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واكنش و عملكرد قاجارها در تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي
قباز هٌصَربرت
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هحوس هحوَز ّاضوي

2

چكيسُ
لبخبضي ٝآذطيٗ ؾّؿّ ٝاي ثٛز٘س و ٝثب اتىب ث ٝقٕكيط ٔطزاٖ ايُ ث ٝلسضت ضؾيس٘س ،أب ثط ذالف
ايالت پيكيٗ زض ٔٛاخ ٟٝثب ٕٟٔتطيٗ ٔؿأِ ٝزٚض ٜحىٔٛتكبٖ يقٙي ؽٟٛض ٔسفيبٖ خسيس لسضت ،ثسٖٚ
خٔ ٚ ًٙمبٔٚت تؿّيٓ قس٘س .فديتتط آ٘ى ٝضخبَ ٘ ٚرجٍبٖ لبخبضي ثب ٕٞطا٘ ٜكبٖ زازٖ ذٛز ثب
ؾطزاض ؾپ ،ٝاظ ا٘تمبَ لسضت  ٚؾّغٙت ث ٝضليت حٕبيت وطز٘س .يبفتٞٝبي ايٗ تحميك ثط پبي ٝضٚـ
تجييٗ فمال٘ي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض ايٗ ظٔبٖ ث ٝز٘جبَ السأبت ٘هف٘ ٚ ٝيٕ ٝزض ٘ٛؾبظي ٘ؾبٔي ،ايُ
لبخبض زچبض فطٚپبقي  ٚاظ فطن٘ ٝؾبٔي ذبضج قس ٜثٛز .ؾّغٙت ٘يع زض خطيبٖ ٟ٘ضت ٔكطٚعٝ
(٘ٛؾبظي ؾيبؾي) ث ٝقست تضقيف قس  ٚفطٔب٘سٞي وبُٔ ثط ٚاحسٞبي ٘ؾبٔي ٔسضٖ ضا ٘يع اظ زؾت
زازٚ .اثؿتٍبٖ ذب٘ساٖ ؾّغٙت ث ٝخبي اظ زؾت زازٖ لسضت  ٚثطٚت اظ اِٚي زؾت قؿتٙس تب زٔٚي ضا
حفؼ وٙٙس.
ٍاصگاى كليسي٘ :رجٍبٖ  ٚضخبَ لبخبضي ،ؾّغٙت لبخبضي ،ٝضضبذبٖ ،ؾّغٙت پّٟٛي.

 - 1اؾتبزيبض تبضيد زا٘كٍب ٜقٟيس ثٟكتي
 - 2زا٘كدٛي زوتطاي تبضيد ايطاٖ اؾالٔيزا٘كٍب ٜقٟيس ثٟكتي

ghobad.mansourbakht@gmail.com
alimhashemi31@yahoo.com
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طزح هسالِ
تغييط ؾّغٙت  ٚا٘تمبَ لسضت زض تبضيد ايطاٖ ثب تٛخ ٝث ٝذبؾتٍب ٜاختٕبفي لسضت ؾيبؾي
يقٙي لجيّ ٝيب ايُٕٛٞ ،اض ٜزض ٔيساٖ خٍٟٙبي ذ٘ٛيٗ ٚوكتبضٞبي ٌؿتطز ٜنٛضت ٔيٌطفت.
نبحجبٖ لسضت حبوٓ ٚ ٚاثؿتٍبٖ آ٘بٖ ثب تٕبْ تٛاٖ زض ثطاثط ٔسفيبٖ خسيس ايؿتبزٌي
ٔيوطز٘س .اٌطچ ٝزض ثيكتط ٔٛاضز ايٗ ايؿتبزٌي ث ٝليٕت زؾت قؿتٗ اظخبٖ ،اظ زؾت زازٖ
أٛاَ  ٚفطٚپبقي يب اضٕحالَ ايُ تٕبْ ٔيقس ،أب نبحجبٖ لسضت حبضط ٘جٛز٘س لسضت ضا
ثسٔ ٖٚمبٔٚت ث ٝزيٍطاٖ تمسيٓ وٙٙس .ايٗ چطذ ٝثيٗ ايالت ٔسفي لسضتٕٛٞ ،اض ٜؾبضي ٚ
خبضي ثٛزٞ .ط ايّي و ٝزض ٔيساٖٞبي خ ٚ ًٙذ٘ٛطيعيٟب  ٚوكتبضٞبي ٌؿتطز ٜلسضت ضا ثٝ
زؾت آٚضز ٜثٛز ،ث٘ ٝبچبض ذٛز ٘يع زضچٙيٗ ٔيسا٘ي ،لسضت ضا ث ٝضليت ٚاٌصاض ٔيوطز .زض ايٗ
ايؿتبزٌي ٘ ٝتٟٙب قرم ؾّغبٖ  ٚذب٘ٛاز ٜا ،ٚثّى ٝتٕبْ افضبي ايُ ،فّيطغٓ ضلبثتٟب ٚ
اذتالفبت زاذّئ ،تحسا زض ثطاثط ٔسفيبٖ خسيس اظ لسضت ذٛيف زفبؿ ٔيوطز٘س .ايٗ لبفسٜ
ضايح اٌطچ ٝزض ٍٙٞبْ ضٚي وبض آٔسٖ لبخبضٞب ،ثبض زيٍط تحمك يبفت ،أب زض ٍٙٞبْ افٚ َٛ
ا٘مطاو ؾّؿّ ٝلبخبضي ،ٝايٗ ؾّؿّ ٝثب ٔؿئّٝاي ثسيـ  ٚثيؾبثم ٝزض تبضيد ايطاٖ ضٚثط ٚقس .زض
ايٗ ظٔبٖ ،ايُ لبخبض  ٚافضبي ذب٘ساٖ ؾّغٙت ٘ ٝتٟٙب زض ثطاثط ٔسفي خسيس لسضت ،ايؿتبزٌي
٘ىطز٘س ،ثّى ٝتمطيجبً اوثطيت ضخبَ ٔ ٟٓلبخبضي ،اظ ا٘مطاو ايٗ ؾّؿّ ٚ ٝا٘تمبَ لسضت ثٝ
ٔسفي ؾّغٙت لبخبضي ،ٝيقٙي ضضبذبٖ ،حٕبيت وطز٘س .ايٗ ٔمبِ ٝثط آٖ اؾت تب ثب ثطضؾي
چطايي  ٚچٍٍ٘ٛي ايٗ الساْ ،فُّ  ٚزاليُ تغييط ايٗ لبفس ٜخبضي زض تبضيد ايطاٖ ضا تجييٗ
وٙس.
ازبيات تحقيق
تبو ٖٛٙپػٞٚكٟب  ٚتحميمبت ثؿيبضي زض ظٔي ٝٙتغييط ؾّغٙت اظ لبخبضي ٝث ٝپّٟٛي نٛضت
ٌطفت ٝاؾت  ٚاظ ظٚايبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝؾمٛط لبخبضي ٚ ٝتبؾيؽ ؾّؿّ ٝپّٟٛي پطزاذت ٝقسٜ
اؾت .وتبة «زِٚت  ٚخبٔق ٝزض ايطاٖ» اثط ٔحٕسفّي ٕٞبي ٖٛوبتٛظيبٖ ث ٝتغييط ؾّغٙت
لبخبضي ٝث ٝفٛٙاٖ يه ٘مغ ٝفغف اظ ٞطج ٔ ٚطج ث ٝاؾتجساز ٍ٘طيؿت ٝاؾت .وتبة «ايطاٖ،
ثطآٔسٖ ضضبذبٖ ،ثطافتبزٖ لبخبض ٘ ٚمف اٍّ٘يؿيٞب» ث ٝلّٓ ؾيطٚؼ غٙي ؾقي زاضز ثٝ
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تجييٗ فُّ ثطآٔسٖ ضضبذبٖ ثپطزاظز .غٙي ،ضقف ايطاٖ زض ثطاثط وكٛضٞبي لسضتٕٙس ذبضخي،
قىؿت ٔكطٚعٌ ،ٝؿتطـ ٞطج ٔ ٚطج  ٚفيبقي ٘ ٚبتٛا٘ي احٕس قب ٜلبخبض ضا ؾجت ايدبز
حىٔٛتي تٕطوعٌطا  ٚذٛزوبٔ ٝث ٝپبزقبٞي ضضبذبٖ ٔيزا٘سٚ .ي ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس ٜاؾت
و ٝثطيت ب٘يب ٘يع ثطاؾبؼ ٔٙبفقف ثب ؾمٛط ؾّغٙت لبخبضي ٚ ٝتبؾيؽ ؾّغٙت پّٟٛي ٕٞطاٞي
وطز .وٕبَ اِسيٗ عجبعجبيي زض پبيبٖ ٘بٔٝاي ثب فٛٙاٖ «٘مف حعة ؾٛؾيبِيؿت زض تحٛالت
ؾيبؾي ايطاٖ اظ ؾبِٟبي  1300تب  .ٞ 1304ـ» ث ٝفّٕىطز ؾٛؾيبِيؿتٟب زض زٚض ٜتغييط
ؾّغٙت ٔيپطزاظز .زض «خٙجف خٕٟٛضي ذٛاٞي زض ايطاٖ ( »)1302اثط زاضيٛـ ضحٕب٘يبٖ
ٔٛضٛؿ تغييط ؾّغٙت اظ ظاٚي ٝخٕٟٛضي ذٛاٞي زض ايطاٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
فّيطضب ٔالئي تٛا٘ي ٘يع زض پبيبٖ ٘بٔٝاي ثب فٛٙاٖ «فُّ فطآيٙس تح٘ َٛؾبْ ؾيبؾي
ٔكطٚع :ٝخٕٟٛضي ذٛاٞي  ٚتغييط ؾّغٙت» فُّ  ٚفطآيٙس تح َٛؾيبؾي ايطاٖ زض ؾبِٟبي
پؽ اظ ٔكطٚع ٝضا زض چبضچٛة خٙجف خٕٟٛضي ذٛاٞي  ٚتغييط ؾّغٙت ٔٛضز ثطضؾي لطاض
زاز ٜاؾت .آثبض زيٍطي ٘يع زض ظٔي ٝٙتغييط ؾّغٙت پسيس ٜآٔس ٜو ٝث٘ ٝمف ثيثجبتي٘ ،رجٍبٖ
ؾيبؾي  ٚعجمٔ ٝتٛؾظ خسيس  ٚضٚحب٘يت زض تغييط ؾّغٙت پطزاذتٝا٘س .أب ٞيچ يه اظ آثبض
ٔصوٛض ا٘مطاو لبخبضي ٝضا اظ ٔٙؾط ظٚاَ ثٙيبٟ٘بي لسضت ذب٘ساٖ لبخبض  ٚتجييٗ فُّ آٖ اظ يه
ؾ ٚ ٛفديتتط اظ آٖ ٕٞطاٞي ضخبَ لبخبضي ثب ٔسفي خسيس ؾّغٙت يقٙي ضضبذبٖ ؾطزاض
ؾپ ٝضا ٔٛضز تٛخ ٝخسي لطاض ٘ساز ٜاؾتِ .صا ثب تٛخ ٝث ٝذالء پػٞٚكي زض ايٗ ٔٛضز ايٗ
تحميك ٕٞت ذٛز ضا ثط ايٗ أط ٔهطٚف زاقت ٝاؾت تب فُّ  ٚزاليُ فطٚپبقي ثٙيبٟ٘بي
اختٕبفي لسضت ؾيبؾي ايُ لبخبض  ٚث ٝتجـ آٖ ٕٞطاٞي ضخبَ ثطخؿت ٝلبخبضي ضا ثب عطفساضاٖ
ا٘مطاو لبخبضيٛٔ ٝضز تحميك لطاض زٞس.
سؤال تحقيق
ايٗ ٔىتٛة زض پي پبؾد ث ٝايٗ ؾؤاَ اؾبؾي اؾت و ٝچطا ثط ذالف ؾبيط ؾّؿّٞٝبي
ث ٝلسضت ضؾيس ٜزض تبضيد ايطاٖ ،لبخبضٞب ٘ ٝتٟٙب حبضط قس٘س ،ثسٔ ٖٚمبٔٚت  ٚايؿتبزٌي
لسضت ضا ث ٝضليت ٔ ٚسفي خسيس تؿّيٓ وٙٙس ،ثّى ٝذٛز ثب ضأي زازٖ ث ٝا٘مطاو لبخبضي ٝاظ
ا٘تمبَ لسضت ث ٝضليت ٔ ٚسفي حٕبيت وطز٘س؟
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رٍش تحقيق
ايٗ ٔىتٛة ثب ضٚـ فمال٘ي ث ٝخؿتدٛي ضا ٜحُ ٔؿبِ ٚ ٝپبؾد ث ٝؾؤاَ تحميك ذٛاٞس
پطزاذت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝاعالفبت  ٚزازٜٞبي تحميك زض خطيبٖ ٔغبِقٙٔ ٝبثـ انّي
ٔٛضز اؾترطاج لطاض ٌطفتٝا٘س  ٚپؽ اظ اضظيبثي  ٚافتجبضؾٙدي زض ٔتٗ تحميك ث ٝوبض ٌطفتٝ
قسٜا٘س.
