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 چکیسُ

اَٚ تجـ٤ُ  پ٢ّٟٛ ثلا٢ عىٛٔتؿكآٔـ ام ٔٙبثغ ٔؾتّف كا ثٝ اِنا٣ٔ  ٥ًبًت تٕلونٌلائ٣ وٌت
ت ؿكآٔـ ولؿ. ثلپب٤ٝ ا٤ٗ اِناْ وٌت ؿكآٔـ ام ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌلفت. وٌ

ام ثؾَ تزبك٢ ؿك اثتـا ثب تٛرٝ ثٝ ٥ٔلاح٣ وٝ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ام ؿٚكاٖ لبربك ام آٖ ثلؽٛكؿاك 
پق٤ل ٘جٛؿ. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٝ ٔٙظٛك وٌت ؿكآٔـ  ٌلؿ٤ـ أىبٖ

 ث٥ِتل ضلٚك٢ ثٛؿ.

پلؿامؿ.  ثٝ ثلك٣ً ا٤ٗ پلًَ ٣ٔاًتفبؿٜ ام كٍٚ تغم٥ك تبك٤ؾ٣  ثب ا٤ٗ ٔمبِٝثل ا٤ٗ اًبى 
ٍ 1309 تب 1303ٞب٢ بك٢ ا٤لاٖ ؿك ًبَٞبئ٣ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزعىٛٔت پ٢ّٟٛ صٝ الـاْ

ؿٞـ وٝ ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ ػال٤ٓ ٓٙؼت٣ ٚ تزبك٢ ٚ لبٖ٘ٛ ٞب٢ تغم٥ك ِ٘بٖ ٣ٔا٘زبْ ؿاؿ؟ ٤بفت
ٖ ٘ظبكت ثل ؽل٤ـ ٚ فلٍٚ ٞب٢ تزبكت، ًبمٔب٘ـ٣ٞ ٘ظبْ ٌٕلو٣، ت٤ٛٔت لب٘ٛتزبكت، تأ٥ًي اتبق

ثٛؿ  ٞبئ٣الـاْاًؼبك ؽبكر٣، لبٖ٘ٛ تؼ٥٥ٗ ٚاعـ ٚ ٔم٥بى پَٛ لب٣٘ٛ٘ ٚ تأ٥ًي ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ 
ٞب ثٛاًغٝ پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ وٝ عىٛٔت ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٘زبْ ؿاؿ. ا٤ٗ الـاْ

ٍ ا٘غٔبك التٔبؿ تزبك٢ 1309 ْ ٘بوبكآٔـ ٔب٘ـ. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ عىٛٔت ام اًفٙـ1929التٔبؿ٢ 
 كا رب٤ٍن٤ٗ ٥ًبًت ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ولؿ.
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Organization of commercial economy of Iran in the reign of 

Pahlavi I from 1303 to 1309 

 

Abstract  

The policy of centralization of the income from different resources 

became necessary for the government of Pahlavi I. According to this 

necessity earning income from the commercial part of the economy 

attracted attention. It wasn`t possible to have an income at first due tothe 

heritage the governmentinherited from the reign of Ghajar. Under these 

conditions organization of commercial economy of Iran to earn more 

income was necessary.  

 Therefore this article investigates this question by a historical way. 

What action did Pahlavi government take from 1303 to 1309? The 

findings of this article shows that ratification of trade law and 

commercial and industrial logos, establishment of chambers of 

commerce, organization of customs system, establishment of national 

economy ministry, ratification of the supervision over trade of foreign 

goods and the law of determination of currency and the criterion for it 

were a series of activities done by the government for the organization of 

commercial economy. These activities suffered from failure because of 

the Great Depression of 1929. Under these conditions the government 

substituted monopoly of commercial economy for the policy of 

organization of commercial economy.  
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 ِهمسه

التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك مٔبٖ عىٛٔت لبربك ٔؼ٥ِت٣، ًٙت٣ ٚ ٘بثلؽٛكؿاك ام تِى٥الت، 
ًبمٔب٘ـ٣ٞ ٚ عٕب٤ت عىٛٔت ثٛؿ. ؿك ص٥ٙٗ ٚضؼ٥ت٣ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ػٔل لبربك 

التٔبؿ ا٤لاٖ، ثب  اِؾّٔٛ پي ام ا٘ؼمبؿ ػٟـ٘بٔٝ تلوٕب٘ضب٢ ثٛاًغٝ ثبمُـٖ ؿكٞب٢ػ٣ّ
ؿاكا٘ٝ، ٔـكٖ، ثلؽٛكؿاك ام ًبمٔبٖ اًتؼٕبك٢ ٔٛارٝ ُـ وٝ ًلٔب٤ٝٞب٢ التٔبؿ تزبك٢ لـكت
 ٞب٢ ؽٛؿ ثٛؿ.ؿِٚت ٚ تِى٥الت ٚ عٕب٤ت

ؿك ٘ت٥زٝ ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ تزبك ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٝ ؿ٥ُِ فمـاٖ ًبمٔبٖ ٚ تِى٥الت 
ٚ ٕٞض٥ٙٗ ثلؽٛكؿاك ٘جٛؿٖ ام عٕب٤ت عىٛٔت ثٝ عب٥ُٝ كا٘ـٜ ُـ٘ـ ٚ ثٛاًغٝ ا٤فب٢ ٘مَ 

ا٢، ًٟٓ وٛصى٣ ام ٔٙبًجبت ٚ ٔجبؿالت تزبك٢ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٘ـ. بك٢ عب٥ُٝتز
اِؾّٔٛ پي ام ا٘ؼمبؿ وٌل٢ ػٕـٜ ٔٛام٘ٝ تزبك٢ ا٤لاٖ وٝ ؿك تٕب٣ٔ ؿٚكاٖ لبربك ػ٣ّ

٥ٌل التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٌلؿ٤ـ ِ٘ب٘ٝ ٟٔٓ وٛصه ثٛؿٖ ًٟٓ ػٟـ٘بٔٝ تلوٕب٘ضب٢ ٌل٤جبٖ
 ام ٔٙبًجبت ٚ ٔجبؿالت تزبك٢ ػٔل لبربك ثٛؿ.التٔبؿ تزبك٢ ٚ تزبك ا٤لاٖ 

ثٝ ٘ظل ث٥ٌبك٢ ام فؼبالٖ ثؾَ تزبك٢ ثٝ ٚرٛؿ آٔـٖ ص٥ٙٗ ٚضؼ٥ت٣ ٘ب٣ُ ام 
ٞب٢ عىٛٔت لبربك ثٛؿ. ثٝ اػتمبؿ آ٘بٖ عىٛٔت لبربك ؿك ا٤فب٢ ٘مَ ؽٛؿ رٟت  ضؼف

. ا٤ٗ ٔغبفظت ام تزبك ا٤لا٣٘ ٚ ٕٞض٥ٙٗ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٘بوبكآٔـ٢ ؿاُت
ولؿ ٚ ٥ٕٞٗ ٘بكضب٤ت٣ ٌٔأِٝ ٔٛرجبت ٘بكضب٤ت٣ تزبك ا٤لا٣٘ ام عىٛٔت لبربك كا فلاٞٓ ٣ٔ

ٞب٢ ٓٛكت ٌلفتٝ ػ٥ّٝ عىٛٔت لبربك ٤ى٣ ام ػٛأُ ٔٛحل ؿك پ٥ًٛتٗ تزبك ا٤لا٣٘ ثٝ رٙجَ
 ٞب ٔب٘ٙـ رٙجَ تٙجبوٛ ٚ ا٘مالة ِٔلٚعٝ ثٛؿ.آفل٣ٙ٤ آٟ٘ب ؿك ا٤ٗ رٙجَٚ ٘مَ

٥ٌل٢ كضبؽبٖ ٚ تالٍ ٢ٚ ؿك رٟت ا٤زبؿ ٥ٙٗ ٘بكضب٤ت٣ لـكتثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛؿ ص
عىٛٔت ٔتٕلون ثلا٢ تزبك ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ِ٘ب٘ٝ تغ٥٥ل ؿك ٚضؼ٥ت التٔبؿ تزبك٢ 

ٞب٢ تالٍ ثلا٢ وٌت لـكت ثٝ ؿ٘جبَ ا٤زبؿ ا٤لاٖ ثٛؿ. كضبؽبٖ وٝ ؿك ٕٞبٖ ٘ؾٌت٥ٗ ًبَ
ِٛك ٥٘ن ٕٞب٘ٙـ ًبؽت ٥ًب٣ً ثٝ تٕلون ؿك ًبؽت ٥ًب٣ً وِٛك ثٛؿ؛ ؿك ًبؽت التٔبؿ٢ و

ؿ٘جبَ تٕلونٌلائ٣ ثٛؿ. ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٕلونٌلائ٣ ؿك ًبؽت التٔبؿ٢ ثٝ تالٍ عىٛٔت پ٢ّٟٛ 
ٞب٢ ٔؾتّف التٔبؿ وِٛك ام رّٕٝ ثؾَ تزبك٢ ا٘زب٥ٔـ. ثل ا٤ٗ رٟت ًبمٔب٘ـ٣ٞ ثؾَ
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ـ٣ٞ كٚ ؿكٓـؿ اًت تب ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ تغم٥ك تبك٤ؾ٣ ٌٔأِٝ ًبمٔب٘اًبى ٔمبِٝ پ٥َ
ٍ ٔٛكؿ 1309 تب 1303ٞب٢ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكٜ پ٢ّٟٛ اَٚ ؿك فبّٓٝ مٔب٣٘ ًبَ

ُٛؿ وٝ عىٛٔت پ٢ّٟٛ اَٚ ثلك٣ً للاك ؿٞـ. ثٝ ٔٙظٛك ثلك٣ً ٌٔأِٝ ا٤ٗ پلًَ ٔغلط ٣ٔ
ٍ ا٘زبْ 1309 تب 1303ٞب٢ ٞبئ٣ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ًبَصٝ الـاْ

 ؿاؿ؟

ٞب٢ ٓٛكت ٌلفتٝ ؿك كاًتب٢ ٞـف پ٥ِل٢ٚ ٔمبِٝ ثلك٣ً الـاْثل ا٤ٗ اًبى 
پ٢ّٟٛ  ٍ تًٛظ عىٛٔت1309 تب 1303ٞب٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ًبَ

 اًت. 

ؿك ؽّٔٛ پ٥ِ٥ٙٝ تغم٥ك ٔٛضٛع ٔٛكؿ ثغج ٔمبِٝ ثب٤ـ ػٙٛاٖ ولؿ ثزن ؿٚ ٔمبِٝ 
ٚ ٘مَ تزبك ؿك  ٣٘ اَٚٞب٢ پي ام رًٙ رٟبؿاك٢ تزبك٢ ٚ ػّٕىلؿ آٖ ؿك ًبَ ًلٔب٤ٝ

اكتجبط ثب ٔٛضٛع ٔمبِٝ اًت ؿك ك٢ٚ وبكآٔـٖ ؿِٚت پ٢ّٟٛ ام ٥ًٟال تلاث٣ فبكًب٣٘ وٝ ث٣
ٞب٢ ا٢ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ا٤ٗ ٚضؼ٥ت ؿك ؽّٔٛ وتبةؽّٔٛ ٔٛضٛع ٔٛكؿ ثغج ٔمبِٝ پ٥ِ٥ٙٝ

ٞب ثٝ كُتٝ تغل٤ل ؿكآٔـٜ ؿك ؿٚكٜ مٔب٣٘ ٔٛكؿ ثغج و٣ٕ ٔتفبٚت اًت. ؿك ثلؽ٣ ام وتبة
ٔب٘ٙـ التٔبؿ ٥ًب٣ً ا٤لاٖ ٔغٕـػ٣ّ ٕٞب٤ٖٛ وبتٛم٤بٖ، تزبكت ِٔلٚع٥ت ٚ ؿِٚت ٔـكٖ 
٥ًٟال تلاث٣ فبكًب٣٘ ٚ ٔمبٚٔت ُىٙٙـٜ ربٖ فٛكاٖ اٌلصٝ تغٛالت التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٚ 

اَٚ ؿك ا٤ٗ ثؾَ التٔبؿ ا٤لاٖ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ٌلفتٝ اًت. أب الـأبت عىٛٔت پ٢ّٟٛ
اَٚ ؿك ؿٚكٜ مٔب٣٘ ٞب٢ عىٛٔت پ٢ّٟٛٝ ٓٛكت اؽتٔب٣ٓ الـا٥ْٞش ٤ه ام ا٤ٗ ٔٙبثغ ث

 ٔٛكؿ ثغج ٔمبِٝ كا ام ٔٙظل ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثب ٞـف ٔغَٛ ولؿٖ وبك
ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ ص٥ٙٗ ا٘ـ. للاك ٘ـاؿٜا٢ رـ٤ـ ثٝ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٔٛكؿ ثلك٣ً  ٤ٚوٜ

 ٌٔأِٝ ٚ پبًؾٍٛئ٣ ثٝ پلًَ تغم٥كا٢ اًت وٝ ٔمبِٝ پ٥ِلٚ ؿك كاًتب٢ تج٥٥ٗ پ٥ِ٥ٙٝ
 ثٔٛكت ػٕـٜ اًٙبؿ ٚ ِ٘ل٤بت ؿٚكٜ مٔب٣٘ ٔٛكؿ ثغج كا ثىبك ٌلفتٝ اًت.

ؿك كاًتب٢ تغمك ا٤ٗ ٟٔٓ آ٘ضٝ وٝ ؿك ٘ؾٌت٥ٗ ٌبْ ثب٤ـ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٥ٌلؿ اٞـاف 
عىٛٔت پ٢ّٟٛ رٟت ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ اًت. ؿك ٘ؾٌت٥ٗ ٍ٘بٜ ا٤ٍٙٛ٘ٝ ثٝ 

ٞب٢ ربٔؼٝ، اَٚ ثٝ ا٤زبؿ تٕلون ؿك تٕب٣ٔ ًبؽتًـ وٝ تٕب٤ُ عىٛٔت پ٢ّٟٛك٘ظل ٣ٔ
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ٔٛرت ًٛق ؿاؿٖ ا٤ٗ عىٛٔت ثٝ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ُـٜ اًت. ٔمبِٝ پ٥ِلٚ 
أب ٔؼتمـ اًت وٝ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكٜ مٔب٣٘ ٔٛكؿ ثغج ٘ٝ ؿك كاًتب٢ 

ا٢ ٤ٚوٜ التٔبؿ ا٤لاٖ ثّىٝ ثب ٞـف ٔغَٛ ولؿٖ وبك ا٤زبؿ تٕلون ؿك ًبؽت ثؾَ تزبك٢
رـ٤ـ ثٝ آٖ ؿك كاًتب٢ پلٚهٜ ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً ثٛؿ وٝ ا٤ٗ ٌٔأِٝ ؿك اؿأٝ ٔمبِٝ ٔٛكؿ 

 ٥ٌلؿ.ثلك٣ً للاك ٣ٔ

 ٍیػُ التصاز تجاضی زض التصاز ؾیاؾی عصط پْلَی اٍل کاض

وٝ ٔٙزل ثٝ تغ٥٥ل ِٞت رٟب٣٘ اَٚ حجبت٣ اٚضبع ٥ًب٣ً ا٤لاٖ ؿك٘ت٥زٝ ٚلٛع رًٙث٣
 ٥ٌل٢ عىٛٔتُىُ ؛(90: 1380)وبتٛم٤بٖ،  ُـٜ ثٛؿ 1297تب  1293ٞب٢ ؿِٚت ع٣ ًبَ

ٞب٢ ٚ ا٥ٙٔت كا ثٝ ٟٕٔتل٤ٗ ؽٛاًت ربٔؼٝ ا٤لاٖ ؿك ًبَ وٙٙـٜ ٘ظٓٔلون٢ ٔمتـك ثلللاك
رٟب٣٘ اَٚ تجـ٤ُ ولؿ. ا٤ٗ تٕب٤ُ ؿك ُلا٤غ٣ ثٛرٛؿ آٔـ وٝ تِى٥ُ ص٥ٙٗ پي ام رًٙ

٣ ؿك ؿٚكاٖ عىٛٔت لبربك ثٝ ؿ٥ُِ ًبؽتبك ٥ًب٣ً عبوٓ ٚ ٕٞض٥ٙٗ ٚرٛؿ ُلا٤ظ عىٛٔت
 پق٤ل ٘جٛؿ. أىبٖ 1اًتؼٕبك٥٘٢ٕٝ

٘ظ٥ل ثب ك٢ٚ وبكآٔـٖ ًٌّّٝ لبربك، ٘ظب٣ٔ ٥ًب٣ً عبوٓ ٌلؿ٤ـ وٝ ؿك تبك٤ؼ ا٤لاٖ وٓ
بك لبرُـ. ُبٞبٖ٘ظ٥ل ثٛؿٖ ا٤ٗ ٘ظبْ ام ٘غٜٛ ٚاٌقاك٢ ٔٙبٓت عىٛٔت٣ ٘ب٣ُ ٣ٔثٛؿ. وٓ

ولؿ٘ـ ٚ ٚ ٚال٤بت كا ؿك لجبَ ؿك٤بفت ٔجبِغ٣ ثٝ ُبٞناؿٌبٖ لبربك ٚاٌقاك ٣ٔ عىٛٔت ا٤بالت
: 1375)ِٕجتٖٛ،  ٌقاُتٙـثبم٣ٔ ؿك ػٕٛ ؿًتِبٖ كا ؿك ٘غٜٛ اؿاكٜ ٔٙبعك تغت عبو٥ٕت

آٚكؿ وٝ ٥ًب٣ً ٔتٕلون ٚ ٔلونٌل٤ن ثٝ ٚرٛؿ ٣ٔ ا٢ ام ٘ظبْا٤ٗ ٥ُٜٛ عىٕلا٣٘ ّٔغٕٝ .(133
ًٛ ؿك ٔمبْ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ عىٛٔت ٔلون٢ ّٔنْ ثٝ فلٔب٘جلؿاك٢ ام ُبٜ ٖ ُبٞناؿٌبٖ ام ٤هؿك آ

ُبٖ لـكت ٘بٔغـٚؿ ؿاُتٙـ ٚ ؿك ثٛؿ٘ـ، أب ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ؿك اؿاكٜ ٔٙبعك تغت عبو٥ٕت
 ٌٛ ٘جٛؿ٘ـ. ٔلون٢ پبًؼكاثغٝ ؽٛؿ ثب كػب٤ب٢ ٔٙغمٝ تغت عىٕلا٣٘ ثٝ عىٛٔت

                                                           
التٔبؿ٢  -عٛك ٕٞنٔبٖ رٟت اػٕبَ ٘فٛف ٥ًب٣ًُلا٤ظ ٥ٕ٘ٝ اًتؼٕبك٢ ٚضؼ٥ت٣ اًت وٝ ؿك آٖ ؿٚ ٤ب صٙـ لـكت اًتؼٕبك٢ ثٝ -1

ٞب٢ اًتؼٕبك٢ ثـٖٚ آ٘ىٝ آٖ وٙٙـ. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ لـكتاكا٢ ٟ٘بؿٞب٢ عىٛٔت٣ ثلا٢ ؽٛؿ اًت، ثلؽٛكؿ ٣ٔؿكًلم٣ٙ٥ٔ وٝ ؿ
٥ٌل٘ـ ٚ ثٝ ٥ُٜٛ اًتؼٕبك وٟٗ اؿاكٜ وٙٙـ، آٖ كا ٕٞضٖٛ ًلم٥ٔٗ كا تٌؾ٥ل ٚ ٤ب ٥ٔبٖ ؽٛؿ تم٥ٌٓ وٙٙـ ٚ اؿاكٜ آٖ كا ٌٔتم٥ٕبً ثـًت

)٘ه:  پلؿام٘ـوٙٙـ ٚ ثلا٢ تخج٥ت ا٤ٗ ٘فٛف ؿك آٖ ًلم٥ٔٗ ثٝ كلبثت ٣ٔٛف تم٥ٌٓ ٣ٔٞب٢ ٘فؿاُتٝ ثٝ عٛمٜعب٣ّ٤ ٥ٔبٖ ؽٛؿ ٍ٘ٝ
 (46: 1359اُلف، 
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ولؿ. م٤لا ؿٚ لـكت تؼٕبك٢ عبوٓ ثل آٖ ػٔل تِـ٤ـ اًا٤ٗ ٚضؼ٥ت كا أب ُلا٤ظ ٥ٕ٘ٝ
)كٚى ٚ ا٥ٍّ٘ي( ثٝ ؿ٥ُِ ٌٕٞب٣ٍ٤ ثب ا٤لاٖ  اًتؼٕبك٢اًتؼٕبك٢ تغ٥ُٕ وٙٙـٜ ُلا٤ظ ٥ٕ٘ٝ

٘ٝ ٔتٕب٤ُ ثٝ تضؼ٥ف وبُٔ ٚ ًمٛط عىٛٔت لبربك ثٛؿ٘ـ ٚ ٘ٝ تٕب٤ُ ؿاُتٙـ ا٤لاٖ ؿك وٙبك 
 ص٥ٙٗ ٚضؼ٥ت٣ تب پب٤بٖ رًٙ ٔلمٞب٤ِبٖ ثٝ ٤ه عىٛٔت ٔتٕلون لـكتٕٙـ تجـ٤ُ ُٛؿ.

