1791 م . رد  اداناک :
. دندش
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یماظن یلام و  ياهتدـعاسم  اکیرما  نایبالقنا  هب  هسنارف  تلود  هک  دـش  هجوتم  سیلگنا  تلود  هک  ینامز  یلامـش : اکیرما  هدـحتم  کـلامم 
نیشنرجاهم لالقتسا 13  لاس 1783 م . ربماتپس  ياسرو  هدهاعم  بجوم  هب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  حلص  هار  نایبالقنا ، اب  راچان  دیامنیم 

______________________________

 . Koscusko (. 1)
479 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نیشنرجاهم  13 تشاذگاو . هسنارف  هب  ار  لیتنآ  ریازج  زا  یضعب  ایناپسا و  هب  ار  ادیرولف  هریزجهبش  تخانش و  تیمسر  هب  اکیرما  رد  ار  دوخ 
زا هدنیامن ، ماجنارس 55  دنتخادرپ و  هرکاذم  هب  رگیدکی  اب  لقتسم  یتموکح  سیسأت  روظنم  هب  لالقتسا  بسک  زا  سپ  اکیرما  رد  سیلگنا 

تمه لاس 1787 م . رد  یـساسا  نوناق  بیوصت  نیودـت و  هب  رظن  لدابت  زا  سپ  دـندش و  عمج  مه  رود  ایفلدالیف  رد  اکیرما  یلاـها  فرط 
اب نوناق  ربارب  رد  اکیرما  تلم  زین  دـنتفای و  يدازآ  دوخ  یلخاد  روما  رد  اـکیرما  دـحتم  لود  زا  کـی  ره  نوناـق  نیا  بجوم  هب  دنتـشامگ .

ددرگ و رارقرب  اکیرما  رد  يروهمج  تموکح  هک  دش  ررقم  کیکفت و  مه  زا  هییاضق  هیرجم و  هننقم و  ياوق  دندیدرگ . يواسم  رگیدـکی 
بـصن لزع و  رایتخا  هیرجم و  هوق  دوش . باـختنا  اـکیرما  لود  ناگدـنیامن  هیلک  فرط  زا  راـبکی  لاـس  راـهچ  ره  روهمج  سیئر  صخش 

هدـهع هب  هیئاـضق  هوـق  تفرگ و  رارق  روـهمج  سیئر  راـیتخا  رد  روـشک  روـما  تیلوئـسم  يرحب و  يرب و  يورین  یهدـنامرف  ارفـس ، ارزو و 
. دنوش باختنا  رمعلا  مادام  يارب  يروهمج  سیئر  فرط  زا  ناوید  نیا  ياضعا  دـیدرگ  ررقم  دـش و  ضیوفت  یلاع  ناوید  هناگهس  ياضعا 

باختنا تلم  یمومع  يارآ  بجوم  هب  ناثوعبم  سلجم  ناگدنیامن  اکیرما و  دـحتم  ياهروشک  سلاجم  فرط  زا  انـس  سلجم  ناگدـنیامن 
لالقتسا هار  رد  هک  ییاهیراکادف  تبسانم  هب  ار  اکیرما  ياوق  لک  هدنامرف  نتگنـشاو  جروج  لاس 1789 م . رد  سلجم  ود  نیا  دندرگیم .

. درک باختنا  روهمج  سیئر  نیلوا  ناونع  هب  دوب ، هداد  ناشن  دوخ  زا  روشک  نآ 
شیب تسا و  لتینآ  ریازج  زا  یکی  هک  یتیئاه  نآ  زا  دعب  دـیدرگ . لاس 1791 م . رد  ناگدرب  شروش  بجوم  هسنارف  ریبک  بالقنا  یتیئاه :

. درک يرپس  ار  یبوشآرپ  نارود  یلحم ، نایاورنامرف  يالیتسا  تحت  دراد ، تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 27 
481 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1924 م - 1794 .( ) ق 1343 ه . - 1209  ) هیراجاق هلسلس  متشه  لصف 

هراشا

ناریا رد  دندمآ و  یبرغ  يایسآ  هب  ناتسلوغم  زا  وا  هارمه  ناخ  زیگنچ  یشکرکشل  نامز  رد  هک  دنتـسه  لوغم  داژن  زا  یمدرم  راجاق  هفیاط 
تنطلـس ماگنه  هک  دوب  شاب  هقاشا  هریت  سیئر  راجاق  ناخ  یلعحتف  دندش ، میـسقت  دنچ  ییاه  هریت  هب  هفیاط  نیا  دندش . نکاس  ناتـسنمرا  و 

دمحم شدنزرف  دش . هتشک  ردان  کیرحت  هب  هک  دیشکن  یلوط  اما  دیسر ، يرالاسهپـس  ماقم  هب  تسویپ و  وا  تمدخ  هب  مود  بسامهط  هاش 
رد دش . تنطلـس  نایعدم  زا  یکی  ردان  ندش  هتـشک  زا  دعب  دوب و  يراوتم  نمکرت  يارحـص  رد  ردان  يرادمامز  تدم  مامت  رد  ناخ  نسح 
زا دعب  دش و  زاریـش  هناور  ناخ  دمحم  اغآ  ینعی  ناخ  نسح  دمحم  دنزرف  دنز ، ناخ  نامرف  هب  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  ناخ ، میرک  نامز 

ار نالیگ  ناردنزام و  ناگرگ ، نارود ، نیا  جرموجره  زا  هدافتـسا  اب  دیناسر و  ناگرگ  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  زاریـش  زا  ناخ  میرک  گرم 
رد يرجه  زورون 1200  رد  دوخ ، نافلاخم  نتخادـنارب  زا  سپ  دـش و  ناخ  میرک  نانیـشناج  اب  دروخودز  لوغـشم  سپـس  درک و  فرـصت 

ناورـش و اریز  دـش ، ناریا  لامـش  هجوـتم  هیدـنز  هلـسلس  ضارقنا  ناـخ و  یلعفطل  رب  هبلغ  زا  دـعب  درک و  مـالعا  ار  دوـخ  یهاـشداپ  نارهت 
ناتسجرگ
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رد اهنآ  یبوکرس  يارب  دنتشادرب . شروش  هب  رس  ناخ  میرک  نانیـشناج  جرموجره ، نارود  رد  دندوب . ناریا  تلود  عبات  هیوفـص  نارود  رد 
هیامحلا تحت  ار  دوخ  هک  ار  ناتسجرگ  یلاو  سویلکاره  دش و  ناتسجرگ  راپـسهر  ناجیابرذآ  هار  زا  ناخ  دمحم  اغآ  يرجه  لاس 1209 

. تشگرب نارهت  هب  سیلفت  تراغ  زا  سپ  تخاس و  بولغم  دوب ، هدرک  سور  روتارپما  نیرتاک 
لاس 1210 ناضمر  رد  هکنیا  ات  درکیم  يراددوخ  يراذـگجات  زا  دوب ، هدرک  مالعا  ار  دوخ  یهاـشداپ  يرجه  لاس 1200  رد  هکنیا  اب  وا 

اضر دنزرف  خرهاش  فرصت  زا  ار  ناسارخ  لاس  نیمه  رد  دنک . رازگرب  ار  يراذگجات  مسارم  هک  دش  یضار  مدرم  ررکم  تساوخرد  هب  انب 
هب نیرتاک  تنطلس  رخاوا  رد  هک  اهـسور  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 1211  رخاوا  رد  ناسارخ ، راک  همتاـخ  زا  دـعب  دروآرد و  ازریم  یلق 
رد اـما  درک ، ریخـست  ار  یـشوش  هعلق  سرا  دور  زا  روبع  زا  سپ  دـش و  یحاون  نآ  مزاـع  دـندوب ، هدرک  مازعا  رکـشل  ناتـسجرگ  سیلفت و 

. دش هتشک  دوخ  نامزالم  زا  نت  دنچ  تسد  هب  لحم  نیمه 
هک یثداوح  هلابند  کنیا  دش ، هتفگ  تسویپ  عوقو  هب  دنز  ناخ  میرک  نانیشناج  تنطلس  نارود  رد  هک  زورنآ  یناهج  ثداوح  زا  یتمـسق 

: تسا نینچ  داد ، يور  ناهج  رد  ناخ  دمحم  اغآ  ندش  هتشک  ات  يرجه  لاس 1209  زا  هیدنز  هلسلس  ضارقنا  زا  دعب 

ایسآ

.( 1800 م - 1792  ) تسا هاشنامز  نامزنیا ، رد  ناتسناغفا  هاش  ناتسناغفا :
.( 1809 م - 1782  ) تسا لوا  يامار  دنلیات  هاشداپ  دنلیات :

گنول نیچ  لاس 1796 م . رد  ناخ  دمحم  اغآ  تنطلس  نراقم  1912 م .). - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
نآ یعامتجا  روما  رد  يدایز  تاحالصا  گنیچ  هلسلس  يروتارپما  هرود  رد  هک  تفگ  ناوتیم  تشذگرد . وچنم  هلسلس  فورعم  روتارپما 

. دمآ لمع  هب  نیمزرس 
.( 1805 م - 1789  ) درکیم تموکح  موس  میلس  ناطلس  ینامثع  رد  ناخ  دمحم  اغآ  تنطلس  نارود  رد  ینامثع :
.( 1803 م - 1765  ) تسا دوعس  نبا  دمحم  نبا  زیزعلا  دبع  نامزنیا  رد  دوعس  لآ  ياورنامرف  يدوعس : ناتسبرع 
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اپورا

تراپانب نوئلپان  هیلع  هک  یلوا  هیداحتا  زا  لاس 1795 م . رد  1808 م ). - 1788  ) تسا مراهچ  سولراک  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاشداپ  ایناپسا :
. دش دحتم  هسنارف  اب  وسنوفدلیا  لاس 1796  هماندهع  بجوم  هب  دیدرگ و  جراخ  دوب  هدش  دقعنم 

.( 1835 م - 1792  ) تسا مود  سیسنارف  نامزنیا  رد  مهوب  هاش  مهوب :
هـسنارف دض  رب  هیداحتا  نیلوا  زا  لاـس 1795 م . رد  هک  1797 م ). - 1786  ) تسا مود  ملهلیو  کیردرف  ناـمزنیا  رد  سورپ  هاـش  سورپ :

. دش جراخ 
گرم زا  دعب  تشذگرد . هتکـس  رثا  رب  یگلاس  نـس 67  رد  يو  1796 م ). - 1762  ) تسا مود  نیرتاک  نامزنیا  رد  هیـسور  رازت  هیـسور :

رطپ شرهوش  دنزرف  لواپ  هک  دوب  یعدم  دوب و  رفنتم  رسپ  نیا  زا  تخس  نیرتاک  1801 م ). - 1796  ) دش وا  نیشناج  « 1  » لواپ شرسپ  يو 
. دزاس مورحم  ینیشناج  زا  ار  وا  ات  دیشوک  تسین و  موس 

.( 1809 م - 1792  ) تسا مراهچ  واتسوگ  نامزنیا  رد  دئوس  هاش  دئوس :
نادـنز نامه  رد  داتفا و  نادـنز  هب  نایبالقنا  طسوت  هک  1795 م ). - 1793  ) تسا مهدفه  یئول  نامزنیا  رد  هسنارف  یمـسا  هاشداپ  هسنارف :

. تسا هدش  هتفگ  يدایز  ياهناتساد  يو  لتق  هراب  رد  دیدرگ . دیدپان  ياهتفگ  هب  ای  دش و  هتشک 
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یناجم يرابجا  تامیلعت  بیوصت  بهذم و  يدازآ  هنیمز  رد  یلخاد  تاحالصا  هتـشر  کی  زا  سپ  نویـسناونک  سلجم  لاس 1795 م . رد 
سلجم فرط  زا  هریدمتئیه  مان  هب  نت  جنپ  دیدج  یساسا  نوناق  قبط  دش و  لحنم  ریداقم  نازوا و  ندرک  لکش  کی  گنهرف و  هعـسوت  و 

همادا نانچمه  ناگناگیب  اب  گـنج  هریدـمتئیه ، تموکح  هرود  رد  دـنک . هرادا  ار  روشک  نویـسناونک  ياـج  هب  هک  دـیدرگ  باـختنا  اـنس 
لاس 1796 م. رد  دیدرگ . هاپس  نارادرس  فرط  زا  يددعتم  ياهاتدوک  ثعاب  بازحا  دروخودز  یلخاد و  تاشاشتغا  تشاد و 

هب هک  ییاهیزوریپ  هجیتن  رد  وا  دـش و  راذـگاو  تراپانب  نوئلپان  هب  شیرتا  هیلع  دربن  رد  هسنارف  نایرکـشل  زا  کچوک  ياهتـسد  یهدـنامرف 
رد دوب  دبتسم  هاوخدوخ و  اعبط  نوچ  تفرگ و  تسد  رد  ار  هسنارف  روما  مامز  هک  تفای  تردق  اجنآ  ات  دش و  روهشم  يدوزب  دروآ  تسد 

______________________________

 . Pawl (. 1)
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. دناوخ روتارپما  ار  دوخ  تشاذگ و  اپریز  ار  نایبالقنا  تامحز  همه  هاتوک  یتدم 
میسقت رد  وکشوجشوک  شروش  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  1795 م ). - 1764  ) تسا مود  سالسیناتسا  نامزنیا  رد  ناتسهل  هاشداپ  ناتـسهل :

زا تقیقح  رد  درک و  رایتخا  تنوکس  هیـسور  رد  هدش  یفعتـسم  يو  تفر . تسد  زا  سالـسیناتسا  ورملق  هیقب  لاس 1795 م . ناتسهل  موس 
. تشادن اپورا  هشقن  رد  ییاج  ناتسهل  دعب  هب  نیا 

اکیرما

.( 1877 م - 1793  ) تسا ساسور  لئونام  ناوخ  نامزنیا  رد  نیتناژرآ  روتاتکید  نیتناژرآ :
.(. 1797 م - 1789  ) تسا نتگنشاو  جروج  یلامش ، ياکیرما  هدحتم  کلامم  نامزنیا  روهمج  سیئر  اکیرما : هدحتم  کلامم 

.( 1834 م - 1797 .( ) ق 1250 ه . - 1212  ) هاشیلعحتف

هراشا

هاشیلعحتف مان  هب  درک و  تکرح  نارهت  هب  دوب ، سراف  مکاح  نامزنآ  رد  هک  ناخ  اباب  شاهدازردارب  ناخ ، دمحم  اغآ  ندش  هتـشک  زا  دـعب 
رد داتـسرف . ناجیابرذآ  هب  ار  وا  درک و  باختنا  يدـهعتیالو  ماقم  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ازریم  سابع  يرجه  لاس 1213  رد  تسـشن . تخت  هب 

هیلک خیرات  نیا  ات  دش . هتشک  ریگتسد و  دوب ، هتشادرب  شروش  هب  رـس  ناسارخ  رد  هک  ازریم  یلق  اضر  دنزرف  ازریم  ردان  يرجه  لاس 1218 
ییاپورا گرزب  ياهروشک  نیب  یتارمعتسم  ياهتباقر  نتفرگ  تدش  لیلد  هب  یجراخ  تسایس  رظن  زا  نکیل  تسشنورف  یلخاد  ياهـشروش 

یـسایس ياهدادیور  نیرتمهم  دش . لخاد  یللملانیب  یـسایس  تازرابم  هنحـص  رد  زین  روشک  نیا  هاوخانهاوخ  ناریا ، دودـح  هب  نآ  همادا  و 
نیمه رد  تسا . ینامثع  ناریا و  نیب  طباور  یگریت  ناریا و  نیمزرس  هب  هیسور  تلود  تازواجت  هسنارف و  ناتسلگنا و  نیب  تباقر  نامزنآ ،

نیا هب  ندیـسر  يارب  دـنک و  هلمح  ناتـسودنه  هب  ناریا  هار  زا  هک  داـتفا  رکف  هب  ناتـسلگنا  ندروآرد  ياـپ  زا  يارب  تراـپانب  نوئلپاـن  عضو 
ویمور ینعی  نوئلپان  رگید  هداتسرف  وا  زا  سپ  دش و  ناریا  راپسهر  دوب  وا  نایشنم  زا  یکی  هک  ربوژ  يرجه  لاس 1220  رد  دوصقم 

485 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ار مب  هعلق  درک و  هدافتـساءوس  هاشیلعحتف  ياهیراتفرگ  زا  تشاد ، تماقا  نامرک  رد  هک  یناغفا  ناخ  دـمحم  لاس  نیمه  رد  دـمآ . نارهت  هب 

ریفس ناونع  هب  ینیوزق  ناخ  اضر  ازریم  هاشیلعحتف  فرط  زا  دش . لوتقم  بولغم و  هاشیلعحتف  نارادرـس  زا  یکی  تسد  هب  اما  درک ، فرـصت 
نیا دقع  زا  سپ  دوب . هدام  لماش 16  هک  تسب  ياهدهاعم  نوئلپان  اب  نیاتشانک  نیف  لحم  رد  يرجه  لاس 1222  رد  دش و  هسنارف  راپسهر 
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نایروغ تاره و  نارمکح  ازریم  زوریف  لاس  نیمه  رد  دمآ . نارهت  هب  ناریا  نایهاپـس  تیبرت  يارب  نادراگ  لارنژ  نوئلپان ، نامرف  هب  هدهاعم 
هدربمان مکاح  زا  اـما  تشارفارب ، ناـسارخ  نارمکح  هاـشیلعحتف  رـسپ  ازریم  یلو  دـمحم  دـض  رب  ناـیغط  ملع  دوب ، ناریا  تیاـمح  تحت  هک 

زا دمآرب . ناریا  هاش  رطاخ  بلج  ددص  رد  دـش ، هاگآ  هسنارف  ناریا و  طباور  زا  هکنیمه  ناتـسلگنا  تلود  دـش . يراوتم  دروخ و  تسکش 
رومأم ناریا  ترافس  هب  يرجه  لاس 1223  رد  زنوجروفدراهرس  ناتسلگنا  تلود  فرط  زا  مکلام و  ناجرـس  ناتـسودنه  ياورنامرف  فرط 

نوئلپاـن و لاوحا  نیا  نراـقم  دـنک . رظنفرـص  نوئلپاـن  اـب  یتسود  زا  ناریا  تلود  اـت  دـنداد  دـعاسم  ياههدـعو  ناریا  تلود  هب  دـندش و 
لوصا فالخرب  نوئلپان  دنتسب . هدهاعم  ناتسلگنا  تلود  دض  رب  دندرک و  تاقالم  رگیدکی  اب  تیسلیت  رهش  رد  هیـسور  رازت  لوا  ردناسکلا 

رد مادـقا  نیا  اب  درواین و  نایم  هب  ناتـسجرگ  هلئـسم  ناریا و  زا  یماـن  چـیه  نیاتـشانک  نیف  هماندـهع  داـفم  نتـشاذگ  اـپریز  يدرمناوج و 
لاس 1224 رد  زنوج  دروفراهرـس  درک . ناتـسلگنا  اـب  یتسود  دـیدجت  هب  راداو  ار  ناریا  رما  نیمه  تشاذـگ و  اـهنت  ار  هاـشیلعحتف  تقیقح 

كرت ار  ناریا  نادراگ  لارنژ  نامز  نیمه  رد  دـش . ناتـسلگنا  ناریا و  نیب  يدادرارق  نتـسب  هطـساو  دیـسر و  هاـشیلعحتف  روضح  هب  يرجه 
لاس رد  دـندش . ندـنل  راپـسهر  ناتـسلگنا  ریفـس  یـشنم  هیروم  زمیج  یهارمه  هب  یچلیا  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم  هاـشیلعحتف  ناـمرف  هب  درک .

دادرارق نتـسب  يارب  یلزواروگرـس  ناتـسلگنا  تلود  فرط  زا  ارجاـم  نیا  بقاـعتم  درک . تـعجارم  نارهت  هـب  ناریا  هدـنیامن  يرجه   1225
ییاهدادرارق هیلک  دش  دهعتم  ناریا  تلود  نآ  بجوم  هب  هک  تسب  ياهدـهاعم  ناریا  تلود  اب  يرجه  لاس 1228  رد  دمآ . ناریا  هب  یعطق 

ناتسلگنا زور  نآ  نارادمتسایس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاوحا  نیا  مامت  اب  دنک . وغل  تسا  هتسب  ناتسلگنا  نمشد  ییاپورا  ياهتلود  اب  هک  ار 
ناتسلگنا روشک  تحلصم  عفانم و  ظفح  فورصم  ار  دوخ  ششوک  یمامت 
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نوئلپان و نیب  هک  ینامز  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـننک و  بآربشقن  ار  نوئلپان  ياههشقن  هک  دوب  نیا  اهنآ  شالت  مامت  دـندرکیم و 
. دندرک زارد  اهسور  يوس  هب  یتسود  داحتا و  تسد  اهسیلگنا  دندرک ، ینیشنبقع  نایوسنارف  تفرگرد و  گنج  هیـسور  رازت  ردناسکلا 

هتـسب نوئلپان  دـض  رب  گرزب  ياهتلود  هیداحتا  نیمـشش  هک  ینامز  نامه  رد  مینیبیم  رگا  هک  تسین  بجعت  ياـج  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اـب 
ناخ نیگرگ  لوا ، ردناسکلا  تنطلـس  نراقم  دش . دـقعنم  هیـسور  ناریا و  تلود  ود  نیب  ناتـسلگنا  رارـصا  هب  زین  ناتـسلگ  هماندـهع  دـش ،

تسد هب  ياهناهب  نانیا  تایلمع  دش . وا  دض  رب  شناردارب  شروش  ببس  مادقا  نیا  تفریذپ و  ار  هیـسور  تلود  تیامح  ناتـسجرگ  مکاح 
اب هلباقم  باـت  هک  نیگرگ  ناردارب  دـندرک . لاغـشا  ار  سیلفت  ناـخ ، نیگرگ  زا  یناـبیتشپ  ياول  تحت  سور  نایهاپـس  داد ، هیـسور  تلود 

ناریا و نیب  ياهگنج  عوقو  ببـس  هلئـسم  نیمه  دنتـساوخ و  کمک  هاشیلعحتف  زا  دـندرب و  هانپ  ناریا  رابرد  هب  دنتـشادن ، ار  یهاپـس  ناـنچ 
. دوشیم میسقت  هرود  ود  هب  هک  دش  هیسور 

تطاسو اب  دروخ و  تسکش  ناریا  دیدرگ ، متخ  يرجه  لاس 1228  رخاوا  رد  دش و  عورش  يرجه  لاس 1218  طساوا  زا  هک  لوا  هرود  رد 
تایالو همه  ناریا  تلود  نآ  بجوم  هب  هک  دـش  هتـسب  مان  نیمه  هب  ياهماندـهع  ناتـسلگ  هیرق  رد  ناریا  سور و  تلود  ود  نیب  ناتـسلگنا 

زا یکی  لاـس  نیمه  رد  درک . میلـست  هیـسور  هب  ار  ناتـسجرگ  ناتـسغاد و  شلاـط و  زا  یتمـسق  وکاـب و  دـنبرد ، ناورـش ، هـجنگ ، غاـبهرق ،
ناگرگ راپسهر  دوخ  سپس  درک . کیرحت  ناریا  اب  گنج  هب  ار  هینامیلس  مکاح  يرغشاک ، دمحم  هجاوخ  مان  هب  ناتسکرت  دودح  شیوارد 

ازریم یلو  دـمحم  هاشیلعحتف  نامرف  هب  تخادـنا . هار  هب  یگرزب  شروش  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  حولهداـس  ياهدـع  لـحم  نیا  رد  دـش و 
مدرم نیذفنتم  زا  یکی  هک  یئارق  ناخ  قحسا  يرجه  لاس 1230  رد  تشک . درک و  ریگتسد  ار  شنارای  دمحم و  هجاوخ  ناردنزام ، مکاح 

ناخ و قحـسا  دش ، هاگآ  ازریم  یلو  دمحم  هکنیمه  درک . ار  ناسارخ  مکاح  ازریم  دمحم  لزع  ياضاقت  هاشیلعحتف  زا  دوب  هیردـیح  تبرت 
هب نآ  هنماد  دندرک و  اپرب  هیردیح  تبرت  رد  ناخ  قحسا  ناگتسب  ریاس  نارسپ و  هک  دش  یشروش  ببس  لمع  نیمه  تشک و  ار  شنادنزرف 
ناخ لیعامـسا  یعطق ، مکاح  نییعت  ات  وا  ياج  هب  درک و  راضحا  ار  ازریم  یلو  دـمحم  راچان  هاشیلعحتف  دـش . هدیـشک  ناسارخ  طاقن  ریاـس 

هب يرجه  لاس 1231  رد  دینادرگ . بوصنم  ار  یناغماد 
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درک بوکرس  ار  نایشروش  تعرس  هب  دیدج  مکاح  دش ، بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  هنطلسلا  عاجش  ازریم  یلع  نیسح  هاشیلعحتف  نامرف 

مورزرا هدنامرف  اریز  دـش ، هریت  ینامثع  ناریا و  طباور  يرجه  لاس 1235  رد  درک . تعاـطا  لوبق  هب  راداو  ار  تاره  مکاـح  ازریم  زوریف  و 
ازریم سابع  هاشیلعحتف  نامرف  هب  دناسر . لتق  هب  دوب  ناریا  تیامح  تحت  هک  ار  اشاپ  قداص  درک و  ینادنز  ار  ناریا  هنطلـسلا  بیان  هدـنیامن 

یلع دـمحم  داد . تسکـش  ار  ینامثع  نایهاپـس  اهراب  هب  تفر و  شیپ  دـیزیاب  ات  تیرومأم  نیا  رد  وا  دـش و  ینامثع  تلود  اب  گنج  رومأم 
ار دادغب  تشاد  میمصت  داد و  تسکش  یتخسب  ار  اهنآ  دش و  اهینامثع  اب  گنج  مزاع  هاشنامرک  زا  نیقارع  یلاو  هاشیلعحتف  رگید  رسپ  ازریم 
نآ بجوم  هب  دش و  هتسب  ياهماندهع  ینامثع  ناریا و  نیب  مورزرا  رد  يرجه  لاس 1238  رد  تفرگ . ار  شنابیرگ  گرم  اما  دنک ، حتف  زین 

یلخاد روما  رد  تلاخد  زا  هک  دـندش  دـهعتم  تلود  ود  داد و  سپ  یناـمثع  تلود  هب  دوب ، هدرک  فرـصت  هک  ار  یطاـقن  هیلک  ناریا  تلود 
تسکش ناریا  تلود  زین  رابنیا  دش . عورش  هیـسور  ناریا و  ياهگنج  مود  هرود  يرجه   1243 لاس 1241 - زا  دننک . يراددوخ  رگیدکی 

ناوجخن و ناوریا و  هماندـهع  نیا  بجوم  هب  دـش . هتـسب  هیـسور  ناریا و  نیب  ياچنامکرت  هماندـهع  ناتـسلگنا  تلود  تطاـسو  هب  دروخ و 
تواـضق قـح  ناریا  تلود  دـش و  بلـس  ناریا  تلود  زا  رزخ  ياـیرد  رد  یناریتـشک  قـح  دـش ، میلـست  هیـسور  هب  ناـغم  تشد  زا  یتمـسق 

هیـسور تلود  هب  یگنج  تمارغ  ناونع  هب  ناموت  نویلیم  جـنپ  دـش  مزلم  اـهنیا  زا  هتـشذگ  تفریذـپ . یـسایس  ناگدـنیامن  يارب  ار  یلوسنک 
ار ازریم  ساـبع  يرجه  لاس 1267  رد  دـش . ناریا  یقرـش  ياهتمـسق  هب  فوطعم  هاشیلعحتف  هجوت  هیـسور ، اب  گنج  نایاپ  زا  دـعب  دزادرپب .

نامزنیا رد  اریز  دمآرب ، ناتـسناغفا  كاخ  هب  هلمح  ددـص  رد  هویخ  ناخ  نانامکرت و  یبوکرـس  زا  دـعب  ازریم  سابع  درک . ناسارخ  رومأم 
رد دوب . هدش  جرموجره  شوختسد  رظن  ره  زا  لیابق ، ياسؤر  نیب  یلخاد  ياهگنج  زورب  لیلد  هب  ینارد  هاش  دمحا  گرم  زا  دعب  ناتسناغفا 

لیلد هب  ناوا  نیمه  رد  دـش و  تاره  ریخـست  مزاع  ازریم  دـمحم  هب  ناسارخ  تموکح  يراذـگاو  زا  سپ  ازریم  ساـبع  يرجه  لاس 1249 
زا دوب و  لیلع  دهعیلو ، نوچ  دش . تاره  هرصاحم  رومأم  ازریم  دمحم  وا  بایغ  رد  دش و  راضحا  نارهت  هب  ازریم  سابع  هاشیلعحتف ، تلاسک 

شضرم هار  لوط  رد  دش . دهشم  راپسهر  هاشیلعحتف  هزاجا  اب  دربیم ، جنر  يرامیب 
488 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

سابع گرم  زا  سپ  تشذگرد . یگلاس  نس 47  رد  دوب  نآ  هب  التبم  اهلاس  هک  هیلک  درد  تدش  زا  دیـسر ، دهـشم  هب  نوچ  تفای و  تدش 
زا دوب ، هدرک  یچیپرـس  نآ  تخادرپ  زا  تلایا  نآ  یلاو  ازریم  یلعنیـسح  شرـسپ  هک  سراف  تایلام  يایاقب  لوصو  يارب  هاـشیلعحتف  ازریم ،

ار دوخ  یتایلام  یهدب  زا  یئزج  یغلبم  دیـسر و  ردـپ  تمدـخ  هب  ازریم  یلعنیـسح  ناشاک  کیدزن  رد  درک . تکرح  سراف  فرط  هب  نارهت 
هب نوچ  دش . ناهفـصا  مزاع  دوخ  دننک و  ینادـنز  ار  ازریم  یلعنیـسح  داد  روتـسد  هاشیلعحتف  مادـقا ، نیا  هجیتن  رد  درک . هاشیلعحتف  میدـقت 

. تشذگرد یگلاس  نس 68  رد  تنطلس  لاس  تدم 37  زا  سپ  يرجه  لاس 1250  رد  دیسر ، ناهفصا 
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  هاشیلعحتف  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

تـسشن تنطلـس  هب  لباک  رد  دومحم  شردارب  يو  زا  دـعب  هک  1800 م ). - 1792  ) تسا هاشنامز  نامزنیا ، رد  ناتـسناغفا  هاش  ناتـسناغفا :
هب دوخ  درک و  هبلغ  وا  رب  ینارد  عاجش  هاش  تسویپ ، عوقو  هب  لباک  رد  هک  یشروش  ببـس  هب  لاس 1800 م . رد  نکیل  1803 م ). - 1800)

.( 1839 م - 1809  ) دش ناتسناغفا  تخت  جات و  بحاص  رگید  راب  تخیرگ و  نادنز  زا  دومحم  هک  دیشکن  یلوط  نکیل  تسشن . تنطلس 
. تفرگ رارق  دنله  میقتسم  تیمکاح  تحت  يزنودنا  دش و  لحنم  دنله  یقرش  دنه  تکرش  لاس 1798 م . رد  يزنودنا :

رما نیا  دش و  ناتـسلگنا  یقرـش  دنه  تکرـش  یبلطهعـسوت  اب  هجاوم  ییاورنامرف ، لاس  زا 75  سپ  ایاپگنوئالآ ، هلـسلس  ناـمزنیا  رد  همرب :
. دش 1836 م . ياهگنج 1834 - بجوم 
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مود يامار  يو  نیشناج  درک . انب  ار  كوکناب  دوخ  تنطلس  نارود  رد  1809 م ). - 1783  ) تسا لوا  يامار  نامزنیا  رد  دنلیات  هاش  دنلیات :
.( 1851 م - 1824  ) تسا موس  يامار  يو  نیشناج  دش . عونمم  دنلیات  هب  كایرت  دورو  يو  نامرف  هب  هک  1824 م ). - 1809  ) تسا

تفلاخم 1912 م ). - 1644  ) درکیم تنطلس  نیچ  رد  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ :
489 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ات نوتناـک  لاس 1834 م . رد  تفای و  فیفخت  ماجنارـس  اما  دوب ، گنیم  هلـسلس  زا  رتدـیدش  زاغآ  رد  یجراخ  تراـجت  اـب  گـنیچ  هلـسلس 
. دوب زاب  یجراخ  تراجت  يور  هب  يدح 

.(. 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :
. دندرک لاغشا  مه  ار  هیروس  تراپانب  نوئلپان  طسوت  رصم  حتف  زا  سپ  يدالیم  لاس 1799  رد  نایوسنارف  هیروس :

هب هسنارف  بالقنا  ییاپورا  ياهگنج  رد  لاس 1798 م . رد  يو  1805 م ). - 1789  ) درکیم تنطلس  موس  میلس  ناطلس  ینامثع  رد  ینامثع :
اهیوسنارف لاس 1801 م . رد  دیشک . رکـشل  هیروس  هب  لاس 1799 م . رد  رصم  فرـصت  زا  دعب  نوئلپان  تسویپ . هسنارف  دض  هیداحتا  نیمود 

یناراکهظفاحم دش ، دیدجت  ینامثع  سور و  ياهگنج  لاس 1806 م . رد  دمآرد  ینامثع  فرصت  هب  رصم  رگید  راب  دندش . جراخ  رصم  زا 
. داتفا نادـنز  هب  لاس 1807  رد  دـش و  علخ  تنطلـس  زا  میلـس  ناطلـس  هجیتن  رد  دـندرک . شروش  دـندوب ، ناطلـس  تاحالـصا  فلاخم  هک 
. تسا ینامثع  ناطلـس  نیمهن  تسیب و  هک  1808 م ). - 1807  ) دنتشادرب تنطلس  هب  ار  لوا  دیمحلا  دبع  دنزرف  مراهچ  یفطـصم  نایـشروش 

موجه یتنطلـس  خاک  هب  ناگدننکهلمح  دنتـشادرب . شروش  هب  رـس  مراهچ  یفطـصم  هیلع  دیدج  تاحالـصا  نارادفرط  هک  تشذگن  يرید 
تسراخب هماندهع  دافم  هجیتن  رد  1839 م ). - 1808  ) دنتشادرب تنطلس  هب  ار  مود  دومحم  شردارب  ریگتسد و  ار  یفطصم  ناطلـس  دندرب .

لاس 1812 م.
. دـندرک شروش  لالقتـسا  ندروآ  تسد  هب  يارب  نانوی  یلاها  دومحم  نامز  رد  درک . راذـگاو  هیـسور  هب  ار  یباراسب  هیحان  ینامثع  تلود 
، دریگب سپ  نایشروش  زا  ار  زنوپولپ  هریزجهبش  زا  یتمسق  دش  قفوم  ناخ  دومحم  ناطلس  نارادرـس  زا  یکی  اشاپ  میهاربا  لاس 1826 م . رد 
، وئیراوان جیلخ  رد  لاس 1827 م . رد  سیلگنا  هیسور و  هسنارف و  ییایرد  يورین  دندشن . فرـصنم  ناینانوی  تیامح  زا  ییاپورا  لود  نکیل 

. دش عورش  لاس 1828 م . رد  هیسور  اب  گنج  درک و  داهج  مالعا  دومحم  ناطلس  دندرب . نایم  زا  ار  ینامثع  رصم و  ییایرد  يورین 
دقعنم هیـسور  اب  ار  لپونایردآ  نامیپ  هک  دـش  راـچان  یناـمثع  تلود  دنتـشذگ . بوناد  دور  زا  دـندرک و  لاغـشا  ار  یناـمور  هیـسور  ياوق 
ناطلـس نکیل  درکیم ، تساوخرد  یلاع  باـب  زا  ار  هیروس  ناـنوی ، رد  اـشاپ  میهاربا  تاـیلمع  شاداـپ  ناونع  هب  اـشاپ  یلع  دـمحم  دـیامن .

اب دومحم 
490 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ینامثع یماظن  ياوق  فرـصت  زا  ار  بلح  قشمد و  اـکع و  اـشاپ ، میهاربا  يرادرـس  هب  يرـصم  هاپـس  هجیتن ، رد  درک . تفلاـخم  اـضاقت  نیا 
لاس هیهاتوک  هماندهع  بجوم  هب  دنتفاتش . ینامثع  تلود  کمک  هب  اهسور  لاس 1832 م . رد  دندش . ریغص  يایسآ  راپسهر  دندروآردب و 

تلود دـش ، دـقعنم  هیـسور  اب  لاس  نامه  رد  هک  یـس » هلکـسا  راکنوخ   » هدـهاعم بجوم  هب  دـمآرد و  رـصم  فرـصت  هب  هیروس  1833 م .
. دنک يریگولج  هایس  يایرد  رد  هیسور  نانمشد  یگنج  ياهیتشک  دورو  زا  هک  دش  دهعتم  ینامثع 

رد نکیل  دوب ، یعرـش  لئاسم  ینید و  مولع  هب  ملاع  لـضاف و  يدرم  هک  1831 م ). - 1817  ) تسا اشاپ  دواد  قارع  نامزنیا  ياـشاپ  قارع :
. دش رانکرب  دوخ  ماقم  زا  ینامثع  تلود  طسوت  تهج  نیمه  هب  دوب . هداراتسس  سفنلا و  فیعض  يدرف  دوخ  ورملق  هرادا 

ناریو ار  نایعیش  سدقم  نکاما  درک و  جارات  ار  البرک  رهـش  زیزعلا ، دبع  نبا  دوعـس  1801 م ).  ) يرجه لاس 1216  رد  يدوعس : ناتسبرع 
ناوریپ زا  یکی  تسد  هب  هیعرد  عماج  دجـسم  رد  ماجنارـس  دوخ  هناراکتیانج  لامعا  شاداپ  هب  زیزعلا  دبع  تشک . ار  هنکـس  رثکا  تخاس و 

حتف هـب  يو  1813 م ). - 1803 .( ) ق ه .  1229 - 1218  ) تسـشن ردپ  ياج  هب  زیزعلا  دبع  نبا  دوعـس  شرـسپ  دش و  هتـشک  هعیـش  بهذـم 
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. داد طسب  رمحا  رحب  ات  سراف  جیلخ  زا  رگید  يوس  زا  ماش و  ات  یفرط  زا  ار  دوخ  ورملق  دش و  لیان  ناتـسبرع  هریزجهبـش  زا  یمهم  تمـسق 
رومأم ار  اشاپ  یلع  دمحم  ینامثع ، ناطلـس  هجیتن  رد  تخادنا . هبطخ  زا  ار  ینامثع  ناطلـس  مسا  تخاس و  عونمم  ار  هسدقم  نکاما  ترایز 

نبا هلا  دبع  شرـسپ  تشذگرد و  دوعـس  رادوریگ  نیمه  رد  دش و  جراخ  زیزعلا  دبع  فرـصت  زا  فئاط  هکم و  هنیدم و  درک ، وا  یبوکرس 
رادرس نیا  نامرف  هب  دیدرگ . يرـصم  رادرـس  اشاپ  میهاربا  بولغم  هک  1817 م ). - 1814 .( ) ق 1233 ه . - 1229  ) دش ردپ  نیشناج  دوعس 
مادعا هب  موکحم  رهـش  نیا  رد  دندومن و  لوبمالـسا  هناور  ار  اهنآ  سپـس  دندش و  رـصم  راپـسهر  شاهداوناخ  قافتا  هب  دوعـس  نبا  هلا  دبع 

مود هرود  سـسؤم  تفاـی . ناـیاپ  دوعـس  لآ  تلود  لوا  هرود  تهج  نیمه  هب  دـمآرد . تراـسا  هب  دوعـس  نبا  يراـشم  شردارب  دـیدرگ و 
تلود تختیاپ  ضایر  يو  يرادـمامز  نارود  رد  1833 م ). - 1819 .( ) ق 1249 ه . - 1235  ) تسا هلا  دبع  نبا  یکرت  دوعس ، لآ  هلـسلس 

تسد هب  ار  روما  مامز  نمحرلا  دبع  نبا  يراشم  يو ، ندش  هتشک  زا  دعب  دش . دوعس  لآ 
491 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تفرگ تسد  هب  ار  روما  ماـمز  لـصیف  دـش و  هتـشک  یکرت  نبا  لـصیف  طـسوت  دوـبن و  زور  زا 40  شیب  يو  يرادـمامز  تدـم  هک  تـفرگ 
.( 1839 م - 1833 .( ) ق 1255 ه . - 1249)

هب 1856 م ). - 1805  ) يرجه  1273 زا 1220 - يو  يرادمامز  تدم  تسا . ناطلس  نبا  دیعـس  شرـسپ  دیعـس  نبا  دمحا  نیـشناج  نامع :
. دیماجنا لوط 

تلآ تقیقح  رد  دوخ  هلاس  تنطلس 47  نارود  رد  هک  1806 م ). - 1749  ) تسا ملاع  هاش  نامزنیا ، رد  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :
هاش درک و  فرصت  ار  یلهد  رداق ، مالغ  مان  هب  نانزهار  ياسؤر  زا  یکی  ماجنارس  دوب . ناتسلگنا  یقرش  دنه  تکرـش  ياسؤر  ارما و  تسد 

ربکا شرسپ  يو  نیـشناج  تفرگ . هدهع  هب  ار  ملاع  هاش  ناج  ظفح  یقرـش  دنه  تکرـش  لاس 1803 م . رد  دیدرگ . روک  ریگتـسد و  ملاع 
.( 1837 م - 1806  ) تسا مود  هاش 

اقیرفا

لاـس ناـمه  رد  هک  دـندرکیم  تموـکح  ریازجلا  رد  لقتـسم  تروـص  هب  اـهياد  ریازجلا ، رد  1830 م ).  ) يرجه لاس 1246  اـت  ریازجلا :
. دیدرگ نایوسنارف  يزوریپ  هب  رجنم  دش و  زاغآ  يریازج  رداقلا  دبع  اب  هسنارف  گنج  يدوزب  دمآرد و  اهیوسنارف  فرصت  هب  ریازجلا 

درک و ادـیپ  قـنور  سنوـت  نارود  نیا  رد  هـک  1814 م ). - 1782  ) تسا هدومح  ینیـسح ، هلـسلس  زا  سنوت  ناـمزنیا  ياورناـمرف  سنوت :
سنوــت نارود  نـیا  رد  1824 م ). - 1814  ) دـش يو  نیـشناج  دوـمحم  شرـسپ  هدوـمح  زا  دـعب  تفاـی . هعـسوت  یناـگرزاب  يزرواـشک و 

لیمحت دومحم  هب  دوب ، تلود  دـمآرد  مهم  عبانم  زا  هک  ار  ینزایرد  عطق  ییاپورا  لود  هک  ینعم  نیا  هب  دـش . یـساسا  تارییغت  شوختـسد 
. دندرک

رابگنز هب  ار  دوخ  تختیاـپ  لاس 1832 م . رد  تشاد ، مان  ناطلـس  نبا  دیعـس  هکنآ  ياورنامرف  نامع  تلود  ندش  فیعـض  زا  دعب  رابگنز :
. درک لقتنم 

يدیدج هرود  يو  ندمآ  راک  يور  اب  هک  1822 م ). .( ) ق 1238 ه .  ) تسا نمحرلا  دبع  نامزنیا  رد  شکارم  يافرش  ياورنامرف  شکارم :
. دندرک راید  نآ  راپسهر  ریازجلا  فرصت  يارب  ییورین  اهیوسنارف  1830 م ) . ) ق لاس 1246 ه . رد  دمآ . دوجو  هب  شکارم  خیرات  رد 

نیمزرس نیا  لاس 1417 م . رد  لوا  ناخ  میلس  ناطلس  طسوت  رصم  ریخست  زا  دعب  رصم :
492 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هینطنطـسق زا  هک  یناـیاشاپ  تردـق  ماجنارـس  اـت  تشاد  همادا  عـضو  نیا  نرق  هس  بیرق  دـش و  یناـمثع  نارادـنامرف )  ) نانیـشناشاپ زا  یکی 
یلع دمحم  روشک  نآ  نیطالس  سپس  اهویدخ و  هلـسلس  سـسؤم  تفرگ . رارق  کیلامم  ياه  ریما )  ) گیب تردق  ذوفن و  تحت  دندمآیم 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 331 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هکنآ زا  سپ  تفر و  رـصم  هب  درکیم و  تمدـخ  یناـمثع  نوشق  رد  هک  دوب  یناـبلآ  یلاـها  زا  يزابرـس  يو  داـیز  لاـمتحا  هب  تسا . اـشاپ 
ددص رد  هچرگا  ینامثع  تلود  دسانشب . رصم  ياشاپ  ای  یلاو  ار  يو  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ینامثع  ناطلـس  دندرک ، كرت  ار  رـصم  اهیوسنارف 
امسر لاس 1805 م . رد  يو  دش . اشاپ  یلع  دـمحم  تساوخرد  میلـست  راچان  دـشن و  قفوم  هار  نیا  رد  دوب ، رـصم  رب  دوخ  طلـست  رارقتـسا 

ینامثع تلود  ياضاقت  ربانب  لاس 1811 م . رد  دومن . يداصتقا  يرادا و  تاحالـصا  هلـسلس  کی  هب  تردابم  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردق 
دـمآرب و تیرومأم  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  اشاپ  میهاربا  هک  درک  اهیباهو  یبوکرـس  رومأـم  اـشاپ  میهاربا  دوخ  رـسپ  یهدـنامرف  هب  یهاـپس 
، دندوب هتشادرب  شروش  هب  رس  هک  ناینانوی  گنج  هب  ار  اشاپ  میهاربا  ینامثع  تلود  ياضاقت  هب  راب  نیمود  يارب  درک . بوکرـس  ار  اهیباهو 

يرگید طاقن  يرصم  نایهاپس  ترک ، هریزج  فرصت  رب  نوزفا  دمآرد . اشاپ  میهاربا  فرصت  هب  ترک  هریزج  لاس 1823 م . رد  هک  داتسرف 
ریاس ترک  هریزج  يانثتـسا  هب  رابجالاب  اهیرـصم  هسنارف ، هیـسور و  ناتـسلگنا و  هلخادـم  تلع  هب  نکیل  دـندروآرد  دوخ  فرـصت  هب  زین  ار 

يراذگاو زا  دوب ، هداد  اشاپ  یلع  دمحم  هب  هک  یلوق  فالخرب  ینامثع  ناطلـس  نوچ  رادوریگ  نیمه  رد  دـندرک ، كرت  ار  یفرـصتم  طاقن 
نایهاپس وا  درک و  ماش  هناور  یهاپـس  اشاپ  میهاربا  یهدنامرف  هب  اشاپ  یلع  دمحم  لاس 1831 م . رد  درک ، يراددوخ  يو  هب  ماش  تموکح 

ود نآ  نیب  اـپورا  گرزب  لود  ددـجم  هلخادـم  رثا  رب  هک  دـمآرب  هینطنطـسق  هب  هلمح  ددـص  رد  درک و  بولغم  لاـس 1832 م . رد  ار  كرت 
لاس 1833 م. رد  دیدرگ و  رارقرب  حلص 

. دش راذگاو  یلع  دمحم  هب  ماش  تموکح 

اپورا

هب اتقوم  درک و  ادـج  ناملآ  زا  ار  شیرتا  تخادـنارب و  ار  مور  سدـقم  يروتارپما  لاس 1806 م . رد  تراپانب  نوئلپان  نامزنیا  رد  ناـملآ :
. داد همتاخ  سورپ  شیرتا و  تباقر 

493 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
مـشخ ندـش  هتخیگنارب  ثعاـب  دـش ، لیکـشت  شیرتا  ذوـفن  تحت  نـیو و  هرگنک  طـسوت  1815 م . لاـس 1814 - زا  هک  یناـملآ  هیداـحتا 

روتارپما تسناد . ناملآ  ياهـشروش  نارود  ار  1850 م . ياهلاس 1815 - نیب  هرود  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  دـیدرگ . ناملآ  ناتـسرپنهیم 
.( 1888 م - 1831  ) تسا موس  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاش  ناملآ و 

لاس رد  دوب . هسنارف  ریبک  بـالقنا  اـب  نراـقم  وا  تموکح  1835 م ). - 1804  ) تسا مود  سیـسنارف  ناـمزنیا  رد  شیرتا  روتارپما  شیرتا :
، دوب هدـش  لیکـشت  نوئلپاـن  هیلع  هک  ياهیداـحتا  هب  لاـس 1813 م . رد  دروآرد و  نوئلپاـن  جاودزا  هـب  ار  زیئوـل  يراــم  شرتـخد  1810 م .

هیداحتا سدقم و  هیداحتا  رب  خینرتم  شفورعم  مظعا  ردص  يو و  دوب . وا  هدهع  هب  نیو  هرگنک  تسایر  1815 م . لاس 1814 - زا  تسویپ .
. دنتشاد طلست  یناملآ 

گنج نالعا  ناتسلگنا  هب  ایناپـسا  لاـس 1804 م . رخاوا  رد  1808 م ). - 1788  ) تسا مراهچ  سولراک  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاشداپ  ایناپـسا :
مدع ببـس  هب  دندش . ایناپـسا  دراو  لاس 1807 م . رد  يوسنارف  نازابرـس  دروخ . تسکـش  راـگلافارت  گـنج  رد  لاـس 1805 م . رد  داد و 

هک دیشکن  یلوط  درک . افعتـسا  تنطلـس  زا  متفه  دنانیدرف  شرـسپ  عفن  هب  راچان  سولراک  تسویپ . عوقو  هب  ییاتدوک  مدرم ، هدوت  تیاضر 
يو تشادرب . ایناپسا  تنطلس  هب  1813 م ). - 1808  ) ار تراپانب  فزوژ  دوخ  ردارب  درک و  افعتسا  هب  راداو  ار  رـسپ  ردپ و  تراپانب ، نوئلپان 

يرید تشگزاب و  دوخ  تنطلـس  هب  لاس 1814 م . رد  متفه  دـنانیدرف  داد . ناشن  یتیافکیب  دوخ  زا  ماقم  ودره  رد  اما  دوب ، مه  لـپان  هاـش 
شروش هب  رس  راب  نیدنچ  ناهاوخیدازآ  درک . يرادفرط  دادبتـسا  عاجترا و  زا  شدوجو  مامت  اب  درک و  وغل  ار  یـساسا  نوناق  هک  تشذگن 
هزینرـس روز  هسنارف و  تیامح  اب  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  داد ، رد  نت  یـساسا  نوناق  يرارقرب  هب  لاس 1820 م . رد  هاش  تبقاع ، دنتـشادرب .
ایناپـسا يو  تنطلـس  نارود  رد  تخادـنارب . ار  يدازآ  عونره  درک و  وغل  ار  یـساسا  نوناق  لاس 1823 م . رد  رگید  راب  يوسنارف  ناـیهاپس 
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مود لـبازیا  شرتـخد  زا  يرادـفرط  هب  ناـهاوخیدازآ  يو  گرم  زا  دـعب  داد . تسد  زا  یبونج  یلامـش و  ياـکیرما  رد  ار  دوخ  تافرـصتم 
فورعم نایسولاک  ياهگنج  هب  هک  یگداوناخ  ياهگنج  هلسلس  کی  هجیتن  رد  دندش . عمج  وا  ردارب  سولراک  رود  نیعجترم  دنتـساخرب و 

تنطلس هب  مود  لبازیا  شرتخد  دنانیدرف ، زا  دعب  داد . يور  تسا ،
494 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دـش و هجاوم  سولراک  نود  شیومع  تفلاخم  اب  مود  لبازیا  تفرگ . هدـهع  هب  ار  وا  تنطلـس  تباین  شردام  1868 م ). - 1833 . ) تسشن
. دش هدناشنورف  شروش  نکیل  دنتشادرب ، شروش  هب  رس  لبازیا  هیلع  لاس 1833 م . رد  سولراک  نارادفرط 

رب 1820 م ). - 1760  ) درکیم تنطلس  مود  جروج  نیشناج  هون و  موس  جروج  ناتسلگنا  رد  هاشیلعحتف  تنطلـس  نارود  نراقم  ناتـسلگنا :
هدش زیمآنونج  تالمح  شوختسد  لاس 1780 م . زا  هک  جروج  دمآ . دوجو  هب  اکیرما  بالقنا  ثرون  تلود  جروج و  نشخ  تسایـس  رثا 

رد يو  م )  1830 - 1820  ) تسـشن تنطلـس  هب  مراهچ  جروج  شرـسپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  یلکب  يدـالیم  لاـس 1810  رد  دوب ،
. دوب عبطلا  یند  قالخالا و  دساف  يدرم  تهجره  زا  تشاد . هدهع  هب  ار  تنطلـس  تباین  1820 م . لاس 1811 - زا  شردپ  یگناوید  نارود 

تنطلـس هب  موس  جروج  رـسپ  نیموس  مراهچ ) مویگ   ) مراـهچ ماـیلیو  شردارب  يو  زا  دـعب  دنتـشاد . ترفن  وا  زا  مدرم  هماـع  تلع  نیمه  هب 
.(. 1837 م - 1830  ) تسشن

هرگنک داد . مان  رییغت  هنرآوبود ، نژوا  تنطلـس  تباین  نوئلپان و  تنطلـس  تحت  اـیلاتیا  روشک  هب  لاس 1805 م . رد  ایلاتیا  يروهمج  اـیلاتیا :
يدرابمول و تکلمم  ادـحتم  ایدرابمول  یـسنو و  نکیل  دـینادرگزاب ، نوئلپان  نامز  زا  لبق  هب  ابیرقت  ار  ایلاتیا  عضو  1815 م ). - 1814  ) نیو

. دنداد لیکشت  شیرتا  يربهر  تحت  ار  یسنو 
هب م . لاس 1813  رد  کـیزپیال  گـنج  زا  لـبق  یکدـنا  يو  تسا . 1825 م ). - 1806 « ) 2  » فزوی نایلیمیـسکام  « 1  » ایراواب هاش  اـیراواب :

. داد تسد  زا  ار  دوخ  تافرصتم  زا  يرادقم  1815 م ). - 1814  ) نیو هرگنک  رد  تسویپ . نیدحتم 
دنله هب  ار  کیژلب  لاس 1815 م . سیراپ  هماندهع  بجوم  هب  درک . دوخ  ورملق  همیمض  ار  کیژلب  نیمزرس  هسنارف  لاس 1797  رد  کیژلب :

زا لوا  دلوپوئل  لاس 1831 م . رد  دومن . مالعا  ار  دوخ  لالقتسا  درک و  مایق  لوا  مایلیو  هیلع  کیژلب  لاس 1830 م . رد  تشاذگاو .
______________________________

نآ تختیاـپ  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 70  شیب  پلآ . مهوب و  تاـعافترا  نیب  ناـملآ  بونج  رد  تسا  ياهیحاـن  اـیراواب  (. 1)
. تسا خینوم 

 Maksimilian Yosef (. 2)
495 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.(. 1865 م - 1831  ) دش باختنا  یهاشداپ  هب  سکاس  نادناخ 
. تسا نراقم  هسنارف  ریبک  بالقنا  اب  يو  تنطلس  1835 م ). - 1792  ) تسا مود  سیسنارف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  مهوب و  هاش  مهوب :

. تشاد تکرش  موس  يوردپ  شرهوش  اب  تنطلس  رد  هک  1816 م ). - 1777  ) تسا لوا  يایرام  هکلم  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاشداپ  لاـغترپ :
ناژ شرسپ  ینارحب  هرود  نیا  رد  دیناشک و  نونج  هب  ار  وا  راک  هسنارف  ریبک  بالقنا  زا  سرت  شرهوش و  گرم  دراد  ترهش  هک  يروط  هب 

تخسرس نافلاخم  زا  یکی  مشش  ناژ  دیماجنا . لوط  هب  1826 م . زا 1816 - يو  تنطلس  نارود  تفرگ . هدهع  هب  ار  تنطلـس  تباین  مشش 
رد اهیوسنارف  لاس 1807 م . رد  تسویپ . تفرگ ، لکـش  اپورا  رد  هسنارف  هیلع  هک  ییاههیداحتا  هب  تلع  نیمه  هب  دوب . هسنارف  ریبک  بالقنا 

اپرب نیمزرـس  نامه  رد  ار  دوخ  رابرد  ناژ  درک . رارف  لیزرب  روشک  هب  شاهداوناخ  قافتا  هب  ناژ  لاس  نامه  رد  دندرک و  هدایپ  ورین  لاغترپ 
لیزرب راپسهر  رگید  راب  لاس 1824 م . رد  بوشآرپ  ینارحب و  ینارود  ندـنارذگ  زا  سپ  تشگزاب و  لاـغترپ  هب  لاس 1821 م . رد  درک .

هک وردپ  ماجنارس  دمآ . دوجو  هب  وا  ینیشناج  رس  رب  یتالکـشم  يو  گرم  زا  دعب  تشذگرد . لاس 1826 م . رد  دش و  نیشنهشوگ  دش و 
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لاس رد  هک  لوا  يوردپ  رتکچوک  ردارب  لگیم ، ههرب  نیا  رد  درک . افعتسا  مود  يایرام  شرتخد  عفن  هب  دوب ، هدش  ملـسم  زرحم و  شتنطلس 
تیامح اب  درک و  لوبق  دوخ  يارب  ار  تنطلـس  لاس 1828 م . رد  دوب  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  دوخ  هدازردارب  مود  يایرام  یتسرپرـس  1826 م .
تیامح زا  رادروخرب  لوا و  يوردـپ  نامرف  تحت  هک  هاوخیدازآ  ياـهورین  هیلع  وجارجاـم  بلطبوشآ و  رـصانع  یعاـجترا و  ياههتـسد 
لاغترپ رد  هدربمان  ثداوح  هک  یتدم  رد  درک . كرت  ار  لاغترپ  تسکش ، لمحت  زا  دعب  دیگنج  1834 م . لاس 1832 - زا  دندوب ، ناتسلگنا 

هب ناتسلگنا  تلود  تیامح  اب  لاس 1834 م . رد  لگیمرب  ناهاوخیدازآ  يزوریپ  زا  دعب  دربیم و  رس  هب  ناتـسلگنا  رد  ایرام  تشاد ، نایرج 
. تفایزاب ار  دوخ  تنطلس  تشگزاب و  لاغترپ 

یئول هب  کمک  روظنم  هب  ییاپورا  ياـهروشک  هب  يو  1797 م ). - 1786  ) تسا مود  ملهلیو  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاـشداپ  سورپ :
ملهلیو کیردرف  يو  نیشناج  تسج . تکرش  هسنارف  ریبک  بالقنا  اب  طابترا  رد  ناییاپورا  هیلوا  ياهگنج  رد  تسویپ و  مهدزناش 

496 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دروخ و تسکـش  انیرد  یلو  تسویپ ، تراپانب  نوئلپان  دض  رب  هیداحتا  نیموس  هب  سورپ  لاس 1806 م . رد  1840 م ). - 1797  ) تسا موس 

تلایا 1815 م ). - 1814  ) نیو هرگنک  تسویپ . نیدحتم  هب  لاس 1813 م . رد  داهن . ندرگ  تیزلیت  نیگنس  تاجردنم  هب  لاس 1807 م . رد 
. درک راذگاو  سورپ  هب  ار  یبرغ  ناتسهل  یبرغ و  سورپ  یلافتسو ، نیار ،

ياهگنج رد  تسا . متفه  نایتسیرک  نیـشناج  رـسپ و  هک  1839 م ). - 1808  ) تسا مشـش  کیردرف  كرامناد  نامزنیا  هاشداپ  كرامناد :
دیدرگ ببس  هلئسم  نیمه  درک و  تفلاخم  فرطیب  ياهیتشک  رب  ناتسلگنا  تراظن  اب  یلو  دنام ، فرطیب  كرامناد  هسنارف ، ریبک  بالقنا 

لاس 1807 م. رد  دوش . روهلمح  كرامناد  ناگوان  هب  لاس 1801 م . رد  ناتسلگنا  هک 
دحتم تراپانب  نوئلپان  اب  راچانب  کیردرف  دـندرب ، هلمح  كرامناد  تختیاپ  گاـهنپک  هب  هدرک ، ضقن  ار  كراـمناد  یفرطیب  اـهسیلگنا ،

ار نآ  هدومن ، ادج  كرامناد  زا  ار  ژورن  روکذم ، هرگنک  ناگدـننادرگ  1815 م ). - 1814  ) نیو هرگنک  رد  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  دش و 
. دندرک دئوس  ورملق  همیمض 

لاس 1799 م. رد  يو  1801 م ). - 1796  ) تسا لوا  لواپ  نامزنیا  رد  سور  رازت  هیسور :
تـسایس دیـشک و  رانک  ار  دوخ  دـش و  نامیـشپ  لاس  نامه  رد  یلو  درک ، تکرـش  دـمآ ، دوجو  هب  هسنارف  هیلع  هک  ياهیداـحتا  نیمود  رد 

لاس 1800 م. رد  تفرگ . شیپ  ار  یفرطیب 
عانتما ندرک  افعتـسا  زا  هک  یماگنه  دـندرک . هئطوت  وا  علخ  يارب  نایرابرد  دیـسر . نونج  دحرـس  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  لداعت 

. تسا هتشاد  تکرش  لوا  ردناسکلا  شرسپ  تیانج  نیا  رد  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  هک  دندرک  هفخ  ار  وا  دومن 
تسویپ نیدحتم  هب  تراپانب  نوئلپان  هیلع  لاس 1805 م . رد  1825 م ). - 1801  ) تسشن تخت  هب  شردپ  ندش  هتشک  زا  دعب  لوا  ردناسکلا 

.( 1815 م - 1814  ) نیو هرگنک  رد  درک . حلص  نوئلپان  اب  تیزلیت  رد  لاس 1807 م . رد  دروخ و  تسکش  گنالدیرف  زیتلرتسا و  دربن  رد  و 
لاس رد  دیورگ . یعاجترا  يدادبتـسا و  تموکح  هب  تفرگ و  رارق  شیرتا  مظعا  ردص  خـینرتم  ياههتفگ  ریثأت  تحت  يو  تسج . تکرش 

رد ناتسجرگ و  لاس 1801 م . رد  وا  تنطلـس  نارود  رد  دیگنج . ناریا  ینامثع و  ياهتلود  اب  داهن . ناینب  ار  سدقم  داحتا  ساسا  1815 م .
يالوکین يو  زا  دعب  دیدرگ . هیسور  همیمض  دنالنف  لاس 1809 م .

497 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ياپورا هیـسور و  یبالقنا  ياهتـضهن  ندرک  هفخ  يارب  درک و  تموکح  دادبتـسا  تیاهن  رد  و  1855 م ). - 1825  ) تسشن تنطلـس  هب  لوا 

شروش تفرگ . رظن  ریز  ار  مدرم  یـصوصخ  یگدنز  یفخم ، سیلپ  روسناس و  زا  هدافتـسا  اب  داد . ناشن  دوخ  زا  ار  شـشوک  تیاهن  یقرش 
. تخاس یغلم  ار  ناتسهل  یساسا  نوناق  دناشنورف و  ار  ناتسهل  1831 م . ياهلاس 1830 -

یلو تفر  یندراس  هب  شردارب  هارمه  لاس 1798 م . رد  1821 م ) - 1802  ) تسا لوا  لئوناما  روتکیو  نامزنیا  رد  یندراس  هاش  یندراس :
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علخ تنطلـس  زا  هجیتن  رد  دش . اپرب  یـشروش  دومن ، یچیپرـس  یـساسا  نوناق  ياطعا  زا  نوچ  دـیدرگ و  وا  نیـشناج  يو  يافعتـسا  زا  سپ 
.( 1849 م - 1821  ) دش وا  نیشناج  تربلآ  لراش  دیدرگ و 

لاس 1796 م. رد  هک  یماگنه  1809 م ). - 1792  ) درکیم تنطلس  مراهچ  واتسوگ  دئوس  روشک  رد  هاشیلعحتف  تنطلـس  نارود  رد  دئوس :
دض رب  نیفلتؤم  هب  یجراخ  تسایس  رد  تفرگ . شیپ  رد  يدادبتسا  یعاجترا و  یتسایس  داد و  رییغت  ار  تلود  يارزو  دیـسر ، غولب  نس  هب 
لاس رد  هسنارف  اب  تیزلیت  حلص  لابند  هب  اهـسور  دندرک و  لاغـشا  ار  دئوس  ینارموپ  اهیوسنارف  ابقاعتم  1800 م ).  ) تسویپ تراپانب  نوئلپان 
دعب درک . يریگهرانک  هب  روبجم  ار  واتسوگ  یسایس ، ياهتسکش  یغامد و  لداعت  مدع  يأر و  دادبتسا  دندش . فرـصتم  ار  دنالنف  1808 م .

نآ بجوـم  هب  هک  ار  يدـیدج  یـساسا  نوناـق  و  1818 م ). - 1809  ) تسـشن تنطلـس  هب  مهدزیـس  لراک  تنطلـس  زا  يو  يریگهرانک  زا 
. تخاس دوخ  ثراو  ار  مهدراهچ ) لراک  ادـعب   ) يوسنارف لاشرام  تودانرب  لاس 1810 م . رد  درک . لوبق  دشیم ، دودـحم  هاش  تارایتخا 

دئوس رب  رضاح  رصع  ات  نآ  فالخا  هک  تسا  ياهلسلس  سـسؤم  يو  1844 م ). - 1818  ) تسشن تنطلـس  هب  مهدراهچ  لراک  يو  زا  دعب 
هجوت دروم  دوب  هتـشاذگ  یقاب  يدایز  ياهتداشر  دوخ  زا  نوئلپان  تاحوتف  اـهگنج و  رد  هک  يوسنارف  لاـشرام  توداـنرب  دـنراد ، تنطلس 

، تشادن يدنزرف  نیا  رب  افاضم  دش و  تنطلـس  رادهدـهع  تلوهک  نس  رد  مهدزیـس  لراک  هکینامز  تلع  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  اهیدـئوس 
. دندیزگرب وا  ینیشناج  هب  ار  تودانرب  اهیدئوس 

زاب دـئوس  هب  ار  ینارموپ  دـنالنف و  1815 م ). - 1814  ) نیو هرگنک  تسویپ . نوئلپاـن  هیلع  نیفلتؤم  هب  دـئوس  رگید  راـب  لاس 1813 م . رد 
. دادن

498 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دحتم راـبجالاب  اـینوله  يروهمج  ناونع  تحت  ار  سیوس  نیمزرـس  اـهیوسنارف  لاـس 1798 م . رد  هسنارف  ریبـک  بـالقنا  هرود  رد  سیوس :

. دش هتخانش  فرطیب  هشیمه  يارب  سیوس  لاس 1815 م . سیراپ  هدهاعم  بجوم  هب  دنتخاس .
. تسا لوا  دنانیدرف  نامزنیا  رد  هناگود ) ياهلیسیس   ) لپان لیسیس و  هاش  لپان : لیسیس و 

لیسیس رد  مراهچ و  دنانیدرف  مان  تحت  لپان  رد  وا ، تشذگرد  زا  دعب  هک  تسا  ایناپسا  هاشداپ  موس  سولراک  رسپ  يو  1825 م ). - 1816)
. تسشن تنطلس  هب  موس  دنانیدرف  ناونع  هب 

هاش و دندرک . لاغـشا  لاس 1799 م . رد  ار  لـپان  اـهیوسنارف  تسویپ . هسنارف  هیلع  ییاـپورا  هیداـحتا  نیمود  هب  لاس 1798 م . رد  دـنانیدرف 
نامرف هب  نامز  نیمه  رد  تسویپ و  تراپانب  نوئلپاـن  هیلع  موس  هیداـحتا  هب  راـب  نیمود  يارب  لاس 1805 م . رد  دندرک . رارف  لیـسیس  هکلم 

. دمآرد وا  فرصت  هب  اددجم  لپان  لاس 1815 م . رد  تخیرگ  لیـسیس  هب  رگید  راب  دنانیدرف  داتفارب و  لپان  نوبروب  هخاش  تراپانب  نوئلپان 
. داد همادا  ار  شردپ  یعاجترا  شور  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  هک  1830 م ). - 1825  ) تسا لوا  يوکسچنارف  شرسپ  يو  نیشناج 

. دوب روجف  قسف و  زکرم  ظاحل  ره  هب  تشاد و  مات  تیفورعم  یهابت  داسف و  رظن  زا  وکسچنارف  رابرد 
يامنهار ناتـسبرص  تسرپنهیم  لجر  ژرژاراک ، هک  دـش  اپرب  یـشروش  یناـمثع  ناـکرت  هیلع  ناتـسبرص  رد  لاس 1804 م . رد  ناتـسبرص :

هب م . لاس 1808  رد  دـندش . هتـشک  هثداـح  نیا  رد  اـهکرت  زا  يداـیز  دادـعت  درک و  فرـصت  ار  دارگلب  لاس 1806 م . رد  دوب . نایـشروش 
اب هیـسور  حلـص  زا  سپ  دـیگنج و  اهینامثع  اب  اهـسور  زا  يرادـفرط  هب  1812 م . لاس 1809 - زا  دـش و  باختنا  اهبرـص  یثوروم  تساـیر 

شولیم وا  بایغ  رد  تخیرگ . شیرتا  هب  دوخ  ناج  ظفح  يارب  يو  دندرک . اهر  ار  وا  یناسنا  یقالخا و  نیزاوم  فالخرب  اهسور  ینامثع ،
ار ینامثع  لاس 1829 م . رد  هیسور  دمآرب . ژرژاراک  نتـشک  ددص  رد  لاس 1817 م . رد  دش و  نایشروش  ربهر  لاس 1815 م . رد  چیونربا 

تیمـسر هب  ار  شولیم  یثوروم  تموکح  ینامثع  تلود  تلع  نیمه  هب  دنک ، نیمـضت  ار  ناتـسبرص  يراتخمدوخ  هک  داد  رارق  راشف  تحت 
. تخانش

یشکرکشل هب  رجنم  ناتسلگنا  هب  هلمح  يارب  تراپانب  نوئلپان  هشقن  نامزنیا  رد  هسنارف :
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499 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
رصم لحاس  رد  هک  ار  هسنارف  ياهیتشک  ناتسلگنا  ییایرد  يورین  یلو  دش  زوریپ  مارها  دربن  رد  هک  دنچره  دش . رـصم  هب  وا  لاس 1798 م .

