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هشكض گ٘الى دس دٍسٓ قاجاسِٗ اص دٗذگاُ ػّ٘احاى خاسجٖ
اص آغاص قشى ّجذّن تا اٍاخش قشى ًَصدّن
 . ٖ 1209 _ 1313ق .َ 1794 _ 1895 / .
(ثب رىيٗ ثش ّقش ٔبفشي)
دوزشٍّي اوجش ِذّّذي

چك٘ذُ
كوتش كؼٖ اػت كِ عالقوٌذ بِ صادگاُ خَد ًباؿذ .هَقع٘ت خافّ طب٘عٖ گ٘الى ٗكٖ اص
دالٗل اٗي عالقوٌذٕ اػت .تعجبٖ ًذاسد بشإ هؼافشٕ كِ ّشگض گ٘الى سا ًذٗذُ ٍ اص
تواؿإ ح٘شت آٍس آى  ،دس ػفشًاهٔ خَد ،اص اٗي هٌاظش با تحؼ٘ي ٗاد كٌذ .تعذد هٌابع
هكتَب دس هَسد هشكض گ٘الى قابل هالحظِ اػت  .هشاجعِ بِ كتابخاًِ اٗجاب هٖ كشد كِ
چٌ٘ي هقالِ إ پذٗذ آٗذ (با تَجِ بِ اٗي كِ هٌابع دػت اٍّل دس اخت٘اس پظٌٍّذُ بَد).
خاسج٘اًٖ كِ دسقشٍى گزؿتِ بِ اٗشاى ػفش كشدُ اًذ ،چٌذ طبقِ بَدًذ :اٍالً اٗلچ٘اى،ثاً٘اً
فشػتادُ ّإ هختلف ع٘ؼَٕ ،ثالثاً جْاًگشداى .بٌابشاٗي اّوّ٘تٖ كِ ها بِ هذاسك هعذٍد
خاسجٖ هٖ دّ٘ن بٖجا ً٘ؼت .هقادٗش صٗادٕ اص ًَؿتِ ّإ ػّ٘احاًٖ كِ بِ اٗشاى آهذُ اًذ ،
هَسد تاساج صهاًِ قشاس گشفتِ ٍ اكٌَى اثشٕ اص آى ّا ً٘ؼت .هثالً جْاًگشد هعشٍف اٗتال٘اٖٗ
هاسكَپَلَ دٍ باس گزسؽ بِ اٗشاى افتاد ٍ دسباسٓ جشٗاى ػفشؽ چ٘ضٕ ًٌَؿت ٍ ٗا اگش ّن

هؼكَِٗ
ًَؿت كؼٖ اص آى ًَؿتِ ّا اطالعٖ ًذاسد .با هطالعٔ اٗي ػفشًاهِ ّاػت كِ هٖ تَاى بِ
سٗـٔ اصلٖ اٗي هؼافشت ّا پٖ بشد ٍ ًْاٗتاً ًت٘جِ گشفت كِ ب٘ـتش اٗي هؼافشت ّا بِ
كـَس ،هبتٌٖ بش ً٘اصّإ اجتواعٖ ٍ ػ٘اػٖ بَدُ اػت.