ا٣ِّّٕ ٚ ؿاؽ٣ّ ُلا٤غ٣ كا كلٓ مؿ وٝ ٘ت٥زٝ اَٚ اؿأٝ ؿاُت. أب رًٙ ؿك اثؼبؿ ث٥ٗرٟب٣٘
آٖ ِنْٚ ا٤زبؿ تغ٥٥ل ؿك ًبؽتبك ٥ًب٣ً، ام ٥ُٜٛ ٥ٕ٘ٝ ٔتٕلون ؿٚكٜ لبربك ثٝ ًبؽت٣ ٔتٕلون 

 ثٛؿ.

ٞب٣٤ ام ؽبن وِٛك َاَٚ وٝ تزبٚم ٥٘لٚٞب٢ ث٥ٍب٘ٝ ثٝ ا٤لاٖ ٚ اُغبَ ثؾرًٙ رٟب٣٘
كا ثٝ ٕٞلاٜ ؿاُت، ٔٛرت تضؼ٥ف ٞلصٝ ث٥ِتل عىٛٔت لبربك ٚ ظٟٛك ٥٘لٚٞب٢ ٔلونٌل٤ن 

٘ظ٣ٕ ٥ًب٣ً ٚ ٔؾتّف وِٛك ُـ. ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ٚضؼ٥ت ثلٚم ٞلد ٚ ٔلد ٚ ث٣ ؿك ٔٙبعك
ٔتٕلون ؽٛؿ ثٝ عىٛٔت٣ غ٥ل التٔبؿ٢ ؿك وِٛك ثٛؿ وٝ عىٛٔت لبربك كا ام عبِت ٥ٕ٘ٝ

ٞب٢ اعلاف آٖ ٔغـٚؿ ًبؽت. ولؿ ٚ لـكت ُبٜ كا ػٕالً ثٝ پب٤تؾت ٚ عٛمٜ ٔتٕلون تجـ٤ُ
٘ظ٣ٕ وِٛك كا فلاٌلفتٝ ثٛؿ، افىبك ػ٣ٕٔٛ ربٔؼٝ ٚ ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ وٝ ٞلد ٚ ٔلد ٚ ث٣

)كُٚٙفىلاٖ ٚ ٘ؾجٍبٖ ٥ًب٣ً( ؿك ٔٛكؿ ٤ه ٔٛضٛع وٝ ٕٞبٖ ِنْٚ اػبؿٜ  ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ آٖ
 .(124: ٤1380بٖ، )وبتٛم ٘ظٓ ثٛؿ اتفبق ٘ظل پ٥ـا ولؿ

ؿك ا٤ٗ ٚضؼ٥ت ربٔؼٝ ا٤لا٣٘ پي ام ٌقُت ث٥َ ام ٤ه للٖ تزلثٝ عىٛٔت غ٥ل 
ٔتٕلون لبربك، ثبك ؿ٤ٍل ثٙبثل ًٙت تبك٤ؾ٣ ؽٛؿ ثٝ ؿ٘جبَ ا٤زبؿ ٤ه عىٛٔت ٥ًب٣ً ٔتٕلون 
ثلآٔـ. ص٥ٙٗ عىٛٔت ٔتٕلون٢ ٔٛكؿ عٕب٤ت ٘ؾجٍبٖ ٥ًب٣ً ٚ كُٚٙفىلاٖ ربٔؼٝ ثٛؿ. 

ٞب ٚ ٔزالت آٖ مٔبٖ ٞب٢ كُٚٙفىلاٖ ٚ ٘ؾجٍبٖ ٥ًب٣ً ؿك كٚم٘بٔٝتتز٣ّ ػ٣ٙ٥ ا٤ٗ عٕب٤
 3)ٔلؿآماؿ،  ٔلؿ آماؿ ،(1: 98، ُٕبكٜ 1302تٍٙٛمئ٥ُ  29)وَُٛ،  ٞب٢ وَُٛٔب٘ٙـ كٚم٘بٔٝ

ٔزّٝ ، (1: 3، ُٕبكٜ 1303ػملة 28)فىل آماؿ، پٙزِٙجٝ  فىلآماؿ ،(1: 17، ُٕبكٜ 1301عٛت
عىٛٔت  ولؿ. آ٘بٖ ا٘تظبك ؿاُتٙـ تب( ... ثلٚم پ٥ـا 193٣ٔ: 2 ، ُٕبك1304ٜت٥ل  2)آ٤ٙـٜ،  آ٤ٙـٜ

رـ٤ـ ثلؽالف عىٛٔت لبربك ؿك ٕٞٝ ُئٛ٘بت ٚ اكوبٖ ٥ًب٣ً، ارتٕبػ٣ ٚ التٔبؿ٢ ربٔؼٝ 
 تٕلون ا٤زبؿ وٙـ.
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ا٤ٗ أل ٞٓ  .٥ًي ٟ٘بؿٞب ٚ فلاٞٓ آٚكؿٖ اثناكٞب٣٤ ثٛؿا٤زبؿ ص٥ٙٗ تٕلون٢ ٥٘بمٔٙـ تأ
ٔب٣ِ رٟت تأ٥ًي ٚ اًتملاك ٟ٘بؿٞب ٚ اثناكٞب٢ ٔٛكؿ ٥٘بم ا٤زبؿ ؽٛؿ ٥٘بمٔٙـ تأ٥ٔٗ ٔٙبثغ 

تٕلون ٥ًب٣ً ثٛؿ. ؿك تبك٤ؼ ا٤لاٖ ٕٞٛاكٜ ٥ٔبٖ ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً ٚ ضلٚكت تأ٥ٔٗ ٔٙبثغ 
ٔب٣ِ ٔٛكؿ ٥٘بم ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً كاثغٝ ٔتمبثُ ٚرٛؿ ؿاُت. پبؿُبٞب٣٘ وٝ ٕ٘بؿ ا٤زبؿ 

المْ كا ثلا٢ ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً ثٛرٛؿ آٚكؿ٘ـ. ام تٕلون ٥ًب٣ً ثٛؿ٘ـ ًبمٚوبكٞب٢ ٔب٣ِ 
 ا٤ٗ لبػـٜ كضبُبٜ ٥٘ن ٌٔتخ٣ٙ ٘جٛؿ. 

اَٚ ؿك پ٥ٛ٘ـ ٥ٔبٖ ًبؽتبكٞب٢ ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ثٛؿ وٝ التٔبؿ ٥ًب٣ً ػٔل پ٢ّٟٛ
ٌلفت وٝ ؿك آٖ ٥ًب٣ً ٚ التٔبؿ٢ ربٔؼٝ ا٤لاٖ ؿك كاًتب٢ ا٤زبؿ عىٛٔت ٔتٕلون ُىُ

م ثلا٢ ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً ٔؾٔٛٓبً ا٤زبؿ ٟ٘بؿٞبئ٣ وٝ ؿك تغمك تأ٥ٔٗ ٔٙبثغ ٔب٣ِ ٔٛكؿ ٥٘ب
ٞب٢ ٔٛكؿ ولؿ٘ـ تجـ٤ُ ثٝ ا٤ِٛٚت ٟٔٓ ُـ. م٤لا ٞن٤ٙٝتٕلون ٥ًب٣ً ٘مَ ٣ٕٟٔ ا٤فب ٣ٔ

 ٞب٢ ا٤زبؿ ٟ٘بؿٞبئ٣ صٖٛ اكتَ ٚاِؾّٔٛ ٞن٥٘ٝٙ٤بم ثلا٢ ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً ػ٣ّ
٥ب٣ً ؿاُتٙـ ؿك ؿٚكٜ مٔب٣٘ ٔٛكؿ ثغج ؿ٤ٛاٌ٘بالك٢ وٝ ٘مَ ا٣ّٓ كا ؿك ا٤زبؿ تٕلون ً

 1304ٍ تٛٔبٖ ؿك ًبَ 902000000 رًٙ امٔمبِٝ ؿك عبَ افنا٤َ ثٛؿ. ثٛؿرٝ ٚماكت
 ( ث184ٝ: 1 ٣ٌُٕ، دزل٢ٞ 1320 -1300 ٞب٢َ)ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ ٔملكات ًب

ثٛؿرٝ  .(158: 1381 )وبتٛم٤بٖ، ٍ افنا٤َ ٤بفت1309 ؿك ًبَ 1ك٤بَ 14700000000
ٞب٢ َ)ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ ٔملكات ًب ،1303ٍ تٛٔبٖ ؿك ًبَ 201000000 ؽّٝ امؿاٚماكت
ٍ ك٥ًـ. 1309ك٤بَ ؿك ًبَ  3800000000 ( ث1700ٝ: 1 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، د1320 -1300

 .(158: 1381 )وبتٛم٤بٖ،

ٞب٢ ا٣ّٓ ٞب، وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ٤ى٣ ام ؿغـغٝثلا٤ٗ اًبى ٚ ثب تٛرٝ ثٝ افنا٤َ ٞن٤ٙٝ
ولؿ ام ٞل ٔٙجؼ٣ رٟت وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ عىٛٔت ًؼ٣ ٣ٔ عىٛٔت ثٛؿ. ثٝ

اًتفبؿٜ وٙـ. ام رّٕٝ ٔٙبثؼ٣ وٝ عىٛٔت ثب اتىب ثٝ آٖ ؿك ٓـؿ وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ثلآٔـ، 

                                                           
ام للاٖ وٝ ٚاعـ ك٣ًٕ پَٛ « لبٖ٘ٛ تؼ٥٥ٗ ٚاعـ ٔم٥بى پَٛ لب٣٘ٛ٘ ا٤لاٖ» ثب ت٤ٛٔت 1308اًفٙـ  28ٚاعـ پَٛ ك٣ًٕ ا٤لاٖ ؿك  - 1

 :1د ،1388 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، 1300-1320ٞب٢ ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ ٔملكات ًبَ )٘ه: ا٤لاٖ ام ؿٚكٜ لبربك ثٛؿ ثٝ ك٤بَ تغ٥٥ل ولؿ
ثل اًبى ٚاعـ رـ٤ـ پَٛ ا٤لاٖ ثٝ  1309ثٝ للاٖ ٚ ام ًبَ  1308ثل ا٤ٗ اًبى آٔبك اكائٝ ُـٜ ام ثٛؿرٝ ّٕٔىت تب ًبَ  .(417

 . ك٤بَ اًت
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تٛاٖ ػٙٛاٖ ولؿ وٝ تأ٥ٔٗ ٌٛ٘ٝ ٣ٔثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ثٛؿ. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ا٤ٗ
ن ٥ًب٣ً ثٝ وبك٤ٚوٜ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكٜ ٔٙبثغ ٔب٣ِ ٔٛكؿ ٥٘بم ثلا٢ ا٤زبؿ تٕلو

ا٢ ثٝ ًبمٔب٘ـ٣ٞ ٤ٚوٜ اَٚ تجـ٤ُ ُـ. تالٍ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثلا٢ تغمك ص٥ٙٗ وبكپ٢ّٟٛ
 ٍ ا٘زب٥ٔـ.1309 تب 1303ٞب٢ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ًبَ

 ٤ٚوٜ أب ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼ٥ت٣ وٝ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك آًتب٘ٝ ثٝ لـكت تغمك ا٤ٗ وبك
ك٥ًـ. ا٤ٗ ٚضؼ٥ت عبوٓ ثل اَٚ ام آٖ ثلؽٛكؿاك ثٛؿ أل٢ ٘بٕٔىٗ ثٝ ٘ظل ٣ٔك٥ًـٖ پ٢ّٟٛ

التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ وٝ ٥ٔلاث ثبمٔب٘ـٜ ام ؿٚكاٖ لبربك ثٛؿ ؿك اؿأٝ ٔمبِٝ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك 
 ٥ٌلؿ.٣ٔ

 ٍضعیت التصاز تجاضی ایطاى زض آؾتاًِ بِ لسضت ضؾیسى پْلَی اٍل

ؿك آًتب٘ٝ ثٝ لـكت ك٥ًـٖ كضبؽبٖ ٔتأحل ام پ٥بٔـٞبئ٣ اؿغبْ ا٤لاٖ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ 
ؿك التٔبؿ رٟب٣٘ ؿك ػٔل لبربك ثٛؿ. پ٥بٔـ ٟٔٓ اؿغبْ ا٤لاٖ ؿك التٔبؿ رٟب٣٘ ؿك ثؾَ 
تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ وٌل ٔٛكام٘ٝ تزبك٢ ثٛؿ. ثلك٣ً ٥ٔناٖ ؿل٥ك وٌل٢ ٔٛام٘ٝ تزبك ؿك 

 )٘ه: پلٚكٍ، ٣ صٖٛ ٘بِٔؾْ ثٛؿٖ ٚضؼ٥ت آٔبكؿٚكٜ لبربك اٌلصٝ ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ ِٔىالت
)٘ه:  ٘بِٔؾْ ثٛؿٖ ٚضؼ٥ت اٚماٖ ،(16: 6، ُٕبكٜ 1318االَٚ ؿُٚٙجٝ ٘ٛمؿٞٓ كث٥غ

٤ىٌبٖ ٘جٛؿٖ ٥ًٌتٓ ٘ظبْ  .(7-6: 25، ٕ٘لٜ 1، ُٕبكٜ 1323اال٣ِٚ رٕبؿ٢ 10ٕ٘ب، صٟلٜ
٘ه: اٚكًُ،  ٕٞض٥ٙٗ 15: 24، ُٕبكٜ 1323االَٚ )٘ه: صٟلٜ ٕ٘ب، غلٜ رٕبؿ٢ ٌٕلو٣
( ثب ٔٛا٘غ 28-29: 1335)٘ه: ؿإِب٣٘،  ( ٚ ٘بٔٙظٓ ثٛؿٖ اًٙبؿ ؿ٤ٛاٌ٘بالك567٢: 1353

ٞب٢ ا٤ٗ ؿٚكٜ ٞب ٚ كٚم٘بٔٝٞب٢ پلاوٙـٜ ٔٛرٛؿ ؿك ًفل٘بٔٝرـ٢ كٚثلٚ اًت؛ أب ٌناكٍ
ُبٜ لبربك اًت. فٛكٚ وبٚا ؿك ؿٞٙـٜ وٌل٢ ٔٛام٘ٝ تزبك٢ ام ؿٚكاٖ ًّغٙت ٘بٓلاِـ٤ٗ ِ٘بٖ
 )ولمٖ، ق1306 ولمٖ ؿك ؽّٔٛ ًبَ. (133: 1384 )فٛكٚوبٚا،ق 1297 ًبَ ّؽٔٛ

( ٚ 102: 1335)ؿإِب٣٘،  ق1324 ًبَ ك٘ٝ ؿإِب٣٘ ؿك ؽّٔٛٞب٘ل٢ ،(666: 2د، 1362
-1328ٟلاٖ ؿك ٔٛكؿ ًبَ ٔب٣ِ كٚم٘بٔٝ عىٕت ثل اًبى ٌناكٍ ًفبكت ثّو٤ه ؿك ت

ٞبئ٣ ام وٌل٢ ( ٌناك12ٍ: 9 ُٕبكٜ، 1329االَٚ ًبَ كث٥غ 15)عىٕت، پٙش ُٙجٝ  ق1327
 ؿٞٙـ.ٔٛام٘ٝ تزبك٢ ا٤لاٖ اكائٝ ٣ٔ
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ٞب٢ تزبك٢ ا٤لاٖ ٚ ا٢ اٌلصٝ لـكت ثلتل علفؿك ثٛرٛؿ آٔـٖ ص٥ٙٗ وٌل٢ ٔٛام٘ٝ
ا٘ـ؛ أب ؿك ا٤ٗ ٥ٔبٖ ًٟٓ ٞب٢ ٣ٕٟٔ ؿاُتٕٝٞض٥ٙٗ ًب٤ل ٔٛاكؿ ام رّٕٝ ٘جٛؿ ا٥ٙٔت ٘مَ

ت. ا٤ٗ ػبُٔ ٟٔٓ فمـاٖ ًبمٔب٘ـ٣ٞ ٚ تِى٥الت ٤ه ػبُٔ ٟٔٓ ؿاؽ٣ّ كا ٘جب٤ـ ٘بؿ٤ـٜ ٌلف
پق٤ل٢ تزبك ٚ التٔبؿ تزبك٢ ؿك التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٛؿ. پ٥بٔـ ٟٔٓ ا٤ٗ ٚضؼ٥ت آ٥ًت

ا٤لاٖ ؿك تزبكت ؽبكر٣ ثٛؿ. اؿغبْ ا٤لاٖ ؿك التٔبؿ رٟب٣٘ ؿك ؿٚكٜ لبربك تزبكت ؽبكر٣ كا 
پق٤ل٢ ك ص٥ٙٗ ٚضؼ٥ت٣ آ٥ًتؿك ل٥بى ثب تزبكت ؿاؽ٣ّ ام ا٥ٕٞت ث٥ِتل ثلؽٛكؿاك ولؿ. ؿ