فزضيِ تحقيق
ايٗ تحميك ثط ايٗ فطضي ٝاؾتٛاض اؾت و ٝتغييط ضفتبض لبخبضٞب ثٚ ٝيػ ٜافيبٖ  ٚاقطاف ٚ
٘رجٍبٖ لبخبضي ثط ذالف ٓٞلغبضاٖ آ٘بٖ زض ؾّؿّؿّٞٝبي پيكيٗ تبثقي اظ ؽٟٛض تغييطات
ؾبذتبضي زض ايُ لبخبض اؾت و ٝث ٝز٘جبَ ٘ٛؾبظي ٘ؾبٔي  ٚزض ٘تيد ٝذطٚج ايُ لبخبض اظ
نح ٝٙلسضت ٘ؾبٔي  ٚؾيبؾي اظ يه ؾ ٚ ٛتجسيُ قبٞعازٌبٖ لبخبضي ث ٝظٔيٙساضاٖ ثعضي ٚ
يب زيٛا٘ؿبالضاٖ ازاضي اظ ؾٛي زيٍط ثٚ ٝلٛؿ پيٛؾت  ٚثبفث ٌؿؿت پي٘ٛس افضبي ذب٘ساٖ
ؾّغٙت اظ يىسيٍط قس ٙٔ ٚبفـ خٕقي ايُ لبخبض ضا ثٙٔ ٝبفـ فطزي ثسَ ؾبذت  ٚثب ؽٟٛض
ٔكطٚعيت  ٚتضقيف لسضت ؾّغٙت ،زض ٟ٘بيت ٘مغ ٝاتىبي آٖ ث ٝلٛاي ٘ؾبٔي ٔسضٖ ،يقٙي
لٛاي لعاق ضا ؾؿت وطز ،حبنُ ايٗ فطاٌطز ث ٝاظ ٔيبٖ ضفتٗ تسضيدي ا٘ؿدبْ ايّي لبخبضٞب
ٔٙتٟي قس .ث ٝعٛضي و ٝزض ٍٙٞبْ ا٘مطاو ؾّغٙت لبخبضي ٝ٘ ،ٝايُ ٝ٘ ،افضبي ذب٘ساٖ
ؾّغٙت  ٝ٘ ٚقبٞ ،ٜيچ يه زض ثطاثط ٔسفي خسيس لسضت ،تٛاٖ ٔمبٔٚت ٘ساقتٙس.
ٍاكٌص ذاًساى قاجار زر بزابز بزآهسى ٍ اقساهات رضاذاى
لبخبضٞب ثب تىي ٝثط لسضت ايّي ث ٝؾّغٙت ضؾيس٘س ،أب ظٔب٘يى ٝلكٔ ٖٛتىي ث٘ ٝيطٚي
لجبيّي لبخبض ثب اضتف ٔسضٖ ضٚؾيٛٔ ٝاخ ٝقس حبوٕبٖ لبخبضي زضيبفتٙس و ٝچبضٜاي خع
٘ٛؾبظي ٘ؾبٔي ٘ساض٘سِ ،صا تالـ ثطاي ٘ٛؾبظي ٘ؾبٔي ضا آغبظ وطز٘س .فّيضغٓ ايٙى ٝايٗ
٘ٛؾبظي ث ٝنٛضت تٕبْ فيبض تحمك ٘يبفت ،أب ايُ لبخبض ضا اظ لسضت ٘ؾبٔي خسا وطز .اظ ؾٛي
زيٍط لبخبضٞب ثب زؾتيبثي ث ٝؾّغٙت اظ ظ٘سٌي ايّي ذٛز خسا قس٘س  ٚثب يىدب٘كيٗ قسٖ اظ
ظ٘سٌياي وٕٛٞ ٝاض٘ ٜيبظٔٙس آٔبزٌي ٘ؾبٔي ثٛز ،فبنٌّ ٝطفتٙس .ثب ٚلٛؿ خٙجف ٔكطٚعٝ
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ٔحٕسفّي قب ٜاظ ؾّغٙت ذّـ قسٔ .حٕس فّي ٔيطظا ثطاي ثبظٌكت ث ٝؾّغٙت ٘يطٚيي اظ ايُ
لبخبض زض اذتيبض ٘ساقت  ٚث٘ ٝبچبض اظ فكبيط  ٚايّٟبي تطوٕبٖ ،خبف ،وّٟط ،ؾٙدبثي ٚ
قبٞؿ ٖٛثٟطٌ ٜطفتِٚ .ي زض ٟ٘بيت٘ ،بوبْ ٔب٘س ٔ ٚدجٛض ثٌ ٝطيع اظ ايطاٖ قس.
آغبظ خ ًٙخٟب٘ي ا ٝ٘ َٚتٟٙب ايطاٖ ضا ثب ٔربعطات فسيسٜاي ضٚثط ٚوطز ثّى ٝوبٔ ً
ال
ٔكرم ٕ٘ٛز و ٝلبخبضٞب لبزض ث ٝاتربش ٔٛاضـ ٔٙؿدٓ زض ثطاثط زٔ َٚتربنٓ ٘يؿتٙس ٚ
ٌطٞٚي ثٔ ٝتفميٗ ٌ ٚطٞٚي ثٔ ٝتحسيٗ ٔتٕبيُ قس٘س  ٚايٗ زض حبِي ثٛز و٘ ٝبتٛا٘ي ذب٘ساٖ
لبخبض زض ازاض ٜوكٛض  ٚضقف حىٔٛت ٔكطٚعٛٔ ٝخي اظ ٘بضضبيتي فٕٔٛي ضا اظ حىٔٛت
لبخبضي پسيس آٚضز ٜثٛز .اٍّ٘ؿتبٖ و ٝپؽ اظ پيطٚظي زض خ ًٙا َٚخٟب٘ي  ٚزض پي ٚلٛؿ
ا٘مالة وٕ٘ٛيؿتي زض ضٚؾي ٝث ٝلسضت ثال ٔٙبظؿ زض ايطاٖ تجسيُ قس ٜثٛز ،پؽ اظ قىؿت زض
تحمك فّٕي لطاضزاز  1919زض پي حٕبيت اظ وٛزتبيي ثطآٔس و ٝث ٝؽٟٛض حىٔٛتي ٔمتسض
ثيب٘دبٔس ،تب ٔٙبفـ اٍّ٘ؿتبٖ زض ايطاٖ ثب ذطٚج اضتف ثطيتب٘يب اظ ايطاٖ ثٔ ٝربعط٘ ٜيفتس  ٚثٝ
ٕٞيٗ ٔٙؾٛض اظ لٛاي لعاق ثٟطٌ ٜطفتٙس  ٚوٛزتبي  1299ضا قىُ زاز٘س .افطاز ؾطقٙبؼ
ذب٘ساٖ لبخبض و ٝاظ ٘مكٞٝبيي ثطاي ا٘دبْ وٛزتب ثب ذجط ثٛز٘س ،ايٗ وٛزتب ضا زؾت پرت
ؾيبؾت اٍّ٘يؽ ٔيزا٘ؿتٙس .قبٞعاز ٜقٟبة اِس ِٝٚايٗ وٛزتب ضا ٘مك ٝاٍّ٘ؿتبٖ ٔيزا٘ؿت
(ٔىي :1380 ،ج ٚ ) 580/1فيٗ اِؿغ٘ ٝٙيع زض ضٚظ٘بٔ ٝذبعطات ذٛز ث ٝايٗ ٔغّت اشفبٖ
وطز( ٜؾبِٛض :1378 ،ج ٚ ) 5781/7حتي اظ ٚاثؿتٍي ٔبزي ٔ ٚقٛٙي ايطاٖ ث ٝاٍّ٘ؿتبٖ
اؾتمجبَ وطز ٜاؾت (ؾبِٛض :1378 ،ج  .)5907/8فسٜاي اظ لبخبضٞب ٘ؾيط قبٞعاز ٜحؿبْ
ٕٞبي٘ ٖٛيع اظ ا٘دبْ وٛزتب ثب ذجط ثٛز٘س( .ؾبِٛض : 1378 ،ج ٚ )5914/8خبٖ ٔحٕس ذبٖ زِٛٚ
لبخبض ٘يع يىي اظ فطٔب٘سٞبٖ ٘ؾبٔي ثٛز و ٝزض وٛزتب قطوت زاقت ٌ ٚطٞٚي اظ ظ٘سا٘يبٖ
زِٚت ؾيس ضيبء زض ثبك ٔديسي ٝظيط ٘ؾط خبٖ ٔحٕسذبٖ ٔحجٛؼ ثٛز٘س (ٔىي:1380 ،
ج )240/1ؾيس ضيب زض اِٚيٗ لسْ زؾتٛض ثبظزاقت فس ٜظيبزي اظ ضخبَ وكٛض ضا نبزض وطز وٝ
زض ٔيبٖ آٟ٘ب افطاز ؾطقٙبؼ ذب٘ساٖ لبخبض حضٛض زاقتٙس .فيٗ اِس ،ِٝٚفطٔب٘فطٔب  ٚز ٚپؿطـ
٘هطت اِس ٚ ِٝٚفجبؼ ٔيطظا ؾبالض ِكىط  ٚنبضْ اِس ِٝٚاظ آ٘دّٕ ٝثٛز٘س و ٝث ٝظ٘ساٖ وٛزتب
افتبز٘س (اؾقس .)43 :1378 ،احٕس قب٘ ٜيع تؿّيٓ ذٛاؾت ٝوٛزتب ٌطاٖ قس  ٚفّيضغٓ ٔيّف زض
ثطاثط السأبت ؾيس ضيبء ؾىٛت اذتيبض وطز .چٙسي ٍ٘صقت ؤ ٝيبٖ ؾيس ضيبء  ٚؾطزاضؾپٝ
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ثط ؾط لسضت اذتالف افتبز چطا و ٝؾطزاضؾپ ٝزض پي يىپبضچ ٝوطزٖ فطٔب٘سٞي لٛاي ٘ؾبٔي
تحت فطٔبٖ ذٛز ثٛز  ٚؾطا٘دبْ تٛا٘ؿت ث ٝايٗ ذٛاؾت ٝخبٔ ٝفُٕ ثپٛقب٘س.