ٍاطُ ّإ كل٘ذٕ:
گ٘الى ،سؿت ،بِ٘ پ٘ؾ ،بِ٘ پغ ،قاجاسً ،اصشٕ ،ػّ٘احاى ،خَدركَ ،بُْْلش.
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هقذّهِ
ايٓ ِمبٌٗ پژ٘ٚؾي اعذ دسثبسح ِشوض گيالْ دس دٚسح لبجبسيٗ اص آغبص لشْ ٘جذُ٘
رب اٚاخش لشْ ٔٛصدُ٘ ،ثشاعبط ِؾب٘ذاد ِغبفشاْ خبسجياي وٗ اص فٕٛف
ِخزٍف اُّ اص دأؾّٕذاْ ِ ٚأِٛساْ عيبعي ثٛدٔذ٘ ٚ ،ذف آٔبْ ثيبْ اّ٘يّذ
الٍيّي  ٚالزقبدي ِٕيمٗ ثٛدٖ ِ ٚغبفشد ايٓ جٙبٔگشداْ اغٍت صِيٕٗ٘بي عيبعي
 ٚاجزّبّي داؽزٗ اعذ ٚ 1 .ايٓ ِغبفشد ٘ب عشچؾّخ صايٕذح عٛد  ٚثشٚد ثٛدٖ
اعذ  ٚثخؼ ِّّٙي اص عفشٔبِٗ ٘بي جٙبٔگشداْ خبسجي لش ْٚاخيش ثٗ ثشسعي
ؿ ِٕيمٗ اخزقبؿ داؽزٗ اعذ 2.دس ىي عبٌٙب رذقيً دس دأؾىذٖ ،
ِغبئً خب ّ
رٙيّخ چٕيٓ ِمبٌٗ اي ِ ّذ َٔش ٔگبسٔذٖ ثٛدٖ اعذ.
يىي اص ِغبئٍي وٗ عجت گشديذ رذميك خٛد سا دس لشْ ٘فذُ٘ ثٗ ٔذ ٛگزسا ،
ِٛسد رٛجٗ لشاس دُ٘  ٚاص لشْ ٘جذُ٘ آغبص ّٔبيُ  ٚثٗ لشْ ٔٛصدُ٘ رىيخ فشاٚاْ
وُٕ ،ايٓ اعذ وٗ ديپٍّبعي اسٚپبيي ساٖ ٚسٚد ثٗ ايشاْ سا گؾٛد .دس پژ٘ٚؼ خٛد،
دس ِٛسد ِشوض گيالْ ديذگب٘ٙبي جٙبٔگشداْ ِٓ جٍّٗ خٛدرو ،ٛثٍُِٙش ،وبسالعشٔب ٚ
غيشٖ دس لشْ ٘جذُ٘ ٛٔ ٚصدُ٘ سا دس صِيٕٗ ٘بي ِخزٍف وٗ اص گيالْ ديذْ
ّٔٛدٖ أذِٛ ،سد ثشسعي لشاس دادٖ اَ.اوٕ ْٛوٗ صِيٕخ پژ٘ٚؼ دسثبسح ِشوض گيالْ
فشاُ٘ آِذٖ اعذ  ،الصَ اعذ اؽبسري وُٕ ثٗ چٕذ  ٚچِٕ ٚ ْٛذسجبد ايٓ ِٕبثِ
وٗ اص آْ عٛد جغزٗ اَ .ثخؼ ِّٙي اص ِٕبثِ ربسيخ ايشاْ سا عيبدذ ٔبِٗ ٘ب ٚ
عفشٔبِٗ ٘ب ثٗ خٛد اخزقبؿ ِي د٘ذ  .دس ٚالِ  ،اگش لشاس ثبؽذ  ٚثخٛا٘يُ اعٕبد
 ٚثبصِبٔذٖ ٘ب ي ٘ش دٚسٖ اي سا دعزٗ ثٕذي وٕيُ  ،ثي ؽه ٔبچبسيُ ثٗ عشآ
عيبدبْ ثشٚيُ  ٚعيبدذ ٔبِٗ ٘بي دٚسح لبجبسيٗ سا ِٛسد ثشسعي لشاس د٘يُ .دٚسح
لبجبسيٗ يىي اص دٚسٖ ٘بي پش رالىُ ربسيخ ايشاْ اعذ وٗ صِيٕخ رذميمي دإِٗ
داسي داسد ّ٘ ٚچٕيٓ ثٗ رجييٓ  ٚرجضيٗ  ٚرذٍيً چگٔٛگي ِشوضيذ گيالْ اص
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دٚسح عٕزي رب صِبْ دبمشثپشاصيُ .دبي پشعؼ اعبعي  ُِٙ ٚايٓ اعذ وٗ رب چٗ
دذ ٚالْيذ ِٛسد ثشسعي ثب فشك ِذٛسي ايٓ ِيبٌْٗ أيجبق داؽزٗ اعذ.
ثشاي پبعخ ثٗ ايٓ پشعؼ ثٗ ِشوضيذ گيالْ ثش پبيٗ ي فشميٗ ٘بي ايٓ ِيبٌْٗ ،دس
عٗ دٚسٖ ِٛسد ثشسعي لشاس خٛا٘ذ گشفذ  ٚثب ٔگب٘ي وٛربٖ ثٗ ايٓ عفشٔبِٗ ٘ب ثٗ
عٌٛٙذ ِي رٛاْ دسيبفذ وٗ ثيؾزش ِيبٌت ٔٛؽزٗ ٘بي عيبدبْ اص چٕذ ِٛمُٛ
ثيشٔ ْٚيغذِ .ب ديذگب٘ٙبي جٙبٔگشداْ سا دس صِيٕٗ ٘بي ِخزٍف جغشافيبئي ،
اجزّبّي  ،الزقبدي  ٚعيبعي ٔمً وشدٖ ايُ رب ثزٛأيُ ثٗ عيش رشلي ِشوض گيالْ اص
ديذگبٖ ايشأگشدأي وٗ اص لشْ ٘فذُ٘ رب پبيبْ ّقش ٔبفشي ثٗ گيالْ عفش وشدٖ
أذ ،ثپشداصيُ .ايٕه ثٗ ؽٙشي ِي پشداصيُ وٗ ؽٙش عزبسٖ ٔبِيذٖ ؽذٖ ٌ ٚمت ؽٙش
ثبساْ يبفزٗ ٚثّٕٗٛاْ ِشوض گيالْ  ٚؽب٘ذ ِّٙزشيٓ سٚيذاد٘بي ربسيخي ايشاْ صِيٓ
ثٛدٖ اعذ .لشْ  ، َ 17سا دس ربسيخ ايشاْ آغبص ٘جِ َٛغبفشاْ خبسجي ثٗ ايشاْ
لٍّذاد وشدٖ أذ ٚ ،أگيضح ايٓ اِش ّال ٖٚثش جٙبد عيبعي ِْ ،بِالد اثشيؾُ ثٛد
وٗ ّٔ ُٛبٌي آْ دس گيالْ فشاُ٘ ِي آِذ ثٗ ٚعيٍخ سا٘ٙبي صِيٕي ثٗ اسٚپب اسعبي
ِي گشديذ.
دس ايٓ عفش ٔبِٗ ٘ب اغٍت اص اٚمبُ اجزّبّي  ٚربسيخي  ٚعيبعي  ٚالزقبدي
عشصِيٓ ِبدىبيذ ٘ب ثٗ ِيبْ آِذٖ  ٚجٍ٘ ٖٛبيي اص فشٕ٘گ دس ّ٘ٗ ي لغّذ٘بي
صٔذگبٔي ِشدَ ايشاْ ثبصربة يبفزٗ  ٚاص الثٗ الي ِٕذسجبد آْ ٘ب ِي رٛاْ ثٗ رّبِي
اغشاك عٍيٗ گشايبٔخ خبسجيبْ پي ثشد .ثٕبثشايٓ رْججي ٔذاسد ثشاي ِغبفش ربصٖ
ٚاسدي وٗ ٘شگض ؽّبي ايشاْ سا ٔذيذٖ ٔ ٚبگٙبْ دس آْ پبي ِي گزاسد ،رّبؽبي
ايٓ ِٕبٍش ّجيت  ٚديشد آٚس ثبؽذ رب آٔجب وٗ ِججٛس ؽٛد دسعفشٔبِخ خٛد اص
ايٓ ِٕبٍش ثب رذغيٓ آِيخزٗ ثب دغشد يبد وٕذ.
آدِي چ ْٛاص دإِٗ ٘بي جٕٛثي عٍغٍٗ ججبي اٌجشص ثگزسد ،دٔيبي ربصٖ اي دس
ثشاثشچؾُ ا ٚگؾٛدٖ ِي ؽٛد ٚغيش اص آْ اعذ وٗ دسجٕٛة ايشاْ ديذٖ ِيؽٛد.

هشكض گ٘الى دس دٍسٓ قاجاسِٗ

167

ايٓ گيٍه ٘ب ّ٘ٗ چيضؽبْ يه جٛس ديگش اعذ ،خبوؾبْ يه ٚجت ديذٖ
ّٔيؾٛد ،پٛؽيذٖ اص عجضٖ  ٚدسخذ اعذ ليبفٗ ِشداْ  ... ٚايٓ اخزالف چؾّگيش
سا چگِ ٗٔٛي رٛاْ رٛجيٗ وشد؟
ثٗ صُّ َٔشيٗي جغشافيبئيٍّ،ذ ّّذٖ ،ايٓ جشيبْ سا ثبيذ دسجغشافيبي ىجيْي ايٓ
ِٕيمٗ جغزج ٛوشد .دسٔزيجٗ ثشاي يبفزٓ پبعخ عؤاي ثبال ٔبچبسيُ ثٗ ىجيْذ
جغشافيبيي گيالْ َٔشي ثيفىٕيُ:
ؽبسي ؽفش )ِ) Sheferغزؾشق فشأغٛي ( اٚاخش لشْ ٔٛصدُ٘ ) گيالْ سا ثٗ دٚ
ِٕيمٗ رمغيُ وشدٖ اعذ :
ٚ- 1اپظ گيالْ  ،ؽبًِ :غشة گيالْ
ٚ- 2اپيؼ گيالْ  ،ؽبًِ ؽشق گيالْ
وٗ ثٗ ادزّبي صيبد اص ّ٘بْ افيالدبد ثيٗ 3پيؼ  ٚ ،ثيٗ پظ الزجبط ؽذٖ اعذ
ٌشد وشصْ دس اثشي ثٗ ٔبَ ايشاْ  ٚلنيخ ايشاْ  ،گيالْ سا ثٗ  4لغّذ رمغيُ وشدٖ
اعذ :
- 1لٍَٗ ٘بي وٖٛ
- 2دإِٗ ٘بي اٌجشص
- 3عبدً
- 4ؽٙش
دسايٓ ِٛسد ،سا ثيٕ ٛوٗ دسثبسٖي گيالْ رذميمبري وشدٖ ،گفزٗ اعذ :دس گيالْ
ٔمبىي وٗ ثزٛاْ ٔبَ ؽٙش ثذاْ اىالق ّٔٛد رٕٙب سؽذ  ،ال٘يجبْ ،أضٌي ِي ثبؽذ ٚ
ف ِٓٛيه لقجٗ ي ثضسگ اعذ.
هشكض گ٘الى دس دٍسُ قاجاسِٗ
َٔبَ ؽٙشي گيالْ دس دٚسح لبجبسيٗ عٗ گ ٗٔٛي ِزفبٚد داؽذ .ايٓ اؽىبي عٗ
گبٔٗ ٘ش وذاَ دس چٙبسچٛة يه عبخذ عيبعي ِؾخـ ِ ،ف َٛٙپيذا ِي وشد .ثٗ