پق٤ل٢ ُل٤بٖ ع٥بت٣ التٔبؿ تزبك٢ وِٛك ثٛؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ تزبكت ؽبكر٣ ا٤لاٖ ثٝ ٘ٛػ٣ آ٥ًت
ثب٤ٌت ثب كفغ ص٥ٙٗ ؿ٥ُِ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثل اًبى ا٤ِٛٚت ٘ؾٌت التٔبؿ ٥ًب٣ً ؽٛؿ ٣ٔ

هٜ تٕلون ٞب٢ وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ثلا٢ تأ٥ٔٗ ٔٙبثغ ٔب٣ِ ٔٛكؿ ٥٘بم ا٤زبؿ پلٚا٢ م٥ٔٙٝ٘م٥ٔٝ
ولؿ. ا٘زبْ ا٤ٗ ٟٔٓ ام آٖ رٟت ضلٚك٢ ثٛؿ وٝ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٝ ٥ًب٣ً كا فلاٞٓ ٣ٔ

ٍ 1304تب كٚوبك٢ آٔـٖ ًّغٙت پ٢ّٟٛ ؿك ًبَ  1اًتٙبؿ آٔبك ٔٙـكد ؿك رـَٚ ُٕبكٜ 
 ثلؿ. ٕٞضٙبٖ ام وٌل٢ ٔٛام٘ٝ تزبك٢ وٝ ٥ٔلاث ثبمٔب٘ـٜ ام ػٔل لبربك ثٛؿ ك٘ذ ٣ٔ

ّای یعاى صازضات ٍ ٍاضزات ٍ کؿطی هَاظًِ تجاضی ایطاى طی ؾاله: 1جسٍل قواضُ 

 بط اؾاؼ ٍاحس پَل لطاى 1314تا  1311

 وٌل٢ ٔٛام٘ٝ ٓبؿكت ٚاكؿات ًبَ

1300 61000000000 18000000000 43000000000 

1301 62000000000 30500000000 31500000000 

1302 68000000000 38500000000 29500000000 

1303 77300000000 48500000000 28800000000 

1304 88000000000 52000000000 36000000000 

 (14-13: 35ٚ  34، ُٕبكٜ 1311ٚ اَٚ فلٚكؿ٤ٗ  1310اًفٙـ  15ٔٙجغ: )اعبق تزبكت، 

ا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ كا ثٝ اِنا٣ٔ ثلا٢ عىٛٔت ٚرٛؿ ص٥ٙٗ وٌل٢ ٔٛام٘ٝ
ُـ وٝ عىٛٔت لبربك پي اِناْ ام آٖ رٟت ث٥ِتل اعٌبى ٣ٔپ٢ّٟٛ تجـ٤ُ ولؿٜ ثٛؿ. ا٤ٗ 

ام اؿغبْ ا٤لاٖ ؿك التٔبؿ رٟب٣٘، ٔٛفك ثٝ ا٘زبْ ص٥ٙٗ ًبمٔب٘ـ٣ٞ ِ٘ـ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ٞٓ 



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

تزبك٢ عٕب٤ت وٙـ. ؿك  ٘تٛاٌ٘ت ام تزبك ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك كلبثت ثب وِٛكٞب٢ علف
ُبٜ اٌلصٝ ثب تأ٥ًي ٚماكت تزبكت ٚ فالعت ٤ٗؿٚكٜ لبربك ٚ ثٝ عٛك اؽْ ؿك مٔبٖ ٘بٓلاِـ

( تال٣ُ ؿك رٟت ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ 139: 1د  ،1384)ٌٔتٛف٣،  ق1289ؿك ًبَ 
ا٤لاٖ ٓٛكت ٌلفت. أب تأ٥ًي ا٤ٗ ٚماكتؾب٘ٝ ث٥َ ام آ٘ىٝ ٟ٘بؿ٢ ؿكؽـٔت ٔٙبفغ تزبك 

ت تزبكت ٚ فالعت ٞب٢ ٚماكثبُـ؛ ثٝ ٟ٘بؿ٢ ثلا٢ اؽبف٢ ٚ ارغبف تزبك تجـ٤ُ ُـ. ارغبف
ُبٜ ؿك ؽّٔٛ ا٢ اػتلاض٣ ثٝ ٘بٓلاِـ٤ٗٚاوَٙ تزبك كا ثلا٥ٍ٘ؾت ٚ آ٘بٖ ثب اكًبَ ٘بٔٝ

پ٣ ا٤ٗ  اِضلة ؽٛاٞبٖ آالط أٛك ؽٛؿ ُـ٘ـ. ؿكػّٕىلؿ ا٤ٗ ٚماكتؾب٘ٝ ام عل٤ك ا٥ٔٗ
اِـِٚٝ كا ام ٚماكت تزبكت ػنَ ٚ فلٔبٖ ؿكؽٛاًت ثٛؿ وٝ ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ع٣ فلٔب٣٘ ٥ٔ٘ل

ثٝ ٘مُ ام ٘بٔٝ  309-308: 1356)آؿ٥ٔت ٚ ٘بعك،  ِى٥ُ ٔزّي ٚوال٢ تزبك كا ٓبؿك ولؿت
 .اِضلة(اِضلة ثٝ ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ، آك٥ُٛ ؽ٣ٓٛٔ ا٥ٔٗٔغٕـ ع٥ٌٗ ا٥ٔٗ

تِى٥ُ ٔزّي ٚوال٢ تزبك اٌلصٝ ٌب٣ٔ ؿك رٟت ًبٔب٘ـ٣ٞ تزبك ثٛؿ. أب الـاْ 
غـٚؿ ٔب٘ـ ٚ تغمك ٚ تِى٥ُ ا٤ٗ ُبٜ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ تٟٙب ثٝ ٓـٚك فلٔبٖ ٔ٘بٓلاِـ٤ٗ

ٔزّي ثٝ ػٟـٜ تزبك ٌقاُتٝ ُـ ٚ عىٛٔت وٕى٣ ثٝ تِى٥ُ آٖ ٘ىلؿ. ؿك وٙبك ا٤ٗ ٌٔأِٝ، 
ػـْ ٕٞىبك٢ ٚ اؽالَ ٚ وبكُى٣ٙ عىبْ ا٤بالت ٚ ٚال٤بت ػبُٔ ٣ٕٟٔ ؿك رٟت ٘بوب٣ٔ 

ؿ ٘بتٛا٣٘ عىٛٔت لبربك ؿك عٕب٤ت ام تزبك ٚ التٔب .(67)ٕٞبٖ:  ٔزّي ٚوال٢ تزبك ُـ
تزبك٢ ا٤لاٖ ٔٛرت ٘بكضب٤ت٣ ا٤ٗ عجمٝ ام عىٛٔت لبربك ٚ ٘با٥ٔـ٢ آ٘بٖ ام ا٤ٗ عىٛٔت 
ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك كلبثت ثب وِٛكٞب٢ ؽبكر٣ ُـ. ؿك ٘ت٥زٝ ٥ٕٞٗ 
٘با٥ٔـ٢ ثٛؿ وٝ ؿك ؿٚ فلٓت تبك٤ؾ٣ ؿك ؿٚكٜ لبربك تزبك ؽٛؿ ؿًت ثٝ ا٤زبؿ ٟ٘بؿٞبئ٣ ثلا٢ 

 ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ مؿ٘ـ.  ًبمٔب٘ـ٣ٞ تزبكت

ؿك فلٓت تبك٤ؾ٣ ٘ؾٌت وٝ ؿك ٘ت٥زٝ ا٘مالة ِٔلٚعٝ ثٛرٛؿ آٔـ تزبك ثٝ تِى٥ُ 
: 32، ُٕبك1325ٜاِخب٣٘ كث٥غ 15ُٙجٝ )كٚم٘بٔٝ ٘ـا٢ ٚعٗ، ًٝ 1ا٘زٕٗ تزبك ٔجبؿكت ٚكم٤ـ٘ـ

رٟب٣٘ اَٚ ا٤زبؿ ُـ تزبك ؿًت ثٝ تأ٥ًي ؿك فلٓت تبك٤ؾ٣ ؿْٚ وٝ پي ام رًٙ .(5

                                                           
اِتزبكٜ ٌبئُ ٟٔٓ تزبكت ا٤لاٖ ٔب٘ٙـ ٔبَٞب٢ تزبك ٔغُ تزٕغ ٞفت٣ٍ تزبك رٟت ثغج ٚ تجبؿَ ٘ظل ؿك ؽّٔٛ ٔاتغبؿ٤ٝ -1

ُٙجٝ ؿاؽ٣ّ، كفغ اعت٥بد وِٛك ام وبالٞب٢ ؽبكر٣، تؼـ٤ُ ٌٔىٛوبت ا٤لاٖ ثب ٌٔىٛوبت ؽبكر٣ ... ثٛؿ )كٚم٘بٔٝ ٘ـا٢ ٚعٗ، ًٝ
 .(5: 32 ، ُٕبك1325ٜاِخب٣٘ كث٥غ 15



 

 

 

 

 1309ٍتب  1303اًَٚبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ػٔل پ٢ّٟٛ 

 

ٞب٢ تزبك وٝ ؿك ُٟلٞب٢ ٔؾتّف ا٤لاٖ تِى٥ُ ُـٜ ثٛؿ ٥ٞئت اتغبؿ٤ٝ تزبك مؿ٘ـ. اتغبؿ٤ٝ
ٞب٢ تزبكت ؿك ؿٚكٜ پ٢ّٟٛ اَٚ ِٔغَٛ فؼب٥ِت ثٛؿ٘ـ ٚ ؿك رٟت تب مٔبٖ تِى٥ُ اعبق

)ًبمٔبٖ  ٞب٢ تزبك ٕٞـاٖٞبئ٣ وٝ ام اتغبؿ٤ٝآالط اٚضبع تزبك٢ ا٤لاٖ ثل اًبى ٌناكٍ
-3: 31043ًٙـ  ٚ ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ ُٙبًٝ 1: 2935498ًٙـ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ

)ًبمٔبٖ  (، ٘لاق1-7: 9729317336ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ (، ٌّپب٤ٍب2ٖ
ًٙـ (، رٟلْ)ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙب1ًٝ-14: 297145563ًٙـ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ

... ٚرٛؿ ( 1-41: 24014902ًٙـ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ(، ِٟٔـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ 1: 29722575
 ؿاؿ٘ـٞب٢ ٔؾتّف اكائٝ ٣ٔٞب تمبضب ٚ ٤ب پ٥ِٟٙبؿٞبئ٣ ثٝ ٚماكتؾب٘ٝؿاكؿ ا٤ٗ اتغبؿ٤ٝ

كغٓ ا٘زبْ ص٥ٙٗ الـأبت٣ ٘بوبكآٔـ٢ عىٛٔت لبربك ؿك رٟت عٕب٤ت ام تزبك ا٤لا٣٘ ػ٣ّ
ٞب ٌٔتمُ ك ؿك ا٤زبؿ ٟ٘بؿٞب٢ تزبٚ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٔٛرت ٘بوب٣ٔ تالٍ

ثلا٢ ًبٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ُـ. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ثٛؿ وٝ ؿك اٚاؽل ؿٚكٜ لبربك ثٙبثل 
ٌناكٍ ٥ٌّٔپٛ تٕب٤ُ ثٝ ٚعـت ٚ ٤ىپبكص٣ٍ ؿك ٥ٔبٖ تزبك ا٤لا٣٘ ام ٥ٔبٖ كفت ٚ آ٘بٖ ثٝ 

فمـاٖ  .(250: 2536)٥ٌّٔپٛ،  ٞب٢ ا٘فلاؿ٢ ؿك تزبكت ًٛق ؿاؿٜ ُـ٘ـًٕت فؼب٥ِت
ٞب٢ تزبك٢ ا٘فلاؿ٢ ٚ غ٥ل ًبمٔب٘ـ٣ٞ تزبك٢ ٚ ًٛق ؿاؿٜ ُـٖ تٕب٤ُ تزبك ثٝ فؼب٥ِت

ٞب٢ ُـ تب تزبك وِٛكٞب٢ ؽبكر٣ وٝ ام تِى٥الت تزبك٢ ٚ عٕب٤تًبمٔب٣٘ ٔٛرت ٣ٔ
تزبك٢ ثب تزبك ا٤لا٣٘  ٞب٢ ؽٛؿ ثلؽٛكؿاك ثٛؿ٘ـ؛ ؿًت ثلتلكا ؿك كلبثت٥ًب٣ً التٔبؿ٢ ؿِٚت

ٌٔأِٝ ٔؾٔٛٓبً ؿك كٚاثظ تزبك٢ ٥ٔبٖ ك٥ًٚٝ ٚ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكٜ مٔب٣٘ ٔٛكؿ  ؿاُتٝ ثبُٙـ ا٤ٗ
 ثغج ثٝ ُـت ِٟٔٛؿ ثٛؿ.

اِؾّٔٛ پي ام ا٘ؼمبؿ ػٟـ٘بٔٝ تزبك٢ تزبك ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكاٖ لبربك ػ٣ّ
تلوٕب٘ضب٢ ٕٞٛاكٜ ؿك اكتجبط تزبك٢ ثب ؿَٚ ؽبكر٣ ٔؾٔٛٓبً ك٥ًٚٝ ثٝ ُـت ؿك ٔؼلٕ 

ٕٞض٥ٙٗ ٘ه: ٥ًف،  23-30: 1384ثلا٢ ٔغبِؼٝ ث٥ِتل ٘ه: تلاث٣ فبكًب٣٘، ) آ٥ًت ثٛؿ٘ـ
ٞب٢ ا٘مالث٣ ؿك عٛمٜ تزبكت تًٛظ ٚلٛع ا٘مالة ك٥ًٚٝ ٚ اتؾبف ٥ًبًت .(314-310: 1387

پق٤ل٢ تزبك ٚ تزبكت ا٤لاٖ كا ؿك ٔٙبًجبت تزبك٢ ثب ك٥ًٚٝ كه٤ٓ ا٘مالث٣ ك٥ًٚٝ آ٥ًت
ٍ ٥ً1299ٝ ؿك ٣ّٔ ولؿٖ تزبكت ؽبكر٣ ام ًبَ عىٛٔت ا٘مالث٣ كٚ تِـ٤ـ ولؿ. ٥ًبًت

اِؾّٔٛ تزبك ٔٙبعك ُٕب٣ِ ٞب٢ م٤بؿ٢ ثلا٢ تزبك ا٤لا٣٘ ػ٣ّٔٛرت ا٤زبؿ ٔغـٚؿ٤ت



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

علؽبٖ ع٣ ٍ ُـ. ؿك پ٣ ا٤ٗ ٚضؼ٥ت ثٛؿ وٝ وٌَٙٛ ا٤لاٖ ؿك عبر1306٣ وِٛك تب ًبَ
٥ِٚب٢ أٛك تب ام علف ا» ٍ اػالْ ولؿ:1303ٌناك٣ُ ثٝ ًفبكت ا٤لاٖ ؿك ٌٔىٛ ؿك ثٟٕٗ 

٘مِٝ ٚ پلٌٚلا٣ٔ ثٝ عٛك و٣ّ ثلا٢ تزبكت ثب ك٥ًٚٝ علط ٍ٘لؿؿ، ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت ؿك ٔمبثُ 
 )عبٞلاعٕـ٢، «اؿاكات ُٛك٢ٚ ٥ٞش ٤ه ام تزبك ؿاؽّٝ ثتٛا٘ٙـ ثبال٘فلاؿ ٔمبٚٔت ٕ٘ب٤ٙـ.

1384 :77.) 

پ٣ ت٥ٕٔٓ عىٛٔت ا٤ٗ  ا٤زبؿ ٔغـٚؿ٤ت ثلا٢ تزبك ا٤لا٣٘ ام ٢ًٛ عىٛٔت ك٥ًٚٝ ؿك
ثلا٢ ثٌتٗ ٔلمٞب٢ ؽٛؿ ثٝ ك٢ٚ وبالٞب٢ ٚاكؿات٣ وِٛكٞب٢ ٌٕٞب٤ٝ ام رّٕٝ ا٤لاٖ وِٛك 

ثٌت ٚ ( ثٝ ا٤زبؿ ث79ٗ-80 )ٕٞبٖ: 1304ٍثب ٞـف عفظ اكمٍ پَٛ ك٥ًٚٝ ؿك ثٟٕٗ 
ثٌت٣ تزبك ٚ آٙبف ٔٙبعك ُٕب٣ِ تٛلف تزبكت ُٕبَ ا٤لاٖ ا٘زب٥ٔـ. ؿكپ٣ ا٤زبؿ ص٥ٙٗ ثٗ

ثب ٔقاولٜ ثب عىٛٔت ك٥ًٚٝ ثٝ كفغ ِٔىالت ٚ وِٛك ام عىٛٔت ؿكؽٛاًت ولؿ٘ـ تب 
ٞب٢ ا٤زبؿ ُـٜ تًٛظ عىٛٔت ا٤ٗ وِٛك ثپلام٘ـ. پي ام ٘بوب٣ٔ عىٛٔت ؿك ٔغـٚؿ٤ت

-ا٘زبْ ا٤ٗ وبك ثٛؿ وٝ تزبك ٚ آٙبف ؿك ٔٙبعم٣ ُٕب٣ِ وِٛك ٔب٘ٙـ ٥ٌالٖ )كٚم٘بٔٝ عجُ

كٔضبٖ  24، 35َ إِت٥ٗ، ًبٚ كٚم٘بٔٝ عجُ 7: 9 ، 1345ٍُؼجبٖ  12، 35إِت٥ٗ، ًبَ 
( 9: 2935494ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ (، لن6ٗ٤ٚ: 14-15، ٍ 1345ًبَ 
 ( ٚ تٟلا28ٖ-29: 14-15 ، 1345ٍكٔضبٖ ًبَ  24، 35إِت٥ٗ، ًبَ )كٚم٘بٔٝ عجُ تجل٤ن

( ؿًت ثٝ تأ٥ًي رٕؼ٥ت٣ 27: 21-22 ٍ ،1345ف٤مؼـٜ  22، 35إِت٥ٗ، ًبَ )كٚم٘بٔٝ عجُ
 ت ٔمبٚٔت التٔبؿ٢ ػ٥ّٝ تزبكت ك٥ًٚٝ مؿ٘ـ. ثٝ ٘بْ ٟ٘ض

ٞـف ا٤زبؿ ص٥ٙٗ تِى٥الت٣ ؿك ٔٙبعك ُٕب٣ِ وِٛك ثل اًبى ث٥ب٥٘ٝ ٟ٘ضت ٔمبٚٔت 
التٔبؿ٢ لن٤ٚٗ ا٤زبؿ ٕٔب٘ؼت ثلا٢ ٚكٚؿ ا٥ُبء تز٣ّٕ ك٥ًٚٝ ثٝ ا٤لاٖ ٚ ٕٞض٥ٙٗ تلن 

ـٜ تًٛظ ٞب٢ ا٤زبؿ ُٞب٢ ك٣ًٚ تب مٔبٖ كفغ ٔغـٚؿ٤تٔؼبّٔٝ ثب تزبك ٚ تزبكتؾب٘ٝ
( ام 9: 2935494ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ عىٛٔت ك٥ًٚٝ ثلا٢ تزبك ا٤لا٣٘ ثٛؿ