احٕس قب ٜاظ ضفتبض تٙس ؾيس ضيبء ثب ذٛز  ٚزيٍط افضبي ذب٘ساٖ لبخبض ٘بضاضي ثٛز .اظ
ؾٛي زيٍط ضٚاثظ پٟٙب٘ي ٔيبٖ ؾيس ضيبء ِٚ ٚيقٟس ثطلطاض قس  ٚؾيس ضيبء و ٝاظ فعٖٚ
ذٛاٞي ؾطزاض ؾپ٘ ٚ ٝبضضبيتي قب ٜاظ زٚاْ زِٚتف ٔبيٛؼ قس ٜثٛزِٚ ،يقٟس ضا ثٌ ٝطفتٗ تبج
 ٚترت تطغيت وطزِٚ ،ي قب ٜلضي ٝضا زضيبفت (ثٟبض :1380 ،ج ٚ )103/1ثِٚ ٝيقٟس ؽٙيٗ قس
(ؾبِٛض :1378 ،ج )6022 /8ؾطزاضؾپ ٝو ٝاظ ٘بضضبيتي قب ٜاظ ؾيس ضيبء ثب ذجط ثٛز ،ذٛز ضا
ٔغيـ قب ٜخّٔ ٜٛيزاز  ٚاحٕس قب ٜو ٝذغط ؾيس ضيبء ضا ثطاي ذٛز ثيكتط ٔيزيس ،ثب ٔٛافمت
ؾطزاضؾپ ٝؾيس ضيبء ضا اظ ٘رؿت ٚظيطي فعَ وطز  ٚلٛاْ اِؿغ ٝٙضا اظ ظ٘ساٖ ثيط ٖٚآٚضز ٚ
ث٘ ٝرؿت ٚظيطي ا٘تربة وطز (ٔىي :1380 ،ج )397 /1ذب٘ساٖ لبخبض ٔمبضٖ ثب ؽٟٛض
ؾطزاضؾپ ٝا٘ؿدبْ ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜثٛز٘س ٞ ٚيچ ٕ٘ٛز ايّي ٘ساقتٙس  ٚايّرب٘يٌطي ٘يع خع
ضيبؾت ثط ذب٘ٛاز ٜلبخبضي و ٝزض تٟطاٖ البٔت زاقتٙس ٘جٛز (ٔؿتٛفي :1343 ،ج-509 /3
 .)510زض ايٗ ظٔبٖ ٞط وساْ اظ افضبي ذب٘ساٖ لبخبض زض عجمٝاي اظ خبٔق ٝخصة قسٚ ٜ
ثطاؾبؼ پبيٍب ٜعجمبتي ذٛز زض فضبي ؾيبؾي وكٛض ثطٚظ  ٚؽٟٛض زاقتٙس .ثب ث ٝظ٘ساٖ افتبزٖ
افضبي ؾطقٙبؼ ذب٘ساٖ لبخبض فّي ضغٓ ٔربِفت قب٘ ،ٜبتٛا٘ي ذب٘ساٖ ؾّغٙت ثيف اظ پيف
آقىبض قس ٔ ٚكرم ٌطزيس و ٝلبخبضٞب ث ٝپبيبٖ ٔطحّ ٝلسضت ضؾيسٜا٘س .لبخبضٞبي ظ٘سا٘ي
پؽ اظ ؾمٛط زِٚت وٛزتب اظ ظ٘ساٖ آظاز قس٘س .قب ٜپؽ اظ آظازي ظ٘سا٘يبٖ ،اظ آٟ٘ب ث ٝزِيُ
٘فبق ثب يىسيٍط ٌّ ٝوطز  ٚاظ آٟ٘ب ذٛاؾت ثب يىسيٍط ٔتحس ق٘ٛس .فيٗ اِس ِٝٚو ٝپيطتطيٗ
ضخُ ؾيبؾي ظ٘سا٘ي زِٚت وٛزتب  ٚاظ ضخبَ ؾطقٙبؼ لبخبضي ثٛزٌ ،فت ٝقب ٜضا تهسيك وطز
 ٚاظ تٛخ ٝقب ٚ ٜؾطزاض ؾپ ٝو ٝثبفث آظازي آٟ٘ب قس ٜثٛز تكىط وطز .فطٔب٘فطٔب ٘يع افالْ وطز
و ٝزيٍط اظ أثبَ ا ٚو ٝپيط قسٜا٘س وبضي ؾبذت٘ ٝيؿت  ٚاظ ا٘تربة لٛاْ اِؿغ ٝٙاؽٟبض
قبزٔب٘ي وطز  ٚزض ٟ٘بيت فيٗ اِس ِٝٚذٛز ضا ث ٝپبي قب ٜا٘ساذت (ؾبِٛض :1378 ،ج6136 /8
 .)6137ؾرٙبٖ ايٗ ز ٚقبٞعاز ٜلبخبضي ثب احٕس قب ٜثيبٍ٘ط چٙس ٘ىت ٝاؾبؾي اؾت :ذب٘ساٖلبخبض پصيطفت ٝثٛز٘س و ٝاقتجبٞبتكبٖ ؾجت تضقيف وكٛض  ٚزض ٘تيد ٝوٛزتبيي قس ٜثٛز وٝ
اِٚيٗ لطثب٘يب٘ف ثعضٌتطيٗ  ٚپط٘فٛشتطيٗ افطاز ايٗ ذب٘ساٖ ثٛز٘سٕٞ .چٙيٗ ثعضٌبٖ لبخبضي
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زضيبفت ٝثٛز٘س و ٝزٚض ٜؾّغ ٝثيچ ٚ ٖٛچطاي آ٘بٖ ث ٝپبيبٖ ضؾيس ٚ ٜثبيس فطن ٝؾيبؾي ضا ثٝ
افطازي ٘ؾيط لٛاْ اِؿغ ٚ ٝٙؾطزاض ؾپٚ ٝاٌصاض٘س وٞ ٝيچ وساْ اظ آٟ٘ب لبخبضي ٘جٛز٘س .ؾطزاض
ؾپ ٝلسضت ثال ٔٙبظؿ ٘ؾبٔي زض ايطاٖ قس ٜثٛز  ٚآٟ٘ب ثب تٕديسٞبي ذٛز ؾقي زض ٕٞطا٘ ٜكبٖ
زازٖ ذٛز ثب ؾطزاض ؾپ ٝزاقتٙس ،تب زض ظيط چتط حٕبيت ا ٚثتٛا٘ٙس ٘فٛش اختٕبفي  ٚؾيبؾي ٚ
أٛاَ ذٛز ٘ ٚعزيىب٘كبٖ ضا حفؼ وٙٙس .آ٘بٖ ٔيزا٘ؿتٙس و ٝاٌط احتطأيزاض٘س ثٚ ٝاؾغٝ
ؾّغٙت لبخبضي ٝاؾت  ٚظٔب٘ي و ٝؾّغٙت لبخبضي٘ ٝجبقس ،آ٘بٖ ث ٝافطازي فبزي زضخبٔق ٝثسَ
ذٛاٙٞس قس.
حٕالت ضٚظ٘بٔٞٝبي عطفساض وٛزتب ث ٝذب٘ساٖ لبخبض ثؿيبض تٙس ثٛز  ٚضٚظ٘بٔ٘ ٝبٞيس ثب
وكيسٖ وبضيىبتٛض فيٗ اِس ،ِٝٚفطٔب٘فطٔب  ٚفطظ٘سا٘ف آٟ٘ب ضا ؽبِٓ  ٚقبضالتبٖ ذٛا٘س (ضٚظ٘بٔٝ
٘بٞيس ،قٕبض ٜا ،َٚؾبَ يىٓ 22 :حُٕ (فطٚضزيٗ)  1300ـ ،ل  .)7فطٔب٘فطٔب ،ايٗ زٚض ٜضا
ؾرتتطيٗ ضٚظٞبي ظ٘سٌي ذٛز ذٛا٘س (فطٔب٘فطٔبييبٖ )ضئيؽ)ِ .)205 :1382 ،صا اظ ٕٞبٖ
زٚضاٖ ظ٘ساٖ زضيبفت و ٝضٚظٌبض لسضت لبخبضي ٝث ٝؾط ضؾيس ٚ ٜؾقي زض ثطلطاضي اضتجبط ثب
ؾطزاض ؾپٕٛ٘ ٝز  ٚثب ا ٚؾبظـ وطز (ؾبِٛض :1378 ،ج )6236/8اِجت ٝزض ايٗ زٚضٛٙٞ ٜظ قبٚ ٜ
لبخبضي ٞبي ٘عزيه ا ٚؾطزاض ؾپ ٝضا ذغطي ثطاي ؾّغٙت لبخبضيٕ٘ ٝيزا٘ؿتٙس .زض ٘ؾطآٟ٘ب
ا ٚفطزي ثٛز و ٝثب قٛضقيبٖ  ٚؾطوكبٖ زض خ ًٙثٛز  ٚأٙيت ضا ثطلطاض ٔيوطز (ؾبِٛض،
 :1378جِٚ .)6238/8ي زض فيٗ حبَ اظ افعايف لسضت ؾطزاض ؾپ ٝاؽٟبض ٘ب ذطؾٙسي
ٔيوطز٘س (ؾبِٛض :1378 ،جٌ .)6372/8طٞٚي اظ لبخبضٞبي زٚض اظ زؾتٍب ٜؾّغٙت و ٝخعء
عجمٔ ٝتٛؾظ ث ٝحؿبة ٔيآٔس٘سٌ ،ب ٜثب خٙجكٟبي ايٗ زٚضٕٞ ٜؿٔ ٛيقس٘س وٝ
ؾطقٙبؼ تطيٗ آٟ٘ب ايطج ٔيطظا قبفط ٔقبنط ايٗ زٚض ٜاؾت و ٝاظ ٛٞازاضاٖ وّ ُٙپؿيبٖ ثٛز ٚ
اظ ا ٚثؿيبض تٕديس وطزِٚ ،ي زض فيٗ حبَ اظ تٞٛيٗ فبضف لعٚيٙي ث ٝخسـ فتحقّي قب ٜزض
وٙؿطت حٕبيت اظ وّ ُٙزض ٔكٟس ث ٝقست ٘بضاحت قس  ٚزض اققبضي فبضف ضا ث ٝثبز ٘بؾعا
ٌطفت (ايطج ٔيطظا .)93-92 :2536 ،چطاو ٝايطج ٔيطظا ٛٙٞظ ث ٝاخساز ذٛز تقهت زاقت
(فطخ ،ثيتبٚ .)146 :ي زض پبيبٖ ٔٙؾ ٝٔٛفبضفٙبٔ ٝذٛز وٕٞ ٝعٔبٖ ثب قىؿت  ٚلتُ وُّٙ
پؿيبٖ ثٛز ،ثطزاقت ذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝأٛض ؾيبؾي  ٚاختٕبفي خبٔق ٝايطاٖ ثيبٖ وطز و٘ ٝكبٖ
زٙٞسٍ٘ ٜب ٜيه قبٞعاز ٜلبخبضي زٚض اظ لسضت  ٚعطفساض تغييط اٚضبؿ ايطاٖ ثٛز و ٝزض فيٗ
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حفؼ فالل ٝذٛز ٘ؿجت ث ٝاخسازـ ،ثطاي ٘يُ ث ٝآضظٞٚبي ؾيبؾي  ٚاختٕبفيف ،ث ٝليبْ
پؿيبٖ زَ ثؿت ٝثٛز  ٚاو ٖٛٙثب لتُ پؿيبٖ آضظٞٚبيف ٘مف ثط آة قس ٜثٛزٚ .ي زض ايٗ
اققبض فبضف لعٚيٙي ضا ٔربعت لطاضزاز ،ٜا ٚضا ث ٝزٚضي اظ ؾيبؾت ٔيذٛا٘س  ٚؾيبؾتٕساضاٖ ضا
افطازي حم ٝثبظ  ٚقبضالتبٖ ٔقطفي ٔيوٙس وٞ ٝط ضٚظ ثِ ٝجبؾي زضٔيآيٙس .ا ٚضخبَ ّٕٔىت ضا
ثيفالل ٝثٚ ٝعٗ ٔيزا٘س و ٝيب فبُٔ اٍّ٘يؽ ٞؿتٙس  ٚيب ثب ضٚؾٟب پي٘ٛس زاض٘س ٔ ٚطزْ عجمٝ
پبييٗ ٘يع ثطاي يه ِمٕ٘ ٝبٖ زض تالـ ٞؿتٙس  ٚاؾيط زؾت ٔبِىبٖ ؽبِٓ  ٚثيزيٙي قسٜا٘س
و ٝآٟ٘ب ضا اظ خٙؽ حيٛا٘بت ٔيزا٘ٙس  ٚث ٝلب٘ ٚ ٖٛآظازي پبيجٙس ٘يؿتٙسِ .صا فبضفِ آظازيرٛاٚ ٜ
فساِت عّت ضا ث ٝزٚضي اظ ؾيبؾت ٔيذٛا٘س  ٚثب اققبض عٙع ٌٝ٘ٛاـ اظ ٚي ٔيذٛاٞس تب
ثطاي زؾتيبثي ثٔ ٝبَ  ٚخب ٜثٔ ٝديع ٌٛيي زِٚتيبٖ ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ ٔدّؽ ثپطزاظز (ايطج ٔيطظا،
 .)96-93 :2536ايطج ٔيطظا زض ٕٞيٗ ققط ذٛز اظ ؾطزاضؾپ٘ ٝيع ثسيٗ ٌ ٝ٘ٛتٕديس وطز:
(ٕٞبٖ)94 :
«تدبضت ٘يؿت نٙقت ٘يؿت ض٘ ٜيؿت
أـيسي خـع ثـ ٝؾـطزاض ؾـپ٘ ٝيؿت»
ث ٝايٗ تطتيت ايطج ٔيطظا ٘يع ث ٝذٛثي زضيبفت ٝثٛز و ٝالتساض ذب٘ساٖ لبخبض ث ٝؾط ضؾيسٜ
اؾت  ٚايٗ ؾطزاضؾپ ٝاؾت و ٝثب ثسؾت ٌطفتٗ لسضت ٘ؾبٔي ايٗ أىبٖ ضا زاضز تب أٙيت ضا
ثطلطاض ؾبظز  ٚزض ٘تيدۀ ثطلطاضي أٙيت ٚضقيت التهبزي ٘يع ثٟجٛز يبثس .ؾّيٕبٖ ٔيطظا
اؾىٙسضي يىي زيٍط اظ افضبي ذب٘ساٖ لبخبض ثٛز و ٝاظ ؾطزاضؾپ ٝعطفساضي ٔيوطز .ا ٚوٝ
ِيسض فطاوؿي ٖٛؾٛؾيبِيؿت زض ٔدّؽ چٟبضْ ثٛز ،ثٕٞ ٝىبضي ثب ؾطزاضؾپ ٝپطزاذت  ٚزض
پيٕبٖ ٘بٔٝاي ثٕٞ ٝطا ٜچٙس تٗ زيٍط ٔتقٟس قس ،تب ثٕٞ ٝطاٞي ثب ا ٚثپطزاظز (ثٟجٛزي ،ثيتب:
 )45-46فال ٜٚثط خبٖ ٔحٕسذبٖ ،چٙس تٗ زيٍط اظ لبخبضٞب و ٝتب آٖ ظٔبٖ زض ذسٔت ٘يطٚي
٘ؾبٔي ثٛز٘س ،ثٕٞ ٝىبضي ثب ؾطزاض ؾپ ٝپطزاذتٙسٔ .حٕسحؿيٗ ٔيطظا فيطٚظ يىي اظ ايٗ
افؿطاٖ لبخبضي ثٛز و ٝفّٕىطزـ زض لٛاي ٘ؾبٔي ٔٛضز تٕديس ؾطزاض ؾپ ٝلطاض ٌطفت
(فيطٚظ .)130 :1369 ،فجسإِديس ٔيطظا ٘يع اظ زيٍط افؿطاٖ لك ٖٛثٛز و ٝث ٝفضٛيت قٛضاي
فبِي ٘ؾبْ زضآٔس (فبلّي .)9 :1387 ،قبٞعاز ٜأبٖ اهلل ٔيطظا خٟب٘جب٘ي اظ افؿطاٖ ٘ؾبٔي ثٛز
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و ٝپؽ اظ تكىيُ لكٔ ٖٛتحس اِكىُ ث ٝضيبؾت اضوبٖ حطة ٔٙهٛة قس (فبلّي:1380 ،
ج ٚ )555/1زض ِكىط وكي لٛاي ٘ؾبٔي ايطاٖ ثطاي ؾطوٛثي قٛضـ ؾيٕيتم ٛفطٔب٘سٞي لٛا
ضا ثط فٟس ٜزاقت (ٔىي :1380 ،ج٘ .)138/2ؾبٔيبٖ لبخبضي زض عي زٚضاٖ ٚظاضت خًٙ
ؾطزاض ؾپ ٝاظ ٕٞطاٞبٖ ا ٚثٛز٘س  ٚثطاي ثؿظ تفٛق ٘ؾبٔي لكٔ ٖٛتحس اِكىُ و ٝظيط فطٔبٖ
ؾطزاض ؾپ ٝثٛزٟ٘ ،بيت تالـ ذٛز ضا ثىبض ٔيثطز٘س.