یلخاد ياهیناماسبان  جرموجره و  ندرب  نایم  زا  يارب  هسنارف  هریدمتئیه  ياضعا  زا  یکی  مایا  نیمه  رد  درب . نیب  زا  دندوب ، هتخادـنا  رگنل 
ار توعد  زین  نوئلپان  درک . توعد  سیراپ  هب  ار  وا  هناـیفخم  هداـتفا  نوئلپاـن  تیبوبحم  تردـق و  زا  هدافتـسا  رکف  هب  داـسف ، زا  يریگولج  و 
تخادـنارب و ار  هریدـمتئیه  تموکح  درک و  اتدوک  دوخ  یماظن  نارای  کمک  هب  دـش و  سیراـپ  مزاـع  رـصم  زا  اـفخ  رد  درک و  تباـجا 

نوئلپاـن یلوسنک  تموکح  دوب . نآ  لوا  لوسنک  زین  دوخ  هک  داد  لیکـشت  هریدـمتئیه  ياـجب  لوسنک  هس  زا  بکرم  یلوـسنک  تموـکح 
شمارآ ناهاوخ  هک  مدرم  دوب ، هدش  هسنارف  بیـصن  تدـم  نیا  رد  هک  یتاحوتف  یلخاد و  تاحالـصا  رثا  رب  تفای . همادا  لاس  راهچ  بیرق 

مالعا ایلاتیا  هاشداپ  ار  دوخ  لاس 1805 م . رد  نوئلپان  دندیزگرب . يروتارپما  هب  لاس 1804 م . رد  ار  نوئلپان  تامدخ ، نیا  ساپ  هب  دندوب ،
نامز نیمه  رد  دیدرگ و  لیکـشت  نوئلپان  هیلع  سورپ  دـئوس و  هیـسور ، شیرتا ، ناتـسلگنا ، تکرـش  اب  موس  داحتا  لاس  نامه  رد  تشاد .

رد ار  هیـسور  لاـس 1807 م . رد  دروآرد و  ياــپ  زا  ار  سورپ  اــنیرد ، لاـس 1806 م . رد  داد و  تسکـش  زتـیلرتسا  رد  ار  شیرتا  نوئلپاـن 
قلطم ياورنامرف  ار  يو  دـیدرگ ، دـقعنم  لاس  نامه  رد  هیـسور  رازت  ردـناسکلا  نوئلپاـن و  نیب  هک  تیزلیت  حلـص  داد . تسکـش  دـنالدیرف 

نوئلپان دوب . هدرب  ردب  ملاس  ناج  ناتسلگنا  يو  نانمشد  مامت  نایم  زا  اهنت  درک . حلص  دئوس  اب  لاس 1808 م . رد  تخاس . اپورا  هراق  نانعلا 
ایناپسا تلود  نکیل  درک ، روشک  نیا  حتف  رومأم  ار  دوخ  نارادرس  زا  رفن  دنچ  هدرک  هدافتـسا  ایناپـسا  یلخاد  تابالقنا  زا  لاس 1808 م . رد 

يوسنارف نازابرس  زا  نت  رازه  زا 300  شیب  نوخ  نتخیر  تمیق  هب  حتف  نیا  هک  درک  طوقس  ایناپسا  ماجنارـس  یلو  درک ، تمواقم  یتخـسب 
. دیدرگ لیکشت  وا  هیلع  فلاخم  لود  فرط  زا  مجنپ  هیداحتا  دوب  هدمآ  ایناپسا  هب  دوخ  تراپانب ، نوئلپان  هک  مایا  نیمه  رد  دش . مامت 

نآ بجوـم  هب  هک  درک  رداـص  یناـمرف  تخاـس و  هسنارف  همیمـض  ار  شیرتا  زا  یتمـسق  درک و  فرـصت  ار  نیو  رهـش  تعرـس  هب  نوئلپاـن 
فورعم يرب  هرـصاحم  هب  هک  مادـقا  نیا  دـننک . تعنامم  دوخ  ردانب  هب  ناتـسلگنا  ياهیتشک  دورو  زا  وا  هدـناشنتسد  اـی  تسود  ياـهتلود 

روشک نآ  تاعونصم  شورف  ناتسلگنا و  هب  اپورا  هلغ  دورو  زا  هلیسونیدب  دیاش  هک  دوب  نیا  يارب  تسا ،
500 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رد يرب  هرصاحم  همادا  زا  هک  ار  هیـسور  هژیو  هب  اپورا  لود  دنتخادرپ و  تمواقم  هب  اهسیلگنا  یلو  دروآ ، لمع  هب  يریگولج  هراق  نیا  رد 
، دید اپورا  لود  زا  ياهیداحتا  ربارب  رد  ار  دوخ  رگید  راب  هک  نوئلپان  دندرک . قیوشت  مشـش  هیداحتا  داجیا  هب  دنتـشاد ، رارق  يداصتقا  راشف 

هیـسور لـخاد  هب  نوئلپاـن  ربارب  زا  فوـسوتوک ، ماـن  هـب  یـسور  رادرـس  یلو  درب ، هـلمح  هیـسور  هـب  ناوارف  یهاپـس  اـب  لاـس 1812 م . رد 
ار وکسم  درک و  يورـشیپ  هب  عورـش  هیـسور  كاخ  رد  نوئلپان  شترا  دز . شتآ  ار  اهیدابآ  رتشیب  ینیـشنبقع  نیا  رد  درک و  ینیـشنبقع 

ياپ زا  نانآ  زا  يداـیز  هدـع  دـندش و  ییاذـغ  داوم  دوبمک  هیـسور و  ياـسرفتقاط  دـیدش و  يامرـس  راـچد  شنایهاپـس  یلو  دومن ، حـتف 
هـسنارف هدیزرو  ياوق  هجیتن  رد  دندیدرگ . سورپ  شترا  ضرعت  راچد  تعجارم  ماگنه  دندرب ، تمالـس  هب  یناج  هک  يدادعت  دـندمآرد و 

لاس 1813 م. توا  رد  ار  متفه  هیداحتا  گرزب ، لود  هک  دش  علطم  هیسور  زا  تعجارم  رد  نوئلپان  دش . یشالتم 
نایهاپس شیرتا . سپس  دئوس و  ناتسلگنا ، سورپ ، هیسور ، زا  دندوب  ترابع  هیداحتا  نیا  رد  هدننکتکرـش  لود  دناهداد . لیکـشت  وا  هیلع 

. دش رجنم  کیزپیال  رد  نوئلپان  لماک  تسکش  هب  هک  دندش ، نیفلتؤم  گنج  نیمراهچ  رد  راکیپ  هب  راچان  تشگزاب  رد  وا  هتسخ 
هب ار  مهدزناـش  یئوـل  کـچوک  ردارب  مهدـجیه  یئوـل  نیدـحتم ، دــش و  لزع  يروتارپـما  زا  لاس 1814 م . لـیروآ  مهدزاـی  رد  نوئلپاـن 
رد تراپانب  نوئلپان  اما  دزادرپب ، ینارمکح  هب  بلا  هریزج  رد  روتارپما  بقل  ظفح  اب  هک  دنداد  هزاجا  نوئلپان  هب  دندرک و  باختنا  یهاشداپ 

تموکح 100 هب  ولرتاو  گنج  اما  درک ، تموکح  رگید  زور  تدم 100  دش و  سیراپ  راپـسهر  تخیرگ و  بلا  هریزج  زا  لاس 1815 م .
لاس رد  هک  دـندرک  دـیعبت  نله  تنـس  هریزج  هب  یگنج  ریـسا  ناونع  هب  ار  وا  دـمآرد و  یـسیلگنا  نایهاپـس  تراسا  هب  داد و  نایاپ  وا  هزور 

1821 م.
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گنت دوخ  يارب  ار  اپورا  هراق  يزور  هک  يرادرـس  یگدنز  بیترت  نیا  هب  تشذـگرد . دـیدرگ و  التبم  ناطرـس  ضرم  هب  هریزج  نامه  رد 
. تفای نایاپ  دیدیم ،

نایبالقنا اب  يو  1824 م ). - 1815  ) دندروآ راک  يور  رگید  راب  ار  مهدجیه  یئول  حتاف ، لود  نله ، تنـس  هریزج  هب  نوئلپان  دیعبت  زا  دـعب 
تایبدا رد  کیتنامر  تضهن  يو  تنطلـس  نارود  رد  درک . رداص  ار  هطورـشم  تنطلـس  نامرف  تفرگ و  شیپ  رد  شزاـس  تسایـس  نیـشیپ 

هب تنطلس  يو  زا  دعب  تشاد . نایربوتاش  هلمج  زا  یگرزب  ناگدنیامن  هک  دش  عورش  هسنارف 
501 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اددجم لاس 1830 م . رد  هسنارف  مدرم  دـنک ، دـیدجت  ار  يدادبتـسا  تموکح  تساوخ  نوچ  لراش  1830 م ). - 1824  ) دیسر مهد  لراش 
ار تنطلس  دنتسنادیمن ، ریذپحالصا  ار  نوبروب  نادناخ  نوچ  هسنارف  مدرم  دش . هدنهانپ  ناتـسلگنا  هب  راچان  لراش  دندز . بالقنا  هب  تسد 

ناـیبالقنا هب  زاـغآ  رد  يو  1848 م ). - 1830  ) دنتـشادرب تنطلـس  هب  ار  پیلیف  یئول  دـندرک و  لقتنم  ناـئلروا  ماـن  هب  يرگید  هداوناـخ  هب 
نادـناخ تشگزاب  زا  سپ  درک . يرپس  هسنارف  زا  جراـخ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس  تدـم 20  تخیرگ و  هسنارف  زا  سپـس  تسویپ . هسنارف 
تنطلـس هب  مهد  لراش  نداـتفارب  زا  دـعب  تسویپ . مهد  لراـش  مهدـجیه و  یئول  فلاـخم  ناـهاوخیدازآ  هب  تشگرب و  هسنارف  هب  نوبروب ،
. تسا تارمعتسم  شرتسگ  تراجت و  طسب  هرود  نیا  تاصخشم  زا  تسا . فورعم  هیوژ  هرود  هب  يو  تنطلس  نارود  دش . باختنا 

طلـسم عاضوا  رب  هک  یماگنه  یلو  درک ، راتفر  ینابرهم  اب  مدرم  اب  ادـتبا  دوب ، هدـمآ  راک  يور  هب  مدرم  کمک  اب  هکنیا  هب  رظن  پیلیف  یئول 
. تخاس دوخ  هشیپ  ار  ییوگروز  دادبتسا و  دش ،

. درک میلست  هیسور  رازت  لوا  ردناسکلا  هب  ار  دنالنف  دئوس ، لاس 1809 م . رد  دنالنف :
دـش و هداد  شیرتا  هب  یـسیلاگ  سورپ و  هب  نانزوپ  یبرغ و  سورپ  تلایا  1815 م ). - 1814  ) نیو هرگنک  تامیمصت  بجوم  هب  ناتـسهل :

. دمآرد ياهناگادج  يروهمج  تروص  هب  وکرک 
مچرپ تحت  ژورن  تسـسگ و  مه  زا  كرامناد  ژورن و  نیب  هلاـس  داحتا 400  « 1  » لیک هماندـهع  بجوم  هب  لاس 1814 م . هیوناژ  رد  ژورن :

. دمآرد دئوس 
نوئلپان طوقـس  زا  سپ  تسا . مجنپ  مایلیو  روکذ  دـنزرف  نیرتگرزب  هک  1840 م ). - 1815  ) تسا لوا  مایلیو  نامزنیا  رد  دنله  هاش  دـنله :
هاشداپ دیدرگ و  لیکـشت  دوب  کیژلب  رنالوهرب و  لمتـشم  هک  دـنله  روشک  1815 م ). - 1814  ) نیو هرگنک  تابوصم  بجوم  هب  تراـپانب 

. دش مایلیو  روشک  نیا 
ياهکمک و  « 2  » یتنال یـسپیا  يربهر  هب  لاس 1821 م . رد  دندمآرب و  لالقتـسا  ددـص  رد  ناینانوی  يدالیم  مهدزون  نرق  لیاوا  رد  نانوی :

هب رجنم  هک  دندرک  یبالقنا  اپورا  ناهاوخیدازآ 
______________________________

 Kil (. 1)
 Ipsilnti (. 2)

502 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تلع هب  یلو  دـش  باـختنا  ناـنوی  يروهمج  تساـیر  هب  هیـسور  ناـنوی و  لاـجر  زا  « 1  » ساـیرتسیدوپاک لاـس 1827 م . رد  دـش و  هجیتـن 

. دش هتشک  ماجنارس  تفاین و  هماع  تیلوبقم  هیسور  اب  شطباور  یفارشا و  تالیامت 
لاس 1832 م. رد  دش و  نیمأت  لاس 1829 م . رد  ینامثع  سور و  نیب  هنردا  هماندهع  و  لاس 1827 م . رد  ونیراوان  گنج  اب  نانوی  لالقتسا 

.( 1862 م - 1832  ) دندرک باختنا  نانوی  یهاشداپ  هب  ار  لوا  « 2  » وتوا دنداد و  رارق  دوخ  دییأت  دروم  ار  نآ  اپورا  لود  بلغا 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 337 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


اکیرما

تالایا ناونع  تحت  نآ  رواجم  یضارا  سریآ و  سونئوب  لاس 1816 م . رد  دوب . ایناپسا  طلست  تحت  نیتناژرآ  لاس 1810 م . ات  نیتناژرآ :
. دوب سریآ  سونئوب  تلایا  مکاح  ساسور  « 3  » لئونام ناوخ  1831 م . لاس 1829 - زا  دندش . لقتسم  اتالپال  دحتم 

عورش هئوگورا  یلاها  یبلطلالقتسا  تضهن  هئوگوروا  یلم  نامرهق  « 4  » ساگتیرآ ویساورخ  هزوخ  نامز  رد  لاس 1814 م . رد  هئوگوروا :
لاس 1828 رد  هجیتن  رد  دنتشادرب . شروش  هب  رـس  لاس 1825 م . رد  یلاها  نکیل  دیدرگ . لیزرب  همیمـض  هئوگورا  لاس 1821 م . رد  دش .

م.
. داد يور  اهدیفـس  اهخرـس و  یـسایس  بازحا  نیب  یلخاد  ياهگنج  1851 م . لاس 1828 - زا  سپـس  دیدرگ . لقتـسم  يروشک  هئوگوروا 

502 ص :  اکیرما .....  ناهج 502  ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاغترپ هب  نوئلپان  هلمح  ماگنه  هک  لاغترپ  مشش  ناژ  رسپ  1831 م ). - 1822 ، ) تسا لوا  يوردپ  نامزنیا  رد  لیزرب  روتارپما  نیلوا  لیز :

هب درک و  مالعا  ار  لیزرب  لالقتسا  لاس 1822 م . رد  لاغترپ ، هب  شردپ  تعجارم  زا  دعب  دندرک و  رارف  لیزرب  هب  یتنطلس  نادناخ  قافتا  هب 
هب مود  يوردـپ  دـش و  ناتـسلگنا  مزاع  درک و  افعتـسا  مود  يوردـپ  شرـسپ  عفن  هب  لاـس 1831 م . رد  دومن . يراذـگجات  روتارپما  ناونع 

. دوب رارقرب  شمارآ  حلص و  لیزرب  رد  يو  تنطلس  نارود  رد  1889 م ). - 1831 . ) دیسر لیزرب  يروتارپما 
زا دعب  يویلوب  دش و  زاغآ  ایناپسا  هیلع  بالقنا  يویلوب  رد  لاس 1809 م . رد  يویلوب :

______________________________

 . Kapodistrias (. 1)
 . Otto (. 2)

 . Xuan Manuel De Rosas (. 3)
 . Xosexer vasioartigas (. 4)

503 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هبلغ ایناپسا  رب  لاس 1824 م . رد  ورپ ) ياهرهش  زا  یکی   ) وجوکایآ گنج  رد  یبونج  ياکیرما  رادرـس  « 1  » هرکوس هزوخ  وینوتنآ  يزوریپ 

.(. 1828 م - 1826  ) دش يویلوب  روهمج  سیئر  نیلوا  درک و 
هئوگاراپ رد  سگیردور  راپساگ  ایسنارف  دوب . ایناپسا  هنطلسلا  بیان  ورملق  وزج  البق  دیدرگ . لقتـسم  لاس 1811 م . رد  هئوگاراپ  هئوگاراپ :

.( 1840 م - 1814  ) درک رارقرب  يروتاتکید  تموکح 
لاس رد  دـندروخ . تسکـش  ایناپـسا  نایهاپـس  زا  نویلم  نکیل  تسویپ ، عوقو  هب  یلیـش  یبلطلالقتـسا  مایق  نیلوا  لاـس 1814 م . رد  یلیش :

، دوب ایناپـسا  تراـسا  دـیق  زا  یبونج  ياـکیرما  کـلامم  ندرک  دازآ  ددـص  رد  هک  یبوـنج  ياـکیرما  یبـالقنا  درم  نیراـم  ناـس  1817 م .
ياهلاس رد  دوخ  ررکم  ياهیزوریپ  اـب  دـش و  یلیـش  دراو  دـنآ  تاـعافترا  زا  روبع  زا  سپ  یلو  تفرگ ، تسد  هب  ار  نایـشروش  یهدـنامرف 

. درک مالعا  ار  یلیش  لالقتسا  امسر  لاس 1818  هیروف  رد  دیناسر و  مامتا  هب  ار  یلیش  يدازآ  1817 و 1818 م .
رگیدـکی اب  تلوهـسب  اهنآ  هک  دـش  ادـیپ  اجنآ  رد  یموق  فلتخم  ياههورگ  جـیردتب  کیزکم  رد  تیعمج  داـیدزا  هب  هجوت  اـب  کـیزکم :

نیا يدادادخ  ياهتورث  لواپچ  اهنیمزرـس و  نیا  رد  ایناپـسا  نوزفازور  تردق  زا  مدرم  تیاضر  مدع  اهنآ و  نایم  دروخرب  دـندشن . طولخم 
یبالقنا شیشک  «، 2  » ایتسوک يوگلادیا  لگیم  يربهر  تیادـه و  تحت  مدرم ، هک  دـش  ببـس  اهییایناپـسا  طسوت  کیزکم  هژیوب  اهنیمزرس 

نیا هک  دندیروش  يدالیم  لاس 1810  رد  درک ، افیا  ار  یمهم  شقن  ایناپسا  دض  بالقنا  رد  هک  نیمزرـس  نیا  یلم  نانامرهق  زا  یکیزکم و 
دوزفا مدرم  ناجیه  رب  شیپ  زا  شیب  نادنمدرد ) دایرف   ) سرولود دروتیرگ  هب  فورعم  هینایب  دـیدرگ و  کیزکم  لالقتـسا  هب  رجنم  شروش 
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نیتسوگآ نامرف  تحت  يرذـگدوز  يروتارپما  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار  کیزکم  لالقتـسا  ایناپـسا  تلود  لاس 1821 م . رد  ماجنارـس  و 
دیدرگ یفعتسم  راچان  دش . هجاوم  ییاهتفلاخم  اب  نکیل  1823 م ). - 1822  ) تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  یکیزکم  یبالقنا  « 3  » هدیبروتیا

يرپس اپورا  رد  ار  دوخ  یگدنز  دش  ممصم  و 
______________________________

 . Antonio Xose De Sukre (. 1)
 . Hidalogy costilla (. 2)

 . Agustin Ieiturbide (. 3)
504 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لاس رد  فاصوا  نیا  اب  دیاینرب . کیزکم  هب  تعجارم  ددص  رد  هکنیا  طرش  هب  دش ، ررقم  وا  يارب  مه  یهجوت  لباق  هنایهام  قوقح  دیامن و 
هب يدایز  تافالتخا  کیزکم  ناربهر  نیب  یعـضو  نینچ  رد  دـش . مادـعا  ریگتـسد و  تشاد ، ار  کـیزکم  هب  تعجارم  دـصق  هک  1824 م .

. دمآ دوجو 
هیلع ماـیق  ناربهر  زا  يو  تسا . 1801 م ). - 1797 « ) 1  » زمدآ ناج  نامزنیا  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  یلامـش : ياکیرما  هدـحتم  کلامم 

. تشاد هدهع  هب  ار  وا  تنواعم  نتگنشاو  جروج  يروهمج  تسایر  نارود  رد  تسا  اهسیلگنا  ملاظم 
یلامـش ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیموس  دیرخ . تراپانب  نوئلپان  زا  ار  نایزتیئول  نیمزرـس  لاس 1803 م . رد  اکیرما  تلود 

1817 - 1809  ) تسا نسیدـم  نامزنیا  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  نیمراهچ  « 2 . » تسا 1809 م ). - 1801  ) سمات نوسرفج  نامزنیا  رد 
تسا « 3  » ورنام زمیج  اکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمجنپ  دوب . اکیرما  هدـحتم  کلامم  یـساسا  نوناق  یلـصا  هدنـسیون  يو  م ).
هعطق رد  ایناپسا  تارمعتسم  هک  لاس 1823 م . رد  تسا . فورعم  افص  حلـص و  هرود  هب  يو  يروهمج  تسایر  نارود  1825 م ). - 1817)
امسر ياهیمالعا  رودص  یط  ورنام  دندوب ، نیمزرس  نآ  هب  نوشق  مازعا  ددص  رد  سدقم  داحتا  وضع  لود  دنتشادرب ، شروش  هب  رس  اکیرما 

(. ورنوم هیمالعا   ) تسین هراق  نیا  روما  رد  هلخادـم  قح  ار  یتلود  تساهییاکیرما و  هب  قلعتم  اکیرما  هک  درک  راطخا  اپورا  کـلامم  هیلک  هب 
سیئر نیمتفه  تسا . زمدآ  ناج  روهمج  سیئر  گرزب  رسپ  يو  1829 م ). - 1825  ) تسا زمدآ  ك . نامزنیا ج . روهمج  سیئر  نیمشش 

. دراد تارکومد  بزح  هب  نداد  نامزاس  تالیکشت و  اب  طابترا  رد  يدایز  مهس  يو  1837 م ). - 1829  ) تسا نسکج  روهمج ،
رامعتسا دیق  زا  الئوزنو  يدازآ  يارب  یحرط  هیهت  فرص  ار  دوخ  تاقوا  لاس  نیدنچ  یئالئوزنو  تسرپنهیم  وکسیسنارف  ادناریم ، الئوزنو :

رد هک  دش  ایناپسا  هناور  ریگتسد و  نابلطتنطلس  طسوت  نکیل  درک ، مالعا  ار  الئوزنو  لالقتسا  لاس 1811 م ،. رد  ایناپسا و 
______________________________

 Jan ademz (. 1)
 Tames Jefferson (. 2)

 Jeymz Manro (. 3)
505 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

راویلوب رگید  راب  تخیرگ . کیئاماژ  هب  دروخ و  تسکـش  نکیل  دیـشک ، رکـشل  الئوزنو  هب  راویلوب  لاس 1812 م . رد  تشذـگرد . اجنامه 
. دش هدیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  روشک  نآ  هرگنک  فرط  زا  لاس 1819 م . رد  دش و  رقتسم  الئوزنو  رد  لاس 1816 م . رد 

. دیدرگ يروهمج  لاس 1820 م . رد  دش و  مالعا  یتیئاه  لالقتسا  لاس 1804 م . رد  یتیئاه :

.( 1847 م - 1834 .( ) ق 1264 ه . - 1250  ) هاش دمحم 
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هراشا

نامه رد  يراذگجات  مسارم  يرازگرب  زا  سپ  تشاد ، تماقا  زیربت  رد  هک  ازریم  سابع  دنزرف  ازریم  دمحم  هاشیلعحتف ، تشذـگرد  زا  دـعب 
بوصنم دوخ  ترادص  هب  ار  ماقممئاق  ناخ  مساقلا  وبا  ازریم  تنطلس ، نایعدم  یبوکرس  نارهت و  هب  ندیـسر  زا  دعب  دش . نارهت  مزاع  رهش 

نیا ياـج  هـب  درک و  رداـص  ار  يو  لـتق  ناـمرف  تـفرگ و  رارق  ماـقممئاق  ناـفلاخم  ياـههتفگ  ریثأــت  تـحت  يرجه  لاــس 1251  رد  درک .
سیئر هللا  لیلخ  هاش  دـنزرف  یتالحم  ناخ  اقآ  لاس  نیمه  رد  درک . بوصنم  ار  دوخ  قباـس  ملعم  یـساقآ  ازریم  یجاـح  قیـال ، مظعاردـص 
رخاوا رد  هک  ازریم  نارماک  هاش ، دـمحم  تنطلـس  لیاوا  رد  دـش . بوصنم  نامرک  تموکح  هب  هاش  دـمحم  ناـمرف  هب  ناریا  هیلیعامـسا  هقرف 

دوخ دهعت  هکنیا  زا  هتـشذگ  تخادرپیم ، ناریا  رابرد  هب  یجارخ  هنالاس  یتسیاب  دوب و  هدش  ناریا  تلود  هدـناشنتسد  هاشیلعحتف  تنطلس 
قیرط زا  ناتـسودنه  روشک  هب  ندـش  کیدزن  يارب  هیـسور  ناـیم  نیا  رد  تشاذـگ . ناتـسیس  كاـخ  هب  ار  زاـتوتخات  ياـنب  درکن  ارجا  ار 
مزاع هاش  دـمحم  يرجه  لاـس 1253  رد  لـیلد  نیمه  هب  درکیم و  کـیرحت  قیوشت و  ناتـسناغفا  فرـصت  يارب  ار  ناریا  هاـش  ناتـسناغفا ،

نیتوپ نامز  نیمه  رد  دیناروش . ناریا  تلود  دض  رب  ار  ناتسناغفا  دوبن ، یضار  يدماشیپ  نینچ  زا  هک  ناتسلگنا  تلود  دش . تاره  فرـصت 
يوراب جرب و  زا  یتمسق  لاس  کی  زا  سپ  نکیل  دش ، تاره  رهش  راصح  تاماکحتسا  ظفح  رومأم  ناتسودنه  میقم  یسیلگنا  سدنهم  رچ ،

هب نکیل  دـمآرب ، رهـش  میلـست  ددـص  رد  دوبن ، عافد  هب  رداق  نآ  زا  شیب  هک  ازریم  نارماک  دـش . ناریو  هاش  دـمحم  نازابرـس  تسد  هب  رهش 
رد دهد . همتاخ  ار  گنج  هک  تشاداو  ار  يو  دمآ و  هاش  دمحم  دزن  ناتـسلگنا  ریفـس  لین  کم  ناجرـس  اریز  دـش ، ضوع  هنحـص  تعرس 

ریگ و نیا 
506 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

، یمرگتشپ نیمه  لیلد  هب  هک  درک  راودیما  هیسور  تلود  تدعاسم  هدعو و  هب  ار  هاش  دمحم  رگید  فرط  زا  هیسور  ریفس  چینومیس  راد ،
هب هاش  دمحم  دنک ، لوبق  ار  فیلکت  نیا  تسناوتن  ناتـسلگنا  ریفـس  نوچ  درک . ار  هدراو  تراسخ  ياضاقت  ناتـسلگنا  ریفـس  زا  هاش  دـمحم 
لاس رد  هاش  دمحم  هجیتن ، رد  درک . فرصت  ار  كراخ  هریزج  ناتـسلگنا  ییایرد  يورین  مادقا ، نیا  بقاعتم  هک  داد  همادا  تاره  هرـصاحم 
ازریم جاح  اب  هک  یتاـفالتخا  تلع  هب  یتـالحم  ناـخ  دـمحم  اـقآ  يرجه  لاـس 1255  رد  دیـشک . تسد  تاره  هرـصاحم  زا  يرجه   1254
يرید دش . نارهت  مزاع  دروخ و  تسکش  نامرک  مکاح  ازریم  زوریف  زا  اما  تشادرب ، شروش  هب  رس  درک و  فرصت  ار  مب  درک ، ادیپ  یساقآ 

بولغم زین  رابنیا  اما  تشادرب ، شروش  هب  رـس  نامرک  دزی و  یحاون  رد  رگید  راب  دـش و  جراخ  نارهت  زا  هکم  رفـس  هناهب  هب  هک  تشذـگن 
يرجه لاس 1258  رد  تفرگ . رارق  ناتـسلگنا  تیامح  تحت  دـش و  ناتـسودنه  مزاع  رال  قیرط  زا  راچان  دـش و  هلودـلا  ءاـهب  ازریم  نمهب 

وا تساوخ  ینامثع  تلود  زا  هاش  دمحم  دش . هدنهانپ  ناریا  تلود  هب  دش . رانکرب  دوخ  ماقم  زا  هکنآ  زا  سپ  هینامیلـس  مکاح  اشاپ  دومحم 
یقیفوت اما  درب ، هلمح  ینامثع  كاخ  هب  ناتـسدرک  مکاح  تفریذپن  ینامثع  تلود  نوچ  دنک و  بوصنم  هینامیلـس  ینارمکح  هب  اددجم  ار 

. تفاین
اب ماجنارس  تشاد . دوجو  فالتخا  ینامثع  ناریا و  تلود  ود  نیب  يزرم  طخ  نییعت  رـس  رب  امئاد  هدش  دای  هلئـسم  زا  ریغ  تشاد  هجوت  دیاب 

زورب لـیلد  هب  اـما  دـش ، لیکـشت  تالکـشم  لـح  يارب  تلود  راـهچ  ناگدـنیامن  زا  بـکرم  ینمجنا  سیلگنا  سور و  ياـهتلود  تطاـسو 
، دـننکیمن تعاطا  وا  زا  هکربتم  نکاما  نانکاس  هکنیا  هناهب  هب  دادـغب  دـیدج  یلاو  لاس  نیمه  رد  دـشن . لصاح  نآ  زا  ياهجیتن  تافالتخا 

نامرف هثداح ، نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  هاش  دمحم  دـندش . ماع  لتق  هانگیب  نایعیـش  زا  يدایز  هدـع  ارجام  نیا  رد  داتـسرف . البرک  هب  یهاپس 
ناگدـنیامن زا  بکرم  ینمجنا  هک  دـش  نیا  رب  رارق  سیلگنا  سور و  تطاسو  رثا  رد  زین  راـبنیا  درک . رداـص  ار  ناریا  تادحرـس  هب  هلمح 

. ددرگ لیکشت  مورزرا  رد  تلود  راهچ 
ماجنارـس درک . هرکاذم  هدربمان  ياهتلود  ناگدنیامن  اب  مورزرا  رد  يرجه  لاس 1263  رد  ریبک  ریما  ناـخ  یقت  ازریم  ناریا  تلود  فرط  زا 
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هب تبسن  دوخ  ياعدا  زا  ناریا  تلود  نآ  بجوم  هب  دش و  هتسب  ینامثع  ناریا و  نیب  هدام  زا 9  بکرم  لاس  نیمه  رد  ياهدهاعم 
507 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تیمسر هب  برعلا  طش  پچ  لحاس  و  رهشمرخ )  ) هرمحم ردنب  هب  تبسن  ار  ناریا  تیکلام  ینامثع  تلود  لباقم  رد  دیشوپ . مشچ  هینامیلس 
هدـهع هب  ار  ناسارخ  تموکح  تباین  شردـپ  یناوتان  يریپ و  لیلد  هب  هلودـلا  فصآ  دـنزرف  رالاس  ناـخ  نسح  لاـس  نیمه  رد  تخاـنش .

هب دش و  رالاس  یبوکرس  رومأم  هلودلا  تمشح  ازریم  هزمح  هاش  دمحم  نامرف  هب  دز . زابرـس  یـساقآ  ازریم  یجاح  نامرف  لوبق  زا  تشاد و 
. تشگ بوصنم  ناسارخ  تموکح 

. دمآرب دهشم  ریخـست  ددص  رد  اددجم  يدنچ  زا  سپ  دش . نمکرت  لیابق  هب  لسوتم  دروخ و  تسکـش  هلودلا  تمـشح  نایهاپـس  زا  رالاس 
رد هلودـلا  تمـشح  تخیرگ . سخرـس  تمـس  هب  رـالاس  تسکـش و  مهرد  دهـشم  یقرـشلامش  رد  ار  يو  يورین  ازریم  هزمح  زین  راـبنیا 
. تفرگ الاب  رالاس  شروش  تشذگرد و  هاش  دمحم  نامز  نیمه  داتفا . قیوعت  هب  وا  یماظن  تایلمع  دوب و  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  نامزنیا 

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  هاش  دمحم  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

، درک لاغشا  ار  لباک  درب و  هلمح  ناتسناغفا  هب  یئازودس  کلملا  عاجش  زا  تیامح  هناهب  هب  ناتـسلگنا  تلود  لاس 1839 م . رد  ناتسناغفا :
ماع لتق  ناغفا  لیابق  طـسوت  تشگزاـب  ماـگنه  هب  هاپـس  نیا  دـش . تشگزاـب  هب  روبجم  هجاوم و  یلحم  لـیابق  دـیدش  ياـهتفلاخم  اـب  نکیل 

. درب رد  هب  ملاس  ناج  اهنآ  زا  نت  کی  اهنت  هک  اجنآ  ات  دیدرگ ،
يو م ).  1862 - 1834  ) تفای ییاورنامرف  دوب ، هدـمآرد  شزاـس  تملاـسم و  رد  زا  ناتـسلگنا  تلود  اـب  هک  یناـغفا  ناـخ  دـمحم  تسود 

. تسا یئازکراب  هلسلس  سسؤم 
.( 1851 م - 1824  ) تسا موس  يامار  نامزنیا  رد  دنلیات  هاشداپ  دنلیات :

.( 1912 م - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :
شتآ تهج  نیمه  هب  دوب و  یـضاران  درکیم ، رگید  ياـهروشک  اـب  يراـجت  طـباور  يرارقرب  زا  تعناـمم  نیچ  تلود  هکنیا  زا  ناتـسلگنا 

ردانب 1842 م ).  ) گنیکنان هدهاعم  بجوم  هب  دش . رجنم  اهینیچ  تسکش  هب  هک  تخورفارب  ار  1842 م ). - 1839  ) كایرت گنج 
508 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دش راذگاو  ناتسلگنا  هب  گنک  گنه  دیدرگ و  حوتفم  رگید  ردنب  دنچ  ياهگناش و  نوتناک و 
.( 1867 م - 1603  ) دنتشاد تنطلس  اواگوکوت  نادناخ  نپاژ  رد  نپاژ :

ماـگنه هب  1861 م ). - 1839  ) دیـسر لوا  دیجملا  دبع  شرـسپ  هب  تنطلـس  تشذـگرد و  لاس 1839 م . رد  مود  دومحم  ناطلـس  یناـمثع :
مزاع یهاپـس  اب  اشاپ  میهاربا  شرـسپ  تشادرب و  شروش  هب  رـس  رگید  راب  اـشاپ  یلع  دـمحم  دوب . ینارحب  یناـمثع  روشک  عضو  وا  سولج 
یلع دمحم  هک  دندمآرب  ددص  رد  دندوب ، نیگمشخ  دیجملا  دبع  ردپ  دومحم  تاحالصا  زا  هک  ینامثع  ینید  تاماقم  دیدرگ . هینطنطـسق 

. دش بآربشقن  اهنآ  هشقن  ناتسلگنا  هیسور و  شیرتا و  هلمج  زا  اپورا  ياهروشک  هلخادم  تلع  هب  اما  دنناشنب ، ینامثع  تنطلس  هب  ار  اشاپ 
نبا دـلاخ  نامز  نیمه  رد  1839 م ). - 1833  ) تشاد تسد  رد  ار  روما  مامز  یکرت  نبا  لصیف  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  يدوعـس : ناتـسبرع 

. تفرگ تراـسا  هب  ار  وا  درک و  بوـلغم  لاس 1838 م . رد  ضایر  رد  ار  لـصیف  هیعرد ، هحاو  فرـصت  زا  سپ  اهیرـصم  کـمک  هب  دوعس 
. تسا لصیف  نبا  هللا  دبع  يو  نیشناج  تفای . ییاورنامرف  ناتسبرع  رد  رگید  راب  دوخ  يدازآ  زا  دعب  لصیف 

.( 1856 م - 1805  ) تسا ناطلس  نبا  دیعس  نامزنیا  رد  نامع  ياورنامرف  نامع :
اهنت تنطلـس  زا  ملاع  هاش  شردپ  دـننام  يو  1837 م ). - 1806  ) تسا مود  هاش  ربکا  نامزنیا  رد  دـنه  نایرومیت  ياورناـمرف  ناتـسودنه :
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.( 1857 م - 1837  ) تسا مود  هاش  رداهب  يو  نیشناج  دوب . ناتسلگنا  یقرش  دنه  تکرش  تسد  رد  روما  مامت  رایتخا  تشاد و  یمان 

اقیرفا

.( 1855 م - 1837  ) تسا دمحا  ياب  سنوت ، نامزنیا  ياورنامرف  سنوت :
ییاپورا نانیشنرجاهم  نیلوا  لاس 1842 م . رد  دراد . تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 200  شیب  هک  تسا  اقیرفا  یبرغ  ياهروشک  زا  انغ  انغ :

. دش لیکشت  انغ  رد  اهیلاغترپ  طسوت 
. دندومن هیحان  نیا  رد  يرگید  یتراجت  ياههاگیاپ  سیسأت  يزادناتسد و  هب  عورش  زین  ناتسلگنا  هژیوب  ییاپورا  ياهروشک  ریاس 

509 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناحایـس طـسوت  نیمزرـس  نیا  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 260  شیب  تسا و  هدـش  عـقاو  اـقیرفا  برغم  رد  نباـگ  روـشک  نباـگ :

. دندرک سیسأت  نباگ  جیلخ  رد  یهاگیاپ  اهیوسنارف  لاس 1839 م . رد  دش و  فشک  يدالیم  مهدزناپ  نرق  رد  یلاغترپ 
. تفرگ رارق  ینامثع  میقتسم  تیمکاح  تحت  اددجم  یبیل  لاس 1835 م . رد  یبیل :

لاس 1843 م. رد  تسا . نمحرلا  دبع  نامزنیا  رد  شکارم  يافرش  ياورنامرف  شکارم :
شاهجیتـن نکیل  درک ، يو  هارمه  یهاپـس  نمحرلا  دـبع  تخیرگ . شکارم  هب  دروـخ و  تسکـش  هسنارف  نایهاپـس  زا  يریازج  رداـقلا  دـبع 

. دوب لاس 1844 م . رد  شکارم  نایهاپس  تسکش 
دعب هب  نیا  زا  دنک . نوریب  ار  رداقلا  دبع  هک  دیدرگ  دهعتم  نمحلا  دبع  نآ  بجوم  هب  هک  دش  دقعنم  حلـص  نامیپ  هجنط  رد  لاس  نامه  رد 

. دوب هناتسود  هسنارف  شکارم و  طباور 

اپورا

درک و دـقعنم  ناملآ  روشک  اب  یناگرزاب  همان  تقفاوم  درکیم ، حرط  ار  ناملآ  تدـحو  هشقن  هک  سورپ  تلود  لاس 1835 م . رد  ناملآ :
.(. 1888 م - 1831  ) تسا موس  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاش  ناملآ و  روتارپما  دادن . تکرش  نآ  رد  ار  شیرتا 

.(. 1848 م - 1835  ) تسشن وا  ياج  هب  سیسنارف  شردام  تشذگرد  زا  دعب  هک  تسا  دنانیدرف  نامزنیا  رد  شیرتا  روتارپما  شیرتا :
لوا و لراک  نارادفرط  ناونع   ) نایسولراک مایق  نیلوا  داد ، رییغت  مود  لبازیا  شرتخد  عفن  هب  ار  ینیشناج  نوناق  دنانیدرف  هکیماگنه  ایناپسا :

. تسویپ عوقو  هب  1839 م ). - 1836 ( ) يو باقعا 
تـسشن تنطلـس  هب  ایروتکیو  شاهدازردارب  يو  زا  دعب  1837 م ). - 1830  ) تسا مراهچ  مایلیو  نامزنیا  رد  ناتـسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :

وا زا  درک و  جاودزا  تربلآ  سنرپ  دوخ  يومع  رـسپ  اب  دوب . وا  يامنهار  رواـشم و  نروبلم  درل  يو  ریزوتسخن  نیلوا  1901 م ). - 1837)
، ناملآ هیـسور ، هلمج  زا  روشک  دنچ  ناتـسلگنا و  یتنطلـس  ياهنادناخ  نیب  داحتا  ببـس  شنادنزرف  يو و  تلـصو  دش . دـنزرف  بحاص 9 

. درک دولآلگ  ار  شریزو  تسخن  نوتسرملاپ  درل  وا و  هنایم  یجراخ ، طباور  هب  تبسن  يو  هقالع  دیدرگ . ینامور  كرامناد و  نانوی ،
510 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1848 م - 1825  ) تسا لوا  یئول  نامزنیا  رد  ایراواب  هاش  ایراواب :
.( 1865 م - 1831  ) تسا لوا  دلوپوئل  نامزنیا  رد  کیژلب  هاش  کیژلب :

نیطالس زا  يدایز  دادعت  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذت  انمـض  1835 م ). - 1792  ) تسا لوا  سیـسنارف  نامزنیا  رد  مهوب  هاش  مهوب :
روتارپـما نیرخآ  درک و  تنطلـس  1804 م . زا 1768 - شیرتا  رد  سیـسنارف  نیمه  هلمج  زا  دـناهدوب ، مه  فلتخم  ياـهروشک  هاـش  اـپورا 
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. دوب 1806 م ). - 1792  ) مور سدقم  يروتارپما 
تموکح اکرتشم  لاس 1837 م . زا  دـعب  دـنانیدرف  دوخ  رهوش  نیمود  قافتا  هب  هک  تسا  مود  نایرام  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :

. دندرکیم
رد هک  درک  شـشوک  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  هک  1840 م ). - 1797  ) تسا موس  ملهلیو  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاـشداپ  سورپ :

نکیل دـش ، گنج  دراو  هسنارف  اب  راچان  يدـالیم  لاس 1806  رد  فاصوا  نیا  اب  دـنک . ظفح  ار  دوخ  یفرطیب  تراپانب  نوئلپاـن  ياـهگنج 
دش مراهچ  ملهلیو  کیردرف  يو  نیشناج  داد . رد  نت  لاس 1807 م . تیزلیت  فورعم  نامیپ  هب  دروخ و  تسکش  نوئلپان  نایهاپس  زا  انیرد 

.( 1861 م - 1840)
زا یکی  يو  زا  دـعب  تشادـن ، يروکذ  دـنزرف  نوـچ  و  1839 م ). - 1808  ) تسا مشـش  کیردرف  كرامناد  نامزنیا  هاـشداپ  كراـمناد :

عـضو رد  هک  یتارییغت  ببـس  هب  نایتسیرک  لاـس 1846 م . رد  1848 م ). - 1839 . ) تسشن تنطلـس  هب  متـشه  نایتسیرک  مان  هب  شناکیدزن 
. درک مالعا  كرامناد  نادحتم  ار  ود  نآ  دروآ ، لمع  هب  نیاتشلوه  کیوسلش و  یقوقح 

.( 1855 م - 1825  ) تسا لوا  يالوکین  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :
.( 1849 م - 1831  ) تسا تربلآ  لراش  نامزنیا  رد  یندراس  هاش  یندراس :

هب یتاحالـصا  دئوس  یلخاد  روما  رد  يو  يرادمامز  نارود  رد  1844 م ). - 1818  ) تسا مهدراهچ  لراک  نامزنیا  رد  دئوس  هاش  دـئوس :
تنطلـس رب  لوا  راکـسا  شرـسپ  يو  زا  دـعب  دـش . روفنم  ناهاوخیدازآ  اب  وا  تفلاخم  ببـس  هب  رمع  رخاوا  رد  فاصوا  نیا  اب  دـمآ . لـمع 

.( 1859 م - 1844  ) تسشن
تنطلس زا  لاس 1839  رد  دوب . بلقلا  یسق  رگمتس و  رایسب  ییاورنامرف  يو  تسا . چیونربوا  شولیم  نامزنیا  رد  ناتسبرص  ریما  ناتسبرص :

. دش رانکرب 
511 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1848 م - 1830  ) تسا لوا  پیلیف  یئول  هسنارف  نامزنیا  هاشداپ  هسنارف :
نادـحتم زا  وشرو و  نآ  تختیاـپ  دـمآرد . یتنطلـس  تکلمم  کـی  تروص  هب  دـش و  شیرتا  همیمـض  وـکارک  لاس 1846 م . رد  ناتـسهل :

. دوب هیسور 
ثعاب وا  یعاجترا  تموکح  هوحن  اـهکیلوتاک و  هیلع  يو  تامادـقا  1840 م ). - 1815  ) تسا لوا  مایلیو  نامزنیا  رد  دـنله  هاشداپ  دـنله :

. درک افعتسا  مود  مایلیو  شرسپ  عفن  هب  لوا  مایلیو  دیدرگ و  دنله  زا  کیژلب  ندش  ادج  اهیکیژلب و  شروش 
لاس 1843 م. رد  1862 م ). - 1832  ) تسا لوا  يوتوا  نامزنیا  رد  نانوی  هاش  نانوی :

. درک یساسا  نوناق  شریذپ  هب  روبجم  ار  يو  یماظن ، ياتدوک 

اکیرما

.( 1852 م - 1835  ) تسا ساسور  لئونام  ناوخ  نامزنیا  رد  سریآ  سونئوب  تلایا  مکاح  نیتناژرآ :
.( 1889 م - 1831  ) تسا مود  يوردپ  نامزنیا  رد  لیزرب  روتارپما  لیزرب :

هگن رود  کلامم  ریاس  اب  طابترا  زا  ار  هئوگاراـپ  روشک  يو  1840 م ). - 1814  ) تسا ایـسنارف  نامزنیا ، رد  هئوگاراپ  روتاتکید  هئوگاراپ :
. دش نآ  یلخاد  قنور  ثعاب  تهج  نیمه  هب  تشاد و 

ياکیرما هب  دوب ، ایناپـسا  شترا  تمدـخ  رد  هک  یبونج  ياـکیرما  یلاـها  زا  یبـالقنا  درم  « 1  » نیتراـم ناـس  هزوخ  لاـس 1812 م . رد  ورپ :
تفرگ و تسد  رد  ار  نایشروش  يربهر  دمآرب و  ایناپسا  رامعتـسا  دیق  زا  یبونج  ياکیرما  ياهروشک  يدازآ  ددص  رد  تشگزاب و  یبونج 
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. تفرگ هرانک  دوخ  درک و  لوحم  وا  هب  ار  ورپ  حتف  درک و  تاقالم  یبونج  ياکیرما  نامرهق  راویلوب  اب 
لقتسم لوؤسم  تلود  کی  سیسأت  تهج  ییاهشروش  اب  هارمه  یتازرابم  جیردتب  یلفس  ایلع و  تمسق  ود  هب  اداناک  میـسقت  زا  دعب  اداناک :

ياداناک رد  ار  نایشروش  يربهر  يزنکم  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  1838 م . ياهلاس 1837 - ياهشروش  هلمج  زا  تفرگرد .
______________________________

 . Xose De San Martin (. 1)
512 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندش زوریپ  هاوخیدازآ  ياههورگ  تبقاع  دنتشاد و  هدهع  هب  یلفس  ياداناک  رد  ونیپاپ  ایلع و 
. تسا نسکج  نامزنیا  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  یلامش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 

ار نآ  یهدنامرف  تمـس  نسکج  نائلرواوین  فورعم  گنج  رد  ناتـسلگنا  رب  اکیرما  دـحتم  ياهروشک  ییاهن  هبلغ  رد  1837 م ). - 1829)
نیمتـشه دراد . تارکوـمد  بزح  تالیکـشت  یهدـنامزاس و  رد  يداـیز  مهـس  نسکج  دـیدرگ  يو  تیفورعم  ببـس  رما  نیمه  هک  تشاد 

لاـس 1837 یمومع  تشحو  1841 م ). - 1837  ) تسا « 1  » نرویب نو . م . نامزنیا ، رد  یلامـش  ياکیرما  هدـحتم  کـلامم  روهمج  سیئر 
مدرم دامتعا  مدع  ببس  دوب ، نآ  هجیتن  هک  یتالکشم  و  روشک ) یلام  ياههاگتـسد  هب  تبـسن  مدرم  دامتعا  مدع  عون  کی  روهظ   ) يدالیم

زا دعب  يو  1841 م ). - 1841 « ) 2  » تسا نسیره  يرنه  مایلیو  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمهن  دیدرگ . وا  هب  تبسن 
سیئر نیمهد  هـک  1845 م ). - 1841  ) دش « 3  » رلیاـت جوا . نیـشناج  تشذـگرد . لاـس  ناـمه  رد  تفرگ ، تسد  رد  ار  روما  ماـمز  هکنیا 

تارکومد کیو و  بزح  ود  زا  نوچ  درک و  ادیپ  کیو  بزح  اب  هک  یتافالتخا  تلع  هب  تسا . یلامـش  ياکیرما  هدـحتم  کلامم  روهمج 
باختنا يروهمج  تسایر  هب  « 4  » كوپ یکان  زمیج  تفرگ و  هرانک  دوخ  ماقم  زا  لاس 1845 م . رد  دیدرگن ، یفاک  يارآ  نتفرگ  هب  قفوم 

.( 1849 م - 1845  ) دش
کـیزکم و نـیب  هـک  یگنج  رد  لاــس 1847 م . رد  1836 م ). - 1833  ) تسا اـنآاتناس  ناـمزنیا  رد  کـیزکم  روهمج  سیئر  کـیزکم :

. تخیرگ تسویپ ، عوقو  هب  اکیرما  دحتم  ياهروشک 
ار سازکت  اکیرما ، لاس 1845 م . رد  دندش و  قفوم  هار  نیا  رد  دنتشادرب و  شروش  هب  رـس  کیزکم  هیلع  سازگت  یلاها  لاس 1838 م . رد 

راکیپ نیا  رد  کیزکم  تفرگرد و  گنج  اکیرما  هدـحتم  کلامم  کـیزکم و  ناـیم  هجیتن  رد  درک . لوبق  دوخ  تـالایا  زا  یکی  ناونع  هب 
.( 1848 م - 1846  ) دروخ تسکش 

.( 1843 م - 1839  ) تسا « 5  » وینوتنآ هسوخ  سئاپ ، نامزنیا  رد  الئوزنو  روهمج  سیئر  الئوزنو :
______________________________

 . Marcin Van Biuren (. 1)
 . Viliyam Henri Harisen (. 2)

 . Jan Tayler (. 3)
 . Jeymz Nak Pok (. 4)

 . Xose Antonio Paes (. 5)
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.( 1895 م - 1847 .( ) ق 1313 ه . - 1264  ) هاش نیدلا  رصان 

هراشا
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ماـقم هـب  ناـخ  یقت  ازریم  باـصتنا  زا  سپ  دـش و  ردـپ  نیـشناج  زیربـت  رد  نیدـلا  رــصان  وا  هلاـس  دـنزرف 16  هاـش ، دـمحم  گرم  زا  دـعب 
ناطلس هلودلا  تمشح  وا  نامرف  هب  يرجه  لاس 1266  رد  دز . تاحالصا  هلسلس  کی  هب  تسد  هلصافالب  دش و  نارهت  مزاع  یمظعاردص ،

هب هلودلا  ماسح  بقل  اب  دوخ  درک و  فرـصت  ار  دهـشم  داد و  تسکـش  ار  وا  نیوج  یکیدزن  رد  دـش و  رالاس  یبوکرـس  رومأم  ازریم  دارم 
رد تفای . راشتنا  نارهت  رد  ریبکریما  ترادـص  نامز  رد  زین  هیقافتا  عیاقو  هماـنزور  يرجه  لاس 1267  رد  دـش . بوصنم  ناسارخ  تموکح 

بوصنم ناشاک  تموکح  هب  لوزعم و  دوخ  ماقم  زا  ناخ  یقت  ازریم  لاـس  نیمه  رد  دـش و  حاـتتفا  نونفلا  راد  هسردـم  يرجه  لاس 1268 
لاس رد  دمآرد . اهسور  فرـصت  هب  هویخ  يرجه  لاس 1270  رد  دش . هتـشک  ناشاک  نیف  مامح  رد  هاش  روتـسد  هب  هک  دیـشکن  یلوط  دش .

دودـح ات  تخات و  ناـسارخ  هب  ناـخ  نیما  دـمحم  مزراوخ  یلاو  ناـسارخ  رد  اـمرفنامرف  ازریم  نودـیرف  تموکح  ناـمز  رد  يرجه   1271
. دش لوتقم  بولغم و  ازریم  نودیرف  نایهاپس  تسد  هب  دنبردقآ  لحم  رد  اما  دمآ ، شیپ  سخرس 

یلوط تفرگ و  تسد  رد  ار  لباک  تموکح  ناتـسلگنا  لاـمع  تراـظن  تحت  ناـخ  دـمحم  تسود  هاـش ، نیدـلا  رـصان  تنطلـس  ناـمز  رد 
قفاوم لباک  ریما  میمـصت  اب  ار  اهنآ  تاره  نیذـفنتم  هب  هوشر  نداد  اـب  یـسیلگنا  لاـمع  ناـمزنیا ، رد  دـش . تاره  حـتف  مزاـع  هک  دیـشکن 

. دندرک
لاس رد  دش . ناخ  دمحم  تسود  یبوکرـس  تاره و  حتف  رومأم  هنطلـسلا  ماسح  هاش ، نیدلا  رـصان  نامرف  هب  درک . طوقـس  تاره  هجیتن  رد 
راک رد  ناریا  هاپـس  فارـصنا  رد  اهسیلگنا  هزادـناره  دـش و  هدـناوخ  هبطخ  هاش  نیدـلا  رـصان  ماـن  هب  درک و  حـتف  ار  تاره  يرجه   1273

دیدجت ار  هاش  دمحم  نامز  زیمآدیدهت  تسایس  نامه  ناتـسودنه  تموکح  لیلد  نیمه  هب  دشن . عقاو  دیفم  دندیـشوک ، رهـش  نآ  فرـصت 
ماشتحا قافتا  هب  راجاق  ناخ  دـمحم  ازریم  درک . فرـصت  ار  رهـشوب  ردـنب  كراخ و  هریزج  لاـس  نآ  رد  ناتـسلگنا  ییاـیرد  يورین  درک و 

هب راچان  دندنار . شیپ  زاوها  ات  اهسیلگنا  تفاین و  یقیفوت  نکیل  دش ، اهسیلگنا  تازواجت  زا  يریگولج  رومأم  ناتـسزوخ  مکاح  هلودـلا 
لاس نیمه  رد  تخادرپ و  هرکاذم  هب  سیلگنا  ریفس  اب  موس  نوئلپان  تطاسو  هب  سیراپ  رد  هلودلا  نیما  ناخ  خرف  هاش ، نیدلا  رـصان  نامرف 

دیدرگ ررقم  نآ  بجوم  هب  هک  دش  هتسب  ياهماندهع  سیلگنا  ناریا و  تلود  ود  نیب 
514 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تیمـسر هب  ار  ناتـسناغفا  لالقتـسا  دنک و  راضحا  تاره  زا  ار  دوخ  هاپـس  زین  ناریا  تلود  دننک و  هیلخت  ار  ناریا  ریازج  ردانب و  اهسیلگنا 
رـصان نامرف  هب  ریبکریما  لزع  زا  سپ  دـش . هدیـشک  رازهلال  غاب  ناتـسلگ و  رـصق  نیب  فارگلت  طخ  نیلوا  يرجه  لاس 1274  رد  دسانـشب .

لزع زا  دعب  دوب . ماقم  نآ  رد  يرجه  لاس 1275  ات  يو  دش و  بوصنم  ترادص  ماقم  هب  يرون  هلودـلا  دامتعا  ناخ  اقآ  ازریم  هاش ، نیدـلا 
ناخ دمحم  ازریم  قافتا  هب  ازریم  هزمح  هلودلا  تمشح  يرجه  لاس 1276  رخاوا  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  روشک  روما  مامز  هاش  دوخ  يو 

نانامکرت زا  یتخسب  رادرس  ود  نیا  نیب  فالتخا  زورب  لیلد  هب  هک  دندش  نانامکرت  یبوکرس  رومأم  هاش  نیدلا  رـصان  نامرف  هب  هلودلا  ماوق 
ناخ فسوی  ازریم  يو  لزع  زا  دعب  دش و  بوصنم  ترادص  ماقم  هب  رالاسهپـس  راجاق  ناخ  دمحم  ازریم  لاس  نیمه  رد  دندروخ . تسکش 

هب هیـسور  ناملآ و  قیرط  زا  نارهت  هب  ندـنل  زا  فارگلت  طخ  ندیـشک  زایتما  يرجه  لاس 1284  رد  دش . يو  نیشناج  کلامملا  یفوتـسم 
ازریم يرجه  لاس 1288  رد  داد . وکـسم  میقم  یـسیلگنا  یناپمک  کی  هب  ار  دوخ  زاـیتما  سنمیز  دـعب  لاـس  رد  دـش و  هداد  سنمیز  هرادا 

ود نیب  فالتخا  يرجه  لاس 1289  رد  دش . بوصنم  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  وا  ياج  هب  دش و  لزع  کلامملا  یفوتـسم  ناخ  فسوی 
يرجه لاس 1290  رد  دـش . فرطرب  دیمـسادلگ  مان  هب  یـسیلگنا  رفن  کی  تسد  هب  اـهزرم  نییعت  هلئـسم  رـس  رب  ناتـسناغفا  ناریا و  تلود 

ماقم زا  ار  ناخ  نیسح  ازریم  اپورا  زا  تعجارم  زا  دعب  هاش  درب . اپورا  هب  برغم  ندمت  اب  ییانشآ  يارب  ار  هاش  رالاسهپس ، ناخ  نیسح  ازریم 
عضو ناریا  رد  تسپ  يرجه  لاس 1292  ات  دش . سیـسأت  نارهت  رد  نیتال  یبرع و  فورح  اب  ياهناخپاچ  لاس  نیمه  رد  درک . رانکرب  دوخ 

رد تفرگ . یتروص  رـس و  ناریا  تسپ  وا  کمک  هب  هک  درک  مادختـسا  ار  یـشیرتا  راشتـسم  نت  کی  تلود  لاـس  نیا  رد  تشادـن . یبترم 
یللملانیب یتـسپ  هیداـحتا  تیوضع  هب  ناریا  تلود  يرجه  لاس 1295  رد  دش . سیـسأت  نارهت  رد  دـیدج  هناخبارـض  يرجه  لاس 1294 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 345 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ددص رد  درک  ياسؤر  زا  هللا  دیبع  خیـش  لاس  نیمه  رد  دش و  سیـسأت  نارهت  رد  زاگغارچ  هناخراک  نیلوا  يرجه  لاس 1297  رد  دمآرد .
ناخ نیسح  ازریم  جاح  تسد  هب  اما  تشارفارب ، نایغط  ملع  ببس  نیمه  هب  دروآرد . دوخ  تعاطا  تحت  ار  ناتسدرک  ماوقا  هیلک  هک  دمآرب 

ندیشک زایتما  رالاسهپس  يرجه  لاس 1299  رد  درب . هانپ  ینامثع  تلود  هب  دش و  بوکرس  یسورگ  ماظنریما  ناخ  یلع  نسح  رالاسهپس و 
زا ار  نهآهار 

515 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دوب ناتـسلگنا  عابتا  زا  یکی  هک  رتیور  نوراـب  هب  لاـس  تدـم 70  هب  ار  یندـعم  عبانم  جارختـسا  نینچمه  سراف ، جـیلخ  نارهت و  هب  تشر 
قبط هک  دش  هتـسب  ياهماندهع  هیـسور  ناریا و  نیب  لاس  نیمه  رد  دش . وغل  يدوزب  ناریا  تلم  عفانم  نیمأت  مدع  لیلد  هب  اما  درک ، راذـگاو 

يوسنارف لامتاوب  تسد  هب  ناریا  نهآ  هار  نیلوا  يرجه  لاس 1300  رد  دیدرگ ، صخـشم  رزخ  هچایرد  دودح  رد  روشک  ود  نیب  زرم  نآ 
رتـیور نوراـب  زا  ییوجلد  يارب  ناریا  تلود  يرجه  لاس 1306  رد  دـش . هدیـشک  ير  رهـش  نارهت و  نیب  رتم  رازه و 700  تشه  لوـط  هب 
اپورا هب  ار  هاش  نیدلا  رـصان  مظعاردص ، ناطلـس  نیما  لاس  نیمه  رد  درک . راذگاو  وا  هب  لاس  تدم 60  هب  ار  یهاش  کناب  سیـسأت  زایتما 

تکرش نیا  داد و  يژر  هب  فورعم  یسیلگنا  تکرـش  کی  هب  لاس  تدم 50  هب  ار  نوتوت  شورف  دیرخ و  راصحنا  هاش  رفـس ، نیا  رد  درب .
دوخ هب  مایق  تروص  جیردتب  هک  دش  مدرم  تاقبط  نیب  يدـیدج  تضهن  زورب  ثعاب  رما  نیمه  اما  دـش ، لمع  دراو  يرجه  لاس 1308  زا 
مکح ینایتشآ  نسح  ازریم  جاح  يزاریـش و  نسح  ازریم  جاح  مان  هب  ذوفنبحاص  ناـیناحور  زا  نت  ود  هک  دیـسر  ییاـج  هب  راـک  تفرگ و 

وغل ار  يژر  یناپمک  همانزایتما  راـچان  ناطلـسلا  نیما  يرجه  لاس 1309  رد  ببـس  نیمه  هب  دـندرک و  رداص  ار  تایناخد  لامعتـسا  میرحت 
زا دصرد  شش  هرهب  اب  یـسیلگنا  هریل  رازه  غلبم 500  يرجه  لاس 1310  رد  دوب ، هدـش  دراو  يژر  تکرـش  هب  هک  یتاراسخ  يارب  درک و 
هک دـش  ثعاب  لـمع  نیمه  تفرگیم و  یجراـخ  روشک  کـی  زا  ناریا  تلود  هک  تسا  یـضرق  نیلوا  نیا  تفرگ و  ضرق  یهاـش  کـناب 

ياضر ازریم  يرجه  لاس 1313  رد  هک  ییاج  ات  دنداتفا ، تموکح  شور  رد  یتاحالصا  اهیبارخ و  میمرت  رکف  هب  نابلطحالـصا  زا  ياهدع 
یثداوح نیرتمهم  دروآرد . ياپ  زا  دوب ، ع )  ) میظعلا دبع  ترـضح  رهطم  مرح  ترایز  لوغـشم  هک  یماگنه  ار  هاش  نیدـلا  رـصان  ینامرک ،

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  نارود  رد  هک 

ایسآ

.( 1879 م - 1863  ) دیسر ناخ  یلع  ریش  شرسپ  هب  ناتسناغفا  ییاورنامرف  ناخ  دمحم  تسود  زا  دعب  ناتسناغفا :
.( ياهلاس 1852 و 1855 م  ) دیدرگ رارکت  نامز  نیمه  رد  ایناتیرب  همرب و  نیب  ياهگنج  همرب :

516 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش ناتسودنه  همیمض  همرب  لاس 1855 م . رد  دش و  رجنم  همرب  تسکش  هب  هک 

یهاشداپ 1868 م ). - 1851  ) تسا مراهچ  يامار  يو  نیـشناج  1851 م ). - 1824  ) تسا موس  يامار  نامزنیا  رد  دـنلیات  هاشداپ  دـنلیات :
رد درک و  هدافتـسا  یجراخ  نارظنبحاص  زا  يرادا  تاحالـصا  يارب  دوب . ینید  تاحالـصا  رد  ماگـشیپ  نادراـک و  ربدـم و  رکفنـشور و 

ناونع هب  ار  جوبماک  زا  یتمـسق  لاس 1867 م . رد  دیـشوک . هسنارف  ناتـسلگنا و  هلمج  زا  اپورا  گرزب  ياهروشک  اب  دنلیات  طباور  دـیدجت 
دش وغل  یگدرب  يو  نامرف  هب  1910 م ). - 1868  ) تسشن تنطلس  هب  مجنپ  يامار  شرـسپ  يو  زا  دعب  تشاذگاو . هسنارف  هب  هیامحلا  تحت 

. درک يداصتقا  روما  شرورپ و  شزومآ و  هعسوت  طسب و  فرص  ار  دوخ  ّمه  وا  و 
.( 1912 م - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

هلـسلس نیا  ندرک  ضرقنم  شفدـه  هک  1865 م ). - 1850  ) گنیپات شروش  دیدرگ . گنیچ  هلـسلس  فیعـضت  ثعاب  اهییاپورا  تالخادم 
.( 1860 م - 1856  ) دش عورش  ناتسلگنا  اب  نیچ  گنج  نیمود  نامز  نیمه  رد  درک و  ناریو  ار  یبونج  نیچ  یحاون  زا  يدایز  تمسق  دوب ،
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زا دش . هدوشگ  یجراخ  ياهروشک  ناناگرزاب  يور  رب  زین  نیست  نیت  ردنب  هک  دش  نآ  هجیتن  تشاد . تکرـش  نآ  رد  زین  هسنارف  تلود  هک 
گنج نیلوا  دندرکیم . لیمحت  نآ  رب  ار  دوخ  فادها  تلوهـس  هب  اپورا  گرزب  لود  هک  دش  یفیعـض  رایـسب  يروتارپما  نیچ  دـعب  هب  نیا 
تسد زا  ار  زمرف  نیچ ، دش . رجنم  نیچ  تسکش  هب  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  لاس  نیرخآ  اب  نراقم  1895 م . لاس 1841 - زا  نپاژ  نیچ و 

. تفای لالقتسا  هرک  هریزجهبش  داد و 
. تشگزاب يروتارپما  هب  دوبن  شیب  یلفط  هک  وتیهوستوم  روتارپما  لاس 1868  رد  درک و  افعتسا  تقو  « 1  » نوگوش لاس 1867 م . رد  نپاژ :

هریزجهبش زمرف و  گنج ، نیا  هجیتن  رد  دش ، هتفگ  نیچ  ثداوح  رد  هک  روطنامه  دش . عورش  نپاژ  نیچ و  گنج  نیلوا  لاس 1894 م . رد 
. دیدرگ لقتنم  ویکوت  هب  وتویک  زا  تختیاپ  دمآرد . نپاژ  فرصت  هب  گنوتوئایل 
يروتارپما هرود  ناونع  یجیم  دیدرگ . زاغآ  یجیم  تشگزاب  هب  فورعم  هرود  هنوگنیدب 

______________________________

نآ یعقاو  ناـیاورنامرف  مهدزون  نرق  اـت  يدـالیم  مهدزاود  نرق  زا  هک  تسا  یماـظن  ياـهروتاتکید  ناوـنع  نوـگوش  نپاژ  خـیرات  رد  (. 1)
ةریاد  ) تسا هدوب  يروتارپما  ياهرکـشل  هدنامرف  ینعم  هب  الـصا  نوگوش  ظفل  و  لاس 794 م . زا  ناونع  نیا  لامعتـسا  هقباس  دندوب . روشک 

یسراف ج 2 ص 1506) فراعملا 
517 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ار ینوگوش  میژر  هک  تسا  نپاژ  یتلود  هاگتـسد  رد  یبالقنا  یجیم ، تشگزاـب  اـی  لاس 1868 م . تشگزاـب  زا  دوصقم  تسا . وتیهوستوم 
. داد روتارپما  تسد  هب  ار  قلطم  تردق  تخادنارب و  دوب  امرفمکح  نپاژ  رب  اهنرق  هک 

لاس رد  نایوسنارف  ماع  لتق  هیزورد و  شروش  1861 م ). - 1839  ) لوا دیجملا  دبع  ناطلس  تنطلس  نارود  مهم  ثداوح  زا  یکی  ینامثع :
دیجملا دـبع  ناطلـس  زا  دـعب  دـش . نایـشروش  یبوکرـس  هیروس و  رد  ییاپورا  ياهتلود  هلخادـم  هب  رجنم  هلئـسم  نیمه  هک  تسا  1860 م .