هؼكَِٗ

168

ّجبسد ديگش ،اص آٔجبيي وٗ ؽٙش دس ايٓ دٚسٖ لجً اص ٘ش چيض جبيگبٖ لذسد
ِذغٛة ِيؾذّ٘ ،يؾٗ لٛي رشيٓ جشيبْ ّ٘گشاي ِبصاد الزقبدي دس ٘ش لٍّشٚيي
ثٗ عٛي وبٔ ْٛلذسد عيبعي لٛي رش دس دشوذ ثٛد .ثٕبثشايٓ َٔبَ ؽٙشي ِٛسد
ثشسعي دس ٘ش وذاَ اص ِمبىِ ربسيخي دس ٚالِ رجٍي ؽىٍي اص َٔبَ دسآخشيٓ
عبي٘بي ايٓ ِمبىِ ربسيخي فشك ؽذٖ اعذ.
دسىٛي ايٓ ثشسعي ِب ثٗ رجييٓ ٚرجضيٗ ٚرذٍيً رذٛالد اجزّبّي گيالْ
ِيپشداصيُ ٚاوٕ ْٛپشعؼ اعبعي  ُِٙ ٚايٓ اعذ وٗ رب چٗ دذ ٚالْيذ ِٛسد
ثشسعي ثب فشك ِذٛسي ايٓ ِيبٌْبد أيجبق داؽزٗ اعذ ؟ ثشاي پبعخ ثٗ ايٓ
پشعؼ ٔ ،زبيج ثٗ دعذ آِذٖ اص ثشسعي رذٛالد اجزّبّي َٔ ٚبَ ؽٙشي ِشوضيذ
گيالْ سا ثش پبيخ فشميٗ ٘بي ايٓ ِيبٌْٗ عٗ دٚسٖ ِٛسد ثشسعي ِ ٚيبٌْٗ ِْ ٚشفي
لشاس ِي د٘يُ.
رذٛالد َٔبَ ؽٙشي گيالْ ثٗ  3دٚسٖ رمغيُ ِي گشدد:
ً - 1ظام ؿْشٕ گ٘الى دس هقطع ًخؼت دٍسٓ ػٌتٖ

اص آٔجب وٗ ؽٙش دس ايٓ دٚسٖ لجً اص ٘ش چيض جبيگبٖ لذسد ِذغٛة ِي ؽذ ،دس
آعزبٔخ سٚي وبس آِذْ دٌٚذ ففٛي ،دس گيالْ  13ثٍٛن ٚجٛد داؽذ .ىي ايٓ
دٚسٖ ثب دَٔ ٚبَ ؽٙشي ِغزمً دس ِٕيمخ گيالْ سٚثٗ س٘ ٚغزيُ وٗ دس رمغيّبد
عيبعي ثٗ ؽشق ٚغشة سٚدخبٔٗ عفيذسٚد رمغيُ ؽذٖ ثٛد :دٔ ٚبديخ ثيٗ پيؼ
( ؽشق سٚدخبٔخ عفيذسٚد ) ٚثيٗ پظ ( غشة سٚدخبٔخ عفيذسٚد ) ،ايٓ دٔ ٚبديٗ
ٚادذ دِ ٚشوض ِغٍو عيبعي ثٛدٔذ وٗ يىي دس ال٘يجبْ  ٚديگشي دس ف ِٓٛلشاس
داؽذِ .شوض عيبعي ال٘يجبْ دس ليبط ثب ٔبديٗ ي ف( ِٓٛغشة گيالْ) .اص رٛأبيي
 ٚرّشوض لذسد عيبعي ثٗ ِشارت ثيؾزشي ثشخٛسداس ثٛدِ .شوض عيبعي ال٘يجبْ ثٗ
عجت أغجبَ لِٛي ٚ ٚدذد جغشافيبيي ٔ ،يشٚي عيبعي

_ َٔبِي  ٚاّّبي

لذسد آْ ،دزي ثٗ خبسج اص گيالْ ٔيض رغشي ِي يبفذ .دس دبٌي وٗ ف ِٓٛداساي
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رغٍو ِشوضي عيبعي ِزفشق  ٚدس ثيؾزش ِٛاسد گغيخزٗ  ٚرٕٙب جٕجٗ ي اعّي
داؽذ .
ً - 2ظام ؿْشٕ گ٘الى دس هقطع ه٘اًٖ دٍسٓ ػٌتٖ

دس ايٓ ِميِ ربسيخي،ال٘يجبْ (ثيٗ پيؼ) ثٗ ىٛس عٕزي ِشوضيذ خٛد سا دفٌ وشد
ٌٚي دس ثيٗ پظ (ِشوض غشثي گيالْ) دس عبي .ٖ 980ق ،وٗ اص ف ِٓٛثٗ سؽذ أزمبي
يبفذ  .ايٓ رذٛالد ثشاي ٔخغزيٓ ثبس ثٗ سؽذ ٚصٔٗ ي عيبعي

_ اجزّبّي

ِّٙزشي ثخؾيذ  ٚثٗ عٛد سؽذ دس جشيبْ ثٛد ٚ .ايٓ اِش ثب رٛجٗ ثٗ اّ٘يذ ٚ
ِٛلْيذ ِىبٔي ِشوضي سؽذ ٚ ٚالِ ؽذْ آْ ثشعش ساٖ افٍي اسرجبىي ثب فالد
ِشوضي ايشاْ اص يه ع ٚ ،ٛجٙبْ خبسج اصعٛي ديگش ،ثٗ ايٓ ؽٙش ِٛلْيذ ثي
َٔيش جغشافيبئي ِي ثخؾيذ .گيالْ دس پبيبْ ِميِ ِيبٔي دٚسح عٕزي داساي دٚ
ليت ثٛد ،يىي ليت سؽذ  ،وٗ دذٚد

ٔ 8000فش جّْيذ داؽذ  ٚديگشي

ال٘يجبْ وٗ دذٚد ٔ 7000فش جّْيذ داؽذ؛  ٚثميٗ ي ِشاوض دس دبؽيٗ لشاس
داؽزٕذ .دس ايٓ صِبْ فِ ِٓٛشاوض ربثْٗ خٛد سا رٛعْٗ ثيؾزشي دادٖ  ٚپئٛذ
ثيؾزشي ثب ليت ِشوضي سؽذ ثشلشاسوشدٖ ؛ دس ِمبثً ،ال٘يجبْ أمجبك يبفزٗ ٚ
وٛچىزش ؽذٖ ثٛد .دس ٚالِ ايٓ رغييشاد ثٗ ٔذٛي ثٛد وٗ رٛعْخ ؽٙش سؽذ ٚ
رغٍو وبًِ آْ سا ثش عشاعش ِٕيمٗ ٔٛيذ ِي داد .ثذيٓ رشريت ،رب پبيبْ دٚسٖ
ففٛيٗ ؽٙش ِغٍو ِٕيمٗ اي پذيذ ٔيأِذ.
ً - 3ظام ؿْشٕ گ٘الى دس هقطع پاٗاًٖ دٍسٓ ػٌتٖ

دس ِميِ پبيبٔي دٚسح عٕزي رذٛي ثغيبس ِّٙي دسعبخذ عيبعي_ الزقبدي ِٕيمٗ

آغبص ؽذ .ثب عمٛه دٌٚذ ففٛيٗ ثٗ دعذ افغبْ ٘ب  ،صِيٕخ اؽغبي گيالْ ( وٗ دس
اثشخالء لذسد ثٗ ٚجٛد آِذٖ ثٛد) ثٗ دعذ اِپشارٛس سٚعيٗ (رضاس) فشاُ٘ گشديذ.