ٞب ثب آٌب٣ٞ ام ِٔىالت٣ وٝ ػـْ تٛامٖ ٓبؿكات ٚ ٚاكؿات ٢ًٛ ؿ٤ٍل اػضب٢ ا٤ٗ ا٘زٕٗ
ا٤لاٖ ثٛرٛؿ آٚكؿ، ام ؿِٚت ٚ ٔزّي تمبضب ولؿ٘ـ تب ؿك م٥ٔٙٝ تؼـ٤ُ ٚ تٛامٖ ٓبؿكات ٚ 

اِٛكٚؿ لاٖ ثب ك٥ًٚٝ الـاْ ٕ٘ب٤ٙـ، ام ٚكٚؿ ا٥ُبء تز٣ّٕ ك٣ًٚ ثـٖٚ ؿك٤بفت عكٚاكؿات ا٤
ر٥ٌّٛل٢ وٙـ ٚ ثب ؿِٚت ك٥ًٚٝ للاكؿاؿ٢ تزبك٢ رٟت ٔجبؿِٝ وبال ثب ل٥ٕت ػبؿال٘ٝ وٝ 
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 (.11: )ٕٞبٖ ٔٙبفغ ؿٚ علف كا تأ٥ٔٗ وٙـ ٔٙؼمـ ٕ٘ب٤ٙـ

٥ٝ اٌلصٝ پي ام ا٘ؼمبؿ ٞب٢ تزبك٢ ا٤زبؿ ُـٜ ام رب٘ت عىٛٔت كًٚثٌتِٔىالت ٚ ثٗ
)عبٞل اعٕـ٢،  ٍ تب عـٚؿ٢ ثلعلف ُـ1306 للاكؿاؿ تزبك٢ ٥ٔبٖ ا٤لاٖ ٚ ك٥ًٚٝ ؿك ٟٔل

(؛ أب عُ ا٤ٗ ِٔىُ ثلعلف وٙٙـٜ تٕبْ ِٔىالت ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ 103: 1384
٘جٛؿ. ؿك آًتب٘ٝ ثٝ لـكت ك٥ًـٖ كضبُبٜ فمـاٖ تِى٥الت ٚ ًبمٔب٘ـ٣ٞ ؿك التٔبؿ تزبك٢ 

و٥ف٥ت وبال ٚ ٣ٕٟٔ ؿك وٓ ثبمؿ٣ٞ ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ؿاُت. ٓـٚك ث٣ ٘مَ
ثبمؿ٣ٞ التٔبؿ ٔغٔٛالت تزبك٢ ثب اوتفب ثٝ عـالُ ًٛؿ ام رب٘ت تزبك ا٤لا٣٘ ِ٘بٖ ؿٞٙـ وٓ

 تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ٘ت٥زٝ فمـاٖ تِى٥الت ٚ ًبمٔب٘ـ٣ٞ تزبك٢ ثٛؿ. 

ماكٞب٢ رٟب٣٘ ام مٔبٖ لبربك تب و٥ف٥ت ٔغٔٛالت تزبك٢ ا٤لاٖ ثٝ ثبٌٔأِٝ ٓـٚك ث٣
ٍ ؿك ِ٘ل٤بت ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك 1309ا٘غٔبك٢ ُـٖ تزبكت ؽبكر٣ ا٤لاٖ ؿك ًبَ 

ؽٛؿ ٌناك٣ُ ا٘تمبؿ٢ ام  12ٌلفت. ثؼٙٛاٖ ٔخبَ ؿك ؿٚكٜ لبربك كٚم٘بٔٝ صٟلٕ٘ب ؿك ُٕبكٜ  ٣ٔ
( ٚ ؿك 11: 12، ُٕبكٜ 1322ُؼجبٖ  15 )صٟلٜ ٕ٘ب، ٚضؼ٥ت ثـ ٓـٚك تٙجبوٛ، پٙجٝ ٚ وت٥لا

)صٟلٕ٘ب، غلٜ  و٥ف٥ت ٓـٚك تل٤بنؽٛؿ ٌناكٍ ا٘تمبؿ٢ ؿ٤ٍل ام ٚضؼ٥ت ثـ ٚ ث٣ 22ُٕبكٜ 
اَٚ ( اكائٝ ولؿٜ اًت. ص٥ٙٗ ا٘تمبؿ٢ ؿك ِ٘ل٤بت ؿٚكٜ پ8٢ّٟٛ: 22، ُٕبكٜ 1323اِخب٣٘ كثغ

٥٘ن ثل ػّٕىلؿ تزبك ا٤لا٣٘ تب پ٥َ ام ا٘غٔبك تزبكت ؽبكر٣ ٚرٛؿ ؿاُت. ٔزّٝ كإٞٙب٢ 
 ا٤لاٖ ػٔل عـ٤ـ ام و٥ف٥ت ثـ ٓبؿكات ؽِىجبك )كإٞٙب٢ تزبكت٣ ا٤لاٖ ػٔل عـ٤ـ، تزبكت٣

ًلػ (، كٚم٘بٔٝ ُفك19-18( ٚ ٕٞض٥ٙٗ پٙجٝ )ٕٞبٖ: 16، ُٕبكٜ ًْٛ: 1307ًْٛ فلٚكؿ٤ٗ 
( 1: 1017، ُٕبكٜ 1307ٔلؿاؿ  7)ُفك ًلػ، ٤ىِٙجٝ  ام و٥ف٥ت ثـ ٓبؿكات ٥ٜٔٛ ٚ ؽِىجبك

وٝ  ُٗ، ًًٙ، ؽبن ٚ ٔؼب٤ت ؿك ٓبؿكات ٔغٔٛالت ا٤لا٣٘ ٚ ٔزّٝ اعبق تزبكت ام ٚرٛؿ
( ا٘تمبؿ 25، ُٕبكٜ اَٚ: 1308آثبٖ  5)اعبق تزبكت،  وبٞـاِؼبؿٜ ٣ٔام لـك ٚ ل٥ٕت آٟ٘ب فٛق

 ولؿ٘ـ.

ٚضغ ثـ ٓـٚك ٔغٔٛالت تزبك٢ ا٤لاٖ وٝ ثبػج وبَٞ ل٥ٕت ٚ ؿك ٘ت٥زٝ وبَٞ 
ِت ٚ ٤ب ثؾَ ؽ٣ٓٛٔ ثٝ ٔٙظٛك ُـ، ٔـاؽّٝ ؿٚؿكآٔـ ٚ وٓ ثبمؿ٣ٞ التٔبؿ تزبكت ٣ٔ

ًبؽت. ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ أب ٘ٝ عىٛٔت ٚ ٘ٝ تزبك ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ كا ضلٚك٢ ٣ٔ
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تٛر٣ٟ عىٛٔت ٚ ثؾَ حل٢ ا٘زبْ ٘ـاؿٜ ثٛؿ٘ـ. ث٣ؤتب ثٝ لـكت ك٥ًـٖ كضبُبٜ الـاْ ٔ
اوجل ؿاٚك ؿك ٔزّٝ ك٢ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٔٛرت ُـ تب ػ٣ّؽ٣ٓٛٔ ثٝ ِٔىالت پ٥َ

ثٝ ثلك٣ً ا٤ٗ ٔٛضٛع ثپلؿامؿ. ثٝ اػتمبؿ ؿاكٚ ؿك آٖ « ثغلاٖ»ا٢ تغت ػٙٛا٤ٖٙـٜ ؿك ٔمبِٝآ
ؿك عبَ فؼ٣ّ »تٛاٌ٘ت ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ؿًت ثٝ الـا٣ٔ ٔٛحل ثن٘ـ. ُلا٤ظ تٟٙب ؿِٚت ٣ٔ

ُٛؿ ا٘تظبك ا٢ لبؿك ثٝ كفغ ثغلاٖ ٥ٌ٘ت. ام تزبك ألٚم ٔب ٣ّٕٕ٘ٔىت رن ؿِٚت ٥ٞش لٜٛ
)ؿاٚك،  «٢ ٔغٔٛالت ا٤لاٖ پ٥ـا وٙـ. ؿِٚت ثب٤ـ ثٝ تزبك ثبماك ِ٘بٖ ثـٞـؿاُت ثبماك ثلا

1305 :24.) 

ؿك ٘ت٥زٝ ٚرٛؿ ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ثٛؿ وٝ پي ام ثٝ لـكت ك٥ًـٖ كضبُبٜ ٔـاؽّٝ عىٛٔت 
ؿك ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ثب ٞـف ًبمٔب٘ـ٣ٞ آٖ ثٝ ٔٙظٛك وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ثلا٢ 

زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً آغبم ُـ. ؿك كاًتب٢ تغمك ا٤ٗ ٟٔٓ ٞب٢ ٔٛكؿ ٥٘بم ا٤تأ٥ٔٗ ٞن٤ٙٝ
اِٛمكائ٣ تب .ٍ پي ام تخج٥ت لـكت كضبؽبٖ ؿك ٔمبْ ك٤بًت1303عىٛٔت پ٢ّٟٛ ام ًبَ

 ٥ٌلؿ.ٍ تالٍ ؽٛؿ كا ثىبك ٌلفت وٝ ؿك اؿأٝ ٔمبِٝ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك 1309٣ٔ اًفٙـ

 ـ1311 تا 1313ؾاظهاًسّی التصازی تجاضی 

ُـ وٓ ثبمؿ٣ٞ ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ثٝ ؿ٥ُِ فبلـ ًبمٔب٘ـ٣ٞ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ػٙٛاٖ
ًبم ٔـاؽّٝ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٚ ٘جٛؿ تِى٥الت، م٥ٔٙٝ

ُـ. ٘ؾٌت٥ٗ الـاْ ؿك ا٤ٗ كاًتب ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ ػالٔبت ٓٙؼت٣ ٚ تزبك٢ ثٛؿ. تالٍ ثلا٢ 
ال٤غٝ پ٥ِٟٙبؿ٢ ٚماكت فالعت ٚ تزبكت ٚ  حجت ػالٔبت ٓٙؼت٣ ٚ تزبك٢ اٌلصٝ ثب ت٤ٛٔت

ٞب ٚ ؽب٘ٝتزبكت ال٤غٝ اًتملا ٚ عفظ ٘بْ ُلوت»فٛا٤ـ ػبٔٝ تًٛظ ٥ٞأت ٚمكاء تغت ػٙٛاٖ 
)ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ  1298ٍؿك ؿِٛ )ثٟٕٗ( ًبَ «ٞبٞب٢ وبكؽب٘ٝر٥ٌّٛل٢ ام تم٥ّـ ػالٔت

بك٢ تًٛظ ٚماكت ٔب٥ِٝ ٞب٢ تز( ٚ علط لبٖ٘ٛ ػالٔت29: 240005393ًٙـ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ
( أب 1-39: 24049269ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ ُـ؛ٍ آغبم 1300ؿك ًبَ

اِٛمكائ٣ ؿك ا٤لاٖ ٚ ت٤ٛٔت تغمك ػ٣ّٕ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ تب تغى٥ٓ لـكت كضبؽبٖ ؿك ٔمبْ ك٤بًت
 ال٤غٝ ػالٔبت ٓٙؼت٣ ٚ تزبكت٣ تًٛظ ٔزّي ٔغمك ٍ٘لؿ٤ـ. 

 رٛما )ؽلؿاؿ( 2عت، تزبكت ٚ فٛائـػبٔٝ ؿك تبك٤ؼ ا٤ٗ ال٤غٝ ام علف ٚماكت فال



 

 

 

 

 1309ٍتب  1303اًَٚبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ػٔل پ٢ّٟٛ 

 

ٍ ثٝ ٔزّي پ٥ِٟٙبؿ ُـ. ٚماكت فالعت، تزبكت ٚ فٛائـػبٔٝ ٞـف ام پ٥ِٟٙبؿ ا٤ٗ 1303
صٖٛ اًب٣ٔ وبكؽب٘زبت ٚ ػالئ٣ٕ وٝ ؿك ٔٔٙٛػبت ٓٙؼت٣ » ٌٛ٘ٝ اػالْ ولؿ:ال٤غٝ كا ا٤ٗ

٣ٕ ٘ـاكؿ. ٚ ثؼجبكت اؽل٢ ؿك ٚ تزبكت٣ ٔؼَٕٛ اًت، ثٛاًغٝ فمـاٖ لبٖ٘ٛ ؿك ا٤لاٖ رٙجٝ كً
ٔبِى٥ت ك٣ًٕ ٚ عمٛل٣ ٓبعجبٖ ا٣ّٓ آٟ٘ب ٥ٌ٘ت ... ٚماكت فالعت، تزبكت ٚ فٛائـػبٔٝ ام 
٘مغٝ ٘ظل عفظ ٔٔبِظ تزبك٢ ٚ ٓٙؼت٣ ّٕٔىت لبٖ٘ٛ ػالٔبت ٓٙؼت٣ ٚ تزبكت٣ كا وٝ ؿك 

)ًبمٔبٖ  «ٔبؿٜ ت٥ٟٝ ُـٜ ثٝ آٖ ٔمبْ ٔغتلْ پ٥ِٟٙبؿ ٚ ت٤ٛٔت آ٘لا ؽٛاًتبك اًت. 18تغت 
 (.3: 240003614ًٙـ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ

ٞب٢ عٛال٣٘ ثلًل ت٤ٛٔت ؿك فبّٓٝ مٔب٣٘ اكائٝ ال٤غٝ ثٝ ٔزّي تب ت٤ٛٔت آٖ، ثغج
لبٖ٘ٛ ػالٔبت ٓٙؼت٣ ٚ تزبكت٣ ؿك ٔزّي ٓٛكت ٌلفت ٚ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٔٛافك ٚ ٔؾبِف ثٝ 

ت٤ٛٔت ص٥ٙٗ علع٣  ٞب٢ ؽٛؿ ؿك ؽّٔٛ ِنْٚ ت٤ٛٔت ٚ ٤ب غ٥ل ضلٚك٢ ثٛؿٖث٥بٖ ؿ٤ـٌبٜ
ٔقاولات ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ، ؿٚكٜ پٙزٓ،  )ثلا٢ ٔخبَ ٘ه: ِٛط فِلؿٜ ِٔلٚط پلؿاؽتٙـ

 عُٕ 9(. ًلا٘زبْ لبٖ٘ٛ ػالٔبت ٓٙؼت٣ ؿك 1303رٌّٝ پٙزبٞٓ، ٤ىِٙجٝ اَٚ ًٙجّٝ
)ِٛط فِلؿٜ ِٔلٚط ٔقاولات ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ،  ثٝ ت٤ٛٔت ك٥ًـ 1304)فلٚكؿ٤ٗ( ًبَ 

ٌب٘ٝ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿك 18ٔفبؿ  .(٤1304ىِٙجٝ ٟ٘ٓ عُٕ  ٚ صُٟ ٚ ٞفتٓ،ؿٚكٜ پٙزٓ، رٌّٝ ٓـ
عٛمٜ تزبكت ُبُٔ ٔٛاكؿ٢ صٖٛ ِنْٚ حجت ػالٔبت تزبك٢ ؿك ٚماكت تزبكت ثلا٢ 
ثلؽٛكؿاك٢ عك ا٘غٔبك٢ ؿك عٛمٜ تزبكت، ص٣ٍٍ٘ٛ حجت ػالٔبت تزبك٢، ص٣ٍٍ٘ٛ ا٘تمبَ 

ت تزبك٢ ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ ثلؽٛكؿاك عك ػالٔبت تزبك٢ ثٝ ؿ٤ٍلاٖ، ٔـت مٔبٖ لب٣٘ٛ٘ عك ػالٔب
ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ ُـٖ تزبك ؽبكر٣ ام عك حجت ػالٔبت تزبك٢ ثٛؿ

24026328 :6-1). 

ٌبْ ثؼـ٢ عىٛٔت ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ تزبكت ثٛؿ. ت٤ٛٔت 
ٍ ٓٛكت 1304ؽلؿاؿ 12فلٚكؿ٤ٗ ٚ  12، 1303ؿِٛ)ثٟٕٗ(  25ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿك ًٝ ٔلعّٝ ؿك 

ٔبؿٜ ف٤ُ ٞفت ثبة ثٝ ت٤ٛٔت ك٥ًـ. ا٤ٗ ٞفت ثبة ُبُٔ  387ٌلفت. ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿك 
لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ ٔٛاكؿ ف٤ُ ثٛؿ. ثبة اَٚ لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ تزبكت ٚ ٔؼبٔالت تزبك٢، 

ٞب٢ ثبة ؿْٚ لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ ؿفبتل تزبك٢، ثبة ًْٛ لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ ُلوت
ثبة صٟبكْ لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ ؿال٣ِ، ثبة پٙزٓ لٛا٣ٙ٥٘ ؿك  تزبك٢، الٌبْ ٚ ٚظب٤ف آٟ٘ب،
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ؽّٔٛ ثلات، فتٝ عّت ٚ صه، ثبة ُِٓ لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ ٚكُىٌت٣ٍ ٚ ثبة ٞفتٓ 
)ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ  لٛا٣ٙ٥٘ ؿك ؽّٔٛ ٚكُىٌت٣ٍ ثٝ تم٥ٔل ٚ ٚكُىٌت٣ٍ ثٝ تمّت

 .(109-89: 1 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، د 1320تب  1300ٞب٢ ٔملكات ًبَ

ٞب٢ تزبكت ؿك ُٟلٞب٢ ٘بٔٝ تأ٥ًي اتبق٤ٛٔت لبٖ٘ٛ تزبكت، ت٤ٛٔت ٘ظبْثل تػالٜٚ
ٞب٢ ٟٔٓ عىٛٔت ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ا٤لاٖ ٚ ؽبكد ام ا٤لاٖ ام ؿ٤ٍل الـاْ

ثٛؿ. تأ٥ًي اتبق تزبكت ؿك ٞل ُٟل ثؼٙٛاٖ ٟٕٔتل٤ٗ الـاْ عىٛٔت ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ 
بٔٝ پ٥ِٟٙبؿ٢ ٚماكت فالعت ٚ تزبكت ٚ فٛائـ ػبٔٝ ثٝ ٘التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثل اًبى ٘ظبْ

 ٔغمك ٌلؿ٤ـ. 1304ؿ٢  8ٚمكاء ٚ ت٤ٛٔت آٖ ؿك ٥ٞأت

ا٢ ُبُٔ ٔٛاكؿ٢ صٖٛ تؼـاؿ اػضب٢ اتبق تزبكت، ٔـت مٔبٖ ٔبؿٜ 35٘بٔٝ ا٤ٗ ٘ظبْ 
ٞب٢ تزبكت، ٘غٜٛ ػض٤ٛت ؿك اتبق ػض٤ٛت ؿك اتبق تزبكت، ٔـت مٔبٖ فؼب٥ِت اتبق

ؾبة ولؿٖ ٚ ا٘تؾبة ُـٖ ؿك اتبق تزبكت، ٘غٛ ا٘تؾبثبت ؿك اتبق تزبكت، تزبكت، عك ا٘ت
)ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ،  ٞب٢ تزبكت ٚ ٔٛاكؿ ٔتفللٝ ثٛؿثٛؿرٝ، عمٛق ٚ تىب٥ِف اتبق