هیسور ذوفن  يو  تنطلـس  نارود  رد  تسا . ینامثع  ناطلـس  نیمود  یـس و  هک  دیـسر  1876 م ). - 1861  ) زیزعلا دـبع  شردارب  هب  تنطلس 
يداصتقا عاضوا  نامزنیا  رد  درکیم . لیمحت  ینامثع  تلود  هب  ار  دوخ  رظن  ابلاغ  هیـسور  ریفـس  هک  ییاـج  اـت  دـشیم  رتداـیز  زورهبزور 

زا یتمـسق  هجیتن ، رد  دوبن . دوب ، هتفرگ  ییاپورا  ياـهروشک  زا  هک  ییاـهماو  تخادرپ  هب  رداـق  تلود  دوب و  هدـش  ینارحب  ـالماک  یناـمثع 
عاضوا نیا  هعومجم  دندش . لقتـسم  المع  رـصم  ناتـسبرص و  ینامور و  دـمآرد . یجراخ  ياهتلود  طلـست  تحت  ینامثع  تلود  تادـیاع 
افعتـسا هب  راداو  ار  ناطلـس  وا  دمآ و  راک  يور  دوب ، بلطحالـصا  يدرف  هک  اشاپ  تحدم  نامزنیا  رد  دش . مدرم  هدوت  دامتعا  مدـع  ثعاب 

رد یغامد  ياوق  لداعت  مدـع  تلع  هب  زین  دارم  ناطلـس  اما  دـیناشن . تخت  هب  ار  وا  هدازردارب  دارم  اشاپ ، تحدـم  هنیباـک  و  1876 م ).  ) درک
يو تنطلـس  نارود  رد  1909 م ). - 1876  ) تسـشن وا  ياج  هب  دیجملا  دبع  ناطلـس  رـسپ  دیمحلا  دبع  دـش و  علخ  تنطلـس  زا  لاس  نامه 

تسکش ینامثع  هیسور  اب  گنج  رد  دوب . نانوی  اب  لاس 1879  رد  يرگید  هیسور و  اب  1878 م ). - 1877  ) یکی گنج  ود  راتفرگ  ینامثع 
هیزجت ینامثع  يروتارپما  هجیتن  رد  تفای و  یتارییغت  نیلرب  هرگنک  رد  سپس  هک  1878 م ).  ) دش لیمحت  وا  هب  ونافتسا  ناس  نامیپ  دروخ و 

دیدـجت ار  ینامثع  شترا  یناـملآ ، نارـسفا  تخیر و  یتسود  حرط  اـهناملآ  اـب  دوخ  يروتارپما  هدـنامیقاب  ظـفح  يارب  دـیمحلا  دـبع  دـش .
. دوب دادغب  هب  لوبناتسا  زا  نهآهار  ندیشک  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندروآ  تسدب  ینامثع  رد  یتازایتما  دندرک و  نامزاس 

دـش و علخ  شردارب  طسوت  نکیل  1865 م ). .( ) ق 1282 ه .  ) دش وا  نیشناج  هللا  دبع  شرسپ  لوا  لصیف  گرم  زا  دعب  يدوعـس : ناتـسبرع 
. تسشن شیاج  هب  یکرت  نبا  لصیف  نبا  دوعس 

518 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تدـم یلو  1883 م ). - 1874 .( ) ق ه .  1301 - 1291  ) درک تموکح  رگید  راـب  دوعـس  تشذـگرد  زا  دـعب  1870 م ). .( ) ق ه .  1287)
تـشاد ماود  موس  زیزعلا  دبع  روهظ  ات  عضو  نیا  دیدرگ و  دیـشر  لآ  نادناخ  هدناشنتسد  ضایر ، تموکح  تشادن و  یماود  شتموکح 
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.( 1953 م - 1861 .( ) ق 1373 ه . - 1293)
هلسلس نایاورنامرف  نیرتگرزب  زا  هک  1856 م ). - 1805 .( ) ق 1273 ه . - 1220  ) تسا ناطلس  نبا  دیعـس  نامع  نامزنیا  ياورنامرف  نامع :

دیعس وب  لآ  ورملق  يو  گرم  زا  دعب  دوشیم . بوسحم  نامع  طقسم و  روشک  قنوررپ  هرود  يو  ینالوط  تنطلس  نارود  تسا . دیعـس  وب 
هیامحلا تحت  رابگنز  ریازج  1890 م ).  ) يرجه لاس 1307  رد  دش . میسقت  دوب ، رابگنز  طقسم و  بیترت  هب  اهنآ  زکارم  هک  تمـسق  ود  هب 

هیسور ناملآ و  هسنارف و  هلمج  زا  اپورا  یتارمعتسم  ياهروشک  یبلطهعـسوت  همزمز  هک  يدالیم  متـسیب  نرق  زاغآ  رد  دندیدرگ . ناتـسلگنا 
تلود اب  لاس 1891 م . رد  ق ). 1331 ه . - 1305 .( ) 1913 م - 1888  ) دوب مجنپ  لصف  ناطلس  نامع  ياورنامرف  دش ، دنلب  سراف  جیلخ  رد 

. درکیم بلس  وا  زا  ناتسلگنا  يانثتسا  هب  يروشک  ره  هب  ار  دوخ  ورملق  زا  تمسق  ره  ندرک  راذگاو  هک  درک  دقعنم  يدادرارق  ناتسلگنا 
خیرات دراد . مان  جوبماک  دنلیات ، جیلخ  دنلیات و  سوئال ، مانتیو ، نیب  ایسآ ، یقرشبونج  رد  عقاو  نیچ  دنه و  نیمزرس  زا  یتمـسق  جوبماک :
هسنارف تلود  هب  راچانب  جوبماک  هاش  مانآ ، مایس و  ياهتلود  تمحازم  تلع  هب  لاس 1854  رد  دوشیم . عورش  يدالیم  لوا  نرق  زا  جوبماک 

. دیدرگ هسنارف  هیامحلا  تحت  جوبماک  لاس 1863 م . رد  دش و  لسوتم 
یلوط درک و  دـقعنم  هرک  اب  یتراجت  هدـهاعم  کـی  روز ، لاـمعا  اـب  نپاژ  لاـس  نآ  رد  تفاـی و  همادا  لاـس 1876 م . اـت  هرک  ياوزنا  هرک :

. دندش دتسوداد  دراو  هرک  اب  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  ییاپورا و  ياهروشک  هک  دیشکن 
روتارپما نیرخآ  هک  1857 م ). - 1837 .( ) ق 1274 ه . - 1253  ) تسا مود  هاش  رداهب  نامزنیا  رد  دـنه  نایرومیت  ياورنامرف  ناتـسودنه :

دودحم شورملق  دوب و  یقرش  دنه  تکرش  رودزم  تقیقح  رد  وا  دوب و  ییامـسمیب  مسا  اهنت  يروتارپما ، دوشیم . بوسحم  دنه  يرومیت 
هب 1858 م ).  ) يرجه لاس 1274  رد  دشیم . یلهد  رد  یکچوک  هعلق  هب 

519 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لحم ناـمه  رد  دـش و  دـیعبت  نوـگنار  هـب  يراوـخ  تـفخ و  تیاـهن  رد  عـلخ و  شماـقم  زا  ناتـسودنه  شروـش  رد  نتــشاد  تـسد  مرج 

.( 1901 م - 1876  ) تسا ایروتکیو  نامزنیا  رد  ناتسودنه  یعقاو  روتارپما  تشذگرد .

اقیرفا

هراشا

هدش عقاو  نادوس  بونج  رد  اقیرفا  يزکرم  تمـسق  قرـشم  رد  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 243  شیب  ادناگوا  روشک  ادـناگوا :
لاس 1888 م. رد  تسا . « 2  » یلنتسا يرگید  لاس 1862 و  رد  « 1  » کیپسا یکی  دندرک ، ندید  ادناگوا  زا  هک  یناییاپورا  نیلوا  تسا .

ياقیرفا تکرش  هطلس  تحت  لاس 1890 م . رد  هک  دندرک  سیـسأت  ادناگوب  مان  هب  اجنآ  رد  یتکلمم  یموب ، ناناملـسم  برع و  ناناگرزاب 
. دیدرگ ناتسلگنا  هیامحلا  تحت  يدالیم  لاس 1894  رد  تفرگ و  رارق  ناتسلگنا  یقرش 

ياقیرفا وزج  يدالیم  لاس 1885  رد  هک  تسا  اقیرفا  قرشم  رد  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 937  شیب  « 3  » اکیناگنات اکیناگنات :
. دش ناملآ  یقرش 

. دراد تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 89  شیب  هک  اقیرفا  برغم  رد  تسا  يروشک  دنلوگوت :
. دوب ناملآ  طلست  تحت  1914 م . لاس 1886 - زا 

تـسا دـمحم  يو  نیـشناج  داد و  يدازآ  ناـیدوهی  هب  درک و  وغل  ار  يرادهدرب  هک  تسا  دـمحا  ياـب  سنوت  ناـمزنیا  ياورناـمرف  سنوت :
يدازآ تایلام و  نوناـق و  لـباقم  رد  ار  سنوت  ناـنکاس  همه  تاواـسم  لاس 1857 م . ناـمالا  دـهع  ناـمرف  بجوم  هب  1859 م ). - 1855)

، دوب هدیناسر  مود  نوئلپان  بیوصت  هب  هک  ار  یساسا  نوناق  کی  لاس 1861 م . رد  قداصلا  دمحم  شردارب  دومن . مالعا  تراجت  بهذم و 
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یثوروم نیـسح  نادـناخ  رد  یتسیاب  ياب  ماقم  تفرگیم و  رارق  ياـب  تسد  رد  هیرجم  هوق  نوناـق ، نیا  بجوم  هب  تشاذـگ . ارجا  عقوم  هب 
کی م . لاس 1869  رد  دـش . ییاپورا  ياـهتلود  هلخادـم  ثعاـب  هک  دـیدرگ  ییاهـشروش  هب  رجنم  يداـصتقا  عاـضوا  تماـخو  اـما  ددرگ ،

سنوت و زا  لکشتم  یللملانیب  یلام  نویسیمک 
______________________________

 . Sepik (. 1)
 . Stanli (. 2)

 . Tanganika (. 3)
520 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تاضارتعا هب  دیـشک و  رکـشل  سنوت  هب  لاس 1881 م . رد  درک و  هدافتـسا  هتفـشآ  عاضوا  نیا  زا  هسنارف  دـیدرگ . لیکـشت  ایلاتیا  هسنارف و 
یـسایس یلام و  روما  نامیپ  نیا  هک  درک  ارودراب  فورعم  نامیپ  ءاضما  هب  راداو  ار  قداـصلا  دـمحم  داـهنن و  یعقو  یناـمثع  تلود  دـیدش 

. دش هسنارف  هیامحلا  تحت  روشک  نیا  هجیتن  رد  دادیم و  رارق  هسنارف  تسد  رد  ار  سنوت 
تردق تیبثت  يارب  امئاد  هک  دوب  هرگیت  ارهما و  تکلمم  ود  نایاورنامرف  تسد  رد  یعقاو  تردـق  هشبح  رد  يدالیم  مهدزون  نرق  ات  هشبح :

تحت ار  روشک  1868 م . لاس 1855 - رد  مود  رودوئت  مان  هب  هشبح  ناگدرکرـس  زا  یکی  مهدزون  نرق  رد  تبقاع  دـندوب . گنج  رد  دوخ 
دوخ يرادمامز  تدـم  رد  دوب و  ناناملـسم  هدروخ  مسق  نانمـشد  زا  یکی  يو  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  دروآرد و  دـحاو  یتموکح 
يو هب  تبسن  ناتـسلگنا  تلود  هک  یتناها  هجیتن  رد  دسرب . فده  نیا  هب  تسناوتن  نکیل  دنک ، حالـصا  ار  تکلمم  روما  هک  درک  شـشوک 
نیا هجیتن  هک  دـندش  ینادـنز  روشک  نآ  عابتا  ریاس  ناتـسلگنا و  لوسنق  يو  نامرف  هب  داد و  ناشن  لـمعلا  سکع  دوخ  زا  لـباقم  رد  دومن ،
يو تشذگرد  زا  دعب  دیدرگ . وا  یشکدوخ  رودوئت و  تسکش  هب  رجنم  هک  تفرگرد  ناتسلگنا  هشبح و  نیب  هک  دوب  یتخـس  گنج  مادقا 

ردنب ایلاتیا  لاس 1885 م . رد  دوشیم . زاغآ  ناـمز  نیمه  زا  اـیلاتیا  هشبح و  نیب  شکمـشک  1889 م ). - 1872  ) تسشن تنطلـس  هب  انحوی 
مود کیلنم  يو  زا  دعب  دندرک . ینیشنبقع  اهنآ  داد و  تسکـش  ار  ایلاتیا  نایهاپـس  انحوی  درک . فرـصت  ار  رمحا  رحب  رد  عقاو  « 1  » عوصم

. تسشن تنطلس  هب  لاس 1889 م . رد 
تکلمم م . لاـس 1892  اـت  دراد و  تعـسو  عبرم  رتـمولیک  رازه  زا 115  شیب  هک  تسا  اـقیرفا  يزکرم  ياـهروشک  زا  یموـهاد  یموـهاد :

یماظن يورین  طسوت  مه  ماجنارس  دمآرد و  دندوب ، هتـسب  یناگرزاب  نامیپ  اجنآ  هاشداپ  اب  هک  اهیوسنارف  ذوفن  تحت  جیردتب  دوب . یلقتـسم 
. دش لاغشا  اهیوسنارف 

لاس 1890 م. رد  دش . ادج  نامع  زا  رابگنز  نامز  نیمه  رد  تشذـگرد و  لاس 1856 م . رد  رابگنز  ياورنامرف  ناطلس  نبا  دیعس  رابگنز :
دوخ ياعدا  زا  هک  دش  دهعتم  ناتسلگنا  تلود  لباقم ، رد  دش . ناتسلگنا  هیامحلا  تحت  رابگنز  هسنارف  ناملآ و  تقفاوم  رثا  رب 

______________________________

 Mosawa (. 1)
521 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک راذگاو  ناملآ  هب  ار  دنالوگیله  نینچمه  دیامن و  رظنفرص  راکساگادام  هریزج  هب  تبسن 
نیـشنرجاهم اجنآ  رد  ادـتبا  اـهیلاغترپ  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 300  شیب  هک  اـقیرفا  برغم  رد  تسا  يروـشک  جاـع : لـحاس 

. دش هسنارف  هیامحلا  تحت  يدالیم  لاس 1891  رد  دندرک . سیسأت 
لاس رد  تسا . هدـش  عقاو  سلطا  سونایقا  راـنک  اـقیرفا  برغم  رد  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 119  شیب  لاگنـس  روشک  لاگنس :
مان « 2  » فوـلو يرگید  و  « 1  » رورکت یکی  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دـندرکیم  یگدـنز  نیمزرـس  نیا  رد  يداژن  فلتخم  ياـههورگ  1893 م .
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لاس 1893 م. رد  تبقاع  تفرگ . رارق  ناناملسم  موجه  هجوت و  دروم  هک  دوب  اقیرفا  ناهایس  روشک  نیلوا  لاگنس  دایز ، لامتحا  هب  دنتشاد .
. دیدرگ هسنارف  یبرغ  ياقیرفا  همیمض  لاگنس  دش و  ضرقنم  اهیوسنارف  طسوت  رورکت  هلسلس 

نید وریپ  ارثکا  نیمزرس  نیا  تیعمج  دراد . تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 678  شیب  تسا و  هدش  عقاو  اقیرفا  قرشم  رد  یلاموس  یلاموس :
لاس 1870 زا  دعب  اهیرصم  ار  هقطنم  نیا  رتشیب  ایلاتیا . دنلیلاموس  ناتـسلگنا و  قباس  دنلیلاموس  زا  تسا  لکـشتم  یلاموس  دنمالـسا . سدقم 

جیردتب دندش و  اهنآ  نیشناج  اهییایناتیرب  دنتفر ، هللا  دبع  نبا  دمحا  نبا  دمحم  زا  عافد  هب  اهیرصم  هک  لاس 1884 م . رد  دندرک . لاغشا  م .
. دنتخاس دوخ  هیامحلا  تحت  ار  اجنآ 

هجوت نیمزرـس  نیا  يدادادـخ  ياهتورث  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  نویلیم  ود  زا  شیب  هک  تسا  يزکرم  ياـقیرفا  ياـهروشک  زا  وگنک :
تخانش و دوخ  یـصخش  کلم  ناونع  هب  ار  وگنک  دازآ  روشک  لاس 1885 م . رد  يو  درک . بلج  دوخ  هب  ار  کیژلب  هاشداپ  لوا  دـلوپوئل 

. دنتخانش اجنآ  کلام  ار  مود  دلوپوئل  ییاپورا  لود 
تکرـش کی  دـعب  لاس  کی  دندیـسر و  قفاوت  هب  اینک  رد  دوخ  ذوفن  قطانم  رـس  رب  ناتـسلگنا  ناملآ و  تلود  ود  لاس 1886 م . رد  اـینک :

یقرش ياقیرفا  تکرش  مان  هب  لاس 1888 م . رد  تکرش  نیمه  هک  تفرگ  رابگنز  ناطلس  زا  یلحاس  هکیراب  رد  يزایتما  یسیلگنا ،
______________________________

 . Takrur (. 1)
 . Volof (. 2)
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ناتسلگنا تلود  لاس 1895  رد  دـش و  لصاح  اینک  هرابرد  ایناتیرب  ناـملآ و  نیب  یعطق  یقفاوت  لاس 1890 م . رد  دیدرگ . فورعم  ایناتیرب 

. داد رارق  دوخ  هیامحلا  تحت  ار  نآ 
جنپ تشذگ  زا  دعب  دش و  هتخانش  تیمـسر  هب  وگنک  دور  یقرـش  لحاوس  هب  تبـسن  هسنارف  قوقح  لاس 1885 م . نیلرب  هرگنک  رد  نباـگ :

. دیدرگ هسنارف  يوگنک  زا  یتمسق  امسر  نباگ  لاس 
تلود لاـس  ناـمه  رد  هک  1859 م ). .( ) ق 1276 ه .  ) تسا نامحرلا  دـبع  نبا  دـمحم  نامزنیا  رد  شکارم  يافرـش  ياورناـمرف  شکارم :
ایناپسا هب  ناتسلگنا  تلود  رادوریگ  نیا  رد  هک  دندش  شکارم  دراو  ایناپسا  نایهاپـس  دعب  لاس  کی  داد و  گنج  نالعا  شکارم  هب  ایناپـسا 

شکارم نامیپ  نیا  تاررقم  بجوم  هب  هک  دش  رارقرب  حلص  لاس 1860 م . رد  دنک . لاغشا  ار  هجنط  ای  شکارم  لحاس  هک  دهدیمن  هزاجا 
لاس رد  نامحرلا  دـبع  نبا  دـمحم  درک . لبقت  تمارغ  ناونع  هب  ار  یغلبم  تخادرپ  انمـض  درک و  تقفاوم  هتـسب  ییایناپـسا  رهـش  هعـسوت  اب 

تمظع یقرت و  ناـهاوخ  يوق و  ياهدارا  ياراد  هک  1894 م ). - 1873 .( ) ق 1290 ه .  ) تسا لوا  نسح  وا  نیـشناج  تشذگرد . 1873 م .
1894  ) يرجه لاس 1312  رد  دادـن . تسد  هب  شکارم  رد  اهییاپورا  تلاخد  يارب  ياهناهب  چـیه  دوخ  ییاورنامرف  نارود  رد  دوب . شکارم 

سیئر هدهع  هب  شنطلـس  تباین  هک  تسـشن  شیاج  هب  تشادـن ، لاس  زا 14  شیب  هک  مراهچ  زیزعلا  دـبع  شرـسپ  تشذـگرد و  نسح  م ).
. دش هتشاذگ  شردپ  تافیرشت 

نکیل تفای ، ار  رـصم  ییاشاپ  نامرف  اشاپ  میهاربا  شرـسپ  اشاپ  یلع  دـمحم  تشذـگرد  زا  دـعب  1848 م ).  ) يرجه لاس 1264  رد  رـصم :
رصم راذگناینب  دوش  يروآدای  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  رکذت  انمض  تشذگرد . لاس  نامه  رد  دوب و  رذگدوز  وا  ییاورنامرف  تدم 

، درک سیسأت  زین  يزرواشک  يزاسوراد و  بط و  يارب  هکلب  یماظن  تامیلعت  يارب  اهنت  هن  یسرادم  رصم  رد  هک  تسا  اشاپ  یلع  دمحم  ون 
يرادمامز نارود  رد  لوا  سابع  شرسپ  دش . فقوتم  یمک  دادعت  يانثتـسا  هب  روکذم  زکارم  رتشیب  تیلاعف  يو  گرم  زا  دعب  هنافـسأتم  اما 

هک یتاسـسؤم  یمامت  یگنرف و  سرادـم  داد  روتـسد  نیا  رب  افاضم  درک و  نوریب  ار  یجراـخ  ناراشتـسم  1848 م ). .( ) ق 1264 ه .  ) دوخ
. دندرگ لیطعت  دنتشاد  ییاپورا  گنر 
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تشادن ناییاپورا  هب  تبسن  یشوخ  رظن  زین  1854 م ). .( ) ق 1270 ه .  ) دیعس وا  نیشناج 
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نیمه رد  دـش . سیـسأت  یتکلمم  روما  رد  ثحب  يارب  ییاروش  يو  روتـسد  هب  دوب . مدرم  مارتحا  هجوت و  دروم  تین و  نسح  اب  ییاورناـمرف 
. دیسر مامتا  هب  زئوس  هب  هرهاق  نهآهار  نامز 

رد یجراخ  لود  زا  رصم  ضارقتـسا  تسا . يوسنارف  سدنهم  سپـسلودنانیدرف  هب  زئوس  لاناک  رفح  زایتما  نداد  وا  نارود  هثداح  نیرتمهم 
ناتـسلگنا تلود  زا  راچان  دوب ، هدرک  ینامثع  تلود  هب  هک  یلام  ياهکمک  ینارمع و  ياهحرط  يارجا  ببـس  هب  دـش . عورـش  نامز  نیمه 

. يدـعب ياـههرود  رد  يرگید  زادـناربنامناخ  ضورق  نتفرگ  يارب  دـش  ياهمدـقم  رما  نیمه  هـک  تـفرگ  ضرق  هریل  نوـیلیم  هـس  زا  شیب 
تفرگ تسد  رد  ار  رصم  روما  مامز  1863 م ).  ) يرجه لاس 1280  رد  هک  تسا  اشاپ  میهاربا  مود  رسپ  اشاپ  لیعامسا  اشاپ ، دیعس  نیشناج 

ییاسانـش هلزنم  هب  ابیرقت  لمع  نیا  هک  درک  یثوروم  ار  وا  ماقم  نیا  رب  افاضم  داد و  ویدخ  ناونع  وا  هب  ینامثع  هاشداپ  لاس 1867 م . رد  و 
لاناک لاس 1869 م . رد  دیشخب . ققحت  ار  اهنآ  زا  یتمسق  هک  تشاد  یتاحالصا  عیسو  ياههمانرب  اشاپ  لیعامسا  دوب . رـصم  تنطلـس  هب  وا 
هجیتن رد  درک . حاـتتفا  یهوکـشاب  تافیرـشت  اـب  ناـمز  نآ  ياـیند  ياـهروشک  گرزب  نارـس  ریاـس  شیرتا و  روتارپـما  روضح  اـب  ار  زئوس 

، دوب یسیلگنا  هریل  نویلیم  هس  وا  يرادمامز  زاغآ  رد  هک  رـصم  ضورق  دشیم ، وا  عیـسو  ياهحرط  فرـص  هک  ییاههنیزه  یتسرپلمجت و 
رصم تلود  هب  دیدج  ضرق  نداد  هب  رـضاح  ییاپورا  ياهروشک  زا  کیچیه  رگید  نوچ  دیدرگ و  نویلیم  رب 100  غلاب  لاس 1876 م . رد 
زئوس هعرت  تادـیاع  هجیتن ، رد  دـناسر . شورف  هب  زئوس  لاناک  رد  ار  رـصم  ماهـس  لاس 1875 م . رد  هک  دش  راچان  اشاپ  لیعامـسا  دـندوبن ،

راپـسهر دـش و  علخ  دوخ  ماقم  زا  هسنارف  ناتـسلگنا و  تلاخد  هجیتن  رد  لاس 1879 م . رد  تفرگ . رارق  هسنارف  ناتـسلگنا و  تراـظن  تحت 
. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  اشاپ  قیفوت  شرسپ  يو  زا  دعب  تشذگرد . اجنامه  رد  دش و  هینطنطسق  مزاع  سپس  دیدرگ . لپان 

دش شترا  نارسفا  تیاضر  مدع  ثعاب  یفرط  زا  مادقا  نیا  تفریذپ . رصم  یلام  عاضوا  رب  ار  هسنارف  ناتسلگنا و  تراظن  لاس 1880 م . رد 
تیاکش دوب ، هدرک  لیمحت  اهنآ  هب  تلود  هک  يزابرس  يراگیب و  نکشرمک و  نیگنس  ياهتایلام  تخادرپ  زا  نازرواشک  رگید  فرط  زا  و 
طـسوت شروـش  نکیل  دوـب . یبارع  دـمحا  ماـنب  هداز  اتـسور  يرـسفا  نآ  رادمچرپ  هک  دـش  یـشروش  هب  رجنم  عوـضوم  نیمه  هـک  دنتـشاد 

دش شوماخ  لاس 1882 م . رد  ناتسلگنا 
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. دنک لاغشا  ار  رصم  امسر  هک  داد  تصرف  ناتسلگنا  هب  هثداح  نیا  دیدرگ . دیعبت  یبارع  و 
تلود عبات  ارهاظ  درمش ، دوخ  هیامحلا  تحت  امسر  ار  اجنآ  ناتـسلگنا  تلود  هک  لوا  یناهج  گنج  زاغآ  زا  سپ  یمک  ات  رـصم  کلاذعم 
لامع وا و  نیب  سولج  زا  دعب  یمک  دش و  ردپ  نیـشناج  1892 م ).  ) يرجه لاس 1309  رد  یملح  سابع  شرـسپ  يو  زا  دعب  دوب . ینامثع 

. درک زورب  یتافالتخا  رصم  رد  ناتسلگنا  یسایس 

اپورا

بالقنا ناـملآ ، روشک  رد  لاس 1848 م . رد  1888 م ). - 1831  ) تسا موس  کیردرف  نامزنیا  رد  سورپ  هاش  ناـملآ و  روتارپما  ناـملآ :
ششوک هجیتن  رد  تفای . ققحت  ناملآ  تدحو  داد و  رییغت  ار  اپورا  یسایس  تایح  ماجنارـس  نکیل  دش ، هدناشنورف  اتقوم  دنچره  داد . يور 

سورپ هاشداپ  لوا  ملهلیو  سورپ  هسنارف و  گنج  نایاپ  رد  دـش و  هاـتوک  ناـملآ  زا  شیرتا  تسد  كرامـسیب ، ریذپانیگتـسخ  راکتـشپ  و 
زا دعب  1914 م ). ناملآ 1871 - يروتارپما  مود  شیار   ) دـیدرگ مـالعا  ناـملآ  روتارپما  ناونع  هب  لاـس 1871 م . رد  1888 م ). - 1861)

ملهلیو تسایس  اب  هک  ار  كرامسیب  لاس 1890 م . رد  1918 م ). - 1888  ) تسشن تنطلس  هب  لاس 1888 م . رد  مود  ملهلیو  شاهون  ملهلیو 
هعسوت ناملآ  عیانص  وا  ییاورنامرف  نارود  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  اصخـش  دوخ  درک و  لزع  شماقم  زا  درکیم ، تفلاخم  مود 
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. دش ناتسلگنا  يارب  یگرزب  بیقر  ثیح  ره  زا  درک و  ادیپ 
خینرتـم هژیوب  نارگید  ار  تکلمم  روما  شیجازم  عضو  ببـس  هب  هک  1848 م ). - 1835  ) تسا دـنانیدرف  شیرتا  نامزنیا  روتارپما  شیرتا :

، داد مدرم  هب  ییاـهیدازآ  دـنانیدرف  هـچرگا  تـسا . بـالقنا 1848 م . ندـمآ  دوجو  هب  لـماوع  زا  یکی  خـینرتم  دادبتـسا  دـندرکیم . هرادا 
ینامز اوسنارف  داد . افعتسا  فزوژ  اوسنارف  عفن  هب  دش و  ریگتسد  نکیل  درک . رارف  لاس  نامه  هم  هام  رد  دنانیدرف  دندشن و  یضار  نایبالقنا 

ار ناتسراجم  بالقنا  لاس 1849 م . رد  دش . زاغآ  ياهبالقنا 1848 م . ینارحب  نارود  هک  1916 م ). - 1848  ) تفرگ تسد  هب  ار  تردق 
نآ هب  دعب  يدنچ  ایلاتیا  هک  درک  رارقرب  يداحتا  ناملآ  اب  لاس 1879 م . رد  دناشنورف .
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. دنداد ار  ثلثم  داحتا  لیکشت  تسویپ و 

لبازیا دندوب ، تردـق  بلاط  همه  ناهاوخيروهمج ، هاوخهطورـشم و  نابلطتنطلـس  یعاجترا و  نابلطتنطلـس  ایناپـسا  روشک  رد  ایناپـسا :
1874 م. لاس 1873 - زا  یهاتوک  تدم  يارب  دـندش . افعتـسا  هب  روبجم  لاس 1873 و  رد  سوئدامآ  وا  نیـشناج  و  لاس 1868 م . رد  مود 

لاس رد  تسـشن و  تخت  هب  مهدزاود  يوسنوفلآ  لاس 1876 م . رد  دش . هزات  گنج  شوختـسد  مه  نآ  دـش و  رارقرب  يروهمج  تموکح 
. تشاد هاگن  فرطیب  یناهج  لوا  گنج  رد  ار  ایناپسا  يو  تسشن . وا  ياج  هب  مهدزیس  يوسنوفلآ   1885

م. لاـس 1861  رد  1901 م ). - 1873  ) درکیم تنطلـس  ایروتکیو  هکلم  ناتـسلگنا  رد  هاش ، نیدـلا  رـصان  تنطلـس  نارود  رد  ناتـسلگنا :
شـشوک رثا  رب  تبقاع  یلو  درب ، رـس  هب  اوزنا  رد  لاس  هس  تدم  هک  ییاج  ات  دیدرگ  یناوارف  هودـنا  شوختـسد  يو  تشذـگرد . شرهوش 

. دندوب وا  تنطلس  نارود  ذوفن  اب  تیصخش  ود  نوتسدالگ  یلیئارسید و  داد . همادا  دوخ  يداع  یگدنز  هب  هتفگ ، كرت  ار  اوزنا  یلیئارـسید 
نارود نیا  رد  دوب . ناتسلگنا  رد  یعامتجا  یسایس و  تایح  راودا  نیرتهتـسجرب  نیرتینالوط و  زا  یکی  ایروتکیو  هکلم  يرادمامز  نارود 

. دمآرد ناتسلگنا  فرصت  هب  ناتسودنه  كاخ  زا  یگرزب  تمسق  تفای و  هعسوت  ناتسلگنا  تارمعتسم 
ایلاتیا تختیاپ  دوب . جراـخ  اـیلاتیا  فرـصت  زا  مر  یـسنو و  زونه  نکیل  دیـسر ، تنطلـس  هب  مود  لـئوناما  روتکیو  لاس 1861 م . رد  اـیلاتیا :

ار مر  دروآ و  تسد  هب  ار  سنو  دش ، گنج  دراو  سورپ  يرادـفرط  هب  ایلاتیا  لاس 1866 م . رد  سورپ  شیرتا و  گـنج  رد  دوب . سنارولف 
ناتسراغلب دندمآ و  لیان  لالقتسا  هب  نیلرب  هدهاعم  داقعنا  هجیتن  رد  ینامور  ناتسبرص و  لاس 1878 م . رد  درک . فرصت  لاس 1870 م . رد 

. دیسر يراتخمدوخ  هب  هماندهع  نامه  هجیتن  رد  زین 
.(. 1900 م - 1878  ) تسا لوا  يوتربموا  مود ، لئوناما  روتکیو  نیشناج 

. دیشوپ لمع  هماج  ایلاتیا  تدحو  يدلابیراگ  روواک و  مود و  لئوناما  روتکیو  ششوک  هب  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  يروآدای 
. دوب شنمدازآ  هتسارآ و  يدرم  1848 م ). - 1825  ) تسا لوا  یئول  ایراواب  هاش  ایراواب :
دنتشاد يدایز  تاراظتنا  وا  زا  مدرم  تفرگ ، تسد  رد  ار  روما  مامز  هک  ینامز  تلع  نیمه  هب 
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سورپ و نیب  هک  یگنج  رد  تفرگ . رارق  هعماج  رفنت  دروم  هک  دیشکن  یلوط  درک و  لدبم  سأی  هب  ار  اهنآ  راظتنا  دیما و  نامز  تشذگ  اما 

تیاـمح سورپ  زا  داد  يور  سورپ  هسنارف و  نیب  لاـس 1870 م . رد  هک  یگنج  رد  درک و  يرادـفرط  شیرتا  زا  تسویپ ، عوقو  هب  شیرتا 
داد و تسد  زا  ار  دوخ  رعاـشم  یلکب  لاس 1886 م . رد  دش . قحلم  نآ  هب  تفای  تدـحو  ناملآ  هک  ینامز  ینعی  لاس 1871 م . رد  درک و 

شیاـج هب  لوا  يوتوا  شردارب  دوـمن و  قرغ  بآ  رد  ار  دوـخ  ماجنارـس  دـندرک و  ینادـنز  شخاـک  رد  ار  وا  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  شراـک 
. داد تسد  زا  ار  دوخ  رعاشم  هدش  راتفرگ  دوخ  ردارب  تشونرس  هب  مه  وتوا  هک  1913 م ). - 1886  ) تسشن

ومع هب  تشاد  ییاپورا  ياهروشک  اب  هک  يدایز  یگداوناخ  طـباور  ببـس  هب  1865 م ). - 1831  ) تسا لوا  دـلوپوئل  کیژلب  هاش  کیژلب :
.( 1909 م - 1865  ) تسا مود  دلوپوئل  شرسپ  يو  نیشناج  دوب . فورعم  اپورا  ناج 
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هچره تدـش  اـب  هک  تسویپ  عوقو  هب  یناـمثع  تلود  هیلع  فولوبماتـس  يربـهر  هب  یـشروش  ناتـسراغلب  رد  لاس 1876 م . رد  ناتـسراغلب :
هب دیدرگ . ینامثع  هیسور و  نیب  1878 م ). - 1877  ) گنج للع  زا  یکی  رما  نیمه  دیدرگ و  بوکرس  ینامثع  نایهاپس  فرط  زا  يرتمامت 

یگرزب تمسق  رب  لمتشم  يراتخمدوخ و  ياراد  هک  ینیشنریما  تروص  هب  گرزب  ناتـسراغلب  لاس 1878 م . ونافتسا  نس  هماندهع  بجوم 
رظن تــحت  و  1886 م ). - 1879  ) دـش باختنا  هیـسور  تلود  تیامح  اـب  ناتـسراغلب  ریما  یگربنتاـب  ردـناسکلا  دـمآرد . دوب ، هینودـقم  زا 

دش هیسور  ینمشد  ثعاب  يو  لمع  هک  درک  ناتسراغلب  همیمض  ار  یقرـش  يایلمور  لاس 1885 م . رد  درکیم . تموکح  ینامثع  ياهکرت 
. دش دنانیدرف  يدالیم  لاس 1887  رد  يو  نیشناج  دیدرگ . علخ  هیسور  نارادفرط  هلیسو  هب  ماجنارس  و 

تارمعتــسم رد  هدرب  شورف  دـیرخ و  يو  تنطلــس  نارود  رد  1889 م ). - 1861  ) تسا لوا  یئول  ناـمزنیا  رد  لاـغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :
تـسد هب  ار  روشک  روما  مامز  ینامز  رد  يو  1908 م ). - 1889  ) دیدرگ ردپ  نیـشناج  لوا  لراش  شرـسپ  يو  زا  دعب  دش . عونمم  لاغترپ 

یط ناتـسلگنا  تلود  لاس 1890 م . رد  دوب و  هدـش  هجاوم  ییاهیناماسبان  اب  لاـغترپ  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس و  عاـضوا  هک  تفرگ 
هک تساوخ  لاغترپ  زا  یتشاددای  لاسرا 

527 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تـساوخرد میلـست  یلخاد  ياـهییاسران  تلع  هب  مه  لاـغترپ  تلود  دـهد . ناـیاپ  ـالوگنآ  کـیبمازوم و  رد  دوخ  ذوـفن  هعـسوت  طـسب و  هب 

. دش ناتسلگنا 
يو دیسر . تنطلـس  هب  لوا  ملهلیو  لاس 1861 م . رد  دـناشنورف . مراهچ  ملهلیو  کیردرف  ار ، ناهاوخیدازآ  سرام 1848  بالقنا  سورپ :

درک و هاـتوک  ناـملآ  زا  ار  شیرتا  تـسد  تخاـس و  یلمع  ار  سورپ  تـمظع  وا  درپـس و  كرامــسیب  هـب  ار  تموـکح  لاـس 1862 م . رد 
لیکـشت هب  رجنم  ماجنارـس  هک  داد  ماجنا  هدمع  گنج  هس  داجیا  اب  ار  همانرب  نیا  تخاس و  دحتم  سورپ  قوفت  تحت  ار  ناملآ  ياهروشک 

ربارب رد  دمآ . دوجو  هب  ایلاتیا  شیرتا و  ناملآ و  ياهروشک ، نیب  لاس 1882 م . رد  ثلثم  داحتا  دش و  لاس 1871 م . رد  ناملآ  يروتارپما 
تنطلـس ياهلاس  نیرخآ  اب  نراقم  هک  دـمآ  دوجو  هب  ثلثم  قاـفتا  لاس 1894 م . رد  هیـسور  هسنارف و  ندـش  کیدزن  رثا  رب  ثلثم ، داـحتا 

. تسا هاش  نیدلا  رصان 
تسشن تنطلس  هب  متفه  کیردرف  شرسپ  يو  زا  دعب  1848 م ). - 1839  ) تسا متشه  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

هب تبـسن  شیاـهاعدا  رارمتـسا  تـشاد . هـمادا  نیاتـشلوه  کیوسلــش و  يارجاـمرپ . هلئــسم  يو  تنطلــس  نارود  رد  1862 م ). - 1848)
كرامناد کیوسلش و  نیب  یکرتشم  یـساسا  نوناق  حرط  رثا  رب  لاس 1863 م . رد  دش . نیلرب  لاس 1850 م . هماندـهع  هب  رجنم  کیوسلش 

. دش اهناملآ  یگدرزآ  ثعاب 
وا دش ، لیکشت  ندنل  رد  هک  لاس 1852 م . سنارفنک  رد  تسشن . تنطلس  هب  لاس 1863 م . رد  هک  تسا  مهن  نایتسیرک  کیردرف  نیشناج 

هلئسم نیمه  هک  درک  كرامناد  ورملق  همیمض  ار  کیوسلـش  لاس 1863 م . رد  نکیل  دش . هتخانش  نیاتشلوه  کیوسلـش - ییامرفنامرف  هب 
نایتسیرک هجیتن  رد  دش . لاس 1864 م . رد  رگید  فرط  زا  كرامناد  فرط و  کی  زا  شیرتا  سورپ و  نیب  گنج  شتآ  نتخورفارب  ثعاب 

. داد تسد  زا  ار  نیاتشلوه  کیوسلش و 
تموکح لماک  دادبتـسا  اب  هک  1855 م ). - 1825  ) درکیم تنطلس  لوا  يالوکین  هیسور  رد  هاش  نیدلا  رصان  تنطلـس  نارود  رد  هیـسور :

ار ناتسهل  یساسا  نوناق  درک و  بوکرـس  ار  ناتـسهل  لاس 1830 م . شروش  تخادرپ . راـکفا  شیتفت  هب  دوخ  هطلـس  رارقتـسا  يارب  درک و 
اب گـنج  دراو  ار  هیـسور  هک  ینعم  نیدـب  دـیدرگ  1856 م ). - 1854  ) همیرک گنج  ندش  روهلعـش  ببـس  يو  یبلطهعـسوت  دومن . یغلم 

هب هک  درک ، نومهیپ  سیلگنا و  هسنارف ، هیکرت ،
528 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تفای همتاخ  سیراپ  هماندهع  لوپوتسابس و  هرصاحم 
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بلطحالـــصا و يدرف  وا  1881 م ). - 1855  ) تسـشن تنطلـس  هـب  چـیوالوکین ) ردـناسکلا   ) مود ردـناسکلا  شرــسپ  يو  گرم  زا  دـعب 
تخاسن یضار  ار  اهیطارفا  تاحالصا  نیا  نکیل  درک و  سیـسأت  ار  یلحم  ياهنمجنا  درک ، وغل  ار  یگدرب  لاس 1861  رد  دوب . هاوخیدازآ 

همیرک گنج  دیدرگ . ردناسکلا  ندش  هتشک  هب  رجنم  ماجنارـس  تفرگ و  توق  مسیلیهن  مسیرورت و  تاحالـصا  نیا  لباقم  رد  هنافـساتم  و 
. تفای نایاپ  نامز  نیمه  رد  1878 م ). - 1877)

يدرم هاش ) نیدـلا  رـصان  تنطلـس  رخآ  ياهلاس  اب  نراقم  ( ) 1894 م - 1881  ) تسـشن تنطلـس  هب  موس  ردناسکلا  شرـسپ  وا  لتق  زا  دـعب 
. دوب عجترم  ینعم  مامت  هب  بصعتم و 

دوخ تخت  جات و  ظفاح  ار  اهنآ  هک  نایرابرد  هژیوب  ناکیدزن و  هب  ناوارف  تازایتما  نداد  اب  ار  دوخ  هقلطم  يدادبتـسا و  تموکح  ياههیاپ 
عورـش هیـسور  رد  شردـپ  تنطلـس  نارود  رد  هک  یعامتجا  تاحالـصا  يور  رب  هک  تفگ  ناوتیم  درک . تیوقت  تهجره  زا  تسنادیم ،

فاصوا نیا  مامت  اب  دوب . دـیازت  لاح  رد  زورهبزور  نایدوهی  هژیوب  یبهذـم  ياهتیلقا  هب  تبـسن  رازآ  ملظ و  دیـشک . نالطب  طخ  دوب ، هدـش 
يو 1914 م ). - 1894  ) تسشن تنطلس  هب  مود  يالوکین  شرسپ  يو  زا  دعب  دوب . اشوک  عیانص  هعسوت  رد  درکیم و  قیوشت  ار  نارگتعنص 
دوخ هنارگ  بوکرس  هقلطم  تموکح  هب  قباسلا  یف  امک  یتسیرورت  یبالقنا و  ياهتضهن  تاکیرحت و  دوجو  اب  تسا . هیـسور  رازت  نیرخآ 

. دوب دنبياپ 
نارــسفا زا  نرلوزناـهوه و  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  يو  1914 م ). - 1881  ) تـسا لوا  « 1  » لوراک نامزنیا  رد  یناـمور  هاـشداپ  یناـمور :

هیـسور زا  تفرگرد  1888 م ). - 1877  ) ینامثع هیـسور و  نیب  هک  یگنج  رد  دـش . یناـمور  ياورناـمرف  لاـس 1866  رد  هک  دوب  یـسورپ 
. دروآ تسد  هب  ار  ینامور  لماک  لالقتسا  نیلرب  لاس 1878  هرگنک  رد  درک . يرادفرط 

بالقنا زا  يریگولج  يارب  دیسر ، تنطلـس  هب  هکنیا  زا  سپ  1849 م ). - 1831  ) تسا تربلآ  لراش  نامزنیا  رد  یندراس  هاش  یندراـس :
. دومن اطعا  ار  لاس 1848 م . یساسا  نوناق 

ایروتکیو دوخ  رـسپ  عفن  هب  دـش و  بوـلغم  اراووـن  رد  لاس 1894 م . رد  داد . گـنج  نـالعا  شیرتا  هب  راـبود  دوخ  يرادـمامز  نارود  رد 
. درک افعتسا  تنطلس  زا  مود  لئونام 

______________________________

 . Karol (. 1)
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تسشن تنطلس  هب  مهدزناپ  لراک  شرسپ  يو  زا  دعب  1859 م ). - 1844  ) تسا لوا  « 1  » راکسوا نامزنیا  رد  ژورن  دئوس و  هاشداپ  دئوس :
سلجم ود  سیـسأت  اب  هلمج  زا  درکیم ، تیامح  یحالـصا  تامادـقا  زا  دوب . بوبحم  يرادـمامز  هاوخیدازآ و  يدرم  1872 م ). - 1859)

.( 1907 م - 1829  ) تسشن تنطلس  هب  مود  راکسوا  يو  زا  دعب  درک . تقفاوم 
مود دنانیدرف  نیشناج  يو  1861 م ). - 1859  ) تسا مود ) ياوسنارف   ) وکسچنارف نامزنیا  رد  هناگود  ياهلیسیس  هاشداپ  لپان : لیـسیس و 

رب ار  رارف  وکسچنارف  دیدرگ ، لپان  مزاع  سپس  درک و  فرـصت  ار  لیـسیس  يدلابیراگ  لاس 1860  رد  دوب . روشک  هرادا  ناوت  دـقاف  تسا ،
. تخیرگ هداد  حیجرت  رارق 

رثا رب  تسا . چیونربوا  لیئاخیم  شیومع  رسپ  نیشناج  وا  1889 م ). - 1882  ) تسا جیونربوا  نالیم  نامزنیا ، رد  ناتسبرص  هاش  ناتسبرص :
ینامثع تلود  زا  ناتـسبرص  لماک  لالقتـسا  شیرتا  تلود  تیامح  اب  نیلرب  هرگنک  رد  داد . گنج  نالعا  ینامثع  تلود  هب  هیـسور  راـشف 

. درک كرت  ار  ناتـسبرص  درک و  افعتـسا  تنطلـس  زا  ردناسکلا  شرـسپ  عفن  هب  لاس 1882 م . رد  دـش . هتخانـش  ییاپورا  ياهروشک  طسوت 
. دومن وغل  ار  ناتسبرص  یساسا  نوناق  لاس 1894  رد  1903 م ) - 1889  ) تفرگ تسد  هب  ار  روشک  روما  مامز  ردناسکلا 

بزح زا  بـلغا  هـک  پــیلیف  یئوــل  ناــفلاخم  ناــمزنیا  رد  1848 م ). - 1830  ) تـسا پـیلیف  یئوـل  ناـمزنیا  رد  هـسنارف  هاــش  هـسنارف :
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مالعا ار  يروهمج  تموکح  دـنتخاس و  لوزعم  تنطلـس  زا  ار  يو  هدرک  اپرب  ینینوخ  بـالقنا  لاس 1848 م . رد  دـندوب ، ناهاوخیروهمج 
نوئلپان هدازردارب  نوئلپان  یئول  یکی  يروهمج  تسایر  ياهدزمان  ناـیم  رد  تخیرگ . ناتـسلگنا  هب  مهد  لراـش  دـننام  زین  پیلیف  دـندومن .

هک وا  1852 م ). - 1848  ) دـش باختنا  يروهمج  تسایر  هب  دـش و  زوریپ  دوخ  ياـبقر  رب  يدـنواشیوخ  نیمه  ببـس  هب  هک  دوب  تراـپانب 
نارگراک شروش  1870 م ). - 1852 ، ) درک لحنم  ار  هننقم  هوق  اتدوک  کی  اب  تشاد ، رس  رد  ار  دوخ  يومع  ینیشناج  يروتارپما و  ياوه 

اب يدالیم  لاس 1860  ات  دـناوخ و  روتارپما  ار  دوخ  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق  مامز  لاس 1852  یـساسا  نوناق  تحت  دیبوک و  مهرد  ار 
ياهیریگتخس زا  1867 م . لاس 1860 - زا  درک . تنطلس  مامت  تردق  دادبتسا و 

______________________________

 . Oskar (. 1)
530 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ات هک  دش  ثعاب  وا  راتفر  لامعا و  نیمه  داد و  يدازآ  هننقم  هوق  هب  درک و  رتشیب  ار  یندم  یعامتجا و  ياهیدازآ  تساک و  دوخ  يدادبتسا 
تـسکش سورپ  هسنارف و  گنج  رد  موس  نوئلپاـن  نایرکـشل  لاـس 1870 م . رد  دروآ . تسد  هب  ار  دوـخ  هتفر  تسد  زا  تیبوـبحم  يدـح 

ناتـسلگنا هب  وا  درک . علخ  تنطلـس  زا  ار  وا  تسویپ ، عوقو  هب  سیراـپ  رد  هک  يزیرنوخ  نودـب  یبـالقنا  دـیدرگ . ریـسا  يو  دوخ  دروخ و 
. تشذگرد لاس 1873  رد  دش و  دیعبت 

زا ار  نرول  سازلآ و  هسنارف ، تفای و  نایاپ  راجنهان  یعـضو  اب  1871 م ). - 1870  ) سورپ هسنارف و  نیب  گنج  هک  تشاد  رظن  رد  یتسیاـب 
. تخادرپ تمارغ  کنارف  درایلیم  جنپ  غلبم  نیا  رب  افاضم  داد . تسد 

درک و لحنم  ار  سیراپ  نومک  لاس 1871 م . رد  ریت  فلودآ  تقوم  تلود  دمآ . دوجو  هب  موس  نوئلپان  طوقـس  اب  هسنارف  موس  يروهمج 
دیسر « 1  » لوژ يورگ  هب  ماقم  نیا  يو  زا  دـعب  1879 م ). - 1873  ) دـش باختنا  يروهمج  تسایر  هب  نوهامکام  لاشرام  لاس 1873  رد 

.(. 1891 م - 1879)
سلجم یکی  دـش ، سلجم  ود  ياراد  هسنارف  نآ  بجوـم  هـب  هـک  دـش  هتـشون  یـساسا  نوناـق  يروـهمج ، تـلود  يارب  لاـس 1875 م . رد 

. دندرکیم رییغت  مهرـس  تشپ  دنتـشادن و  ینادنچ  ماود  اهتلود  اهنآ  نیب  يرادهنماد  تافالتخا  تلع  هب  انـس . سلجم  يرگید  ناگدنیامن و 

. دوب مسیژنالوب  هب  فورعم  یعاجترا  تضهن  ربهر  نیا  رب  افاضم  تشاد و  هدـهع  هب  ار  گنج  ترازو  هژنالوب  لارنژ   1887 لاس 1886 - زا 

. دوب دـعاسم  یماـظن  ياـتدوک  يارب  هسنارف  يزور  نآ  لاوحا  عاـضوا و  هچرگا  دروآ . تسد  هب  یگرزب  يزوریپ  لاس 1889  تاباختنا  رد 
هب هدـش  شحوتم  تسا  يریگلکـش  تلاـح  رد  یتامادـقا  روشک  تینما  رد  لـالخا  ماـهتا  هب  وا  همکاـحم  يارب  هک  تفاـیرد  نوچ  هژنـالوب 

. تخیرگ کیژلب 
هب رگیدکی  لباقم  رد  ییاپورا  ياهروشک  رد  اهییارآ  فص  دـش . لیکـشت  ایلاتیا  يرگنه و  شیرتا و  ناملآ و  نیب  داحتا  لاس 1882 م . رد 
زا يو  م ).  1894 - 1837  ) دـش باـختنا  يروهمج  تساـیر  هب  يداـسونراک  کـیژلب ، هب  هژنـالوب  رارف  زا  دـعب  دـیدرگ . رجنم  داـحتا  نیا 

تاکیرحت تلع  هب  فاصوا  نیا  اب  دوب . هزنم  دوخ  نامز  یلام  ياهلیم  فیح و  اهییاوسر و 
______________________________

 . Jal Grevi (. 1)
531 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.(. 1895 م - 1894  ) دیسر يروهمج  تسایر  هب  « 1  » هیرپ رمیزاک  يو  زا  دعب  دش . هتشک  یئایلاتیا  بلط  جرموجره  کی  طسوت  هژنالوب 
. تفای تیمسر  يدنالنف  نابز  لاس 1863 م . رد  دنالنف :

نایرج هب  ار  ندرک  یناملآ  همانرب  ناتـسهل  رد  كراسمیب  نآ  تازاوم  هب  دش و  ناتـسهل  ندرک  یـسور  ثعاب  لاس 1863  شروش  ناتسهل :
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. تشاد ظوفحم  دوخ  يارب  یهجوت  لباق  يراتخمدوخ  شیرتا ، ناتسهل  تخادنا .
هب هلمح  يارب  ار  دوخ  شیرتا  هک  ینامز  دوب ، یطارفا  نویلم  زا  هاوخیدازآ و  يدرم  هک  ناتـسراجم  بالقنا  ناـمرهق  توسوک  ناتـسراجم :

نالعا ار  ناتسراجم  يروهمج  لالقتسا  ناتـسراجم  سلجم  لاس 1849 م . رد  دش و  باختنا  تلود  تسایر  هب  درکیم ، هدامآ  ناتـسراجم 
رد ار  دوخ  رمع  هیقب  دـش و  افعتـسا  هب  راچان  هیـسور  نایهاپـس  هلخادـم  تلع  هب  نکیل  دیـسر . يروهمج  تسایر  ماـقم  هب  توسوک  درک و 

تالیامت اب  هک  دش  راچان  شیرتا  اما  دش ، یـشالتم  ناتـسراجم  يروهمج  هیـسور ، تلود  هلخادم  رثا  رب  درک . يرپس  ناتـسراجم  زا  جراخ 
ناتـسراجم شیرتا و  نآ  رد  هک  دـمآ  دوجو  هب  يرگنه  شیرتا - یهاشداپ  قفاوت ، شزاـس و  نیا  هجیتن  رد  هک  دـنک  شزاـس  اـهراجم  یلم 

ار ناتـسراجم  بالقنا  لاــس 1869  رد  1916 م ). - 1867 . ) دـش ناتـسراجم  هاـشداپ  فزوژ  اوسنارف  دـندوب و  يواـستم  قوقح  بحاـص 
اهدـعب هک  درک  رارقرب  ياهیداحتا  ناملآ  اب  لاس 1879  رد  داد . تسکـش  ار  ایلاتیا  هاشداپ  مود  لئوناما  روتکیو  لاس  نامه  رد  دـناشنورف و 

. دمآ دوجو  هب  ثلثم  داحتا  تسویپ و  نادب  مه  ایلاتیا 
نارود يداصتقا  ياهیناماسبان  هچرگا  دوخ  تنطلـس  تدـم  رد  يو  1849 م ). - 1840  ) تسا مود  مایلیو  نامزنیا  رد  دـنله  هاشداپ  دـنله :

هب راداو  ار  وا  لاس 1848 م . بالقنا  ربخ  اما  تشادن ، ینادنچ  تقفاوم  یسایس  تاحالصا  اب  لباقم ، رد  نکیل  داد ، یناماسورـس  ار  شردپ 
.( م  1890 - 1849  ) تسـشن تنطلـس  هـب  موـس  ماـیلیو  شرـسپ  مود  ماـیلیو  زا  دـعب  درک . یـساسا  نوناـق  ياـطعا  یعاـمتجا و  تاحالـصا 

دـش وا  نیـشناج  انیملهلیو  شرتخد  يو  زا  دعب  درک . ارجا  یلیمیب  اب  دوب ، هدـش  يزیرحرط  شردـپ  تنطلـس  نارود  رد  هک  ار  یتاحالـصا 
.(. 1918 م - 1890)

______________________________

 . Kazimer Perier (. 1)
532 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

زا یکی  ناـینانوی  دـش و  عـلخ  تنطلـس  زا  لاــس 1862 م . رد  يو  1862 م ). - 1832  ) تسا لوا  يوتوا  ناـمزنیا  رد  ناـنوی  هاـش  ناـنوی :
ودب رد  تسا . مهن  نایتسیرک  رسپ  يو  هک  1913 م ). - 1863  ) دـندرک باختنا  دوخ  یهاشداپ  هب  لوا  ژرژ  مان  اب  ار  كرامناد  ناگدازهاش 

. درک ررقم  ار  یهاوخیدازآ  دید  اب  یساسا  نوناق  دوخ  سولج 

اکیرما

يراتخمدوخ تردق و  لامک  رد  هک  1852 م ). - 1835  ) دوب ساسور  لئونام  ناوخ  نامزنیا ، رد  سریآ  سونئوب  تلایا  مکاـح  نیتناژرآ :
یلاـها زا  رفن  نارازه  دـش ، دودـحم  یناـگرزاب  يو  تموـکح  نارود  رد  درکیم . تموـکح  نیتـناژرآ  زا  یمهم  تمـسق  رب  يرـسهریخ  و 
نایهاپس دیدرگ . ورهبور  لیزرب  روشک  تفلاخم  اب  دمآرب  هئوگوروا  فرـصت  ددص  رد  هک  ینامز  دینادرگ . دیعبت  ای  تشک و  ای  ار  هانگیب 

. دندروخ تسکش  لاس 1852 م . رد  يو 
. درب رس  هب  اجنآ  رد  دوخ  رمع  نایاپ  ات  تخیرگ و  ناتسلگنا  هب  یماکان  نیا  زا  دعب  ساسور 

سونئوب تلایا  اهنت  دـش ، مالعا  نیتناژرآ  تالایا  هیداـحتا  روتاـتکید  درک و  هبلغ  ساـسور  رب  هکنیا  زا  سپ  زیکروا ، « 1  » ود هسوخوتسوخ 
شروش هب  رـس  سریآ  سونئوب  یلاها  اما  تخاس . عیطم  زین  ار  تلاـیا  نآ  لاس 1859  رد  ازیکروا  یلو  تساخرب . وا  اـب  تفلاـخم  هب  سریآ 
تسایر هب  لاس 1861  رد  ینیتناژرآ  هدنسیون  رادرـس و  رادمتـسایس و  هرتیم  دروخ . تسکـش  «، 2  » هرتیم همولوتاب  زا  ازیکاروا  دنتـشادرب و 

تاحالصا تفای و  ققحت  روشک  یسایس  تدحو  يو  تموکح  هرود  رد  دوب . یقاب  تمـس  نیا  رد  لاس 1868  ات  دش و  باختنا  يروهمج 
تسایر نارود  رد  هک  ینیتناژرآ  رادمتسایس  رادرس و  « 3  » اکور ونوتننرآ  ویلوخ  وت ، نیمراس  يو ، زا  دعب  دش . عورش  يداصتقا  یعامتجا و 

.( 1874 م - 1868  ) دش هدیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  تشگزاب و  نیتناژرآ  هب  دوب  دیعبت  رد  ساسور  يروهمج 
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. تفرگ رد  گنج  لیزرب  هئوگاراپ و  ینعی  شناگیاسمه  هئوگوروا و  نیب  لاس 1864  رد  هئوگوروا :
______________________________

 . Xusto Xose De Urkiza (. 1)
 . Bartolome Mitre (. 2)

 . Sarmiento Xulio Arnentino Roka (. 3)
533 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

عوقو هب  یبالقنا  لیزرب  رد  لاس 1889  رد  دوب  اپورا  رد  هک  یماگنه  1889 م ). - 1831  ) تسا ورردپ  نامزنیا  رد  لیزرب  روتارپما  لیزرب :
. تشگنرب لیزرب  هب  رگید  وردپ  هثداح  نیا  زا  دعب  دیدرگ . يروهمج  هب  تموکح  لکش  رییغت  نآ  هجیتن  هک  تسویپ 

. تسا « 1  » سپولونالوس وکسیسنارف  نامزنیا ، رد  هئوگاراپ  روهمج  سیئر  هئوگاراپ :
دش و لیزرب  نیتناژرآ و  هئوگوروا و  ياهروشک  اب  هئوگاراپ  گنج  زورب  یلصا  لماع  بلطهاج و  دبتسم و  يدرم  يو  1870 م ). - 1862)

نیا نایاپ  رد  دندش . هتـشک  ناناوج  هژیوب  هئوگاراپ  یلاها  زا  يدایز  دادعت  هلاس  جـنپ  ياهگنج  نیا  یط  رد  دـش . هتـشک  گنج  رد  وا  دوخ 
. دادیم لیکشت  ناکدوک  نانز و  ار  هئوگاراپ  هنکس  تیرثکا  تاعزانم 

تسا و هتفای  اقترا  ماقم  نیا  هب  هک  تسا  یسیلگنا  « 2  » نینیمود نیلوا  دیدرگ و  لیان  یلخاد  لالقتسا  هب  لاس 1848 م . رد  اداناک  اداناک :
یلامـش ياکیرما  هدحتم  ياهروشک  اداناک و  نیب  تراجت  مایا  نیا  نراقم  اریز  تسا ، اداناک  ییافوکـش  يدابآ و  یقرت و  زاغآ  لاس  نامه 

نیب زا  تشاد ، فرصت  رد  ار  یعیسو  ياهنیمزرـس  هک  نسدوه  جیلخ  یناپمک  لاس 1869 م . رد  تفرگ . شیپ  رد  ار  یقرت  هعـسوت و  دنور 
. تفای تسد  تاکلمتسم  نآ  رب  اداناک  تفر و 

ياکیرما هدـحتم  کلامم  کیزکم و  نیب  گـنج  ههبج  زا  هکنیا  زا  دـعب  تسا . اـنآاتناس  ناـمزنیا  رد  کـیزکم  روهمج  سیئر  کـیزکم :
تشگزاـب و کـیزکم  هـب  ناـیناحور  ناـیماظن و  گرزب و  نیکـالم  زا  لکــشتم  یتعاـمج  سار  رد  لاـس 1853 م . رد  تخیرگ ، یلاـمش 
رد دیدرگ و  یکیزکم  هاوخيدازآ  رادمتـسایس  « 3  » سراوخ وـتینب  بوـلغم ، درکن و  یماود  شتلود  نکیل  تفرگ ، تسد  هب  ار  تموـکح 

مرگرـس هک  یماـگنه  دـش و  هدـیزگرب  يروهمج  تساـیر  هب  رگید  راـب  لاـس 1871  رد  دـش . باـختنا  يروهمج  تساـیر  هب  لاس 1858 
دنتسناوت نایوسنارف  کمک  اب  دندش و  لسوتم  اهیجراخ  هب  ناراکهظفاحم  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  تشذگرد . دوب ، نایشروش  یبوکرس 

یلامش ياکیرما  هدحتم  کلامم  نکیل  1867 م ). - 1864  ) دنرادرب تنطلـس  هب  ار  شیرتا  روتارپما  فزوژ  وسنارف  ردارب  « 4  » ونایلیمیسکام
نیا
______________________________

 . Fransisko solana Lopes (. 1)
 . Dominions (. 2)

 . Benito Xuares (. 3)
 . Maksimiliano (. 4)

534 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
کیزکم زا  دوخ  یماظن  ياهورین  جارخا  هب  تردابم  هک  دندش  راتساوخ  ارصم  دندروآ و  راشف  هسنارف  هب  دنتخانشن و  تیمسر  هب  ار  تلود 

یهدـنامرف اصخـش  دوب ، هسنارف  هب  یکتم  هک  ونایلیمیـسکام  دـنتفگیم ، كرت  ار  کـیزکم  هسنارف  نایهاپـس  هک  لاس 1866 م . رد  دـیامن .
نانکاس زا  يدایز  هدع  درب و  حالـس  هب  تسد  یجراخ  نارجاهم  هیلع  رب  سراوخ  یعـضو ، نینچ  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  شیوخ  ياهورین 
. دش مادعا  لاس 1867  رد  سراوخ  نامرف  هب  ریگتسد و  ونایلیمیسکام  دندرک و  هبلغ  ونایلیمیسکام  رب  دندش و  عمج  وا  رود  کیزکم 
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. تشاد تسد  رد  ار  روما  مامز  لاس 1911  ات  هک  دوب  « 1  » ساید ویریفروپ  کیزکم  روهمج  سیئر  لاس 1876 م . رد 
. تسا كوپ  سکان  زمیج  نامزنیا ، رد  اکیرما  روهمج  سیئر  یلامش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 