دس ايٓ صِبْ ،سٚعيٗ ثٗ ّشفخ افالدبد اجزّبّي _ الزقبدي گبَ ٔٙبدٖ ثٛد ٚ

دس ٔزيجٗ دس ىٛي دٚسح اؽغبي ( ) .َ 1722-1732رذٛالد ِّٙي دس َٔبَ اداسي ٚ
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الزقبدي ِٕيمٗ ثٗ ٚجٛد آٚسد .سؽذ _ أضٌي دس فشآيٕذ اؽغبي  ٚدس ؽشايو جذيذ
ِضيَذ ٔغجي ِىبٔي خٛد سا دس ليبط ثب ديگش ِشاوض ِٛجٛد دس ِٕيمٗ ثٗ خٛثي
ٔؾبْ داد  ٚرْييٓ اٌٚيٓ فشِبٔذاسي َٔبِي گيالْ ثٗ ِشوضيذ سؽذ يبدآٚس ّ٘يٓ

ِضيَذ ثشرش ثٛد .اص دٚساْ ففٛيّٗ ،سؽذ ِشوض داساٌّشص _ گيالْ ؽٕبخزٗ گشديذ

4

 ٚثٗ ٕ٘گبَ سٚي وبس آِذْ دٌٚذ ٔبدسؽبٖ ،سؽذ ثٗ ّٕٛاْ ِشوض عيبعي گيالْ ٚ
ؽٙش ِشوضي گيالْ ؽٕبخزٗ ؽذ.

ساثيٕ ٛدس ففذخ  71وزبة ٚاليبد داساٌّشص ايشاْ _ گيالْ  ،دسثبسح سؽذ چٕيٓ
ِي ٔٛيغذ:
«سؽذ سا داساالِبسٖ  ٚداساٌّشص ٔيض ِي ٔبِٕذ وٗ ثٗ رّبَ ِٕيمخ عبدٍي دسيبي خضس
اص آعزبسا رب گشگبْ ُ٘ اىالق ِي ؽذٖ اعذ

 ٚ »5ثبص دس ففذخ

 30وزبة

فشِبٔشٚايبْ گيالْ ِئٛيغذ:
«ِٓ ّٔي رٛأُ ثگٛيُ اص چٗ ٚلذ ثٗ رّبَ خيخ گيالْ ثشاي اٌّٚيٓ ثبس دىّشأي
ٚادذ رفٛيل ؽذ  ٚسؽذ ِشوض آْ گشديذ ،اِّب ايٓ ِٛم ُٛادزّب ًال دس پبيبْ
عٍيٕذ ٔبدسؽبٖ ارفّبق افزبدٖ اعذ»6.
اٌىغبٔذس خٛدروِ ٛذمك گشأمذس ٌٙغزبٔي وٗ د٘خ چٙبسَ لشْ ٔٛصدُ٘ ِيالدي دس
سؽذ البِذ داؽذ ٔيض گيالْ سا ِشوّت اص ٔ 7بديٗ ثٗ ؽشح صيش ِي دأذ:
وشگبٔشٚد ،اعبٌُ ،گغىش (وٗ ثٗ  5ثٍٛن رمغيُ ِي ؽذ :دٚالة عفٍي ٍّ ٚيب،
أضٌي ،ؽبٔذسِِٓ ،بعبي ،گيٍٗ گغىش  ،ف ،ِٓٛال٘يجبْ ،سأى( ٖٛجٕٛة ِٕيمخ
7

سٚدعش ٌٕ ٚگشٚد)  ٚسؽذ.

ثب لشاسداد رشوّبٔچبي (يْٕي پظ اص جٕگٙبي ايشاْ  ٚسٚعيٗ) گيالْ ثٗ ِذاس
رذٛالد ٔٛيٕي وؾيذٖ ؽذ ايٓ رذٛالد ّجبسد ثٛدٔذ اص :

ِ _ 1ذٛسيذ أضٌي _ پيشثبصاس _ سؽذ وٗ اص ٌذبً ژئٛپٌٛزيىي ِٛ ٚلْيذ ِىبٔي
َٔيشي ٔذاؽذ.

171

هشكض گ٘الى دس دٍسٓ قاجاسِٗ

 _ 2دعزشعي٘بي سؽذ ثب رٛجٗ ثٗ ثشيذگي ٘بي عبدٍي أضٌي ،ثشاي رجبسد
داخٍي  ٚخبسجي دس ِٕيمٗ ثي َٔيش ثٛدٖ اعذ .

 _ 3عٛادً أضٌي ِ ٚشداة آْ اص َٔش ٔبّ٘ٛاسي دس رّبَ عٛادً دسيبي خضس ،
ثي سليت ثٛد.

 _ 4ؽٙش سؽذ اص ىشفي ثٗ ثٕبدس پيشثبصاس _ أضٌي ثٗ دسيبي خضس دعزشعي داؽذ.

 _ 5سؽذ ثٙزشيٓ ٔميخ رّبط دس عٛادً دسيبي خضس ثب فالد ِشوضي ايشاْ ثٛد .
ٍ _ 6شفيذ ٘بي ثبٌم ، ٖٛسؽذ سا ثٗ يه ليت ِشوضي رجذيً ّٔٛدٖ ثٛد .

ِجّّٛخ ايٓ اِزيبصاد ِٛجت ؽذ رب ثشاي ٔخغزيٓ ثبس ِشوضيذ آْ ثشاي عشاعش
گيالْ ثٗ سعّيّذ ؽٕبخزٗ ؽٛد  ٚايبٌذ گيالْ ٚاجذ يه ؽٙش ِشوضي گشديذ.
سؽذ اص اٚايً دٚسح لبجبسيٗ سٔٚك صيبدي يبفذ .ثب سٚي وبس آِذْ دٌٚذ
لبجبسيٗ ،ثٗ ٚيژٖ ٚالِ ؽذْ پبيزخذ دس ٔضديىي گيالْ  ،ثٗ اّ٘يّذ سؽذ افضٚدٖ
ؽذ ،اّ٘يّذ سؽذ دس دٚسح لبجبسيٗ:

 _ 1داساي اثشيؾُ خبَ ثٛد ِ _ 2شوضيذ داؽذ ِ _ 3شوض ِجبدٌخ ٚاسداد ثٗ ِٕيمٗ
ثٛد ٚ _ 4اعيخ وبال٘بي ٚاسد ؽذٖ ثٗ پبيزخذ ثٛد.