زض عي زٚض ٜلسضتٌيطي ؾطزاض ؾپ ٝافضبي ؾبِرٛضز ٚ ٜؾطقٙبؼ ذب٘ساٖ لبخبض ٚاضز
ٔٙبظفبت ؾيبؾي ٕ٘يقس٘س  ٚفٕس ٜتالـ آٟ٘ب ٔهطٚف حُ ٔكىالت قرهيكبٖ ثٛز .فيٗ
اِس ِٝٚزچبض ثسٞىبضي قس ٜثٛز  ٚچٔ ٖٛمبْ ٙٔ ٚهجي ٘ساقت عّجىبضاٖ خطات  ٚخؿبضت پيسا
وطز٘ ،ٜعز أ ٚي ضفتٙس  ٚپطزاذت عّت ذٛز ضا ذٛاؾتبض ثٛز٘س٘ .هيط اِس ِٝٚپيكىبضـ لؿٕت
فٕسٜاي اظ أٛاَ ا ٚضا زض فٛو عّت اظ آٖ ذٛز وطز .حتي أالن  ٚلؿٕتي اظ ذب٘ٝ
قبٞعاز ٓٞ ٜلغق ٝلغق ٝثيٗ عّجىبضاٖ تمؿيٓ قس .وبض فيٗ اِس ِٝٚث ٝخبيي ضؾيس و ٝزِٚت
وٕىٟبي ٘مسي ثطاي أ ٚيفطؾتبز ٔ ٚمساض ايٗ پ ٓٞ َٛث ٝلسضي ٘جٛز ؤ ٝكىالت ا ٚضا ضفـ
 ٚضخٛؿ وٙس (زاٚٚزي )289-288 :1341 ،وبٔطاٖ ٔيطظا  ٓٞث ٝزِيُ ثيٕبضي ٘مطؼ ذب٘ٝ
٘كيٗ ثٛز .اٌ ٓٞ ٚطفتبض ٔطافقبت حمٛلي ثب ٔطزْ ثط ؾط أالوف ثٛز (ثٟجٛزي ،ثيتب.)55 :
ٌطٞٚي اظ قبٞعازٌبٖ خٛا٘تط ٘ؾيط ٘بنطاِسيٗ ٔيطظا  ٚنبضْ اِس ٚ ِٝٚزيٍط فطظ٘ساٖ ؽُ
اِؿغبٖ ٘يع اظ ؾيبؾت وٙبضٌ ٜطفت ٝث ٝازاض ٜأالن ذٛز ٔكغ َٛثٛز٘س .ايٗ زؾت ٝاظ
قبٞعازٌبٖ ثرهٛل افطازي ٘ؾيط فيٗ اِس ٚ ِٝٚوبٔطاٖ ٔيطظا ٕٞبٖ قبٞعازٌب٘ي ثٛز٘س وٝ
زض زٚض ٜالتساض ذٛز اظ عطفساضاٖ ؾّغٙت اؾتجسازي لبخبض ثٛز٘سِٚ .ي چ ٖٛلسضت ذٛز ضا اظ
زؾت زاز ٜثٛز٘س  ٚزٚض ٜالتساض ؾّغٙت لبخبضي ٝض ٚث ٝافٟ٘ َٛبز ٜثٛز،ث ٝافطازي فبزي زض
خبٔقٔ ٝجسَ قس ٜثٛز٘س و ٝعّجىبضاٖ  ٚيب ٔطزٔب٘ي و ٝزض زٚض٘ ٜبنطي ٔ ٚؾفطي أالوكبٖ
ٔٛضز تقسي ايٗ لجيُ قبٞعازٌبٖ لسضتٕٙس لبخبضي لطاض ٌطفت ٝثٛز ،فطنت ضا ثطاي احمبق حك
ذٛز ٔٙبؾت زيس ٜثط ؾط ايٗ قبٞعازٌبٖ فطتٛت  ٚثيٕبض  ٚاظ لسضت افتبز ٜضيرتٙس ،تب ثّى ٝثٝ
حمٛق ذٛز زؾت يبثٙس .افطازي ٘ؾيط ٘هطت اِس ِٝٚوٛٙٞ ٝظ زض فىط وؿت ٔٛلقيت ؾيبؾي
ثٛز٘س  ٚخعء عجم ٝثطٚتٕٙس  ٚظٔيٙساض لبخبضي ثكٕبض ٔيآٔس٘سٞ ،سف حٕالت تٙس ضٚظ٘بٔٞٝبي
عطفساض ؾطزاض ؾپٚ ٝالـ ٔيقس٘س .ضٚظ٘بٔ ٝؾتبض ٜايطاٖ زض  27زِ( ٛاؾفٙس)  1300ـ ٔمبِٝاي
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ثب فٛٙاٖ «ٔؿجت حميمي وٛزتب» ٔٙتكط وطز ٘ ٚهطت اِس ِٝٚضا فبُٔ انّي وٛزتبي 1299
زا٘ؿت  ٚفُٕ ؾيس ضيبء  ٚؾطزاض ؾپ ٝزض ا٘دبْ وٛزتب ضا عطحي ثطاي خٌّٛيطي اظ وٛزتبي
٘هطت اِس ِٝٚوٙٔ ٝدط ث ٝثطلطاضي خٕٟٛضي ٔيقسٔ ،قطفي وطز  ٚزض پبيبٖ ث ٝتٕديس اظ
ؾطزاض ؾپ ٚ ٝؾيس ضيبء پطزاذت  ٚذٛاؾتبض ٔدبظات ٘هطت اِس ِٝٚقس («ٔؿجت حميمي
وٛزتب» ،ضٚظ٘بٔ ٝؾتبض ٜايطاٖ :ؾبَ ٞفتٓ ،قٕبض ،138 ٜپٙح قٙج 27 ٝزِ( ٛاؾفٙس)  ،1300ل
 .)4ؾطزاضؾپ ٝو ٝاظ ٔغطح قسٖ ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝوٛزتب ٘بضاحت ٘ ٚبضاضي قس ٜثٛز ،زض
ثيب٘يٝاي ٔؿئِٛيت وٛزتب ضا ثط فٟسٌ ٜطفت  ٚخطايس ضا اظ ٘ٛقتٗ ٔغبِت زضثبض ٜوٛزتب ٔٙـ وطز.
(ٔىي :1380 ،جٚ ) 72 /1ي زض ٕٞيٗ ثيب٘ي٘ ٝهطت اِس ِٝٚضا وٛچىتط اظ آٖ زا٘ؿت وٝ
ٔؿجت وٛزتب ثبقس (ٔىي :1380 ،ج.)75/1
ؾطزاضؾپ٘ ٝؿجت ث ٝذب٘ٛاز ٜفطٔب٘فطٔب ثرهٛل فيطٚظ ٔيطظا ٘هطت اِس ِٝٚوي ٝٙظيبزي
زاقت  ٚاظ تحميط آٟ٘ب ذٛززاضي ٕ٘يوطز (فيطٚظ :1369 ،ج٘ .)86 /1عزيىبٖ ؾطزاضؾپ ٝو ٝاظ
وي ٝٙا٘ ٚؿجت ث ٝايٗ ذب٘ساٖ اعالؿ زاقتٙس ،ثٔ ٝؿرط ٜوطزٖ ٘هطت اِسٔ ِٝٚيپطزاذتٙس
(ثٟجٛزي ،ثيتب .)13 :ايٗ ٌ ٝ٘ٛحّٕٞٝبي ِفؾي  ٚثطذٛضز ٞبي تٙس ثب ذب٘ٛاز ٜفطٔب٘فطٔب ثٛيػٜ
٘هطت اِس ِٝٚاظ آٖ خٟت ثٛز و ٝؾطزاضؾپٔ ٝيذٛاؾت ٔب٘ـ اظ آٖ قٛز و ٝآٟ٘ب زض فضبي
ؾيبؾي وكٛض ثغٛض ٔؿتمُ اظ ا ٚزاضاي ٔٛلقيتي ق٘ٛس  ٚفطٔب٘فطٔب و ٝايٗ ٔغّت ضا ث ٝذٛثي
زضيبفت ٝثٛز زض عي ٔطاحُ تغييط ؾّغٙت ثب ؾطزاضؾپٕٞ ٝطا ٜقس ،تب ٔب٘ـ اظ آؾيت ضؾيسٖ ثٝ
ٔٛلقيت ؾيبؾي التهبزي ذٛز  ٚذب٘ٛازٜاـ قٛز .ؾطزاضؾپ ٝثب ث ٝزؾت ٌطفتٗ ظٔبْ أٛض
٘ؾبٔي فعْ ذٛز ضا ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔٙهت ٘رؿت ٚظيطي خعْ وطز  ٚثٚ ٝؾيّ ٝفٛأُ
ذٛز ث ٝالسأبتي زؾت ظز ،تب زِٚتٞبي ٔرتّف ضا تضقيف وٙسٚ .ي زض ٔٙهت ٚظاضت خًٙ
زض ٞيأت زِٚت حضٛض ٔييبفت  ٚزض أٛض ّٕٔىت افٕبَ ٘فٛش ٔيوطز .ؾطزاضؾپ ٝؾطا٘دبْ
تٛا٘ؿت ثب ظٔيٝٙؾبظي ٚ ٚاضز ؾبذتٗ فكبضٞبي ؾيبؾي احٕس قب ٜضا ٚازاضز ،تب زض ؾ ْٛفمطة
(آثبٖ) 1402ـ فطٔبٖ ٘رؿت ٚظيطي ا ٚضا نبزض وطز ٚ ٜذٛز ضاٞي اضٚپب قٛز (ٔىي:1380 ،
جٚ )377-376 /2ي ثب افٕبَ ٘فٛش زض ا٘تربثبت ٔدّؽ پٙدٓ قٛضاي ّٔي تٛا٘ؿت ٔدّؽ
ٕٞؿ ٛثب ذٛاؾتٞٝبي ذٛز تكىيُ زٞس ٘ ٚمك ٝذٛز ٔجٙي ثط ا٘مطاو ؾّغٙت لبخبضي ٝضا ثٝ
ٔطحّ ٝاخطا زضآٚضز.