کلاـمم هب  اـینرفیلاک  ناـمز  نیمه  رد  درک و  هرادا  یگتـسیاش  هب  ار  کـیزکم  اـب  گـنج  دوخ  يرادـمامز  نارود  رد  1849 م ). - 1845)
یلامش ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  ياسؤر  نیب  رد  يراکرپ  راکتشپ و  تیلاعف و  رظن  زا  يو  دیدرگ . مضنم  یلامش  ياکیرما  هدحتم 

هک 1850 م ). - 1849  ) تسا روهمج  سیئر  نیمهدزاود  يو  هک  دش  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  « 2  » رلیت يو ز . زا  دعب  تسا . ریظن  مک 
نیمهدزیس هک  « 3  » روملیف م . يو ، ياج  هب  تشذـگرد و  سوفیت  يرامیب  تلع  هب  دیـشکن . لوط  لاس  کـی  زا  شیب  وا  يرادـمامز  تدـم 

اب درک و  يوریپ  یجراخ  تافالتخا  رد  هلخادم  مدع  تسایس  زا  یجراخ  تسایس  رد  1853 م ). - 1850  ) دش باختنا  تسا  روهمج  سیئر 
تـضهن هب  فورعم  هک  یتضهن  هب  یبونج  یلامـش و  تالایا  نتخاس  دـحتم  دـیما  هب  دوشگ و  نپاژ  اب  ار  برغ  تراجت  باب  یناـمیپ  نتـسب 

.( 1857 م - 1853  ) تسا « 4  » سریپ نیلکنارف  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمهدراهچ  تسویپ . دوب ، منادیمن » چیه  »
لجر ندزدـگ  زمیج   ) تفرگ تروص  وا  هرود  رد  ندز  ندزدـگ  هلماعم  دـش . هجاوم  يدایز  تالکـشم  اب  دوخ  يرادـمامز  نارود  رد  هک 

تلود زا  رالد  نویلیم  غلبم 10  هب  انوزیرآ  تلایا  بونج  رد  عقاو  ار  ینیمز  هعطق  یئاکیرما 
______________________________

 . Porfirio dias (. 1)
 . Zakri Teyler (. 2)
 . Milar Filmor (. 3)

 . Franklin Pirs (. 4)
535 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نارود رد  م ).  1861 - 1857  ) تـسا زمیج  ننکوـیب  یلامـش  ياـکیرما  هدـحتم  کـلامم  روـهمج  سیئر  نیمهدزناـپ  دـیرخ ). کـیزکم 
تفلاخم دروم  تلع  نیمه  هب  دـیامن ، رارقرب  یلک  لداعت  يرادهدرباب  فلاـخم  قفاوم و  ياههتـسد  نیب  هک  درک  شـشوک  دوخ  يرادـمامز 

قح یلامـش  ياکیرما  هدـحتم  کلامم  تالایا  زا  کیچـیه  هک  درک  هدـیقع  راهظا  لاـس 1860 م . رد  تفرگ . رارق  هتـسد  ود  ره  نویطارفا 
درم اهنت  يو  دـیامن . یلمع  ار  دوخ  میمـصت  هک  دوبن  رادوخرب  یفاک  تردـق  زا  نکیل  دـنوش ، ادـج  هدـحتم  تـالایا  هعماـج  زا  هک  دـنرادن 

نلکنیل ماهاربآ  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمهدزناش  تسا . هدیـسر  اکیرما  يروهمج  تسایر  هب  هک  تسا  يدرجم 
هب لاس 1859  رد  یگدرب  ياـغلا  ناراداوه  فرط  زا  درک و  تفلاـخم  تدـش  هب  یگدرب  میژر  لوصا  اـب  هک  1865 م ). - 1861  ) تسا « 1»

کلامم اـب  یبونج  ياـکیرما  روشک  نیب 11  لاـصفنا  فورعم  ياـهگنج  1865 م . لاس 1861 - زا  یلو  دـش  باـختنا  يروهمج  تساـیر 
، تشاد همادا  لاس  راهچ  بیرق  هک  اهگنج  نیا  تشاد . هدهع  هب  ار  اهگنج  نیا  يربهر  یهدنامرف و  تمـس  نلکنیل  هک  دـش  عورـش  یلامش 

اکیرما يروهمج  تسایر  هب  رگید  راـب  لاس 1862  رد  نلکنیل  دش  رجنم  یگدرب  ياغلا  نارادـفرط  یلامـش  ياهروشک  يزوریپ  هب  ماجنارس 
مهدزون نرق  ناگدرب  ناتـسوپهایس و  يدازآ  رد  يو  دش . هتـشک  نتگنـشاو  رهـش  رد  یگدرب  رادـفرط  رفن  کی  فرط  زا  یلو  دـش  باختنا 

زا هک  ياهحیـال  يانثتـسا  هب  درک و  یلمع  ار  اـکیرما  يرـساترس  نهآهار  داـجیا  حرط  نینچمه  وا  داد . ماـجنا  یمهم  رایـسب  یناـسنا  هفیظو 
شنواعم نلکنیل  ندش  هتـشک  زا  دعب  درک . راذـگاو  نازرواشک  هب  ار  هصلاخ  یـضارا  بیرج  نویلم  بیرق 240  دینارذگ ، هرگنک  بیوصت 

، دوب یبونج  تالایا  نارادهدرب  فلاخم  دـنچره  تشاد . یطایخ  هشیپ  ادـتبا  يو  1869 م ). - 1865  ) تفرگ ار  وا  ياـج  « 2  » وردنآ نسناج 
نیمأت ار  ناتسوپهایس  یندم  قوقح  هک  تفرگ  شیپ  ار  یلدتعم  تسایس  هجیتن ، رد  دوب ، كانمیب  مه  یلامش  تالایا  نارادهیامرس  روهظ  زا 

ناهاوخیروهمج تخـس  تالمح  ببـس  تسایـس  نیا  دنتفرگ . تسد  هب  یبونج  تالایا  رد  ار  تردق  قباس ، نارادهدرب  جیردتب  درکیمن و 
اب انس  سلجم  رد  هک  دندرک  مرج  مالعا  وا  هیلع  رب  ناگدنیامن  ماجنارس  ات  تفای  تدش  هرگنک  وا و  نیب  فالتخا  ماجنارـس  دیدرگ . يو  هب 
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اهنت فالتخا 
______________________________

 . Abraham Lincoln (. 1)
 . Andru Jansen (. 2)

536 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
، اکیرما روهمج  سیئر  نیمهدجیه  دنامن . یقاب  وا  يارب  یتردق  رابتعا و  رگید  دـعب  هب  نیا  زا  لاحرههب  دـش . در  مرج  مالعا  نیا  يأر  کی 

تشاد هدهع  هب  ار  هیداحتا  نایهاپس  لک  یهدنامرف  تمـس  یلخاد ، ياهگنج  رد  يو  1877 م ). - 1869  ) تسا « 1  » تنارگ نمیس  رنسیلوی 
لاس 1872 رد  دیدرگ و  لاس 1868 م . تاباختنا  دزمان  هاوخیروهمج ، بزح  فرط  زا  تهج  نیمه  هب  درک . بسک  يداـیز  ياـهیزوریپ  و 

نارادهیامرس نارادمتـسایس و  اب  وا  طباور  دوب ، رانکرب  یلام  ياههدافتـسا  ءوس  زا  راکتـسرد و  يدرف  اصخـش  دنچره  دش . باختنا  اددجم 
هدحتم کلامم  روهمج  سیئر  نیمهدزون  هک  1881 م ). - 1877  ) دش هدیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  « 2  » ریه وا ، زا  دعب  دوب . هنسح  ماندب 

. تسا یلامش  ياکیرما 
يروهمج تسایر  ماقم  يدـصت  يارب  دوخ  يدزمان  زا  مود  راب  يارب  يو  دیـسر . ناـیاپ  هب  يراـکهظفاحم  تیاـهن  رد  وا  يرادـمامز  نارود 

فرط زا  هک  1881 م ) - 1880  ) تسا « 3  » دلیفراگ مربیا  زمیج  یلامش ، ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمتسیب  درک . يراددوخ 
طـسوت مه  ماجنارـس  دوب . یتلود  بسانم  لغاشم و  نایـضاقتم  راشف  تحت  امئاد  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  دـش . باختنا  ناهاوخیروهمج 

يروهمج تسایر  نارود  1885 م ). - 1881  ) تفرگ ار  وا  ياج  رتسچ  نلآ  شنواعم  يو  گرم  زا  دعب  دش . هتشک  نافلاخم  نامه  زا  یکی 
نویتس یلامـش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمود  تسیب و  دیناسر . نایاپ  هب  ینادراک  یگتـسیاش و  ریبدـت و  نسح  اب  ار  دوخ 

. تسا تارکومد  بزح  زا  يروهمج  سیئر  نیلوا  يو  یلخاد  ياهگنج  زا  دعب  1889 م ). - 1885  ) تسا « 4  » دنلویلکروورگ
رد هـک  1893 م ). - 1889 . ) تفرگ تسد  هب  ار  روـما  ماـمز  تسا ، روـهمج  سیئر  نیموـس  تسیب و  هـک  « 5  » نسیره نـیمجنب  يو  زا  دـعب 

نایوجهدافتساءوس مه  نابلطحالـصا و  مه  تلع ، نیمه  هب  درکن ، تیعبت  یـصخشم  یـشم  طخ  زا  روشک  هرادا  رد  دوخ  يرادمامز  نارود 
.( 1897 م - 1893 . ) تسا دنلویلک  گ . یلامش س . ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمراهچ  تسیب و  دندوب . یضاران  وا  زا 

______________________________

 . Yulisiz Simsen Grant (. 1)
 . Hayer (. 2)

 . Jeymez eybrem Garfild (. 3)
 . Stiven Grover Klivlend (. 4)

 . Benjemin Harisen (. 5)
537 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1924 م - 1858 . ) تسا « 1  » ورتساک ونابرپیس  الئوزنو ، نامزنیا  روهمج  سیئر  الئوزنو :
تـسایر هب  لاـس 1849 م . رد  هک  دوـب  يداوـسیب  هدرب  يو  تسا . « 2  » كولوس یلا  نتـسوف  نامزنیا  رد  یتیئاـه  روهمج  سیئر  یتیئاـه :

. تشاد جاور  يزیرنوخ  داسف و  وا  يرادمامز  نارود  رد  دناوخ . لوا  نتسوف  روتارپما  ار  دوخ  سپس  دیسر و  يروهمج 

.( 1906 م - 1895 .( ) ق 1324 ه . - 1313  ) هاش نیدلا  رفظم 

هراشا
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زا تردنب  تدـم  نیا  رد  درک . تموکح  ناجیابرذآ  رد  لاس  تدم 40  دش و  باختنا  يدهعیلو  هب  یگلاس  جـنپ  نس  رد  هاش  نیدـلا  رفظم 
نیما دمآ و  نارهت  هب  هاش  نیدلا  رـصان  ندش  هتـشک  زا  دعب  درکیم . يرپس  ار  راگزور  يربخ  یب  ملاع  رد  الماک  دـش و  جراخ  ناجیابرذآ 
ماقم هب  ار  هلودـلا  نیما  ناخ  یلع  ازریم  لزع و  ار  وا  يرجه  لاس 1314  رد  هکنآ  ات  تشاذگ  یقاب  ترادص  ماقم  رد  نانچمه  ار  ناطلـسلا 

رد ار  يو  سفنلا ، فیعـض  هاش  ناراوختفم ، تاکیرحت  رثا  رب  یلو  دز ، یـساسا  تاحالـصا  هب  تسد  هلودلا  نیما  دیزگرب . دوخ  ترادـص 
هاتوک تاحالـصا و  ماجنا  ياج  هب  صخـش  نیا  اما  درک ، بوصنم  ترادص  ماقم  هب  ار  ناطلـسلا  نیما  رگید  راب  لزع و  يرجه  لاس 1316 

تاـکرمگ لـباقم ، رد  تفرگ و  هیـسور  تلود  زا  ضرق  تبوـن  ود  يرجه   1320 لاـس 1318 - زا  ناراوخهوشر ، نادـساف و  تسد  ندرک 
يرگید ضرق  ناتـسلگنا  تـلود  زا  يرجه  لاس 1318  رد  هوالع  هب  تشاذـگ . اهـسور  راـیتخا  رد  سراـف  تاـکرمگ  يانثتـسا  هب  ار  ناریا 
هدیـشوپ داد . رارق  هدربماـن  تلود  راـیتخا  تحت  ورگ  ناونع  هب  ار  بوـنج  تاـکرمگ  فارگلت و  تسپ و  دـیاوع  نآ  لـباقم  رد  هک  تفرگ 

تفایرد يارب  هاش  نیدلا  رفظم  همه ، نیا  اب  دـش . اپورا  هب  هاش  ترفاسم  رابود  هلمج  زا  هدوهیب  ياهجرخ  فرـص  اهلوپ  نیا  مامت  هک  دـنامن 
یسراد هب  لاس  تدم 60  هب  ار  تفن  جارختسا  زایتما  يرجه  لاس 1319  رد  هلمج  زا  درک . يرگید  تازایتما  نداد  هب  مادـقا  يرتشیب  هوجو 

ذوفن تحت  شیپزاشیب  ار  اـم  روـشک  داـصتقا  روکذـم  تلود  تفرگ و  يرگید  ضرق  هیـسور  زا  ناریا  تلود  يرجه  لاـس 1320  رد  داد .
یلع ازریم  تمدـخ  همادا  اـب  ار  مدرم  تفلاـخم  كاـنرطخ ، عاـضوا  نیا  زورب  دـیناشک . یگتـسکشرو  هب  ار  تکلمم  داد و  رارق  دوخ  یلاـم 

ناخ رغصا 
______________________________

 . Sipriano Kasttro (. 1)
 . Fostaneli Suluk (. 2)

538 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
مه اـهنآ  دـندش و  لـسوتم  نارهت  ذوـفن  بحاـص  ناـیناحور  هب  روـشک  روـما  زا  وا  تسد  ندرک  هاـتوک  يارب  تخیگنارب و  ناطلـسلا  نـیما 

نامرف هب  يرجه  لاس 1325  رد  هکنآ  ات  دندش ، راتـساوخ  هاش  زا  ارـصم  دوب ، هدـش  اهیناماسبان  همهنیا  ببـس  هک  ار  مظعاردـص  يرانکرب 
اب راک  يادتبا  رد  هلودلا  نیع  دیدرگ . بوصنم  ترادص  هب  هلودلا  نیع  ازریم  دـیجم  ناطلـس  يو  ياج  هب  دـش و  لزع  ناطلـسلا  نیما  هاش ،

یلوط دوب ، عالطایب  لهاج و  يدرم  نوچ  اما  دـمآرد . تقفاوم  رد  زا  دـندوب . هدیـشوک  ناطلـسلا  نیما  لزع  رد  هک  ناهاوخیدازآ  اـملع و 
عوقو لیلد  هب  دوب ، ناریا  هب  هیـسور  یتارداص  مالقا  هک  دـنق  تفن و  نامزنیا  رد  دـمآرب . ناناگرزاب  اـملع و  دـیدهت  ددـص  رد  هک  دیـشکن 

هب هک  ار  ناناگرزاب  زا  نت  دـنچ  نارهت  مکاح  هلودـلا  ءالع  تفرگ . ینوزف  نآ  تمیق  دـش و  بایمک  نارهت  رد  نپاژ  هیـسور و  نیب  گـنج 
لزنم فارطا  رد  مدرم  داد . ناهاوخیدازآ  تسد  هب  ياهناهب  لمع  نیمه  هک  تسب  بوچ  هب  دندوب ، هدرک  دنق  راکتحا  هب  تردابم  وا  هدیقع 

نیا زا  مدرم  دـش . ظاعو  غیلبت  بالط و  عامتجا  لحم  هاش  دجـسم  دـندش . عمج  یناهبهب  هللا  دـبع  دیـس  اـقآ  یئاـبطابط و  دـمحم  دیـس  اـقآ 
. دندمآ ناجیه  هب  دماشیپ 

هناختلادـع سیـسأت  ياـضاقت  دنتـسشن و  تسب  میظعلا  دـبع  ترـضح  رد  دـندش و  جراـخ  نارهت  زا  دـندید ، نینچ  ار  عضو  هک  ناـیناحور 
نکیل دننک . تعجارم  نارهت  هب  املع  داد  نامرف  درک و  تقفاوم  هناختلادـع  سیـسأت  اب  دـش ، علطم  عاضوا  زا  هک  هاش  نیدـلا  رفظم  دـندرک .

ناهاوخیدازآ دیعبت  فیقوت و  هب  مادقا  دز و  زابرس  هناختلادع  سیسأت  زا  فلتخم  ياههناهب  هب  هلودلا  نیع  نارهت ، هب  املع  تشگزاب  زا  دعب 
زا نت  دنچ  يزور  رادوریگ ، نیا  رد  دـندمآرب . ییوجهراچ  ددـص  رد  دـندش و  نارگن  هلودـلا  نیع  هنادبتـسم  لامعا  هب  تبـسن  مدرم  درک .

مدرم نکیل  دـننک ، فیقوت  دوب ، هدرک  اهتناها  هلودـلا  نیع  هب  اهربنم  يالاب  هک  ار  دهـشم  ظاـعو  زا  یکی  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  نازاـبرس 
رگید راب  دش . مدرم  رتشیب  هچره  تینابصع  ثعاب  رما  نیمه  دش و  هتشک  دیمحلا  دبع  دیس  مان  هب  ياهبلط  ارجام  نیا  رد  هک  دندرک  تلاخد 

هب راک  هجیتن ، رد  هک  درک  دجـسم  زا  ناهاوخ  هطورـشم  ندرک  قرفتم  رومأم  ار  ياهدـع  مه  هلودـلا  نیع  دـندرک . عامتجا  هاـش  دجـسم  رد 
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ترجاهم مق  هب  هدرک ، ضارتعا  ادیدش  هلودلا  نیع  هنارـسدوخ  راتفر  هب  املع  دندش . هتـشک  ناهاوخیدازآ  زا  نت  دـنچ  دیـشک و  دروخودز 
یقت دمحم  جاح  ییامنهار  هب  دوخ  لام  ناج و  سرت  زا  هبسک  شکتمحز و  مدرم  دندرک .

539 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لزع تلادع و  مالـسا و  سدقم  عرـش  ماکحا  يارجا  تینما و  ياضاقت  تعامج ، نیا  روظنم  دـندرب . هانپ  سیلگنا  ترافـس  غاب  هب  رادـکنب 
ناخ هللا  رـصن  ازریم  لوزعم و  ار  هلودلا  نیع  هاش ، نیدلا  رفظم  ماجنارـس  دوب . رابرد  حالـصا  یلم و  ياروش  سلجم  سیـسأت  هلودلا و  نیع 

یناثلا 1324 يدامج  مهدراهچ  رد  الکو  باختنا  یلم و  ياروشلا  راد  سیسأت  طختـسد ، رودص  اب  دیزگرب و  ترادص  هب  ار  هلودلا  ریـشم 
نارهت هب  تیطورـشم  نامرف  رودـص  زا  سپ  املع  داد . همتاـخ  ناـهاوخیدازآ  نصحت  هب  یـسمش ) يرجه  دادرم 1285   14  ) يرمق يرجه 

مهدراهچ رد  دـندش . لوغـشم  دوخ  راک  بسک و  هب  ینادرگرـس  هام  شـش  زا  دـعب  ناـناگرزاب  هبـسک و  ناـیرازاب و  هجیتن  رد  دنتـشگزاب .
تـسایر هب  هلودلا  عینـص  دش و  حاتتفا  ناتـسلگ  خاک  رد  نارهت  ناگدـنیامن  هاش و  روضح  اب  یلم  ياروش  سلجم  نیلوا  لاس  نامه  هامرهم 

هاش نیدلا  رفظم  یـساسا  نوناق  ياضما  زا  دـعب  زور  دـنچ  اما  دیـسر ، هاش  ياضما  هب  بیوصت  زا  سپ  یـساسا  نوناق  دـش . باختنا  سلجم 
. تشذگرد

: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زور  نآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

زا ربدـم و  اـناوت و  يدرم  هـک  1901 م ). - 1844  ) تشاد تسد  رد  ار  ناتـسناغفا  روما  مامز  ناخ  ناـمحرلا  دـبع  ناـمزنیا  رد  ناتـسناغفا :
. دیسر ناخ  هللا  بیبح  ریما  شرسپ  هب  تنطلس  يو  گرم  زا  دعب  دوب . رادمتسایس  تهجره 

.( 1910 م - 1868  ) تسا مجنپ  يامار  دنلیات  هاش  دنلیات :
هب ترداـبم  بصعتم  ياـهینیچ  زا  یتعاـمج  تفریم ، هیزجت  فرط  هب  ییاـپورا  گرزب  ياـهروشک  ذوفن  رثا  رد  نیچ  هک  یعقوم  رد  نیچ :

. دندرک ناگناگیب  دض  رب  يرس  یعماجم  لیکشت 
لاس 1900 م. رد  تعامج  نیا  دناهدناوخ . نانز  تشم  تیعمج  ناییاپورا  ار  تیعمج  نیا 

زا هک  دوب  یـسنوت  مان  هب  ینز  تسد  هب  خـیرات  نیا  رد  هک  مه  نیچ  راـبرد  دـنتخادرپ . ناـیجراخ  رازآ  راتـشک و  هب  یلامـش  نیچ  ماـمت  رد 
هب یلامش  ياکیرما  دحتم  کلامم  نپاژ و  ییاپورا و  لود  ماجنارس  درکیم . يرادفرط  بالقنا  نیا  زا  درکیم ، تلافک  لاسدرخ  روتارپما 

540 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نیگنـس یتمارغ  تخادرپ  حلـص و  لوبق  هب  نیچ  دنتفای . قیفوت  نکپ  حتف  هب  دنداتـسرف و  نیچ  هب  یهاپـس  مادکره  دـندش و  راچان  هلخادـم 

. تفر نایم  زا  رگیدکی  اب  يرامعتسا  ياهتلود  تباقر  لیلد  هب  نیچ  هیزجت  لایخ  ضوع  رد  یلو  دش ، راچان 
-1904  ) نپاژ سور و  گنج  رد  هیـسور  رب  نپاژ  يزوریپ  اب  دـش و  نوزفا  ایناتیرب  اـب  لاس 1902 م . داحتا  اـب  نپاژ  تیمها  راـبتعا و  نپاژ :

. دیسر جوا  هب  1905 م ).
.( 1909 م - 1876  ) درکیم تنطلس  مود  دیمحلا  دبع  ناطلس  قباسلا  یف  امک  ینامثع  رد  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  نارود  رد  ینامثع :

لاس رد  1953 م ). - 1876 .( ) ق 1373 ه . - 1293  ) تسا يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  نیلوا  دوعس ) نبا   ) موس زیزعلا  دبع  يدوعس : ناتـسبرع 
. دناوخ هیباهو  ماما  دجن و  ماما  ار  دوخ  لاس 1904 م . رد  تفرگزاب و  دیشر  لآ  زا  ار  ضایر  1902 م ).  ) يرجه  1319

رد دش . هتخانـش  ناتـسلگنا  ذوفن  هقطنم  نامع  دـیدرگ ، دـقعنم  ناتـسلگنا  هسنارف و  نیب  هک  يدادرارق  بجوم  هب  لاس 1904 م . رد  ناـمع :
. دنتشادرب شروش  هب  رس  حلاص  نب  یسیع  يربهر  هب  نامع  نکاس  هیضابا  هقرف  ناوریپ  لاس 1901 

.( 1901 م - 1876  ) تسا ایروتکیو  هکلم  نامز  نیا  رد  ناتسودنه  روتارپما  ناتسودنه :
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اقیرفا

. داد تسکش  ار  ایلاتیا  مجاهم  ياهورین  « 1  » اودع رهش  کیدزن  لاس 1896 م . رد  هک  تسا  مود  کیلنم  هشبح ، نامزنیا  ياورنامرف  هشبح :
. دش ایلاتیا  روشک  رد  یسایس  ياهنارحب  هلسلس  کی  داجیا  ثعاب  درک ، هشبح  اب  حلص  هب  راداو  ار  ایلاتیا  هکنیا  زا  هتشذگ  يزوریپ  نیا 

. دننادیم ییاپورا  لود  يرگرامعتسا  طوقس  نارود  زاغآ  ار  روکذم  دربن  ناخروم  بلغا 
. دش هسنارف  یبرغ  ياقیرفا  وزج  لاس 1904 م . رد  یموهاد  روشک  یموهاد :

. دش هسنارف  هیامحلا  تحت  لاس 1904 م . رد  جاع  لحاس  جاع : لحاس 
. دیدرگ ناتسلگنا  هیامحلا  تحت  لاس 1896 م . رد  نوئلاریس  روشک  نوئلاریس :

يروآمرش تسیاشان و  لامعا  بکترم  وگنک  روشک  رد  اهیکیژلب  لاس 1904 م . رد  وگنک :
______________________________

 . Adva (. 1)
541 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دش یللملانیب  عماجم  ضارتعا  ببس  هک  دندش 
روشک روما  مامز  اصخش  1901 م ).  ) يرجه لاس 1319  رد  هک  تسا  مراهچ  زیزعلا  دبع  نامزنیا  رد  شکارم  يافرش  ياورنامرف  شکارم :

هناهاوخددـجت و تامادـقا  هب  تسد  تفرگ و  رارق  ناـییاپورا  زا  يدودـعم  هورگ  ریثأـت  تـحت  هـک  تشذـگن  يرید  تـفرگ . تـسد  رد  ار 
هعماج تیاضر  مدع  ببـس  يو  لمع  دوب و  ناناملـسم  ننـس  بادآ و  اب  ریاغم  مه  دایز و  ياههنیزه  مزلتـسم  مادـقا  نیا  هک  دز  یتافیرـشت 

جرموجره و دـش و  نادـنچود  مدرم  تیاضر  مدـع  دـمآرب ، یـضرا  ياهتایلام  عضو  ددـص  رد  هک  ینامز  نیا  رب  اـفاضم  دـیدرگ . شکارم 
ساف فرـصت  هب  هزمح  وب  هک  دـنچ  ره  درک . روهظ  ساف  قرـشم  رد  هزمح  وب  مان  هب  یـصخش  رادوریگ  نیمه  رد  هک  دومن  زورب  یناماسبان 

. دشاب یقرش  فیر  هیحان  رد  زیزعلا  دبع  يارب  یبیقر  تسناوت  دشن ، قفوم 
.( 1914 م - 1892  ) تسا یملح  مود  سابع  نامزنیا  رد  رصم  ویدخ  رصم :

اپورا

.( 1918 م - 1888  ) تسا مود  ملهلیو  نامزنیا  رد  ناملآ  سورپ و  هاش  ناملآ :

.( 1916 م - 1848  ) تسا فزوژ  اوسنارف  نامزنیا  رد  شیرتا  روتارپما  شیرتا :
تامطل ببس  زاغآ و  ابوک  رد  یبالقنا  لاس 1895 م . رد  1931 م ). - 1886  ) تسا مهدزیس  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاشداپ  ایناپسا :
تساوخ ایناپسا  زا  تسنادیم ، ار  ابوک  یشیجلا  قوس  تیمها  هک  یلامـش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  تلود  دش . اهییاکیرما  عفانم  هب  يدایز 
سیراپ نامیپ  بجوم  هب  دش . بولغم  نیپیلیف  رد  ایناپسا  ناگوان  نکیل  داد  گنج  نالعا  ایناپـسا  لیروآ 1898  رد  دـنک . هیلخت  ار  ابوک  هک 

يروتارپما گـنج  نیا  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  یلامـش  ياـکیرما  دـحتم  کـلامم  تیمومیق  تحت  دازآ و  اـبوک  يدـالیم ، لاـس 1898  رد 
. دش لحنم  المع  ایناپسا 

نشج لاس 1897 م . رد  1901 م ). - 1837  ) درکیم تنطلس  ایروتکیو  هکلم  ناتسلگنا  رد  هاش ، نیدلا  رفظم  تنطلس  نارود  رد  ناتسلگنا :
. دمآ دوجو  هب  رگراک  بزح  يدالیم  لاس 1900  رد  دش . اپرب  ناتسلگنا  یهاشداپ  نیرتینالوط  لاس  نیمتصش  دوبدای  هب  یهوکشاب 

542 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
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لاس رد  سیلگنا  هسنارف و  قاـفتا  1910 م ). - 1901  ) دیـسر متفه  دراودا  شدنزرف  نیرتگرزب  هب  تنطلـس  ایروتکیو ، هکلم  گرم  زا  دـعب 
. دش هتسب  1904 م .

رد هک  دش  دصقءوس  وا  ناج  هب  رابهس  دوخ  يرادـمامز  نارود  رد  1900 م ). - 1878  ) تسا لوا  يوتربموا  نامزنیا  رد  ایلاتیا  هاش  اـیلاتیا :
.( 1946 م - 1900  ) تسشن تنطلس  هب  موس  لئوناما  روتکیو  شرسپ  دش و  هتشک  هعفد  نیرخآ 

.( 1913 م - 1886  ) تسا لوا  يوتوا  ایراواب  هاش  ایراواب :
.( 1909 م - 1865  ) تسا مود  دلوپوئل  نامزنیا  رد  کیژلب  هاش  کیژلب :

.( 1908 م - 1889  ) تسا لوا  لراش  لاغترپ  نامزنیا  هاش  لاغترپ :
.( 1906 م - 1863  ) تسا مهن  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

يارب يو  ياهـششوک  هـک  1917 م ). - 1894  ) درکیم تنطلـس  مود  يـالکین  هیـسور  رد  هاـش ، نیدـلا  رفظم  تنطلـس  نارود  رد  هیـسور :
تـسکش تشادـن . ناما  رد  1905 م ). - 1904  ) نـپاژ سور و  ياـهگنج  رد  ندـش  ریگرد  زا  ار  هیـسور  یللملانـیب  حلـص  کـی  يرارقرب 

تهج هک  نارگراـک  زا  يداـیز  هدـع  يو  ناـمرف  هـب  لاـس  ناـمه  رد  دـش . هیـسور  بـالقنا 1905  ببـس  اـهگنج  نیا  رد  يو  هناحـضتفم 
روما مامز  تسج و  تکرـش  گـنج  رد  اصخـش  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  رد  دـندش . هتـشک  دـندوب ، هدـش  عمج  یهاوخداد 

هزادـنا زا  شیب  رازت  راـبرد  رد  نیتوپــسار  ذوـفن  ناـمز  نـیمه  رد  درک . لوـحم  اـیفور  رودوـئف  ردــناسکلا  شیوـخ  هـکلم  هـب  ار  تـکلمم 
. دش الکین  تردق  ياههیاپ  لزلزت  رد  يرثؤم  لماع  رما  نیمه  دیدرت  نودب  هک  دوب  هدش  ریذپانلمحت 

.( 1914 م - 1881  ) تسا لوا  لوراک  نامزنیا  رد  ینامور  هاش  ینامور :
درک و جاودزا  ماندـب  ینز  اـب  لاـس 1900 م . رد  هک  1903 م ). - 1889  ) تسا چیونربا  ردـناسکلا  نامزنیا  رد  ناتـسبرص  هاش  ناتـسبرص :
دندش و هتشک  نایماظن  زا  ياهدع  طسوت  شنز  ردناسکلا و  ماجنارس  دش . وا  تنطلس  زا  مدرم  رتشیب  هچره  تیاضر  مدع  دیزم  لمع  نیمه 

.( 1921 م - 1903  ) دیسر چیوژرژاراک  هلسلس  زا  لوا  رطپ  هب  تنطلس 
.( 1895 م - 1894  ) تسا هیرپ  ریمیزاک  هسنارف  نامزنیا  روهمج  سیئر  هسنارف :

یلو دش  زاغآ  مود  يالکین  رازت  تسد  هب  دنالنف  يزاسیسور  لاس 1899 م . رد  دنالنف :
543 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یموـمع يأر  قـح  يراذـگنوناق و  سلجم  لاـس 1906  رد  تـشگ . لاـس 1905  یمومع  باـصتعا  اهیدـنالنف و  دـیدش  تمواـقم  هب  رجنم 
. دش لیصحت 

.( 1916 م - 1867  ) تسا فزوژ  اوسنارف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
زا ژورن  هکیماگنه  تسا . كرامناد  متـشه  کیردرف  مود  رـسپ  يو  1957 م ). - 1905  ) تسا متفه  نوکاه  ناـمزنیا  رد  ژورن  هاـش  ژورن :

. دیدرگ باختنا  ژورن  تنطلس  هب  دش ، ادج  دئوس 
نیب تشاد . هدهع  هب  ار  وا  تنطلس  تباین  شردام  لاس 1898 م . ات  1948 م ). - 1890  ) تسا انیملهلیو  هکلم  نامزنیا  رد  دنله  هاش  دـنله :

. درمشیم مرتحم  ار  نآ  تامیمصت  دوب و  لیاق  شزرا  تیمها و  ناملراپ  يارب  يو  دوب . رادروخرب  يدایز  تیبوبحم  زا  یلاها 
.( 1913 م - 1863  ) تسا لوا  ژرژ  نامزنیا  رد  نانوی  هاشداپ  نانوی :

اکیرما

قنور ثـیحره  زا  وا  يرادــمامز  نارود  رد  نیتـناژرآ  1904 م ). - 1898  ) تسا اـکور ، ناـمزنیا  رد  نیتناژرآ  روهمج  سیئر  نیتـناژرآ :
. دش لح  یلیش  روشک  نیتناژرآ و  نیب  يزرم  تافالتخا  نامز  نیمه  رد  تفای ،
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.( 1897 م - 1893  ) تسا دنلویلک  گ . یلامـش س . ياکیرما  هدحتم  کلامم  نامزنیا  روهمج  سیئر  یلامـش : ياکیرما  هدـحتم  کلامم 
کلامم نیب  تافالتخا  وا  يرادمامز  نارود  رد  دیـسر . تردق  هب  تسا  روهمج  سیئر  نیمجنپ  تسیب و  هک  « 1  » یلنیکم مایلیو  يو  زا  دعب 

قاحلا نوناق  نامز  نیمه  رد  دش و  راذگاو  اکیرما  دحتم  ياهروشک  هب  نیپیلیف  ریازج  دیـسر و  نایاپ  هب  ایناپـسا  اب  یلامـش  ياکیرما  هدحتم 
لاس 1900 رد  دوب . نیچ  رد  زاب  ياهرد  تسایـس  یماح  روهمج  سیئر  نیا  دش . اضما  یلامـش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  هب  ییاواه  ریازج 

م.
. تشذگرد هام  نامه  رد  هک  دش  دصقءوس  وا  ناج  هب  لاس 1901  ربماتپس  رد  یلو  دش  باختنا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  مود  راب  يارب 

______________________________

 . Wilyam Makinli (. 1)
544 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1911 م - 1876  ) تسا سایا  ویریفروی  کیزکم ، نامزنیا  روهمج  سیئر  کیزکم :
.( 1924 م - 1858  ) تسا ورتساکونایرپیس  الئوزنو ، نامزنیا  روهمج  سیئر  الئوزنو :

.( 1909 م - 1906 .( ) ق 1327 ه . - 1324  ) هاش یلع  دمحم 

هراشا

سلجم رد  یتافیرـشت  يراذگجات  مسارم  يرازگرب  زا  لبق  يو  دیـسر . تنطلـس  هب  یلع  دمحم  شدنزرف  هاش ، نیدـلا  رفظم  گرم  زا  دـعب 
تباث ار  وا  ینامیایب  نامز  تشذگ  دعب ، یمک  نکیل  دنادب ، مرتحم  رظنره  زا  ار  ناریا  تیطورشم  ساسا  هک  درک  دای  دنگوس  یلم  ياروش 

ریزو رداهب  ریما  هناخقازق و  هدنامرف  یسور  فوخایل  هلمج  زا  ناریا  تیطورشم  تخـسرس  نانمـشد  زا  نت  دنچ  ياههتفگ  ریثأت  تحت  درک .
ناطلسلا نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  يدادبتـسا ، تموکح  نارود  دیدجت  تیطورـشم و  ساسا  ندرک  نکهشیر  يارب  تفرگ و  رارق  رابرد 

يالکو تفلاخم  اب  رابنیا  اما  دریگب ، يرگید  ضرق  هیـسور  تلود  زا  هک  دش  نآ  رب  مه  زاب  مظعا  ردص  دـیزگرب . شیوخ  ترادـص  هب  ار 
نایئادف زا  هک  اقآ  سابع  تسد  هب  دـشیم ، جراخ  یلم  ياروش  سلجم  زا  هک  یماگنه  يرجه  لاس 1325  رد  دش و  وربور  سلجم  وردنت 

هب يو  هنیباک  اما  دش  بوصنم  ارزو  تسایر  ماقم  هب  هنطلسلا  رینم  ناخ  دمحا  ازریم  ناطلسلا  نیما  لتق  زا  دعب  دش . هتشک  دوب ، هاوخهطورشم 
لیدـعت رد  تفرگ و  هدـهعرب  مه  ار  یئاراد  ترازو  تیلوؤـسم  نوـچ  دـش و  يو  نیـشناج  ینادـمه  کـلملا  رـصان  دـش و  طـقاس  تعرس 

ناریزو فیقوت  روتـسد  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  رظن  فالخ  رب  هاش  تفرگ . رارق  هاـش  توادـع  دروم  دیـشوک ، هدوهیب  ياـههنیزه 
ار تیطورـشم  ساسا  هراـبکی  هک  دـش  ممـصم  ناـمزنیا  رد  هاـش  یلع  دـمحم  درک . دـیعبت  اـپورا  هب  زین  ار  يو  دوخ  رداـص و  ار  وا  هنیباـک 
رد هک  درک  دای  دنگوس  مه  زاب  دمآ و  رانک  سلجم  ناگدنیامن  اب  راچان  دشن . یلمع  وا  موش  هشقن  مدرم  يرادیب  ببـس  هب  نکیل  دزادـنارب ،

نیبدب عاضوا  هب  شیپ  زا  شیب  دش ، هاش  ناج  هب  هک  يدصق  ءوس  لیلد  هب  يرجه  لاس 1326  رخاوا  رد  دشوکب . تیطورشم  ساسا  تیوقت 
نارهت زا  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  يو  دـمآرب . تیطورـشم  ساسا  نتخادـنارب  سلجم و  لیطعت  تکلمم و  عضو  رییغت  ددـص  رد  دـش و 

. تسب پوت  هب  ار  سلجم  فوخایل  دش و  مالعا  یماظن  تموکح  وا  نامرف  هب  دیزگ و  تماقا  هاشغاب  رد  دش و  جراخ 
545 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

مان هب  دیـشکن ، لوط  لاس  کی  زا  شیب  هک  قاـنتخا  هرود  نیا  دـندش . يراوتم  ياهدـع  ریگتـسد و  یعمج  هتـشک و  ناگدـنیامن  زا  ياهدـع 
اهیرایتخب ناجیابرذآ و  تسرپنهیم  رویغ و  یلاها  مایق  بالقنا و  اب  شنایفارطا  هاش و  زیمآتنوشخ  تامادقا  تسا . فورعم  ریغص  دادبتسا 

زا سپ  يرجه  لاس 1327  رد  دندش و  نارهت  مزاع  يدادبتـسا  تموکح  ندرک  نوگنرـس  يارب  هتـشذگ  ناج  زا  نیدـهاجم  دـش و  وربور 
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. دندش تختیاپ  دراو  یتلود  ياوق  نتسکش  مهرد 
شاهلاس رسپ 12  دیدرگ و  علخ  تنطلس  زا  سلجم  ناگدنیامن  هیمالعا  بجوم  هب  دش و  هدنهانپ  هیسور  ترافـس  هب  راجاق  هاش  یلع  دمحم 

راجاق لیا  هدروخلاس  سیئر  کلملا  دضع  هب  وا  تنطلـس  تباین  دوب  هدیـسرن  دـشر  نس  هب  زونه  يو  نوچ  دـش و  وا  نیـشناج  ازریم  دـمحا 
تماقا هایـس  يایرد  لحاس  اسدا  ردنب  رد  تفر و  هیـسور  هب  دش و  هدنار  ناریا  زا  يراوخ  تفخ و  اب  هاش  یلع  دمحم  ماجنارـس  دش . لوحم 

. دیزگ
: تسا نینچ  تسویپ ، عوقو  هب  زور  نآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  هاش  یلع  دمحم  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

تنطلس لیاوا  رد  1919 م ). - 1901  ) تسا ناخ  نامحرلا  دبع  نیشناج  رسپ و  ناخ ، هللا  بیبح  نامزنیا  رد  ناتـسناغفا  هاشداپ  ناتـسناغفا :
نارود رد  تخاس . فرطرب  ناتسناغفا  رد  ار  روکذم  تلود  ود  يزادناتسد  رطخ  هک  دش  دقعنم  ناتـسلگنا  هیـسور و  نیب  ياهماندهع  يو 

تشاد و هگن  فرطیب  ار  ناتسناغفا  یجراخ ، ياهراشف  مغریلع  لوا  یناهج  گنج  رد  دوب . رارقرب  شمارآ  ناتسناغفا  لخاد  رد  وا  تنطلس 
. دیسر لتق  هب  ماجنارس 

.(. 1910 م - 1868  ) تسا مجنپ  يامار  نامزنیا  رد  دنلیات  هاش  دنلیات :
لاس 1908 رد  هک  تشاد  مان  وسه  گناوک  نامز  نیا  روتارپما  1912 م ). - 1644  ) درکیم تنطلس  وچنم )  ) گنیچ هلسلس  نیچ  رد  نیچ :

يروتارپما هب  دوب ، هلاس  ود  یلفط  هک  ار  « 1  » یئوپ وا  هدازرهاوخ  وچنم  یتنطلس  نادناخ  نارادفرط  تشادن ، يدنزرف  نوچ  تشذگرد و  م .
. داتفا ریغص  روتارپما  نیا  ردپ  تسد  هب  تکلمم  روما  دندرک و  رایتخا 

______________________________

 . Pu -yi (. 1)
546 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1912 م - 1867  ) دوب وتیهوستوم  نپاژ  روتارپما  نامزنیا  رد  نپاژ :
هک لاس 1908 م . رد  دش . لقتـسم  ناتـسراغلب  لاس  نیمه  رد  دش و  علخ  تنطلـس  زا  مود  دیمحلا  دبع  ناطلـس  لاس 1909 م . رد  ینامثع :

. دش هکم  مکاح  یلع ، نبا  نیسح  فیرش  دمآرد ، یتنطلس  هطورشم  تموکح  تروص  هب  ینامثع  تلود 
. درکیم تنطلس  قباسلا  یف  امک  زیزعلا  دبع  يدوعس  ناتسبرع  رد  يدوعس : ناتسبرع 

.( 1953 م - 1876)

اقیرفا

کیژلب تارمعتـسم  دادع  رد  وگنک  خیرات  نامه  رد  درک و  راذگاو  کیژلب  هب  وگنک  رد  ار  دوخ  عفانم  دـلوپوئل  لاس 1908 م . رد  وگنک :
. تفرگ رارق 

هیلع ظفاحلا  دـبع  مان  هب  شناردارب  زا  یکی  لاس 1907 م . رد  تسا . مراهچ  زیزعلا  دبع  نامزنیا  رد  شکارم  يافرـش  ياورنامرف  شکارم :
. تشذگرد لاس 1908  رد  تخیرگ و  اکنالبازاک  هب  هدروخ  تسکش  دوخ  ردارب  اب  گنج  رد  زیزعلا  دبع  درک . مایق  دوخ  ردارب 

فرـصت هب  عمط  مشچ  اهتدم  زا  هسنارف  تلود  نوچ  نامزنیا  رد  دـش . وا  نیـشناج  ظفاحلا  دـبع  شردارب  زیزعلا ، دـبع  تشذـگرد  زا  دـعب 
هریت يردق  هب  هدربمان  تلود  ود  نیب  طباور  دیشوکیم ، شکارم  ریخست  رد  لبق  اهتدم  زا  مه  ناملآ  رگید  فرط  زا  دوب و  هتخود  شکارم 
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. دننک ادیپ  یلح  هار  نارحب  نیا  عفر  يارب  اپورا  گرزب  ياهتلود  هک  دش  ررقم  تبقاع  دریگرد . گنج  اهنآ  نیب  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  دـش 
ناگدنیامن نیب  درک ) هابتشا  ریازجلا  روشک  اب  دیابن  ار  هریزجلا  نیا   ) ایناپسا دالب  زا  هریزجلا  رهش  رد  لاس 1906 م . رد  یسنارفنک  هجیتن  رد 

تیولوا قح  اجنآ  رد  ذوفن  طسب  رد  نکیل  دش ، دییأت  قیدصت و  یگمه  فرط  زا  شکارم  لالقتـسا  نآ  بجوم  هب  هک  دش  دقعنم  لود  نآ 
دوخ مادقا  زا  مود  ملهلیو  هکنآ  زا  هتشذگ  هچ ، دش . یهتنم  ناملآ  یـسایس  تسکـش  هب  تقیقح  رد  هریزجلا  سنارفنک  دش . هداد  هسنارف  هب 

. تخاس کیدزن  رگیدکی  هب  شیپزاشیب  ار  هسنارف  سیلگنا و  ضوع  رد  تفرگن ، ياهجیتن 
.( 1914 م - 1892  ) تسا یملح  مود  سابع  نامزنیا  رد  رصم  ویدخ  رصم :

547 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اپورا

تفرـشیپ رظان  دـهاش و  تسناوتیمن  هک  ناتـسلگنا  ناـمزنیا  رد  1918 م ). - 1888  ) تسا مود  ملهلیو  نامزنیا  رد  ناـملآ  هاـش  ناـملآ :
ناریا ریماپ و  تبت و  رد  دوخ  نیبام  تاـفالتخا  لـح  يارب  لاـس  نیمه  رد  و  دـش . قفتم  هیـسور  اـب  لاس 1907 م . رد  دـشاب  ناملآ  هرمزور 

. دنداد همتاخ  قباس  دیدش  تباقر  هرود  هب  دوخ  ذوفن  قطانم  هب  کلامم  نیا  میسقت  اب  دنتسب و  ار  دادرارق 1907 
.( 1916 م - 1848  ) تسا فزوژ  اوسنارف  نامزنیا  رد  شیرتا  روتارپما  شیرتا :

.( 1913 م - 1886  ) تسا مهدزیس  يوسنوفلآ  نامزنیا  رد  ایناپسا  هاشداپ  ایناپسا :
هناتسود قافتا  داقعنا  رد  دوب . ایروتکیو  هکلم  دشرا  رـسپ  1910 م ). - 1901  ) تسا متفه  دراودا  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :

داحتا 1907 م. هسنارف و  اب  (1904 م ).
. دوب يو  دنزرف  مجنپ  جروج  دوب . رثؤم  هیسور  ناتسلگنا و  نیب 

.( 1946 م - 1900  ) تسا موس  لئوناما  روتکیو  نامزنیا  رد  ایلاتیا  هاش  ایلاتیا :
.( 1913 م - 1886  ) تسا لوا  يوتوا  نامزنیا  رد  ایراواب  هاش  ایراواب :

.( 1909 م - 1865  ) تسا مود  دلوپوئل  نامزنیا  رد  کیژلب  هاش  کیژلب :
.( 1934 م - 1909  ) دیسر لوا  ربلآ  هب  تنطلس  يو  زا  دعب  دوب . رامعتسا  شرتسگ  هرود  يو  نارود 

. داد رازت  ناونع  دوخ  هب  درک و  نالعا  ار  ناتسراغلب  لالقتسا  دنانیدرف  لاس 1908 م . رد  ناتسراغلب :
يدرم تشاد  دوخ  تنطلـس  نارود  رد  هک  یتالکـشم  مامت  اـب  1908 م ). - 1889  ) تسا لوا  لراش  نامزنیا  رد  لاـغترپ  هاـشداپ  لاـغترپ :

زا لاغترپ  یـشوپمشچ  رب  ینبم  ناتـسلگنا  تساوخرد  نتفریذپ  تلع  هب  تشاد . رنه  گنهرف و  هعـسوت  هب  تبـسن  يدایز  هجوت  دوب و  قیلخ 
هب تنطلس  دندش و  هتشک  نوبسیل  رد  شنارسپ  زا  یکی  لراش و  هجیتن ، رد  دنتـشادرب . شروش  هب  رـس  مدرم  کیبمازوم ، الوگنآ و  تیکلام 

.( 1910 م - 1908  ) دیسر مود  لئونام  مان  هب  شنارسپ  زا  رگید  یکی 
.( 1912 م - 1906  ) تسا متشه  کیردرف  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :

548 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.( 1917 م - 1894  ) تسا مود  يالکین  نامزنیا  رد  هیسور  رازت  هیسور :

.( 1914 م - 1881  ) تسا لوراک  نامزنیا  رد  ینامور  هاش  ینامور :
لاس 1905 م. رد  1907 م ). - 1829  ) تسا مود  راکسوا  دئوس ، نامزنیا  هاشداپ  دئوس :

.( 1950 م - 1907  ) دیسر مجنپ  واتسوگ  هب  تنطلس  راکسوا  زا  دعب  داد . تسد  زا  ار  ژورن  دندش ، ادج  مه  زا  ژورن  دئوس و  هک 
هب ناکلاب  ياهگنج  رد  نیوگزره  ینسوب و  لاس 1908 م . رد  1921 م ). - 1903  ) تسا لوا  رطپ  نامزنیا  رد  ناتسبرص  هاشداپ  ناتسبرص :

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 366 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دندش قحلم  شیرتا 
ار لوا  یناهج  گنج  ناتـسبرص  رد  شیرتا  دهعیلو  ندش  هتـشک  ماجنارـس  دش و  ناتـسبرص  شیرتا و  نیب  هزرابم  دـیدشت  ثعاب  لمع  نیا 

. دینادرگ روهلعش 
.( 1913 م - 1906  ) تسا « 1 ، » وریلاف نامرآ  نامزنیا  رد  هسنارف  روهمج  سیئر  هسنارف :

.( 1926 م - 1867  ) تسا فزوژ  اوسنارف  نامزنیا  رد  ناتسراجم  هاش  ناتسراجم :
.( 1957 م - 1905  ) تسا متفه  نوکاه  نامزنیا  رد  ژورن  هاشداپ  ژورن :

.( 1948 م - 1890  ) تسا انیمهلیو  هکلم  نامزنیا  رد  دنله  هاش  دنله :
. درک فرصت  لاس 1908 م . رد  ار  ترک  هریزج  هک  1913 م ). - 1863  ) تسا لوا  ژرژ  نامزنیا  رد  نانوی  هاش  نانوی :

اکیرما

. تسا 1912 م ). - 1908 « ) 2  » ایگل ونیدرانرب  وتسوگوآ  نامزنیا ، رد  ورپ  روهمج  سیئر  ورپ :
. تسا 1911 م ). - 1876  ) ساید ویریفروب  نامزنیا  رد  کیزکم  روهمج  سیئر  کیزکم :

يو زا  دعب  1909 م ). - 1901  ) تسا تلوزور  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  نامزنیا  روهمج  سیئر  یلامش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 
. تسا یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمتفه  تسیب و  هک  دش  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  « 3 ، » تفت دراوراه  مایلیو 

. تسا 1924 م ). - 1858  ) ورتساک ونایرپیس  الئوزنو  نامزنیا  روهمج  سیئر  الئوزنو :
______________________________

 . Arman Foliere (. 1)
 . Agusto Bernardino Legia (. 2)

 . Wilyam Harward Taft (. 3)
549 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1924 م - 1909 .( ) ق 1343 ه . - 1327  ) هاش دمحا 

هراشا

تنطلس تباین  تمس  هب  راجاق  کلملا  دضع  دش  هتفگ  هک  روطنامه  تسشن . تنطلـس  هب  شاهلاس  دنزرف 12  هاش  یلع  دمحم  علخ  زا  دعب 
زا دعب  دوب . اپورا  هب  هاش  یلع  دمحم  دیعبت  تئیه  نیا  مادـقا  نیلوا  هک  تفرگ  رارق  هریدـمتئیه  کی  رظنتحت  روشک  روما  دـش و  باختنا 

یلام روما  حالـصا  يارب  يرجه  لاس 1328  رد  یلم  ياروش  سلجم  دـش . باختنا  تنطلـس  تباین  هب  کلملا  رـصان  کلملا ، دـضع  گرم 
سیـسأت تهج  نسراک  تسایر  هب  ار  يدـئوس  ناراشتـسم  زا  ياهدـع  رتسوش و  ناگروم  رظن  ریز  ار  ییاـکیرما  ناراشتـسم  زا  یتئیه  ناریا 

رد دیـسر . نایاپ  هب  کلملا  رـصان  تنطلـس  تباین  تدم  درک و  يراذگجات  يرجه  لاس 1332  رد  هاش  دمحا  درک . مادختـسا  يرمرادـناژ 
، درک مالعا  فرطیب  ار  ناریا  روشک  امـسر  کلامملا  یفوتـسم  تقو  ریزوتسخن  هکنیا  اب  دـش . عورـش  لوا  یناـهج  گـنج  ناـمز  نیمه 

ياهتلود درک . سویأم  زجاع و  ار  هبرجت  یب  ناوج و  هاش  هک  دروآ  دیدپ  ییاهیناماسبان  یسیلگنا  یسور و  تسایـس  عماطم  هنافـساتم  نکیل 
رد تفرگ . رارق  اهنآ  زاتوتخات  گـنج و  نادـیم  ناریا  یبونج  یبرغ و  یلامـش و  یحاون  دـندرکن و  ناریا  یفرطیب  هب  یهجوت  مصاـختم 

دادرارق 1915 هـب  هـک  يرگید  دادرارق  ود ، نآ  نـیب  دــندرک و  وـغل  ار  دادرارق 1907 م . سور  سیلگنا و  ياـــهتلود  يرجه  لاس 1333 
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لاـس رد  دـندرک . میـسقت  ذوفن  هقطنم  ود  هب  ار  ناریا  دنتـشادرب و  ناـیم  زا  ار  فرطیب  هقطنم  نآ  بجوـم  هب  هک  دـش  هتـسب  تسا ، فورعم 
هب تفریم و  تمـسق  نیا  رب  اهناملآ  يزادنا  تسد  ناکما  تسا و  هدش  دازآ  ناریا  یلامـش  یحاون  دـندید  نوچ  اهسیلگنا  يرجه   1336

یللملانیب حلـص  نمجنا  هب  ناریا  ناگدـنیامن  نتفریذـپ  رد  هکنیا  رب  هوالع  دـنام ، دـهاوخ  یقاـب  اـهنآ  ذوفن  تحت  ناریا  ماـمت  هکنیا  روصت 
نآ بجوم  هب  تسا و  فورعم  دادرارق 1919  هب  هک  دندرک  دـقعنم  ناریا  اب  يرگید  دادرارق  يرجه  لاس 1337  رد  دندرک ، یشارتلاکشا 

ياکیرما هدـحتم  کلامم  تلود  داهنـشیپ  رثا  رب  تفرگیم . رارق  یـسیلگنا  ناراشتـسم  رظن  تحت  ناریا  یماظن  یلام و  روما  لـماک  راـیتخا 
. دش وربور  ناهاوخیدازآ  زا  ياهدع  تفلاخم  اب  دادرارق  نیا ، زا  هتشذگ  تخانـشن و  تیمـسر  هب  ار  دادرارق  نیا ، للم  قافتا  عمجم  یلامش 

یلوط درک . يریگولج  شروش  زورب  زا  ياهزادنا  ات  اپورا  هب  هاش  دمحا  مازعا  اههمانزور و  فیقوت  اب  تقو  ریزوتسخن  هلودلا  قوثو 
550 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يرجه لاس 1338  رد  هلودلا ) ریشم   ) اینریپ نسح  دش و  افعتسا  هب  روبجم  دوب . دادرارق  داقعنا  لوئـسم  هک  هلودلا  قوثو  تلود  هک  دیـشکن 
هلسلس سیسأت  یگنوگچ  هب  لوکوم  ثداوح ، دنور  همادا  درک . مالعا  ارجالا  فوقوم  ار  دادرارق 1919  تفرگ و  تسد  رد  ار  تلود  روما 

. دوشیم يولهپ 
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  هاش  دمحا  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

رد دش . هیروس  لجعتسم  تلود  زا  یئزج  لاس 1920  رد  دوب . ینامثع  ناکرت  طلـست  تحت  لاس 1918 م . ات  یمشاه  ندرا  یمشاه : ندرا 
. دمآرد یمشاه  نیسح  نبا  هللا  دبع  نامرف  تحت  لقتسم  نیشنریما  تروص  هب  لاس 1923 

هللا ناما  شرـسپ  هب  تنطلـس  يو  ندش  هتـشک  زا  دعب  1919 م ). - 1901  ) تسا ناخ  هللا  بیبح  نامزنیا  رد  ناتـسناغفا  هاـشداپ  ناتـسناغفا :
نیب هک  دیـشکن  یلوط  اـما  دـش ، عورـش  ناتـسلگنا  اـب  ناتـسناغفا  گـنج  نیموـس  يو  تنطلـس  نارود  رد  1929 م ). - 1919  ) دیـسر ناخ 

. دش هتخانش  تیمسر  هب  ناتسناغفا  لالقتسا  لاس 1919  توا  نامیپ  بجوم  هب  دیدرگ و  رارقرب  حلص  ناتسلگنا  ناتسناغفا و 
تسد رد  ار  روما  مامز  مشـش  يامار  يو  زا  دعب  1910 م ). - 1868  ) تسا مجنپ  يامار  نامزنیا  رد  يرکاچ  هلـسلس  زا  دنلیات  هاش  دـنلیات :

.( 1925 م - 1910  ) تفرگ
. تسج تکرش  لوا  یناهج  گنج  رد  نیقفتم  زا  يرادفرط  هب  لاس 1917 م . رد 

بالقنا هب  رجنم  ماجنارس  تفرگیم ، تروص  « 1  » نستای نس  رتکد  يربهر  هب  اتدـمع  هک  یپردیپ  تاکیرحت  نیچ  رد  نامزنیا  رد  نیچ :
یلو دیدرگ ، رارقرب  نستای  نس  رتکد  تسایر  هب  يروهمج  تموکح  دـش و  لاس 1912 م . رد  گنیچ  هلـسلس  ضارقنا  ناهاوخیروهمج و 

لاس 1916 رد  ياک  یش  ناوی  درک . افعتسا  دوب ، یمهم  لغاشم  ياراد  گنیچ  هلسلس  نارود  رد  هک  « 2  » ياک یش  ناوی - عفن  هب  دعب  یمک 
هب یلامش ) نیچ   ) نکپ تلود  تشذگرد . م .

______________________________

 . Dr .Sun -yat -sen (. 1)
 . Yuen shih -kai (. 2)

551 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ود هب  نیچ  المع  نامزنیا  زا  دنتـشادرب و  يروهمج  تسایر  هب  ار  نستای  نس  رتکد  یبونج ) نیچ   ) نوتناک رد  داتفارب . یماظن  يارما  تسد 

. دش میسقت  تمسق 
ناملآ و کلامم  هب  لوا  یناهج  گنج  رد  نکپ  تموکح  تخادرپ . گنات ) گنیموک   ) نویلم بزح  تیعقوم  میکحت  هب  نستاـی  نس  رتکد 
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. دنداتسرف اپورا  هب  ياسرو  هدهاعم  ياضما  يارب  یناگدنیامن  تلود  ودره  لاس 1919  رد  تهج  نیمه  هب  داد . گنج  نالعا  شیرتا 
تـسدب گنوتناش  رد  ار  ناملآ  عفانم  لوا  یناهج  گـنج  رد  درک . قحلم  دوخ  ورملق  هب  ار  هرک  هریزجهبـش  لاـس 1910 م . رد  نپاژ  نپاژ :

«1  » وتیهوستوم ناـمزنیا  رد  نپاژ  روتارپما  دـش . راذـگاو  نپاژ  هب  تیمومیق  ناونع  تحت  ریبـک  سوناـیقا  رد  عقاو  یفرـصتم  ریازج  دروآ و 
تـسد رد  ار  هقلطم  تردـق  تخادـنارب و  ار  ینوـگوش  تموـکح  تسا . فورعم  یجیم  هـب  وا  يروتارپـما  هرود  1912 م ). - 1867  ) تسا

شرـسپ دش و  نونج  هب  التبم  لاس 1921  رد  هک  1926 م ). - 1912  ) تسا « 2  » وتیه یشوی  يو  نیشناج  رـسپ و  تخاس . زکرمتم  روتارپما 
. دیدرگ بوصنم  تنطلس  تباین  هب  وتیه  وریه 

دندرک باـختنا  هیروس  یهاـشداپ  هب  ار  لوا  لـصیف  هیروـس ، مظعا  تمـسق  ناگدـنیامن  زا  ياهرگنک  لوا  یناـهج  گـنج  زا  دـعب  هیروـس :
هسنارف تیمومیق  تحت  ار  يزورما  نانبل  هیروس و  ابیرقت  ینعی  هیروس ، دندرکن و  ییانتعا  لمع  نیا  هب  تبسن  نیقفتم  اما  سرام 1920 م ). )

. دنداد رارق 
ناطلس لاس 1909  رد  هجیتن  رد  دنتشادرب . شروش  هب  رـس  لاس 1908 م . رد  كرت  ناناوج  دیمحلا ، دبع  ناطلس  دادبتـسا  تلع  هب  ینامثع :

ذوفن مجنپ  دمحم  ناطلس  تنطلـس  نارود  رد  1918 م ). - 1909  ) دیسر مجنپ  دمحم  ناطلـس  شردارب  هب  تنطلـس  دش و  علخ  دیمحلا  دبع 
هب ایلاتیا ، اب  گنج  هجیتن  رد  درک و  لالقتـسا  مالعا  ناتـسراغلب  لاس 1909  رد  دش . هدـیچرب  نیوگزره  ینـسوب و  زا  یلکب  ینامثع  تلود 

ینامثع تلود  اب  ناکلاب  لود  هیداحتا  لاس  ناـمه  رد  دیـشوپ . مشچ  برغ  سلبارط  زا  یناـمثع  تلود  لاس 1912  یتسوا  هدهاعم  بجوم 
رد ینامثع  تلود  هکنآ  اب  دش . جراخ  ینامثع  فرـصت  زا  کینولاس  هینودقم و  هجیتن  رد  درک . تیامح  اهنآ  زا  هیـسور  دش و  گنج  دراو 

فرطیب لوا  یناهج  گنج  زاغآ 
______________________________

 . Mutsuhito (. 1)
 . Yosihito (. 2)

552 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناطلـس تسویپ . شیرتا ) ناملآ و   ) يزکرم ياپورا  ياهتلود  هب  دوب ، هدـش  لیکـشت  ینامثع  رد  هک  ياهتیمک  دارفا  راشف  رثا  رب  دوب ، هدـنام 

. تشذگرد لوا  یناهج  گنج  نایاپ  زا  لبق  دمحم 
هدهاعم نیقفتم  هک  دوب  دیدج  ناطلس  نیمه  تنطلـس  نارود  رد  1922 م ). - 1918 . ) دش مشش  دمحم  ناطلس  شردارب  بیصن  تنطلـس  و 

نآ ياج  هب  اهدـعب  دـشن و  یلمع  نآ  دافم  ناکرت  مایق  یناـمثع و  تاـبالقنا  رثا  رب  نکیل  و  دـندرک ، دـقعنم  یناـمثع  تلود  اـب  ار  « 1  » روس
. دش دقعنم  نیقفتم  دیدج و  هیکرت  تلود  نیب  لاس 1923  رد  « 2  » نازول هدهاعم 

مـشش دـمحم  ناطلـس  نیـشناج  ار  مود  دـیجملا  دـبع  درک و  مالعا  ار  مشـش  دـمحم  ناطلـس  علخ  اراـکنآ  ریبک  سلجم  لاـس 1922 م . رد 
. تسا ینامثع  هفیلخ  نیرخآ  هک  دینادرگ 

تخاس یغلم  زین  ار  تفالخ  ریبک ، سلجم  لاس 1924  رد  درک . مالعا  ار  هیکرت  يروهمج  لیکشت  لاس 1923 م . رد  اشاپ  لامک  یفطصم 
. دش یشالتم  ینامثع  يروتارپما  بیترت  نیا  هب  و 

. تشذگرد رهش  نامه  رد  دش و  سیراپ  یهار  دیجملا  دبع 
یتـموکح تفرگ و  رارق  ناتـسلگنا  تیمومیق  تحت  قارع  لاـس 1920 م . رد  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  ناـیاپ  زا  دـعب  قارع :

قارع تنطلس  هب  لاس 1921  رد  لوا  لصیف  کلم  دـیدرگ . لیکـشت  لاس  نامه  ربماون  رد  ینالیگ  ناـمحرلا  دـبع  دیـس  تساـیر  هب  تقوم 
. دیسر

. دش مالعا  یناملراپ  یتنطلس و  لقتسم  روشک  کی  قارع  یساسا  نوناق  بیوصت  ناسسؤم و  سلجم  کی  باختنا  اب  لاس  نامه  رد 
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نیمزرس نآ  هاشداپ  ناونع  هب  نیسح  فیرش  تفای و  لالقتـسا  هکم  مکاح  یلع  نبا  نیـسح  فیرـش  لاس 1916 م . رد  يدوعس : ناتـسبرع 
. دش هتخانش 

طـسوت اهنآ  هلمح  نکیل  دـندرک ، هلمح  طقـسم  هب  نایـشروش  دـندومن . باـختنا  تماـما  هب  ار  یـسورخلا  ملاـس  لاس 1913 م . رد  ناـمع :
نیشناج رسپ و  رومیت  ناطلـس  اب  هلا  دبع  دمحم  ماما  وا  نیـشناج  دش . هتـشک  لاس 1920  رد  یـسورخلا  ملاس  دیدرگ . عفد  يدـنه  نازابرس 

. دندش دنمهرهب  يراتخمدوخ  زا  یلخاد  لیابق  نآ  بجوم  هب  هک  درک  اضما  ياهمانتقفاوم  لصیف 
لاس 1919 زا  دعب  دش . قحلم  نپاژ  يروتارپما  هب  امسر  هرک  لاس 1910 م . رد  هرک :

______________________________

 . Sevre (. 1)
 . Lausune (. 2)

553 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دش سیسأت  ياهگناش  رد  ير  نامگنیسن  تسایر  هب  ياهرک  تقوم  تموکح  کی  لوا ) یناهج  گنج  نایاپ  )

زاتهکی ینالوط  تدـم  نیا  رد  وا  تشاد و  همادا  شتایح  ناـیاپ  اـت  دـش و  عورـش  لاس 1919 م . زا  يدناگ  یـسایس  تازرابم  ناتـسودنه :
. درکن رییغت  وا  دوخ  یلو  داد ، رییغت  ار  ناتسودنه  تسایس  یلک  عضو  تدم  نیا  لوط  رد  دوب و  تسایس  نادیم 

اقیرفا

. تشاد یمهم  شقن  نیقفتم  يزوریپ  رد  لوا  یناهج  گنج  رد  ریازجلا  ریازجلا :
. تسا هدش  عقاو  دنه  سونایقا  لحاس  رد  اقیرفا  قرشم  رد  دراد و  تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 900  شیب  « 1  » اکیناگنات روشک  اکیناگنات :

. دش راذگاو  ناتسلگنا  هب  نآ  هرادا  دمآرد و  للم  هعماج  تیمومیق  تحت  نیمزرس  تروص  هب  لاس 1920 م . رد 
رارق هنیگ  جـیلخ  لحاس  رد  اـقیرفا  برغم  رد  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 89  شیب  ناملا  قباس  هرمعتـسم  « 2  » دنلوگوت دنلوگوت :

میسقت یمومیق  نیمزرس  ود  هب  ار  نآ  للم  هعماج  لاس 1922  رد  دش . لاغشا  یسیلگنا  يوسنارف و  نایهاپس  طسوت  لاس 1914 م . رد  دراد .
يرگید دوب و  همول  نآ  تختیاـپ  هک  یقرـش  تمـسق  رد  عبرم  رتمولیک  رازه  جـنپ  هاـجنپ و  زا  شیب  تعـسو  هب  هسنارف  دـنلوگوت  یکی  درک .