سؽذ وٗ ليت َٔبَ ؽٙشي ِٕيمخ گيالْ ثٛد ،دذٚد ٔ 30.000فش جّْيّذ داؽذ
 ٚاّّبي عٍيٗ ثش دِٚيٓ ؽٙش آْ يْٕي ال٘يجبْ وٗ دذٚد

ٔ 8.000فش جّْيّذ

داؽذ ،رمشيجًب ثذ ْٚدؽٛاسي ِٙيّب ثٛد .دس ٔزيجٗ گيالْ دس آعزبٔخ أزمبي ثٗ ِشدٍخ
گزاس (ٔفٛر سٚعيٗ دس گيالْ  ٚلشاسداد رشوّبٔچبي) داساي ؽٙش ِغٍّو ِٕيمٗاي ثب
ِشوضيذ سؽذ ؽذ  ٚديگش ِشاوض ِٛجٛد دس دبؽيٗ لشاس گشفزٕذ.
دس رمغيّبد وؾٛسي جذيذ ايشاْ دس عبي

 1316ؽّغي وٗ وؾٛس ثشاعبط

ٚادذ٘بيي چ ْٛاعزبْ ،ؽٙشعزبْ  ... ٚرمغيُ ؽذٖ ثٛد ،ؽٙشعزبْ سؽذ وٗ گيالْ
ٔبِيذٖ ؽذ ؽبًِ ِذذٚدح وٛچىي چ ْٛأضٌي ،فِٕٛبد ،سؽذ  ٚلغّزي اص سٚدثبس
8

 ٚال٘يجبْ ثٛد.
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دٗذگاُ ػّ٘احاى خاسجٖ:
اّ٘يّزي وٗ ِب ثٗ ِذاسن ِْذٚد خبسجي ِي د٘يُ ثي جب ٔيغذِ .مبديش صيبدي اص
ٔٛؽزٗ٘بي عيّبدبْ ِٛسد ربساج صِبٔٗ لشاس گشفزٗ  ٚاوٕ ْٛاثشي اص آْ ٘ب ثبلي ّٔبٔذٖ
اعذ .اص آْ جٍّٗ جٙبٔگشد ِْشٚف ايزبٌيبئي ِبسوٛپ ٌٛٛوٗ د ٚثبس گزسػ ثٗ ايشاْ
افزبد ،اِّب دسثبسح جشيبْ عفشػ چيضي ٕٔٛؽذ  ٚيب اگش ُ٘ ٔٛؽذ وغي اص آْ
ٔٛؽزٗ ٘ب اىالّي ٔذاسد.
دسِيبْ عيّبدبْ ِ ٚغبفشاْ خبسجي ؽبيذ ٘يچ وظ ثٙزش اص جٔٛبط ٕ٘ٛي عٛداگش
 ٚدأؾّٕذ أگٍيغي،گيالْ سارٛفيف ٔىشدٖ ثبؽذٕٛ٘ .ي ِغٍّبً يىي اص فبمًرشيٓ
 ٚريضثيٓ رشيٓ عيّبدبٔي اعذ وٗ فشفًب ثٗ لقذ عفش سا٘ي ايشاْ ؽذ ِ ٚؾب٘ذاد
خٛد سا ثٗ سؽزخ رذشيش وؾيذ 9.دسايٓ ثبسٖ دوزشسمب ؽْجبٔي چٕيِٓي ٔٛيغذ:
«٘بٔٛي عخذ رْجت ِي وٕذ وٗ دس ثبصاس٘بي ؽٙش سؽذ اثشي اص ِٕغٛجبد
أگٍيغي ّٔيثيٕذ  ٚآٔچٗ اص وبال يبفذ ِي ؽذٖ ثٗ ؽشوذ ٘بي سليت آْ رٍّْك
داسد» ٚ .10اِّب دس لش ْٚثْذ ثٗ ٚيژٖ دٚسح لبجبسِ ،يبٌْبد ٍّّي اٌّٚيٗ دس عشصِيٓ
ِب ،ثٗ سغُ ؽشايو ٔبِٕبعت ايشأگشدي  ،رٛجّخ وبؽفبْ سا جٍت وشد  ٚايٕٙب دٚ
گش ٖٚثٛدٔذ:

 _ 1گش٘ٚي اص ايٓ ِذممبِْٕ ،بىك وٛيشي  ٚاٚمبُ ىجيْي ،فشٕ٘گ ّبِيبٔٗ ،صثبْ
 ٚگٛيؼ٘بي ِذٍي ٚ ،گيب٘بْ داسٚيي سا ِٛسد رذميك لشاس دادٔذ.

 _ 2گش٘ٚي ديگش اص ايٓ ِذممبْ ،وٗ دس جغزجٛي يبفزٓ سُعزٕي ٘ب  ٚوؾف
آثبدي ٘بي گّٕبَ؛ فذبسي عٛصاْ ،جٍگٗ ٘بي خبٌي اص عىٕٗ ٚ ،دسّٖ ٘بي ِخٛف
11

سا دس ٔٛسديذٔذ  ٚاص خيش عمٛه ُ٘ پشٚايي ٔذاؽزٕذ.

ثٕبثشايٓ دسپژ٘ٚؼ خٛد دسثبسح ِشوض گيالْ اص ديذگبٖ جٙبٔگشداْ دس دٚسح لبجبسيٗ
آٔبْ سا ثٗ چٕذيٓ گش ٖٚىجمٗ ثٕذي ّٔٛدٖ ايُ ،اصجٍّٗ ايٓ٘يئذ ٘ب٘ :يئذ عيبعي،
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َٔبِيٍّّ،ي ،ثبصسگبٔي،پژ٘ٚؾي ،پضؽىي  ...ٚثٛدٖ اعذ .

12دس ايٕجب اص ايٓ

پٛيٕذگبْ يبد ِي وٕيُ :
اٌىغبٔذس خٛدرو٘ 1246-1263() Alexander Chodzko(ٛـ .ق ).َ 1830-1847 /
اٌىغبٔذس خٛدرو ٛدس عبي ِ 1806يالدي دس ٌٙغزبْ ثٗ دٔيب آِذ  ٚدسعبي ،َ 1891
دس ٔضديه پبسيظ دس گزؽذ.خٛدرو ٛدس عبي

 .َ 1830دس ّقش عٍيٕذ

ِذّّذؽبٖ لبجبس ثٗ ّٕٛاْ وٕغٛي سٚعيٗ دس سؽذ خذِذ وشد .البِذ چٕذ عبٌخ
ا ٚدس گيالْ  ٚآؽٕبييؼ ثٗ صثبْ  ٚادثيّبد فبسعي عجت ؽذ رب ٚي ؽٕبخذ خٛد سا
اص ربسيخ  ٚجغشافيبي گيالْ ّّك  ٚغٕبئي ثيؾزش ثخؾذ .ديشي ٔگزؽذ وٗ
اٌىغبٔذس خٛدرو ٛاص خذِذ عيبعي وٕبسٖ گشفذ  ٚخٛد سا ٚلف وبس٘بي ٍّّي
وشد.
دليك رشيٓ آِبسي وٗ اص جّْيّذ گيالْ دس اٚاخشٔيّخ ٔخغذ لشْ

ٚ .َ 19جٛد

داسد ِذي ْٛپژ٘ٚؼ٘بي اٌىغبٔذس خٛدرو٘ ٛغزيُٚ ،ي دس عبي ِ .َ 1840ذذٚدح
جغشافيبيي گيالْ سا ِْشفي وشد.
رذميمبد خٛدرو ٛدسثبسح گيالْ  ،عشؽبس اص ٔىزٗ ثيٕي يه سٚح ٍّّي اعذ وٗ
ساثيٕ ٛثب رذميك ِزيٓ خٛد دس د٘خ دّ َٚلشْ ثيغزُ ثٗ صثشدعزي ثٗ رمٍيذ اص آْ
13

پشداخزٗ اعذ.