ام ا٥ٕٞت م٤بؿ٢  23٘بٔٝ ٔبؿٜ ٌب٘ٝ ٘ظبْ 35ؿك ٥ٔبٖ، ٔٛاؿ  .(2-12: 29100203ًٙـ ُٙبًٝ
ٞب٢ تزبكت ثـ٤ٗ ُلط عمٛق ٚ تىب٥ِف، ثل تىب٥ِف اتبق ثلؽٛكؿاك ثٛؿ. ا٤ٗ ٔبؿٜ ف٤ُ ثؾَ

: اكًبَ ٞلٌٛ٘ٝ ٘ظل٤بت ٚ اعالػبت كارغ ثٝ أٛك تزبكت٣ ٚ ٓٙؼت٣ وٝ ؿِٚت 1تأو٥ـ ؿاُت. 
: اظٟبك ٘ظل كارغ ثٝ ٚضؼ٥ت تزبكت٣ ٚ ٓٙؼت٣ عٛمٜ ؽٛؿ ثب فول ًٚبئُ 2تمبضب ٕ٘ب٤ـ، 

: اظٟبك 3كارغ ثٝ رل٤بٖ أٛك تزبكت٣، ٞب٢ ربٔؼٝ ًب٥ِب٘ٝ آالط ٚ ثٌظ آٖ ٚ تمـ٤ٓ كاپٛكت
٘ظل كارغ ثٝ آالعبت٣ وٝ ثب٤ـ ؿك و٥ّٝ لٛا٥٘ٗ تزبكت٣ ثٝ ػُٕ آ٤ـ ٔؾٔٛٓبٌ ٌ٘جت ثٝ 

ٞب ٔـاكى ٞب، والى: ا٤زبؿ ٚ عٌٗ ٘ظبكت ؿك رل٤بٖ أٛك ثٛكى4ٞب٢ ٌٕلو٣، تؼلف
: تأ٥ًي ؿفتل 6: تلت٥ت ًزُ اعٛاَ تزبك. 5ٞب٢ تزبكت٣. تزبكت٣ ٚ ِ٘ل كٚم٘بٔٝ ٚ اعٔبئ٥ٝ

 (.6اعالػبت تزبكت٣ )ٕٞبٖ: 

ٞب٢ عمٛل٣ ٚ لب٣٘ٛ٘ آٖ ام رب٘ت كغٓ فلاٞٓ ُـٖ م٥ٔٙٝٞب٢ تزبكت ػ٣ّتأ٥ًي اتبق
ٞب٢ تزبكت ثٝ اًتٙبؿ ٔبؿٜ عىٛٔت رل٤ب٣٘ وٙـ ثٛؿ. كٚ٘ـ ثٛكٚولا٣ً عبوٓ ثل تأ٥ًي اتبق

ت ثٝ ٚماكت فالعت، ٘بٔٝ وٝ ٌٔتّنْ پ٥ِٟٙبؿ تزبك ُٟل ثلا٢ تأ٥ًي اتبق تزبك٤ه ٘ظبْ
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حل ثل وٙـ٢ كٚ٘ـ ؤام ػٛأُ ٔ ،(2)ٕٞبٖ:  تزبكت ٚ فٛائـ ػبٔٝ ٚ ت٤ٛٔت ٥ٞأت ٚمكاء ثٛؿ
٘بٔٝ كغٓ ت٤ٛٔت ٘ظبْا٢ ثٛؿ وٝ ػ٣ّٞب٢ تزبكت ثٛؿ. وٙـ٢ ا٤ٗ كٚ٘ـ ثٝ ا٘ـامٜتأ٥ًي اتبق

ٍ تٟٙب ُٟلٞب٢ تٟلاٖ، 1307ٍ تب پب٤بٖ ًب1304َٞب٢ تزبكت ؿك ؿ٢ تأ٥ًي اعبق
ٞب٢ تزبكت ؽٛؿ كا )ا٘ن٣ِ(، اًتلآثبؿ ٚ ولٔبِ٘بٜ اتبق )ثبثُ(، ثٙـكپ٢ّٟٛ ن، ثبكفلٍٚتجل٤

(، ٚ ثلؽ٣ ام 35: 293006655ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ تأ٥ًي ولؿٜ ثٛؿ٘ـ
ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ ُٟلٞب٢ ٟٔٓ ٚ ثنكي تزبك٢ ا٤لاٖ ٔب٘ٙـ كُت

( تب 35: 293006655ًٙـ ( ٚ ثُٟٛل )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙب12ًٝ: 29001076
ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ 1308ٍٍ، آفٟبٖ تب ؿ٢ 1308فلٚكؿ٤ٗ 

ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ 1309ٍ(، لن٤ٚٗ تب آفك 77: 291001698
ٞب٢ تزبكت ؽٛؿ كا تِى٥ُ ( اتبق29ٍ )ٕٞبٖ: 1309(، ٚ ِٟٔـ تب ؿ٢ 28: 290008035

 ٘ـاؿٜ ثٛؿ٘ـ.

كفت أب ا٤ٗ ٞب٢ تزبكت ؿك ُٟلٞب٢ ا٤لاٖ اٌلصٝ ثب وٙـ٢ پ٥َ ٣ٔكٚ٘ـ تأ٥ًي اتبق
ٞب٢ ثؼـ٢ ؽٛؿ كا ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ أل ٔب٘غ ام آٖ ٘جٛؿ تب عىٛٔت پ٢ّٟٛ ٌبْ

ٞبئ٣ وٝ عىٛٔت ؿك ا٤ٗ كاًتب ا٘زبْ ؿاؿ ٣ٞ آٖ ثل ٘ـاكؿ. ام رّٕٝ الـاْا٤لاٖ ٚ كفغ ٔٛا٘غ ثبمؿ
تٌّظ ثل أٛك ٌٕلو٣ وِٛك ٚ پب٤بٖ ؿاؿٖ ثٝ ٚضؼ٥ت٣ ثٛؿ وٝ ٌٕلوبت وِٛك ام مٔبٖ لبربك 

 ثٝ آٖ ؿصبك ُـٜ ثٛؿ. 

٘ظبْ ٌٕلو٣ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكٜ لبربك ع٣ ؿٚ ٔلعّٝ ام تٌّظ عىٛٔت ؽبكد ُـ ٚ تغت ٘فٛف 
ٞب٢ ؽبكر٣ ٔؾٔٛٓبً ك٥ًٚٝ ٚ ا٥ٍّ٘ي للاك ٌلفت. ٔلعّٝ اَٚ ٞب٢ لـكت٢ٌقاكٚ ٥ًبًت

 ٞب٢ ا٤لاٖ كٚى ٚ ا٘ؼمبؿ ػٟـ٘بٔٝ تزبك٢ تلوٕب٘ضب٢ا٤ٗ ٘فٛف پي ام پب٤بٖ ؿٚكٜ ؿْٚ رًٙ
 ًْٛ ا٤ٗ ػٟـ٘بٔٝ ٚ ٞب٢ اَٚفُٔ ٓٛكت ٌلفت. ق1243ْ/ ُؼجبٖ 1828ؿك فٛك٤ٝ ًبَ 

ٞب٢ ؽبكر٣ ؿك ٞب٢ لـكتٌقاك٢ٚ ٥ًبًت ٘مَ ٣ٕٟٔ ؿك ثبم ُـٖ ًلآغبم اػٕبَ ٘فٛف
اَٚ ٔملك ُـٜ ثٛؿ تب اتجبع ٚ تزبك ك٥ًٚٝ ؿك ا٤لاٖ ام  ٌٕلو٣ وِٛك ا٤فب ولؿ. ؿك فُٔ٘ظبْ

ًْٛ ٞٓ ٔملك ُـٜ ثٛؿ تب فُٔ ؿك  اِٛؿاؿ اكٚپبثلؽٛكؿاك ُٛ٘ـ.ٞب٢ وبّٔٝعك اتجبع ؿِٚت
ثبُٙـ وٝ ؿك  %5 ٕ ٌٕلو٣ُٛؿ َِٕٔٛ ٤ه ٘ٛع ػٛاكارٙب٣ً وٝ ٥ٔبٖ ؿٚ وِٛك ٔجبؿِٝ ٣ٔ

 .(252: 1374)لبض٥ٟب،  ُٛؿٔلم ؿٚ وِٛك ؿك٤بفت 



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

ثل فلاٞٓ پق٤لٍ ص٥ٙٗ تؼٟـات٣ ام رب٘ت ا٤لاٖ ؿك ػٟـ٘بٔٝ تزبك٢ تلوٕب٘ضب٢ ػالٜٚ
ولؿٖ ُلا٤ظ ٚ أىبٖ تٌّظ التٔبؿ٢ ٚ عمٛل٣ ك٥ًٚٝ ثل ا٤لاٖ، ُلا٤ظ كا ثلا٢ تٌّظ 

فلاٞٓ ولؿ. پي ام أضبء ا٤ٗ ػٟـ٘بٔٝ ثٛؿ وٝ  ٞب٢ اًتؼٕبك٢التٔبؿ٢ ٚ عمٛل٣ ًب٤ل لـكت
ٞب٢ اًتؼٕبك ؿك ٓـؿ ثلآٔـ٘ـ تب أت٥بم ِٔبث٣ٟ ام ا٤لاٖ وٌت وٙٙـ. ؿك ا٤ٗ ًب٤ل لـكت

ْ ا٤لاٖ ٚ ك٥ًٚٝ ًْٔٛٛ ثٝ ػٟـ٘بٔٝ 1828ػٟـ٘بٔٝ »وٙـ ؽّٔٛ ِلؿ ولمٖ ػٙٛاٖ ٣ٔ
بث٣ٟ ٔجت٣ٙ ثل ُلط ٞب٢ اكٚپبئ٣ ُـ تب للاكؿاؿ ِٔتلوٕب٘ضب٢ ًلِٔم٣ ثلا٢ تٕبْ ؿِٚت

 (661: 2، د1362)ولمٖ،  «اِٛؿاؿ ثب ؿِٚت ا٤لاٖ ٔٙؼمـ وٙٙـ.وبّٔٝ

ق أت٥بمات 1257ْ/1841ؿك ا٤ٗ ٥ٔبٖ اٌٍّ٘تبٖ ٘ؾٌت٥ٗ وِٛك٢ ثٛؿ وٝ ؿك ًبَ 
 ِٔبث٣ٟ وٝ ك٥ًٚٝ ؿك ػٟـ٘بٔٝ تزبك٢ تلوٕب٘ضب٢ ثـًت آٔـٜ ثٛؿ ثلا٢ ؽٛؿ وٌت ولؿ

 ق1271ْ/1855فلاٌ٘ٝ ؿك ًبَ  پي ام اٌٍّ٘تبٖ ،(279: 2، د1277إِّه ًپٟل، )ٌِبٖ
ع٣ ( 222)ٕٞبٖ:  ق 1273ْ/1856ٔتغـٜ أل٤ىب ؿك ًبَ ا٤بالت ( 150ٚ :1363)ؽٛكٔز٣، 

فلٓت عضٛك ٚ فؼب٥ِت ؿك  ٔؼبٞـات٣ رـاٌب٘ٝ ام ص٥ٙٗ عم٣ ثلؽٛكؿاك ُـ٘ـ ٚ ثـ٤ٗ تلت٥ت
 .التٔبؿ ا٤لاٖ پ٥ـا ولؿ٘ـ

ٞب٢ ربك ثل ٌٕلوبت وِٛك ٚ ثٌظ ٘فٛف لـكتؿ٥ٔٚٗ ٔلعّٝ ؽبكد ُـٖ تٌّظ عىٛٔت لب
ؽبكر٣ ثب ؿك٤بفت ٚاْ ام كٚى ٚ ا٥ٍّ٘ي ٚ ٚاٌقاك٢ ػٛا٤ـ ٌٕلوبت ُٕبَ ٚ رٙٛة وِٛك ثٝ 
ػٙٛاٖ ٚح٥مٝ ٚاْ ٓٛكت ٌلفت. ػٛا٤ـ ٌٕلوبت رٙٛة وِٛك ؿك اما٢ ؿك٤بفت پب٘ٔـ ٞناك ٥ِلٜ 

)ثبك٤ل،  ٗ وِٛك ٚاٌقاك ُـق ثٝ ا1271٤ٚاْ ام اٌٍّ٘تبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٚح٥مٝ ا٤ٗ ٚاْ ؿك ًبَ 
ػب٤ـات ٌٕلوبت ُٕبَ ٞٓ ؿك اما٢ ؿك٤بفت ؿٜ ٥ّ٥ٖٔٛ كٚثُ ٚاْ ام ك٥ًٚٝ ؿك  .(168: 1363
 .(234: 1362)اٚثٗ،  ق ثٝ ػٙٛاٖ ٚح٥مٝ ٚاْ ثٝ ا٤ٗ وِٛك ٚاٌقاك ٌلؿ٤ـ1319ْ/1900 ًبَ

ؽبكد ُـٖ تٌّظ عىٛٔت ثل ٌٕلوبت وِٛك ٚ ثٌظ ٘فٛف وِٛكٞب٢ ث٥ٍب٘ٝ ٔؾٔٛٓبً ؿٚ 
حل ثل وٓ ثبمؿ٣ٞ ٚ ٘بوبكآٔـ٢ التٔبؿ تزبك٢ ؤلـكت كٚى ٚ ا٥ٍّ٘ي ٤ى٣ ام ػٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔ

تل٤ٗ ٘مَ كا ؿك ا٤لاٖ ؿك ؿٚكٜ لبربك ثٛؿ. وٌل٢ ٔٛام٘ٝ تزبك٢ ا٤لاٖ وٝ ؽٛؿ ا٣ّٓ
ٞب٢ ث٥ٍب٘ٝ اًتؼٕبك٢ ثٛؿ وٝ ٘بوبكآٔـ٢ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿاُت ٘ت٥زٝ ثٌظ ٘فٛف لـكت

ؿ تب وبالٞب٢ ت٥ِٛـ وِٛك ؽٛؿ كا ثب عـالُ ػٛاكٕ ٌٕلو٣ ٚاكؿ ا٤لاٖ ؿاثٝ آٟ٘ب أىبٖ ٣ٔ
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وٙٙـ ٚ ثٝ ا٤ٗ تلت٥ت ثب ػلضٝ اكم٘تل وبالٞب٢ ؽٛؿ ؿك كلبثت ثب وبالٞب٢ ِٔبثٝ ت٥ِٛـ ا٤لاٖ 
: 2536فال٘ـٖ،  )٘ه: ٚك٢ ٚ ٔب٣ٙ٥ُ وِٛك كا فلاٞٓ وٙٙـم٥ٔٙٝ ٚكُىٌت٣ٍ ٓٙب٤غ پ٥ِٝ

126.) 

پ٢ّٟٛ آالط ٘ظبْ ٌٕلو٣ ثب ٞـف ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ  ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ثلا٢ عىٛٔت
تزبك٢ ا٤لاٖ ثٝ ٔٙظٛك افنا٤َ ثبمؿ٣ٞ ٚ وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل أل٢ اِنا٣ٔ ثٛؿ. ؿك كاًتب٢ 

ٍ ؿكٓـؿ وٙتلَ وبُٔ ثل ٌٕلن ثلآٔـ. ٘ؾٌت٥ٗ 1306 تغمك ا٤ٗ ٟٔٓ عىٛٔت ام ًبَ
لبربك ثٛؿ. ام آ٘زب وٝ ٔؼبٞـات ٞب٢ ٌٕلو٣ ثبمٔب٘ـٜ ام ؿٚكٜ ٌبْ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ اِغبء ٔؼبٞـٜ

ٞب٢ اًتؼٕبك٢ ؿك ٞب٢ تغ٣ّ٥ٕ لـكتٞب٢ ٘ب٣ُ ام آٖ ٔلثٛط ثٝ ٔؼبٞـٌٜٕلو٣ ٚ تؼلفٝ
ٞب٢ ٍ اػالْ ولؿ وٝ ظلف ٤ه ًبَ تؼلف1306ٝؿٚكٜ لبربك ثٛؿ، ؿِٚت ا٤لاٖ ؿك ثٟبك ًبَ

ك للاكؿاؿٞب٢ ٞب٣٤ وٝ ؿؽٛاٞـ ولؿ ٚ ؿ٤ٍل ؽٛؿ كا ّٔنْ ثٝ كػب٤ت تؼلفٌٕٝلو٣ كا ؽٛؿ تؼ٥ٗ
ؿا٘ـ. ٕٞض٥ٙٗ اػالْ ُـ وٝ ًب٤ل ٔٛاكؿ وبپ٥تٛال٥ًٖٛ ٚ أت٥بمٞب٢ ارجبك٢ تغ٥ُٕ ُـٜ ٣ٕ٘
 (.169-170: 1375)وـ٢،  ؽبكر٣ ٥٘ن ِغٛ ؽٛاٞـ ُـ

ٔب٥ِٝ اػالْ ولؿ وٝ ٍ ثٝ ٚماكت1306اًفٙـ  19ثلا٢ تغمك ا٤ٗ ٟٔٓ ٚماكت ؿكثبك ؿك 
وبّٔٝ اِٛؿاؿ اًت. ثل ال٥ًٖٛ ٚ عمٛق ؿٍَٚ مٔبٖ اِغبء كه٤ٓ وبپ٥ت1307ٛاكؿ٤جِٟت  20

ٞب٢ ٌٕلو٣ ا٤ٗ اًبى ٔملك ُـٜ ثٛؿ تب وِٛكٞب٢ علف تزبك٢ ا٤لاٖ تب ا٤ٗ تبك٤ؼ ػٟـ٘بٔٝ
اكؿ٤جِٟت عـاوخل تؼلفٝ  20رـ٤ـ ؽٛؿ كا ثب ا٤لاٖ ٔٙؼمـ وٙٙـ. ؿك غ٥ل ا٤ٗ ٓٛكت پي ام 

 ٔٙؼمـ ٘ىلؿ٘ـ اؽق ُٛؿٌٕلو٣ ام وبالٞب٢ وِٛكٞبئ٣ وٝ ػٟـ٘بٔٝ ٌٕلو٣ رـ٤ـ ثب ا٤لاٖ 
ؿكپ٣ ا٤ٗ ؿكؽٛاًت ٚماكت ٔب٥ِٝ ؿك  .(37: 24017018ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ

ا٢ كا ثلا٢ ت٤ٛٔت ثٝ ٔزّي اكائٝ ولؿ وٝ ؿك آٖ ضٕٗ ٍ ٔبؿٜ ٚاعـ1306ٜاًفٙـ  27
ٞب٢ ٌٕلو٣ وبالٞب٢ ٚاكؿات٣، ام ٔزّي ؿكؽٛاًت ولؿ ثٝ تؼ٥٥ٗ عـالُ ٚ عـاوخل تؼلفٝ

ٞب٢ ٔملك، للاكؿاؿ ٌٕلو٣ ت اربمٜ ؿٞـ تب ثب ؿَٚ ؽبكر٣ ثلاًبى عـالُ ٚ عـاوخل تؼلفٝؿِٚ
ٍ تغت ػٙٛاٖ 1307اكؿ٤جِٟت  12ٔبؿٜ ٚاعـٜ ٔقوٛك ؿك تبك٤ؼ  .(41)ٕٞبٖ:  ٔٙؼمـ ٕ٘ب٤ـ
ٞب ٌٕلو٣ ٚ اربمٜ ا٘ؼمبؿ للاكؿاؿٞب٢ ٌٕلو٣ ٔؾّٔٛ ثب ؿَٚ ؽبكر٣ ثٝ لبٖ٘ٛ تؼلفٝ

ًٙـ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ ٥ـ ٚ اثالؽ ٌلؿ٤ـت٤ٛٔت ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ كً
24075020 :1). 