. دوب یبرغ  تمسق  رد  هک  رتمولیک  رازه  هس  یس و  زا  شیب  تعسو  هب  ایناتیرب  دنلوگوت 
. دش بوکرس  میقم  هدنیامن  طسوت  دوب ، سنوت  يراتخمدوخ  شفده  هک  روتسد  تضهن  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  سنوت :

. درک ظفح  نایئاپورا  تازواجت  لباقم  رد  ار  هشبح  لالقتسا  يو  1913 م ). - 1889  ) تسا مود  کیلنم  نامزنیا  رد  هشبح  روتارپما  هشبح :
کیلنم رتخد  درک و  علخ  تنطلـس  زا  تسناد و  دترم  ار  هشبح  ياسیلک  دوب ، هدش  فرـشم  مالـسا  سدقم  نید  هب  هک  ار  وا  نیـشناج  هون و 

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  1930 م ). - 1876 « ) 3  » وتیدواز مان  هب  مود 
______________________________

 . Tanganyka (. 1)
 . Togoland (. 2)

 . Zaditu (. 3)
554 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندرک لاغشا  ار  شکارم  یلامش  یحاون  زا  یتمسق  اهییایناپسا  لاس 1911 م . رد  شکارم :
نکیل دـیدرگ . هسنارف  هیامحلا  تحت  شکارم  نآ  بجوم  هب  هک  درک  اضما  ار  ساـف  ناـمیپ  هسنارف  تلود  اـب  ظـفاحلا  دـبع  لاس 1912  رد 
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يرادفرط تلع  هب  ار  دوخ  ردارب  هک  ظفاحلا  دبع  هجیتن  رد  دسانش . مرتحم  شکارم  رد  ار  ایناپـسا  تلود  عفانم  هک  درک  دهعت  هسنارف  تلود 
لاس رد  ار  فسوی  شردارب  نایوسنارف  دش . افعتسا  هب  راچان  دوخ  لمع  زا  یگدنکفارس  ساسحا  اب  دوب ، هدرک  علخ  تنطلس  زا  ناییاپورا  زا 

رد ساف  نامیپ  هیلع  ییاهـشروش  هک  تشذگن  يرید  داد . همادا  نایوسنارف  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  يو  هک  دـندرک ، وا  نیـشناج   1912
.( 1921 م  ) دوب یفیر  میرکلا  دبع  شروش  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسویپ  عوقو  هب  شکارم  رانک  هشوگ و 

لحم نامه  رد  دوب . لوبناتـسا  رد  لوا  یناهج  گنج  زاغا  رد  هک  تسا  یملح  مود  سابع  ناـمزنیا  رد  رـصم  ناویدـخ  ياورناـمرف  رـصم :
نیمه دمآرب و  ناتسلگنا  اب  هزرابم  ددص  رد  ببـس  نیمه  هب  تفرگ . رارق  ناتـسلگنا  تلود  هیلع  نادوس  رـصم و  یلاها  تاغیلبت  ریثأت  تحت 

شیومع لاس 1914 م . رد  دیامن . علخ  يویدخ  زا  زین  ار  وا  دهد و  رارق  دوخ  هیامحلا  تحت  ار  رـصم  ناتـسلگنا ، هک  دش  ثعاب  يو  لامعا 
. تفای ناطلس  ناونع  دش و  وا  نیشناج  لماک  نیسح 

یـصاخ تیمها  زا  نایرـصم  يرادـیب  رظن  زا  دآوف  ییاورنامرف  هرود  دـش . لماک  نیـسح  دوخ  ردارب  نیـشناج  دآوف  دـمحا  لاـس 1917  رد 
رـصم و لاغـشا  هیلع  ار  دوـخ  تازراـبم  لاـس 1918  رد  همـصاخم  كرت  ناـمیپ  زا  سپ  اـشاپ  لوـلغز  هـلمج  زا  يدارفا  تـسا . رادروـخرب 
هب ار  رـصم  لالقتـسا  لاـس 1922  رد  ناتـسلگنا  هک  دوب  تازراـبم  نیمه  رثا  رب  دـندرک . ینلع  نیمزرـس  نآ  زا  ناتـسلگنا  ذوـفن  ندـنکفارب 

. داهن دوخ  رب  هاش  ناونع  دآوف  تخانش و  تیمسر 
زا یبیل  یلاها  ینامثع  ناطلـس  نامرف  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  هک  تفرگرد  یناـمثع  اـب  اـیلاتیا  گـنج  1912 م . ياـهلاس 1911 - نیب  یبیل :

دوخ فیاظو  زا  ار  مکاح  ندرک  بوصنم  قح  مالـسا  هفیلخ  ناونع  تحت  ینامثع  ناطلـس  فاصوا  نیا  اب  دـندش . رادروخرب  يراتخمدوخ 
ایلاتیا شنمدازآ  ياهتلود  لوا  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  تفرگ . رارق  ایلاتیا  نایهاپـس  لاغـشا  تحت  یبیل  روشک  لاس 1914  رد  تسناد .

برغ و سلبارط  رد  هک  دندرک  تقفاوم 
555 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. ددرگ لیکشت  یلحم  ناملراپ  ایلاتیا  تلود  رظن  ریز  کیئانارس 

اپورا

ینابلآ یلاها  ياضاقت  اب  راچانب  ینامثع  تلود  لاس  نامه  ربماتپس  رد  هک  دوب  ینامثع  يروتارپما  وزج  لاس 1912  ات  ینابلآ  روشک  ینابلآ :
، دوب ناملآ  ياههداوناخ  دارفا  زا  یکی  هک  « 1  » دیوست ملهلیو  لاس 1913  رد  دیدرگ و  یلاها  هدارا  میلست  روشک  نآ  يراتخمدوخ  رب  ینبم 

قفوم روشک  نآ  تالکـشم  عفر  رد  نکیل  دـش ، یناـبلآ  دراو  لاس 1914  رد  درک و  تباـجا  ار  توعد  وا  دـش . توعد  یناـبلآ  تنطلـس  هب 
نوریب ار  ینابلآ  هاشداپ  دـیوست  ملهلیو  ینابلآ  روتاتکید  اشاپ  دعـسا  لوا ، یناهج  گنج  عورـش  زا  لـبق  یکدـنا  تلع  نیمه  هب  دـیدرگن و 

. درک
هدش یناماسبان  جرموجره و  شوختسد  ینابلآ  روشک  نآ ، زا  دعب  یناهج و  لوا  گنج  نایرج  رد  ناکلاب و  گنج  نیمود  رد  یلک  روطهب 

. دمآرد للم  هعماج  تیوضع  هب  تسب و  ینامیپ  ایلاتیا  اب  لاس 1920 م . رد  دوب .
رد مینادیم  هک  روطنامه  دوب . لیام  دوخ  ناگیاسمه  اب  هنایوجحلص  طباور  يرارقرب  هب  تدحو ، هب  ندیـسر  زا  دعب  ناملآ  تلود  ناملآ :

تشاد هجوت  یتسیاب  1918 م ). - 1914  ) دـیدرگ لوا  گنج  هب  رجنم  رگیدـکی  لباقم  رد  اپورا  گرزب  ياهروشک  ییارآفص  ناـمزنیا 
جوا رد  لاس 1914 م . رد  ناملآ  هکنیا  فصو  اـب  دوبن . ریثأـتیب  گـنج  شتآ  ندرک  روهلعـش  رد  مود  ملهلیو  هناراـکزواجت  تسایـس  هک 

. تشادن یقمر  لاس 1918  رد  دوب ، تردق 
ات ار  گنج  هک  دـمآرب  ددـص  رد  تفریذـپن و  حلـص  هراـبرد  ار  كاتـشیار  لاـس 1917  حرط  دوـب ، راـتخمدوخ  یهاـشداپ  هک  مود  ملهلیو 

درک و افعتـسا  مه  دـعب  یمک  تخیرگ و  دـنله  روـشک  هـب  لاـس 1918  رد  نیقفتم  زا  تسکـش  زا  سپ  دـهد . هـمادا  يزوریپ  اـی  تـسکش 

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 371 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


رامیاو رد  هک  ار  يروهمج  یساسا  نوناق  داهن و  ندرگ  ياسرو  هدهاعم  تخس  طیارـش  هب  ناملآ  لاس 1919  رد  دش و  كرت  تامصاخم ،
سازلآ ياسرو  هدـهاعم  بجوم  هب  دـش . باختنا  لاـس 1919  رد  ناـملآ  روهمج  سیئر  نیلوا  ناونع  هب  تربا  تفریذـپ و  دوب ، هدـش  حرط 

. دش قحلم  هسنارف  هب  دش و  ازجم  ناملآ  زا  نرلو 
______________________________

 . Vilhelm Tsuvid (. 1)
556 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هب « 1  » دنانیدرف سیسنارف  شیرتا ، دهعیلو  لاس 1914  رد  دوب . گروبسباه  نادناخ  فرـصت  رد  1918 م . لاس 1276 - زا  شیرتا  شیرتا :
داتسرف و ناتسبرص  يارب  یتجح  مامتا  گنردیب  شیرتا  دش . هتشک  ینسوب  تختیاپ  « 2  » وویاراس رهش  رد  ناتسبرص  یلاها  زا  یکی  تسد 

. دزادرپب دهعیلو  لتق  هرابرد  قیقحت  هب  ناتسبرص  كاخ  رد  هک  تساوخ  تلود  نآ  زا 
. دش لوا  یناهج  گنج  هب  رجنم  ناتسبرص  عانتما 

سیـسأت هب  میمـصت  دـش و  لیکـشت  شیرتا  رد  یناـثوعبم  سلجم  فزوی ، ستنارف  روتارپما  لاـس 1918  ربماون  مهدزاود  يافعتـسا  زا  سپ 
«3  » یل نآ  نمرژ  نس  ناـمیپ  راـچان  شیرتا  لاـس 1919  ربماتپـس  مهد  رد  یلو  تفرگ ، گرزب  ناـملآ  زا  یئزج  ناونع  هب  یناـملآ  شیرتا 

یکلامم هب  دندوب  یشیرتا  ریغ  اهنآ  نانکاس  هک  یتالایا  مامت  ندرپس  زا  هتشذگ  نآ  بجوم  هب  درک . اضما  ار  سیراپ ) کیدزن  ياهیرق  مان  )
ماخ و داوم  زا  شیرتا  يروهمج  دش . لیدبت  یکچوک  رایسب  تکلمم  هب  شیرتا  دنتخاس و  ادج  شیرتا  زا  مه  ار  ناتسراجم  نیقفتم  رگید ،

. دوب نابیرگهبتسد  یعامتجا  یناماسبان  نارازه  اب  مورحم و  دوخ  قباس  ياهرازاب 
. تفای تدش  اهتارکومد  لایسوس  یحیسم و  تسیلایسوس  بازحا  ياهشکمشک 

لوا یناهج  گـنج  رد  هچرگا  1931 م ،). - 1886  ) درکیم تنطلس  مهدزیس  يوسنوفلا  ایناپسا  رد  هاش  دمحا  تنطلـس  نارود  رد  ایناپـسا :
نویلم تسد  زا  شکارم  رد  هک  ییاهتـسکش  اب  نیا  رب  اـفاضم  دـش . هجاوم  یلاـم  تالکـشم  اـب  دوب ، هدرک  ظـفح  ار  دوخ  یفرطیب  ایناپـسا 

. تشاذگ تماخو  هب  ور  تکلمم  يداصتقا  یسایس و  عاضوا  دوب ، هدروخ  ناملسم 
ریذـپناکما روشک  روما  حالـصا  تلود ، تئیه  یپردیپ  ضیوعت  اـب  هک  درکیم  روصت  دوب ، شاـیع  تیاـفکیب و  یهاـشداپ  هک  وـسنوفلا 

. درک ینابیتشپ  « 4  » ارویر ومیرپ د  يروتاتکید  تموکح  زا  ببس  نیمه  هب  تسا .
لاس 1911 م. رد  هک  تسا  متفه  دراودا  رسپ  نیمود  يو  1936 م ). - 1910  ) تسا مجنپ  جروج  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتسلگنا :

. درک رظنفرص  دوخ  یناملآ  باقلا  زا  لوا  یناهج  گنج  یط  لاس 1916  رد  دومن . ندید  ناتسودنه  زا  سپس  درک و  يراذگجات 
______________________________

 . Ferdinand (. 1)
 . Serayevo (. 2)

 . Saint -german -enlaye (. 3)
 . Primo de Rivera (. 4)

557 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دیدرگ لیکشت  دنلریا  دازآ  روشک  « 2  » نیف نیش  ربهر  « 1  » ارلاوود ناتسلگنا و  ریزوتسخن  جرج  دیول  تارکاذم  هجیتن  رد  لاس 1921  رد 

. تشاد ار  ایناتیرب  يروتارپما  نین  یمود  ناونع  و 
رد دوب ، ثلثم  داحتا  وضع  شیرتا  ناملآ و  اب  اـیلاتیا  هچرگا  1946 م ). - 1900  ) تسا موس  لئوناما  روتکیو  نامزنیا  رد  ایلاتیا  هاش  اـیلاتیا :

تسیرت و یبونج ، لوریت  1919 م ).  ) سیراپ حلص  سنارفنک  رد  دش و  گنج  دراو  نیقفتم  ههبج  رد  لاس 1915 م . رد  لوا  یناهج  گنج 
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جنـشت و دوـب . هدـش  هداد  هدـعو  يو  هب  هک  دوـب  نآ  زا  رتـمک  بتارم  هب  اهتمـسق  نیا  دـش و  راذـگاو  اـیلاتیا  هب  یـساملاد  ریازج  زا  یـضعب 
رد ار  روما  مامز  لاس 1922  رد  « 3  » ینیلوسوم وتینب  تسیشاف  بزح  ربهر  دش . مسیشاف  شیادیپ  هب  رجنم  یعامتجا  یـسایس و  ياهییاضران 

. تفرگ تسد 
هدـهع هب  شیومع  ار  وا  تنطلـس  تباـین  دـش و  هناوـید  لاــس 1872 م . زا  يو  1913 م ). - 1886  ) تسا لوا  يوتوا  اـیراواب  هاـش  اـیراواب :
تحت کیژلب  لوا  یناـهج  گـنج  رد  1918 م ). - 1913  ) تسـشن شیاـج  هب  موس  یئول  دـش و  علخ  تنطلـس  زا  لاـس 1912  رد  تفرگ .

هاپـس شودمه  دوب و  اهناملآ  زواجت  لباقم  رد  کیژلب  تمواقم  ربهر  لوا  ربلآ  یهدنامرف  تحت  کیژلب  هاپـس  نکیل  دوب و  اهناملآ  لاغـشا 
. درک راکیپ  ناملآ  اب  نیقفتم 

لاس 1912 م. رد  هک  تسا  لوا  دنانیدرف  نامزنیا  رد  ناتسراغلب  هاش  ناتسراغلب :
ینامثع تلود  اب  نیدـحتم  دـندش . قحلم  نآ  هب  زین  ورگنتنوم  نانوی و  ياـهروشک  دیـشکن  یلوط  درک و  دـقعنم  ناتـسبرص  اـب  ياهیداـحتا 

زا ینامثع  نانوی و  ینامور و  ناتـسبرص و  فرط و  کی  زا  ناتـسراغلب  نایم  يرگید  گنج  هک  تشذگن  يرید  دندش . زوریپ  دـندیگنج و 
ناتـسبرص نانوی و  هب  هینودقم  لاس 1913  تسراخب  هماندهع  بجوم  هب  دروخ و  تسکـش  یتخـسب  ناتـسراغلب  هک  تفرگرد  رگید  فرط 

اب شزاـس  رد  زا  هتفر ، تسد  زا  ياهنیمزرـس  ندروآ  تسد  هب  يوزرآ  دـیما و  هب  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  رد  دش . راذـگاو 
هبلغ اب  دش و  بآربشقن  وا  هشقن  یلو  داد ، گنج  نالعا  نیقفتم  هب  لاس 1915  رد  دمآ و  رد  نیدحتم 

______________________________

 Devalera (. 1)
. دوب دنلریا  يداصتقا  یسایس  لالقتسا  ناهاوخ  هک  يدنلریا  یلم  یسایس  بزح  تضهن و  ناونع  نیف  نیش  (. 2)

 . Benitto Mussolini (. 3)
558 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک افعتسا  موس  « 1  » سیروب شرسپ  عفن  هب  يراچان  يور  زا  دنانیدرف  لاس 1918  رد  نیقفتم 
«2  » یکسنیلوبناتسا مان  هب  ناشیا  ياسؤر  زا  یکی  داتفا و  اهتسیلایسوس  ناقهد و  بزح  تسد  رد  ناتـسراغلب  تموکح  مامز  لاس 1920  رد 

داحتا تموکح  اب  هژیوب  یلخاد و  ياهتـسینومک  اب  یناهنپ  دوبن ، تسینومک  دوخ  هچرگا  صخـش  نیا  دـش . بوصنم  تموکح  تساـیر  هب 
نیمه رد  هک  درک  تموکح  ناتسراغلب  رد  تردق  تیاهن  رد  سیروب  تنطلس  دوجو  اب  لاس 1923  ات  درک و  ادیپ  طابترا  يوروش  ریهامج 

. دندش ینادنز  وا  تلود  يارزو  دش و  هتشک  یکسنیلوبماتسا  هئطوت  هجیتن  رد  لاس 
يریگهرانک تنطلس  زا  يو  مدرم ، بالقنا  رثا  رب  لاس 1910  رد  1910 م ). - 1908  ) تسا مود  لئونام  نامزنیا  رد  لاغترپ  هاشداپ  لاغترپ :

تکلمم ناـمه  رد  ار  دوخ  رمع  هیقب  دـندرک و  رارف  ناتـسلگنا  هب  شاهداوناـخ  لـئونام و  هجیتن  رد  دـیدرگ . رارقرب  يروهمج  میژر  درک و 
. دندرک يرپس 

لاـس 1918 رد  هک  وحن  نیا  هب  دـش . سیـسأت  شیرتا  يروتارپما  هیزجت  هجیتن  رد  لاس 1918 م . رد  یکاولسکچ  يروهمج  یکاولـسکچ :
هدش لیکشت  « 5  » ایکاوولسا و  « 4  » ایزلیس و  « 3  » ایوارم تالایا  زا  هک  ار  یکاولسکچ  سیساتلا  دیدج  تکلمم  لالقتـسا  سیراپ  رد  نیقفتم 

ار اهنآ  دـندیروش و  دوخ  یـشیرتا  نامودـخم  رب  چرامارک  يربهر  هب  گارپ  رهـش  نانکاس  هک  تشذـگن  يرید  دنتخانـش . تیمـسر  هب  دوب 
لاس رد  درک . مالعا  ار  ناتـسراجم  شیرتا و  هاشداپ  لوا  لراش  علخ  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردق  نایـشروش  ربهر  هجیتن  رد  دندنار . نوریب 

1916 م.
اب ونژ  رهـش  رد  دـندوب  سیراپ  میقم  هک  ناـشیا  ياهیرهـشمه  زا  بکرم  يرگید  گارپ و  میقم  ياهكاولـسکچ  فرط  زا  یکی  تئیه  ود 

دندرک یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  یساسا  نوناق  زا  دیلقت  هب  یساسا  نوناق  نتشون  هب  مادقا  لحم  نیمه  رد  دندرک . تاقالم  رگیدکی 
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تسایر تمس  هب  اتقوم  لاس 1918  رد  تشاد  لاغتشا  هفـسلف  سیردت  هب  گارپ  هاگـشناد  رد  هتـشذگ  رد  هک  ار  « 6  » کیراسام ساموت  و 
رد اددجم  يو  باختنا  هک  دندرک  باختنا  يروهمج 

______________________________

 . Borisn (. 1)
 . Stambulinsky (. 2)

 . Moravia (. 3)
 . Silesia (. 4)

 . Slovakia (. 5)
 . Thomasmasaryk (. 6)

559 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تفرگ تروص  لاس 1920 

مهد نایتسیرک  مان  هب  شنارـسپ  زا  یکی  يو  زا  دـعب  1912 م ). - 1906  ) تسا متـشه  کیردرف  نامزنیا  رد  كرامناد  هاشداپ  كرامناد :
. دش كرامناد  همیمض  مودنارفر  يرازگرب  اب  یلامش  کیوسلش  لاس 1920  رد  1944 م ). - 1912  ) دش وا  نیشناج 

، درپس شیوخ  هکلم  هب  ار  روما  مامز  تسج و  تکرش  گنج  رد  اصخش  مود  يالوکین  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  رد  هیسور :
. تشاد وا  نز  هیسور و  رازت  مود  يالوکین  رد  بیجع  يذوفن  تردق و  يو  یـسور ، يوجهثداح  بهار و   ) نیتوپـسار ذوفن  ماگنه  نیا  رد 

ریذپانلمحت هزادنا  زا  شیب  رازت  رابرد  رد  دیسر ) لتق  هب  « 1  » فوپوسوی هدازهاش  تسد  هب  وا  تشاد . تلاخد  يرابرد  ياهراک  بلاغ  رد 
تردق رگید  لاس 1916  رد  نیتوپـسار  ندش  هتـشک  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  دیدرگ . الوکین  تردق  ياههیاپ  لزلزت  ببـس  رما  نیمه  دـش و 

دارفا اب  لاس 1918  رد  ماجنارس  دندرک و  روبجم  تنطلس  زا  افعتـسا  هب  ار  يو  نایبالقنا  لاس 1917  رد  تشادـن . ینارمکح  يارب  ینانچنآ 
ناـیاپ اـت  يوروش  ریزوتسخن  ناونع  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق  لاس 1917  رد  نینل  دـندش . هتـشک  اهکیوشلب  تسد  هب  شاهداوناخ 

. درک تموکح  لاس 1924  ات  ینعی  رمع 
رد 1927 م ). - 1914  ) تسشن تنطلس  هب  دنانیدرف  يو  زا  دعب  1914 م ). - 1881  ) تسا لوا  لوراک  نامزنیا  رد  ینامور  هاشداپ  ینامور :
لاس رد  درک . يراذـگجات  گرزب  ینامور  هاـش  ناونع  تحت  لاـس 1922  رد  تسوـیپ . نیقفتم  هب  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گـنج 

. تسکش مهرد  ار  ناتسراجم  یتسینومک  تموکح  دوخ  نایهاپس  کمک  هب   1919
یناهج گنج  ودره  رد  مجنپ  واتسوگ  1950 م ). - 1907  ) درکیم تنطلس  مجنپ  واتسوگ  دئوس  رد  هاش ، دمحا  تنطلس  نارود  رد  دئوس :

. درک يدایز  ياهکمک  نیقفتم  هب  فاصوا  نآ  اب  تشاد ، هاگن  فرطیب  ار  دئوس  مود  لوا و 
هب تسناوتن  يرامیب  تلعب  اما  دوب ، قیال  رایسب  ییاورنامرف  يو  1921 م ). - 1903  ) تسا لوا  رطپ  نامزنیا  رد  ناتسبرص  هاشداپ  ناتسبرص :

يو تفرگ . هدهع  هب  ار  ردپ  تنطلس  تباین  لاس 1918 م . رد  ردناسکلا  شرسپ  تلع  نیمه  هب  دهد . همادا  دوخ  تنطلس 
______________________________

 . Youssoupof (. 1)
560 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دومن دایز  ششوک  دندوب ، رگیدکی  بیقر  هک  اینوولسا  یساورک و  ناتسبرص و  یلاها  هلمج  زا  دوخ  عابتا  نیب  تدحو  داجیا  رد 
اسیلک کیکفت  نوناق  يو  يروهمج  تسایر  نارود  رد  1913 م ). - 1906  ) تسا وریلافو  نامرآ  هسنارف ، ناـمزنیا  روهمج  سیئر  هسنارف :

«. 1  » تفای همتاخ  سوفیرد  هیضق  دش و  ارجا  تلود  زا 
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وسناملک 1919 م ). - 1918  ) سیراپ حلـص  سنارفنک  رد  دیدرگ . دایز  بیـسآ  لمحتم  هسنارف  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  رد 
تینما نیمأت  يارب  ار  لاس 1919 م . ياسرو  هدهاعم  يو  دوب . اکیرما  روهمج  سیئر  نسلیو  تخـسرس  بیقر  دوب ، هسنارف  ریزوتسخن  هک 

زا دعب  درک . افعتسا  تلاسک  ببس  هب  هام  دنچ  زا  دعب  دش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  یلناشد  لاس 1920  رد  تسنادیمن . یفاک  هسنارف 
.( 1931 م - 1924  ) دش هسنارف  روهمج  سیئر  « 2  » گرمود نوتساگ  يو 

هب نویلم  هیسور و  نارادفرط  نیب  هک  یلخاد  ياهگنج  رد  دش . نالعا  اهکیوشلب  طسوت  دنالنف  لالقتـسا  ربتکا 1917 م . بالقنا  رد  دنالنف :
هب ار  تنطلـس  تباین  یهاتوک  تدـم  میهرنام  دـندش و  زوریپ  یناـملآ  نایهاپـس  کـمک  هب  نویلم  تفرگرد ، « 3  » میهرنام لاـشرام  يربهر 
هب ار  دنالنف  لالقتسا  يوروش ، ریهامج  داحتا  لاس 1920  رد  دش و  باختنا  روهمج  سیئر  نیلوا  ناونع  هب  لاس 1919  رد  تشاد و  هدهع 

. تخانش تیمسر 
ناتسهل رب  مکاح  ياهتردق  تسکش  اب  تفای . ققحت  1918 م ). - 1914  ) یناهج لوا  گنج  رد  ناتسهل  یلم  تایح  دیدجت  يایور  ناتسهل :

رادمتسایس لاشرام و  « 4  » یکسدوسلیپ لاس 1918 م . رد  تفایزاب . ار  دوخ  لالقتسا  ناتسهل  نیقفتم ، يزوریپ  و  شیرتا ) سورپ ، هیسور ، )
نیا هک  تشذگن  يرید  تفرگ . تسد  هب  ار  ناتسهل  شترا  یهدنامرف  یناتسهل 

______________________________

رـسپ سوفیرد  دـشیم ، یـشان  تناـیخ  مرج  هب  سوفیرد  درفلا  تیموکحم  زا  هک  هسنارف  رد  ییاـضق  یـسایس و  ییارجاـم  سوفیرد ، (. 1)
هب هنامرحم  دانـسا  میلـست  مرج  هب  دوب و  هدمآ  هسنارف  هب  ناملآ  هب  سازلآ  ندرک  راذـگاو  زا  سپ  هک  دوب  سازلآ  یلاها  زا  یلومتم  يدوهی 

تمدـخ هب  يو  درک و  هئربت  ار  سوفیرد  زیمت  یلاـع  ناوید  لاس 1906 م . رد  ماجنارس  دش و  یماظن  هاگداد  میلـست  ناملآ  یماظن  هتـسباو 
. تشگزاب

 . Gastondumerg (. 2)
 . Manerheym (. 3)

 . Pilsudski (. 4)
561 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

دنچره دـیگنج . هیـسور  اـب  یقرـش  ياـهزرم  نییعت  روظنم  هب  تفرگ و  رارق  نآ  سأر  رد  دوخ  درک و  مـالعا  لقتـسم  يروهمج  ار  روـشک 
زا لاس 1922  رد  تفای . همتاخ  ناتسهل  عفن  هب  گنج  لاس 1921 م . اگیر  هماندهع  بجوم  هب  همه  نیا  اب  دشن ، شدیاع  ینادـنچ  تیقفوم 

. درک يریگهرانک  دوخ  ماقم 
هتـشک يو  دهعیلو  دنانیدرف  ستنارف  لاـس 1914 م . رد  1916 م ). - 1867  ) تسا فزوژاوسنارف  نامزنیا  رد  ناتـسراجم  هاش  ناتـسراجم :
مراهچ لراش  بیصن  ناتسراجم  تنطلس  فزوژ ، اوسنارف  زا  دعب  دش . لوا  یناهج  گنج  ندش  رو  هلعـش  يارب  ياهقرج  هثداح  نیا  هک  دش 
تمـس 1918 م ). - 1914  ) لوا یناـهج  گـنج  رد  دـش . تخت  جاـت و  ثراو  دـهعیلو ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هک  1918 م ). - 1916  ) دش
قاـفتا هب  لاـس 1919  رد  درک و  افعتـسا  تنطلـس  زا  لاـس  ناـمه  رد  تفریذـپ و  ار  طرـشالب  داهنـشیپ  لاـس 1918  رد  تشاد . یهدـنامرف 

ناتسراجم راپـسهر  تخت  جات و  ندروآ  تسد  هب  دیما  هب  لاس 1920  رد  نابلطتنطلـس  يزوریپ  زا  سپ  دش . دیعبت  سیوس  هب  شاهداوناخ 
. تشذگرد اجنامه  رد  دش و  دیعبت  اردام  هریزج  هب  فیقوت و  ناتسراجم  رالاسایرد  یتروه ، طسوت  هک  دش 

زا ندش  ادج  ددص  رد  دوب  بلطلالقتـسا  فارـشا  یکی  هک  « 1  » یلوراک يربهر  تحت  ناتـسراجم  ياسور  لاس 1918  رد  لراش  زا  دـعب 
يو هب  تبـسن  هک  يرادافو  دـنگوس  زا  ار  دوخ  راجم  ياسور  لراـش ، روتارپما  هک  درک  مـالعا  لاـس  نیمه  رد  یلوراـک  دـندمآرب . شیرتا 

يروشک تروص  هب  ناتـسراجم  هک  دیـشکن  یلوط  تسا . هتـشاذگ  راتخم  شیوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ار  اهنآ  هتخاس و  دازآ  دـناهدروخ ،
تیاـضر هثداـح  نیا  زا  هک  ناتـسراجم  ياهتـسینومک  لاـس 1919  رد  نکیل  دـش . دـیدج  تموکح  سیئر  یلوراـک  دـمآرد و  يروـهمج 
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یبالقنا یتموکح  سیسأت  هب  قفوم  هیـسور  ياهکیوشلب  کمک  هب  اهنآ  سیئر  نوکالب  دنتـشادرب و  شروش  هب  رـس  تسپادوب  رد  دنتـشادن ،
ناتسراجم میسقت  ددص  رد  اهوالـسوگوی ، اهینامور و  اهکچ و  ینعی  ناتـسراجم  ناگیاسمه  رادوریگ  نیمه  رد  نکیل  دش ، ناتـسراجم  رد 

. دندنار نوریب  اجنآ  زا  ار  اهتسینومک  دندیشک و  رکشل  تسپادوب  هب  اهینامور  یتح  دندمآرب و 
.( 1957 م - 1905  ) تسا متفه  نوکاه  نامزنیا  رد  ژورن  هاشداپ  ژورن :

______________________________

 . Karoly (. 1)
562 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ار دـنله  یفرطیب  1918 م ). - 1914  ) لوا یناـهج  گـنج  رد  هک  1948 م ). - 1890  ) تسا انیمهلیو  هکلم  نامزنیا  رد  دـنله  هاـش  دـنله :
. درک ظفح 

لیکشت اهبرص ، و  اهینوولـسا ، و  اهتاورک ، یهاشداپ  روشک  مان  هب  يروشک  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  نایاپ  رد  يوالـسوگوی :
دعب درک . تنطلس  يدالیم  لاس 1921  ات  هک  دوب . لوا  رطپ  نآ  ياورنامرف  دش  هدناوخ  يوالسوگوی  روشک  ادعب  هدربمان  ياهتمـسق  هک  دش 

يدالیم  1919 لاــس 1914 - زا  يو  1934 م ). - 1921  ) تسـشن تنطلـس  هب  چـیوژرژاراک  ردـناسکلا  ای  لوا  ردـناسکلا  شرـسپ  يو  زا 
تدحو ددص  رد  دنرگیدکی  بیقر  اینوولـسا  یـساورک و  ناتـسبرص و  یلاها  هک  دوب  هتفایرد  نوچ  دوب . ناتـسبرص  ياهورین  لک  هدـنامرف 

. دمآرب اهنآ  نیب 
لاس 1913 م. رد  1913 م ). - 1863  ) تسا لوا  ژرژ  نامزنیا  رد  نانوی  هاش  نانوی :

راـشف تلع  هب  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گـنج  رد  1917 م ). - 1913  ) دیسر « 1  » لوا نیتناتسنک  شرسپ  هب  تنطلـس  دش و  هتـشک 
هب اددـجم  يو  گرم  زا  دـعب  دـش و  وا  نیـشناج  لاس 1920  رد  مود  ردـناسکلا  شرـسپ  درک و  يریگهراـنک  تنطلـس  زا  راـبجالاب  نیقفتم 
داد همادا  ار  هیکرت  اب  گنج  دـندوب ، هدرک  عطق  نانوی  اب  ار  دوخ  تیامح  نیقفتم  هکنیا  فصو  اـب  1922 م ). - 1920  ) دش هدناوخ  تنطلس 
لوا ژرژ  هون  لوا و  نیتناتسنک  رـسپ  مود  ژرژ  يو  زا  دعب  دیدرگ و  دیعبت  علخ و  تنطلـس  زا  اددجم  ریمزا  رد  اهکرت  يزوریپ  رثا  رب  نکیل  و 

.(. 1923 م - 1922  ) دیسر تنطلس  هب 

اکیرما

. درک ظفح  ار  دوخ  یفرطیب  نیتناژرآ  1918 م ). - 1914  ) لوا یناهج  گنج  رد  نیتناژرآ :
اب فالتخا  عفر  يارب  هک  یـشزاس  1930 م ). - 1919 .( ) 1912 م - 1908  ) تسا ایگلونیدانرب ، وتـسوگا  ورپ ، نامزنیا  روهمج  سیئر  ورپ :

رب افاضم  دش . شطوقس  ببس  يو  نشخ  يروتاتکید  تسایس  یلام و  لامعا  يداصتقا و  نارحب  دروآ و  لمع  هب  یلیش 
______________________________

 . Konstantin (. 1)
563 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. داتفا نادنز  هب  دش و  مهتم  تلود  لاوما  زا  هدافتساءوس  هب  نیا 
رد ییاداناک  نازابرـس  تسج و  تکرـش  گنج  رد  ناتـسلگنا  کمک  هب  اداناک  لوا  یناهج  گنج  عوقو  ماگنه  لاس 1914 م . رد  اداناک :

سنارفنک رد  حلـص  نامیپ  نتـسب  عقوم  رد  اداناک  تلع  نیمه  هب  دـندیگنج . نیدـحتم  اب  نیقفتم  نازابرـس  شودهبشود  گنج  ياهنادـیم 
. دش رتلقتسم  زین  قباس  زا  هجیتن  رد  دومن و  تکرش  هناگادج  لقتسم  تلود  کی  دننام  للم  قافتا  عمجم  رد  اهدعب  ياسرو و 

رد داد . همادا  دوخ  يروتاـتکید  تموـکح  هب  لاس 1911 م . ات  هک  تسا  ساـیدویرفروپ  ناـمزنیا  رد  کـیزکم  روهمج  سیئر  کـیزکم :
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تیبرت میلعت و  هژیوب  یعامتجا  عاضوا  نکیل  دش ، رتشیب  یجراخ  يراذگهیامرـس  تفای و  شیازفا  یلم  ياهدـمآرد  يو  يرادـمامز  نارود 
دعب دندرک و  شروش  سایدویریفروپ  هیلع  یکیزکم  رادمتسایس  « 1  » وردام يربهر  هب  کیزکم  یلاها  لاس 1910  رد  داتفا . دوکر  لاح  هب 

هدـهع زا  تـفرگ ، تـسد  هـب  ار  تردـق  هـک  یناـمز  نـکیل  1913 م ). - 1911  ) دنتـشادرب يروـهمج  تساـیر  هـب  ار  ورداـم  تیقفوـم ، زا 
تاحالصا رب  ینتبم  یساسا  نوناق  دش . عورش  دنچ  ینادرم  يربهر  هب  یلخاد  ياهگنج  رگید  راب  هجیتن  رد  دماینرب . نایبالقنا  ياههتـساوخ 

. تسا نامه  کیزکم ، یساسا  نوناق  مه  زونه  هک  دیسر  بیوصت  هب  لاس 1917  رد 
يو 1913 م ). - 1909  ) تسا دراواه  مایلیو  یلامـش ، ياکیرما  هدحتم  کلامم  نامزنیا  روهمج  سیئر  یلامـش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 

، ساموت نوسلیو ، یلامـش ، ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمتـشه  تسیب و  داد . همادا  تلوزور  تسا  رتدض  تسایـس  نامه  هب 
هب لاس 1913  رد  تشاد . هدـهع  هب  1910 م . ياهلاس 1902 - رد  ار  نتسنیرپ  هاگـشناد  تسایر  يو  1921 م ). - 1913  ) تسا « 2  » وردوو

. دش عورش  وا  يروهمج  تسایر  نامز  رد  لوا  یناهج  گنج  دومن . تاحالصا  هلسلس  کی  هب  عورش  اکیرما  روهمج  سیئر  ناونع 
گنج دراو  لاس 1917  رد  راچان  اکیرما  دـندرک ، عورـش  ار  ییایردریز  گنج  اهناملآ  نوچ  اما  دـنام ، فرطیب  گنج  زاغآ  رد  نوسلیو 
هعماج کی  هک  درک  ششوک  سیراپ  حلـص  سنارفنک  رد  درک و  داهنـشیپ  حلـص  يرارقرب  يارب  هدام  رب 14  لمتـشم  یحرط  نوسلیو  دش .

یناهج
______________________________

 . Madero (. 1)
 . Vilson thomas Woodrow (. 2)

564 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
نوچ دش و  هتکس  راچد  لاس 1919  رد  تفاین . یقیفوت  هار ، نیا  رد  اما  دهن . انب  دوب ، هدـش  هداهن  اهتلم  لالقتـسا  رب  نآ  هدولاش  هک  دـیدج 

سیئر نیمهن  تسیب و  درک  يرپس  یـسایس  ياهدروخرب  زا  رود  ار  دوخ  يروهمج  تسایر  تدـم  یقاب  تفاینزاب ، ار  دوخ  لـماک  یتمـالس 
فیح و یتلود  ياههاگتسد  رد  يو  يروهمج  تسایر  نارود  رد  « 1 . » تسا 1923 م ). - 1921  ) گنیدراه لیلیمگ  نراو  اکیرما ، روهمج 

تـشذگرد زا  دعب  تسا . یلامـش  ياکیرما  هدحتم  ياهروشک  خیرات  ياهتلود  نیرتدـساف  زا  وا  تلود  تلع  نیمه  هب  دـش . يدایز  ياهلیم 
.( 1929 م - 1923  ) دیسر يروهمج  تسایر  هب  « 2  » جیلوک نیولک  شنواعم  گنیدراه ،
. تسا 1926 م ). - 1858  ) ورتساک ونایرپیس  الئوزنو  نامزنیا  روهمج  سیئر  الئوزنو :

. دوب یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  هیامحلا  تحت  المع  1934 م . لاس 1915 - زا  یتیئاه  یتیئاه :
«. 3  » دوش هعجارم  تشوناپ  رد  جردنم  عبانم  هب  راجاق  هلسلس  نارود  ياهدادیور  اب  هرابرد  رتلصفم  رتشیب و  تاعالطا  بسک  يارب 

______________________________

 . Waren Gemeylyel Harding (. 1)
 . Kalvin Kulij (. 2)

. ارآناهج خیرات  قداص ، دمحم  ازریم  نینرقلا . وذ  خیرات  رواف ، يدمحم . خیرات  یقت ، دمحم  نبا  دمحم  (. 3)
. ون خیرات  ازریم ، ریگناهج  بولقلا . حرفم  مظاک ، دمحم  راجاق . هلسلس  عولط  خیرات  ازریم ، یلق  ماما 

تنیز یـضر ، دمحم  هحایـسلا . ضایر  هحایـسلا ، ۀـقیدح  هحایـسلا ، ناتـسب  یناوریـش ، نیدـباعلا  نیز  جاح  يدـضع . خـیرات  ازریم ، دـمحا 
. راجاق باسنا  رکذ  رد  هلاسر  ماقممئاق ، خیراوتلا .

. يرصان دهع  لاجر  ناخ ، یلع  تسود  احصفلا . عمجم  نیفراعلا ، ضایر  تیاده ، ناخ  یلق  اضر 
. خیراوتلا خسان  رهپس ، کلملا  ناسل  يرصان . رابخالا  قیاقح  یجومروخ ، نیطاطخ . هرکذت  ازریم ، خالگنس 
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ۀقیدح ربکا ، یلع  ناسح . تاریخ  يرصان ، مظتنم  سمشلا ، علطم  راثآلا ، رثآلا و  نادلبلا ، تآرم  هلودلا ، عینص  يرـصان . همانـسراف  ییاسف ،
داضتعا ازریم  یلقیلع  رظن  ریز  ناروشناد . همان  لوغم - قامیوا  رداقلا ، دبع  دمحم  ازریم  املعلا . صصق  ینباکنت ، نامیلـس  دمحم  هیرـصانلا .

ردان خیراوتلا . بختنم  کلامملا ، قیدص  يرفظم . خیرات  رهپس ، ناخ  یلع  سابع  غوردیب . حیحص  هاش ) یلع  یفص   ) ناخ یلع  هنطلـسلا -
، مکلام ناجرس  همانرفس . هیویلوا ، همانرفس . نیلکنارف ، مایلیو  همانهاشنهاش . ابص ، ناخ  یلع  حتف  زیربت . هنطلـسلا  راد  ایفارغج  خیرات و  ازریم ،

وید ناژ  مادام  نآ  نینکاس  ناریا و  كالوپ ، همانرفـس . نادراگ ، لارنژ  همانرفـس . ویمور ، همانرفـس . ندنالف ، نژوا  مکلام . ناجرـس  خـیرات 
. یـسانشنابز تاقیقحت  یـسانشناتساب ، تاقیقحت  یـسانشنیمز ، تاقیقحت  ییایفارغج ، تاـقیقحت  ناـگرومد ، هنازور . ياهتـشاددای  ارفا ) )

. ناریا هلئسم  ناریا و  نزرک ، نایناریا . نایم  رد  لاس  کی  ناریا ، یبدا  خیرات  نورب ، دراودا  نایناریا . خیرات  ونیب ، وگتنک 
. ناریا رصتخم  خیرات  نره ، لوای  نامرک . خیرات  ناریا ، خیرات  سکیاس ،

565 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

.( 1979 م - 1924 .( ) ق 1399 ه . - 1343  ) يولهپ هلسلس  مهن  لصف 

.( 1942 م - 1924 .( ) ق 1361 ه . - 1343  ) ناخ اضر 

هراشا

تلود شیادـیپ  هژیوـب  تفاـی . رییغت  هلودـلا ) قوـثو  دادرارق  . ) دادرارق 1919 م تسکـش  زا  سپ  ناتـسلگنا  نارادمتـسایس  یــسایس  شور 
دندش نآ  رب  ناهج  يرادهیامرـس  ياهروشک  نارادمتـسایس  لیلد  نیمه  هب  دش . ناهج  رد  يدـیدج  عضو  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  يوروش 

، یسایس هرصاحم  رد  ار  دیدج  روشک  نیا  ناهج ، رگید  طاقن  ریاس  هب  يوروش  قلخ  یتسیلایسوس  ياههشیدنا  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  هک 
يوروش هیـسور  فارطا  رد  یلحم  همکاح  تاقبط  کمک  هب  برغ  ياهتـسیلایرپما  رکف  نیمه  بیقعت  رد  هک  دنهد  رارق  یماظن  يداصتقا و 

. دندرک داجیا  یمدرم  دض  یماظن  ياهیروتاتکید  هلسلس  کی  تروص  هب  يدنبرمک 
شقن نیا  ياـفیا  يارب  بساـنم  يدرم  ار  دوخ  ناـخ  اـضر  تشاد ، كرتـشم  زرم  يوروـش  روـشک  اـب  رتـمولیک  رازه  نیدـنچ  هک  ناریا  رد 

نیزاوم هداس  یلیخ  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  وجارجام  بلقلا و  یسق  یفاک  هزادنا  هب  هک  داد  ناشن  مه  تعرس  هب  تسنادیم .
نادجو و

566 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
زاغآ نهآ  هتیمک  شیادـیپ  زا  تسایـس  هنحـص  هب  ناـخ  اـضر  دورو  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطهب  دـنکیم . لامدـگل  ار  یناـسنا  قـالخا 

: دسیونیم نینچ  هتیمک  نآ  هرابرد  ناریا  نیون  خیرات  فلؤم  فناویا  دوشیم .
نیدلا ءایض  دیس  دش . لیکشت  نهآ  هتیمک  مان  هب  ياهتیمک  اتدوک  کی  يارجا  يارب  سیلگنا  ياهتسیلایرپما  هنالاعف  تکرش  اب  نارهت  رد  »

ترـصن هتبلا ، دـندوب . هتیمک  نیا  وضع  دنتـشاد ، کیدزن  طابترا  اهسیلگنا  اب  هک  زوریف  هلودـلا  ترـصن  دـعر و  همانزور  ریدـم  ییاـبطابط 
هبانب ناخ  اضر  نامز  نیمه  رد  دش . يزیرحرط  ندنل  رد  دنفسا 1299  موس  ياتدوک  يو  دیدحالـص  هب  هک  تشاد  تماقا  ندنل  رد  هلودلا 

«. دوب هدش  بوصنم  قازق  نویزیوید  یهدنامرف  هب  یسیلگنا  ياهلارنژ  زا  یکی  شرافس 
نآ تامدقم  هک  ار  یتلود  ییاتدوک  دندش و  نارهت  دراو  نیوزق  زا  ناخ  اضر  یهدـنامرف  هب  قازق  ياههتـسد  ش . دنفسا 1299 ه . موس  رد 

قباس و يارزو  ناـیعا و  زا  رفن  دودح 200  رد  یتلود ، تاسـسوم  لاغـشا  زا  سپ  دـندروآرد و  ارجا  هلحرم  هب  دوب ، هدـش  مهارف  ندـنل  رد 
تـسایر هب  يدیدج  تلود  اتدوک  ماجنا  زا  دعب  دندرک . ریگتـسد  دـندوب ، هدرک  تفلاخم  سیلگنا  ناریا و  دادرارق 1919  اب  هک  ار  یناـسک 

قازق پیت  یهدنامرف  هب  امسر  دیدرگ و  هپس  رادرـس  هب  بقلم  ناخ  اضر  هاش ، دمحا  نامرف  هب  نامزنیا  رد  دش . لیکـشت  نیدلا  ءایـض  دیس 
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ازریم يربهر  هب  اهیلگنج  یلغوا و  ومع  ردیح  يربهر  هب  اهتـسینومک  تکرـش  اب  يدـحاو  ههبج  نالیگ  رد  رادوریگ  نیا  رد  دـش . بوصنم 
دیشکن یلوط  دش . هتشادرب  يرثوم  ياهمدق  مه  نالیگ  یلاها  هافر  شیاسآ و  هار  رد  دش ، لیکـشت  ناخ  هللا  ناسحا  هورگ  ناخ و  کچوک 

نایم فالتخا  زا  هدافتـسا  اب  دوب ، هدـش  ایـض  دیـس  نیـشناج  هک  هنطلـسلا  ماوق  نامز  نیمه  رد  هک  درک  زورب  فـالتخا  ههبج  نارـس  نیب  هک 
قازق دارفا  کمک  هب  نالیگ  هب  دورو  زا  سپ  ناخ  اضر  داتـسرف . لامـش  هب  ناـخ  اـضر  یهدـنامرف  هب  قازق  يدادـعت  نـالیگ  ناتـسرپنهیم 
شلاط ياههوک  رد  ش . لاس 1300 ه . رد  مه  ناخ  کچوک  ازریم  درک . هدنکارپ  ار  اهیلگنج  درک و  فرـصت  ار  نالیگ  كاخ  رـساترس 

. دش بوکرس  ناسارخ  رد  نایسپ  ناخ  یقت  دمحم  مایق  لاس  نامه  رد  دش . هتشک 
: دسیونیم نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  راهب  يارعشلا  کلم  دایهدنز  ردقیلاع  داتسا 

567 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
درک و ریگتسد  تشاد ، کیدزن  طابترا  اهسیلگنا  اب  هک  ار  هنطلسلا  ماوق  دهشم  رد  ناخ  یقت  دمحم  لنلک  دنفسا 1299  ياتدوک  زا  سپ  »

. دش ناسارخ  تموکح  رادهدهع  دوخ  دینادرگ و  نارهت  هناور  ظفحلا  تحت  ار  يو 
. دش لیکشت  هنطلسلا  ماوق  تسایر  هب  دیدج  هنیباک  نیدلا  ءایض  دیس  هنیباک  طوقس  زا  دعب 

. دیچیپرس يزکرم  تموکح  نامرف  زا  دش ، علطم  رما  نیا  زا  ناخ  یقت  دمحم  هکنیمه 
نامه رد  دندرک . مایق  ناخ  یقت  دـمحم  هیلع  ناسارخ  گرزب  ياهلادوئف  زا  يدایز  هدـع  هنطلـسلا  ماوق  تاکیرحت  رثا  رب  هک  دیـشکن  یلوط 

«1 « » دش هتشک  ناخ  یقت  دمحم  تفرگرد  نیفرط  نیب  هک  يدربن  رد  دش و  ناسارخ  راپسهر  یتلود  شترا  لاس 
اقا لیعامسا  هیلع  يو  هزرابم  رد  هلمج  زا  زکرمت  رارقتسا  يارب  ناخ  اضر  هزرابم  نایرج  رد  هژیوب  ناخ  اضر  زا  تیامح  رد  ناتسلگنا  شقن 

يرطخ ناخ  اضر  تیدوجوم  يارب  دندوب و  ناتسزوخ  ناجیابرذآ و  گرزب  ياهلادوئف  زا  ود  ره  هک  دنکیم  زورب  لعزخ  خیـش  وقتیمیس و 
. دنک بوکنم  بولغم و  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  ود  نیا  تسناوت  ناتسلگنا  کمک  هب  ناخ  اضر  هک  دندمآیم  رامش  هب  يدج 

تـسایس هب  طوبرم  هک  ار  ناتـسلگنا  هجراخ  روما  ترازو  هیراکذـت  تسا  یفاـک  ناـخ  اـضر  تموکح  زا  ناتـسلگنا  تیاـمح  تاـبثا  يارب 
: تسا هدمآ  نینچ  اتحارص  روکذم  هیراکذت  رد  میهد . رارق  هعلاطم  دروم  تسا ، روشک  نیا  یجراخ 

. دهد رارق  ناریا  هاش  عبات  ار  دوخ  هک  درک  روبجم  ار  لعزخ )  ) هرمحم خیش  ناریا  تلود  »
اب ناریا  تلود  زا  وا  تعاطا  مدع  تروص  رد  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضحیلعا  هک  میدنامهف  وا  هب  ام  دمآ . نایاپ  هب  يو  يراتخمدوخ  نارود 

«2 .« » درک دهاوخن  ینابیتشپ  يو  زا  هحلسا  يورین 
زا يو  يرانکرب  ناتـسلگنا و  تلود  زا  هاش  اـضر  یچیپرـس  رویرهـش 1320 و  عیاقو  هلمج  زا  رگید  ددـعتم  دـهاوش  دنـس و  نیا  هب  هجوت  اب 

. دراذگیمن یقاب  ناخ  اضر  یقرت  هار  رد  نآ  یسوساج  ياهنامزاس  ناتسلگنا و  عطاق  شقن  رد  يدیدرت  رگید  تنطلس 
ناتسلگنا تیامح  هک  دوب  نیا  دوخ  يرادمامز  تدم  رد  ناخ  اضر  ششوک  یعس و  مامت 

______________________________

ص 140. راهب ، يارعشلا  کلم  فیلأت  یسایس ، بازحا  رصتخم  خیرات  (. 1)
ص 865. ناتسلگنا ، هجراخ  روما  ترازو  لاس 1926  هیراکذت  (. 2)

568 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
حانج فالتئا  رگنایب  هک  ناخ  اضر  : » دـسیونیم نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  هیـسور  خروم  فکیلرـس  دراد . هاگن  هدرپ  رد  ناـکمالا  یتح  ار 
نیمه هب  دراد . هاگن  ار  پچ  حانج  باـسح  تسیاـبیم  زونه  1923 م . ياهلاس 1922 - رد  ینعی  ماـیا  نیا  رد  دوب  کـلام  اوژروب - تسار 
نامیلس تلود  لیکـشت  ماگنه  هب  ناخ  اضر  يدالیم  لاس 1923  زیئاپ  رد  دنکیم . رهاظت  عیسو  تاحالصا  زا  تیامح  هب  هتـسویپ  تبـسانم 

اب دارفا  نیا  هلیـسو  هـب  هـک  دوـب  نـیا  لـمع  نـیا  زا  شفدـه  داد . تکرـش  دوـخ  هنیباـک  رد  ار  تسیلایـسوس  رـصانع  زا  رگید  یخرب  ازریم ،
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«1 « » دنک بوکرس  زین  ار  رصانع  نیا  بسانم  عقوم  رد  ات  هک  تخاسیم  هداما  ار  دوخ  مه  لاح  نیع  رد  دگنجب . لادوئف  ياههورگ 
اهنت يوروش  ریهامج  داحتا  ینینل  تسایـس  تسنادیمن ، زاینیب  پچ  ياهورین  تیامح  زا  ار  دوخ  ناـخ  اـضر  هک  روطناـمه  ناـمزنیا  رد 

. دراد هاگن  ناما  رد  اهتسیلایرپما  ياههئطوت  یلخاد و  نابیقر  تارطاخم  رش  زا  ار  وا  تسناوتیم  هک  دوب  یتسایس 
نارود ياههمانتقفاوم  ضورق و  هک  دیـسر  اضما  هب  وکـسم  رد  يوروش  ریهامج  داـحتا  ناریا و  تلود  ود  نیب  يدادرارق  لاس 1921 م . رد 

قبط راجاق ، هاش  یلعحتف  نامز  رد  مود  لوا و  هرود  ياهگنج  یط  يرازت  هیـسور  هک  ار  يرگید  تازاـیتما  تشاد و  مـالعا  یغلم  ار  يرازت 
تمس اههنیباک  مامت  رد  هنطلسلا  ماوق  هنیباک  طوقس  زا  دعب  ناخ  اضر  درک . وغل  دوب ، هدروآ  تسدب  ناتـسلگ ، ياچنامکرت و  ياههماندهع 

شترا و رب  لماک  طلست  زا  سپ  داد و  لیکشت  ار  دوخ  لقتسم  هنیباک  ش . لاس 1302 ه . رد  ماجنارس  هک  تشاد  هدهع  هب  ار  گنج  ترازو 
تالیکـشت سیئر  یهاگرد  دمحم  طسوت  نآ  يالکو  هک  یگتخاس  ناسـسؤم  سلجم  کی  لیکـشت  اب  اپورا  هب  هاش  دمحا  ندـنار  سیلپ و 

. درک لقتنم  دوخ  هب  ار  تنطلس  دوب ، هدیسر  ناخ  اضر  دییأت  هب  یتکلمم  هیمظن  لک 
، دوب هدش  تبحص  راجاق  نادناخ  قوقح  زا  اهنآ  رد  هک  ار  یـساسا  نوناق  لوصا 36 و 38 و 40  هامرذآ 1304  رد  یـسلجم  نینچ  يالکو 
دـیدرگ و اطعا  لـسن  وا  روکذ  باـقعا  يولهپ و  ناـخ  اـضر  هب  ناریا  تنطلـس  اـهنآ  قبط  هک  دـش  عضو  يرگید  لوصا  دـندرک و  ضیوعت 

نیمه زا  تفرگ . ماجنا  یسمش  ش . تشهبیدرا 1305 ه . مراهچ  رد  يراذگجات  مسارم 
______________________________

. فکیلرس فیلأت  ناریا ، رد  هاش  اضر  يروتاتکید  رارقتسا  (. 1)
569 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

یـسیلپ تموـکح  رارقتــسا  قاـنتخا و  رورت و  مـیژر  لـیبق  زا  دـندش ، وربور  اـهتیانج  اـهتنایخ و  هلــسلس  کـی  اـب  ناـیناریا  دـعب  هـب  خـیرات 
رتشیب هچره  میکحت  یلم و  ياهشبنج  ندرک  بوکرس  عضو و  نیرتدب  اب  نافلاخم  يدوبان  یساسا و  نوناق  نتفرگ  هدیدان  بآمتسیـشاف و 

ناکالم نیرتگرزب  زا  یکی  هب  هاش  صخـش  ندش  لیدبت  نارگراک و  ناناقهد و  رتشیب  هچره  جـنرتسد  تراغ  یـضارا و  گرزب  ياهتیکلام 
دوخ هب  ار  یـضارا  نآ  ای  دـش ؛ هرداصم  هاش  اضر  تسد  هب  ریاشع  تـالیا و  نارـس  گرزب و  ناـکلام  ياـهنیمز  زا  يرایـسب  هک  راوخنیمز 

نالیگ و هلمج  زا  ناریا  زیخلصاح  ياهناتسا  ياهنیمزرـس  زا  يدایز  رادقم  بحاص  جیردتب  دیـشخب . دوخ  نارادفرط  هب  ای  داد و  صاصتخا 
ناهج 569 ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات  دـمآرد . ناریا  ناکلام  نیرتگرزب  زا  یکی  فیدر  رد  هک  ییاج  ات  دـش  ناگرگ  ناردـنزام و 

565 ص :  1942 م ..... ).  - 1924 .() ق 1361 ه .  - 1343) ناخ اضر 
مادـقا نآ  بحاصت  هب  درکیم  رظنبلج  هک  اجره  ناریا  رگید  هطقن  ره  رد  هکلب  درکن ، اـفتکا  ناریا  لامـش  یحاون  فرـصت  هب  اـهنت  هاـش  ا 

. دشیم بحاص  هزینرس  روز  هب  ار  نارگید  تورث  درکیم و 
یبوکرس هناهب  هب  هاش  اضر  نیا  زا  هتشذگ  دنتـشادن . غیرد  یتیانج  هنوگچیه  هب  مادقا  زا  هدش  بصغ  كالما  رد  وا  ناگدنیامن  نارـشابم و 

یحاون رد  يدمحا  ریما  دبهپـس  بونج و  رد  يدـهاز  دبهپـس  درکیم . بصغ  زین  ار  اهنآ  تورث  ریاشع  تالیا و  شکرـس  ياسور  اهناخ و 
زا ار  یناتسدرک  ياههداوناخ  عرازم ، ناکـسا  مان  هب  دندرکن و  هقیاضم  یحاون  نیا  مدرم  هب  تبـسن  یمتـس  ملظ و  هنوگچیه  زا  ناریا  برغ 

. دندرک اهناتسرهش  یهار  ار  نانآ  دندروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  اهنآ  كالما  دنداد و  چوک  دوخ  یلصا  نیمزرس 
هک لاس 1993  هب  لاس 1961  زا  دادرارق  نیا  ياضقنا  دعوم  لاقتنا  یسراد و  تفن  دادرارق  دیدمت  و  لیروآ 1932 م . نوناق 29  بیوصت  اب 

يوحن هب  کی  ره  دـش و  باسحهیوست  دـندوب ، سیلگنا  یناپمک  ذوفن  عطق  ناهاوخ  هک  ناریا  ياهتیـصخش  زا  یـضعب  اـب  ناـمز  ناـمه  رد 
یفوتـسم دعـسا و  رادرـس  نینچمه  وا  دـش . ینادـنز  ریگتـسد و  هاـش  روتـسد  هب  هک  دوب  شاـت  روـمیت  هلمج  زا  دـنتفرگ ، رارق  بیقعت  تحت 

. دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هلئسم  نیمه  رس  رب  زین  کلامملا 
هب شترا  رد  يرابجا  تمدخ  یمومع و  هفیظوماظن  نوناق  ش . دادرخ 1304 ه . رد 
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570 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دنق راصحنا  هک  دش  ررقم  تشذـگ ، سلجم  بیوصت  زا  هک  يرگید  نوناق  بجوم  هب  لاس  نیمه  رد  دیـسر . یلم  ياروش  سلجم  بیوصت 

نهآهار لوط  دسرب . يرـساترس  نهآهار  ندیـشک  فرـصم  هب  دیآیم ، تسد  هب  هار  نیا  زا  هک  يدـیاوع  دـشاب و  تلود  رایتخا  رد  ياچ  و 
جیلخ رانک  رد  ار  روپهاش )  ) ینیمخ ماما  ردـنب  سرگاز ، ياـههوک  زربلا و  لاـبج  هلـسلس  زا  روبع  زا  سپ  هک  دوب  رتمولیک  يرسارس 1394 
هیحان يداـصتقا  رظن  زا  هک  ینونک ) هیـسور   ) يوروش روشک  ناریا و  نیب  يزرم  هیحاـن  ینعی  رزخ  ياـیرد  لـحاس  رد  هاـش  ردـنب  هب  سراـف 

تیمها و زا  نهاهار  ثادـحا  شزرا  يداصتقا و  رظن  زا  ناجیابرذآ  نالیگ و  یحاون  هکیتروص  رد  درکیم . لصتم  تسا ، یفیعـض  رایـسب 
لاس نامه  رد  زین  هپـس  کـناب  دوب . یماـظن  ياـههشقن  نیمأـت  رتشیب  ریـسم  نیا  باـختنا  زا  فدـه  نکیل  دـندوب ، رادروخرب  يرتشیب  راـبتعا 

ياهنامیپ نآ  کلامم  رثکا  اب  جیردتب  هک  دش  دقعنم  ناتـسناغفا  ناریا و  نیب  یتسود  هماندـهع  ش . هامدنفسا 1305 ه . رد 27  دش . سیسأت 
نایناحور ذوفن  زا  گرزب  ياهرهش  رگید  نارهت و  رد  یتلود  نامتخاس  نیدنچ  يانب  اههماندهع و  نیا  نتسب  تازاوم  هب  دش . هتـسب  یتسود 

رد یقوقح  تیمکاح  زا  نایناحور  ییاضق ، یقوقح و  تاحالـصا  هجیتن  رد  دـش . هتـساک  یـسوسحم  روطهب  یعاـمتجا  یـسایس و  روما  رد 
. دندش مورحم  اههاگداد 

زا اهنآ  ناربهر  زا  ياهدـع  دـندش . عنم  یناوخ  هضور  ربنم و  هب  نتفر  زا  اهنآ  زا  ياهدـع  دـش و  هتـشادرب  نایناحور  زا  ياهدـع  همامع  ابع و 
هب انب  دیـسر . تداهـش  هب  دعب  یمک  دش و  ینادنز  سردم  نسح  دیـس  هللا  تیآ  دایهدـنز  ناریا  رـصاعم  خـیرات  زرابم  نادرم  زا  یکی  هلمج 

ياهسابل مرف  هب  ییاهـسابل  زا  دندش  فظوم  مدرم  دش و  عونمم  یلحم  یلم و  ياهـسابل  ندیـشوپ  ش . لاس 1307 ه . رد  ناخ  اضر  روتـسد 
ناونع هب  مدرم  لاس 1315  رد  دیبوکیم . مهرد  يروص  تاحالصا  هنوگنیا  ربارب  رد  ار  یتمواقم  عونره  تموکح  دننک . هدافتسا  ناییاپورا 

اضر ترـضح  رهطم  نحـص  رد  نانز  زا  باجح  عفر  هالک و  ضیوعت  رب  ریاد  هاش  اضر  روتـسد  يارجا  يارب  سیلپ  لمع  تدش  اب  تفلاخم 
هب ناریا  یناتساب  راثآ  هرابرد  ینوناق  لاس 1309  رد  دنتفرگ . رارق  لسلسم  ياههلولگ  فده  هاش  اضر  نامرف  هب  نکیل  دنتـسشن ، تسب  (ع )

هناخباتک لاس 1316  رد  دش . سیسأت  زاریـش  سراپ  هزوم  لاـس 1317  رد  نارهت و  رد  ناتـساب  ناریا  هزوم  لاس 1315  رد  دیـسر ، بیوصت 
یسانشمدرم هزوم  لاس 1318  رد  یلم و 

571 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
كالما هرادا  هناـصیرح  تیلاـعف  دـننام  يرگید  تامادـقا  اـب  ناریا  تلم  تاحالـصا ، اـی  تامادـقا  نیا  لـباقم  رد  دـش . سیـسأت  نارهت  رد 

یتسیـشاف تاـغیلبت  روشک و  لـخاد  رد  هاـش  اـضر  تافرـصتم  نوزفازور  هعـسوت  يارب  یهاـشنهاش  صوصخم  رتفد  سیـسأت  یـصاصتخا و 
هنوگره ندرک  هفخ  داسف و  طسب  اهرهـش و  مامت  رد  سیلپ  یهاـگآ  هرادا  نادـالج  یـسایس و  هرادا  موش  هیاـس  راـکفا و  شرورپ  ناـمزاس 

داقتعا هب  دش . شـشوک  تلم  هدوت  نتـشاد  هاگن  ربخیب  رد  اوق  مامت  اب  هکنیا  رترابتبیـصم  اهنیا  همه  زا  دـندش . ورهبور  یناسنا  تیـصخش 
رد دوب و  هدیـسر  دوخ  تردـق  جوا  هب  تنطلـس  ياهلاس  نیرخآ  رد  هاش  اضر  دوب . ناریا  هعماج  هب  تنایخ  نیرتگرزب  ریخا  دروم  هدـنراگن ،

فوخم نارومأم  ياـکتا  هب  اریز  درکیم ، يرپس  ار  راـگزور  دابآدعـس  رمرم و  هدیـشک  کـلف  هب  رـس  ياـهخاک  رد  لاـیخ  شمارآ  لاـمک 
یسایس ياهتیقفوم  اب  هک  رلتیه  اب  هاش  اضر  نامز  نیا  رد  هکنیا  رب  هوالع  دوب . هدرک  سبح  اههنیس  رد  ار  اهسفن  يراتخم  ساپرـس  ینابرهش ،

رد هاش  اضر  ریخا ، ياکتا  هطقن  نیا  هجیتن  رد  تخیر . یتسود  حرط  دوب ، هدش  لیدـبت  كانتـشحو  تردـق  کی  هب  اپورا  رد  دوخ  یماظن  و 
هجدوب دصرد  مایا 40  نیا  رد  درکیم ، یط  ار  يرگید  هار  زاستشونرس  خیرات  هکنآ  زا  ربخیب  دربیم ، رسب  يرتهوکشرپ  ياهزور  راظتنا 

زا ناریا  ضوـع ، رد  هک  دـنامیم  یقاـب  سیلگنا  ياـهکناب  رد  تفن  شورف  زا  هلـصاح  لوـپ  دیـسریم . یماـظن  روـما  فرـصم  هب  تـکلمم 
ییاـیرد و يورین  يرفن و  رازه  گرزب 150  شترا  اب  ناریا  رهاظ  تروص  رد  درکیم و  يرادـیرخ  هحلـسا  یتاحیلـست  گرزب  ياهروشک 

. دوب هدیسر  یماظن  گرزب  تردق  کی  هب  ییاوه 
. داد رارق  دوخ  زواجت  دروم  ار  هیـسور  ياهنیمزرـس  تسکـش و  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  رلتیه  لاـس 1941 م . نئوژ  رد 
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. دنداد رارق  هجوت  دروم  ییایفارغج  صاخ  تیعقوم  لیلد  هب  ار  ناریا  روشک  يوروش ، هیسور  هب  کمک  يارب  برغ  گرزب  ياهتلود 
جارخا ناریا  تلود  زا  دـتفیب ، اهناملآ  تسد  هب  بونج  تفن  راشرـس  عبانم  يزور  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  گرزب  ياـهتلود  نیا ، زا  هتـشذگ 

اب رلتیه  اب  یتسود  ياـکتا  هب  هاـش  اـضر  نکیل  دـندش ، راتـساوخ  ار  يرـسارس  نهآهار  يراذـگاو  ییاـیلاتیا و  یناـملآ و  ناصـصختم  هیلک 
مامتا ناریا  تلود  هب  دندش  سویأم  هکنیمه  سیلگنا  سور و  تلود  ود  درک . تفلاخم  اهنآ  ياضاقت 

572 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تیلاـعف ناریا  رد  هریغ  صــصختم و  سدـنهم و  ساـبل  رد  هـک  ییاـیلاتیا  یناـملآ و  ناـسوساج  زا  يداـیز  دادــعت  جارخا  رب  ینبم  یتـجح 

لامـش و قیرط  زا  اـسآقرب  رویرهـش 1320  رد  سیلگنا  سور و  لـیلد  نیمه  هب  دـشن . هتفریذـپ  مه  تجح  ماـمتا  نیا  دـنداد . دـندرکیم ،
تـسایر هب  دـیدج  ياهنیباک  درک و  طوقـس  روصنم  یلع  هنیباک  نامز  نیمه  رد  دـندرک . لاغـشا  ار  ناریا  كاـخ  رـساترس  برغم  بونج و 

: دش تئارق  یلم  ياروش  سلجم  رد  ریز  حرش  هب  هاش  اضر  يافعتسا  نتم  لاس  نیمه  رویرهش  رد 25  دش . لیکشت  یغورف  یلع  دمحم 
نآ تقو  کنیا  هک  منکیم  سح  ماهدـش ، ناوتاـن  هدرک و  روشک  روما  فورـصم  هلاـس  دـنچ  نیا  رد  ار  دوخ  ياوق  همه  نم  هکنیا  هب  رظن  »

، دروآ مهارف  ار  تلم  هافر  تداعس و  بابسا  دزادرپب و  دراد  مزال  مئاد  تبقارم  هک  روشک  ياهراک  هب  يرتناوج  هینب  هوق و  کی  هک  هدیـسر 
يرجه هامرویرهش 1320  هک 25  زورما  مدومن ، هراـنک  راـک  زا  مدرک و  ضیوفت  دوـخ  نیـشناج  دـهعیلو و  هب  ار  تنطلـس  روـما  نیارباـنب ،

روشک حلاصم  يوریپ  زا  هچنآ  دسانشب و  تنطلـس  هب  ارم  ینوناق  نیـشناج  دهعیلو و  يرکـشل  يروشک و  زا  معا  تلم  مومع  تسا  یـسمش 
« اضما رویرهش 1320  خیرات 25  هب  نارهت  رمرم  خاک  دنراد ، روظنم  مه  ناشیا  هب  دندرک  نم  هب  تبسن 

تـسکش تقیقح  رد  گروبـسناهوژ و  سپـس  سیروـم و  هریزج  هب  ناریا  زا  وا  نتفر  ناـخ و  اـضر  يافعتـسا  هـب  رویرهـش 1320  ثداوح 
. دش رجنم  یتنطلس  میژر  دادبتسا 

: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زورنآ  ناهج  رد  هاش  اضر  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

.( 1945 م - 1926  ) دوب ییادوئاب  مانآ ، روتارپما  نامزنیا  رد  مانآ :
هعلاـطم هیکرت و  ناریا و  هـب  دوـخ  ياـهترفاسم  رثا  رب  يو  1929 م ). - 1919  ) تسا ناخ  هللا  ناما  نامزنیا  رد  ناتـسناغفا  هاـش  ناتـسناغفا :

رگید ياهشروش  اقس و  هچب  مایق  تلع  هب  نکیل  درک ، یتاحالـصا  هب  تردابم  ناتـسناغفا  هب  تعجارم  رد  هدربمان  کلامم  یعامتجا  عاضوا 
تسا یئازکزاب  هلسلس  زا  ریما  نیلوا  يو  دیدرگ . ایلاتیا  مزاع  درک و  افعتسا  لاس 1929 م . رد 

573 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
شمادقا نیلوا  1933 م ). - 1929  ) تسـشن تنطلـس  هب  هاش  ردان  دمحم  شمع  رـسپ  يو  زا  دـعب  دـناوخ . هاش  ار  دوخ  لاـس 1926  رد  هک 

تاحالصا هلسلس  کی  هب  تسد  سپس  دندرک . مادعا  همکاحم و  ار  اهنآ  زا  يدایز  هدع  داد  نامرف  دوب . شناتسدمه  اقس و  هچب  يریگتسد 
لاـس رد  هک  1973 م ). - 1933  ) دیسر هاش  رهاظ  دمحم  شرـسپ  هب  تنطلـس  دنام و  مامتان  شتاحالـصا  دش و  هتـشک  لاـس 1933  رد  دز .