بُْْلش( ٘ 1270( )Bohlerـ .ق).َ 1854 /
دس ِٛسد ؽشح دبي ِغي ٛثٍٙش اىالُ دليك دس دعذ ٔيغذ ،اِّب ثٗ فٛسد جغزٗ
 ٚگشيخزٗ دس چٕذ وزبة ٔبِي اص ا ٚثشدٖ ؽذٖ اعذ .رٕٙب عيٛسي چٕذ اص ايٕجب ٚ
آٔجب دس وزت ّقش ٔبفشي َِ ٚفّشي آِذٖ اعذٚ .ي افالً فشأغٛي  ٚاص ٍِّّْبْ
داساٌفٕ ْٛثٛدٖ  ٚدس اسرؼ ايشاْ ِذّري فبدلبٔٗ خذِذ وشدٖ اعذ .ؽبيذ ثزٛاْ
جبِِ رشيٓ ِيبٌجي سا وٗ دس ِٛسد ٚي ثٗ ىجِ سعيذٖ سا دس د ٚوزبة رذميمي ٚ
اسصؽّٕذ اِيشوجيش  ٚايشاْ  ٚربسيخ ِؤعغبد رّذّْ جذيذ دس ايشاْ جُغذ دس ايٕجب
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ِيبٌت آْ د ٚوزبة ثٗ اخزقبس ثشاي وغت فبيذٖ ٔمً ِي گشدد  :آلبي دوزش آدِيّذ
ِي ٔٛيغذ « :ثٍُِٙش فشأغٛي فبسٓ اٌزذقيً ِذسعخ ّبٌي پٍي رىٕيه پبسيظ  ٚاص
خذِزگضاساْ دأؾّٕذ فذيك ايشاْ ثٛد».آلبي دوزش ِذجٛثي اسدوبٔي ٔيض دسثبسح ٚي
ِي ٔٛيغذ:
«پظ اص صىي (صاري) ِ ،غي ٛثٍٙش فشأغٛي وٗ اص ديپٍّٗ ٘بي ِذسعخ پٍي رىٕيه
پبسيظ ثٛد ،دس پبييض عبي ٘ 1269ـ .ق ثٗ رٙشاْ آِذ ِٕٙ ٍُِّْ ٚذعي ؽذ .ايٓ
ؽخـ دس لؾ ْٛفشأغٗ عبثمخ خذِذ  ٚدس وبس خٛد رجشثيبري داؽذ وٗ ثشاي
14

ؽبگشداْ داساٌفِٕ ْٛفيذ ثٛد»

عفشٔبِخ ثٍُِٙش وٗ ثٗ ٔبَ جغشافيبي سؽذ ِ ٚبصٔذساْ چبپ ؽذٖ اعذ  ،ؽشح
عفشي اعذ وٗ ِي رٛاْ ثٗ آْ رفزيؼ َٔبِي اىالق وشد ،صيشا خقٛفيبد
عٛقاٌجيؾي ٘ش ِٕيمٗ سا ثب اِْبْ َٔش ِٛسد ثشسعي لشاس دادٖ اعذ .اىالّبري وٗ
ثٍٙش دس ِٛسد جغشافيبي ٘ش ِٕيمٗ ثٗ دعذ دادٖ ،ثٗ ّالٚح ٔىبد ِ ٚ ُٙعٛدِٕذي
وٗاص ٚمِ لؾ ْٛدسايٓ دٚسٖ دادٖ  ،ثٗ عفشٔبِخ ٚيخقٛفيزي ثشجغزٗ
ِيد٘ذ15.فشف َٔش اص اىالّبد جغشافيبيي ِْٕىظ ؽذٖ دس عفشٔبِخ ثٍٙش،
وزبة ٚي دبٚي اىالّبد ريليّزي دسثبسح أٛاُ ثيّبسي ِ ،بٕٔذ رت ٌ ٚشص ٚ ،
16

الزقبد ... ٚاعذ .وٗ ٘شچٕذ ِخزقش اِّب دبئض اّ٘يّذ اعذ.

گشٗگَسٕ هلگًَف( ٘ 1274-1276( )G. Melgnofـ .ق).َ 1858-1860 /
جغشافي داْ  ٚعيّبح سٚعي ٔيّخ د َّٚلشْ ٔٛصدُ٘ ،گشيگٛسي ٚاٌشيبٔٛيچ
ٍِگٔٛفّ ،نِ ٛؤعغخ ِْزجش جغشافيبئي اِپشارٛسي عٓ پزشصثٛسگ پبسيظ ،دس
عبي  ،َ 1858ثٗ ايشاْ عفش وشد.دسثبسح صٔذگي ٍِگٔٛف ،غيش اص رٛميخ ِخزقشي
وٗ دسثبسح ا ٚدس وزبة عفشٔبِخ ايشاْ  ٚسٚعيٗ  ،رأٌيف ّضاٌذٍِ _ ٌٗٚگٔٛفٛٔ ،ؽزٗ
ؽذٖ  ،چيضي دس دعذ ٔيغذ.
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عفشٔبِخ ٍِگٔٛف يب عفش ثٗ وشأٗ ٘بي جٕٛثي دسيبي خضسٔ ،ؾبْ اص دلّذ ٚ
ِٕيك  ٚدٛفٍٗ  ٚدسايذ ا ٚداسد؛ ثٗ گ ٗٔٛاي وٗ اىالّبد  ٚآِبس اجزّبّي،
جغشافيبيي  ٚفشٕ٘گي  ٚدزي الزقبدي وٗ ا ،ٚآْ سا ؽشح ِي د٘ذ ،اسصؽّٕذ اعذ.
ِمبٌخ رذذ ّٕٛاْ ثشسعي ٌٙجخ ِبصٔذسأي  ٚگيالٔي ،وٗ دس عبي

 َ 1867دس

پبسيظ ِٕزؾش ؽذٖ ،رغٍو ٚي سا ثش سٚي پژ٘ٚؼ ٘بي ِٛٔٛگشافي ِ ٚيذأي ٚ
دزي صثبْ ؽٕبعي ٌٙ ٚجٗ ٘بي ِذٍي ؽّبي ايشاْ ٔؾبْ ِي د٘ذ .عفشٔبِخ
ٍِگٔٛف اص چٕذ َٔش دبئض اّ٘يّذ  ٚداساي اسصػ اعذ:

ِٛ _ 1لْيذ ربسيخي ِٛ _ 2لْيذ جغشافيبيي ِٛ _ 3لْيذ الزقبدي  _ 4سٚاثو
اجزّبّي.
عفشٔبِخ ٔٛادي ؽّبي ايشاْ ٍِگٔٛف سا ِي رٛاْ دس دذ وبس٘بي ساثيٕ ٚ ٛگب٘ي دس
ثْني جٙبد ،ثشرش اص آْ دأغذ  ،چشا وٗ وزبة ٍِگٔٛف ِمذَّ ثش وبس ساثيٕٛ
ٔٛؽزٗ ؽذٖ  ٚدٚس ٔيغذ وٗ ساثيِٕ ٛزٓ افٍي اثش ٍِگٔٛف سا وٗ ثٗ سٚعي چبپ
ؽذٖ ثٛدٖ ِٛ ،سد اعزفبدٖ لشاس دادٖ ثبؽذ.