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جوَْري رضاذاًي ٍ ٍاكٌص ٍ عولكزز قاجارّا بِ اٍليي هزحلِ اًقزاض
پؽ اظ آ٘ى ٝؾطزاضؾپ ٝظٔبْ زِٚت ضا ثسؾت ٌطفت  ٚثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝا٘تربثبت ٚاليبت
ظيط ٘فٛش أطاي ِكىط ٚاثؿت ٝث ٝؾطزاض ؾپ ٝا٘دبْ ٌطفت ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ عطفساض ا ٚثٔ ٝدّؽ ضاٜ
يبفتٙس٘ ،مك ٝذٛز ٔجٙي ثط ا٘مطاو ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝضا ث ٝنٛضت خسي پي ٌطفت .زض ايٗ
ٔطحّ ٝزض پي ايدبز خٕٟٛضي ثط آٔس  ٚزض ايٗ ضا ٜاظ حٕبيت فطاوؿي ٖٛتدسز  ٚؾٛؾيبِيؿتٟب
زض ٔدّؽ پٙدٓ ،أيطاٖ ِكىط زض ؾطاؾط وكٛض  ٚتقسازي اظ خطايس ٚاثؿت ٝث ٝذٛز ثطذٛضزاض
ثٛز .زض ايٗ ٔيبٖ اتحبز خٕبٞيط قٛضٚي ٘يع اظ ثطلطاضي خٕٟٛضي زض ايطاٖ اؾتمجبَ ٔيوطز ٚ
آٖ ضا ٔمسٔٝاي ثطاي ٌصاض ايطاٖ ث ٝحىٔٛتي ؾٛؾيبِيؿتي ٔيزا٘ؿت .أب ٔؿئّ ٝانّي زض ايٗ
ٔبخطا ثيتٛخٟي  ٚزيس ٔٙفي ٔطزْ فبزي ٘ؿجت ث ٝخٕٟٛضي ثٛز .فىط خٕٟٛضي تٟٙب زض ٔيبٖ
ٌطٞٚي اظ عجم ٝتحهيّىطز ٚ ٜضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبض ٚخٛز زاقت ،و ٝاغّت خٛاٖ ثٛز٘س .زض حبِي وٝ
تدبض  ٚضٚحب٘يت زض خبيٍب ٜزٌ ٚط ٚ ٟٓٔ ٜٚتبثيطٌصاض زض ثؿيح ٔطزْ فبزي٘ ،ؾط ٔؿبفسي
٘ؿجت ث ٝخٕٟٛضي ٘ساقتٙس .انٙبف  ٚتدبض خٕٟٛضي ضا ٔؿبٚي ثب ا٘مالة ،غبضت ٔيزا٘ؿتٙس
(فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج )52/2فّٕب  ٓٞثب تٛخ ٝث ٝثطلطاضي خٕٟٛضي وٕ٘ٛيؿتي قٛضٚي زض
ضٚؾي ٚ ٝخٕٟٛضي الئيه زض تطوئ ٚ ٝكبٞس ٜؾيبؾتٟبي ضس زيٙي آٖ ز ٚوكٛض ،ثب ثطلطاضي
خٕٟٛضي زض ايطاٖ ٔربِف ثٛز٘سٕٞ .چٙيٗ ٌطٞٚي اظ ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ ٘يع و ٝخٕٟٛضي
ضضبذب٘ي ضا ٔؿبٚي ثب زيىتبتٛضي ٔيزا٘ؿتٙس ،اظ زض ٔربِفت ثب آٖ ثطآٔس٘س  ٚالّيتي اظ ٔدّؽ
پٙدٓ ٘يع ث ٝضٞجطي ٔسضؼ زض ثطاثط خٕٟٛضي ايؿتبز٘س .زض ايٗ قطايظ ِٚيقٟس  ٚزضثبض اظ ايٗ
ٌطٟٞٚب ثطاي ٔمبثّ ٝثب خٕٟٛضي ثٟطٌ ٜطفتٙس .ضٚظ٘بٔٞٝبي عطفساض خٕٟٛضي حٕالت تٙسي ضا
فّي ٝذب٘ساٖ لبخبض ا٘دبْ ٔيزاز٘س  ٚثط آٖ ثٛز٘س تب ثب تٙس تطيٗ تٞٛيٗٞب ٘ؿجت ث ٝآ٘بٖ ا٘سن
افتجبض ث ٝخب ٔب٘س ٜلبخبضٞب زض خبٔق ٝضا ٘يع اظ ثيٗ ثجط٘س .ضٚظ٘بٔ٘ ٝبٞيس زض ٔمبِٝاي ثب فٛٙاٖ
«خٕٟٛضي ٘بي ثٙس» تٕبْ ٔؾبِٓ  ٚاقتجبٞبت قبٞبٖ لبخبضي ضا ث ٝتهٛيط وكيس (ضٚظ٘بٔٝ
٘بٞيس ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض 11 :37 ٜزِ ( ٛثٕٞ .)3 :1302 )ٕٟٗيٗ ضٚظ٘بٔ ٝوبضيىبتٛضي اظ احٕس
قب ٜث ٝچبح ضؾب٘س  ٚزض ٔمبِٝاي و ٝث ٝقىُ ٕ٘بيكٙبٔٛ٘ ٝقت ٝقس ٜثٛز ،ث ٝاؾتٟعاء احٕس
قب ٜپطزاذت  ٚا ٚضا فطزي قٟٛتطاٖ  ٚپ َٛپطؾت ٔقطفي وطز و ٝتٟٙب ث ٝفىط ذٛقٍصاض٘ي زض
اضٚپبؾت (ضٚظ٘بٔ٘ ٝبٞيس ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض 11 :41 ٜحٛت (اؾفٙس)  .)7 :1302ضٚظ٘بٔ ٝوٛقف
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٘يع زض ٘ٛقتٝاي ذغبة ثٕ٘ ٝبيٙسٌبٖ ٔدّؽ ثب فٛٙاٖ «پيكٟٙبز ٔ »ٟٓنٛضتي اظ حمٛق
ؾبِيب٘ ٝذب٘ٛاز ٜؾّغٙتي ضا زضج ٕ٘ٛز  ٚآٖ ضا ٔقبزَ ثٛزخ ٝؾبِيب٘ٚ ٝظاضت ٔقبضف  ٚنحيٝ
فٕٔٛيزا٘ؿت و ٝؾبِٟب اظ ذعاّ٘ٔ ٝت ث ٝقبٞعازٜٞبي لبخبضي پطزاذت قس ٜثٛز ،زض حبِي وٝ
آٟ٘ب فاللٝاي ثّٕٔ ٝىت ٘ساقتٙس .ؾپؽ ايٗ ضٚظ٘بٔ ٝزض پيكٟٙبزي ذٛاؾتبض لغـ حمٛق
ذب٘ساٖ ؾّغٙتي  ٚذطج ايٗ پ َٛثطاي تبؾيؽ ٔساضؼ  ٚتٛؾقٔ ٝقبضف  ٚتبؾيؽ ٚظاضت
نحئ ٚ ٝؤؾؿبت زضٔب٘ي قس (ضٚظ٘بٔ ٝوٛقف ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض 22 :23ٜحٛت (اؾفٙس)
 1302قٕؿي ،ل.)1
تٙستطيٗ ٔمبالت فّي ٝذب٘ساٖ لبخبض زض ضٚظ٘بٔ ٝقفك ؾطخ ٘ٛقتٔ ٝيقسٚ .ي ذٛاؾتبض
افساْ فطظ٘ساٖ ٔحٕسفّي قبٔ ٜرّٛؿ ث ٝا٘تمبْ خٙبيبت تٕبْ قبٞبٖ لبخبض ثٛز (ضٚظ٘بٔ ٝقفك
ؾطخ ،قٕبض 26 :225 ٜحٛت (اؾفٙس)  .)1 :1302زقتي ث ٝزضذٛاؾت افساْ قبِٚ ٚ ٜيقٟس
ثؿٙس٘ ٜىطز  ٚزض قٕبض ٜثقسي ضٚظ٘بٔ ٝذٛاؾتبض اظ ٔيبٖ ثطزٖ افطازي ٘ؾيط ٘هطت اِس٘ ِٝٚيع
قس (قفك ؾطخ ،قٕبض 29 :226 ٜحٛت (اؾفٙس)  .)1 :1302ضٚظ٘بٔ ٝزيٍطي ث٘ ٝبْ ثٟبضؾتبٖ
٘يع زض ٕٞيٗ ايبْ وبضيىبتٛضٞبيي اظ قبِٚ ،ٜيقٟس ،وبٔطاٖ ٔيطظا ،فطٔب٘فطٔب ٘ ٚهطت اِسِٝٚ
چبح وطز (ؾبِٛض :1378 ،ج )6736 /9تب ثسيٗ تطتيت ٔٙعِت ذب٘ساٖ لبخبض ضا پبييٗ ثيبٚضز.
حٕالت تٙس فّي ٝلبخبضٞب زض ٔيبٖ ذب٘ساٖ لبخبض ثؿيبض اثط ٌصاض ثٛز ،چطاو ٝآٟ٘ب ضا ثٝ
وٙبضٌٜيطي اظ وكٕىف ٔيبٖ زؾتٍب ٜؾّغٙت لبخبضي ٚ ٝؾطزاض ؾپٚ ٝازاقت .لبخبضٞب ؾبِيب٘ي
ثٛز و ٝا٘ؿدبْ ايّي  ٚذب٘سا٘ي ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜثٛز٘س  ٚؾّغ٘ ٝؾبٔي آٟ٘ب ٘يع زض پي
ا٘مالة ٔكطٚعيت اظ ٔيبٖ ضفت ٝثٛز ٔ ٚكطٚفيت ؾيبؾي آٟ٘ب  ٓٞزض پي ٔمبٔٚتكبٖ زض ثطاثط
٘ٛؾبظي ؾيبؾي -اختٕبفي ِغٕٞٝبي فطاٚاٖ زيس ٜثٛز .حّٕٞٝبي ضٚظ٘بٔٞٝبي عطفساض
ؾطزاضؾپ ٝزض زٚض ٜخٕٟٛضي ذٛاٞي تٟٙب ثيبٍ٘ط اظ ٔيبٖ ضفتٗ ٕٞيٗ ٔكطٚفيت ؾيبؾي
اختٕبفي لبخبضٞب ثٛز و ٝثب فضبي ثٚ ٝخٛز آٔسٔ ،ٜدبَ ثطٚظ  ٚؽٟٛض پيسا وطز.
غبِت ثعضٌبٖ ذب٘ساٖ لبخبضزض ايٗ ثحطاٖ ؾقي وطز٘س ذٛز ضا ث ٝؾطزاضؾپ٘ ٝعزيه وٙٙس،
تب أٙيتكبٖ حفؼ قٛز .فطٔب٘فطٔب  ٚفطظ٘سا٘ف خعء ايٗ ٌط ٜٚاظ افضبي ذب٘ساٖ لبخبض ثٛز٘س.