. درک اضما  هیکرت  قارع و  ناریا و  ياهروشک  اب  ار  دابآدعس  نامیپ   1937
. دندرک لاغشا  ار  دنله  یقرش  دنه  اهینپاژ  لاس 1942 م . رد  یناهج  مود  گنج  رد  يزنودنا :

اهینپاژ لاس 1941  رد  دش . سیسأت  ندنل  رد  همرب  روما  هرادا  ناونع  تحت  ياهرادا  دش و  ادج  ناتسودنه  زا  همرب  لاس 1937 م . رد  همرب :
. دندرک لاغشا  ار  همرب 

یتدم زا  دعب  هک  1935 م ). - 1925  ) تسا متفه  يامار  يو  نیشناج  1925 م ). - 1910  ) تسا مشش  يامار  نامزنیا  رد  دنلیات  هاش  دنلیات :
.( 1946 م - 1935  ) دش ردپ  نیشناج  متشه  يامار  ناونع  تحت  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  شرسپ  درک و  افعتسا  تنطلس  زا 
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یـسایس و عاضوا  ساسا  دوخ  يرادـمامز  تدـم  رد  يو  1938 م ). - 1923  ) تسا كروتاـتآ  ناـمزنیا  رد  هیکرت  روـهمج  سیئر  هیکرت :
تسایس سپـس  دناشنورف و  ار  هیکرت  ناتـسدرک  ینید  بالقنا  لاس 1925 م . رد  درک . ضوع  یلک  روطهب  ار  هیکرت  يداـصتقا  یعاـمتجا و 

رد رییغت  نودـب  ار  ناملآ  یناگرزاب  نوناق  ایلاتیا و  ییازج  نوناق  سیوس و  یندـم  نوناـق  لاس 1926  رد  درک . دـیدشت  ار  دوخ  ینید  دـض 
اب یتسود  ددص  رد  هیکرت  یجراخ ، تسایس  هصرع  رد  تفای . رییغت  لوبناتسا  هب  هینطنطـسق  مان  لاس 1930  رد  داد . رارق  لمع  دروم  هیکرت 

نامیپ لاـس 1937  رد  تسویپ . ناـکلاب  ياـهتلود  هیداـحتا  هب  لاـس 1934  رد  تسایـس  نیا  بیقعت  رد  دـمآرد . دوخ  هیاـسمه  ياـهروشک 
. درک اضما  ناتسناغفا  ناریا و  قارع و  ياهتلود  اب  ار  دابآدعس 

نیمود  ) دیـسر هیکرت  يروهمج  تسایر  هب  لاس 1938  رد  دوب . كروتاتآ  ناراکمه  زا  هک  ونونیا  تمـصع  كروتاتآ ، تشذگرد  زا  دـعب 
. درک ظفح  ار  دوخ  لماک  یفرطیب  مود  یناهج  گنج  لوا  لاس  جنپ  رد  يو  هیکرت ) روهمج  سیئر 

گنیموک ياضعا  نایم  رد  وا  گرم  تشذگرد . نس  تای - نوس  لاس 1925 م . رد  نیچ :
574 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

«1  » کش ياک  گنایچ  ینعی  نوتناک  ماظن  یلاع  هسردم  سیئر  رادوریگ  نیا  رد  دروآ و  دوجو  هب  یتافالتخا  یلم ) تیعمج  بزح   ) گنات
نویلم و نایم  لاس 1937  رد  داد . رارق  تختیاپ  ار  گـنیکنان  لاس 1928 م . رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  نیچ  روما  دوخ  نایهاپـس  کـمک  هب 

يدوزب درب و  هلمح  يروچنم  هب  تسا ، رطخ  رد  وا  يداصتقا  عفانم  هک  هناهب  نیا  هب  نپاژ  تلود  لاس 1930  رد  داتفا . فالتخا  اهتسینومک ،
گنج هـب  لاـس 1937 م . رد  ماجنارـس  یلامـش  نیچ  رب  نپاژ  نوزفازور  راـشف  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  داـبآ  تمعنرپ و  نیمزرـس  نآ 

. تخیمآرد مود  یناهج  گنج  اب  هک  دش  رجنم  نپاژ  نیچ و  نیب  یعیسو 
دش التبم  نونج  ضرم  هب  لاس 1921  رد  وتیهوستوم . نیشناج  رسپ و  1926 م ). - 1912  ) تسا وتیه  یشوی  نپاژ ، نامزنیا  روتارپما  نپاژ :

لاس 1940 رد  دندیشک و  رکـشل  نیچ  یلامـش  تالایا  هب  اهینپاژ  لاس 1937  رد  دیدرگ . بوصنم  تنطلـس  تباین  هب  وتیهوریه  شرـسپ  و 
ایلاتیا ناـملآ و  اـب  داتـسرف و  ورین  نیچ  دـنه و  هب  نپاژ  لاس 1939  رد  دـندرک و  ملع  گـنیکنان  رد  نپاژ  هدـناشنتسد  ینیچ  تلود  کـی 

. داد گنج  نالعا  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  هب  لاس 1941  رد  درک و  اضما  ینامیپ 
نویلیم هک  دـش  ثعاب  لمع  نیمه  دـندرک . میـسقت  یکچوک  ياهتمـسق  هب  ار  هیروس  اهتیلقا ، قوقح  ظفح  ناونع  تحت  نایوسنارف  هیروس :

زا دعب  سپس  دش و  هناگادج  يروشک  نانبل  لاس 1926  رد  دش و  هداد  مدرم  هب  یتازایتما  لاس 1925 م . رد  هجیتن  رد  دنتساخ . اپهب  برع 
. دمآ لمع  هب  ییاهقفاوت  هیروس  سیسأت  يارب  1932 م . لاس 1930 - رد  ینالوط  یتارکاذم 

تلود هب  اهناگداپ  درک ، طوقس  لاس 1940  رد  هسنارف  هک  یماگنه  دندومن . رقتـسم  هیروس  رد  یناگداپ  اهیوسنارف  مود  یناهج  گنج  رد 
هک « 2  » ورتاک لارنژ  دندرک . لاغشا  ار  هیروس  یـشیو )  ) دازآ هسنارف  ناتـسلگنا و  ياهورین  لاس 1941  رد  دندرک . يرادافو  راهظا  یـشیو 

ینسح نیدلا  جات  خیـش  دومن و  مالعا  ار  هیروس  لقتـسم  يروهمج  سیـسأت  ربماتپـس 1941  رد  تشاد ، ار  دازآ  هسنارف  یهدـنامرف  تمس 
. دش روهمج  سیئر 

لصیف رسپ  لوا  يزاغ  لاس 1933  رد  دش . وغل  قارع  تیمومیق  لاس 1926 م . رد  قارع :
______________________________

 . Chiang -Kai -Shek (. 1)
 . Katro (. 2)

575 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
دبع ریما  يو  ییاد  دش و  ردپ  نیشناج  مود  يزاغ  شلاسدرخ  رسپ  دش و  هتشک  ياهثداح  رثا  رب  لاس  شـش  زا  دعب  هک  تسـشن  تنطلـس  هب 

. تفرگ هدهع  هب  ار  تنطلس  تباین  هللا 
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دجن زاجح و  هاشداپ  ار  دوخ  امسر  لاس 1926 م . رد  هک  تسا  موس  زیزعلا  دبع  نامزنیا  رد  يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  يدوعس : ناتـسبرع 
دبع یبا  دوعس  شرسپ  لاس 1923  رد  دیمان و  ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  ار  دوخ  روشک  دیدرگ و  طلسم  زاجح  نیمزرس  مامت  رب  دناوخ و 

. دنام فرطیب  مود  یناهج  گنج  رد  درک . باختنا  يدهعتیالو  ماقم  هب  ار  زیزعلا 
دادرارق لاس 1939  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  لاس 1930 م . رد  هک  تسا  رومیت  نبا  دیعـس  نامزنیا  رد  نامع  ياورنامرف  نامع :

. درک دقعنم  ناتسلگنا  اب  يدیدج 
.( 1955 م - 1941  ) تسا كوناهیس  مودرون  نامزنیا  رد  جوبماک  هاش  جوبماک :

اقیرفا

لاس 1942 رد  دنام . یقاب  رادافو  یشیو  تموکح  هب  تبسن  سنوت  لاس 1940 م . رد  هسنارف  طوقس  زا  سپ  مود  یناهج  گنج  رد  سنوت :
. دیدرگ یلامش  ياقیرفا  ياهراکیپ  نوناک  سنوت 

ایلاـتیا هشبح و  نیب  لاس 1935 م . رد  ماجنارـس  دـش و  ایلاتیا  ياهییوجهناهب  اب  هجاوم  هک  تسا  یـسالسالیه  هشبح  نامزنیا  هاشداپ  هشبح :
. درک لاغشا  ار  هشبح  ایلاتیا  تلود  درب و  هانپ  ناتسلگنا  هب  یسالسالیه  دروخ و  تسکش  هشبح  لاس 1936  رد  هک  تسویپ  عوقو  هب  گنج 

یماظن يورین  طسوت  هشبح  لاغـشا  زا  دـعب  لاـس 1941  رد  تشاد . همادا  نیقفتم  زا  مود  یناـهج  گـنج  رد  اـیلاتیا  تسکـش  اـت  عضو  نیا 
. داد گنج  نالعا  نپاژ  ایلاتیا و  ناملآ و  ياهتلود  هب  لاس 1942  نایاپ  رد  تشگزاب و  هشبح  هب  یسالسالیه  ناتسلگنا 

. درک لاغشا  ار  نآ  یمامت  دیشک و  رگشل  یلاموس  هب  ایلاتیا  لاس 1940 م . رد  یلاموس :
. دندرک لاغشا  زین  ار  ایلاتیا  یلاموس  نیا  رب  افاضم  دنتفرگزاب و  ار  یلاموس  لاس 1941  رد  اهسیلگنا 

رد دش و  یبیل  نآ  یمسر  مان  دندرک و  لیدبت  هرمعتسم  کی  هب  ار  نارف  کیئاناریس و  برغ و  سلبارط  اهییایلاتیا  لاس 1934 م . رد  یبیل :
ایلاتیا كاخ  وزج  ار  نآ  لاس 1939 

576 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. دندرک لاغشا  ار  یبیل  ناتسلگنا  نازابرس  لاس 1942  رد  دندرمش .

هسنارف و دش . بوکرس  اهییایناپـسا  اهیوسنارف و  زا  یمیظع  ياهورین  کمک  اب  یفیر  میرکلا  دبع  شروش  يدالیم  لاس 1926  رد  شکارم :
تروص رد  دـشیم . هرادا  ماظن  ناـمه  هلیـسو  هب  یگیاـمحلا  تحت  نارود  لوط  رد  روشک  هک  دـندرک  رارقرب  یماـظن  شکارم ، رد  ایناپـسا 

تموکح شکارم  رد  اهییایناپـسا  اهیوسنارف و  المع  نکیل  دوب ، قلطم  ياورناـمرف  امـسا  دـش و  هتـشاد  هاـگن  ظوفحم  ناطلـس  مارتحا  رهاـظ 
. دشیم نییعت  اهنآ  هلیسو  هب  تلود  یشم  طخ  دندرکیم و 

ردپ ياج  هب  تشگزاب و  رصم  هب  لاس 1936 م . رد  دوب . لیصحت  لوغشم  ناتسلگنا  رد  لوا  قوراف  شرسپ  دآوف  تشذگرد  زا  دعب  رـصم :
یماگنه ددرگ . لوحم  تنطلس  تباین  ياروش  کی  هب  تکلمم  روما  هرادا  هک  دش  ررقم  دوب ، هدیسرن  ینوناق  نس  هب  نوچ  نکیل  تسـشن و 

. دش لقتنم  وا  هب  تنطلس  تباین  ياروش  زا  تردق  دیسر ، ینوناق  نس  هب  لاس 1937  رد  هک 
، درک دـیدجت  ار  اشاپ  ساحن  یفطـصم  بزح  نیا  سیئر  اب  شردـپ  یـصخش  فالتخا  دـفو و  بزح  اب  یگداوناخ  عازن  هک  دیـشکن  یلوط 
فطل و دروم  ار  اهنآ  درکیم و  تیامح  يدارفا  زا  مود  یناهج  گنج  رد  داد و  رارق  يرهمیب  دروم  زین  ار  ناتـسلگنا  ریفـس  نیا  رب  افاضم 

يو هب  ناتسلگنا  ریفس  لاس 1942  رد  تلع  نیمه  هب  دنتشاد . ياهناتسود  رایسب  طباور  ناتـسلگنا  نانمـشد  اب  هک  دادیم  رارق  دوخ  تیامح 
رانکرب رب  تنطلـس  زا  فاکنتـسا  تروص  رد  دـنک و  تقفاوم  يریزوتسخن  تمـس  هب  اشاپ  ساـحن  باـختنا  اـب  یتسیاـب  هک  درک  داهنـشیپ 

. دیزگرب يریزوتسخن  هب  دوخ  ینطاب  لیم  فالخ  هب  ار  اشاپ  ساحن  دش و  ناتسلگنا  هدارا  میلست  راچان  هب  قوراف  ددرگ .
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اپورا

ینابلآ ریزوتسخن   1924 لاس 1922 - زا  وغوز ، دـمحا  دوب . يروهمج  تموکح  ياراد  1928 م . لاس 1925 - زا  ینابلآ  روشک  یناـبلآ :
سیئر لاس 1925  هیوناژ  رد  تشگزاب و  يوالـسوگوی  کمک  اب  نکیل  تخیرگ و  دـش ، اـپرب  لاس 1924  رد  هک  یـشروش  هجیتن  رد  دوب .

دوخ لوا ، يوغوز  ناونع  هب  لاس 1928  رد  درک و  تموکح  دادبتسا  تیاهن  رد  دش و  ینابلآ  روهمج 
577 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ینابلآ ایلاتیا  نایهاپس  لاس 1939  رد  دادیم  روشک  نآ  هب  يدایز  تازایتما  تفرگیم ، ایلاتیا  زا  هک  ییاهماو  لباقم  رد  دومن . مالعا  هاش  ار 
. تخیرگ وغوز  دندرک و  لاغشا  ار 

لاس 1925 م. رد  دوب ، ورهناـیم  يدرف  هک  يو  زا  دـعب  1925 م ). - 1919  ) تسا تربا  شیردـیرف  ناملآ  نامزنیا  روهمج  سیئر  ناـملآ :
رد اهتـسیلایسوس  کمک  اب  دوب . رکنوی  یعاجترا  هقبط  تسد  تلآ  تقیقح  رد  يو  دش . باختنا  شیار  يروهمج  تسایر  هب  كروبندنیه 

سیئر امـسا  شگرم  نامز  اـت  درک و  باـختنا  یمظعا  ردـص  هب  ار  رلتیه  لاـس 1933  رد  یلو  داد  تسکـش  ار  رلتیه  لاس 1932  تاباختنا 
ياوشیپ ار  دوخ  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  يروهمج  تسایر  ترادـص و  ماـقم  رلتیه  تشذـگرد . كروبندـنیه  لاـس 1934  رد  دوب . روهمج 
ایناپــسا یلخاد  گـنج  رد  درک و  قـحلم  ناـملآ  هـب  ار  شیرتا  لاـس 1936  رد  درک . رارقرب  قلطم  يروتاـتکید  تموـکح  دـیمان و  ناـملآ 

ار يوارم  مهوب و  لاس 1939  رد  تفرگ . ار  یکاولسکچ  زا  یتمسق  یبرغ ، ياهتلود  اب  لاس 1938  رد  درک و  هلخادم  1939 م ). - 1936)
ناتسهل هب  هیـسور ، اب  لاس 1939  رد  زواجت  مدع  نامیپ  داقعنا  زا  سپ  دـش و  ناتـسهل  زا  کیزتناد  نالاد  راتـساوخ  سپـس  درک و  فرـصت 
تـسایس هصرع  رد  رلتیه  دش ، شبیـصن  ياهدـننکهریخ  ياهیزوریپ  لاس 1942  اـت  دـش و  زاـغآ  مود  یناـهج  گـنج  هجیتن  رد  درب و  هلمح 

. تخادرپ نایدوهی  رازآ  هجنکش و  اهتسیلایسوس و  اهتسینومک و  هشیر  ندنک  هب  یلخاد 
دیـسر و یمظعاردـص  هب  سوفلود  لاس  نامه  رد  دـش . لیکـشت  شیرتا  رد  اهیزان  عفن  هب  يدـنمورین  تضهن  لاـس 1933  زا  سپ  شیرتا :

لاـس رد  تفرگ . شیپ  رد  يروتاـتکید  شور  تسب و  رد 1933  ار  سلجم  سپـس  دـیماجنا . لوط  هب  لاس  کـی  تدـم  بیرق  وا  تموکح 
طـسوت لاـس  ناـمه  رد  دروآرد . یبزح  کـی  يروـشک  تروـص  هـب  ار  شیرتا  درک و  بوکرـس  تدـشب  ار  اهتـسیلایسوس  شروـش   1934

. درک دوخ  كاخ  همیمض  ار  شیرتا  ناملآ ، لاس 1938  رد  دش . هتشک  یعضو  نیرتدب  اب  شیرتا  ياهیزان 
دوجو اب  لوا  یناهج  گنج  زا  یـشان  تالکـشم  هجیتن  رد  1931 م ). - 1886  ) تسا مهدزیس  يوسنوفلا  نامزنیا  رد  ایناپـسا  هاش  ایناپـسا :

تموکح هب  وسنوفلا  يریازج ، میرکلا  دبع  ياهتیلاعف  لباقم  رد  ایناپـسا  ياهینیـشنبقع  دوب و  هدـنام  فرطیب  گنج  نآ  رد  ایناپـسا  هکنیا 
مدرم تیاضر  مدع  ثعاب  رما  نیمه  هک  داد  تیاضر  ارویردومیرپ  يروتاتکید 

578 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
لاــس 1931 رد  درک . افعتــسا  ریزگاــن  دنتــسویپ ، وا  ناــفلاخم  هـب  شترا  زا  یتمــسق  هـک  لاـس 1930  رد  اروـیردومیرپ  ماجنارــس  دـش .

نیب زا  تاـفالتخا  یلو  دـندرک . رارقرب  يروهمج  تموکح  علخ و  ار  مهدزیـس  يوـسنوفلا  دـندش و  زوریپ  تاـباختنا  رد  ناـهاوخیروهمج 
. دروآ تسد  هب  تاـباختنا  رد  یگرزب  يزوریپ  اهتـسینومک  اهتـسیلایسوس و  ناـهاوخیروهمج ، زا  بکرم  یلم  ههبج  لاـس 1936  رد  تفرن .
. دش 1939 م . یلخاد 1936 - ياـهگنج  هب  رجنم  هک  داد  يور  یماـظن  شروش  دـتفا ، اـهنآ  تسد  هب  روشک  روما  ماـمز  هکنیا  زا  لـبق  یلو 

. درک رارقرب  یفنص  تموکح  ساسارب  یتلود  وکنارف  لارنژ  لاس 1939  رد  دندش و  زوریپ  نایشروش  ماجنارس 
. درک رایتخا  یفرطیب  امسر  یلو  دوب  روحم  ياهروشک  هب  لیامتم  مود  یناهج  گنج  رد  ایناپسا 

متشه دراودا  وا  دشرا  رسپ  هب  تنطلـس  يو  گرم  زا  دعب  1936 م ). - 1910  ) تسا مجنپ  جروج  نامزنیا  رد  ناتسلگنا  هاشداپ  ناتـسلگنا :
دعب دش . افعتسا  هب  روبجم  هلئسم  نیا  رس  رب  هک  تشاد  ییاکیرما  ینز  اب  جاودزا  دصق  اریز  درکن ، تنطلس  لاس  کی  زا  شیب  نکیل  دیسر ،
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رادید یبونج  ياقیرفا  اداناک و  هسنارف و  زا  تبازیلا  شرـسمه  قافتا  هب  لاس 1938 م . رد  دیسر . مشش  جروج  شردارب  هب  تنطلـس  يو  زا 
. دومن ندید  هدش  نارابمب  یحاون  زا  مود  یناهج  گنج  رد  درک .

لاس رد  خـینوم  نامیپ  روحم ، لود  نیکـست  روظنم  هب  تفر . لاوز  هب  ور  للم  هعماج  1940 م ). - 1937  ) نلربمچ يریزوتسخن  هرود  رد 
لیچرچ ژورن ، رد  اـیناتیرب  تسکــش  زا  سپ  تـفرگرد . مود  یناـهج  گـنج  دـندش و  ناـمیپ  مـه  ناـملآ ، هیــسور و  دـش . دـقعنم   1938

زا يدایز  دادعت  هک  درک  ناتـسلگنا  هب  يدیدش  ییاوه  تالمح  ناملآ   1941 ياهلاس 1920 - نیب  دـش . گنج  نامز  یفالتئا  ریزوتسخن 
. دینادرگ ناسکی  كاخ  اب  ار  نآ  ياهرهش 

لاـس 1936 رد  هک  دوب  ینیلوسوم  یقیقح  رادـمامز  نکیل  1946 م ). - 1900  ) تسا موس  لئوناما  روتکیو  نامزنیا  رد  ایلاتیا  هاـش  اـیلاتیا :
گنج رد  لاس 1940  رد  دش و  دحتم  ناملآ  اب  لاس 1939  رد  امسر  ماجنارـس  تفرگ و  ار  ینابلآ  لاس 1939  رد  درک . فرصت  ار  هشبح 
انگنت رد  ار  ایلاتیا  دـناشن و  بقع  یبیل  هب  ار  نمـشد  ناتـسلگنا  ياوق  نکیل  درب ، هلمح  رـصم  هب  لاس  نیمه  رد  درک و  تکرـش  مود  یناهج 

هب ناملآ  نایهاپس  لیلد  نیمه  هب  داد . رارق 
579 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يرموگتنوم یهدنامرف  هب  نیقفتم  ياوق  لاس 1942  ربتکا  رد  ماجنارس  دندش . اقیرفا  لامـش  یهار  ینیلوسوم  کمک  هب  لمور  لارنژ  نامرف 
شکارم و رواهنزیآ ، لارنژ  یهدـنامرف  هب  اکیرما  یماظن  يورین  لاس 1942  ربماون  رد  داد و  تسکـش  ار  روحم  لود  نایهاپـس  نیملعلا  رد 

. تفر شیپ  سنوت  يوس  هب  درک و  لاغشا  ار  ریازجلا 
شرـسپ وا  زا  دـعب  تشذـگرد . يدرونهوک  هثداح  کـی  رد  هک  1934 م ). - 1909  ) تسا لوا  ربلا  نامزنیا  رد  کـیژلب  هاـشداپ  کـیژلب :

داحتا درک و  رظندـیدجت  کیژلب  یجراـخ  تسایـس  رد  دـلوپوئل  لاـس 1936 م . رد  1951 م ). - 1934  ) تسـشن تنطلـس  هب  موس  دلوپوئل 
ار کیژلب  یفرطیب  لاس 1927  رد  هک  اـهناملآ  لاس 1940  رد  درک . باختنا  ار  یفرطیب  درک و  اهر  دوب ، هتـسب  هسنارف  اـب  هک  ار  یماـظن 

. دندش روهلمح  دنله  کیژلب و  هب  دندوب ، هدرک  نیمضت 
ییاورنامرف همادا  زا  فاصوا  نیا  اب  دش . تنایخ  هب  مهتم  دلوپوئل  تلع  نیمه  هب  دیدرگ . اهناملآ  طرـشالب  میلـست  لاس 1940  رد  کیژلب 

. دش ینادنز  شخاک  رد  دیچیپرس و  اهناملآ  تراظن  تحت 
ناتسراغلب رد  1943 م . لاس 1935 - زا  ار  یتنطلـس  يروتاتکید  میژر  هک  تسا  موس  سیروب  ناتـسراغلب  نامزنیا  ياورنامرف  ناتـسراغلب :

. درک رارقرب 
زا دعب  سیروب  درک . لاغشا  ار  نانوی  يوالسگوی و  زا  یتمـسق  تسویپ و  روحم  لود  هب  ناتـسراغلب  لاس 1941  رد  مود  یناهج  گـنج  رد 

. دش وا  نیشناج  نومیس  شرسپ  تشذگرد و  يزیمارارسا  وحن  هب  رلتیه  اب  تاقالم 
لاس رد  درک . رارقرب  ار  دوخ  يروتاـتکید  جـیردتب  هک  1928 م ). - 1926  ) تسا انومراک  لارنژ  لاغترپ  ناـمزنیا  روهمج  سیئر  لاـغترپ :

یناماسورس لاغترپ  هتفـشآ  يداصتقا  عاضوا  درب ، راک  هب  هک  یلام  ریبادت  رثا  رب  دیدرگ . روشک  روتاتکید  ریزوتسخن و  رازالاس  1932 م .
. درک ظفح  ار  دوخ  یفرطیب  مود  یناهج  گنج  رد  لاغترپ  تفرگ .

افعتـسا دوخ  ماـقم  زا  نس  تلوـهک  تلع  هب  لاس 1935 م . رد  هک  دوب  کیرازام  ناـمزنیا  رد  یکاولـسکچ  روهمج  سیئر  یکاولـسکچ :
دروم هفسالف  هژیوب  نادنمشناد  نیب  رد  دوب ، رادروخرب  یناوارف  رابتعا  تیمها و  زا  یللملانیب  لفاحم  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  کیرازام  درک .

میرکت و
580 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

گنج رد  1938 م ). - 1935 . ) دیدرگ یکاولـسکچ  روهمج  سیئر  کیرازام  کیدزن  راکمه  «، 1  » شنب دراودا  يو  زا  دـعب  دوب ، مارتحا 
يروهمج تسایر  هب  رگید  راب  یکاولـسکچ  ندـش  دازآ  زا  دـعب  دوب  ندـنل  رد  یکاولـسکچ  تقوم  تلود  سیئر  شنبدراودا  یناهج  مود 
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. دش باختنا 
لاغـشا ار  كرامناد  اـهناملآ  لاــس 1940 م . رد  1947 م ). - 1912  ) تسا مهد  نایتسیرک  ناـمزنیا  رد  كراـمناد  هاـشداپ  كراـمناد :

. دشن میلست  نایتسیرک  نکیل  دندرک ،
لاس 1924 م. رد  نینل  گرم  زا  دعب  دش و  هدیزگرب  تسینومک  بزح  لک  ریبد  تمس  هب  تسخن  نینل ، ناراکمه  زا  یکی  نیلاتسا  هیسور :

لماک دادبتسا  تردق و  اب  اهتدم  تخادرپ و  گنج  هب  اکیرما  ناتسلگنا و  کمک  اب  دش و  فلاخم  رلتیه  اب  لاس 1941  رد  دش . وا  نیشناج 
. دنار تموکح  يوروش  هیسور  رب 

زا لاس 1925 م . رد  هک  تسا  مود  لوراک  شرسپ  يو  نیـشناج  1927 م ). - 1914  ) تسا دـنانیدرف  نامزنیا  رد  ینامور  هاشداپ  ینامور :
تنطلس هب  لیئاخیم  مان  هب  لوراک  رسپ  شردپ ، تشذگرد  زا  دعب  درک . يرپس  سیراپ  رد  ار  یتدم  درک و  رظنفرـص  دوخ  ینیـشناج  قح 

. تخاس رارقرب  ار  يروتاتکید  میژر  لاس 1938  رد  تفرگ و  ار  رـسپ  ياج  تشگزاب و  یناـمور  هب  لاس 1930  رد  لوراک  نکیل  تسـشن ،
.( 1947 م - 940 . ) تسشن تنطلس  هب  لیئاخیم  رگید  راب  تخیرگ و  هجراخ  هب  دش و  علخ  تنطلس  زا  لاس 1940  رد 

تموکح شیوخ  ورملق  عاـبتا  نیب  تدـحو  يارب  يو  1934 م ). - 1921  ) تسا لوا  ردناسکلا  نامزنیا  رد  ناتـسبرص  هاشداپ  ناتـسبرص :
ینمـشد هب  يو  اب  هینودـقم  یـساورک و  نابلطییادـج  داـهن . ماـن  يوالـسگوی )  ) ار روشک  و  1931 م ). - 1929  ) درک رارقرب  يروتاـتکید 

. دناسر لتق  هب  والسا  تسیرورت  رفن  کی  هسنارف  یسرام  ردنب  رد  ار  وا  ماجنارس  دنتساخرب .
يروهمج تساـیر  هب  « 2  » رمود لوـپ  يو  زا  دــعب  1931 م ). - 1924  ) تسا گرمود  نوتـساک  هسنارف ، ناـمزنیا  روـهمج  سیئر  هسنارف :

نیرخآ هک  « 3  » نربولربلآ يو  زا  دعب  دـش . هتـشک  دوب ، نونج  هب  التبم  هک  یـسور  نارجاهم  زا  یکی  طسوت  هک  1932 م ). - 1931  ) دیسر
سیئر
______________________________

 . Edvard Benes (. 1)
 . Pol du Mrer (. 2)

 . Alber Lebran (. 3)
581 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دیدرگ باختنا  اددجم  لاس 1939  رد  دیسر و  يروهمج  تسایر  هب  تسا  هسنارف  روهمج 
. دش مورحم  شتارایتخا  همه  زا  نتپ  لاشرام  تسایر  هب  لاس 1940  رد  یشیو  تموکح  رارقتسا  اب  مود  یناهج  گنج  رد 

لاس تاباختنا  رد  لاحرههب  تسین . هدیاف  زا  یلاخ  ثحب  دروم  هرود  رد  هسنارف  ياهتلود  لیکشت  یگنوگچ  هب  ارذگ  یهاگن  ثحب  نیا  رد 
ات 1938 لاس 1936  زا  دـندش و  زوریپ  دـندوب ، هدرک  فالتئا  رگیدـکی  اب  هک  اهتـسینومک  اهتـسیلایسوس و  لاـکیدار  اهتـسیلایوس و   1936

یعامتجا تاحالصا  هلسلس  کی  هب  يو  هک  دیدرگ  لیکشت  يوسنارف  هدنسیون  رادمتسایس و  « 1  » مولب تسایر  هب  مدرم  ههبج  تلود  نیلوا 
، مولب طوقـس  زا  سپ  تفرگیمن . تروص  یـساسا  راک  اهتلود  هنوگنیا  اب  ناراـکهظفاحم  ینکـشراک  ببـس  هب  هک  دز  تسد  يداـصتقا  و 
رد درک . دراو  خـینوم  نامیپ  رد  لاس 1938  رد  ار  هسنارف  دش و  ریزوتسخن  يوسنارف  تسیلایـسوس  لاکیدار  رادمتـسایس  هیدالاد ، دراودا 

سپ دش و  بوصنم  يریزوتسخن  هب  نتپ  لاشرام  لاس 1940  رد  دش . هیدالاد  نیشناج  ونر ، لوپ  لاس 1939  رد  مود  یناهج  گنج  زاغآ 
. تخاس رقتسم  یشیو  رهش  رد  ار  تموکح  ناملآ  اب  همصاخم  كرت  نامیپ  زا 

لاس حلص  هدهاعم  قبطرب  دش و  يوروش  میلست  ماجنارـس  دوب و  يوروش  هیـسور  اب  گنج  راتفرگ  دنالنف  1940 م . لاس 1939 - زا  دنالنف :
هب ناملآ  لاس 1941  هلمح  رد  یـضارا  نیا  نتفاـیزاب  دـیما  هب  درک و  راذـگاو  يوروش  هب  ار  دوخ  يدحرـس  یـضارا  زا  ییاهتمـسق   1940

. تسویپ روشک  نآ  هب  يوروش ،
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رد درک و  رارقرب  ناتـسهل  رد  يروتاـتکید  تموـکح  کـی  ـالمع  يو  تـسا . « 2  » یکـسدوسلیپ ناتـسهل  نامزنیا  روهمج  سیئر  ناتـسهل :
زا رهاـظب  رمع  رخاوا  رد  هکنیا  دوجو  اـب  دوب . وا  ذوفن  تحت  ناتـسهل  روـما  م . ( 1935  ) دوب هدـنز  وا  ات  دـش و  تکلمم  هراـک  همه  تقیقح 

. دوب رانکرب  تکلمم  ياهراک 
، ناتسهل ینعی  قرشم  بناج  زا  يدح  ات  دننک و  برغ  هجوتم  رتشیب  ار  دوخ  تسایس  هکنآ  يارب  ناملآ  نارادمامز  لاس 1934 م . لیاوا  رد 

یکیوشلب هیسور  اب  ینمشد  رد  هک 
______________________________

 . Blom (. 1)
 . Pilsudsky (. 2)

582 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ود نیب  ياهماندهع  هجیتن  رد  دندرک و  ضرعت  مدع  هدهاعم  دقع  داهنشیپ  ناتسهل  هب  دشاب ، هدوسآ  ناملآ  هک  تشاد  يراشفاپ  هجرد  نامه 

تافالتخا دنرادرب و  تسد  رگیدکی  هب  تبـسن  تموصخ  گنج و  زا  لاس  تدم 10  هب  هک  دنتشاذگ  رارق  نیفرط  دیـسر و  اضما  هب  تلود 
شمارآ نیرق  ار  اپورا  قرـش  هتفـشآ  عاضوا  يدح  ات  هچرگا  هدـهاعم  نیا  دـقع  دـننک . لح  یـسایس  تارکاذـم  حلـص و  قیرط  زا  ار  دوخ 

عافد لباق  يوق و  هسنارف  سیلگنا و  لباقم  رد  ار  دوخ  نیار  طش  دودـح  برغم و  فرط  رد  ناملآ  هکنآ  يارب  دوب  یتلهم  عقاو  رد  تخاس ،
. دنادرگرب قرش  بناج  هب  ار  شیوخ  هجوت  تفای ، رطاخ  شیاسآ  بناجنیا  زا  هکنآ  زا  سپ  دنک و 

ربماتپـس رد  دش . عورـش  مود  یناهج  گنج  نآ  لابند  هب  درب و  هلمح  کیزتناد  رب  لاس 1939  ربماتپـس  رد  نانیمطا  لوصح  زا  سپ  هکنانچ 
یقرش تمسق  ناملآ و  همیمض  یبرغ  ناتسهل  دمآرد . ياپ  زا  تعرس  هب  ناتـسهل  دندرب و  هلمح  ناتـسهل  هب  قرـشم  زا  اهیوروش  لاس  نامه 
. دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  ناتسهل  كاخ  یمامت  درب ، هلمح  يوروش  هب  لاس 1941  رد  ناملآ  هک  یماگنه  دش . يوروش  همیمض  نآ 
ناملآ کمک  هب  ناتسراجم  يدالیم  ياهلاس 1938 و 1944  هلصاف  رد  دش . دحتم  يزان  ناملآ  اب  ناتسراجم  لاس 1941 م . رد  ناتسراجم :

لاس 1941 رد  تفرگ . سپزاب  يوالـسگوی  یکاولـسکچ و  زا  دوب ، هداد  تسد  زا  لوا  یناهج  گنج  رد  هک  ار  دوخ  ياهنیمزرـس  ایلاتیا  و 
. داد گنج  نالعا  یلامش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  يوروش و  ریهامج  داحتا  هب 

. دش لاغشا  اهناملآ  طسوت  ژورن  مود  یناهج  گنج  رد  1957 م ). - 1905  ) تسا متفه  نوکاه  نامزنیا  رد  ژورن  هاشداپ  ژورن :
اهناملآ هلمح  دروم  دـنله  هک  یماگنه  مود  یناهج  گـنج  رد  1948 م ). - 1890  ) تسا انیملهلیو  هکلم  نامزنیا  رد  دنله  هاشداپ  دـنله :

. تخیرگ ناتسلگنا  هب  انیملهلیو  تفرگ ، رارق 
يو 1934 م ). - 1921  ) تسا لوا  ردناسکلا  نامزنیا  رد  يوالسگوی  هاشداپ  دش ، هتفگ  ناتسبرص  ثداوح  رد  هک  روطنامه  يوالـسگوی :

1931 م. لاس 1929 - زا  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  درک و  دایز  ششوک  شیوخ  عابتا  نیب  تدحو  يارب  دوخ  تنطلس  نارود  رد 
یساورک و نابلطییادج  دیمان . يوالسگوی  ار  تکلمم  درک و  رارقرب  يروتاتکید  تموکح 

583 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
تنطلس يو  زا  دعب . دش  هتشک  والسا  تسیرورت  رفن  کی  طسوت  هسنارف  یسرام  ردنب  رد  ماجنارس  دنتـساخرب و  ینمـشد  هب  يو  اب  هینودقم 

. دیسر چیوژرژاراگ  رطپ  ای  مود  رطب  هب 
ار دازآ  يوالـسگوی  تلود  اجنآ  رد  دش و  ناتـسلگنا  مزاع  لاس 1941 م . رد  يوالـسگوی  هب  اـهناملآ  موجه  زا  سپ  1945 م ). - 1934)

. داد لیکشت 
تشذگن يرید  تشگزاب . تنطلـس  هب  یماظن  ياتدوک  هجیتن  رد  هک  1947 م ). - 1935  ) تسا مود  ژرژ  نامزنیا  رد  نانوی  هاشداپ  ناـنوی :

هک یماگنه  مود  یناهج  گنج  رد  درک و  ملع  ار  ینانوی  لارنژ  « 1  » ساسکاتم يروتاتکید  تلود  رداص و  ار  یساسا  نوناق  وغل  نامرف  هک 
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. دربیم رس  هب  دیعبت  رد  ژرژ  دمآرد ، روحم  لود  ياهورین  لاغشا  هب  نانوی 

اکیرما

.(. 1948 م - 1940  ) تسا « 2  » وگینیروم نامزنیا  رد  هئوگاراپ  روهمج  سیئر  هئوگاراپ :
نارحب روشک ، ود  نیا  نیب  تافالتخا  عفر  يارب  یلیـش  اـب  يو  شزاـس  تسا . ونیدراـنرب  وتـسوگا  اـیگل ، ورپ ، ناـمزنیا  روهمج  سیئر  ورپ :

. دیدرگ شطوقس  ثعاب  يو  نشخ  يروتاتکید  تسایس  یلام و  ياهلیم  فیح و  يداصتقا و 
«3  » تسا 1931 م ). - 1927  ) تینابیا سولراک  یلیش  نامزنیا  روهمج  سیئر  یلیش :

يرایسب يو  يرادمامز  نارود  رد  هک  1928 م ). - 1924  ) تسا « 4  » سیاک سایلا  وکراتولپ  کیزکم ، نامزنیا  روهمج  سیئر  کیزکم :
لاس 1910 م. نایبالقنا  ياههتساوخ  زا 

کیزکم زا  لاس 1936  رد  دیـشک . دوخ  تاحالـصا  رب  نالطب  ملق  هداد ، تهج  رییغت  وا  درکن و  ادیپ  همادا  دنور  نیا  هنافـسأتم  دش . یلمع 
. دیدرگ دیعبت 

تسا 1929 م ). - 1923  ) جیلوک نیولک  نامزنیا ، رد  یلامـش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  یلامـش : ياکیرما  هدحتم  کلامم 
تیبثت اب  دوب . روهـشم  یگداس  یتسرد و  هب  يو  دوشیم . بوسحم  یلامـش  ياـکیرما  هدـحتم  کـلامم  روهمج  سیئر  نیمهن  تسیب و  هک 

دعب دوب . یناگرزاب  رد  تلود  هلخادم  مدع  یماح  دیزرو و  تفلاخم  يزرواشک  تالوصحم  تمیق 
______________________________

 . Metaksas (. 1)
 . Morinigo (. 2)

 . Karlos Ibaniet (. 3)
 . Plutarko Elias Kayes (. 4)

584 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
م. لاـس 1929  رد  1933 م .). - 1929  ) دـیدرگ جـیلوک  نیـشناج  تسا  روهمج  سیئر  نیمکی  یـس و  اـی  یـس  هک  رووـه  تربره  يو  زا 
رد تفرگ . رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ییاکیرما  اهنویلیم  یگدنز  هافر  هک  دش  ثعاب  رما  نیمه  تفرگارف و  ار  ناهج  رساترس  گرزب  ینارحب 

و جـلاعم ، هن  دنتـشاد  نکـسم  هبنج  اـهنت  اهریبدـت  هنوگنیا  نکیل  تساوخ ، تلهم  اـکیرما  یجراـخ  نوید  تخادرپ  يارب  رووه  لاس 1931 
يارب ار  يداـیز  نیناوق  دـش و  باـختنا  يروهمج  تساـیر  ماـقم  هب  تلوزور  لاس 1932  رد  دـشخب . دوبهب  ار  يداـصتقا  عاـضوا  تسناوتن 

لاس 1940 رد  دـش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  رگید  راـب  لاس 1936  رد  تهج  نیمه  هب  دـیناسر . بیوصت  هب  يداصتقا  روما  حالـصا 
ماقم هب  راـبود  زا  شیب  تنـس  فـالخرب  هک  تسا  يروهمج  سیئر  نیلوا  عقاو  رد  دـش . هدـیزگرب  يروهمج  تساـیر  هب  راـب  نیموس  يارب 

رد هسنارف  طوقـس  زا  دعب  یلو  درک ، ظفح  ار  دوخ  یفرطیب  اکیرما  لاس 1939  رد  مود  یناهج  گنج  عورش  اب  دیـسر . يروهمج  تسایر 
کلامم ییایرد  مهم  هاـگیاپ  « ) 1  » ربراه لرپ  اـهینپاژ  ناـهگان  لاس 1941  رد  درکیم . کمک  ناتـسلگنا  هب  اراکـشآ  اـکیرما  لاس 1940 

هب دعب  نپاژ و  هب  ادتبا  یلامـش  ياکیرما  هدحتم  کلامم  دندرک . نارابمب  ار  ییاواه ) هریزج  نیموس  وهآوا  هریزج  بونج  رد  اکیرما  دحتم 
. داد گنج  نالعا  روحم  لود 

.( 1979 م - 1941 .( ) ش 1357 ه . - 1320  ) هاش اضر  دمحم 

هراشا
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نکیل دندیـشک ، ياهزات  سفن  موبوزرم  نیا  یلاها  دـش ، ناریا  زا  وا  دـیعبت  هاـش و  اـضر  يافعتـسا  هب  رجنم  هک  رویرهـش 1320  ثداوح  رد 
. دوب لجعتسم  تلود  یلو  دیشخرد  شوخ 

. دنک دیدجت  يرتشیب  تدش  اب  ار  هتشذگ  دادبتسا  نارود  دش  قفوم  هاش  اضر  دمحم  رگید  راب  هک  دییاپن  يرید 
هب ار  دوخ  قاحلا  لاس  ناـمه  رد  تفرگ . رارق  نیقفتم  فص  رد  امـسر  ناـملآ  تلود  هب  گـنج  نـالعا  اـب  ناریا  تلود  رویرهش 1320  رد 

هامرذآ رد  دـمآرد . دـحتم  للم  نامزاس  وضع  ياهروشک  زا  یکی  فیدر  رد  ببـس  نیمه  هب  تشاد . مالعا  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  هیمـالعا 
سنارفنک کی  يوروش  اکیرما و  سیلگنا ، گرزب  تلود  هس  نارس  نیب  نارهت  رد  لاس  نامه 

______________________________

 . Per Harbor (. 1)
585 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نیلاتسا و لیچرچ ، ینعی  گرزب  تلود  هس  نارس  هک  دوب  نیا  تسا ، ناریا  خیرات  هب  طوبرم  هکنآ  بولطم  جیاتن  زا  دش . لیکـشت  یخیرات 
كاخ تیمامت  یـسایس و  لالقتـسا  هشیمه  اهنآ  هک  دنتـشاد  مالعا  انمـض  دندرک . ینادردق  ناریا  شزرارپ  ياهکمک  زا  احیرـص  تلوزور 

. درمش دنهاوخ  مرتحم  ار  ناریا  روشک 
داحتا هب  هناهب  ندادـن  يارب  ییاکیرما  ياهورین  لاس  نامه  هامنابآ  رد  درک . ار  یجراخ  ياهورین  هیلخت  ياـضاقت  ناریا  رویرهش 1324  رد 
تسد هب  لاس  نامه  رویرهـش  رد  دنامب ، ناریا  رد  دناوتیمن  تسنادیم  هک  يوروش  تلود  دندرک ، هیلخت  ار  ناریا  كاخ  يوروش  ریهامج 
تلود داد . لیکشت  يروهشیپ  رفعج  تسایر  هب  یتلود  تئیه  هقرف  نیا  داد . لیکشت  ار  ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف  شناراکمه  يروهشیپ و 

. درک يریگولج  اهنآ  يورشیپ  زا  نیوزق  دابآفیرش  رد  يوروش  هیسور  یماظن  يورین  نکیل  دمآرب ، اهنآ  یبوکرس  ددص  رد  ناریا 
هب نتگنشاو  رد  ناریا  ریبک  ریفـس  ءالع  نیـسح  طسوت  لاس  نامه  هاميد  رد  دوب ، هدش  تحاران  ادیدش  خرـس  شترا  زا  هک  يزکرم  تلود 

. درک تیاکش  للم  نامزاس  تینما  ياروش 
رانک هماـنرب  اـب  هنطلـسلا  ماوق  لاـس  ناـمه  نمهب  متفه  رد  داد . قفاوت  يارب  نیفرط  هرکاذـم  هب  يار  هاـمنیدرورف 1324  رد  تینما  ياروش 

رد تعجارم  زا  سپ  دـش . وکـسم  مزاع  لاس  نامه  هامنمهب  رخآ  رد  دـش و  ناریا  ریزو  تسخن  شمرن ، نداد  ناشن  اـهیوروش و  اـب  ندـمآ 
هب هکنیا  رب  هوالع  دندرک . تکرـش  يو  هنیباک  رد  هدوت  بزح  ناسانـشرس  زا  رفن  هس  یتح  دـش ، لیامتم  اهـسور  تسایـس  هب  رهاظ  تروص 

ماجنا زا  ءالع  نیـسح  نکیل  دریگب و  سپ  تینما  ياروش  رتفد  زا  ار  ناریا  تیاکـش  هک  داد  روتـسد  دـحتم  للم  نامزاس  رد  یناریا  هدـنیامن 
ياعدا ییاقـشق  ریاـشع  لاـس  ناـمه  هاـمرهم  رد  درک . هیلخت  ار  ناریا  كاـخ  هاـمدادرخ 1325  رد  خرـس  شترا  درک . يراددوـخ  رما  نـیا 

. دش هرکاذم  دراو  ییاقشق  ریاشع  نارس  اب  يزکرم  تلود  یلو  دمآرد . اهنآ  فرصت  هب  رهشوب  دندرک و  ار  سراف  هقطنم  لالقتسا 
. دندش جراخ  هنیباک  زا  هدوت  بزح  يارزو  درک و  طوقس  یفالتئا  هنیباک  لاوحا  نیا  نراقم 

سلجم مهدزناپ  هرود  دازآ  تاباختنا  نیمأت  هناهب  هب  لاس  نامه  رد  هنطلسلا  ماوق  دش . مهارف  ناجیابرذآ  هب  مجاهت  يارب  هنیمز  نامزنیا  رد 
تموکح ناجیابرذآ  كاخ  رساترس  رد  شترا  رارقتسا  زا  سپ  هک  داتسرف  ناجیابرذآ  هب  ار  شترا  ياهدحاو  هاش  نامرف  هب  یلم  ياروش 

586 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
هب تردابم  شترا  دـش . هداد  لمع  يدازآ  دـندوب ، هدـش  ناجیابرذآ  دراو  شترا  قافتا  هب  هک  یعاجترا  ياهدـناب  هب  دـش و  مـالعا  یماـظن 

. درک ناجیابرذآ  ياهتارکومد  ناربهر  يریگتسد 
، دش دراو  نارهت  هاگشناد  هب  نالیـصحتلا  غراف  هنایلاس  نشج  يرازگرب  يارب  هاش  هک  یماگنه  یـسمش  يرجه  هامنمهب 1327  مهدزناپ  رد 

رـساترس رد  هثداح  نیا  بقاعتم  دندرک ، بستنم  ناریا  هدوت  بزح  هب  ار  هدننکدصقءوس  هعقاو  نیا  زا  سپ  هک  تفرگ  رارق  دـصقءوس  دروم 
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. درک مالعا  ینوناقریغ  ار  ناریا  هدوت  بزح  تلود  انمض  دش ، مالعا  یماظنتموکح  روشک 
لالحنا قح  هاش  هب  تفای و  رییغت  هاش  عفن  هب  نآ  لوصا  زا  یضعب  مه  زاب  دش و  لیکـشت  ناسـسؤم  سلجم  نیمود  هامتشهبیدرا 1328  رد 

. دش لیکشت  انس  سلجم  لاس  نامه  رد  ناریا  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  دش و  هداد  نیسلجم 
ناگدنیامن نیب  ماجنارـس  دش . هرکاذـم  دراو  سیلگنا  ناریا و  تفن  ناگدـنیامن  اب  يرتشیب  قوقح  نتفرگ  يارب  ناریا  تلود  لاس  نامه  رد 

رارق یلم  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  بیوـصت  دروـم  هک  دـش  اـضما  يدـیدج  هماـنتقفاوم  سیلگنا  ناریا و  تفن  یناـپمک  ناریا و  تلود 
يارب هامریت 1329  رد  سلجم  تفن  نویـسیمک  دـش . بوصنم  يریزوتسخن  تمـس  هب  ارآمزر  دبهپـس  ش . ناتـسبات 1329 ه . رد  تفرگن .

رد ات  دش  ببس  قدصم  رتکد  یلم و  ههبج  ياضعا  ياهششوک  دش . لیکشت  تفن  هلئسم  دروم  رد  نایئاشلگ » سگ -  » دادرارق هب  یگدیسر 
یلم ياروش  سلجم  رد  امـسر  لاس  نامه  دنفـسا  مهدزاود  رد  ارآمزر  دوش . تفلاخم  نایئاشلگ  سگ - هحیال  اب  ارآ  قاـفتا  هب  نویـسیمک 

هب مدرم  هدوت  نایم  رد  تسردان ، هدـیقع  نیمه  راهظا  لـیلد  هب  و  تسا . یلمعریغ  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  وا  هدـیقع  هب  هک  تشاد  راـهظا 
راهچ دش . مهارف  شلتق  هنیمز  هک  تخیگنارب  ار  تلم  تاساسحا  نانچنآ  دش و  هتخانـش  مدرم  عفانم  ظفح  هب  تبـسن  نئاخ  يرـصنع  ناونع 

نایئادف زا  یکی  یبسامهط ، لیلخ  داتسا  هلولگ  برـض  هب  دوب ، هدمآ  میحرت  سلجم  رد  تکرـش  تهج  هک  ماما )  ) هاش دجـسم  رد  دعب  زور 
لیلد نیمه  هب  دشاپب . مدرم  ناجیه  شتآ  رب  یبآ  ات  دشیم  لیکشت  یللحم  هنیباک  یتسیاب  اتدعاق  يو  گرم  زا  سپ  دمآرد . ياپ  زا  مالـسا 

قدصم دمحم  رتکد  تشهبیدرا 1330  خیرات 16  رد  درکن . ماود  يدایز  تدم  يو  تموکح  اما  دش ، هنیباک  لیکشت  رومأم  ءالع  نیسح 
587 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

هامدادرخ رد  ماجنارس  و  درک . مالعا  یلم  ناریا ، رسارس  رد  ار  تفن  تعنص  ینوناق ، بیوصت  اب  باصتنا ، زا  دعب  زور  هس  دش و  وا  نیـشناج 
. دش دی  علخ  تفن  یناپمک  زا  لاس  نامه 

هتشاد ییازسب  مهس  تفن  تعنص  ندرک  یلم  رد  یناریا  رصاعم  رادمتـسایس  دهتجم و  یناشاک  مساقلا  وبا  دیـس  هللا  تیآ  هک  دنامن  هدیـشوپ 
. تسا

يامنرود داد و  همتاخ  ناریا  یعیبط  تورث  عبنم  هلاس  نیدنچ  تراغ  هب  سیلگنا  ناریا و  یناپمک  یتفن  تاسیـسأت  ندـش  یلم  ریدـقت  ره  هب 
. دوشگ ناریا  یسایس  لالقتسا  میکحت  مدرم و  هقاف  رقف و  طاسب  نتفر  نایم  زا  يداصتقا و  لماکت  لباقم  رد  ار  یعیسو  دیدج و 

طقف ناوید  هکنیا  رب  ینبم  ههال  یللملانیب  ناوید  تلاخد  هب  قدـصم  رتکد  یلو  درک ، تیاکـش  ههـال  یللملانیب  ناوید  هب  سیلگنا  تلود 
مدـع درک و  ضارتعا  ار ، يراجت  تکرـش  کی  تلود و  کی  ياوعد  رد  تلاخد  قح  هن  تساراد و  ار  لود  نیب  يواـعد  رد  تلاـخد  قح 

لاس نامه  هامریت  رد  ناریا  تلود  ضارتعا  هب  هجوت  نودـب  ههـال  ناوید  تشاد . مـالعا  دروم  نیا  رد  ار  ههـال  یللملانیب  ناوید  تیحـالص 
رداص هیضق  هب  ییاهن  یگدیسر  نامز  ات  تفن  قباس  تکرش  زا  تمحازم  عفر  ناریا و  تلود  تایلمع  زا  يریگولج  روظنم  هب  یتقوم  روتسد 

. درک
تلود هکنیا  هناهب  هب  ناتـسلگنا  تلود  دـمآرب . تلم  عفانم  زا  عافد  ماقم  رد  هدرکن  ههـال  یللملانیب  ناوید  روتـسد  هب  ییاـنتعا  ناریا  تلود 
اـصخش قدصم  رتکد  تینما  ياروش  تاسلج  رد  درک . تیاکـش  تینما  ياروش  هب  تسا ، هتفرگ  هدـیدان  ار  یللملانیب  ناوید  میمـصت  ناریا 
ناوـید اـت  هک  تشاد  ررقم  تینما  ياروـش  هجیتـن  رد  هک  درک  عاـفد  ناریا  تیناـقح  زا  نقتم  دانـسا  كرادـم و  هـئارا  اـب  تـشاد و  روـضح 

ههال هب  هامدادرخ 1331  رد  قدـصم  رتکد  دـنامیم . توکـسم  عوضوم  تسا ، هدرکن  رظنراهظا  دوخ  تیحالـص  هب  عجار  ههال  یللملانیب 
ناریا روما  رد  ناتسلگنا  تلود  ياوران  ياهتلاخد  زا  یکاح  هک  يدایز  كرادم  یللملانیب ، ناوید  تیحالص  مدع  تابثا  رب  هوالع  تفر و 
يریزو تسخن  ماقم  زا  یناملراپ  ننـس  قبط  مهدفه  سلجم  حاتتفا  ناریا و  هب  تعجارم  زا  سپ  قدـصم  رتکد  درک . میلـست  هاگداد  هب  دوب ،

ات درک  یـصاخ  تارایتخا  ياضاقت  قدصم  رتکد  هامریت 1331  رد  درک . لـیامت  زاربا  وا  يریزوتسخن  هب  رگید  راـب  سلجم  درک . افعتـسا 
تشذگن یتدم  دش . هداد  وا  هب  رایتخا  نیا  دنک . ارجا  دیآیم  بسانم  شرظن  هب  هک  ینیناوق  هنوگره  هامشش  تدم  رد  دناوتب 
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588 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
اب دراد  ناـکما  دوشیم و  رتـشیب  شترا  رد  هاـش  ذوفن  زورهبزور  هک  دوب  هاـگآ  یبوـخ  هب  اریز  درک ، ار  گـنج  ترازو  تسپ  ياـضاقت  هک 

. دش یفعتسم  دوخ  تمس  زا  اذل  تفرگن . رارق  هاش  لوبق  دروم  شیاضاقت  نکیل  دوش ، هدید  كرادت  اتدوک  حرط  شترا  کمک 
ریز نومضم  هب  ياهیمالعا  هلـصافالب  دش و  هنیباک  لیکـشت  رومأم  ناتـسلگنا  هدرپسرـس  لماع  هنطلـسلا  ماوق  هلـصافالب  قدصم  رتکد  زا  دعب 

: درک رداص 
کـشخ و مکح  هب  ار  ناـسک  نینچ  دـننزب . مهرب  ار  یمومع  مظن  اـی  دـننک  لـالخا  نم  هناحلـصم  تامادـقا  رد  هک  یناـسک  لاـح  هب  ياو  »

. مزاسیم يزورهریت  نیرق  نوناق  تقفشیب 
« دمآ رگد  یتسایس  ار  نابیتشک 

ماوق ساسایب  چوپ و  ياههتفگ  بوعرم  دناهداد ، ناشن  دوخ  زا  ار  يرادیاپ  يراکادف و  ناحتما  اهنرق  هک  ناریا  رویغ  مدرم  فاصوا  نیا  اب 
مالعا یمومع  باصتعا  نارهت  رد  ریت 1331  رد 30  دندز . تارهاظت  هب  تسد  ناریا  گرزب  ياهرهـش  ریاس  نادابآ و  نارهت و  رد  دـندشن ؛
روتسد هب  دنک . بوکرس  ار  مدرم  يردلق  روز و  لامعا  اب  هک  تفرگ  میمـصت  تسنادیم ، دوخ  یماح  ظفاح و  ار  مسیلایرپما  هک  ماوق  دش .