17

چاسلض هكٌضٕ( ٘ 1274-1276() Charles Mackenzieـ .ق).َ 1858-1860 /
ثْذ اص جٕگ ٘ 1273ـ .ق ، َ 1857 /دٌٚذ ٘بي ايشاْ  ٚأگٍغزبْ ثش عش ِغئٍخ
٘شاد ،ىشفيٓ دس ِْب٘ذح پبسيظ(

٘ 1273ـ .ق) َ 1857 /رٛافك وشدٔذ وٗ

أگٍغزبْ دك گّبؽزٓ لٕغٛي دس ؽٙش٘بي ايشاْ _وٗ اص َٔش عيبعي  ٚالزقبدي

اّ٘يّذ فٛق اٌْبدٖ اي ثشاي أگٍيظ داؽذ _ دس ٚاليبد عبدٍي ثذش خضس داسد.

18

ثذيٓ رشريت دٌٚذ أگٍيظ يىي اص ارجبُ ٚسصيذح خٛد ثٗ ٔبَ چبسٌض فشأغيظ
ِىٕضي سا دس عبي  .َ 1858ثٗ ّٕٛاْ اٌّٚيٓ وٕغٛي أگٍيغي دس سؽذ رْييٓ
ّٔٛدِ 19.ىٕضي ِؾب٘ذاد خٛد سا ثب دلّذ رٛفيف ِي وٕذ  ٚثٗ خقٛؿ ثٗ ؽشح
اٚمبُ جغشافيبيي ِي پشداصد وٗ اص جٙذ عٛق اٌجيؾي  ٚژئٛپٌٛزيىي ِّىٓ ثٛد
ِفيذ ٚالِ ؽٛدِ 20 .ىٕضي دس ِٛسد ِٛلْيذ وٙ٘ٛب  ٚسا٘ٙب  ٚدسثبسح ِبٌيبد،
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جّْيّذ ،ىٛايف ،رْذاد دوبْ ٘ب ،خبٔٗ٘ب ،اسصاق  ٚاثٕيخ ربسيخيِ ،فقالً  ٚدليمًب
21

ِيبٌجي سا اسائٗ ِي د٘ذ.

خاًن كاسالػشًا(٘ 1294( )Carlaserenaـ .ق).َ 1877 /
عفشٔبِخ وبسالعشٔب ِ( ،شدَ  ٚديذٔي ٘بي ايشاْ ،رشجّخ عّيْي)ِْ ،شٚف ثٗ
«وبسالعشٔب» جٙبٔگشد فشأغٛي لشْ ٔٛصدُ٘ َ ،دس ٔٛاِجش ٘ 1294 /َ 1877ـ .ق/
 1256ؽّغيِ ،مبسْ ثب عبي عي اَ عٍيٕذ ٔبفشاٌذيٓ ؽبٖ اعذٚ .ي اص ىشيك
دسيبي خضس ثٗ ايشاْ آِذ.

22

خبُٔ وبسالعشٔب ايزبٌيبيي ثٛد اِب ثٗ صثبْ فشأغٛي

رغٍو وبًِ داؽذ ثٕب ثٗ گفزخ خٛدػ دس عبي ٘ 1294 / .َ 1877ـ .ق ،ثشاي
س٘بيي اص ٘ٛاي ٔبخٛػ ثبوِ ٛقُّ عفش ثٗ عٛادً ايشاْ ؽذ .چشاوٗ ٘ٛايؼ
ؽجيٗ ٔبپً ايزبٌيب اعذ .پظ اص چٕذ ِبٖ البِذ  ٚعيبدذ دس پبيزخذ ،اص ىشيك

لضٚيٓ _ سؽذ ايشاْ سا رشن وشد  ٚثٗ اسٚپب ثبص گؾذ.

23

سئٛط ِيبٌت خبُٔ وبسالعشٔب اص رٛفيف ؽٙش سؽذ ثٗ ؽشح صيش اعذ :
دسثبسح آة ٛ٘ ٚا ،دسيبي خضس ،ؽي ُٛثيّبسي ىبّٚ ،ْٛمْيذ جٕبيي (عٕگغبس
وشدْ يه صْ)ٔ ،ذٛح ؽىٕجخ ٚدؾيبٔٗ ،رىيٗ  ٚرْضيٗ ،الزقبد گيالْ ،اخالق ٚ
ٌٙجٗ ٘بي ِشدَ گيالْ ّ٘چٕيٓ اص ٔذٛح صٔذگي ىجمبد ِخزٍف  ،فشٕ٘گ  ٚآداة
24

 ٚسعِ َٛشدَ گيالْ ،وٗ ّ٘ٗ ّجشد أگيض  ٚؽبيبْ رٛجٗ اعذ.

ع .ج .د .بٌجاه٘ي( ٘ 1299-1300( (Benjaminـ .ق).َ 1882-1883 /

ٚي دس صِغزبْ عبي  .َ 1882 _ 83اص ىشف پشصيذٔذ آسرٛس؛ ٔخغزيٓ عفيش
سيبعذ جّٛٙسي آِشيىب  ،دس ايشاْ ثٛد ،ثٕجبِيٓ ِشدي دأؾّٕذ ثٛد .وٗ ِيبٌْبد
صيبدي ثٗ خقٛؿ دسثبسح وؾٛس٘بي ِؾشق صِيٓ داؽذ  ٚاص ِغزؾشلبْ
آِشيىبيي ثٗ ؽّبس ِي سفذ ٚ .ي ِْزمذ ثٛد وٗ عٗ دعزٗ اص افشاد ثبيذ دس دٚساْ
ال
خذِذ ِ ٚأِٛسيذ اص اٍٙبس ّميذٖ  ٚاّّبي َٔش ؽخقي خٛدداسي وٕٕذ  ٚوبِ ً

ثيىشف ثّبٕٔذ.ايٓ عٗ دعزٗ ّجبسد أذ اصَٔ _1:بِيبْ  _2لنبد _ 3ديپٍّبد ٘ب.
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ٚي اص آِشيىب ثب وؾزي ّبصَ ايشاْ ؽذ  ٚاص ثبو ٛخٛد سا ثٗ ثٕذسأضٌي  ٚعپظ ثٗ
سؽذ سعبٔذ  ٚآْ گبٖ دس رٙشاْ ثٗ دنٛس ٔبفشاٌذيٓ ؽبٖ سعيذِ .يبٌْبد ٚ
رذميمبد ثٕجبِيٓ دسثبسح سؽذ دبٚي ٔىبد صيش اعذ :
آة ٛ٘ ٚاِ ،غبئً ٕ٘شي ،صيجبيٙبي ؽٙش سؽذ .ا ٚدس عفشٔبِٗ اػ ِي ٔٛيغذ:
ايبٌذ گيالْ ِذقٛي ثشٔج  ٚاثشيؾّؼ ؽٙشد جٙبٔي داسد  ٚثشٔج گيالْ دس دٔيب
25

ِْشٚف  ٚثي َٔيش اعذ.