آٟ٘ب ث ٝزِيُ ٘مهبٖ زضآٔس اظ ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٚضقيت ٔٙبؾجي ثِ ٝحبػ التهبزي ٘ساقتٙس،
چٙب٘ى ٝفطٔب٘فطٔب زض ٘بٔٝاي ث٘ ٝهطت اِسٛ٘ ِٝٚقت و ٝلؿٕتي اظ أالوف ضا ثفطٚقس ٘ ٚبٔٝ

واکنشوعولکردقاجارهادرتغييرسلطنتازقاجاريهبهپهلوی 

746 

ضا اظ ٔيبٖ ثجطز  ٚثب ٞيچ وؽ زض ايٗ ثبض ٜؾرٗ ٍ٘ٛيسٕٞ .چٙيٗ ٚي اظ ٚضقيت ؾيبؾي ٚ
پيكطفت وبض ؾٛؾيبِيؿتٟب زض أٛض ؾيبؾي قى ٜٛوطزٔ ٚ ٜي٘ٛيؿس و ٝزيٍط أثبَ ا ٚخبيي
زض ٔهبزض حىٔٛتي ٘ساض٘س  ٚتبو ٖٛٙچٙيٗ ثي پٙب٘ ٜجٛز ٜاؾت (فيطٚظ :1369 ،ج-109 /1
 .)110فرطاِس ِٝٚزذتط ٔؾفطاِسيٗ قب ٜثطاي حفؼ ظٔيٟٙبي ذٛز اظ زؾت ا٘ساظي زيٍطاٖ
٘بچبض ثٛز اظ ؾطزاضؾپ ٝاؾتٕساز ثغّجس (ثٟجٛزي ،ثيتبِ .)73 :صا ايٗ ٌط ٜٚاظ ظٔيٙساضاٖ ٚ
ثطٚتٕٙساٖ لبخبضي ٘بچبض اظ ٘عزيه قسٖ ث ٝؾطزاض ؾپ ٝثٛز٘س  ٚحتي اظ زازٖ ٞسي ٚ ٝپ َٛثٝ
ؾطزاض ؾپ ٝاثب ٘ساقتٙس (فيطٚظ :1369 ،جٚ .)83 /1ضقيت لبخبضٞب ث ٝخبيي ضؾيس ٜثٛز وٝ
ثقضي اظ آٟ٘ب اظ ٔؿرط ٜوطزٖ اخساز ذٛز ثطاي ذٛقبيٙس ؾطزاض ؾپ ٝاثب ٘ساقتٙس (ؾبِٛض،
 :1378ج .)6801 /9ؾطزاضؾپ٘ ٝيع اظ خصة آٟ٘ب ذٛززاضي ٕ٘يوطز  ٚثطاي آٟ٘ب پيغبْ ٕٞطاٞي
ٕٞ ٚىبضي ٔيفطؾتبز (فيطٚظ :1369 ،جِ .)84 /1صا ٘يبظ ظٔيٙساضاٖ  ٚثطٚتٕٙساٖ لبخبضي ثٝ
حفؼ أٛاَ ٛٔ ٚلقيت اختٕبفي  ٚؾيبؾيكبٖ اظ يه ؾ ٚ ٛالتساض ضٚظ افع ٖٚؾطزاض ؾپ ٝاظ
ؾٛيي زيٍط ثبفث قس تب پيبٟٔبي ؾطزاض ؾپ ٝث ٝآٟ٘ب وبضٌط افتبز ،ٜثب ؾطزاض ؾپٕٞ ٝطاٞي
وٙٙس .نبضْ اِس٘ ٚ ِٝٚهطت اِسٔ ِٝٚمبضٖ ثب آغبظ ٔدّؽ پٙدٓ زض ٔاللبتي ثب يىسيٍط ث ٝايٗ
٘تيد ٝضؾيس٘س و ٝآٔبزٌي ذٛز ضا ثطاي اعبفت ٚذسٔت ث ٝؾطزاض ؾپ ٝافالْ ٕ٘بيٙس  ٚؾطزاض
ؾپ٘ ٝيع زض خٛاة تٍّطاف آٟ٘ب پيبٔي تكىط آٔيع فطؾتبز (فيطٚظ :1370،جٔ .)385 /2حٕس ِٚي
ٔيطظا زيٍط فطظ٘س فطٔب٘فطٔب ؤ ٝتهسي أٛض ٔبِي  ٚظٔيٙساضي فطٔب٘فطٔب ثٛز فّيضغٓ ٔيّف
اظ خٕٟٛضي حٕبيت وطز  ٚزض ٔطاؾٓ حٕبيت اظ خٕٟٛضي زض تجطيع ؾرٙطا٘ي ٕ٘ٛز
(فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج .)53 /2چ٘ ُٟفط اظ ضخبَ ؾيبؾي ايطاٖ ٘يع زض افالٔيٝاي حٕبيت
ذٛز ضا اظ خٕٟٛضي افالْ وطز٘سو٘ ٝبْ تقسازي اظ لبخبضٞب ٘ؾيط فطٔب٘فطٔب ،احتكبْ اِؿغٚ ٝٙ
ٔقيٗ اِس ِٝٚزض آٖ افالٔي ٝزضج قس ٜاؾت .احتكبْ اِؿّغ ٝٙزض تٛخي ٝفُٕ ذٛز ٌفت
«لبخبضي ٝضا چٙبٖ ٔبيٛؼ وطزٜا٘س و ٝغبِت ،ضضب ث ٝضضب زازٜا٘س» (ٞسايت .)365 :1385 ،زض
فيٗ حبَ تقسازي اظ ايٗ ٌط ٜٚاظ تٞٛيٗ ضٚظ٘بٔٞٝب  ٚعطفساضاٖ خٕٟٛضي ث ٝذب٘ساٖ لبخبض
٘بضاضي ثٛز٘س (فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج( ٚ )54/2ؾبِٛض :1378 ،ج.)6729 /9
ٌطٞٚي اظ ؾطقٙبؾبٖ لبخبضي ٝو ٝثب خٕٟٛضي ٕٞطاٞي ٘ىطز٘س ،حبضط ث ٝوٕه ثٝ
ذب٘ساٖ ؾّغٙت ٘يع ٘جٛز٘س (ؾبِٛض :1378 ،ج .)6684/8أب زض ٞط حبَ اظ تٞٛيٗ ث ٝلبخبضٞب ثٝ
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قست ٘بضاضي ثٛز٘س .فيٗ اِؿغ ٝٙزض ضٚظ ٘ٛقتٞٝبي ذٛز اظ ايٗ خٕالت ث ٝقست ا٘تمبز وطزٜ
اؾت (ؾبِٛض :1378 ،جٌ )6687 -6681 -6676 /8ط ٜٚزيٍطي اظ افطاز تحهيّىطزٚ ٜ
لبخبضي ٘يع اظ خٕٟٛضي عطفساضي ٔيوطز٘س .ؾّيٕبٖ ٔيطظا ؤ ٝتقّك ث ٝذب٘ٛازٜاي زيٛا٘ؿبالض
 ٚاظ ضخبَ ؾيبؾي عطفساض ٔكطٚع ٝثٛزٚ .ي پؿط ٔحؿٗ ٔيطظا وفيُ اِسِٝٚ؛ ٔالن  ٚوبضٔٙس
فبِي ضتج ٝزِٚتي (فبلّي)120 :1380 ،؛ ٔ ٜٛ٘ ٚحٕسعبٞطٔيطظا؛ ٔتطخٓ ثطذي آثبض اِىؿب٘سض
زٔٚبً (ثبٔساز :1357 ،ج)112 ،2؛ ثٛزٚ .ي اظ ٔكطٚع ٝذٛاٞبٖ ؾطقٙبؼ ثٛز  ٚزض ٔدّؽ زْٚ
 ٚؾ ْٛاظ ٕ٘بيٙسٌبٖ تٙسضٔ ٚدّؽ  ٚاظ افضبي حعة اختٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛث ٝقٕبض ٔيآٔس .زض
زٚضاٖ پؽ اظ وٛزتبي  1299ـ فطاوؿي ٖٛؾٛؾيبِيؿت ضا زض ٔدّؽ چٟبضْ  ٚپٙدٓ
تكىيُ زاز  ٚاظ عطفساضاٖ ؾطؾرت ؾطزاض ؾپ ٝقس .ؾّيٕبٖ ٔيطظا خبيٍعيٙي خٕٟٛضي ثٝ
خبي ؾّغٙت ضا لسٔي خٟت ضؾيسٖ ؾٛؾيبِيؿتٞب ث ٝاٞسافكبٖ ٔيزا٘ؿت  ٚاظ ؾطزاضؾپٝ
زض ٔدّؽ ث ٝعٛض وبُٔ حٕبيت ٔيوطز .يىي زيٍط اظ لبخبضيبٖ تحهيّىطز ٜاحتكبْ اِؿغٝٙ
ثٛز و ٝفّيضغٓ آ٘ى ٝذٛز اظ ٔالويٗ ث ٝحؿبة ٔيآٔسِٚ ،ي ؾبِيبٖ عٛال٘ي زض زؾتٍبٜ
زيٛا٘ؿبالضي  ٚزيپّٕبؾي ايطاٖ وبض وطز ٚ ٜتحهيّىطز ٜثٛزٚ .ي اظ ؾبِٟب لجُ  ٚاظ ظٔبٖ
ؾّغٙت ٔؾفطاِسيٗ قب ٜذٛاؾتبض ؾطٍ٘٘ٛي ؾّغٙت لبخبضي ٝثٛز  ٚايٗ ؾّؿّ ٝضا ٔتٙبؾت ثب
ٚضقيت ز٘يبي ٔسضٖ ٕ٘يزا٘ؿت (فالٔيطٚ .)488 :1367 ،ي ٕٞچٙيٗ اظ حبٔيبٖ خٙجف
ٔكطٚع ٝثٛز (٘بؽٓ االؾالْ وطٔب٘ي .)385 :1376 ،حبَ و ٝقطايظ ثطاي ؾطٍ٘٘ٛي ؾّغٙت
لبخبضئ ٝؿبفس ثٛزٚ ،ي فّيضغٓ تٛني ٝوؿب٘ي چٔ ٖٛرجط اِؿغ ٝٙو ٝاظ ا ٚذٛاؾتٙس ثٝ
زِيُ تقّك ث ٝايُ لبخبض زض ٔبخطاي خٕٟٛضي ث٘ ٝفـ ؾطزاضؾپ ٝزذبِت ٘ىٙس (ٞسايت:1385 ،
 .)365اظ ثطلطاضي خٕٟٛضي پكتيجب٘ي وطزٔ .ربِفت الّيت ٔدّؽ پٙدٓ ث ٝضٞجطي ٔسضؼ
ثب خٕٟٛضي و ٝثب تؾبٞطات ؾبظٔبٖ يبفت ٝاظ ؾٛي ضٚحب٘ي ٚ ٖٛثبظاضيبٖ ٕٞطا ٜقس  ٚحٕبيت
زضثبض ضا ٘يع زض پي زاقت ،ؾجت فمت ٘كيٙي ؾطزاضؾپ ٝاظ عطح خٕٟٛضي قس .خبِت تٛخ ٝآٖ
اؾت و ٝافطازي اظ ذب٘ساٖ لبخبض ٘ؾيط ٔحٕس ِٚي ٔيطظا و ٝاظ تطؼ ٔٛلقيت ذٛز  ٚذب٘ٛازٜ
قبٖ ثب خٕٟٛضي ذٛاٞي ٛ٘ ٓٞا قس ٜثٛز٘س ،اشفبٖ زاقتٙس ؤ ٝطزْ عطفساض خٕٟٛضي ٘جٛز٘س
(فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج ٚ )60 /2اٌط چ ٝضخبَ ٔ ٟٓلبخبضي ثٕٞ ٝطاٞي ثب ؾطزاضؾپٝ
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پطزاذتٙس ِٚي افطازي زض ٔيبٖ ذب٘ساٖ لبخبض ثٛز٘س و ٝايٗ ٌط ٜٚضا ٔالٔت ٔيوطز٘س (ؾبِٛض،
 :1378ج.)6852 /9
هزحلِ زٍم اًقزاض ٍ ٍاكٌص قاجارّا زر بزابز سقَط سلطٌت قاجاريِ
ؾطزاضؾپ ٝثب قىؿت زض حطوت خٕٟٛضي زض پي احيبء ٔٛلقيت ذٛز ثطآٔس ٚي ؾ ٝفٙهط
انّي ضا و ٝث ٝفٛٙاٖ ثبظٚي ٔربِفب٘ف فُٕ وطزٔ ٚ ٜب٘ـ اظ تجسيُ ؾّغٙت لبخبضي ٝثٝ