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

پي ام ت٤ٛٔت ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ثٛؿ وٝ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ؿًت ثٝ ا٘ؼمبؿ للاكؿاؿٞب٢ ٌٕلو٣ 
 24آٔل٤ىب ؿك رـ٤ـ ثب وِٛكٞب٢ علف تزبك٢ ؽٛؿ مؿ. ص٥ٙٗ للاكؿٞبئ٣ ثب ا٤بالت ٔتغـٜ

 (، ثب ثّو٤ه94: 24016987ًٙـ بًٝ)ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙ 1307ٍاكؿ٤جِٟت 
ًٙـ ٍ )ًبمٔبٖ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙب1307ًٝاكؿ٤جِٟت  25إِٓبٖ ؿك  )ٕٞب٘زب( ٚ
ٍ )ًبمٔبٖ 1307ت٥ل  4ٍ، ثب ا٤تب٥ِب ؿك 1307ؽلؿاؿ  30(، ثب ّٞٙـ ؿك 3: 24016986

( 109ٍ )ٕٞبٖ: 1307ٔلؿاؿ  18(، ثب ًٛئـ ؿك 108: 24016987ًٙـ اًٙبؿ٣ّٔ ا٤لاٖ، ُٙبًٝ
( ٔٙؼمـ ُـ ٚ ثل اًبى آٖ ٔملك 69ٍ )ٕٞبٖ: 1307 اًفٙـ 19ٚ ثب اتغبؿ رٕب٥ٞل ُٛك٢ٚ ؿك 

ٞب٢ ٌٕلو٣ ٌلؿ٤ـ تب ؿك ٔجبؿالت تزبك٢ ٥ٔبٖ ا٤لاٖ ٚ وِٛكٞب٢ ٔقوٛك عـالُ تؼلفٝ
ا٤لاٖ ثب ؿَٚ  اػٕبَ ُٛؿ. ٔملك ٌلؿ٤ـٜ ثٛؿ ٔـت للاكؿاؿٞب٢ ٌٕلو٣ وٝ ثـ٤ٗ تلت٥ت ٥ٔبٖ

 .ٍ ثٝ پب٤بٖ ثلًـ.1315اكؿ٤جِٟت  20ِٞت ًبِٝ ثبُـ ٚ ؿكؽبكر٣ ٔٙؼمـ ٌلؿ٤ـ 

ٞب٢ ٟٔٓ ؿ٤ٍل٢ ًبَ پي ام ًلًٚبٔبٖ ؿاؿٖ ثٝ ٚضغ ٘ظبْ ٌٕلو٣ عىٛٔت الـا٤ْه
ٞب٢ ٓٛكت ٌلفتٝ تًٛظ ؿك كاًتب٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ا٘زبْ ؿاؿ. الـاْ

ؾّٔٛ ام اًفٙـ ا٤ٗ اٍِ ػ1308٣ّعىٛٔت ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿكًبَ
ْ ثٝ ا٤لاٖ ثٛؿ. پ٥بٔـ ثغلاٖ التٔبؿ٢ 1929ًبَ ٔتأحل ام ًلا٤ت پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ التٔبؿ٢ 

ْ ث٥َ ام ٕٞٝ ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ كا تغت تأح٥ل ؽٛؿ للاكؿاؿ. ِ٘ب٘ٝ ص٥ٙٗ 1929
 ٚ 1308ٞب٢ تٛاٖ وبَٞ ٥ٔناٖ ؿكآٔـٞب٢ ٓبؿكات٣ ا٤لاٖ ؿك ًبٌَقاك٢ كا ٣ٔتأح٥ل

ٝ، ٥٘بفتتًٛؼٝ رٛأغٕٞب٘ٙـ ًب٤ل  ٍ ِٔبٞـٜ ولؿ.1307ٍ ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ًبَ 1309
ٓٙب٤غ  ٔؾٔٛٓبًات٣ ؿكبٓؿكآٔـٞب٢ ك التٔبؿ ا٤لاٖ وبَٞ ٥ٔناٖ ؿ٘ؾٌت٥ٗ پ٥بٔـ ثغلاٖ 

پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ ؿك رٛأغ ٓٙؼت٣ ؿًت٣ ٚ ٔٛاؿ ا٥ِٚٝ ثٛؿ. ا٤ٗ وبَٞ ؿك ؿكرٝ اَٚ ٘ب٣ُ ام 
 ٞب٢ٔٛا٘غ ٚ تؼلفٝافنا٤َ  ( 9ٚ: 2، د 2537كٖٚ٘ٛ،  )٘ه: . وبَٞ ت٥ِٛـات ٓٙؼت٣ثٛؿ

 ػٛا٣ّٔ ثٛؿ٘ـ وٝ ٔٛرت وبَٞ( ؿك رٛأغ ٓٙؼت٣ 278: 1368)والف ٚ ٕٞىبكاٖ،  ٌٕلو٣
ٚ ؿك ٘ت٥زٝ وبَٞ  ؿاك٢ ٓٙؼت٣ًلٔب٤ٝ رٛأغ ثٝ ٥٘بفتٝتًٛؼٝ ٓـٚك وبال ام رٛأغ

ـٜ ػام ا٤ٗ لب .(297: 1، د1375)٘ه: تب٤پتٖٛ ٚ آِـك٤ش،  ُـؿكآٔـٞب٢ ٓبؿكات٣ ا٤ٗ رٛأغ 
ؿك ٥٘بفتٝ ثب التٔبؿ ٚاثٌتٝ ثٝ ثبماك رٟب٣٘ ٌٔتخ٣ٙ ٘جٛؿ ٚ تًٛؼٝ ٢ا٤لاٖ ثٝ ػٙٛاٖ وِٛك

 ٥٘بفتٝ ُـ. ِٔبثٝ ًب٤ل رٛأغ تًٛؼٝ ٣ِٔىالت٘ت٥زٝ ثغلاٖ ؿصبك 



 

 

 

 

 1309ٍتب  1303اًَٚبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ػٔل پ٢ّٟٛ 

 

٘ؾٌت ًلا٤ت پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ ثٝ ا٤لاٖ، ؿكپ٣ ص٥ٙٗ ٚضؼ٥ت٣ ثٛؿ وٝ ؿك ؿٚ ًبَ
ثل اًبى  1307ٍ ؿكآٔـٞب٢ ٓبؿكات٣ ا٤لاٖ ؿك ل٥بى ثب ًب1309َ ٚ 1308ٞب٢  ًبَ

 . ٤بفتوب٣ِٞ ٣ًّٕٛٔ  2وُ تزبكت ٔٙـكد ؿك رـَٚ ُٕبكٜ اعٔبئ٥ٝ اؿاكٜ

زٌّسُ هیعاى صازضات بطاؾاؼ لیوت ٍ بطهبٌای ضیال اضلام هَجَز ًكاى: 2 ُجسٍل قواض

 (26: 1311آشض  15، 52)اطاق تجاضت، قواضُ  اؾت

 1309ًبَ  1308ًبَ  1307ًبَ

482552727 473853758 449642534 
 

ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ثٛؿ وٝ عىٛٔت ثٝ ٔٙظٛك ر٥ٌّٛل٢ ام پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ ؿك ثؾَ 
ٞب٢ رـ٤ـ٢ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ مؿ. تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ؿًت ثٝ الـاْ

ٚ فلٍٚ اًؼبك  ٘ؾٌت٥ٗ ٌبْ ؿك ا٤ٗ كاٜ ثب ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ اربمٜ تفت٥َ ٚ ٘ظبكت ؿك ؽل٤ـ
ٍ ثلؿاُتٝ ُـ. ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿك ُلا٤غ٣ ام ٢ًٛ عىٛٔت 1308اًفٙـ  6ؽبكر٣ ثٝ ؿِٚت ؿك 

ثلا٢ ت٤ٛٔت ثٝ ٔزّي پ٥ِٟٙبؿ ُـ وٝ ام ٤ه علف ثغلاٖ التٔبؿ٢ ٚ تأح٥لٞب٢ ٔٙف٣ آٖ 
ثل ٓبؿكات ٚ ام علف ؿ٤ٍل ثغلاٖ پ٣ِٛ ٘ب٣ُ ام وبَٞ اكمٍ ٘ملٜ ثٝ ػٙٛاٖ پب٤ٝ پَٛ، 

ٞب٢ رـ٢ كٚثلٚ ولؿٜ ثٛؿ. ؿك ٔؾٔٛٓبً اٚضبع پ٣ِٛ آٖ كا ثب ِٔىالت ٚ صبَِالتٔبؿ ا٤لاٖ 
ٚالغ پ٥ِٟٙبؿ ت٤ٛٔت ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ٔزّي الـا٣ٔ ثلا٢ كٞبئ٣ ام ا٤ٗ ِٔىالت ثٛؿ وٝ ثٝ 

ولؿ الـا٣ٔ ػ٣ّٕ رٟت عفظ ٚ ٍٟ٘ـاك٢ اكمٍ پَٛ ٚ ر٥ٌّٛل٢ ام عىٛٔت وٕه ٣ٔ
ٚ اَٚ  1310اًفٙـ  15، 35-34 ْ ُٕبكٜ)اعبق تزبكت، ًبَ ًٛ ػُٕ آٚكؿًمٛط آٖ ثٝ

  .(17: 1311فلٚكؿ٤ٗ 

ا٢ ؿِٚت كا ثٝ ٍ ع٣ ٔٔٛث1308ٝثٟٕٗ 27پ٥َ ام ت٤ٛٔت ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ٔزّي ؿك 
 حل ثلا٢ كفغ ا٤ٗ ِٔىُ ؿػٛت ولؿ. ؿك ا٤ٗ ٔٔٛثٝ آٔـٜ ثٛؿؤٞب٢ فٛك٢ ٚ ٔا٘زبْ الـاْ

ىت ٚ ثبػج ؽٌبكت ٘ظل ثٝ تلل٣ فبعَ اًؼبك ؽبكرٝ وٝ ٌٔتّنْ تضلك التٔبؿ٢ ّٕٔ»
ػظ٥ٓ ٣ّٔ اًت ٚ ٘ظل ثٝ ا٤ٙىٝ ؿك ٔمبثُ ٞل پ٥ِبٔـ٢ وٝ ؽٌبكت ٣ّٔ ثبُـ الـأبت فٛك٢ 

وٙـ وٝ ُٛؿ. ثٙبثل ا٤ٗ ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ؿِٚت كا ؿػٛت ٣ٔحل٢ ضلٚك٢ ٚ ٚارت ٣ٔؤٚ ٔ



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

ٝ ٞلصٝ مٚؿتل ٔغبِؼبت ؽٛؿ كا ؿك اتؾبف تـاث٥ل كفغ ثغلاٖ ٔنثٛكٜ ؽبتٕٝ ؿاؿٜ ِٛا٤ظ ٔلثٛعٝ ث
)ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ  «آٖ كا ثلا٢ ٔـالٝ ٚ ت٤ٛٔت ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ػبرالً پ٥ِٟٙبؿ ٕ٘ب٤ـ.

 .(410: 1 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، د 1320 -1300ٞب٢ َٔملكات ًب

ٍ ال٤غٝ اربمٜ تفت٥َ ٚ ٘ظبكت ؿك ؽل٤ـ 1308اًفٙـ  6پي ام ا٤ٗ ؿكؽٛاًت ؿِٚت ؿك 
ثٝ ت٤ٛٔت  ٝ ؿك ِٞت ٔبؿٜٚ فلٍٚ اًؼبك ؽبكر٣ كا ثٝ ٔزّي پ٥ِٟٙبؿ ولؿ. ا٤ٗ ال٤غ

: عك ؽل٤ـ، فلٍٚ ٚ ٞل ٘ٛع ٔؼبّٔٝ اًؼبك ٚ 1ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ك٥ًـ وٝ ثل اًبى آٖ 
: تؼ٥٥ٗ ٘لػ اكمٞب٢ ؽبكر٣ ٥٘ن ثٝ ؿِٚت ٚ و٥ٌ٥ٕٖٛ پٙذ 2٘مٛؿ ؽبكر٣ ثٝ ؿِٚت ٚاٌقاك ُـ. 

تِى٥ُ ُـ ٚاٌقاك ٌلؿ٤ـ. و٥ٌٕٖٛ ٔقوٛك وٝ ؿك تٟلاٖ ا٢ وٝ ثلا٢ ا٤ٗ وبك تِى٥ُ ٣ٔ٘فلٜ
ُـ٘ـ ػجبت ثٛؿ٘ـ ُـ پٙذ ػضٛ ؿاُت. ا٤ٗ اػضبء وٝ ثب ت٤ٛٔت ٥ٞبت ٚمكاء ا٘تؾبة ٣ٔ٣ٔ

٘فل ٕ٘ب٤ٙـٜ ام علف ٚماكت ٔب٥ِٝ، ٤ه ٘فل ٕ٘ب٤ٙـٜ ام علف ٚماكت التٔبؿ وٝ ثٙب ثٛؿ ام: ٤ه
تِى٥ُ ُٛؿ، ٤ه ٘فل ٕ٘ب٤ٙـٜ اؿاكت ٌٕلوبت، ٤ه ٘فل ٔفتَ ؿِٚت ؿك ثب٘ه ٣ّٔ ٚ ٤ه ٘فل 

ٞبئ٣ وٝ ٔغبثك لٛا٥٘ٗ ٚ ٘ظبٔبت ؿك ا٤لاٖ ٔم٥ٓ ثٛؿٜ ٚ ام علف ٞل ٤ه ام ثب٘هٕ٘ب٤ٙـٜ 
ٌلفتٙـ. ٚظ٥فٝ ا٣ّٓ و٣٘ٛ٥ٌ٥ٕ وٝ ثٝ ا٤ٗ تلت٥ت ارلا٢ ٔملكات ا٤ٗ لبٖ٘ٛ كا ثلػٟـٜ ٣ٔ

 ُـ تؼ٥ٗ ٘لػ ؽل٤ـ ٚ فلٍٚ اًؼبك ٚ ٘مٛؿ ؽبكر٣ ؿك تٟلاٖ، ا٤بالت ٚ ٚال٤بت ثٛؿتِىُ 
 .(86-87: 1380ٔغٕـ٢، )ٌُ

لب٣٘ٛ٘ وٝ ثٝ ا٤ٗ تلت٥ت ت٤ٛٔت ُـ تٕب٣ٔ ؽٛاًت عىٛٔت ثلا٢ ٘ظبكت وبُٔ ثل 
ثب ت٤ٛٔت ٔتٕٓ  1309ت٥ل  ٥ٕٞ31ٗ ؿ٥ُِ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿك ولؿ. ثٝ ٔؼبٔالت اكم٢ كا تأ٥ٔٗ ٣ٕ٘

لبٖ٘ٛ اًؼبك ؽبكر٣ ثبمث٣ٙ٥ ُـ. ؿك ٔبؿٜ اَٚ ا٤ٗ ٔٔٛثٝ ٔملك ُـ وٝ و٥ّٝ ٓبؿك وٙٙـٌبٖ 
ُٛؿ ثٝ ٞب٢ ٓبؿكات٣ عبُٓ ٣ٔاِتزبكٜك ؽبكر٣ ؽٛؿ كا وٝ ام ٔبَ% ام اًؼب90ٔىّف ٌٞتٙـ 
ُـ ثفلُٚٙـ. ثلا٢ ارلا٢ ٞبئ٣ وٝ ام علف ؿِٚت ثلا٢ ا٤ٗ وبك تؼ٥٥ٗ ٣ٔؿِٚت ٤ب ثب٘ه

-ؿك ٔٛلغ ؽلٚد ٔبَ ؿل٥ك ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿك ٔبؿٜ ًْٛ ٔتٕٓ ٔملكٌلؿ٤ـٜ ثٛؿ ٞل ٓبؿك وٙٙـٜ

كا وٝ عبو٣ ام ٔمٔـ ؽلٚد ٚ ٔمـاك ٔٔلف  ا٢اِتزبكٜ ٓـٚك٢ ؽٛؿ ام ٌٕلن، اظٟبك٘بٔٝ
اِتزبكٜ ٓـٚك٢ ثبُـ ؿك ؿٚ ٌ٘ؾٝ ت٥ٟٝ ٚ أضبء ٕ٘ب٤ـ ٚ ثٝ اؿاكٜ ٌٕلن اًؼبك عبُٓ ام ٔبَ

تغ٤ُٛ ؿٞـ. اؿاكٜ ٌٕلن ٞٓ ٔىّف ٌلؿ٤ـ پي ام ا٘زبْ ٔملكات ٌٕلو٣ ٤ه ٌ٘ؾٝ ام 
لٛا٥٘ٗ ٚ ٔملكات )ٔزٕٛػٝ  اظٟبك ٘بٔٝ ٔنثٛك كا ثٝ و٥ٌ٥ٕٖٛ تفت٥َ اًؼبك ت٥ٌّٓ ٕ٘ب٤ـ
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تب ثـ٤ٗ ٥ًّٚٝ ؿِٚت ام ٥ٔناٖ فلٍٚ  (90-89: 1 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، د1320 -1300ٞب٢  ًبَ
 ٚ اكم عبُٓ ام آٖ آٌب٣ٞ ؿاُتٝ ثبُـ.