هب قفوم  يو  یتـح  هک  دوب  دـیدش  ياهزادـنا  هب  ماوـق  اـب  مدرم  تفلاـخم  نکیل  دـنتخادرپ ، عاـفدیب  مدرم  راتـشک  تشک و  هب  ناـیماظن  يو 
يراسمرـش تفخ و  تیاهن  رد  دش و  مدرم  نینهآ  هدارا  میلـست  لاس  نامه  ریت  رد 30  ماجنارس  دشن . نآ  ياضعا  یفرعم  هنیباک و  لیکـشت 

. دش افعتسا  هب  روبجم 
ياضاقت اب  انمض  دش . بوصنم  يریزوتسخن  ماقم  هب  هامریت 1331  زور 31  رد  قدصم  رتکد  رگید  راب  هنطلـسلا  ماوق  ندش  رانکرب  زا  دعب 

ددص رد  1953 م ). . ) ش لاس 1331 ه . رخاوا  رد  دندید ، نینچ  ار  عضو  هکنیمه  سیلگنا  اکیرما و  ياهتـسیلایرپما  دش . تقفاوم  مه  يو 
رد لصا  نیا  يور  دننک . میلست  هب  راداو  تفن  هلئسم  دروم  رد  ار  قدصم  رتکد  ناریا  يداصتقا  یلام و  تالکشم  زا  هدافتـسا  اب  ات  دندمآرب 

ناریا تلود  رگا  هک  دندش  رکذتم  دندرک و  قدصم  رتکد  تلود  میلـست  ار  دوخ  كرتشم  ياهداهنـشیپ  سیلگنا  اکیرما و  هیروف 1953 م .
، نیا زا  هتـشذگ  دیرخ . دـهاوخ  ناریا  زا  تفن  رالد  نویلیم  غلبم 135  اروف  اکیرما  تلود  دـنک ، لوبق  تفن  دروم  رد  ار  اـهنآ  ياهداهنـشیپ 

ندنام میقع  زا  سپ  تفرگن . رارق  قدصم  رتکد  لوبق  دروم  داهنشیپ  نیا  نکیل  دهدیم . ناریا  هب  رالد  نویلیم  غلبم 100  هب  ياهضرق 
589 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

رتکد نتـشک  يارب  يدـیدج  هشقن  ریت ، هئطوت 30  ندـنام  هجیتنیب  سیلگنا و  اکیرما و  ياهتلود  بناج  زا  يداـصتقا  هرـصاحم  ياـههئطوت 
نت بیرق 200  قدصم  رتکد  روتسد  هب  نآ  لابند  هب  دروخ و  تسکش  زین  هئطوت  نیا  هک  دش  هدیشک  لاس 1331  هامدنفسا  مهن  رد  قدصم 

تامادـقا زا  هکنیمه  نـطو  هـب  نینئاـخ  دـندش . تشادزاـب  يدـهاز  هللا  لـضف  هـلمج  زا  یجراـخ  ياـهتلود  ناـگدرپس  رـس  ناـعجترم و  زا 
بیقعت رد  دنزاس . نوگنرـس  ار  قدصم  رتکد  تموکح  هک  دندمآرب  ددـص  رد  هتـسشنن  ياپ  زا  مه  زاب  دـنتفرگن ، هجیتن  دوخ  هنادرمناوجان 

نیا رادهدـهع  قدـصم  رتکد  بناج  زا  هک  ار  تقو  ینابرهـش  سیئر  سوط  راشفا  هامتشهبیدرا 1332  رد  هک  دوب  یناطیـش  هشیدـنا  نیمه 
. دندناسر لتق  هب  یعضو  نیرتعیجف  اب  يدرمناوجان  تیاهن  رد  ولت  فورعم  راغ  رد  هدوبر  دوب ، هدش  تمس 

نانچمه سلجم  نکیل  دـندرک ، افعتـسا  سلجم  یگدـنیامن  زا  دـندوب ، تیلقا  رد  هک  قدـصم  رتکد  رادـفرط  ناگدـنیامن  هاـمریت 1332  رد 
مالعا ار  سلجم  لالحنا  لاس  ناـمه  هاـمدادرم  رد 25  مودنارفر  هلیـسو  هب  قدـصم  رتکد  یـسمش  يرجه  هامدادرم 1332  رد  دوب . اـجرباپ 

. دز قدصم  رتکد  ینوناق  تلود  طوقس  تهج  ار  دوخ  تبرـض  نیرخآ  لاس  نامه  دادرم  هنانئاخ 28  ياتدوک  يارجا  اب  رابرد  نکیل  درک ،
. میدرگیمرب بقع  هب  یمک  هثداح  رتشیب  حیضوت  يارب 

سنارفنک نیا  رد  هک  دـیدرگ  لیکـشت  نتگنـشاو  رد  هسنارف  اـکیرما و  سیلگنا ، ناگدـنیامن  زا  بکرم  یـسنارفنک  لاـس  ناـمه  هاـمریت  رد 
هیهت يارب  وکستراوش  لارنژ  هلصافالب  دندیـسر . قفاوت  هب  قدصم  رتکد  تلود  ندرک  نوگنرـس  يارب  يرادهیامرـس  ياهروشک  ناگدنیامن 
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نوسردـنه یئول  قافتا  هب  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  نلاد  نلا  ناریا  رد  وکـستراوش  تیلاعف  اب  ناـمزمه  دـش . ناریا  دراو  اـتدوک  تامدـقم 
هدش دیعبت  روشک  زا  قدـصم  رتکد  ياضاقت  هب  هک  هاش  رهاوخ  يولهپ  فرـشا  دـندش . سیوس  روشک  راپـسهر  ناریا  رد  اکیرما  ریبک  ریفس 

اب هک  ینامرف  هاش  لاـس  ناـمه  هاـمدادرم  رد 22  دـنداد . لیکـشت  يدـنچ  تاسلج  اکیرما  هدـحتم  کلامم  ناگدـنیامن  اـب  سیوس  رد  دوب ،
قدصم رتکد  يارب  یهاشنهاش  دراگ  هدنامرف  يریصن  گنهرس  تسد  هب  قدصم ، رتکد  لزع  رب  ینبم  تشاد ، تریاغم  ناریا  نوناق  نیزاوم 

هجیتن راظتنا  رد  تفر و  تشدرالک  هب  طایتحا  هار  زا  ایرث  هکلم  قافتا  هب  دوخ  داتسرف و 
590 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسشن
ياهدع دادرم  بشهمین 25  رد  درک ) دیهش  ار  كاخ  بآ و  نیا  نادنزرف  نیرتهب  زا  رفن  نارازه  هک  يدعب  دالج  دبشترا   ) يریصن گنهرس 

. درک تشادزاب  ار  یمطاف  نیسح  رتکد  هلمج  زا  اهنآ  زا  نت  دنچ  درک و  قدصم  رتکد  هنیباک  يارزو  هناخ  هناور  ار  دوخ  نارسفا  زا 
رتکد هک  یماظن  ياوق  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  دیـسر ، قدـصم  رتکد  لزنم  هب  نامرف  غالبا  تهج  هک  یماگنه  يریـصن  گنهرـس  دوخ  نکیل 
دادرم زور 25  حبـص  دش . فیقوت  يریـصن  قدصم  رتکد  نامرف  هب  تفای . دوب ، هدید  كرادت  اتدوک  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  البق  قدـصم 
دادـغب هب  تشدرالک  زا  داد و  حـیجرت  رارقرب  ار  رارف  ایرث  قاـفتا  هب  دـش ، علطم  هناـنئاخ  هئطوت  نیا  تسکـش  زا  هکنیمه  هاـش  لاـس  ناـمه 

رتکد اب  هلـصافالب  دـش و  نارهت  دراو  اکیرما  ریبک  ریفـس  نسردـنه  لاس  نامه  هاـمدادرم  زور 27  دـندش . ایلاتیا  مزاـع  اـجنآ  زا  تخیرگ و 
دیدهت لباقم  رد  قدصم  رتکد  نکیل  دسانـشب ، تیمـسر  هب  ار  يو  تموکح  دناوتیمن  رگید  اکیرما  تفگ  يو  هب  درک و  تاقالم  قدـصم 

هب انب  درک . دـهاوخ  هطبار  عطق  اکیرما  روشک  اب  ادرف  تفگ  داد و  رارق  بطاخم  ار  يو  ياهنارمآ  نحل  اـب  هکلب  تخاـبن ، ار  دوخ  نسردـنه 
زا لایر  نویلیم  غلبم 600  هب  یلناد  ژرژ  دراودا  ياضما  هب  هرامش 70352  کچ  دنومول  همانزور  لاس 1957  ربماتپس  هرامش 17  تاجردنم 

نارهت بونج  ياههلحم  شابوا  لذارا و  زا  رفن  بیرق 500  غلبم  نیا  اب  هک  دیسر  هامدادرم  ياتدوک 28  فرصم  هب  دش و  هتفرگ  یلم  کناب 
رتکد هناخ  شابوا ، نیمه  تسد  هب  ماجنارـس  دـنداد . یغلبم  کـیره  هب  دـندرک و  مادختـسا  بوشآ  ندرک  اـپرب  يارب  ار  ییاـجره  ناـنز  و 

. دش لاغشا  یهرز  پیت  ياهورین  تسد  هب  دوب ، هدش  عقاو  ناریمش  میدق  هداج  رد  هک  ناریا  ویدار  درک . طوقس  قدصم 
. دش تراغ  یقرتم  ياههمانزور  رتافد  هیلک  تفرگرب . رد  ار  ناریا  رساترس  رورت  یسیلپ و  میژر  هامدادرم 1332  یماظن 28  ياتدوک  زا  سپ 

یماظن هاگداد  کی  رد  قدصم  دندش . تشادزاب  قدصم  رتکد  نارادفرط  یتسیلایرپما و  دض  شبنج  رد  ناگدننکتکرش  زا  يدایز  دادعت 
هب دوب ، رادروخرب  يدایز  تیبوبحم  زا  مدرم  نایم  رد  هک  ار  قدصم  رتکد  لتق  هئطوت  دنتسناوتن  همکحم  نیا  تاضق  دش . همکاحم  یشیامرف 

ضیرم و هکیلاح  رد  دندرک و  گرم  هب  موکحم  ار  قدصم  تلود  هجراخ  ریزو  یمطاف  نیسح  رتکد  اهنآ  یلو  دنروآرد ، ارجا  هلحرم 
591 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندرک نارابریت  دراکنارب  يور  رد  دوبن ، تکرح  هب  رداق  دوب و  يرتسب 
هک ع )  ) داجـس ماما  هب  تبـسن  البرک  يارحـص  رد  ق . لاس 61 ه . ياروشاع  زور  رد  يو  دـیلپ  ناتـسدمه  رمـش و  هک  تفگ  ناوتیم  يرآ 

. دندشن دندرک ، یمطاف  رتکد  اب  هاش  ناشکمدآ  نادالج و  هک  یلمع  نینچ  بکترم  دوب ، رامیب 
زا ش . لاس 1335 ه . رد  دوب . ینادنز  دابآتنطلـس  نادـنز  رد  تدـم  نیا  رد  هک  دـش  موکحم  سبح  لاس  هس  هب  قدـصم  رتکد  لاحرههب 

. دوب میقم  اجنا  رد  رمع  نایاپ  ات  دیدرگ و  دابآدمحا  مزاع  هرسکی  دش و  دازا  نادنز 
هب يدـح  اـت  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  نارود  یط  رد  ناریا  مدرم  هک  تخادرپ  ییاـهیزوریپ  وحم  هب  تردـق  بسک  زا  سپ  يدـهاز  تلود 

ناریا و نیب  تارکاذم  لاس 1935  ربتکا  رد  دش . رارقرب  اددجم  ناریا  ناتسلگنا و  نایم  یـسایس  طباور  لاس  نامه  رد  دندوب . هدروآ  تسد 
تلود دـیدرگ . وربور  ناریا  مدرم  لمعلا  سکع  اب  تارکاذـم  نیا  مه  زاب  هک  دـش  زاـغا  تفن  هراـبرد  یلامـش  ياـکیرما  هدـحتم  کـلامم 

یلع رتکد  رورت ، تشحو و  طیحم  کی  داجیا  زا  سپ  درک . تسرپنهیم  رـصانع  زا  يدایز  دادعت  يریگتـسد  هب  مادـقا  مه  رابنیا  يدـهاز 
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اب هک  درک  اضما  تفن  یللملانیب  مویسرسنک  ناریا و  تلود  نایم  ار  ییاهن  دادرارق  ش . لاس 1333 ه . رد  يدهاز  هنیباک  ییاراد  ریزو  ینیما 
هب تفر و  رانک  جازم  تلاسک  لـیلد  هب  يدـهاز  لاس 1334  هامنیدرورف  رد  دوب . ریاغم  ـالماک  لاس 1330  تفن  تعنـص  ندش  یلم  نوناق 

. دش بوصنم  يریزوتسخن  هب  ءالع  نیسح  وا  ياج 
رد هناراکزواجت  یماظن  كولب  هب  نتـسویپ  يارب  ناریا  هب  راشف  لامعا  يارب  يدعاسم  طیارـش  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  لاـحرههب 

ار ام  روشک  ناتسکاپ  هیکرت و  اب  یکیدزن  هب  ناریا  نتخاس  راداو  يارب  سیلگنا  اکیرما و  ياهتسیلایرپما  ماجنارـس  دمآ . دوجو  هب  هنایمرواخ 
لفاحم دش . هتسب  قارع  ناتسکاپ و  هیکرت ، ناریا ، تکرـش  اب  دادغب  یماظن  نامیپ  لاس 1332  رد  ماجنارس  ات  دنداد  رارق  راشف  تحت  تخس 

رد تهج  ره  زا  ار  دوخ  تیعقوم  دنناوتیم  دادغب  نامیپ  رد  ندش  دراو  مویسرسنک و  هب  تفن  لیوحت  اب  هک  دندرکیم  روصت  ناریا  همکاح 
رد طلغ  اهباسح  نیا  قارع  هیئوژ 1958  بالقنا  اب  اما  دننک ، تیبثت  تکلمم  لخاد 

592 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ناـنچ زورب  زا  يریگولج  يارب  تخادـنا . تشحو  هب  تخـس  ار  ناریا  « 1  » همکاح هاگتـسد  قارع  بالقنا  دش . بآربشقن  اههشقن  دـمآ و 

ریزو اب  اکیرما  ناریا و  نایم  هبناـجود  یماـظن  ناـمیپ  کـی  ياـضما  هراـبرد  ش . لاـس 1337 ه . رد  لاـبقا  رهچونم  رتکد  تلود  ياهثداـح ،
ناریا نیب  یماظن  هبناجود  دادرارق  لاس  نامه  رد  ماجنارس  تخادرپ . هرکاذم  هب  دوب ، هدش  نارهت  دراو  یگزات  هب  هک  اکیرما  هدحتم  تالایا 

وتنـس نامیپ  هب  قارع ، روشک  جورخ  زا  سپ  هک  دادغب  نامیپ  هب  دورو  زا  سپ  ناریا  یجراخ  تسایـس  دیـسر . اضما  هب  اراکنآ  رد  اکیرما  و 
. تشاذـگ شیازفا  هب  ور  يروا  ماسرـس  وحن  هب  ناریا  یماظن  جراخم  تسایـس  نیمه  ذاختا  تلع  هب  دـش . نشور  الماک  دوب ، هدـش  فورعم 

یماـظن هنیزه  شیازفا  دـشیم . یماـظن  روما  جرخ  لاـیر  دراـیلیم  زا 65  شیب  هناـیلاس  دـعب  هـب  ناـمزنآ  زا  ناریا  دـیارج  تاجردـنم  قـبط 
رایـسب رثا  هک  درکیم  رتشیب  ار  تلود  هجدوب  رـسک  یماظن  هنـالاس  جراـخم  موادـم  شیازفا  اریز  دروآ ، دوجو  هب  يداـیز  یلاـم  تالکـشم 

. تشاد ناریا  ناشکتمحز  یگدنز  يور  رب  یبولطمان 
نینچ دراد ، شترا  هنیزه  رالد  اهدرایلیم  ناریا  ناونع  تحت  یـشرازگ  رد  ایـسآ  اقیرفا - همانهتفه  لاس 1975  ربماسد  مهد  هرامش 979  رد 

: تسا هدمآ 
درایلیم هد  بیرق  يدالیم  لاس 1975  رد  روشک  نیا  دوب و  رالد  درایلیم  تسیب  زا  زواجتم  يدـالیم  لاس 1974  رد  تفن  عبانم  زا  ناریا  رد  »
یماظن ياههنیزه  يارب  روشک  هجدوب  دصرد  لداعم 25  يدالیم   1978 ياهلاس 1972 - یط  داد . صاصتخا  یماظن  ياههنیزه  يارب  رـالد 

رد ناریا  رد  یماظن  هاگیاپ  زا 30  شیب  زیهجت  يزاسون و  شرتسگ و  يارب  یعیسو  همانرب  رضاح  لاح  رد  دش . دهاوخ  فرصم  یتاحیلست  و 
روـظنم هب  تسا  اـکیرما  ینورتـکلا  یـسوساج و  زکارم  زا  هک  یـسسجت  عمـس و  قارتـسا  ینورتـکلا  گرزب  زکرم  کـی  تسا . ارجا  تسد 

تسد هب  امیقتسم  هک  تسا  هدش  ناریا  هنیزه  اب  هقطنم  ياهروشک  يوروش و  ریهامج  داحتا  هیلع  اکیرما  یـسوساج  تیلاعف  هریاد  شرتسگ 
ایس نیرومأم  ییاکیرما و  ناسانشراک 

______________________________

اتدوک و حرط  رد  ناتـسلگنا  ایـس و  نامزاس  شقن  هب  فارتعا  اتحارـص  شیپ  يدنچ  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  تیاربلا  نیلدام  هچرگا  (. 1)
بـسک يارب  یمارگ  زیزع و  ناگدـنناوخ  تشاذـگن ، یقاب  دروم  نیا  رد  يدـیدرت  ياج  رگید  درک و  قدـصم  رتکد  یلم  تلود  ینوگنرس 

مایپ هلجم  رد  نآ  زا  ییاهتمـسق  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یکـسوز  ویـساگ  یج . كرام  طسوت  هک  یـشهوژپ  هب  دوخ  رتشیب  رتقیقد و  تاعالطا 
. دننک هعجارم  تسا ، هدش  جرد  لاس 1377  هامنابآ  رهم و  هرامش 26  زورما 

593 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
.« دوشیم هرادا  ناریا  هجدوب  اب 

هیزن ياقآ  زا  لوق  لقن  هب   57 / 12 هبنشهس 8 / ناهیک  همانزور  تاجردنم  قبط  دمآرد . هاش  جاودزا  دقع  هب  ابید  حرف  ش . لاس 1338 ه . رد 
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ریاس هاش ، رـسمه  زا  هتـشذگ  تسا . هدرکیم  تفایرد  تفن  یلم  تکرـش  زا  ناـموت  اـهنویلیم  هناـیلاس  حرف  تفن ، یلم  تکرـش  لماعریدـم 
هحیال يارجا  روتـسد  هاش  ناـمرف  هب  ش . لاس 1340 ه . رد  دـندرکیم . تراغ  ار  تفن  هناـیلاس  دـمآرد  زا  یگرزب  شخب  زین  يو  ناگتـسب 

رد دش . لیکشت  نارهت  رد  ییاتسور  ینواعت و  ياهتکرـش  هریدمتئیه  زا  بکرم  ياهرگنک  هامید 1341  رد  دش . رداص  یضرا  تاحالـصا 
: داد هئارا  ریز  حرش  هب  ار  دیفس ) بالقنا   ) تلم هاش و  بالقنا  حالطصا  هب  هناگشش  لوصا  هاش  هرگنک  نیا 

یتیعروبابرا میژر  ياغلا  . 1
روشک رسارس  رد  اهلگنج  ندرک  یلم  ینوناق  هحیال  بیوصت  . 2

. یضرا تاحالصا  هناوتشپ  ناونع  هب  یتلود  ياههناخراک  ماهس  شورف  ینوناق  هحیال  بیوصت  . 3
یتعنص يدیلوت و  ياههاگراک  عفانم  رد  نارگراک  ندرک  میهس  ینوناق  هحیال  بیوصت  . 4

تاباختنا نوناق  یحالصا  هحیال  . 5
شناد هاپس  داجیا  . 6

هغلابم نودـب  لمع  رد  نکیل  دـش ، هفاـضا  قوف  هناگشـش  لوصا  هب  تلم  هاـش و  بـالقنا  ممتم  ناونع  هب  رگید  لـصا  دـنچ  یتدـم  زا  سپ 
تاحالصا هحیال  هژیوب  لوصا 19  مامت  درکن . اود  تلم  زا  يدرد  دندوب ، هدـنبیرف  يرهاظ  ياراد  هک  دیفـس  بالقنا  لصا  زا 19  کیچیه 

ییاج هب  راک  دش . ورهبور  تسکـش  اب  دراد ، قیقد  قیمع و  لیلحت  هیزجت و  هب  زاین  نآ  ثحب  هک  یللع  هب  دوب ، هدیـصق  تیبهاش  هک  یـضرا 
روشک یلاها  ییاذغ  داوم  جایتحا  تقو  ياهتلود  دـش . لزنت  راچد  يزراب  وحن  هب  يزرواشک  تالوصحم  هدزاب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  دیـسر 

. دندرکیم نیمأت  ایند  طاقن  ریاس  زا  دوب ، روشک  یلعف  تیعمج  موس  کی  بیرق  نامزنآ  رد  هک  ار 
یهاشنهاش هلاس  ياهنشج 2500  دیسر . اهنشج  نیا  فرصم  هب  ش . لاس 1350 ه . رد 

594 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
بیرق یسمش  يرجه  لاس 1357  دنفسا  هبنش 18  هس  ناهیک  همانزور  تاجردنم  دانتسا  هب  دش . رازگرب  هوکشاب  رایسب  یتافیرشت  یط  ناریا 

. دیسر اهنشج  نیا  فرصم  هب  تفن  تکرش  هجدوب  زا  رالد  نویلیم   90
هریزج نآ  لالقتـسا  ناهاوخ  نیرحب  یلاها  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  تفر . نیرحب  هب  دـحتم  للم  نامزاس  لـکریبد  هدـنیامن  لاس 1349  رد 

لاس توا  رد 15  دوخ  هدـنیامن  تیرومأم  جـیاتن  نوماریپ  ار  دـحتم  للم  نامزاس  لـکریبد  شرازگ  تینما  ياروش  لاـس  ناـمه  رد  دـندش .
. دش مالعا  یلقتسم  تلود  نیرحب  هجیتن  رد  درک . بیوصت  نیرحب  هب  يدالیم ،  1971

ریغ ماقم  کی   ) هاـش ناـمرف  هب  لاـس 1352  رد  درک . رارقرب  یـسایس  هطبار  نآ  اـب  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار  نآ  لالقتـسا  زین  ناریا  تلود 
. دش لیکشت  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  لوئسم )

، دنتـسین بزح  نیا  رد  مانتبث  هب  لیام  هک  یناسک  : » تشاد نایب  احیرـص  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  نامزنیا  رد  هاـش  دادبتـسا  ییاورپیب و 
وا درک و  بلس  يو  زا  ار  حیحص  رکفت  تردق  هک  دوب  هدش  یلوتسم  هاش  ناج  مسج و  رب  نانچ  دادبتسا  رورغ و  دننک » كرت  ار  ناریا  دیاب 

يدرف هاـش  اـضر  هک  تواـفت  نیا  اـب  دوب . هدرک  یط  شردـپ  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  یهار  ناـمه  دریگ و  تربع  سرد  خـیرات  زا  تسناوتن 
ياتدوک 28 زا  دعب  هژیوب  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  يو  وسرت . لدزب و  سفنلا و  فیعـض  يدرف  هاش  اضر  دمحم  دوب و  كابیب  روسج و 

دمآرد زا  درک . لیدـبت  ییاکیرما  رابودـنبیب  ياهرـسفا  سوساـج و  سانـشراک و  رفن  نارازه  هاگرکـشل  هب  ار  ناریا  لاس 1332  هامدادرم 
اضر نامز  دننام  دیسریم . یگنج  ياهرازبا  هحلسا و  دیرخ  فرصم  هب  ناموت  اهدرایلیم  هنالاس  دشیم ، ناریا  دیاع  ارهاظ  هک  یتفن  شورف 

، ناریا كاخ  رسارس  رد  كاواس  یمنهج  عیـسو و  تالیکـشت  دمآ . دوجو  هب  ییاوه  ییایرد و  ینیمز و  ياهورین  يرتعیـسو  سایقم  اب  هاش 
اب هدـیقع ، زاربا  ای  باتک  کی  ندـناوخ  مرج  هب  اهنت  ار  نیمزرـس  نیا  نادـنزرف  نیرتفیرـش  زا  رفن  نارازه  نآ  ماشآ  نوخ  نادالج  تسد  هب 

ياههاگهجنکش يور  تینما  نامزاس  داد . باذع  دراد  مرش  دوخ  رد  اهنآ  جرد  زا  خیرات  تاحفص  هک  یناسناریغ  ياههجنکش  نیرتدیدش 
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ماوع سلجم  رد  ناریا  یسایس  ناینادنز  زا  عافد  یـسیلگنا  هتیمک  لاس 1971  هم  هام  رد 17  دوب . هدرک  دیفس  ار  يرلتیه  ناملآ  يوپاتـشگ 
هرامش هک  دش  هداد  عالطا  هسلج  نآ  رد  هک  داد  لیکشت  یتاعوبطم  هبحاصم  ناتسلگنا 

595 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
یسایس ناینادنز  هرامـش  هک  داد  عالطا  تسیمونوکا  یـسیلگنا  هلجم  لاـس 1973  رد  تسا . رفن  رازه  بیرق 20  ناریا  رد  یـسایس  ناینادنز 
یسایس ینادنز  رازه  دوجو 40  نتگنشاو  رد  هم 1975  هام  رد  یتاعوبطم  هبحاصم  رد  ناریا  هاش  تسا . هدیسر  نت  رازه  ات 40  هب 25  ناریا 

. تسین رفن  رازه  هس  زا  شیب  ناریا  رد  یسایس  ناینادنز  هرامش  هک  دومن  فارتعا  درک و  راکنا  ار 
يریگتسد لابند  هب  دوب ، فداصم  ع )  ) یلع نب  نیسح  ناهج  ناگدازا  نادیهش و  رورس  يراوگوس  مایا  اب  هک  هامدادرخ 1342  مهدزناپ  رد 

. دـندرک تکرـش  مسارم  نیا  رد  مدرم  زا  رفن  نارازه  نارهت  رد  هل  مظعم  تازرابم  زا  تیاـمح  هب  همحرلا - هیلع  ینیمخ - یمظعلا  هللا  تیآ 
مـسیلایرپما هاش و  میژر  دـض  رب  يرادهنماد  گرزب  تارهاظت  هب  لیدـبت  یبهذـم  مسارم  هک  دـش  ثعاب  مدرم  ياههدوت  مشخ  یتیاـضران و 

دوخ تیدوجوم  ظفح  يارب  میژر  هاش و  دندز . تارهاظت  هب  تسد  نارهت  ياهنابایخ  مامت  رد  ناشورخ  یلیـس  دـننام  مدرم  ياههدوت  دوش .
تداهـش هب  رگید  ياهرهـش  نارهت و  رد  ار  مدرم  زا  رفن  نارازه  لسلـسم  رابگر  دـندرک . زیهجت  مدرم  لـباقم  رد  ار  حلـسم  ياـهورین  ماـمت 

. دیناسر
هتکید نیـسلجم  یلیمحت  ناگدـنیامن  هب  ار  شیاهرظن  یتح  تشاد . تراـظن  روشک  نوئـش  ماـمت  رد  يو  دوب . ءاـشیام  لاـعف  هاـش  ناریا  رد 

: مینکیم هجوت  ریز  هنامرحم  همان  نتم  هب  بلطم  نیا  دییأت  يارب  درکیم .
ررقم زورما  رهمایرآ  هاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا  ریزوتسخن  ادـیوه  ياـقآ  باـنج   1350 / 10 خـیراتب 1 /  150 هناـمرحم 31 - یلیخ  »

البق دوشیم  حرطم  نیـسلجم  رد  سراف  جیلخ  ریازج  عوضوم  ریظن  یمهم  لئاسم  هک  یعقاوم  رد  دناسریم  یلاعبانج  عالطا  هب  دـندومرف 
سیئر اضما  دریگ . تروص  یفاک  هعلاطم  اب  تامیمصت  تاراهظا و  هک  دوش  هتشاذگ  نایم  رد  نیسلجم  ياسؤر  اب  تلود  فرط  زا  عوضوم 

«. یهاشنهاش صوصخم  رتفد 
یتکرـش رتمک  دندش . میهـس  یجراخ  یلخاد و  ياهتکرـش  تاسـسوم و  همه  رد  رتشیب  تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  يولهپ  نادـناخ  دارفا 

ياهارسنامهم بحاصت  زا  یتح  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  دنشاب . هتشادن  ار  نآ  ماهس  نیرتشیب  شاهداوناخ  ياضعا  هاش و  هک  تشاد  دوجو 
596 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. دندرکن یشوپمشچ  مه  اههناخرامق  ياهپولک  گرزب و 
هدع هکنآ  زا  دعب  ینعی  میسقت ، نیرخآ  هناتسآ  رد  یتنطلـس  كالما  تحاسم  دندوب . یعیـسو  كالما  بحاص  نادناخ  نیا  دارفا  زا  کیره 

دانتـسا هب  دـنتفرگ ، سپ  یـسمش  يرجه  رویرهـش 1320  عیاقو  زا  دـعب  ار  دوخ  هدـش  بصغ  كـالما  اهاتـسور  گرزب  ناـکلام  زا  يداـیز 
یحاسم يارب  طقف  هک  دوب  راتکه  رازه  بیرق 280  یسمش ) يرجه   1340  ) ینیما رتکد  هنیباک  يزرواشک  ریزو  یناجنسرا  رتکد  تاراهظا 

. دش جرخ  ناموت  نویلیم  نآ 10  يرادربهشقن  و 
، دوب هدنام  یقاب  لاس 1950 م . رد  یتنطلـس  ياهنیمز  زا  هک  هچنآ  تحاسم  ش . دنفسا 1339 ه . متـشه  تاعالطا  همانزور  تاجردنم  هب  انب 

تنوکس یـضارا  نیا  رد  رفن  رازه  بیرق 300  دوب و  هدـش  مالعا  ریاـب  نیمز  راـتکه  رازه  یعورزم و 270  نـیمز  راـتکه  رازه  رب 53  غلاب 
. دنتشاد

. درکیم ساسحا  ار  دوخ  عضو  نامه  هب  مه  هاش  اضر  دـمحم  دـیدیم ، ییاهن  دـنمزوریپ  ار  دوخ  تردـق ، جوا  رد  هاش  اضر  هک  روطناـمه 
نابحاص نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  هک  دنتسنادن  دنتـشادنزاب و  گنرین  خیرات  ياهدادیور  هب  تبـسن  ینادنچ  تخانـش  رـسپ ، هن  ردپ و  هن  نکیل 

نورد زا  یهاـشنهاش  شترا  لـیوط  ضیرع و  قرب و  قرزرپ و  تالیکـشت  تسا . تلم  میظع  ياـههدوت  نآ  زا  هکلب  تـسین ، جاـت  تـخت و 
مامت هک  دش  هدیبوک  مهرد  نانچ  هاتوک  یتدم  رد  ناریا  قلخ  نامایب  ناشورخ  لیس  لباقم  رد  ش . لاس 1357 ه . هامنمهب  رد 22  هدیسوپ 
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لوط رد  ناریا  موکحم  مورحم و  تاقبط  یمیاد  هزرابم  هک  تسا  ینشور  هاوگ  ناریا  لاسنهک  روشک  خیرات  يرآ  دندش . بجعتم  ایند  للم 
ناراوخناهج ای  شورفدوخ  نارادمتـسایس  موش  شزاـس  هسیـسد و  اـب  دوخ  لـحارم  نیرخآ  رد  عقاوم  رتشیب  رد  دوخ و  هلاـس  خیرات 2500 

شروی اـب  راـبنیا  نکیل  هدـیدرگ ، بوـکنم  بوکرـس و  ماجنارـس  اـی  هتفر و  ههاریب  هب  هدـش و  فرحنم  دوـخ  یلـصا  ریـسم  زا  رگرامعتـسا 
بالقنا بیـصن  ار  يریذپانتشگرب  میظع و  يزوریپ  نمـشد ، مکحتـسم  عضاوم  بلق و  هب  یبالقنا  حلـسم  ياهورین  زاسخیرات  هنانامرهق و 

لاس 1789 م. هیئوژ  مهدراهچ  رگید  خیرات ، هک  تفگ  ناوتیم  يدنلبرس  لامک  اب  هک  تسا  هدرک 
تسد هب  دیاب  ار  لیتسابژد  ندیشک  شتا  هب  زور  هسنارف و  ریبک  بالقنا  زورلاس  ینعی 

597 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
کی دـهاش  ناریا  رورپنامرهق  تختیاـپ  نارهت  زا  هطقن  ره  هک  ار  ش . لاس 1357 ه . هامنمهب  مکی  تسیب و  ياهزور  دراپـسب و  یـشومارف 

. دراپسب رطاخ  هب  تسا  هدوب  اهلیتساب  نارودزم  هیلع  رب  مدرم  يزوریپ 
نایاپیب دورد  تسا . هدوب  يرـشب  خـیرات  لوط  رایعمامت  تابالقنا  نیرتگرزب  زا  یکی  هاـگیاج  نارهت  زورنیا  رد  تفگ  ناوتیم  تئرج  هب 

راموت هدرک ، نوگژاو  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  دادبتـسا  ياهرگنـس  شیوخ  راکادـف  يادهـش  كاپ  نوخ  راثن  اب  هک  ناریا  ناـمرهق  تلم  هب 
هنادرم دندیگنج و  هنانامرهق  هک  ینانفک  نوگلگ  كاپ  ناور  هب  نایاپیب  دورد  دیچیپ . مهرد  ار  سیلگنا  اکیرما و  مسیلایرپما  هلاس  نیدنچ 

. دندیشون تداهش  تبرش  تداشر  تماهش و  لامک  رد  دندیسر و  يزوریپ  هب 
: تسا ریز  حرش  هب  تسویپ ، عوقو  هب  زور  نآ  ناهج  رگید  ياهروشک  رد  هاش  اضر  دمحم  تنطلس  نارود  رد  هک  یثداوح  نیرتمهم 

ایسآ

راشف رثا  رب  لاس 1947 م . رد  هک  1955 م . زا 1941 - مانتیو  روتارپما  و  1945 م ). - 1926  ) دوب ییادوئاب  نامزنیا  رد  مانآ  روتارپما  مانآ :
. دیدرگ علخ  لاس  نامه  مودنارفر  رد  تشگزاب و  لاس 1949  رد  دیدرگ و  نیچ  راپسهر  داد و  افعتسا  نیم  یشوه -

هکم و فیرش   ) یلع نبا  نیـسح  مود  رـسپ  يو  1951 م ). - 1946  ) تسا یمـشاه )  ) نسح نبا  هللا  دـبع  نامزنیا  رد  ندرا  هاـشداپ  ندرا :
رسپ هب  تنطلس  يو  زا  دعب  دش . هتشک  یصقالا  دجـسم  رد  لاس 1951 م . رد  دوب . قارع  هاشداپ  لوا  لصیف  گرزب  ردارب  و  زاجح ) هاـشداپ 

هب تنطلـس  دـش و  افعتـسا  هب  راچان  يرامیب  تلع  هب  ارهاظ  تشگزاب و  اپورا  زا  لاس 1951  رد  1952 م ). - 1951  ) دیسر لالط  شگرزب ،
. دیسر نیسح  کلم  شگرزب  رسپ 

ظفح ار  ناتـسناغفا  یفرطیب  مود  یناهج  گـنج  رد  1973 م ). - 1933  ) تسا هاش  رهاظ  دـمحم  نامزنیا  رد  ناتـسناغفا  هاشداپ  ناتـسناغفا :
. درک زورب  ناتسنوتشپ  لقتسم  تکلمم  سیسأت  طابترا  رد  یتافالتخا  روشک  ود  نیا  نایم  ناتسکاپ  لالقتسا  زا  دعب  ياهلاس  رد  درک ،

تحت  1945 لاس 1942 - زا  دوب . دنله  هب  قلعتم  يزنودنا  لاس 1942 م . ات  يزنودنا :
598 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

نیب مامت  لاس  راهچ  دـندرک . يروهمج  مالعا  یح  رتکد  ونراکوس و  رتکد  يربهر  هب  نویلم  لاس  ناـمه  توا  رد 17  دمآرد . نپاژ  لاغشا 
تقوم تموـکح  هب  وـن  هنیگ  زجب  يزنودـنا  نیمزرـس  همه  دـش و  اـضما  ياهماـنتقفاوم  لاس 1949  رد  اـت  دوب ، گـنج  يزنودـنا  دـنله و 

. دش باختنا  يروهمج  تسایر  هب  ونراکوس  رتکد  ربماسد 1949  رد 16  دش . راذگاو  يزنودنا  هدحتم  تالایا  يروهمج ) )
. دیدرگ یلقتسم  روشک  لاس 1948  رد  دوب . اهینپاژ  لاغشا  تحت  لاس 1945 م . ات  همرب  همرب :

زا یکی  ناتـسکاپ  لاس 1916 م . ات  دـمآ و  دوجو  هب  دـش ، هیزجت  دـنه  رد  ناتـسلگنا  يروتارپما  هک  لاس 1947 م . رد  ناتسکاپ  ناتـسکاپ :
هک یـسک  نیلوا  تفریم . رامـش  هب  ناتـسلگنا  هاشداپ  بیان  هک  دوب  لـک  رادـنامرف  تکلمم  یعقاو  سیئر  دوب و  ناتـسلگنا  ياـهنینیمود 

روما مامز  ناخ  یلع  تقایل  شریزو  تسخن  يو  گرم  زا  دـعب  دوب . حانج  یلع  دـمحم  لاس 1948  رد  درک ، ییاورناـمرف  ناونع  نیا  تحت 
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يو زا  دعب  دش . هتـشک  یناغفا  رفن  کی  طسوت  دوب ، ینارنخـس  لوغـشم  يدـنپلوار  رد  هک  یماگنه  لاـس 1951 م . رد  تفرگ . تسد  هب  ار 
دیدرگ لـک  رادـنامرف  ازریم  ردنکـسا  يو  زا  دـعب  دوـب و  ماـقم  نیا  رد  لاس 1955 م . اـت  دـش و  « 1  » ناتـسکاپ لک  رادنامرف  دـمحم  مالغ 
سیئر نآ  بجوم  هب  هک  درک  بیوصت  ار  یـساسا  نوناق  دـیدرگ و  لیکـشت  ناسـسؤم  سلجم  نیمود  نامز  نیمه  رد  1956 م ). - 1955)

راهچ دوخ  تسایر  نارود  رد  يو  تسا . ناتـسکاپ  روهمج  سیئر  نیلوا  ازریم  ردنکـسا  تقیقح  رد  تفاـی . روهمج  سیئر  ناونع  تکلمم 
. دومن وغل  ار  یـساسا  نوناق  درک و  لـحنم  ار  ناـملراپ  شترا ، طـسوت  لاس 1958 م . رد  ماجنارـس  درک و  ریزوتسخن  رییغت  هب  مادـقا  راـب 

تشاد همادا  لاس 1962 م . ات  یماظن  تموکح  هک  دش  يو  نیشناج  ناخ  بویا  لارنژ  دش و  افعتسا  هب  روبجم  يو  دوخ  هک  دیـشکن  یلوط 
يدـنپلوار یکیدزن  رد  یلحم  هب  یچارک  زا  تختیاپ  لاقتنا  لاس 1959  رد  دـش . يراددوخ  نایماظن  هب  یتلود  ياهتـسپ  ندرپس  زا  نکیل  و 

. دش عورش  دابآمالسا ) )
ياکیرما هدحتم  تالایا  اب  یماظن  نامیپ  کی  لاس 1959  رد  تسویپ و  دادغب  نامیپ  هب  لاس 1957  رد  وتیس و  هب  لاس 1954  رد  ناتسکاپ 

لکشم نیرتگرزب  دومن . دقعنم  یلامش 
______________________________

. تسا ناتسچولب  دنس و  ریمشک ، یناغفا ، باجنپ ، شخب : جنپ  يراصتخا  هناشن  ناتسکاپ  (. 1)
599 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تسا ریمشک  هلئسم  ناتسکاپ  روشک  یجراخ  تسایس 
.( 1946 م - 1935  ) تسا متشه  يامار  نامزنیا  رد  دنلیات  هاشداپ  دنلیات :

نیب فالتخا  اما  دـندمآرد ، هدـش  دازآ  یحاون  هب  اهتـسینومک  نویلم و  ياهورین  درک و  هیلخت  ار  نیچ  يدالیم  لاـس 1945  رد  نپاژ  نیچ :
. درک لعتشم  ار  یلخاد  فالتخا  شتآ  اهنآ 

دنتشاد و قوفت  اهتسینومک  رب  لاس 1947 م . رد  اکیرما  هدحتم  تالایا  حالـس  کمک  هب  کش ) ياک  نایچ  ناراداوه   ) نویلم هتفرمهيور 
یط رد  کلاذ  عم  دـیزگرب . روهمج  سیئر  نیتسخن  ناونع  هب  ار  کـش  ياـک  ناـیچ  دـش ، دـقعنم  لاـس 1948  رد  هک  هننقم  سلجم  نـیلوا 

اهتسینومک دندرب . هانپ  زمرف )  ) ناویات هب  دندش و  درط  نیچ  زا  یلکب  لاس 1950  زاغا  رد  دندرک و  ینیشنبقع  ياهلاس 1948 و 1949 م .
بوصنم يریزوتسخن  هب  يال  نئوچ  يروهمج و  تسایر  هب  گنوت  هستوئام  دـندرک و  مـالعا  ار  قلخ  يروهمج  سیـسأت  لاس 1949  رد 

. دش
گنج دراو  لاس 1941 م . رد  نپاژ  تسشن . وتیه  یشوی  شردپ  ياج  هب  لاس 1926  رد  هک  تسا  وتیهوریه  نپاژ  نامزنیا  روتارپما  نپاژ :

لاس یـساسا  نوناق  قبط  دـش و  یفن  روتارپما  ییادـخ  هبنج  لاس 1946  رد  اـنلع  لاس 1945  رد  نپاژ  تسکـش  زا  سپ  دـش . مود  یناـهج 
گنج زا  دعب  دوشیم . یقلت  نپاژ  رهظم  روتارپما  اهینپاژ  دید  زا  فاصوا  نیا  اب  دـیدرگ . بلـس  وا  زا  یعقاو  تارایتخا  مامت  ابیرقت   1947
هکنآ زا  شیب  وتیهوریه  هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  دنتـشون . گنج  ناراکتیانج  تسرهف  رد  ار  وا  مان  اـیلارتسا  نیچ و  ياـهتلود  مود  یناـهج 
امسر لاس 1952  رد  « 1  » وتیه یکآ  شرسپ  يو  زا  دعب  دوریم . رامش  هب  ردقیلاع  سانشهایگ  سانـشتسیز و  کی  دشاب ، یـسایس  یلجر 

. دش نپاژ  تخت  جات و  ثراو 
دهاوخ وا  ثراو  وتیهوران  شرسپ  درک . جاودزا  لاس 1959  رد  يداع  مدرم  زا  يدرف  اب  هک  تسا  نپاژ  یتنطلـس  نادناخ  زا  درف  نیلوا  يو 

. دوب
م. لاـس 1942  اـت  دوب و  اـهنآ  نیقفتم  ناتـسلگنا و  اـکیرما و  فلاـخم  روـحم و  لود  زا  نپاژ  1945 م ). - 1939  ) مود یناهج  گـنج  رد 

ندنکفا رثا  رب  ماجنارس  داهن و  فعض  هب  ور  وا  ياوق  ناملآ  تسکش  زا  سپ  یلو  دیسر ، تمظع  ياهتنم  هب  ایـسآ  قرـشم  رد  يو  تاحوتف 
، اهنآ مدرم  ماع  لتق  یکازاگان و  امیشوریه و  رهش  ود  رد  اکیرما  فرط  زا  یمتا  بمب 
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______________________________

 . Akihito (. 1)
600 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

زمرف و هلمج  زا   ) تشاد درتسم  تلود  نادب  دوب ، هتفرگ  نیچ  زا  هک  ار  ییاهنیمزرس  دش و  طرـشالب  میلـست  هب  روبجم  لاس 1945  رد  نپاژ 
دوخ ییادخ  هبنج  ماع  ءالم  رد  روتارپما  دش . رارقرب  دیدج  یساسا  نوناق  لاس 1946  رد  دش و  لحنم  نپاژ  يروتارپما  هجیتن  رد  يروچنم )

. تخانش تیمسر  هب  ار  مدرم  تیمکاح  درک و  یفن  ار 
باختنا يروهمج  تسایر  تمـس  هب  یلتوقلا  يرکـش  دـمآ و  راک  يور  يدایز  تیرثکا  اب  یلم  ههبج  لاس 1943 م . تاباختنا  رد  هیروس :

سپس يوانحلا و  یماس  لاس  نامه  رد  درک . طوقس  یلتوق  تلود  تسویپ ، عوقو  هب  لاس 1949  رد  هک  میعزلا  ینسح  ياتدوک  رثا  رب  دش .
رد یلم  تاساسحا  زا  یـشان  يدایز  دـح  ات  اهیناماسبان  نیا  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  تردـق  يرگید  زا  دـعب  یکی  اتدوک  اب  یلکـشیشلا  بیدا 

توق رـصم  رد  رـصان  روهظ  زا  سپ  هژیوب  یبرع  ياهتلود  تدـحو  رکف  دوب . لیئارـسا  اب  دروخرب  رد  برع  ياهتلود  ياهیماکان  اـب  طاـبترا 
. تفرگ

دنتشادرب و شروش  هب  رـس  قشمد  رد  نایماظن  لاس 1961  رد  دندرک . سیـسأت  ار  برع  دحتم  يروهمج  رـصم  هیروس و  لاس 1958 م . رد 
هک ینارسفا  لاس 1963  سرام  رد  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل  دـندنار ، نوریب  روشک  زا  ار  يرـصم  نیرومأـم  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق 

رـصم و هیروس و  لاس  نامه  هیروف  رد  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  دندرک و  شروش  برع  داحتا  يارب  دندوب ، رـصان  تسایـس  رادفرط 
. دندرک اضما  ار  ینامیپ  برع  دحتم  تکلمم  کی  سیسأت  يارب  قارع 

مود يزاغ  دش . هنطلسلا  بیان  هللا  دبع  ریما  وا  ییاد  دیـسر و  تنطلـس  هب  مود  يزاغ  شلاسدرخ  رـسپ  لوا  لصیف  تشذگرد  زا  سپ  قارع :
. دیسر غولب  نس  هب  لاس 1953 م . رد 

دوخ لماک  لالقتسا  لاس 1953  رد  تسشن و  تنطلس  هب  كوناهیس  مودرون  دش و  یتنطلـس  يروشک  جوبماک  لاس 1947 م . رد  جوبماک :
گرم زا  دعب  دش . وا  نیشناج  « 1  » تیراماروس مودرون  شردپ  درک و  افعتسا  كوناهیـس  مودرون  لاس 1955  رد  درک . مـالعا  هسنارف  زا  ار 

لاس 1970 رد  دش و  لوحم  شردام  هب  تنطلس  یتافیرشت  فیاظو  دیـسر و  كوناهیـس  مودرون  هب  تنطلـس  رگید  راب  لاس 1960  رد  يو 
ربتکا رد  دش و  رانکرب  راک  زا  تسویپ ، عوقو  هب  « 2  » لوننول هلیسوب  هک  ییاتدوک  رثا  رب  دوب ، روشک  زا  جراخ  رد  كوناهیس  هک  ینامز 

______________________________

 . Suramarit (. 1)
 . Lonnol (. 2)

601 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. درک مالعا  يروهمج  ار  روشک  ارآ  قافتا  هب  ناملراپ  لاس ، نامه 

بونج رد  اهییاکیرما  هقطنم  هجرد و  رادم 38  لامش  رد  اهسور  هقطنم  ینعی  یلاغـشا  هقطنم  ود  هب  هرک  مود  یناهج  گنج  نایاپ  رد  هرک :
. تفای تیمسر  يدنبمیسقت  نیا  لاس 1948 م . رد  هک  دش  میسقت  نآ 

تافرصتم زا  لاس 1947  توا  رد  نآ  بجوم  هب  تشذگ و  ناتـسلگنا  ماوع  سلجم  زا  دـنه  لالقتـسا  نوناق  لاس 1947 م . رد  ناتسودنه :
. تسا حانج  یلع  دمحم  ریذپانیگتسخ  ششوک  نوهرم  ناتسکاپ  لالقتسا  دمآ . دوجو  هب  دنه  ناتسکاپ و  روشک  ود  دنه  یسیلگنا 

درک و مالعا  لقتـسم  ار  دوخ  یقرـش ، ناتـسکاپ  لاـس  نیا  رد  اـما  دـشیم ، میـسقت  یبرغ  یقرـش و  تمـسق  ود  هب  لاس 1971  ات  ناتـسکاپ 
هتـشک تانیمار  مانب  بصعتم  يودنه  کی  هلولگ  اب  دشیم ، جراخ  هاگتدابع  زا  هک  یماگنه  يدناگ  لاس 1947  رد  دش . هدیمان  شدالگنب 

. دش

ناهج ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 399 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


اقیرفا

رد ماجنارـس  ات  دوب ، طابترا  رد  نیقفتم  اب  یناهنپ  یلو  درکیم ، تیعبت  یـشیو  تموکح  زا  ریازجلا  هچرگا  یناهج  مود  گنج  رد  ریازجلا :
دوخ هاگیاپ  ار  ریازجلا  رهـش  لگود  لارنژ  درک و  مالعا  هسنارف  یلم  تاـجن  هتیمک  هب  ار  دوخ  یگتـسویپ  امـسر  لاس 1943 م . نئوژ  موس 

. دش هسنارف  تقوم  تلود  تختیاپ  سیراپ ، ییاهر  ات  ینعی  لاس 1944  ات  رهش  نیا  هک  داد  رارق 
یگ لاس 1956  رد  دش . رجنم  ینلع  شروش  هب  لاس 1954  رد  دش و  عورش  ریازجلا  رد  یبلطلالقتـسا  تضهن  مود  یناهج  گنج  زا  سپ 

تاحالـصا زا  یخرب  داهنـشیپ  هب  ترداـبم  ریازجلا ، ناـهاوخیدازآ  شروـش  هنماد  شرتـسگ  زا  يریگوـلج  يارب  هسنارف  ریزوتـسخن  هلوـم 
هک درک  مالعا  هلوم  یگ  هجیتن ، رد  دـش . هجاوم  ریازجلا  ناناملـسم  هناتخـسرس  تفلاـخم  اـب  نکیل  درک ، یـسایس  یعاـمتجا و  يداـصتقا و 

. دیشک دهاوخن  ریازجلا  زا  تسد  هسنارف 
یماح لـگود  لارنژ  نارادـفرط  ناراـکهظفاحم و  هلمج  زا  دنتـشاد ، یفلتخم  دـیاقع  راـکفا و  ریازجلا  یـسایس  عاـضوا  هراـبرد  ناـیوسنارف 

هب یماظن  ناربهر  لاس 1958  رد  دندرکیم . تیامح  ریازجلا  يراتخمدوخ  زا  اهتسیلایسوس  لباقم ، رد  دندوب . ریازجلا  ییاپورا  ناکلام 
602 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لگود لارنژ  هک  دیـشکن  یلوط  دنتفرگ . تسد  هب  ار  تردق  ریازجلا  رد  تسا ، نایـشروش  اب  هرکاذـم  ددـص  رد  هسنارف  تلود  هکنیا  روصت 
همادا ریازجلا  ناـهاوخیدازآ  هسنارف و  ياوق  نیب  گـنج  هجیتـن ، رد  دوب . ریازجلا  لالقتـسا  فلاـخم  ادـتبا  يو  دیـسر . تردـق  هب  هسنارف  رد 

. درک رداص  ار  ناهاوخیدازآ  یمومع  وفع  نامرف  لگود  لاس 1959  رد  ماجنارس  ات  تفای ،
نانکاس لگود  لاـس 1959  ربماتپـس  رد  دـش . لدـبم  ریازجلا  يروهمج  تقوـم  تلود  هب  ریازجلا  تاـجن  یلم  ههبج  لاس 1958  رد  اـنمض 

«. 1  » درک ریخم  هسنارف  اب  داحتا  يراتخمدوخ و  ای  ندنام  یقاب  هسنارف  وزج  لالقتسا ، باختنا  رد  ار  ریازجلا 
تیمومیق تحت  لاس 1945  رد  دراد . تعسو  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 937  شیب  هک  تسا  یقرش  ياقیرفا  ياهروشک  زا  اکیناگنات  اکیناگنات :

. دمآرد يروهمج  يروشک  تروص  هب  دعب  لاس  دش و  لقتسم  لاس 1961  رد  تفرگ و  رارق  دحتم  للم  نامزاس 
اقیرفا رد  روحم  ياهورین  لاس 1943  رد  دوب . یلامـش  ياقیرفا  ياهگنج  زکارم  نیرتمهم  زا  یکی  سنوت  لاس 1942 م . رخاوا  رد  سنوت :

. دیدرگ علخ  دوب ، روحم  لود  رادفرط  هک  تقو  ياب »  » لاس نامه  رد  دندش و  میلست  یلکب 
تـضهن نیا  رد  هک  دـنهد  نایاپ  سنوت  یگیامحلا  تحت  نارود  هب  اوق  مامت  اـب  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  نویلم  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ 

بجوم هب  تفای و  يراتخمدوخ  یلخاد  روما  هیلک  رد  سنوت  لاس 1955  نئوژ  موس  رد  دنتشاد . یساسا  شقن  روتسد  وئن  روتسد و  بازحا 
رد دیـسر . يریزوتسخن  ماـقم  هب  روتـسد  وئن  بزح  ربهر  هبیقروب  بیبـح  تفاـی و  ققحت  سنوت  لـماک  لالقتـسا  سرام 1956  لـکوتورپ 

هیئوژ رد  تلود  نامزاس  دیدجت  رد  دـندرک . دـییأت  یجراخ  تسایـس  رد  ار  سنوت  لالقتـسا  هسنارف  سنوت و  تلود  ود  لاس 1956  نئوژ 
. دش یغلم  يریزوتسخن  ماقم  دیسر و  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  هبیقروب  لاس 1957 

نامزاس یمومع  عمجم  يأر  دانتسا  هب  لاس 1952  رد  داد و  گنج  نالعا  نپاژ  ایلاتیا و  ناـملآ و  هب  هشبح  لاس 1942 م . نایاپ  رد  هشبح :
. تفرگ رارق  هشبح  يروتارپما  ذوفن  تحت  هرتیرا  للم ،

______________________________

. ردص نسح  فیلأت  دهاجم ، نادرم  ریازجلا و  ر ك . (. 1)
603 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. تفای لالقتسا  دعب  لاس  کی  درک و  تقفاوم  رابگنز  لالقتسا  اب  ناتسلگنا  تلود  لاس 1963 م . رد  رابگنز :
لاـس رد  دراد . تعـسو  عبرم  رتمولیک  رازه  تسا و 115  هدـش  عقاو  هنیگ  جـیلخ  لحاس  رد  اـقیرفا ، یبرغ  ياـهروشک  زا  یموهاد  یموهاد :
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. دیدرگ لقتسم  الماک  لاس 1960  رد  دش و  هسنارف  هعماج  راتخمدوخ  وضع  1958 م .
. دیدرگ لقتسم  لاس 1960  رد  دش و  راتخمدوخ  یلخاد  روما  رد  لاس 1956 م . رد  جاع  لحاس  جاع : لحاس 

. دیدرگ لقتسم  لاس 1960 م . رد  لاگنس  لاگنس :
نامزاس یمومیق  یضارا  وزج  ار  ایلاتیا  یلاموس  للم ، نامزاس  لاس  نیا  رد  دوب . ایناتیرب  تموکح  تحت  یلاموس  لاس 1950 م . ات  یلاموس :
یلاموس لاس  نامه  دش و  لقتسم  لاس 1960  رد  تفای و  یلخاد  يراتخمدوخ  ایلاتیا  یلاموس  لاس 1965  رد  داد و  رارق  ایلاتیا  هرادا  تحت 

. دندمآرد يدحاو  مچرپ  تحت  تمسق  ودره  تسویپ و  ایلاتیا  یلاموس  هب  مه  ناتسلگنا 
. دیدرگ لقتسم  لاس 1961  رد  نوئلاریس  نوئلاریس :

.( 1966 م - 1960 . ) دش باختنا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  همورکن  ماوق  تفای و  لالقتسا  لاس 1957 م . رد  انغ  انغ :
. دش لقتسم  لاس 1963 م . رد  اینک  اینک :

ار نویلم  دـندرک  شـشوک  لاـس 1959 م . رد  اـهکیژلب  تفرگارف . ار  وگنک  رـساترس  شروش  مود  یناـهج  گـنج  ناـیاپ  زا  دـعب  وگنک :
هب بیرق  لامتحا  هب  اما  تفاـی ، لالقتـسا  لاس 1960 م . رد  وگنک  دـندرواین . تسد  هب  یقیفوت  اـما  دـنناشنورف ، ار  شروش  هدومن ، بوکرس 

، هدرک هدافتـسا  اهکیژلب  تیعقوم  نیا  زا  هک  دیدرگ  یعامتجا  جرموجره  زورب  نایماظن و  شروش  راچد  اهکیژلب  تاکیرحت  رثا  رب  نیقی 
ابمومول دش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  « 1  » وبوواساک نامزنیا  رد  دندیشک . رکـشل  اجنا  هب  دوخ  عابتا  لام  ناج و  ظفح  ناونع  تحت 

نایهاپس ندنار  نوریب  يارب  ریزوتسخن  روهمج و  سیئر  درک . بوصنم  يریزوتسخن  هب  ار 
______________________________

 . Kasavubu (. 1)
604 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لاس رد  دـشن . اهنآ  دـیاع  یتبثم  هجیتن  نکیل  دـندش ، لسوتم  للم  نامزاس  هب  نادنورهـش  يارب  شمارآ  تینما و  نیمأـت  وگنک و  زا  یکیژلب 
لقتنم اگناتاک  هب  ار  وا  دـیدرگ . ریگتـسد  ابمومول  لاس  نامه  رد  دـندش . طلـسم  عاضوا  رب  نایماظن  درک و  یماظن  ياـتدوک  وتوبوم ،  1960
اگناتاک دـحتم و  للم  نامزاس  ياهورین  نیب  لاس 1961  رد  دـش . هتـشک  هبموچ  یـسوم  روضح  رد  هاوخیدازآ  درم  نیا  اجنآ  رد  دـندرک و 

ناج ییاوه  هثداح  ببس  هب  یلو  دش  هبموچ  یـسوم  اب  هرکاذم  مزاع  للم  نامزاس  لکریبد  دلوشرم  اهكاد  دیدرگ . روهلعـش  گنج  شتآ 
. دش روهمج  سیئر  دوخ  درک و  طقاس  ار  تلود  رگید  راب  وتوبوم  لاس 1965  رد  داد . تسد  زا  ار  دوخ 

. دش لدبم  ریئز  کیتارکومد  يروهمج  هب  وگنک  کیتارکومد  يروهمج  زا  نآ  یمسر  مان  لاس 1971  رد 
. دیدرگ لقتسم  لاس 1960  رد  دش و  هسنارف  هعماج  راتخمدوخ  ياهیروهمج  زا  یکی  نباگ  لاس 1958 م . مودنارفر  زا  دعب  نباگ :

رد ناتـسلگنا  هسنارف و  تقوم  روطهب   1949 لاس 1943 - زا  دوب و  ناتسلگنا  نازابرـس  لاغـشا  تحت  یبیل  1943 م . لاـس 1942 - زا  یبیل :
سیردا دمحم  دیس  هلیـسو  هب  لاـس 1951  رد  درک و  هیهت  ار  یبیل  لالقتـسا  حرط  دـحتم  لـلم  لاس 1950  رد  دـندرکیم . تموکح  اجنآ 

تلایا هس  زا  بکرم  لاردـف  يروشک  تروص  هب   1963 لاس 1957 - زا  دش . مالعا  امسر  یبیل  لالقتـسا  لوا ) سیردا   ) یـسونسلا يدهملا 
میسقت ناتسا )  ) هظفاحم هد  هب  روشک  دیسر و  نایاپ  هب  لاس 1963  رد  لاردف  ماظن  نیا  هک  دشیم  هرادا  نازف  کیئانریـس و  برغ ، سلبارط 

رد تفرگ . تروص  ناوج  نارـسفا  زا  یعمج  یفاذـق و  رمعم  گنهرـس  يربهر  تحت  يزیرنوخ  نودـب  ییاـتدوک  لاس 1963  رد  دـیدرگ .
. دیدرگ لحنم  ناملراپ  دش و  علخ  تنطلس  زا  دوب ، هجلاعم  لوغشم  هیکرت  رد  هک  لوا  سیردا  هجیتن 

تخاس یلم  ار  یبیل  تفن  تعنص  تلود ، لاس 1970  رد  درک . مالعا  یتسیلایـسوس  يروهمج  ار  روشک  یفاذق  تسایر  هب  بالقنا  ياروش 
لیدبت دجاسم  هب  کیلوتاک  بهذم  وریپ  ياهاسیلک  رثکا  لاس  نامه  ربماسد  رد  دش . هرداصم  نایدوهی  اهییایلاتیا و  لاوما  لاس  نامه  رد  و 

. دش
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دنب دیق و  رد  عماوج  یسایس  یهاگآ  رتشیب  هچره  دشر  ثعاب  مود  یناهج  گنج  شکارم :
605 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

لیکشت لالقتسا  مان  هب  یبزح  دنتشاد ، تسد  رد  ار  روما  مامز  افرـش  نایاورنامرف  هک  شکارم  رد  لاس 1944  رد  دیدرگ . گرزب  ياهتردق 
ار دوخ  نوزفازور  هقالع  دوب ، هدش  دوخ  ردپ  نیـشناج  هک  مجنپ  دمحم  دوب . شکارم  لماک  لالقتـسا  ندروآ  تسد  هب  نآ  فده  هک  دش 

لاس رد  دندش . نادنز  هناور  ریگتسد و  لالقتـسا  بزح  ناربهر  لاس 1952  رد  هجیتن  رد  دادیم . ناشن  شکارم  لماک  لالقتـسا  هب  تبـسن 
عولخم ناطلـس  رتشیب  هچره  تیبوبحم  ثعاب  هثداح  نیمه  هک  دیدرگ  دیعبت  دعب  لاس  کی  علخ و  تنطلـس  زا  مجنپ  دـمحم  ناطلـس   1953
یشروش لاس 1955  رد  مدرم  ياههدوت  تیاضر  مدع  رثا  رب  دوب . نوبز  تیافکیب و  يدرف  هک  تشاد  مان  هفرع  نبا  دمحم  وا  نیشناج  دش .

. تسویپ عوقو  هب  فیر  رد  هناحلسم 
هب راکـساگادام  زا  ار  يدـیعبت  ناطلـس  هک  دـمآرب  ددـص  رد  دوب ، هدـش  هجاوـم  ریازجلا  رد  یـشروش  اـب  هک  هسنارف  تلود  لاـس  ناـمه  رد 

لاس 1961 رد  وا  دش  هتخانش  شکارم  ناطلس  مجنپ  دمحم  دش و  نیمـضت  شکارم  لالقتـسا  لاس 1956  رد  ماجنارس  دنادرگرب . شکارم 
. درک لابند  ار  ردپ  تسایس  تسشن و  شیاج  هب  مود  نسح  ناطلس  شرسپ  تشذگرد و 

یفاـک تردـق  ذوفن و  زا  رگید  راـب  لاس 1944 م . رد  رـصم  نامزنیا  هاشداپ  قوراف  دـنام . فرطیب  رـصم  مود  یناـهج  گـنج  رد  رـصم :
تلع و رب  دیزم  رتشیب  هچنآ  دیدرگ و  قوراف  تیعقوم  لزلزت  ثعاب  یلکب  نیطـسلف  تسکـش  اب  مأوت  گنج  لاس 1948  رد  دش . رادروخرب 

نیمه هب  دندوب ، رازیب  رفنتم و  تخس  اهنآ  نالک  ياههدافتـسا  ءوس  قوراف و  نایفارطا  هب  تبـسن  مدرم  هدوت  هک  دوب  نیا  دش  وا  راک  یتسس 
کلم دـنزرف  قوراف  کلم  تسویپ ، عوقو  هب  رـصانلا  دـبع  لامج  بیجن و  لارنژ  طسوت  هک  یماـظن  ياـتدوک  رثا  رب  لاـس 1952  رد  تهج 

اما دنتـشادرب ، تنطلـس  هب  مود  قوراف  ناونع  هب  ار  دآوف  دمحا  يو  لاسدرخ  رـسپ  دیدرگ و  دـیعبت  روشک  زا  دـش و  علخ  تنطلـس  زا  دآوف 
رد تفرگ . تسد  هب  ار  روشک  روما  مامز  روهمج ، سیئر  نیلوا  مان  هب  وا  دوخ  درک و  مالعا  يروهمج  میژر  بیجن  لارنژ  دـعب  لاـس  کـی 

لزع و ار  وا  تفرگن ، رارق  رـصانلا  دـبع  لامج  گنهرـس  هلمج  زا  شنارای  دـییأت  دروم  وا  هناراـکهظفاحم  شور  هکنیا  تلع  هب  لاس 1954 
هب رـصانلا  دـبع  لامج  تلم  فرط  زا  لاس 1956  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  روشک  لک  تارایتخا  رـصانلا  دـبع  لاـمج  دـندرک و  نیـشنهناخ 

رصم لاس 1951  رد  دنام . یقاب  تمس  نیمه  رد  1970 م ).  ) رمع نایاپ  ات  دش و  باختنا  رصم  يروهمج  تسایر 
606 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک دی  علخ  لاناک  یسیلگنا  قباس  تکرش  زا  درک و  مالعا  یلم  ار  زئوس  لاناک 

اپورا

. درک رارقرب  ینابلآ  رد  یتسینومک  يروتاتکید  هجوخ ، رونا  لاس 1946 م . رد  ینابلآ :
ياهرهش اب  ناملآ  لاس 1945  هم  هام  رد  دـش و  بولغم  ماجنارـس  نکیل  دـش ، رلتیه  بیـصن  یگرزب  ياـهیزوریپ  لاس 1942 م . ات  ناـملآ :

لاس 1949 رد  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  ناـملآ  روما  نیلرب  رد  نیقفتم  ناهدـنامرف  لاـس  ناـمه  رد  دـش و  میلـست  طرـش  دـیقالب و  دوخ  ناریو 
ياکیرما هدحتم  کلامم  هسنارف و  ناتسلگنا و  یلاغـشا  یحاون  زا  یبرغ  ناملآ  لاردف  يروهمج  دش . میـسقت  ازجم  يروهمج  ود  هب  ناملآ 

. دوب نیقفتم  یلاع  تئیه  کی  تراظن  تحت  دش و  لیکشت  یناملراپ  یسارکومد  تموکح  اب  یلامش 
دش و میسقت  هقطنم  جنپ  هب  دمآرد و  يروهمج  تروص  هب  رگید  راب  شیرتا  دندرک و  لاغـشا  ار  شیرتا  نیقفتم  لاس 1945 م . رد  شیرتا :
هب ات 1955  حلص  نامیپ  داقعنا  یبرغ  لود  يوروش و  نیب  یساسا  تافالتخا  لیلد  هب  یلو  دش ، هتخانش  امسر  شیرتا  تلود  لاس 1946  رد 

. دندرک كرت  ار  اجنآ  یجراخ  ياهورین  لاس  نامه  ربتکا  رد  داتفا و  ریخأت 
لمع هب  نوبروب  هلسلس  تدوع  يارب  یمادقا  لاس 1960  ات  یلو  درک ، مالعا  یتنطلس  ار  ایناپسا  تموکح  وکنارف  لاس 1947 م . رد  ایناپسا :
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. تشاذگاو شکارم  سیسأتلا  دیدج  تلود  هب  ار  ایناپسا  شکارم  دوخ  قباس  هیامحلا  تحت  لاس 1958  رد  درواین و 
لاس 1948 رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  هتـشر  یلتا  تنملک  تسایر  هب  يرگراک  تلود  دش . میلـست  ناملآ  لاس 1945 م . رد  ناتسلگنا :

. درک حاتتفا  ار  ناهج  ایناتیرب و  ياهتسه  يورین  هناخراک  نیلوا  تبازیلا  هکلم  لاس 1956  رد  تشادرب . تسد  ناتسودنه  زا  ایناتیرب 
. دنکیم تنطلس  ناتسلگنا  رد  نونکات  لاس 1952  زا  تبازیلا  هکلم 

درک و بوصنم  يریزوتسخن  هب  ار  « 1  » ویلگوداب درک و  لزع  ار  ینیلوسوم  ایلاتیا  هاشداپ  موس  لـئوناما  روتکیو  لاس 1943 م . رد  ایلاتیا :
ناونع هب  ار  ایلاتیا  نیقفتم ، داد و  گنج  نالعا  ناملآ  هب  لاس 1943  ربتکا  رد  ویلگوداب  تلود  دومن . نیقفتم  میلست  ار  ایلاتیا 

______________________________

 . Badoglio (. 1)
607 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

روتکیو هک  دیشکن  یلوط  درک و  افعتسا  ویلگوداب  تلود  لاس  نیمه  رد  درک . طوقس  لاس 1944  رد  مر  دنتخانش . ناملآ  دض  رب  دربن  مه 
لاس 1946 مودنارفر  هجیتن  رد  دش . یفعتـسم  تنطلـس  زا  دوخ  داد و  مود  « 1  » وتربموا دوخ  رسپ  هب  ار  تنطلـس  ایلاتیا  هاشداپ  موس  لئوناما 
زا ایلاتیا  تارمعتسم  لاس 1947  حلص  هماندهع  دافم  بجوم  هب  دش . دیعبت  لاغترپ  هب  وتربموا  دمآرد و  يروهمج  کلامم  فیدر  رد  ایلاتیا 

. دش جراخ  شفرصت 
نکیل دـیدرگ ، دازآ  نیقفتم  طسوت  لاس 1945  رد  دـندرک و  لقتنم  ناملآ  هب  ار  کیژلب  هاـشداپ  موس  دـلوپوئل  لاس 1944 م . رد  کیژلب :

درک و راذگاو  نئودوب  دوخ  گرزب  رسپ  هب  ار  یتنطلـس  تارایتخا  تهج  نیمه  هب  دش . هجاوم  يدایز  ياهتفلاخم  اب  کیژلب  هب  وا  تعجارم 
لیکـشت ار  سکولنب  فورعم  هیداحتا  گروبمازکول  دـنله و  کـیژلب و  لاس 1947 م . رد  درک . افعتسا  تنطلـس  زا  امـسر  لاس 1951  رد 

. دیدرگ یلامش  کیتنالتآ  نامزاس  ياضعا  زا  یکی  کیژلب  لاس 1949  رد  دنداد و 
بیان دیـسر و  تنطلـس  هب  موس  سیروب  شردپ  زا  دعب  1946 م ). - 1943  ) تسا مود  نومیس  نامزنیا  رد  ناتـسراغلب  هاشداپ  ناتـسراغلب :

لاس 1944 م. رد  دش . نیعم  وا  يارب  هنطلسلا 
. دیدرگ دیعبت  سپس  دوب . هاش  امسا  دش  وغل  یتنطلس  میژر  هک  لاس 1946  ات  یلو  دندرک  لاغشا  ار  ناتسراغلب  اهسور 
. تسویپ یلامش  کیتنالتآ  نامیپ  هب  لاس 1949 م . رد  هک  تسا  رازالاس  نامزنیا  رد  لاغترپ  روهمج  سیئر  لاغترپ :

میـسقت یکاولـسا  و  دـندوب ، کچ  هسره  نینکاـس  هک  يزلیـس ، يواروم ، يازاـستالایا ، هب  لاس 1942 م . رد  یکاولـسکچ  یکاولـسکچ :
، شنب تسا . روشک  نیا  روهمج  سیئر  نیمود  نیلوا و  ینعی  شنب  کـیرازام و  ياهیراکادـف  نوهرم  یکاولـسکچ  روشک  داـجیا  دـیدرگ .