خٕٟٛضي قس٘س ،اظ وبض ا٘ساذت .ايٗ ؾ ٝفٙهط؛ الّيت ٔؤثط ٔدّؽ پٙدٓ ،ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبضاٖ
ٔربِف ؾطزاض ؾپٌ ٚ ٝطٞٚي اظ ثبظاضيبٖ ؾبظٔبٖ زٙٞس ٜتؾبٞطات ضس خٕٟٛضي ثٛز٘سٚ .ي ثب
تٟسيس  ٚوته ظزٖ الّيت ٔدّؽ تٛؾظ ٛٞازاضا٘ف آٟ٘ب ضا ث ٝؾىٛت ٚازاض وطز .ثب لتُ
ٔيطظاز ٜفكمي و ٝاظ تٙسضٚتطيٗ ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ ٔربِف ؾطزاض ؾپ ٝثٛز ،ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبضاٖ ضا
تطؾب٘س  ٚثب ث ٝظ٘ساٖ ا٘ساذتٗ ؾبظٔبٖ زٙٞسٌبٖ تؾبٞطات خٕٟٛضي ث ٝثٟب٘ ٝث ٝلتُ ضؾيسٖ
ٔبغٚض ايٕجطي آٔطيىبيي ث ٝزؾت فسٜاي ٘بقٙبؼ ،اثعاض ؾبظٔب٘سٞي تؾبٞطات ضا اظ ٔربِفيٗ
ذٛز ٌطفت ،ثسيٗ تطتيت ٔربِفبٖ ثب اضفبة  ٚظ٘ساٖ ٚازاض ث ٝؾىٛت قس٘س .چٙسي ثقس
ؾطزاضؾپ ،ٝثب اظ ثيٗ ثطزٖ حىٔٛت ذٛزؾط ذعفُ زض ذٛظؾتبٖٛٔ ،لقيت ؾيبؾي ذٛز ضا زض
پبيترت ٔؿتحىٓتط وطز  ٚتهٕيٓ ذٛز ٔجٙي ثط ا٘مطاو ؾّغٙت لبخبضي ٝضا ثبض زيٍط فّٙي
ٕ٘ٛز .ؾطزاضؾپ ٝث ٝثٟب٘ ٝثّٛاي ٘بٖ زض ٟٔط 1304ـ ٌطٞٚي اظ زضثبضيبٖ لبخبضي ٘ؾيط
قبٞعاز ٜقٟبة اِس ،ِٝٚؾ ٟٓاِسٔ ،ِٝٚقيطاِؿغٔ ،ٝٙكيطاِؿغ ٚ ٝٙاؾقساِؿغ ٝٙضا ث ٝثٟب٘ ٝزؾت
زاقتٗ زضثبض زض ثّٛا چٙس ضٚظي ث ٝظ٘ساٖ ا٘ساذت (ؾبِٛض :1378 ،جٚ )7346 /9ي ثب ايٗ وبض
خ ٛاضفبة  ٚتطؼ زض ٔيبٖ عطفساضاٖ ؾّغٙت لبخبضي ٝضا ث ٝاٚج ضؾب٘س .اظ ؾٛي زيٍط
ؾطزاضؾپ ٝثب ثطلطاضي ضاثغ ٝزٚؾتب٘ ٝثب ٔحٕس حؿٗ ٔيطظا ِٚيقٟس ث ٝاٚ ٚفس ٜؾّغٙت زاز ٚ
ثطاي ٘كبٖ زازٖ حؿٗ ٘يت ؾطزاض ؾپ٘ ٝؿجت ثِٚ ٝيقٟس زض اٚاذط ٟٔط ٔب1304 ٜـ پيكٟٙبز
افعايف حمٛق ِٚيقٟس ث ٝتهٛيت وٕيؿي ٖٛثٛزخ ٝضؾيس (ضٚظ٘بٔ ٝايطاٖ ،ؾبَ ٘ ،ٟٓقٕبضٜ
ٟٔ 22 :1928ط 1304ـ ،لٌ )1طٞٚي اظ قبٞعازٌبٖ فبِي ضتج٘ ٝؾيط فضس اِؿغبٖ،
٘هطت اِؿغ٘ ٚ ٝٙبنط اِسيٗ ٔيطظا ث ٝزِيُ آ٘ىِٚ ٝيقٟس ثطاي ث ٝزؾت ٌطفتٗ ؾّغٙت فطيت
ؾطزاضؾپ ٝضا ذٛضز ٚ ٜثب ٘مكٞٝبي إٞ ٚطاٞي ٔيوٙس ،ثب ٚي لغـ ضاثغ ٝوطز ،ٜضفت  ٚآٔس
ذٛز ضا ث ٝزضثبض لغـ وطز٘س (ثٟبض :1380 ،ج.)276 /2
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ؾطزاضؾپ ٝثب ٘مك ٝذٛز ٔ ٓٞيبٖ قبِٚ ٚ ٜيقٟس اذتالف ا٘ساذت  ٓٞ ٚپبي ٚاثؿتٍبٖ ثٝ
زؾتٍب ٜؾّغٙت ضا اظ زضثبض لغـ وطز ٔ ٓٞ ٚربِفيٗ ذٛز ضا ٔطفٛة ؾبذت .ؾپؽ ٚي لسْ
ٟ٘بيي ضا ثطاي ا٘مطاو ؾّغٙت لبخبضي ٝثطزاقت  ٚؾيُ تٍّطافٟبي عطفساضاٖ ؾطزاضؾپ ٝاظ
قٟطٞبي ايطاٖ ٔجٙي ثط زضذٛاؾت ا٘مطاو ؾّغٙت لبخبضي ٝث ٝتٟطاٖ ٚانُ قس .پؽ اظ آٖ
ٔطحّ ٝز ْٚافتطاضٟب آغبظ قس  ٚزض  5آشض 1304ـ ٌطٞٚي اظ آشضثبيدب٘يٟب زض ثبك ٔسضؾٝ
٘ؾبْ ٔتحهٗ قس٘س  ٚذٛاؾتبض آٖ قس٘س و ٝتٍّطافٟبي اضؾبِي ث ٝتٟطاٖ زض اذتيبض افىبض
فٕٔٛي ٌصاقت ٝقٛز  ٚؾطزاضؾپ ٝثب ايٗ زضذٛاؾت ٔٛافمت وطز (أيط عٕٟبؾت ،ثيتب-91 :
 ٚ ) 92ث ٝتسضيح اظ زيٍط انٙبف ٌ ٚطٟٞٚب ٘يع افطازي ثٔ ٝتحهٙيٗ پيٛؾت ،ٝذٛاؾتبض ا٘مطاو
ؾّغٙت لبخبضي ٝقس٘س (أيط عٕٟبؾت ،ثيتبٔ .)134 -131-129 -118 -111 :حٕس ِٚي
ٔيطظا ٘يع و ٝاظ افضبي ذب٘ساٖ لبخبض ثٛز ،ذٛز زض خٕـ ٔتحهٙيٗ حضٛض زاقت  ٚزض ذبعطات
ذٛز ث ٝپِٟٛبي فطاٚا٘ي و ٝثطاي ضا ٜا٘ساذتٗ زؾتٞٝبي ٔرتّف ٔتحهٙيٗ ذطج ٔيقس ،اقبضٜ
وطز ٜاؾت (فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،جٚ )132/2ي زض ازأ ٝاشفبٖ وطز و ٝافطازي و ٝثٔ ٝحُ
تحهٗ آٔس ٜثٛز٘س ،فميسٜاي ث ٝؾّغٙت پّٟٛي ٘ساقتٙس  ٚفمظ ٔٙبفـ آٟ٘ب ضا ث ٝتحهٗ
وكب٘س ٜثٛز (فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج.)133 /2
اظ خّٕ ٝيىي اظ ٕٞيٗ افطاز ذٛز ٔحٕس ِٚي ٔيطظا ثٛز و ٝثٕٞ ٝطا ٜزيٍط افضبي ذب٘ساٖ
فطٔب٘فطٔب ثب تغييط ؾّغٙت ٕٞطاٞي وطزٔ .حٕسٞبقٓ ٔيطظا افؿطٔ ،حٕسِٚي ٔيطظا  ٚحيسضلّي
ٔيطظا حكٕتي ،قبٞعازٌبٖ لبخبضي ٘يع و ٝذٛز ثب حٕبيت ؾطزاض ؾپ ٝثٕ٘ ٝبيٙسٌي ٔدّؽ
ضؾيس ٜثٛز٘س ،خعء ٕ٘بيٙسٌب٘ي ثٛز٘س و ٝپيكٟٙبز عطح ٔبزٚ ٜاحس ٜذّـ ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝضا
أضبء وطز٘س (أيط عٕٟبؾت ،ثيتب .)226-225 :زض ضٚظ عطح ٔبزٚ ٜاحس ٜذّـ لبخبضي ٝزض
ٔدّؽ و ٝزض  9ٚ 7آثبٖ  1304قٕؿي ثٛزٞ .يچ وساْ اظ افضبي ذب٘ساٖ لبخبض ث ٝايٗ عطح
افتطاو ٘ىطز٘س  ٚزض ضٚظ ٘ ٟٓآثبٖ و ٝايٗ عطح زض ٔدّؽ ث ٝتهٛيت ضؾيس .ؾّيٕبٖ ٔيطظا،
فتح أ ...يطظأ ،حٕسٞبقٓ ٔيطظا افؿط  ٚحيسضلّي ٔيطظا حكٕتي فّيضغٓ آ٘ى ٝاظ ذب٘ساٖ
لبخبض ثٛز٘س ،ث ٝذّـ ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝضأي ٔثجت زاز٘س (ٔىي :1380 ،ج ٔ ٚ )555-504/3حٕس
ِٚي ٔيطظا ،فجبؼ ٔيطظا ؾبالض ِكىط،غالٔحؿيٗ ٔيطظا ٔؿقٛز  ٚاوجطٔيطظا اضزقيطي تٟٙب ثٝ
ايٗ ثؿٙس ٜوطز٘س و ٝزض خّؿ ٝضاي ٌيطي ثطاي ذّـ لبخبضي ٝاظ ؾّغٙت قطوت ٘ىٙٙس (ٔىي،
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 :1380ج ٔ .)505/3حٕس ِٚي ٔيطظا و ٝذٛز يىي اظ حبٔيبٖ عطح ذّـ لبخبضي ٝثٛز ،زضثبضٜ
٘مف ذٛز زض ٕٞطاٞي ثب ؾمٛط ؾّغٙت لبخبضي ٝؾىٛت وطزٌٙ ،ٜب ٜؾمٛط ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝضا
ثٌ ٝطزٖ قبٞبٖ لبخبضي ا٘ساذت« :خٟبِت اعطافيٞبي ٔتّٕك ،فسْ اؾتجساز ٔؾفطاِسيٗ قبٜ
ث ٝثقس ،ا٘مطاو ايٗ ؾّؿّ ٝضا تٟئ ٝيوطز ،ذبن ٝثس اذالليٞبي قب ،ٜحطل  ٚعٕـ ٚ
ذٛزذٛاٞي ا ،ٚايٗ لضبيب ضا پيف آٚضز» (فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج.)136 /2
ايٗ اؽٟبض ٘ؾط ٔحٕس ِٚي ٔيطظا ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝلبخبضٞب پؽ اظ لطيت يه لطٖ ٘ ٚيٓ
حىٔٛت ثط ايطاٖ ٛٙٞظ لبزض ث ٝزضن قطايظ خسيس خٟب٘ي  ٚتأثيط آٖ ثط ؾيبؾت ،التهبز،
اختٕبؿ  ٚفط ًٙٞخٛأـ غيط اضٚپبيي  ٚثٚ ٝيػ ٜايطاٖ ٘جٛز٘س  ٚفّيطغٓ فطٚپبقي ايُ لبخبض ٚ
اظ ثيٗ ضفتٗ ثٙيبٖٞبي ايّي لسضت  ٚتٗ زض زازٖ ثٛ٘ ٝؾبظي ٘ؾبٔئ ،ي پٙساقتٙس وٝ
ٔيتٛاٖ ثب اتىب ثٛ٘ ٝؾبظي ٘ؾبٔي ٕٞچٙبٖ زِٚت يغٕبٌط ازٚاض ؾٙت ضا ؾطپب ٍٟ٘ساقت  ٚزض
ثطاثط ذٛاؾت خبٔق ٝايؿتبز  ٚث ٝغبضت ٔطزْ پطزاذت.