ثل لبٖ٘ٛ تفت٥َ ٚ ٘ظبكت ثل اًؼبك ؽبكر٣، ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ تؼ٥٥ٗ ٚاعـ ٚ ٔم٥بى أب ػالٜٚ
ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٛؿ. ٞب٢ عىٛٔت ثلا٢  پَٛ لب٣٘ٛ٘ ا٤لاٖ ٥٘ن ام ؿ٤ٍل الـاْ

ٍ ثٝ ت٤ٛٔت ك٥ًـ ٔجبمٜ ثب وبَٞ 1308اًفٙـ  27ٞـف ام ت٤ٛٔت ا٤ٗ لبٖ٘ٛ وٝ ؿك 
 -1مٔبٖ ٘مَ ؿاُت. ؿك وبَٞ اكمٍ پَٛ ا٤لاٖ ؿٚ ػبُٔ ثٝ عٛك ٞٓ اكمٍ پَٛ ا٤لاٖ ثٛؿ.
َ ؿكآٔـٞب٢ وبٞ -2ا٣ِّّٕ. ٚ ػٙٛاٖ پب٤ٝ پَٛ ا٤لاٖ ؿك ثبماكٞب٢ ث٥ٗوبَٞ ثٟب٢ ٘ملٜ ثٝ

وبَٞ ثٟب٢ ٘ملٜ وٝ ام مٔبٖ لبربك آغبم  1929ْ ٓبؿكات٣ ا٤لاٖ ؿك ٘ت٥زٝ ثغلاٖ التٔبؿ٢
تب: )٥ٔ٘ل٢، ث٣ ثٝ اٚد ؽٛؿ ك٥ًـ 1308ٍُـٜ ثٛؿ ؿك ا٤ٗ ؿٚكٜ تٌل٤غ ُـ ٚ ؿك آفك ًبَ 

اكمٍ پَٛ ا٤لاٖ ؿك ٔمبثُ ًب٤ل اكمٞب٢ ؽبكر٣ ام رّٕٝ ٥ِلٜ  ُـ تب ِٝ ٔٛرتأا٤ٗ ٌٔ .(157
ا٤ٗ وبَٞ اكمٍ  .(335: 1372)مكٌل،  ـ%ًمٛط و100ٙٚ فلا٘ه فلاٌ٘ٝ تب  %50ب٥٘ب تب ثل٤ت

ؿ. ٥ِىٗ كوٛؿ ثبماك رٟب٣٘ ٓـٚك ُٛٓبؿكات ا٤لاٖ  ٥ٔنأٖٛرت افنا٤َ  تٛاٌ٘ت٣ٔ اٌلصٝ
ؿاؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ أىبٖ رجلاٖ وبَٞ اكمٍ پَٛ ٘ملٜ ام عل٤ك اضبفٝ ٓبؿكات كا ٣ٕ٘ ،وبال

ؿكپ٣ ص٥ٙٗ  ُـ.تل ٚ كٚ٘ـ وبَٞ اكمٍ پَٛ ا٤لاٖ ُـ٤ـتل ٣ٔٚؽ٥ٓؿ٥ُِ اٚضبع ٔب٣ِ ا٤لاٖ 
ٍ ثٝ 1308اًفٙـ  27 ُلا٤غ٣ ثٛؿ وٝ لبٖ٘ٛ تؼ٥٥ٗ ٚاعـ ٚ ٔم٥بى پَٛ لب٣٘ٛ٘ ا٤لاٖ ؿك

وٝ اكمٍ آٖ ؿك عبَ ًمٛط  ت٤ٛٔت ٔزّي ك٥ًـ وٝ ثل اًبى آٖ ٚاعـ پَٛ ا٤لاٖ ام ٘ملٜ
 ٞب ٥٘ن ِٔؾْ ٌلؿ٤ـ، ٚمٖ ٚ ُىُ ًىٝثٛؿ ثٝ عال تغ٥٥ل ٤بفت. ٕٞض٥ٙٗ ا٘ـامٜ، ٥ٔناٖ

 .(417 -418: 1 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، د1320 -1300ٞب٢ َ)ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ ٔملكات ًب

ٍ ػالٜٚ ثل لبٖ٘ٛ تؼ٥٥ٗ ٚاعـ ٔم٥بى پَٛ لب٣٘ٛ٘ ا٤لاٖ، لبٖ٘ٛ 1308اًفٙـ  27ؿك 
تأ٥ًي ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ ٥٘ن ؿك ٔزّي ثٝ ت٤ٛٔت ك٥ًـ. ٚظب٤ف ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ 

فلاٞٓ آٚكؿٖ ٔٛرجبت تىخ٥ل لٜٛ ِٔٛـ حلٚت ػ٣ٕٔٛ ٚ :» ى ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ػجبكت ثٛؿ ام ثلاًب
وبك ا٘ـاؽتٗ ٔٙبثغ حلٚت، تل٤ٚذ فالعت ٚ ٔؾٔٛٓبً تلل٣ ٔغٔٛالت فالعت٣ ثب آَٛ ثٝ

ػ٣ّٕ رـ٤ـ ٚ فلاٞٓ آٚكؿٖ ٔٛرجبت تلل٣ ٚ تًٛؼٝ تزبكت ّٕٔىت ام ٘مغٝ ٘ظل تًٛؼٝ 
كؿٖ أتؼٝ وٝ ٕٔىٗ اًت ؿك ّٕٔىت ثلا٢ كفغ عٛائذ ٓبؿكات ّٕٔىت ٚ ت٤ِٛك ثٝ ػُٕ آٚ

عٛك٢ وٝ ٔغّٛة ثبماكٞب٢ ؽبكرٝ  ؿاؽ٣ّ ت٥ٟٝ ُٛؿ ٚ آالط ٔٛاؿ ٓبؿكات٣ ّٕٔىت ثٝ



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

)ِٛط فِلؿٜ ِٔلٚط ٔقاولات ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ، ؿٚكٜ ٞفتٓ، رٌّٝ ٓـ ٚ ٟ٘ٓ،  «ثبُـ.
 .(1308اًفٙـ  ُٙجٝ ث٥ٌت ٚ ٞفتًٓٝ

ي ثلا٢ ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ ِٔؾْ ولؿٜ ثٛؿ؛ ؿك ا٤ٗ ثب تٛرٝ ثٝ ُلط ٚظب٤ف٣ وٝ ٔزّ
ٞب٢ تزبك٢، وِبٚكم٢ ٚ ٓٙؼت٣ التٔبؿ آ٥ٔؾت٣ٍ ٚظب٤ف ٥ٔبٖ ثؾَٚاكتؾب٘ٝ ٘ٛػ٣ ؿكٞٓ

ا٤لاٖ ٚرٛؿ ؿاُت. ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ المْ ثٛؿ تب ثب ا٤زبؿ تِى٥الت رـ٤ـ ًبمٔب٣٘ ؿك ٚماكت 
اُتٝ ُٛؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٙظٛك آ٥ٔؾت٣ٍ ٚظب٤ف ثلؿالتٔبؿ ٣ّٔ ٌب٣ٔ ؿك رٟت كفغ ا٤ٗ ؿكٞٓ

ٍ لب٣٘ٛ٘ كارغ ثٝ تم٥ٌٕبت ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ ت٤ٛٔت ولؿ وٝ 1310ؽلؿاؿ 16ٔزّي ؿك 
وُ تزبكت، فالعت ٚ ٓٙبػت تم٥ٌٓ ُـ. ٔملك ثلاًبى آٖ ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ ثٝ ًٝ اؿاكٜ

ٌلؿ٤ـ تب اؿاكات ٔنثٛك تغت ٘ظبكت ػب٥ِٝ ك٤بًت ٚمكاء ٚ ٞل٤ه ام آٟ٘ب ثٝ ٥ًّٚٝ كئ٥ي 
ٌٔتم٣ّ وٝ ثٝ ًٕت ٔؼبٚ٘ت ٚماكت ؿك ٔزّي ٚ ٥ٞأت ٚمكاء عك عضٛك ٚ ُلوت ؿك 

)ِٛط فِلؿٜ ِٔلٚط ٔقاولات ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ، ؿٚكٜ ِٞتٓ،  ٔقاولات ؿاُتٙـ اؿاكٜ ُٛ٘ـ
 .(1310ؽلؿاؿ  16رٌّٝ ٣ً ٚ ؿٚ، ٤ىِٙجٝ 

ٞب٢ ٞب٢ عىٛٔت ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ تالٍكغٓ ٕٞٝ الـاْػ٣ّ
ٛكت ٌلفتٝ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ثٛاًغٝ پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ التٔبؿ٢ ؿك ا٤لاٖ ٓ

٘بوبكآٔـ ٔب٘ـ. ثٝ ؿ٥ُِ ٘بوبكآٔـ ٔب٘ـ ا٤ٗ الـأبت ثٛؿ وٝ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثٝ ٔٙظٛك وٌت 
ٞب٢ ٔٛكؿ ٥٘بم ا٤زبؿ تٕلون ؿكآٔـ ث٥ِتل ام ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ رٟت تأ٥ٔٗ ٞن٤ٙٝ

ٍ ام ٥ًبًت ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ؿًت و٥ِـ ٚ ٥ًبًت 1309 ٥ًب٣ً ام اٚاؽل ًبَ
 ا٘غٔبك ؿك التٔبؿ تزبك٢ كا ؿك پ٥َ ٌلفت.

.ٍ كُٚٗ ُـٜ ثٛؿ وٝ ؽٛاًتٝ اًب٣ً عىٛٔت ام 1309تمل٤جبً ام اٚا٤ُ مٌٔتبٖ ًبَ  
ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ ا٘غٔبك ؿِٚت ثل تزبكت ؽبكر٣ ثٝ ػٙٛاٖ ٤ى٣ ام ٔٙبثغ 

ثب تٛرٝ ثٝ  .: ٘ٝ(1380ٔغٕـ٢، )ٌُ تأح٥لٌقاك ثل ؿكآٔـٞب٢ اكم٢ وِٛك اًت ٟٔٓ التٔبؿ٢
ثٟٕٗ  24ا٤ٗ ُلا٤ظ ثٛؿ وٝ ؿِٚت ال٤غٝ ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ ا٘غٔبك تزبكت ؽبكر٣ كا ؿك 

ٍ ثٝ ٔزّي تمـ٤ٓ ولؿ. ٥ًٕؼ٣ وف٥ُ ٚماكت التٔبؿ ٣ّٔ ٍٞٙبْ تمـ٤ٓ ال٤غٝ ثٝ 1309
ام رّٕٝ ٌٔبئ٣ّ وٝ المٔٝ ا٘تظبْ »ٌفت: ٔزّي ضٕٗ تمبضب٢ ؿٚ فٛك٤ت ثلا٢ ت٤ٛٔت آٖ 



 

 

 

 

 1309ٍتب  1303اًَٚبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ػٔل پ٢ّٟٛ 

 

ا٘ـ أٛك التٔبؿ٢ ّٕٔىت اًت ٚ ؿك ضٕٗ پلٌٚلاْ ؿِٚت اًبى آٖ كا ٔٛكؿ ت٤ٛٔت فلٔٛؿٜ
عـفاتٝ ؿكثل ؿاكؿ ٥ًّٚٝ ثل ٔنا٤بئ٣ وٝ ف٣ثبُـ. ا٤ٗ ٌٔأِٝ ػالٜٚتؼـ٤ُ ٓبؿكات ٚ ٚاكؿات ٣ٔ

ا٘زبْ ص٥ٙٗ أل٢ ٞٓ ٚلت٣  حل٢ ثلا٢ عٕب٤ت ٚ تل٤ٚذ ٔٔٙٛػبت ؿاؽ٣ّ ٥٘ن ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚؤٔ
ٕٔىٗ اًت وٝ تزبكت ؽبكر٣ ؿك ا٘غٔبك ؿِٚت ثٛؿٜ ٚ عك ٚاكؿ ولؿٖ ٚ ٓبؿك ٕ٘ٛؿٖ ٚ 
تؼ٥٥ٗ ٥ٔناٖ ٚاكؿات ٚٓبؿكات ٔؾّٔٛ ؿِٚت ٌلؿؿ. ِقا ٔبؿٜ ٚاعـٜ ف٤ُ كا پ٥ِٟٙبؿ ولؿٜ ٚ 

ٚ ٖ كا ثب ل٥ـ ؿثلا٢ ا٤ٙىٝ ؿك ارلا٢ ٔـَِٛ آٖ ِٔىالت٣ ت٥ِٛـ ِ٘ٛؿ تمبضب٢ ت٤ٛٔت آ
، 1309اًفٙـ  16ُٙجٝ 4، 1267)كٚم٘ب١ٔ اعالػبت، ًبَ پٙزٓ، ُٕبكٜ  «ٕ٘ب٤ـ.فٛك٤ت ٣ٔ

 ّ1). 

ٍ تًٛظ ٔزّي ثٝ ت٤ٛٔت ك٥ًـ ٚ 1309اًفٙـ  6و٥ّبت ال٤غٝ اكائٝ ُـٜ ؿِٚت ؿك 
ام تبك٤ؼ ت٤ٛٔت ا٤ٗ لبٖ٘ٛ تزبكت ؽبكر٣ ا٤لاٖ ؿك ا٘غٔبك ؿِٚت ثٛؿٜ ٚ » ٔملك ٌلؿ٤ـ تب:

غٔٛالت عج٥ؼ٣ ٚ ٓٙؼت٣ ٚ تؼ٥٥ٗ ٔٛلت٣ ٚ ٤ب ؿائ٣ٕ ٥ٔناٖ ٓبؿكات عك ٚاكؿ ولؿٖ و٥ّٝ ٔ
-تٛا٘ـ تب ت٤ٛٔت ٔتٕٓ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ام ٚكٚؿ ٔبَُٛؿ ٚ ؿِٚت ٣ٔٚ ٚاكؿات ثٝ ؿِٚت ٚاٌقاك ٣ٔ

 -1300ٞب٢ َ)ٔزٕٛػٝ لٛا٥٘ٗ ٚ ٔملكات ًب «اِتزبكٜ ؽبكر٣ ثٝ ا٤لاٖ ر٥ٌّٛل٢ وٙـ.
 .(476 :1 ٞزل٢ ٣ٌُٕ، د1320

ٍ ؿك ؿٚ ٔلعّٝ التٔبؿ 1309 تب 1303 ٞب٢عىٛٔت پ٢ّٟٛ ع٣ ًبَثـ٤ٗ تلتج٥ت 
تزبك٢ ا٤لاٖ كا ثب ٞـف وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ام ا٤ٗ ثؾَ التٔبؿ وِٛك ًبمٔب٘ـ٣ٞ ولؿ. 

ٞب٢ ٓٛكت ٌلفتٝ ثلا٢ ًبمٔبؿ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٛاًغٝ ٞلصٙـ وٝ الـأبت ٚ تالٍ
ٔـٞب٢ ٓبؿكات٣ عىٛٔت ٘بوبكآٔـ ْ ٚ وبَٞ ؿكآ1929تِـ٤ـ پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ التٔبؿ٢ 

٥ًبًت ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ كا ثٝ  1309ٔب٘ـ ٚ ًلا٘زبْ عىٛٔت ٘بصبك ُـ ام اًفٙـ 
 ٘فغ وٙتلَ التٔبؿ تزبك٢ ام عل٤ك ا٘غٔبك تزبكت ؽبكر٣ ثٝ وٙبك ثٍقاكؿ. 

 ًتیجِ

عىٛٔت پ٢ّٟٛ اَٚ ثٛاًغٝ تالٍ ثلا٢ ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً ٥٘بمٔٙـ وٌت ؿكآٔـ ام 
تٛاٌ٘ت ثغ ٔؾتّف ثٛؿ. ؿك ا٤ٗ ٥ٔبٖ ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ٤ى٣ ام ٔٙبثؼ٣ ثٛؿ وٝ ٣ٔٔٙب

ٔٙبثغ ٔب٣ِ ٔٛكؿ ٥٘بم ا٤زبؿ تٕلون ٥ًب٣ً كا فلاٞٓ وٙـ. تغمك ا٤ٗ ٟٔٓ أب ثب تٛرٝ ثٝ 



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

پق٤ل ٘جٛؿ.  ٥ٔلاح٣ وٝ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ام ؿٚكاٖ لبربك ام آٖ ثلؽٛكؿاك ٌلؿ٤ـٜ ثٛؿ أىبٖ
زبك٢ ٚ تزبك ا٤لا٣٘ ؿك ؿٚكاٖ عىٛٔت لبربك ثٛاًغٝ ثبم ُـٖ ؿكٞب٢ التٔبؿ وِٛك التٔبؿ ت

پي ام أضبء ػٟـ٘بٔٝ تلوٕب٘ضب٢ ثٝ عب٥ُٝ كا٘ـٜ ُـ٘ـ. ٘ت٥زٝ ثٝ عب٥ُٝ كا٘ـٜ ُـٖ التٔبؿ 
تزبك٢ ا٤لاٖ وٓ ثبمؿ٣ٞ ٚ وٛصه ُـٖ ًٟٓ التٔبؿ تزبك٢ ام ٔٙبًجبت ٚ ٔجبؿالت ثب 

٥ٌل ام٘ٝ تزبك٢ وٝ ؿك ؿٚكاٖ لبربك ثٝ ٓٛكت رـ٢ ٌل٤جبٖٞب٢ تزبك٢ ثٛؿ. وٌل٢ ٔٛعلف
التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ٌلؿ٤ـ ِ٘ب٘ٝ ٟٔٓ وٓ ثبمؿ٣ٞ ٚ وٛصه ُـٖ ًٟٓ التٔبؿ تزبك٢ 

 ا٤لاٖ ام ٔٙبًجبت ٚ ٔجبؿالت تزبك٢ ثٛؿ.