نامه رد  درک و  كرت  ار  یکاولـسکچ  نیمزرـس  لاس 1945  رد  خرـس  شترا  درک . يریگهرانک  لاس 1948  یتسینومک  ياـتدوک  زا  سپ 
. دیدرگ شنب  نیشناج  دلاوتوگ  لاس 

ناملآ نایهاپـس  طسوت  كرامناد  لاغـشا  زا  دعب  هک  1944 م ). - 1912  ) تسا مهد  نایتسیرک  نامزنیا  رد  كرامناد  هاـشداپ  كراـمناد :
شلزنم رد  لاس 1943 م . زا  دشن و  میلست  يو 

______________________________

 Umberto (. 1)
608 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

. درک عطق  كرامناد  اب  ار  شطابترا  دوب ، كرامناد  دحتم  هک  دنلسیا  لاس 1944  رد  دوب . رظن  تحت 
رارق دنداد و  لیکـشت  یـسنارفنک  هیـسور  ناتـسلگنا و  یلامـش و  ياکیرما  هدحتم  کلامم  هجراخ  روما  يارزو  لاس 1943 م . رد  هیـسور :

. دننک مادقا  دحتم  للم  نامزاس  لیکشت  يارب  هک  دنتشاذگ 
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نیناگلوب وا  زا  سپ  دـش و  باـختنا  1955 م ). - 1953  ) يوروش ریزوتسخن  ناونع  هب  فوکنلاـم  تشذـگرد و  لاس 1953  رد  نیلاتـسا 
. دش يوروش  ریزوتسخن  لاس 1958  رد  فچشورخ  يو  زا  سپ  دیسر و  يریزوتسخن  ماقم  هب  1958 م ). - 1955)

. دـندرک لاغـشا  ار  یناـمور  يوروش ، ياوق  لاـس 1944 م . رد  1947 م ). - 1940  ) تسا لیئاخیم  نامزنیا  رد  یناـمور  هاـشداپ  یناـمور :
. دش رارقرب  ینامور  رد  يروهمج  میژر  لاس 1947  رد  دش و  میلست  لیئاخیم 

نایاش کـمک  نیقفتم  هب  یناـهج  گـنج  ودره  رد  هک  1950 م ). - 1907  ) درکیم تنطلـس  مجنپ  واتـسوگ  دئوس  رد  نامزنیا  رد  دئوس :
لیان یـسارکومد  تفرـشیپ  يداصتقا و  تایقرت  هب  دئوس  واتـسوگ ، تنطلـس  نارود  رد  تشاد . هاگن  فرطیب  گنج  رد  ار  دئوس  اما  درک ،

. تسشن تنطلس  هب  1973 م ). - 1950  ) مشش واتسوگ  شرسپ  يو  زا  دعب  دمآ .
تسایر هب  یـشیو  تموکح  رارقتـسا  اب  مود  یناهج  گنج  رد  هک  تسا  « 1  » نربول هسنارف  موس  يروهمج  روـهمج  سیئر  نیرخآ  هسنارف :

. دش مورحم  دوخ  تارایتخا  همه  زا  نتپ  لاشرام 
. تشاد هدهع  هب  ار  هسنارف  تلود  تسایر  1944 م ). - 1940  ) نتپ لاشرام  نامزنیا  رد 

لگود لراش  لارنژ  رادوریگ  نیا  رد  تشذگرد . نادـنز  رد  وا  یلو  درک ، گرم  هب  موکحم  تنایخ  مرج  هب  ار  وا  يرتسگداد  یلاع  ناوید 
لارنژ تلود  ناملآ ، تسد  زا  لاس 1944 م . رد  هسنارف  صالختـسا  زا  سپ  درک . نالعا  ناملآ  لباقم  رد  ار  دازآ  هسنارف  تمواقم  ندنل  زا 
مراهچ يروهمج  تقوم  تسایر  هب  ارآ  قافتا  هب  لگود  يرام  فزوژ  هردـنآ  لراش  لاس 1945  ربماون  رد  دـش و  لقتنم  سیراپ  هب  لگود 

رد ار  شترا  يو  دایز  ذوفن  تیصخش و  درک . راک  هب  عورش  مجنپ  يروهمج  روهمج  سیئر  ناونع  هب  لگود  لاس 1959  رد  دش . باختنا 
______________________________

 . Lebrun (. 1)
609 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

تسایس زا  لگود  يریگهرانک  لاس 1969  رد  هسنارف  هعقاو  نیرتمهم  تخاس . دحتم  ریازجلا  رد  یماظنریغ  یماظن و  ياهـشروش  یبوکرس 
نیمه هب  درواین . تسد  هب  قفاوم  يارآ  نکیل  تشاذگ ، مودنارفر  هب  ار  انس  سلجم  حالـصا  هلئـسم  يو  هک  دوب  نیا  مه  رما  نیا  تلع  دوب .

لاس رد  يو  تشذگرد  زا  دعب  دـش . باختنا  هسنارف  يروهمج  تسایر  هب  « 1  » ودیپموپ لاس 1969  رد  درک و  افعتسا  دوخ  تمـس  زا  تلع 
. دش هدیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  « 2  » نتسد راکسیژ  يرلاو   1974

. دش نیقفتم  طرشالب  میلست  دنالنف  لاس 1944 م . رد  دنالنف :
دحتم رگراک  تسینومک  بزح  تسد  هب  ناتسهل  لاس 1947  ات  دوب . اهیوروش  فرصت  رد  ناتـسهل  كاخ  مامت  لاس 1945 م . رد  ناتسهل :
لماـک لرتنک  پچ  حاـنج  ياهتـسیلایسوس  اهتـسینومک و  لاـس 1947  زا  دـشیم . هرادا  دـندرکیم ، يوریپ  يوروـش  ياهتـسینومک  زا  هـک 

دننام ینامزاس  لاـس 1952  رد  دـمآرد و  يوروش  رادـم  لـخاد  رد  قلخ  يروهمج  تروص  هب  ناتـسهل  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  تموـکح 
. تسویپ وشرو  هدهاعم  هب  لاس 1955  رد  درک و  ادیپ  يوروش  نامزاس 

تلع نیمه  هب  دنک . تیامح  دوخ  يدوهی  نادنورهش  زا  دشکب و  رانک  گنج  زا  هک  دمآرب  ددص  رد  ناتـسراجم  نامزنیا  رد  ناتـسراجم :
ار ناتسراجم  يوروش  هیسور  نایهاپس  هلیسو  هب  لاس  نامه  ربتکا  رد  هک  دندرک  لاغشا  ار  ناتسهل  كاخ  سرام 1944  رد  ناملآ  ياهورین 

دادعت دوب ، هدیناسر  مه  هب  هک  یتردق  اب  تسینومک  بزح  لاس 1948  رد  دش و  رارقرب  يروهمج  تموکح  لاس 1946  رد  دندرک . كرت 
مالعا ناتسراجم  قلخ  يروهمج  لاس 1949  رد  تفرگ و  تسد  رد  ار  روشک  لـماک  لرتنک  درک و  فیقوت  ار  یـسایس  ناربهر  زا  يداـیز 

رد شزکرم  هک  یتـسینومک  دـض  بـالقنا  کـی  لاـس 1956  رد  تسوـیپ . وـشرو  ناـمیپ  ناـمزاس  هب  ناتـسراجم  لاـس 1955 م . رد  دـش .
زا درک و  جراخ  وشرو  نامیپ  زا  ار  ناتـسراجم  دوب ، يدون  هرمیا  نآ  ریزوتسخن  هک  یفـالتئا  تلود  کـی  دـش . بوکرـس  دوب ، تسپادوب 
داد لیکشت  یتلود  يدون ، هرمیا  تلود  لباقم  رد  راداک  شونای  مان  هب  يو  هنیباک  يارزو  زا  یکی  نکیل  تساوخ . يرای  دحتم  للم  نامزاس 
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کمک يوروش  ریهامج  داحتا  زا  و 
______________________________

 . Pompido (. 1)
 . Giscard destan (. 2)

610 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ریگتـسد و ار  وا  هنیباک  يارزو  زا  يدادـعت  يدون و  هرمیا  دـندرک و  بوکرـس  ار  بـالقنا  یمحریب  تیاـهن  رد  يوروش  نایهاپـس  دـیبلط .

. دندرک مادعا 
لاغشا 1945 م ). - 1940  ) لاس زا  ار  ژورن  اهناملآ  هک  ینامز  رد  1957 م ). - 1905  ) تسا متفه  نوکاه  نامزنیا  رد  ژورن  هاشداپ  ژورن :

وا نیـشناج  مجنپ  فالوا  شرـسپ  يو  زا  دعب  تفرگ و  رارق  دوب ، هدش  لیکـشت  ندـنل  رد  هک  یتقوم  تلود  کی  سأر  رد  نوکاه  دـندرک ،
. دش

تشگزاب و دنله  هب  ناتـسلگنا  زا  انیملهلیو  هکلم  لاس 1945 م . رد  1948 م ). - 1890  ) تسا انیملهلیو  هکلم  نامزنیا  رد  دنله  هاش  دـنله :
. درک افعتسا  انایلوژ  شیوخ  رتخد  عفن  هب  شتنطلس  لاس  نیمهاجنپ  مسارم  يرازگرب  زا  سپ  لاس 1948  رد 

يوالـسگوی ناسـسؤم  سلجم  هک  لاـس 1945 م . رد  1945 م ). - 1934  ) تسا مود  رطپ  نامزنیا  رد  يوالـسگوی  هاـشداپ  يوالـسگوی :
دندمآرد و هدناشنتسد  ياهروشک  تروص  هب  يوالـسگوی  ناتـسبرص و  دیدرگ و  علخ  تنطلـس  زا  يو  درک ، مالعا  يروهمج  تموکح 

یهدـنامرف تـحت  يوالـسگوی  یماـظن  ياوـق  رادوریگ  نـیمه  رد  هـک  دـندرک  میـسقت  دوـخ  نـیب  ار  يوالــسگوی  كاـخ  هـیقب  ناـمجاهم 
رد درک و  هبلغ  وـتیت  لاس 1943  رد  ماجنارـس  هک  دندیگنج  رگلاغـشا  ياوق  هیلع  ینیـسحت  لباق  يراکادف  يرادیاپ و  اب  وتیت  چـیوولیئاخیم 

. دندنار نوریب  ار  ناملآ  ياهورین  وتیت  قافتا  هب  نیقفتم  ياوق  لاس 1944 
تسد رد  تردق  المع  نکیل  دش ، سیسأت  دنتشاد  يراتخمدوخ  هک  يروهمج  شش  يوالـسگوی  رد  لاس 1964  یساسا  نوناق  بجوم  هب 
زورب تلع  هب  لاـس  نـیا  رد  یلو  دوـب ، رارقرب  لاس 1948  ات  يوروش  ریهامج  داـحتا  اـب  يوالـسگوی  طاـبترا  دوب . تسینومک  بزح  وتیت و 

رد هک  تشاد  مالعا  وتیت  لاـس  ناـمه  رد  دـش . جارخا  مرفنیمک  زا  يوالـسگوی  يوروش ، يوالـسگوی و  تسینومک  بازحا  نیب  فـالتخا 
. دهد لیکشت  اهتلم  يربارب  لالقتسا و  هب  هجوت  اب  یناکلاب  هیداحتا  کی  تسا  ددص 

لاس 1946 م. رد  هک  1947 م ). - 1935  ) تسا مود  ژرژ  نامزنیا  رد  نانوی  هاش  نانوی :
لوا لوب  نیشناج  رسپ و  داد . همادا  دوب ، هدش  عورش  لوا  لوب  شنیشناج  ردارب و  نامز  رد  هک  اهتـسینومک  اب  گنج  هب  تشگرب و  نانوی  هب 

رد 1973 م ). - 1965  ) تسا مود  نیتناتسنک 
611 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

يور هک  يددعتم  ياههنیباک  دـعب  هب  نیا  زا  درک و  رانکرب  دوب ، شترا  رب  طلـست  بلاط  هک  ار  « 1  » وئردناپاپ ژرژ  ریزوتسخن  لاس 1966 
تسد هب  تردق  لاس 1967  رد  دش . هجاوم  دندوب ، وئردناپاپ  رادفرط  اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  هک  سلجم  يالکو  ياهتفلاخم  اب  دـندمآ  راک 
روشک زا  جراخ  هب  راچان  تفاین و  یقیفوت  اـما  درک ، ماـیق  ناـیماظن  تموکح  هیلع  نیتناتـسنک  لاـس  ناـمه  رد  داـتفا و  ناـیماظن  زا  یهورگ 

کی یغلم و  ار  یتنطلـس  تموـکح  درک . تبحـص  نیتناتـسنک  هیلع  رب  ییوـیدار  ینارنخـس  کـی  رد  وئردـناپاپ  لاـس 1973  رد  تخیرگ .
نانوی تموکح  دـش ، رازگرب  لاس  نامه  هک  یمودـنارفر  رد  درک و  مالعا  دوب ، نآ  تقوم  روهمج  سیئر  شدوخ  هک  یناملراپ  يروهمج 

. تخانش لاس 1981  ات  نآ  روهمج  سیئر  ار  وئردناپاپ  يروهمج و  ار 

اکیرما
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نورپ وگنیمود  ناوخ  لاس 1946  رد  داد . گنج  نالعا  روحم  ياهروشک  هب  نیتناژرآ  لاس 1945 م . رد  مود  یناهج  گنج  رد  نیتناژرآ :
زا یــضعب  تفلاـخم  اـب  یلو  درک ، تموـکح  يدـالیم  لاـس 1955  اـت  تردـق  لاـمک  رد  نورپ  دـش . باـختنا  يروـهمج  تساـیر  هـب  « 2»

اـماناپ و راپـسهر  سپـس  تخیرگ و  هئوگاراـپ  هب  درک و  طوقـس  شتلود  یماـظن  ياـتدوک  هجیتـن  رد  دـش . هجاوـم  يرگراـک  ياـهنامزاس 
هب وروبمارآ  ورذپ  لارنژ  لاس  نامه  ربماون  رد  نکیل  تفرگ ، تسد  هب  ار  تردق  يوران  لارنژ  نورپ ، زا  دـعب  دـیدرگ . گینمود  يروهمج 

. دیسر تردق 
بکرم یلم  ياروش  کی  دـش و  یغلم  يروهمج  تسایر  ماـقم  یمومع ، يارآ  بجوم  هب  هئوگورا  روشک  رد  لاس 1952 م . رد  هئوگورا :

باـختنا ناگدـنیامن  انـس و  نیـسلجم  ینعی  یمومع  عمجم  فرط  زا  راـبکی  لاـس  راـهچ  ره  اروش  نیا  دـیدرگ و  نآ  نیـشناج  رفن  هس  زا 
. دوشیم

. داد گنج  نالعا  روحم  ياهتلود  هب  يویلوب  لاس 1943 م . رد  يویلوب :
رد 1948 م ). - 1940  ) تسا « 3  » وینیخیا وگینیروم ، نامزنیا  رد  هئوگاراپ  روهمج  سیئر  هئوگاراپ :

______________________________

 . Jorj Papandreu (. 1)
 . Xuan Domingo Peron (. 2)

 . Ixinio Morinigo (. 3)
612 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اتدوک کی  اب  ماجنارـس  تخاس . رارقرب  یماظن  يروتاـتکید  نآ  ياـج  هب  درک و  فقوتم  ار  یـساسا  نوناـق  يارجا  دوخ  يرادـمامز  نارود 
. دربیم رس  هب  نیتناژرآ  رد  دیعبت  تلاح  هب  سپ  نآ  زا  دش و  طقاس 

. درکیم تموکح  يروتاتکید  میژر  اب  هک  تسا  « 1  » تینابیا سولرک  یلیش ، نامزنیا  روهمج  سیئر  یلیش :
هلسلس کی  يو  يرادمامز  نارود  رد  1964 م ). - 1958 . ) تسا « 2  » سوئتامزپول وفلودا  نامزنیا  رد  کیزکم  روهمج  سیئر  کـیزکم :

يروهمج تساـیر  هب  « 3  » سادوا سایدوواتـسوگ  يو  زا  دـعب  تفرگ . تروـص  کـیزکم  رد  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـساسا  تاحالـصا 
«5  » ولیترپ زپول  هسوخ  لاس 1976 م . ربماسد  رد  « 4  » سراولآ ایروچا  سپول  لاس  ناـمه  رد  يو  زا  دـعب  1970 م ). - 1964  ) دش باختنا 

. دندش باختنا  يروهمج  تسایر  هب  يرگید  زا  دعب  یکی 
رد ار  اـکیرما  هک  تسا  یـسک  1945 م ). - 1933  ) تسا تلوزور  نامزنیا  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  یلامـش : ياکیرما  هدـحتم  کـلامم 

. دوریم رامش  هب  گنج  نیا  رد  حتف  مهم  لماوع  زا  یکی  داد و  تکرش  یناهج  مود  گنج 
هب يو  گرم  زا  سپ  تشاد و  هدـهع  رب  ار  تلوزور  تنواـعم  هک  تـسا  « 6  » نمورت اکیرما  هدـحتم  کـلامم  روهمج  سیئر  نیموس  یس و 
هب یمتا  بمب  هلیـسو  هب  یکازاکان  امیـشوریه و  ياهرهـش  یماظنریغ  هانگیب  مدرم  راتـشک  1952 م ). - 1945 . ) دیـسر يروهمج  تسایر 

. تخاس دقعنم  ار  یلامش  کیتنالتآ  نامیپ  لاس 1942 م . رد  تفرگ . تروص  وا  روتسد 
یهدنامرف تمـس  یناهج  مود  گنج  رد  هک  1961 م ). - 1953  ) تسا رواهنزیآ  اکیرما  هدـحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمراـهچ  یس و 

1963 - 1961  ) يدنک ناج  اکیرما ، هدحتم  کلامم  روهمج  سیئر  نیمجنپ  یس و  تشاد . هدهع  هب  یلامـش  ياقیرفا  رد  ار  نیقفتم  شترا 
لاس 1961 م. یتاباختنا  تازرابم  رد  دش  ییایرد  يورین  دراو  مود  یناهج  گنج  رد  تسا . م ).

______________________________

 . Karlosibaniet (. 1)
 . Adolfo Lopez Mateos (. 2)
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 . Gustavodias Odas (. 3)
 . Echeverria Alvarez (. 4)

 . Xose Lopes Portilyo (. 5)
 . Haryes Truman (. 6)

613 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
. تسا هدیسر  ماقم  نیا  هب  هک  تسا  یکیلوتاک  بهذم  وریپ  نیلوا  دیـسر . يروهمج  تسایر  هب  یگلاس  نس 43  رد  دش و  زوریپ  نسکین  رب 
رد هک  دـندرک  یفرعم  دـلاوسا  يوراه  ار  وا  لتاق  دیـسر . لتق  هب  دوب ، هدـش  راوس  يزابور  لیبموتا  رب  سالاد  رد  هک  لاس 1963  ربماون  رد 
زا اکیرما  رد  هک  نیلکاژ  مان  هب  يدـنک  رـسمه  لاحرههب  دـش . هتـشک  یبور  کج  ماـن  هب  رادهراـباک  کـی  طـسوت  سـالاد  ینابرهـش  هرادا 

، دوب ياهناسفا  راشرـس  تورث  ياراد  هک  « 1  » سیسانوا ستارکوس  لتوتـسیرا  اب  يدالیم  لاس 1968  رد  دوب ، رادروخرب  يداـیز  تیبوبحم 
. درک جاودزا 

-1963  ) تفرگ تسد  رد  ار  روما  ماـمز  دوشیم ، بوسحم  روهمج  سیئر  نیمـشش  یـس و  هک  نسناـج  ندـنیل  وا  نواـعم  يدـنک  زا  دـعب 
لاس 1968 م. رد  يو  زا  دعب  1968 م ).

-1968  ) دـش باختنا  يروهمج  تساـیر  هب  دوب ، هاوخیروهمج  بزح  دزماـن  تسا و  روهمج  سیئر  نیمتفه  یـس و  هک  نسکین ، دراـچیر 
يروهمج اب  ار  اکیرما  هدـحتم  کلامم  طباور  ات  درک  شـشوک  لوا  هرود  رد  دـش . باختنا  زین  راب  نیمود  يارب  لاس 1974  رد  1974 م ).

ار هنیمز  گنوت  هستوئام - اب  يو  تارکاذـم  دـش و  نیچ  مزاع  لاس 1972  هیروف  رد  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـیامن . هنـسح  نیچ  قلخ 
توا رد  وا  يافعتـسا  ببـس  یمومع  راکفا  راشف  تیگرتاو و  يارجاـم  تخاـس . هداـمآ  اـکیرما  نیچ و  نیب  یـسایس  طـباور  يرارقرب  يارب 

. تفرگ ار  وا  ياج  تسا . روهمج  سیئر  نیمتشه  یس و  هک  دروف  دلارج  شنواعم  دش و   1974
يدرف هک  روکناـبت  وـلومور  تساـیر  هب  دـندوب ، نت  تفه  نآ  ياـضعا  هـک  یماـظن  هـتیمک  کـی  ـالئوزنو  رد  لاس 1945 م . رد  ـالئوزنو :

، نوناق نیا  رد  رابنیلوا  يارب  دیدرگ و  میظنت  يدیدج  یساسا  نوناق  لاس 1947  رد  دیدرگ . لیکشت  دوب ، تسینومک  دض  بلطحالصا و 
هب لاس  ناـمه  رد  یلو  دـش ، باـختنا  يروهمج  تساـیر  هب  « 2  » ولمور سوگیاـگ  لاس 1948  رد  دـش . ینیبشیپ  روهمج  سیئر  باـختنا 

یماظن قلطم  يدادبتسا  میژر  تفرگ و  تسد  رد  ار  تردق  « 3  » تنمیخ سوکرام  درک و  طوقس  شتموکح  یماظن  ياتدوک  کی  هطـساو 
تموکح یمومع ، شروش  رثا  رب  لاس 1958  هیوناژ  رد  هک  دیشکن  یلوط  دش . امرفمکح  الئوزنو  رد 

______________________________

 . Aristotl Socrates Onasis (. 1)
 . Romulo Gayegos (. 2)

 . Markoperes Ximent (. 3)
614 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

اههدوت تیاضر  مدع  اب  لاس 1960  رد  دش . باختنا  يروهمج  تسایر  هب  روکناتب  ولمور  و  دـش . نوگنرـس  تنمیخ  سوکرام  يروتاتکید 
. دش باختنا  يروهمج  تسایر  هب  « 1  » ینوئل لوئار  لاس 1963  رد  درک و  طوقس  مه  يو  تموکح  لاس 1962  رد  ماجنارس  دش و  هجاوم 

سرپ سردنا  سولراک  لاس 1973  رد  يو  زا  دعب  دش و  هدیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  « 2  » اردلاک لئافار  رتکد  لاس 1968  تاباختنا  رد 
نهآ تفن و  هلمج  زا  الئوزنو  مهم  عیانـص  ندرک  یلم  هب  ار  دوخ  لیامت  لاس 1974  رد  دیـسر و  يروهمج  تسایر  هب  تارکومد  بزح  زا 

. درک مالعا 
تحاسم دهدیم . لیکشت  ار  « 3  » نکینیمود يروهمج  رگید  تمسق  دراد و  رارق  گرزب  لیتنا  ریازجلا  عمجم  زا  یتمسق  رد  یتیئاه  یتیئاه :
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. تفای لالقتسا  لاس 1840 م . رد  دوب . هسنارف  تیمکاح  تحت  ینامز  یتیئاه  تسا . عبرم  رتمولیک  رازه  زا 27  شیب  نآ 
لاس رد  یلو  1950 م ). - 1946  ) تسا « 4  » همیتسا هشرامود  دش ، باختنا  یتیئاه  يروهمج  تسایر  هب  هک  یتسوپهایـس  نیلوا  نامزنیا  رد 

راولگام لوپ  لاس ، نامه  رد  يو  ياج  هب  دـش و  علخ  دوخ  ماقم  زا  دوب ، هدرک  باختنا  ار  يو  هک  يرفن  هس  تئیه  ناـمه  طـسوت  1950 م .
نآ رد  ناوج  نارـسفا  هک  نایوجـشناد  تضهن  رثا  رب  ماجنارـس  دوب . راوتـسا  يروتاتکید  میژر  رب  يو  تموکح  ساـسا  دـش . هدـیزگرب  « 5»

، تفرگ ار  وا  ياـج  هیلاود  هسنارف  درک و  افعتـسا  راولگاـم  لـپ  یمومع ، باـصتعا  نتـسویپ  عوـقو  هب  نیا  رب  اـفاضم  دنتـشاد و  یمهم  مهس 
دوخ رـسپ  شگرم  زا  شیپ  دش و  رمعلا  مئاد  يو  يروهمج  تسایر  تدـم  لاس 1964 م . یـساسا  نوناق  بجوم  هب  و  1971 م ). - 1957)

. درک نییعت  ینیشناج  هب  ار  هیلاود  دولک  ناژ 
نایاپ
______________________________

 . Raul Leoni (. 1)
 . Rafael Kaldera (. 2)

 . Dominikaine (. 3)
 . Dumarse Estime (. 4)

 . Pol Magluar (. 5)
615 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

عبانم تسرهف 

رایخالا ةریاسم  رابخالا و  ةرماسم  دمحم . نبا  دومحم  یئارسقآ ، . 1
ش. نارهت 1336 ه . يرصان ، تاداس  مامتها  هب  هدکشتآ ، کیب . یلعفطل  یلدگیب ، رذآ  . 2

. مود لوا و  تمسق  يدوهرف ، ناخ  نیسح  ازریم  همجرت  مهدزون ، نرق  خیرات  كازیا . لوژ  هلامربلآ و  . 3
. نامداش ناخ  نیدلا  رخف  دیس  همجرت  دیدج ، نورق  خیرات  .-. 4
. ریژه ناخ  نیسحلا  دبع  ازریم  همجرت  یطسونورق ، خیرات  .-. 5

. ناریا بتک  تاراشتنا  پاچ و  تکرش  نارهت ، دلج ،  32 نارگید .)  ) تلاح و مساقلا  وبا  همجرت  لماک ، نیدلا . زع  ریثا ، نبا  . 6
ش. 1320 ه . رواخ ، هلالک  نارهت ، دلج ، ود  لابقا ، سابع  حیحصت  هب  ناتسربط ، خیرات  نیدلا . ءاهب  رایدنفسا ، نبا  . 7

رصم 1923 م. هیمالسالا ، لودلا  هیناطلسلا و  بادا  یف  يرحفلا . یئابطابط  نبا  یلع  نبا  دمحم  یقطقطلا ، نبا  . 8
1903 م. کیزپیال ، ءامکحلا ، خیرات  نیدلا . لامج  یطفقلا ، نبا  . 9

. ددجت اضر  همجرت  تسرهفلا ، جرفلا . وبا  میدنلا ، نبا  . 10
616 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ش. 1359 ه . باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، دلج ، ود  دحوم ، یلع  دمحم  همجرت  همانرفس ، هطوطب . نبا  . 11
ش. 1343 ه . زاریش ، يزورهب ، ششوک  هب  همانسراف ، یخلب . نبا  . 12

. هینالعلا رومالا  یف  هینالعلا  رماوالا  دمحم . نب  ییحی  نیدلا  رصان  یبیب ، نبا  . 13
. توریب مظتنملا ، باتک  جرفلا . وبا  نیدلا  لامج  يزوج . نبا  . 14

ش. 1345 ه . ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت ، ءافش ، رفعج  رتکد  همجرت  کلامملا ، کلاسم  مساقلا . وبا  لقوح ، نبا  . 15
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ق. 1306 ه . ندیل ، کلامملا ، کلاسملا و  هللا . دبع  هب ، دادرخ  نبا  . 16
ش. نارهت 1345 ه . يدابانگ ، نیورپ  همجرت  همدقم ، نیدلا . یلو  نودلخ ، نبا  . 17

ش. نارهت 1284 ه . نایعالا ، تایفو  دمحم . نیدلا  سمش  ناکلخ ، نبا  . 18
. ولناجارق رتکد  همجرت  هسیفن ، قالعالا  یلع . هتسر ، نبا  . 19

1890 م. توریب ، لودلا ، رصتخم  خیرات  سویروگیرگ . يربع ، نبا  . 20
ش. 1320 ه . باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، یتاجن ، یلع  دمحم  همجرت  رودقملا ، بئاجع  نیدلا . باهش  هاشبرع ، نبا  . 21

ش. 1327 ه . نارهت ، ییابطابط ، لضفلا  وبا  همجرت  همانرفس ، نالضف . نبا  . 22
ش. 1317 ه . فراعم ، ترازو  نارهت ، راینمهب ، دمحا  حیحصت  هب  قهیب ، خیرات  نسحلا . وبا  قدنف ، نبا  . 23

. فراعملا دمحم . وبا  يرونید ، هبیتق  نبا  . 24
. یتانئاک مامتها  هب  ممالا ، براجت  یلع . وبا  هیوکسم ، نبا  . 25

ش. 1321 ه . ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت ، یتیآ ، دیمحلا  دبع  همجرت  نادلبلا ، میوقت  دیوملا . کلملا  ءادفلا ، وبا  . 26
ش. 1327 ه . باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، راشفا ، جریا  مامتها  هب  کلامملا ، کلاسم  قحسا . وبا  يرختسا ، . 27

ش. 1296 ه . نارهت ، 1849 م . یئبمب ، يردان ، ياشگناهج  ناخیدهم . ازریم  يدابآرتسا ، . 28
، نارهت يدیهش ، رفعج  دیس  حیحصت  هب  يردان ، هرد  ناخیدهم . ازریم  يدابآرتسا ، . 29

617 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ش. 1341 ه . نارهت ، هاگشناد 

ش. 1340 ه . يروطالف ، داوج  همجرت  یمالسا ، نورق  نیتسخن  رد  ناریا  خیرات  دلوترب . رلوپشا ، . 30
ش. 1338 ه . نارهت ، هاگشناد  نارهت ، ماما ، مظاک  دمحم  یشاوح  حیحصت و  تانجلا ، تاضور  نیدلا . نیعم  يرارفشا ، . 31

ق. 1340 ه . نیلرب ، ءایبنالا ، ضرالا و  كولملا  ینس  خیرات  هزمح . یناهفصا ، . 32
ش. 1313 ه . نارهت ، ناریا ، لصفم  خیرات  سابع . لابقا ، . 33

ش. راوز 1353 ه . نارهت ، يدیعس ، رغصا  یلع  همجرت  همانرفس ، تسنرا . تسنروا  . 34
ش. 1353 ه . نارهت ، دلج ، ود  زرواشک ، میرک  همجرت  همانناتسکرت ، چیووریمیدالو . یلیساو  دلوتراب ، . 35

ش. 1340 ه . یلم ، راثآ  نمجنا  نارهت ، ییامغی ، بیبح  مامتها  هب  يریرح ، رغصا  یلع  همجرت  هاش ، ردان  بیبط  ياههمان  يرداپ . نزاب ، . 36
ش. 1344 ه . انیس ، نبا  نارهت ، ثیل ، بوقعی  میهاربا . يزیراپ ، یناتساب  . 37

ش. 1341 ه . نارهت ، راشفا ، جریا  ششوک  هب  يدیفم ، عماج  نیدلا . مجن  یقفاب ، . 38
1862 م. - 1860 فونرژ ، فوش ، یمایلو  پاچ  دلج ، ود  همانفرش ، نیدلا . فرش  یسیلدب ، . 39

ش. 1351 ه . نارهت ، يردص ، نیسحمالغ  همجرت  يدعس ، ات  یئانس  زا  دراودا . نوارب  . 40
1948 م. رصم ، قرفلا ، نیب  قرفلا  روصنم . وبا  يدادغب ، . 41

1900 م. رصم ، نادلبلا ، حوتف  دمحا . يرذالب ، . 42
ش. 1342 ه . نارهت ، يدابانگ ، نیورپ  راهب و  ءارعشلا  کلم  مامتها  هب  يربط ، خیرات  همجرت  دمحم . یلع  وبا  یمعلب ، . 43

ش. 1348 ه . نارهت ، راعش ، رفعج  رتکد  ششوک  هب  باسنالا ، رباکالا و  خیراوت  یف  بابلالا  یلوا  ۀضور  خیرات  نامیلس . وبا  یتکانب ، . 44
. خیراوتلا تنیز  يزیربت . یضر  دمحم  هدنب ، . 45

، انیس نبا  تاراشتنا  تشرس ، اناد  ربکا  همجرت  هیقابلا ، راثآ  ناحیر . وبا  ینوریب ، . 46
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618 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ش. 1352 ه .

. یملع نارهت ، یمیرک ، نمهب  مامتها  حیحصت و  هب  خیراوتلا ، ماظن  نیدلا . رصان  يواضیب ، . 47
ش. نارهت 1324 ه . ضایف ، رتکد  ینغ و  رتکد  مامتها  هب  یقهیب ، خیرات  لضفلا . وبا  یقهیب ، . 48

ش. 1336 ه . رنه ، گنهرف و  ترازو  نارهت ، نایونزغ ، هملاید و  خیرات  سابع . زیورپ ، . 49
ش. 1357 ه . لین ، نارهت ، ینایب ، نیریش  همجرت  نالوغم ، يرس  خیرات  لپ . ویلپ ، . 50

ش. 1361 ه . یمزراوخ ، نارهت ، يرادناهج ، سواکیک  همجرت  همانرفس ، دراودا . كالوپ ، . 51
ش. 1311 ه . سلجم ، هعبطم  دلج ، هس  ناتساب ، ناریا  نسح . اینریپ ، . 52

ش. 1336 ه . يرون ، بارت  وبا  همجرت  همانرفس ، تسیتاب . ناژ  هینروات ، . 53
. یفلا خیرات  دمحا . الم  يوتت ، . 54

ش. 1325 ه . نارهت ، لابقا ، سابع  همجرت  اهتشاددای ، لزهرت . . 55
ش. 1310 ه . نارهت ، زیگنچ ، ات  زیورپ  زا  نسح . دیس  هدازیقت ، . 56

. سیراپ پاچ  مهریس ، سرف و  كولم  رابخا  ررغ  روصنم . وبا  یبلاعث ، . 57
ش. 1277 ه . رصم ، رهدلا ، همیتی  روصنم . وبا  .-، 58

1947 م. هرهاق ، یئودسلا ، نسح  مامتها  هب  نییبتلا ، نایبلا و  نامثع . ظحاج ، . 59
ش. 1325 ه . نارهت ، مالک ، رهاوج  یلع  همجرت  مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز . یجرج  . 60
ش. 1352 ه . یمزراوخ ، نارهت ، يریما ، رهچونم  همجرت  همانرفس ، ماهاربا . نسکج ، . 61

. هیوفصلا ۀضور  کب . ازریم  يدابانج ، . 62
1953 م. باجنپ ، هاگشناد  روهال ، یبیبح ، یحلا  دبع  حیحصت  هب  يرصان ، تاقبط  نیدلا . جارس  یناجزوج ، . 63

ش. 1337 ه . رواخ ، هلالک  نارهت ، ینیوزق ، دمحم  حیحصت  هب  دلج ، هس  اشگناهج ، خیرات  کلماطع . ینیوج ، . 64
ش. 1327 ه . یملع ، نارهت ، ون ، خیرات  ازریم . ریگناهج  . 65

. توریب نونظلا ، فشک  یفطصم . هفیلخ ، جاح  . 66
یلم 1351 ه. راثا  نمجنا  نارهت ، ینایب ، ابابناخ  رتکد  یـشاوح  همدقم و  اب  يدیـشر ، خـیراوتلا  عماوج  لیذ  نیدـلا . باهـش  ورباظفاح ، . 67

ش.
619 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 

ش. 1339 ه . انیس ، نبا  نارهت ، یمیرک ، نمهب  ششوک  هب  روباشین ، خیرات  هللا . دبع  وبا  يروباشین ، مکاح  . 68
ش. 1344 ه . ناهفصا ، هرکذت ، دمحم . نیزح ، . 69

ش. 1320 ه . نارهت ، برغ ، نادنمشناد  رظن  زا  مالسا  رغصا . یلع  تمکح ، . 70
1919 م. - 1909 ندیل ، ءابدالا ، مجعم  توقای . يومح ، . 71

. نینرقلا وذ  خیرات  هلا . لضف  رواخ ، . 72
ق. رصم 1329 ه . دادغب ، خیرات  دمحا . يدادغب ، بیطخ  . 73

ش. 1338 ه . لابقا ، نارهت ، یمیرک ، نمهب  ششوک  هب  دلج ، ود  خیراوتلا ، عماج  ینادمه . هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  . 74
. مولعلا حیتافم  هللا . دبع  وبا  یمزراوخ ، . 75
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ش. 1341 ه . دهشم ، دلج ، هس  خرف ، دومحم  مامتها  هب  یحیصف ، لمجم  نیدلا . حیصف  یفاوخ ، . 76
ش. 1345 ه . مایخ ، نارهت ، دلج ، هس  ریسلا ، بیبح  نیدلا . ثایغ  ریمدناوخ ، . 77

ش. نارهت 1317 ه . یسیفن ، دیعس  مامتها  هب  ارزولا ، روتسد  .-. 78
ق. 1284 ه . نارهت ، يرصان ، رابخالا  قیاقح  رفعج . یجومروخ ، . 79

ش. 1345 ه . نارهت ، دلج ، هس  بحاصم ، نیسحمالغ  رتکد  رظن  ریز  یسراف ، فراعملا  ةریاد  . 80
ش. 1346 ه . انیس ، نبا  نارهت ، هاشمزراوخ ، نیدلا  لالج  ناطلس  دمحم . یقایس ، ریبد  . 81

ش. 1327 ه . گربنتوگ ، نارهت ، یحم ، داوج  همانرفس ، راپساگ . لیوورد ، . 82
ش. 1335 ه . يروهط ، نارهت ، یماقممئاق ، ریگناهج  همجرت  همانرفس ، يرام . ناژ  كاژ  ناگرومد ، . 83

ش. 1351 ه . انیس ، نبا  نارهت ، دلج ، ود  راشفا ، يردص  نیسح  مامتها  هب  هیناطلس ، رثآم  قازرلا . دبع  یلبند ، . 84
ش. 1362 ه . ون ، رشن  نارهت ، یعیمس ، اضرمالغ  همجرت  همانرفس ، ایسراگ . ند  . 85

. دلج هدراهچ  نارهت ، هاگشناد  پاچ  همانتغل ، ربکا . یلع  ادخهد ، . 86
ش. 1346 ه . نارهت ، بابرا ، یحور  همجرت  ناتساب ، ناریا  لیئاخیم . فونوکاید ، . 87

620 ص : ناهج ، ياهروشک  اب  ناریا  یقیبطت  خیرات 
ش. 1345 ه . باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، زرواشک ، میرک  همجرت  دام ، خیرات  لیئاخیم . فونوکاید ، . 88

ق. 1330 ه . رصم ، پاچ  لاوطلا ، رابخا  هفینح . وبا  يرونید ، . 89
ش. 1342 ه . باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، یناردنزام ، دیحو  یلعمالغ  همجرت  ناردنزام ، همانرفس  یئول . نیسایه  ونیبار ، . 90

ش. 1337 ه . نارهت ، یقایس ، ریبد  دمحم  مامتها  هب  تاغللا ، ثایغ  نیدلا . ثایغ  يروبمار ، . 91
ش. 1332 ه . یملع ، نارهت ، لابقا ، دمحم  مامتها  هب  رودصلا ، تحار  رکب . وبا  يدنوار ، . 92

ش. 1357 ه . یبیج ، ياهباتک  نارهت ، يریشم ، دمحم  مامتها  هب  خیراوتلا ، متسر  مشاه . دمحم  امکحلا ، متسر  . 93
. نیعم دمحم  رتکد  همجرت  مالسا ، ات  زاغآ  زا  ناریا  نمشریگ . ر . . 94

ش. 1357 ه . کباب ، تاراشتنا  نارهت ، یئاون ، نیسحلا  دبع  حیحصت  هب  خیراوتلا ، نسحا  کیب . نسح  ولمور ، . 95
1921 م. هرهاق ، مالعا ، نیدلا . ریخ  یلکرز ، . 96

ش. 1347 ه . ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت ، مدقم ، دامتعا  یلقیلع  همجرت  ناریا ، ناتسنمرا و  رد  ترفاسم  نیلیمادنآریپ . ربوژ ، . 97
ش. 1346 ه . انیس ، نبا  نارهت ، یلضفت ، یقت  همجرت  مامتها و  هب  همانرفس ، نوسنلاس . . 98

. یعاد رخف  همجرت  دلج ، ود  ناریا ، خیرات  سرو . یلوم  سکیاس  . 99
. نیرهاطلا ۀضور  رهاط . دمحم  يراوزبس ، . 100

ق. نارهت 1327 ه . راجاق ، خیرات  لماک ، هرود  خیراوتلا ، خسان  یقت . دمحم  رهپس ، . 101
. تریح همجرت  مکلام ، ناجرس  خیرات  مکلام . ناجرس  . 102

ق. 1305 ه . یئبمب ، هرکذت ، هاشتلود . يدنقرمس ، . 103
ش. 1352 ه . يروهط ، نارهت ، ییاون ، نیسحلا  دبع  مامتها  هب  نیرحبلا ، عمجم  نیدعسلا و  علطم  قازرلا . دبع  يدنقرمس ، . 104

رشن همجرت و  هاگنب  نارهت ، ابص ، نسحم  همجرت  ناریا ، هب  ترفاسم  نیکلا . فوکنیلوس ، . 105
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا



	بخش سوم از طاهريان تا حمله مغول
	اشاره
	مقدمه
	قيام ايرانيان براي تجديد استقلال مملكت
	فصل اول طاهريان (206- 259 ه. ق.) (821- 872 م.)
	طاهر ابن حسين (206- 207 ه. ق.) (821- 822 م.)
	طلحة ابن طاهر (207- 213 ه. ق.) (822- 828 م.)
	عبد اللّه ابن طاهر (213- 230 ه. ق.) (828- 844 م.)
	طاهر ابن عبد اللّه (230- 248 ه. ق.) (844- 862 م.)
	محمد ابن طاهر (248- 259 ه. ق.) (862- 872 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي طاهري

	فصل دوم علويان «1» طبرستان (250- 316 ه. ق.) (864- 928 م.)
	حسن ابن زيد داعي (250- 270 ه. ق.) (864- 883 م.)
	محمد ابن زيد (270- 287 ه. ق.) (883- 900 م.)
	حسن ابن علي (ناصر كبير) (301- 304 ه. ق.) (913- 916 م.)
	حسن ابن قاسم (داعي صغير) (309- 316 ه. ق.) (921- 928 م.)
	فهرست سادات علويان طبرستان و مدت امارت هريك

	فصل سوم صفاريان (247- 393 ه. ق.) (861- 1002 م.)
	اشاره
	عمرو ليث (265- 287 ه. ق.) (878- 900 م.)
	ابو الحسن طاهر ابن محمد ابن عمرو ابن ليث (287- 296 ه. ق.) (900- 908 م.)
	ابو علي محمد ابن ليث (محرم 298 تا ذي الحجه 298 ه. ق.)
	نام و مدت زمامداري امراي صفاري

	فصل چهارم سامانيان (279- 389 ه. ق.) (892- 998 م.)
	اشاره
	اسماعيل ابن احمد (279- 295 ه. ق.) (892- 907 م.)
	ابو نصر احمد ابن اسماعيل (295- 301 ه. ق.) (907- 913 م.)
	نصر ابن احمد (301- 331 ه. ق.) (913- 942 م.)
	نوح ابن نصر (331- 343 ه. ق.) (942- 954 م.)
	ابو الفوارس عبد الملك ابن نوح (343- 350 ه. ق.) (954- 961 م.)
	ابو صالح منصور ابن نوح (350- 366 ه. ق.) (961- 976 م.)
	ابو القاسم نوح ابن منصور (366- 387 ه. ق.) (976- 997 م.)
	ابو الحارث منصور ابن نوح (387- 389 ه. ق.) (997- 998 م.)
	ابو الفوارس عبد الملك ابن نوح (389 ه. ق.)
	نام و مدت زمامداري امراي ساماني

	فصل پنجم ديالمه آل زيار (316- 433 ه. ق.) (918- 1041 م.)
	آل زيار منصوب به يك خانواده گيلانياند كه قرابت زيادي با ديالمه آل بويه داشتند. در تمام مدتي كه ناصر كبير بر اثر استيلاي سامانيان بر طبرستان در نواحي ديلمان منزوي ميزيست، تمام همّ خود را مصروف مسلمان كردن اهالي ديلمان گردانيد و به دليل حسن سلوك و صفاي باطني كه داشت، اكثر ساكنان ديلمان از جمله ليلي ابن نعمان و حسن فيروزان و ماكان كالي و اسفار ابن شيرويه و مرداويج زياري و علي بويه دور او جمع شدند.
	مرداويج زياري (316- 323 ه. ق.) (918- 934 م.)
	وشمگير ابن زيار (323- 357 ه. ق.) (934- 967 م.)
	بهستون ابن وشمگير (357- 366 ه. ق.) (967- 976 م.)
	شمس المعالي قابوس ابن وشمگير (366- 403 ه. ق.) (976- 1012 م.)
	فلك المعالي منوچهر (403- 423 ه. ق.) (1012- 1031 م.)
	انوشيروان فلك المعالي (423- 435 ه. ق.) (1031- 1043 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي زياري

	فصل ششم ديالمه آل بويه (320- 447 ه. ق.) (932- 1055 م.)
	اشاره
	الف- ديالمه فارس (338- 447 ه. ق.) (949- 1055 م.)
	اشاره
	شرف الدوله (373- 379 ه. ق.) (983- 989 م.)
	بهاء الدوله (379- 403 ه. ق.) (989- 1012 م.)
	سلطان الدوله (403- 415 ه. ق.) (1012- 1024 م.)
	ابو كاليجار مرزبان (415- 440 ه. ق.) (1024- 1048 م.)
	ملك رحيم (440- 447 ه. ق.) (1048- 1055 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي ديالمه فارس

	ب- ديالمه عراق و خوزستان
	ج- ديالمه ري و همدان و اصفهان
	اشاره
	نام و مدت زمامداري
	مويد الدوله (373- 466 ه. ق.) (983- 1073 م.)
	فخر الدوله (366- 378 ه. ق.) (976- 988 م.)
	مجد الدوله (387- 420 ه. ق.) (597- 1029 م.)
	شمس الدوله (387- 412 ه. ق.) (997- 1021 م.)
	سماء الدوله (412- 414 ه. ق.) (1021- 1023 م.)


	فصل هفتم غزنويان (351- 582 ه. ق.) (962- 1186 م.)
	اشاره
	ابو القاسم محمود ابن سبكتكين (387- 421 ه. ق.) (907- 1030 م.)
	سلطان محمد ابن محمود (از ربيع الاخر تا شوال 421 ه. ق.)
	سلطان مسعود ابن محمود (421- 432 ه. ق.) (1030- 1040 م.)
	سلطان مودود ابن مسعود (432- 442 ه. ق.) (1040- 1049 م.)
	علي ابن مسعود و مسعود ابن مودود (رجب تا رمضان 441 ه. ق.) (1049 م.)
	عبد الرشيد محمود ابن سبكتكين (441- 444 ه. ق.) (1028- 1025 م.)
	فرخزاد ابن مسعود ابن محمود (444- 451 ه. ق.) (1025- 1032 م.)
	ظهير الدين ابن مسعود ابن محمود (451- 492 ه. ق.) (1059- 1098 م.)
	علاء الدوله مسعود ابن ابراهيم (492- 509 ه. ق.) (1098- 1115 م.)
	ارسلان شاه ابن مسعود ابن ابراهيم (509- 511 ه. ق.) (1115- 1117 م.)
	يمين الدوله بهرام شاه ابن مسعود (511- 548 ه. ق.) (1117- 1153 م.)
	تاج الدين خسرو شاه ابن بهرام شاه (548- 552 يا 555 ه. ق.) (1153- 1157 م.)
	سراج الدوله خسرو ملك ابن خسرو (555- 583 ه. ق.) (1160- 1187 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي غزنوي
	الف- غزنويان آلپتكين يا غزنويان قبل از آل ناصر
	ب- غزنويان آل ناصر يا غزنويان آل سبكتكين


	فصل هشتم غوريان (543- 612 ه. ق.) (1148- 1215 م.)
	اشاره
	سيف الدين سوري (543- 544 ه. ق.) (1148- 1149 م.)
	علاء الدين جهانسوز (544- 556 ه. ق.) (1149- 1160 م.)
	سيف الدين محمد ابن علاء الدين حسين (556- 558 ه. ق.) (1160- 1162 م.)
	غياث الدين ابو الفتح محمد ابن سام (558- 599 ه. ق.) (1162- 1201 م.)
	معز الدين محمد ابن سام (599- 602 ه. ق.) (1202- 1205 م.)
	غياث الدين محمود ابن غياث الدين محمود (602- 607 ه. ق.) (1205- 1210 م.)
	بهاء الدين سام و علاء الدين آتسز (607- 610 ه. ق.) (1210- 1213 م.)
	علاء الدين محمد ابن شجاع الدين علي (610- 612 ه. ق.) (1213- 1215 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي غور

	فصل نهم سلجوقيان (429- 590 ه. ق.) (1034- 1193 م.)
	اشاره
	طغرل ابن ميكائيل (429- 455 ه. ق.) (1037- 1063 م.)
	آلبارسلان ابن چغري (455- 465 ه. ق.) (1063- 1072 م.)
	جلال الدين ملكشاه ابن آلبارسلان (465- 485 ه. ق.) (1073- 1092 م.)
	ركن الدين ابو المظفر بركيارق (485- 498 ه. ق.) (1092- 1104 م.)
	غياث الدين ابو شجاع محمد (498- 511 ه. ق.) (1104- 1117 م.)
	سنجر ابن ملكشاه (511- 552 ه. ق.) (1117- 1167 م.)
	مغيث الدين ابو القاسم محمود ابن محمد (511- 525 ه. ق.) (1117- 1130 م.)
	داود ابن محمود (525- 526 ه. ق.) (1130- 1131 م.)
	غياث الدين ابو الفتح مسعود ابن محمود (529- 547 ه. ق.) (1134- 1152 م.)
	معز الدين ابو الفتح ملكشاه ابن محمود (رجب 547 تا ذي القعده 548 ه. ق.)
	غياث الدين ابو شجاع محمد ابن محمود ابن محمد (547- 554 ه. ق.) (1152- 1159 م.)
	غياث الدين ابو الفتح سليمانشاه ابن محمد (554- 556 ه. ق.) (1159- 1160 م.)
	ركن الدين ابو المظفر ارسلانشاه ابن طغرل (556- 571 ه. ق.) (1160- 1175 م.)
	طغرل ابن ارسلانشاه (571- 590 ه. ق.) (1175- 1193 م.)
	نام و مدت سلطنت پادشاهان سلاجقه بزرگ
	سلاجقه كرمان (433- 583 ه. ق.) (1041- 1187 م.)
	نام و مدت زمامداري سلاجقه كرمان
	سلاجقه عراق (511- 590 ه. ق.) (1117- 1193 م.)
	نام و مدت زمامداري سلاجقه عراق

	فصل دهم اتابكان و خوارزمشاهيان
	الف- اتابكان
	اشاره
	اتابكان آذربايجان (541- 662 ه. ق.) (1146- 1228 م.)
	اشاره
	محمد جهانپهلوان (568- 582 ه. ق.) (1172- 1186 م.)
	مظفر عثمان (582- 587 ه. ق.) (1186- 1191 م.)
	نصرت الدين ابو محمد جهانپهلوان (587- 607 ه. ق.) (1191- 1220 م.)
	مظفر الدين ازبك (607- 622 ه. ق.) (1210- 1225 م.)
	اتابك خاموش، قزل ارسلان ازبك (622- 626 ه. ق.) (1225- 1228 م.)
	نام و مدت زمامداري اتابكان آذربايجان


	ب- خوارزمشاهيان (490- 628 ه. ق.) (1096- 1030 م.)
	اشاره
	قطب الدين محمد ابن انوشتكين (491- 521 ه. ق.) (1097- 1127 م.)
	علاء الدوله ابو المظفر آتسز ابن قطب الدين محمد (521- 551 ه. ق.) (1127- 1156 م.)
	ايل ارسلان (551- 567 ه. ق.) (1156- 1171 م.)
	سلطان شاه ابن ايل ارسلان (567- 568 ه. ق.) (1171- 1172 م.)
	علاء الدين محمد ابن علاء الدين تكش (596- 617 ه. ق.) (1199- 1220 م.)
	جلال الدين خوارزمشاه (617- 628 ه. ق.) (1220- 1230 م.)
	نام و مدت زمامداري خوارزمشاهيان


	فصل يازدهم معاصران خلفاي عباسي در ايران
	اشاره
	1. مامون (198- 218 ه. ق.) (813- 833 م.)
	2. معتصم (218- 227 ه. ق.) (833- 842 م.)
	3. واثق (227- 232 ه. ق.) (842- 847 م.)
	4. متوكل (232- 247 ه. ق.) (847- 861 م.)
	5. منتصر (247- 248 ه. ق.) (861- 862 م.)
	6. مستعين (248- 252 ه. ق.) (862- 866 م.)
	7. معتز (252 ه. ق.) (866 م.)
	8. مهتدي (255- 256 ه. ق.) (869- 870 م.)
	9. معتمد (256- 279 ه. ق.) (870- 892 م.)
	10. معتضد (279- 289 ه. ق.) (892- 902 م.)
	11. مكتفي (289- 295 ه. ق.) (902- 908 م.)
	12. مقتدر (295- 320 ه. ق.) (908- 932 م.)
	13. قاهر (320- 322 ه. ق.) (932- 934 م.)
	14. راضي (322- 329 ه. ق.) (934- 940 م.)
	15. متقي (329- 333 ه. ق.) (940- 944 م.)
	16. مستكفي (333- 334 ه. ق.) (944- 946 م.)
	17. مطيع (334- 363 ه. ق.) (946- 974 م.)
	18. طائع (363- 381 ه. ق.) (974- 991 م.)
	19. قادر (381- 422 ه. ق.) (991- 1031 م.)
	20. قائم (422- 467 ه. ق.) (1031- 1075 م.)
	21. مقتدي (467- 487 ه. ق.) (1075- 1094 م.)
	22. مستظهر (487- 512 ه. ق.) (1094- 1118 م.)
	23. مسترشد (512- 529 ه. ق.) (1118- 1135 م.)
	24. راشد (529- 530 ه. ق.) (1135- 1136 م.)
	25. مقتفي (530- 555 ه. ق.) (1136- 1160 م.)
	26. مستنجد (555- 566 ه. ق.) (1160- 1170 م.)
	27. مستضي (566- 575 ه. ق.) (1170- 1180 م.)
	28. ناصر (575- 622 ه. ق.) (1180- 1225 م.)
	29. ظاهر (622- 623 ه. ق.) (1225- 1226 م.)
	30. مستنصر (623- 640 ه. ق.) (1226- 1242 م.)
	31. مستعصم (640- 656 ه. ق.) (1242- 1258 م.)


	بخش چهارم از استيلاي مغول تا انقراض سلسله پهلوي
	اشاره
	فصل اول استيلاي مغول و ايلخانان
	مغولها
	اشاره
	چنگيز خان
	اوگتاي قاآن (626- 639 ه. ق.) (1228- 1241 م.)
	گيوك خان (639- 647 ه. ق.) (1241- 1249 م.)
	منگو قاآن (648- 657 ه. ق.) (1250- 1258 م.)
	لشكركشي هولاكو خان (651- 663 ه. ق.) (1253- 1264 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا


	سلسله ايلخانان ايران (651- 756 ه. ق.) (1253- 1355 م.)
	اشاره
	اباقا خان (663- 680 ه. ق.) (1264- 1281 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	سلطان احمد تگودار (681- 683 ه. ق.) (1282- 1284 م.)
	اشاره
	آسيا
	اروپا

	ارغون (683- 690 ه. ق.) (1284- 1291 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	گيخاتو (690- 694 ه. ق.) (1291- 1294 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	سلطان محمود غازان (694- 703 ه. ق.) (1294- 1303 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	سلطان محمد خدابنده (703- 716 ه. ق.) (1303- 1316 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	سلطان ابو سعيد بهادرخان (716- 736 ه. ق.) (1316- 1335 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	ارپاگاون (از سيزدهم ربيع الاول تا چهارم شوال 736 ه. ق.) (1335 م.)
	موسي خان (از چهارم شوال تا چهاردهم ذي الحجه 736 ه. ق.) (1335 م.)
	محمد خان (736- 738 ه. ق.) (1335- 1337 م.)
	اشاره
	آسيا
	اروپا

	طغا تيمور خان (737- 753 ه. ق.) (1336- 1352 م.)
	پس از استيلاي شيخ حسن ايلكاني بر آذربايجان، عدهاي از امراي ابو سعيد ياغي شدند و به خراسان گريختند و در آنجا يكي از نوههاي چنگيز خان را به نام طغا تيمور به ايلخاني برگزيدند. سپس عازم جنگ با شيخ حسن شدند. در سال 737 هجري در نزديكي مراغه جنگ سختي بين طرفين درگرفت كه به شكست و فرار طغا تيمور منجر شد. او به خراسان عقبنشيني كرد. در سال 738 هجري امير شيخ حسن چوپاني ملقب به شيخ حسن كوچك در حدود آلاداغ نخجوان با شيخ حسن ايلكاني جنگيد و او را شكست داد و عراق و آذربايجان را به تصرف امراي چوپاني درآورد.
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	ساتي بيك (739- 741 ه. ق.) (1338- 1340 م.)
	شاه جهان تيمور خان (739- 740 ه. ق.) (1338- 1339 م.)
	سليمان خان (741- 745 ه. ق.) (1340- 1344 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	انوشيروان (744- 756 ه. ق.) (1343- 1355 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	نام و مدت زمامداري ايلخانان ايران


	فصل دوم فترت بين دوره ايلخاني و دوره تيموري
	اشاره
	آل كرت (643- 783 ه. ق.) (1245- 1381 م.)
	اشاره
	ملك شمس الدين محمد (643- 677 ه. ق.) (1245- 1278 م.)
	ملك ركن الدين شمس الدين (677- 705 ه. ق.) (1278- 1305 م.)
	ملك فخر الدين (705- 706 ه. ق.) (1305- 1306 م.)
	ملك غياث الدين (707- 729 ه. ق.) (1307- 1328 م.)
	جانشينان ملك غياث الدين
	ملك غياث الدين دوم (771- 783 ه. ق.) (1369- 1381 م.)
	نام و مدت زمامداري آل كرت

	اتابكان فارس (543- 686 ه. ق.) (1148- 1287 م.)
	اشاره
	اتابك سنغر (543- 558 ه. ق.) (1148- 1162 م.)
	اتابك مظفر الدين زنگي ابن مودود (558- 571 ه. ق.) (1162- 1175 م.)
	تكله (571- 591 ه. ق.) (1175- 1194 م.)
	طغرل ابن سنغر (591- 599 ه. ق.) (1194- 1202 م.)
	سعد ابن زنگي (599- 623 ه. ق.) (1202- 1226 م.)
	ابو بكر ابن سعد (623- 658 ه. ق.) (1226- 1259 م.)
	محمد ابن سعد ابن ابي بكر (658- 660 ه. ق.) (1259- 1261 م.)
	محمد ابن سلغر (660- 661 ه. ق.) (1261- 1262 م.)
	سلجوقشاه ابن سلغر (661- 662 ه. ق.) (1262- 1263 م.)
	ابش خاتون (662- 684 ه. ق.) (1263- 1285 م.)
	نام و مدت زمامداري اتابكان فارس
	ملوك شبانكاره (448- 756 ه. ق.) (1056- 1355 م.)
	نام و مدت زمامداري ملوك شبانكاره

	اتابكان يزد (443- 718 ه. ق.) (1051- 1318 م.)
	اشاره
	نام و مدت زمامداري اتابكان يزد

	قراختائيان كرمان (قتلغ خانيان) (619- 703 ه. ق.) (1222- 1303 م.)
	اشاره
	قطب الدين و ركن الدين (632- 656 ه. ق.) (1234- 1258 م.)
	سلطان حجاج (656- 666 ه. ق.) (1258- 1267 م.)
	سيور غتمش (681- 691 ه. ق.) (1282- 1291 م.)
	پادشاه خاتون (691- 694 ه. ق.) (1291- 1294 م.)
	مظفر الدين محمد (694- 703 ه. ق.) (1294- 1303 م.)
	قطب الدين شاه جهان (702- 703 ه. ق.) (1303- 1304 م.)
	نام و مدت زمامداري قراختائيان كرمان

	خاندان اينجو (703- 758 ه. ق.) (1303- 1356 م.)
	اشاره
	نام و مدت زمامداري امراي خاندان اينجو

	آل مظفر (723- 795 ه. ق.) (1323- 1392 م.)
	اشاره
	امير مبارز الدين محمد (723- 760 ه. ق.) (1323- 1358 م.)
	شاه شجاع (760- 786 ه. ق.) (1358- 1384 م.)
	سلطان زين العابدين (786- 789 ه. ق.) (1382- 1387 م.)
	شاه يحيي (789- 795 ه. ق.) (1387- 1392 م.)
	شاه منصور (790- 795 ه. ق.) (1388- 1392 م.)
	نام و مدت زمامداري پادشاهان آل مظفر

	اتابكان لرستان
	اشاره
	اتابكان لر بزرگ (550- 827 ه. ق.) (1155- 1423 م.)
	اشاره
	اتابك تكله (649- 656 ه. ق.) (1251- 1258 م.)
	يوسف شاه (672- 688 ه. ق.) (1273- 1289 م.)
	افراسياب (688- 695 ه. ق.) (1289- 1295 م.)
	نصرت الدين احمد (695- 730 ه. ق.) (1295- 1303 م.)
	يوسف شاه دوم (730- 740 ه. ق.) (1329- 1339 م.)

	نام و مدت زمامداري اتابكان لر بزرگ
	اتابكان لر كوچك (580- 1006 ه. ق.) (1184- 1694 م.)
	اشاره
	نام و مدت زمامداري اتابكان لر كوچك


	چوپانيان (738- 758 ه. ق.) (1337- 1356 م.)
	اشاره
	نام و مدت زمامداري امراي چوپاني

	امراي ايلكاني (آل جلاير) (740- 838 ه. ق.) (1339- 1432 م.)
	اشاره
	معز الدين اويس (757- 776 ه. ق.) (1356- 1374 م.)
	سلطان حسين (776- 784 ه. ق.) (1374- 1382 م.)
	سلطان احمد (784- 813 ه. ق.) (1372- 1410 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي ايلكاني

	سربداران (736- 788 ه. ق.) (1335- 1386 م.)
	اشاره
	نام و مدت زمامداري سربداران

	طغا تيموريان (737- 812 ه. ق.) (1336- 1409 م.)
	اشاره
	نام و مدت زمامداري امراي طغا تيموري


	فصل سوم سلسله تيموريان (771- 916 ه. ق.) (1369- 1510 م.)
	مؤسس سلسله: تيمور گوركاني (771- 807 ه. ق.) (1369- 1404 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	ميرزا شاهرخ (807- 850 ه. ق.) (1404- 1446 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	ميرزا الغ بيك (850- 853 ه. ق.) (1446- 1449 م.)
	اشاره
	آسيا
	اروپا

	عبد اللطيف (853- 854 ه. ق.) (1449- 1450 م.)
	ميرزا عبد الله (854- 855 ه. ق.) (1450- 1451 م.)
	ابو سعيد (855- 873 ه. ق.) (1451- 1468 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	احمد ميرزاي گوركاني (873- 899 ه. ق.) (1468- 1493 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا


	فصل چهارم تركمانان آققويونلو و قراقويونلو
	اشاره
	تركمانان آققويونلو (872- 920 ه. ق.) (1467- 1514 م.)
	اشاره
	سلطان خليل و يعقوب بيك (883- 896 ه. ق.) (1478- 1490 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي آققويونلو

	تركمانان قراقويونلو (810- 873 ه. ق.) (1407- 1468 م.)
	اشاره
	اسكندر (823- 839 ه. ق.) (1420- 1435 م.)
	جهانشاه قرايوسف (839- 872 ه. ق.) (1435- 1467 م.)
	حسنعلي ميرزا (872- 873 ه. ق.) (1467- 1468 م.)
	نام و مدت زمامداري امراي قراقويونلو


	فصل پنجم سلسله صفويه (905- 1148 ه. ق.) (1499- 1735 م.)
	اشارة
	شاه اسماعيل (905- 930 ه. ق.) (1499- 1523 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	شاه طهماسب (930- 984 ه. ق.) (1523- 1576 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	شاه اسماعيل دوم (984- 985 ه. ق.) (1576- 1577 م.)
	سلطان محمد خدابنده (985- 996 ه. ق.) (1577- 1887 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	شاه عباس اول (996- 1038 ه. ق.) (1587- 1628 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا

	شاه صفي (1038- 1052 ه. ق.) (1628- 1642 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	شاه عباس دوم (1052- 1077 ه. ق.) (1642- 1666 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	شاه سليمان (1077- 1106 ه. ق.) (1666- 1694 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا

	شاه سلطان حسين (1106- 1135 ه. ق.) (1694- 1722 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	شاه طهماسب دوم (1135- 1145 ه. ق.) (1722- 1732 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	نام و مدت سلطنت پادشاهان صفوي «1»

	فصل ششم سلسله افشاريه (1148- 1218 ه. ق.) (1735- 1803 م.)
	اشاره
	آسيا
	اروپا
	جانشينان نادر (1160- 1163 ه. ق.) (1747- 1749 م.)
	آسيا
	اروپا
	فصل هفتم سلسله زنديه (1163- 1209 ه. ق.) (1749- 1794 م.)
	سلطنت كريم خان (1163- 1193 ه. ق.) (1749- 1779 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	جانشينان كريم خان (1193- 1209 ه. ق.) (1779- 1734 م.)
	نام و مدت سلطنت پادشاهان زند
	اشارة
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا


	فصل هشتم سلسله قاجاريه (1209- 1343 ه. ق.) (1794- 1924 م.)
	اشاره
	آسيا
	اروپا
	امريكا
	فتحعليشاه (1212- 1250 ه. ق.) (1797- 1834 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	محمد شاه (1250- 1264 ه. ق.) (1834- 1847 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	ناصر الدين شاه (1264- 1313 ه. ق.) (1847- 1895 م.)
	اشاره
	آسيا

	افريقا
	اشاره
	اروپا
	امريكا

	مظفر الدين شاه (1313- 1324 ه. ق.) (1895- 1906 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	محمد علي شاه (1324- 1327 ه. ق.) (1906- 1909 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	احمد شاه (1327- 1343 ه. ق.) (1909- 1924 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا


	فصل نهم سلسله پهلوي (1343- 1399 ه. ق.) (1924- 1979 م.)
	رضا خان (1343- 1361 ه. ق.) (1924- 1942 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا

	محمد رضا شاه (1320- 1357 ه. ش.) (1941- 1979 م.)
	اشاره
	آسيا
	افريقا
	اروپا
	امريكا
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