قبٞعازٌبٖ لبخبضي ٌٙب ٜقبٞبٖ ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝضا فمساٖ ِيبلت  ٚضقف اذاللي ٚ
قرهيتي آٟ٘ب ٔيزا٘ؿتٙس و ٝث ٝا٘ساظ ٜالظْ اؾتجساز ث ٝذطج ٘ساز ٜثٛز٘س ٚ .اٌط آٟ٘ب ٕٞچٙبٖ
ٔؿتجسا٘ ٝضفتبض ٔيوطز٘س ،وٕبوبٖ ثط ؾطيط ؾّغٙت ثبلي ٔئب٘س٘س .زض حبِي ؤ ٝحٕسفّي
قب ٜتٕبْ تالـ ذٛز ضا ثطاي اؾتجسازي وطزٖ ؾّغٙت ثىبض ٌطفتِٚ ،ي ذٛاؾت ٝفٕٔٛي
ٔجٙي ثط ٘ٛؾبظي التهبزي -ؾيبؾي ثٟ٘ ٝضتي ثسَ قس و ٝا ٚضا اظ ؾّغٙت ثطوٙبض وطز .ايٗ
ٌٍ٘ ٝ٘ٛطـ ذب٘ساٖ لبخبض ٘ؿجت ث ٝخبٔق ٝايطاٖ ؾجت ٔيقس تب آ٘بٖ ٕٞچٙبٖ زض ؾٛزاي
قٕكيط آذت ٝآلب ٔحٕسذبٖ ث ٝؾط ثطز ٚ ٜچكٓ ثط ضٚي قطايظ خسيس خٟبٖ  ٚخبٔق ٝايطاٖ ٚ
٘يبظ ث ٝتغييطات زض وكٛض ثجٙس٘س ،ايٗ زض حبِي ثٛز و ٝتٕبْ وؿب٘ي و ٝزض ضٚظ ٞفتٓ ٟٓ٘ ٚ
آثبٖ 1304ـ زض ٔدّؽ ثٔ ٝربِفت ثب ذّـ لبخبضي ٝاظ ؾّغٙت ثطذبؾتٙسٞ ،سفكبٖ حفؼ
زؾتبٚضزٞبي خٙجف ٔكطٚع ٝثٛز .پؽ اظ افالْ ا٘مطاو ؾّغٙت لبخبضي ٝقبٞعازٌبٖ فبِي
ضتج ٝلبخبضي ثٔ ٝاللبت ؾطزاض ؾپ ٝضفت ٝث ٝا ٚتجطيه ٌفتٙس (ثٟجٛزي ،ثيتبٚ )152- 151 :
ذجط ايٗ ٔاللبت زض ضٚظ٘بٔ ٝايطاٖ ٔٛضخ  12آثبٖ  1304قٕؿي ٔٙتكط قس (ضٚظ٘بٔ ٝايطاٖ،
ؾبَ ٘ ،ٟٓقٕبض 12 :1945 ٜآثبٖ  .)2 ،1304ؾطزاضؾپ ٝزض ايٗ خّؿ ٝث ٝقبٞعازٌبٖ لبخبضي
ٌفت و ٝؾّؿّ ٝلبخبضي ٝزض فُٕ زض ز ٜؾبَ پيف ٔٙمطو قس ٜثٛز  ٚا ٚتٟٙب قبِٚ ٚ ٜيقٟس ضا
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ثطوٙبض وطز ٜاؾت  ٚث ٝآٟ٘ب زضثبض ٜآيٙس ٜقبٖ اعٕيٙبٖ زاز (ؾبِٛض :1378 ،ج.)7390/9
ٕٞچٙيٗ ضضب قب ٜپؽ اظ ضؾيسٖ ث ٝؾّغٙت زض  26آشض 1304ـ زٚثبض ٜقبٞعازٌبٖ فبِي
ضتج ٝلبخبضي ضا ،ث ٝحضٛض پصيطفت  ٚايٗ قبٞعازٌبٖ اظ ضضبقب ٜزضذٛاؾت وطز٘س وٝ
حمٛلكبٖ پطزاذت قٛز  ٚضضب قب ٜث ٝآٟ٘ب ٌفت و ٝزض فٛو حمٛق ث ٝآٟ٘ب ظٔيٗ ذٛاٞس زاز
(ؾبِٛض :1378 ،ج.)7410/9
ث ٝايٗ تطتيت افضبي ؾطقٙبؼ ذب٘ساٖ لبخبض فّيضغٓ ٔيّكبٖ يب زض ثطاثط تغييط ؾّغٙت
ؾىٛت وطز٘س  ٚيب ثب آٖ ٕٞطاٞي وطز٘سٔ .حٕس ِٚي ٔيطظا و ٝاظ ٕٞطاٞبٖ تغييط ؾّغٙت ثٛز
 ٚحتي زض ضٚظ ٘ ٟٓآثبٖ ثٕٞ ٝطا ٜثطازضـ ٘هطت اِس ٚ ِٝٚقبٞعاز ٜنبضْ اِس ِٝٚثٙٔ ٝعَ
ؾطزاض ؾپ ٝضفت ،زض ذبعطات ذٛز ٘ٛقت و ٝفاللٝاي ٘ساقت ٝو ٝث ٝذّـ لبخبضي ٝاظ ؾّغٙت
ضأي زٞس ،تب ٘بْ ا ٚزض تبضيد ث ٝظقتي ثجت قٛز (فطٔب٘فطٔبييبٖ :1382 ،ج ٚ )135 /2فجبؼ
ٔيطظا ؾبالض ِكىط ٘يع فٕساً اظ قٟط تٟطاٖ ذبضج قس تب زض ضٚظ ضأيٌيطي ذّـ لبخبضي ٝاظ
ؾّغٙت زض ٔدّؽ حبضط ٘جبقس (فطٔب٘فطٔبييبٖ٘ ٚ )277 :1387 ،هطت اِس٘ ِٝٚيع زض نحجتي
ثب ٚاثؿت٘ ٝؾبٔي فطا٘ؿ ٝزض ايطاٖ ٌفت و« ٝزيىتبتٛض ،ثب اتىب ث ٝظٚض ،ظٔبٖ حبَ ضا زض زؾت
زاضز ،زض حبِي ؤ ٝربِفبٖ ٔٛاؽت آيٙسٜا٘س» (ثطتطاٖ ،پبييع  ٚظٔؿتبٖ  )68 :1381تٟٙب فطز
ذب٘سٖ لبخبض و ٝث ٝذّـ لبخبضي ٝاظ ؾّغٙت افتطاو وطز ،احٕس قب ٜلبخبض ثٛز و ٝزض ٔمبِٝاي
و ٝزض اذتيبض ذجطٌعاضي ضٚيتطلطاض زاز ،ث ٝتهٕيٓ ٔدّؽ زضثبض ٜذّـ لبخبضي ٝاظ ؾّغٙت
افتطاو وطز  ٚآٖ ضا ذالف لب٘ ٖٛاؾبؾي زا٘ؿت  ٚث ٝاتٟبٔبت ٚاضز ٜث ٝذٛز خٛاة زاز ٚ
افالْ وطز و ٝذٛز ضا وٕبوبٖ قب ٜايطاٖ ٔيزا٘س (ضٚظ٘بٔ ٝحجُ إِتيٗ ،ؾبَ ؾي  ٚؾ،ْٛ
قٕبض 29 :37 ٜضثيـ اِثب٘ي  1344ق.)3 ،
ًتيجِ
ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝآذطيٗ ؾّؿّٝاي ثٛز و ٝزض تبضيد ايطاٖ ثط اؾبؼ «لبفس ٜخبضي ذبؾتٍبٜ
لجيّٝاي لسضت ؾيبؾي» ث ٝلسضت ضؾيس .أب ثطذالف چٍٍ٘ٛي ث ٝلسضت ضؾيسٖ زضقطايظ
ا٘مطاو  ٚا٘تمبَ لسضت ث ٝؾّؿّ ٝثقسي ،لبخبضي ٝثب اٚضبؿ  ٚقطايظ ثسيـ  ٚثيؾبثمٝاي ضٚثطٚ
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قس٘س .فٛأُ ٔرتّفي ثط زٌطٌ٘ٛي فّٕىطز لبخبضٞب ثٍٙٞ ٝبْ ؾمٛط ؾّؿّ ٝلبخبضئ ٝؤثط
ثٛز٘س:
٘رؿت ايٙى ٝپبزقبٞبٖ لبخبضي فّيطغٓ ٔمبٔٚت زض ثطاثط ٘ٛؾبظي ،ث٘ ٝبچبض ثٛ٘ ٝؾبظي
٘ؾبٔي تٗ زضزاز٘س أب ثب ٘ٛؾبظي ٘بلم ٔ ٚقيٛة ٘ؾبٔي ،ث ٝتسضيح ايُ لبخبض اظ نحٝٙ
٘ؾبٔي  ٚؾيبؾي ذبضج قس  ٚافضبي ايُ ثب اؾتحبِ ٝاختٕبفي  ٚخصة زض عجمبت ٔرتّف،
فٕال اظ ذب٘ساٖ ؾّغٙت خسا قس٘س.
ز ْٚايٙى ٝثب اف َٛلسضت ؾّغٙت زض پي خٙجف ٔكطٚع ،ٝقبٞعازٌبٖ ثطٚتٕٙس ٔ ٚالن
لبخبضي ث ٝقست تضقيف قس٘س ،تب آ٘دبو ٝثطاي حفؼ  ٚثمبي ذٛز ث ٝعطفساضي اظ ضٚؼ ٚ
اٍّ٘يؽ  ٚثقسٞب إِٓبٖ پطزاذتٙس  ٚوٛقيس٘س تب ثب ٚاثؿتٍي ث ٝلسضتٟبي ذبضخي ٔٛلقيت
ؾيبؾي ،التهبزي  ٚاختٕبفي ذٛز ضا حفؼ وٙٙس.
ؾ ْٛثب تضقيف لسضت ؾّغٙت زض پي خٙجف ٔكطٚعٟ٘ ،ٝبزٞبي الظْ ثطاي اخطاي لبٖ٘ٛ
 ٚافٕبَ لسضت لٟطيٙٔ ٝبؾت زض ثطاثط ؾطوكبٖ ٔ ٚسفيبٖ لسضت وٛٙٞ ٝظ زض حبَ ٛٞ ٚاي
زٚضاٖ لجُ اظ ٔكطٚع ٝث ٝؾط ٔي ثطز٘س ،ثٚ ٝخٛز ٘يبٔس  ٚالخطْ ٘بأٙي وكٛض ضا فطاٌطفت.
ايٗ ٘بأٙي ث٘ ٝبچبض ضخبَ لبخبضي ضا ثيف اظ تٛزٔ ٜطزْ زض ٔقطو ذغط لطاضزاز.
چٟبضْ ايٙى ٝتقسازي اظ قبٞعازٌبٖ ٘ ٚرجٍبٖ لبخبضي ٘ؾيط احتكبْ اِؿّغ ٚ ٝٙؾّيٕبٖ
ٔيطظاو ٝزاضاي تحهيالت ٔ ٚقّٔٛبتي ثٛز٘س  ٚثب آضا  ٚافىبض خسيس آقٙبيي زاقتٙس ،فٕط ؾّؿّٝ
لبخبضي ٝضا ث ٝؾط آٔس ٜزا٘ؿت ٚ ٝثب ؾطزاضؾپ ٝثطاي ثطا٘ساذتٗ ؾّؿّ ٝلبخبضي ٝ؛ ثٚ ٝيػ ٜزض
زٚض ٜخٕٟٛضي ذٛاٞي ضضبذب٘ي؛ ٕٞطاٞي وطز٘س.
پٙدٓ آ٘ى ٝثب ٚلٛؿ ا٘مالة ثّكٛيىي  ٚذطٚج ضٚؾي ٝتعاضي اظ ؾطظٔيٗ  ٚنح ٝٙؾيبؾي
ايطاٖ ،اٍّ٘ؿتبٖ يى ٝتبظ نح ٝٙؾيبؾت ايطاٖ قس  ٚثط آٖ قس تب ثب ايدبز تغييطات الظْ
ؾيبؾي  ٚازاضي  ٚثط ؾط وبض آٚضزٖ زِٚتي ٔتٕطوع  ٚحفؼ أٙيت ٘فت ايطاٖ اظ يه ؾٚ ٛ
حفؼ أٙيت ٔطظٞبي ٙٞس اظ ؾٛيي زيٍط ،ث ٝتمٛيت تٟٙب ٘يطٚي ٘ؾبٔي ٔسضٖ ايطاٖ يقٙي
لٛاي لعاق  ٚفطٔب٘س ٜآٖ يقٙي ضضبذبٖ ثپطزاظز ،اٌطچ ٝثطيتب٘يب زض اثتسا  ٚحسالُ زضؽبٞط
ذٛاٞبٖ ا٘مطاو لبخبي٘ ٝجٛز ،أب ثقساً اظ آٖ حٕبيت وطز .زض ايٗ ٍٙٞبْ ضخبَ ثطخؿت ٝلبخبضي
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٘يع وٓ  ٚثيف ث ٝتغييط ٚضقيت ثيٗ إِّّي ايطاٖ ٔمبضٖ ثب لسضت ٌيطي ضضب ذبٖ پي ثطزٜ
ثٛز٘س.
زض چٙيٗ قطايغي السأبت ؾطزاضؾپ ٝزض ٘ ّٝٞٚرؿت ثٔ ٝقٙبي تمٛيت ٔٛلقيت قبٚ ٜ
ذب٘ساٖ ؾّغٙت ث٘ ٝؾط ٔي آٔس ،أب لسضت ؾطزاضؾپ ٝچٙساٖ افعايف يبفت و ٝذٛز ٔسفي
ؾّغٙت قس .زض ايٗ قطايظ زيٍط ٘ ٝايُ  ٚلجيّٝاي ثبلي ٔب٘س ٜثٛز  ٝ٘ ٚاظ ضٚح ايّي  ٚاِٛٚيت
ٔٙبفـ خٕقي ثط ٔٙبفـ فطزي ذجطي ثٛز٘ .رجٍبٖ  ٚقبٞعازٌبٖ لبخبض زيٍط وٕتطيٗ تٛاٖ  ٚيب
فاللٝاي ثٔ ٝمبٔٚت زض ثطاثط ؾطزاضؾپ٘ ٝساقتٙس .زض ٘تيد ٝثب ضٚيىطزي فمال٘ي ٔ ٚحبؾجٝ
ٞعي ٚ ٝٙفبيس ٜوٙكٟبي آتي ذٛز ،ث ٝا٘تربثي ٔتفبٚت زؾت ظز٘س  ٚتهٕيٓ ٌطفتٙس ث ٝخبي اظ
زؾت زازٖ  ٕٝٞچيع ،أٛاَ ذٛز ضا ث ٝنٛضت وبُٔ ٛٔ ٚلقيت اختٕبفي  ٚازاضي ذٛز ضا ثٝ
نٛضت ٘هف٘ ٚ ٝيٕ ٝحفؼ وٙٙس .ثطاي ضؾيسٖ ث ٝايٗ ٞسف اظ ا٘مطاو لبخبضي ٚ ٝا٘تمبَ لسضت
 ٚؾّغٙت اظ ذب٘ساٖ ذٛزقبٖ ث ٝذب٘ٛاز ٜپّٟٛي حٕبيت وطز٘س.
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اسٌاز ،تٟطاٖ ،ؾبَ زٚاظز ،ٓٞقٕبض ٜپيبپي .48 ٚ 47
ثٟبضٔ ،حٕس تمي ،)1380( ،تاريد هرتصز احشاب سياسي ،ج ،2ٚ1چبح قكٓ ،تٟطاٖ ،أيطوجيط.
ثٟجٛزي ،ؾّيٕبٖ( ،ثيتب) ،بيست سال با اعليحضزت رضا ضاُ،چبح ا ،َٚثيخب ،ثي٘ب.
زاٚٚزي ( ،)1341عيي السٍلِ ٍ رصين هطزٍطيت ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،ؾبظٔبٖ وتبثٟبي خيجي.
ؾبِٛض ،لٟطٔبٖ ٔيطظا ،)1378( ،رٍسًاهِ ذاطزات عيي السلطٌِ ،ج  ،9 ٚ 8 ٚ 7ث ٝوٛقف ٔؿقٛز
ؾبِٛض  ٚايطج افكبض ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،اؾبعيط.
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فطٔب٘فطٔبييبٖٔ ،حٕس ِٚي ٔيطظا ،)1382( ،اس رٍسگار رفتِ حكايت ،وتبة ا ٚ َٚز ،ْٚتٟطاٖ ،وتبة
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