ُـ ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ام أىبٖ ٔغمك عبوٓ ثٛؿٖ ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ ٔٛرت ٣ٔ
ت پ٢ّٟٛ ثلا٢ آٖ ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ثٛؿ ثلؽٛكؿاك ٍ٘لؿؿ. ا٤ٗ ا٢ وٝ عىٛٔولؿٖ وبك٤ٚوٜ

وبك٤ٚوٜ وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ام ثؾَ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٛؿ. تغمك ا٤ٗ وبك٤ٚوٜ ضلٚكت 
ولؿ. ثل ا٤ٗ اًبى ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ كا ثلا٢ عىٛٔت پ٢ّٟٛ اَٚ اِنا٣ٔ ٣ٔ

ا٤لاٖ، ا٤ٗ ثؾَ ام التٔبؿ وِٛك كا ام  ثب٤ٌت ثب ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبكعىٛٔت پ٢ّٟٛ ٣ٔ
كٞب٘ـ تب ؿك ًب٤ٝ آٖ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ام عب٥ُٝ ٥ٔلاث ثبمٔب٘ـٜ ام ؿٚكاٖ لبربك٢ آٖ ٣ٔ

 ا٢ وٝ ثلا٢ آٖ ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ُـٜ ثٛؿ كا ٔغمك وٙـ.ؽبكد ُـٜ وبك٤ٚوٜ

تب  1303ٞب٢ ؿك كاًتب٢ تغمك ا٤ٗ ٟٔٓ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ؿك ؿٚك ٔلعّٝ ع٣ ًبَ
ٞبئ٣ كا ؿك رٟت ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ا٘زبْ ؿاؿ. ا٘زبْ ا٤ٗ ٍ الـا1309ْ
لبربك ؿك رٟت ًبمٔب٘ـ٣ٞ تزبك ٚ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ  تٛر٣ٟ عىٛٔتٞب ثٝ ؿ٣ّ٥ِ ث٣ الـاْ

ولؿ. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ عىٛٔت پ٢ّٟٛ اَٚ تالٍ ؽٛؿ كا ثلا٢ ضلٚكت ث٥ِتل پ٥ـا ٣ٔ
 اٖ آغبم ولؿ.ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤ل

ٍ ٓٛكت 1307تب1303ٞب٢ ٞب٢ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ع٣ ًبَ٘ؾٌت٥ٗ ٔلعّٝ تالٍ
ٞب عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثٝ ٔٙظٛك ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ لبٖ٘ٛ ٌلفت. ؿك ا٤ٗ ًبَ

ٍ، 1304ؽلؿاؿ  12ٍ، لبٖ٘ٛ تزبكت كا ؿك 1303ػالٔبت ٓٙؼت٣ ٚ تزبكت٣ كا ؿك ؽلؿاؿ 
ٞب٢ ٌٕلو٣ ٚ اربمٜ ٍ ٚ لبٖ٘ٛ تؼلف1304ٝكا ؿك ؿ٢  ٞب٢ تزبكت٘بٔٝ تأ٥ًي اتبق٘ظبْ

ٍ كا ثٝ ت٤ٛٔت ٚ ارلا 1307للاكؿاؿٞب٢ ٌٕلو٣ ٔؾّٔٛ ثب ؿَٚ ؽبكر٣ كا ؿك اكؿ٤جِٟت 
 كًب٘ـ.
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ٞب٢ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ؿ٥ٔٚٗ ٔلعّٝ تالٍ
ٛٔت پ٢ّٟٛ ثلا٢ ٍ ٓٛكت ٌلفت. ا٤ٗ ٔلعّٝ ام الـأبت عى1309 ٚ 1308ٞب٢ ًبَ

ْ ثل التٔبؿ 1929ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ تغت تأح٥ل پ٥بٔـٞب٢ ثغلاٖ التٔبؿ٢ 
اِؾّٔٛ ثل ثؾَ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثٛؿ. ثغلاٖ التٔبؿ٢ وٝ ٔٛرت وبَٞ ا٤لاٖ ػ٣ّ

ٞب٢ ؿكآٔـٞب٢ ٓبؿكات٣ ا٤لاٖ ُـٜ ثٛؿ عىٛٔت پ٢ّٟٛ كا ٘بصبك ولؿ تب ؿًت ثٝ الـاْ
ٞب٢ ٓٛكت ٌلفتٝ ؿك بمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ثن٘ـ. ٟٕٔتل٤ٗ الـاْرـ٤ـ٢ ثلا٢ ً

ا٤ٗ ٔلعّٝ ػجبكت ثٛؿ٘ـ ام ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ اربمٜ تفت٥َ ٚ ٘ظبكت ثل ؽل٤ـ ٚ فلٍٚ اًؼبك 
 27ٍ، ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ تؼ٥٥ٗ ٚاعـ ٚ ٔم٥بى پَٛ لب٣٘ٛ٘ ا٤لاٖ ؿك 1308اًفٙـ  6ؽبكر٣ ؿك 

 ٍ.1308اًفٙـ  27اكت التٔبؿ ٣ّٔ ؿك ٍ ٚ ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ تأ٥ًي ٚم1308اًفٙـ 

 تب 1303ٞب٢ ٞب٢ ٓٛكت ٌلفتٝ ثلا٢ ًبمٔب٘ـ٣ٞ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ع٣ ًبَالـاْ
ا٢ كا وٝ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ثلا٢ التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ٍ ٘تٛاٌ٘ت وبك٤ٚو1309ٜ

٘ت٥زٝ ثغلاٖ ثٛؿ ٔغمك وٙـ. ؿك تغمك ٥٘بفتٗ ا٤ٗ ٟٔٓ وبَٞ ؿكآٔـٞب٢ ٓبؿكات٣ ا٤لاٖ ؿك 
ْ ٘مَ ٣ٕٟٔ ؿاُت. ؿك ص٥ٙٗ ُلا٤غ٣ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ٥ًبًت ًبمٔب٘ـ٣ٞ 1929التٔبؿ٢ 

ٍ ثٝ وٙبك ٌقاُت ٚ ثٝ ٔٙظٛك وٌت ؿكآٔـ ث٥ِتل ام 1309التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ كا ام اًفٙـ 
ثؾَ تزبك٢ التٔبؿ ا٤لاٖ ٥ًبًت ا٘غٔبك التٔبؿ تزبك٢ ا٤لاٖ كا ثب ت٤ٛٔت لبٖ٘ٛ ا٘غٔبك 

 ؽبكر٣ ؿك پ٥َ ٌلفت. ؿِٚت٣ تزبكت
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 ٍ هآذص هٌابع

افکاض اجتواعی ٍ ؾیاؾی ٍ التصازی زض آثاض هٌتكط (، 1356) آؿ٥ٔت، فل٤ـٖٚ ٚ ٕٞب ٘بعك −

 ، تٟلاٖ، ا٘تِبكات ٥ُلامٜ.ًكسُ زض زٍضاى لاجاض

، تٟلاٖ، ا٘تِبكات زاضی زض ایطاى عصط لاجاضهَاًع تاضیری ضقس ؾطهایِ(، 1359) اُلف، اعٕـ −
 م٥ٔٙٝ.

 ، ًبَ اَٚ.2، ُٕبكٜ هجلِ آیٌسُ(، ًپبٜ ٚ ٥ًبًت، 1304)ت٥ل  ٔغٕٛؿ افِبك، −

آغل ًؼ٥ـ٢، ، تلرٕٝ ػ٣ّفطاًؿِ زض ایطاىّای ؾفیط ؾفطًاهِ ٍ بطضؾی(، 1362) اٚثٗ، هاٖ −
 وتبثفل٣ُٚ مٚاك.تٟلاٖ، 

 آغل ًؼ٥ـ٢، تٟلاٖ، ا٘تِبكات مٚاك.، تلرٕٝ ػ٣ّؾفطًاهِ اٍضؾل(، 1353) اٚكًُ، اكٌ٘ت −

٣ّٔ ًبمٔبٖ  ٓٙب٤غ ًٌٝ عٌبثل٣ً ًبمٔبٖؤٔ ،تْطاى، التصاز ایطاى(، 1360) ر٥ِٛبٖ ثبكثل، −
 ثل٘بٔٝ.

تلر١ٕ ول٤ٓ ، اجتواعی اضٍپا تاضید التصازی ٍ (،1375) ٚ كاثلت آِـك٤شفلا٘ه  ،تب٤پتٖٛ −
 .فل٣ٍٙٞ ػ٣ّٕ ٚ ،تٟلاٖ، 1 د، پ٥لع٥بت٣

، تٟلاٖ، ا٘تِبكات ق ایطاىاظ هجلؽ ٍکالی تجاض تا اتا(، 1392) تلاث٣ فبكًب٣٘، ٥ًٟال −
 وتبثؾب٘ٝ، ٔٛمٜ ٚ ٔلون اًٙبؿ ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ.

 تٟلاٖ، ِ٘ل تبك٤ؼ ا٤لاٖ. ،تجاضت هكطٍطیت ٍ زٍلت هسضى(، 1384) ٥ًٟال تلاث٣ فبكًب٣٘، −

 ،2، ثٝ وَُٛ ع٥ٌٗ ؽـ٤ٛرٓ، سحمایك االذباض ًاصطی(، 1363) ؽٛكٔٛر٣، ٔغٕـ رؼفل −
 تٟلاٖ، ِ٘ل ٣٘.

تٟلاٖ،  ٣ُٚ،، تلرٕٝ فلٜاظ ذطاؾاى تا برتیاضی ؾفطًاهِ(، 1335) ك٘ٝؿإِب٣٘، ٞب٘ل٢ −
 ًٌٝ ا٥ٔلوج٥ل.ؤ٥ًٙب ٚ ٔاثٗ وتبثفل٣ُٚ

 ، ًبَ ؿْٚ.13، ُٕبكٜ 2، رّـهجلۀ آیٌسُ(، ثغلاٖ ٔب، 1305) اوجلؿاٚك، ػ٣ّ −

 1309اًفٙـ  16ُٙجٝ 4، 1267، ًبَ پٙزٓ، ُٕبكٜ ضٍظًاهۀ اطالعات −
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 . 1318االَٚ ، ؿُٚٙجٝ ٘ٛمؿٞٓ كث٥غ6 ، ًبَ اَٚ، ُٕبكٜضٍظًاهِ پطٍضـ −

 .1345ُؼجبٖ  12، 9، ُٕبكٜ 35، ًبَ الوتیيضٍظًاهِ حبل −

 .1345كٔضبٖ ًبَ  24، 14، ُٕبكٜ 35، ًبَ الوتیيضٍظًاهِ حبل −

 .1345ف٤مؼـٜ  22، 21-22، 35ٍ، ًبَ الوتیيضٍظًاهِ حبل −

 .1322ُؼجبٖ  15، 12، ًبَ اَٚ، ُٕبكٜ ضٍظًاهِ چْطًوا −

 .1323االَٚ رٕبؿ٢ 10، 25، ٕ٘لٜ 1، ًبَ ؿْٚ، ُٕبكٜ ًواْطُضٍظًاهِ چ −

 .1323اِخب٣٘ ، غلٜ كثغ22، ًبَ ؿْٚ، ُٕبكٜ ًواضٍظًاهِ چْطُ −

 .1323االَٚ ، غلٜ رٕبؿ24٢ُٕبكٜ  ، ًبَ ؿْٚ،ًواضٍظًاهِ چْطُ  −

 .1329االَٚ ًبَ كث٥غ 15، پٙش ُٙجٝ 9، ًبَ ٘ٛمؿٞٓ ُٕبكٜ ضٍظًاهِ حکوت −

 .1307ٔلؿاؿ  7، ٤ىِٙجٝ 1017، ًبَ ٞفتٓ، ُٕبكٜ خؾطضٍظًاهِ قفك −

 1303ػملة  28، پٙزِٙجٝ 3، ًبَ ًْٛ، ُٕبكٜضٍظًاهِ فکطآظاز −

 .٥ٔ1302ناٖ تٍٙٛمئ٥ُ  29، ؿُٚٙجٝ 98ًبَ اَٚ، ُٕبكٜ  ،ضٍظًاهِ کَقف −

 .1301عٛت  3ُٙجٝ پٙذ ،17ُٕبكٜ  ،ًبَ اَٚ ،ضٍظًاهِ هطز آظاز −

 .1325اِخب٣٘ كث٥غ 15، ُٙجٝ 32 ، ُٕبكٜضٍظًاهِ ًسای ٍطي −

ؿاٍِ٘بٜ  ،تٟلاٖ، تلر١ٕ اعٕـ ٥ٔلفٙـكًى٣، 2د ،ّای لطى بیؿتنبحطاى (،2537) كٖٚ٘ٛ، پ٥ل −
.٣ّٔ 

، تلر١ٕ وبٜٚ ث٥بت ،1 س، ضٍابط ایطاى ٍ اًگلؿتاى زض ظهاى ضضاقاُ (،1372) مكٌل، ػ٣ّ آغل −
 ٔؼ٥ٗ. -پل٤ٚٗا٘تِبكات  ،تٟلاٖ

 .143ف1آؿ 1، ٔغُ ؿكآك٥ُٛ 31043ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .83140/1/12، ُٙبًٝ ثبم٤بث٣ 2935494ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .4087/1/12، ُٙبًٝ ثبم٤بث٣، 2935498ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −
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 .14762/1/13 ، ٔغُ ؿك آك24014902ٛ٥ُ، ًٙـ ُٕبكٜ ؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .16845/1/13ُٙبًٝ ثبم٤بث٣  ،24016986ًٙـ ، ُٙبًٝاىؾاظهاى اؾٌاز هلی ایط −

 .16846/1/13ثبم٤بث٣  ، ُٙب16987/240ًًٝٙـ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .16877/1/13، ُٙبًٝ ثبم٤بث٣ 24017018ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .26184/1/13، ُٙبًٝ ثبم٤بث24026328٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .49269/1/13، ُٙبًٝ ثبم٤بث٣ 24049269ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .1/13 75020، ُٙبًٝ ثبم٤بث٣، 24075020ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .1آ آ  1د  707، ٔغُ ؿك آك٥ُٛ 240003614ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 ، ثـٖٚ ُٙبًٝ ثبم٤بث240005393.٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 ، ثـٖٚ ُٙبًٝ ثبم٤بث29001076.٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 ، ثـٖٚ ُٙبًٝ ثبم٤بث29100169.٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 ، ثـٖٚ ُٙبًٝ ثبم٤بث29100203.٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .328 ط 4 آح 1 ، ٔغُ ؿك آك29722575ٛ٥ًُٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 ، ثـٖٚ ُٙبًٝ ثبم٤بث290008035.٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 ، ثـٖٚ ُٙبًٝ ثبم٤بث293006655.٣ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 .711ك3آح1، ٔغُ ؿك آك٥ُٛ 297145563ًٙـ ، ُٙبًٝؾاظهاى اؾٌاز هلی ایطاى −

 . 293-1-1152ؿك آك٥ُٛ ، ٔغ9729317336ًُٙـ ٙبًٝ، ُؾاظهاى اؾٌازهلی ایطاى −

 ، تٟلاٖ، ِ٘ل ٣٘.التصاز ٍ جاهعِ ایطاى زض لطى ًَظزّن(، 1387) ٥ًف، اعٕـ −

، تٟلاٖ، ا٘تِبكات ٚماكت ضٍابط ایطى ٍ قَضٍی زض زٍضُ ضضاقاُ(، 1384) ٔغٕٛؿ عبٞلاعٕـ٢، −
 أٛكؽبكرٝ.

، تٟلاٖ، 3 ، تلرٕٝ ع٥ٌٗ ٘ٛكٓبؿل٣، سطاىؾفطًاهِ اٍغاى فالًسى بِ ای(، 2536) فال٘ـٖ،اٚهاٖ −
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 ا٘تِبكات اُلاق.

اٚكا، ماؿٜ ٚ و٥ٙ٥ز٣ ئٝ، تلرٕٝ ٞبُٓ كرتؾفطًاهِ فَضٍکاٍا(، 1384) فٛكٚوبٚا، ٘ٛث٣ُٛ٤ٛ −
 تٟلاٖ، ا٘تِبكات ا٘زٕٗ آحبك ٚ ٔفبؽل فل٣ٍٙٞ.

اٖ، ، تٟلق1245-1251اؾٌازی اظ ضًٍس اجطائی هعاّسی تطکواًچای (، 1374) لبض٥ٟب، فبعٕٝ −
 ا٘تِبكات ًبمٔبٖ اًٙبؿ ٣ّٔ ا٤لاٖ.

، تلرٕٝ ٔغٕـكضب ٘ف٣ٌ٥ ٚ التصاز ؾیاؾی ایطاى(، 1381) وبتٛم٤بٖ، ٔغٕـػ٣ّ ٕٞب٤ٖٛ −
 ، تٟلاٖ، ِ٘ل ٔلون.8 وبٔج٥ن ػن٤ن٢، س

، 2 ، تلرٕٝ عٌٗ افِبك٢، سزٍلت ٍ جاهعِ زض ایطاى(، 1380) وبتٛم٤بٖ، ٔغٕـػ٣ّ ٕٞب٤ٖٛ −
 تٟلاٖ، ِ٘ل ٔلون.

لَح فكطزُ هكطٍح هصاکطات هجلؽ مٜ ٚ ٔلون اًٙبؿ ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ، وتبثؾب٘ٝ، ٔٛ −

 .1303، ؿٚكٜ پٙزٓ، رٌّٝ پٙزبٞٓ، ٤ىِٙجٝ اَٚ ًٙجّٝقَضای هلی

لَح فكطزُ هكطٍح هصاکطات هجلؽ وتبثؾب٘ٝ، ٔٛمٜ ٚ ٔلون اًٙبؿ ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ،  −

 .٤1304ىِٙجٝ ٟ٘ٓ عُٕ  ، ؿٚكٜ پٙزٓ، رٌّٝ ٓـٚ صُٟ ٚ ٞفتٓ،قَضای هلی

لَح فكطزُ هكطٍح هصاکطات هجلؽ تبثؾب٘ٝ، ٔٛمٜ ٚ ٔلون اًٙبؿ ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ، و −

 .1310ؽلؿاؿ  16، ؿٚكٜ ِٞتٓ، رٌّٝ ٣ً ٚ ؿْٚ، ٤ىِٙجٝ قَضای هلی

، تٟلاٖ، 2 ، س2 ، تلرٕٝ ؽ. ٚع٥ـ ٔبم٘ـكا٣٘، دایطاى ٍ لضیِ ایطاى(، 1362ولمٖ، رلد. ٖ ) −
 ا٘تِبكات ػ٣ّٕ ٚ فل٣ٍٙٞ.

، تاضید التصازی اضٍپا زض لطى بیؿتن (،1368) ٔٛؿ٢ ٚ وبكَ ٔٛؿ٢تٛٔبى  ،والف، ُپلؿ −
 .ِ٘لٌٌتلٜ ،تٟلاٖ ،تلر١ٕ ٔغٕـع٥ٌٗ ٚلبك

 ، تٟلاٖ، ؿفتل2 ، تلرٕٝ ػجـاِلع٥ٓ ٌٛا٣ٞ، سّای اًمالب ایطاىضیكِ(، 1375) وـ٢، ٥٘ى٣ −
 ِ٘ل فلًٞٙ اًال٣ٔ.

، تٟلاٖ، (1311-1315) اؾٌازی اظ اضظ ٍ اًحصاض تجاضت ذاضجی(، 1380ٔغٕـ٢، اعٕـ )ٌُ −
 ًبمٔبٖ صبح ٚ ا٘تِبكات ٚماكت فلًٞٙ ٚ اكُبؿ اًال٣ٔ.



 

 

 

 

96صٟبكؿٞٓ، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ُٕبك٠ تٓ، ًِٞبَ ، لاٖ ثؼـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

، تٟلاٖ، 2 ، ثٝ وَُٛ ر٥ِٕـ و٥ب٘فل، دالتَاضیدًاؾد ،(1377) إِّه ًپٟل، ٔغٕـتم٣ٌِبٖ −
 ا٘تِبكات اًبع٥ل.

 ، تلرٕٝ ٥ٕ٥ًٗ ف٥ٔغ٣، تٟلاٖ، ربٚؿاٖ ؽلؿ.ایطاى عصط لاجاض(، 1375ِٕجتٖٛ،آ ن. ى ) −

 .1311آفك  15، 52 ، ًبَ صٟبكْ، ُٕبكٜاضتهجلِ اطاق تج −

 .1311ٚ اَٚ فلٚكؿ٤ٗ  1310اًفٙـ  15، 35ٚ  34، ًبَ ًْٛ، ُٕبكٜ هجلِ اطاق تجاضت −

 . 25 ، 1308ّآثبٖ  5، ًبَ اَٚ، ُٕبكٜ اَٚ، اطاق تجاضت لِهج −

 .1307، ُٕبكٜ ًْٛ، فلٚكؿ٤ٗ هجلِ ضاٌّوای تجاضتی ایطاى عصط حسیس −

لٜٛ  ،تٟلاٖ ،1 د ،(1388) ّجطی قوؿی 1311-1321ّای الهجوَعِ لَاًیي ٍ همطضات ؾ −
 ٚم٘بٔٝ ك٣ًٕ رٕٟٛك٢ اًال٣ٔ ا٤لاٖ.كلضبئ٥ٝ 

 ، تٟلاٖ، ا٘تِبكات مٚاك.1 ، دقطح ظًسگاًی هي(، 1384ٌٔتٛف٣، ػجـاهلل ) −

، تلرٕٝ ع٥ٌٗ اثٛتلاث٣، تٟلاٖ، ا٘تِبكات ّا زض ایطاىهأهَضیت اهطیکائی(، ٥ٔ2536ٌّپٛ، آكتٛك ) −
 پ٥بْ.

 ٘ب.، ث1337٣-1317ؾال باًک هلی ایطاى تایرچِ ؾی ،تب()ث٣ ٥ل٢، ٔغٕـ٘ٔ −

 