لشد كشصى( ٘ 1306( )Lord Curzonـ .ق).َ 1889 /
جشج ٔبربٔيً وشصْ ،ايشاْ ؽٕبط أگٍيغي ثٛدٚ .ي دس عبي ِ .َ 1859زٌّٛذ ؽذ ٚ
دس عبي  .َ 1925دس ٌٕذْ دسگزؽذ .دس

 18عبٌگي آثبس ٔج ٓٛجٛأي دس ٚي

ّٔبيبْ گشديذ .دس عبي  .َ 1878ثٗ دأؾگبٖ اوغفٛسد ٚاسد ؽذٚ .ي پظ اص فبسٓ
اٌزذقيٍي اص دأؾگبٖ اوغفٛسد ثٗ جٙبٔگشدي سٚي آٚسد .آْ گبٖ ثٗ ّٕٛاْ خجشٔگبس
سٚصٔبِخ ربيّض ثٗ ايشاْ آِذ  ٚدس ثبصگؾذ ،ثٗ ِيبٌْبد ٚعيْي دس ثبة وؾٛس ِب
پشداخذ  ٚدس  31عبٌگي ثٗ رذشيش دِ ٚجٍّذ پشداخذِ ٗٔ .بٖ ،ؽت  ٚسٚص سا دس
خبٔخ دميشي وٗ دس دِٛخ ٌٕذْ اجبسٖ وشدٖ ثٛد فشف ايٓ وبس ّٔٛدِٛ .مّٛي
وٗ پيؼ اص ّضيّذ اص أگٍغزبْ ّ٘ٛاسٖ اعزفغبس ِي ّٔٛد ايٓ ثٛد وٗ ايشاْ دس
وجب ٚالِ اعذ ،اص چٗ سا٘ي ثٗ سؽذ عفش وُٕ ٚ ،اص وذاَ ساٖ ِشاجْذ ّٔبيُٚ .ي
اص ىشيك ؽّبي ِغبفشد ثٗ ايشاْ سا آغبص ّٔٛد ٚي ِي ٔٛيغذ  :رٕٙب ثٕذسگبٖ ايشاْ
دس دسيبي خضس ،أضٌي اعذ  ٚلذسي دٚس اص دسيب ،ؽٙش لبثً رٛجٗ سؽذ ٚالِ
ؽذٖ اعذ .ايٓ ؽٙش ِشوض ايبٌذ گيالْ اعذ  ٚاٌّٚيٓ ؽٙشي اعذ وٗ ِغبفش
26

خبسجي ثٗ خبن ايشاْ لذَ ِي گزاسد.

وشصْ دس عبي ِ 1889يالدي ثٗ گيالْ عفش ّٔٛد  ٚدس اثشي ثٗ ٔبَ ايشاْ  ٚلنيٗ
ايشاْ  ،گيالْ سا ثٗ چٙبس لغّذ ِجضا ِ ٚؾخـ رمغيُ ّٔٛد:
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 _ 1يه لغّذ عبدً وٗ دس َِِْشك اِٛاج دسيب عذ ٚ ،اثشي اص پؾٗ ٘ب دس ٘ٛا
ِٛج ِيصٔذ.

 _ 2لغّذ ديگش دإِٗ ٘بي اٌجشص اعذ وٗ ثٗ فٛسد ؽيت جٕگٍي ثٗ ىشف دسيب
وؾيذٖ ؽذٖ وٗ دس ٕ٘گبَ ثٙبس أٛاُ  ٚالغبَ گً ٘ب دس آْ ِي سٚيذ .

ِ _ 3عُِٛيٓ لغّذ ،ؽٙش٘ب ِ ٚشاوض جّْيّذ اعذ وٗ دس ايٓ لغّذ وشَ
اثشيؾُ پشٚسػ ِي يبثذ .

 _ 4چٙبسِيٓ لغّذ لٍُِٗ ٘بي وٙ٘ٛبعذ وٗ ثبسيىٗ اي اص ثشف ثش آٔٙب ديذٖ
27

ِيؽٛد.

يبدداؽذ٘بي ٌشد وشصْ دس عبي ِ 1889يالدي دسِٛسدگيالْ ،ثٗ خقٛؿ سؽذ،
ثغيبسِزٕٚ ُٛلبثً ِالدَٗ اعذ :ا ٚاص آة ٛ٘ ٚا ُٛٔ ،جبدٖ ٘ب ،سٚدخبٔٗ ٘ب،
ثيّبسي٘بِ ،ذقٛالد ّّذح گيالْ ،ربسيخ اثشيؾُ ،عبثمخ رٕضي اثشيؾُ ِ ٚشاوض
28

ؤٕٛي اثشيؾُ (ٔٛغبْ) يبد ِي وٕذ.

فٍَسِٗ٘ 1306( ) Dr. Feuvir( :ـ .ق).َ 1889 /
دوزش فٚٛسيٗ (فٛسيٗ) جٙبٔگشد  ٚپضؽه فشأغٛي لشْ ٔٛصدُ٘  ،دس عبي .َ 1889
خٛد سا ثٗ ٔبفشاٌذّيٓ ؽبٖ ِْشفي وشد  3 ٚعبي ثٗ ّٕٛاْ پضؽه ِخقٛؿ ٚي دس
دسثبس البِذ گضيذٚ .ي دس ِذّد البِذ خٛد يه سؽزٗ اىالّبد اص اٚمبُ وؾٛس
ايشاْ دس ّقش ٔبفشي ثٗ دعذ آٚسد  ٚدس وزبثي ثٗ ٔبَ عٗ عبي دس دسثبس ايشاْ ثٗ
چبپ سعبٔذ .
فٛسيٗ دس عبي  .َ 1892ثٗ ؽٙش سؽذ عفش وشد .سئٛط ِيبٌت ا ٚدسثبسح سؽذ
ثذيٓ لشاس اعذ :
ِٛلْيذ جغشافيبيي  ٚأغبٔي ،خقٛفيبد سٚعزبييبْ گيالٔي اص ٌذبً ِشدَ
ؽٕبعي ،ىشص ٌجبط پٛؽيذْ ِشدَ سؽذٚ ،مْيذ ؽٙش سؽذ  ،جّْيّذ آْ ٚ
اّ٘يّذ ّجٛس ِ ٚشٚس ثيٓ پيشثبصاس  ٚسؽذ .اّ٘ ٚچٕيٓ اص فْبٌيذ ِشدَ ٚ
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ِذقٛالد آْ ،اص فشػ ٘بي سؽذ  ،وٗ اص اؽىبي ِخزٍف  ٚصيجب ثب گٍذٚصي
29

دسعذ ِي وشدٔذ  ،عخٓ ِي گٛيذ.

ًت٘جِ
اص آٔچٗ گفزٗ ؽذ ايٓ ٔزيجٗ دبفً ِي ؽٛد وٗ سؽذ ِشوض اعزبْ ،اثزذا دس دؽذ
ٚعيْي لشاس داؽزٗ ّ٘ ٚخ اىشاف آْ سا جٕگً ٘بي أج ٖٛفشا گشفزٗ اعذ ،ساثيٕٛ
وٗ وبس افٍي خٛد سا رذميك دس صِيٕخ گيالْ لشاس دادِٖ ،ي ٔٛيغذ« :سؽذ سا
داساالِبسٖ  ٚداساٌّشص ٔيض ِي ٔبِٕذ وٗ ثٗ رّبَ ِٕيمخ عبدٍي دسيبي خضس اص آعزبسا
رب گشگبْ ُ٘ اىالق ِي ؽذٖ اعذ» ٚي دسجبيي ِي ٔٛيغذّٔ ِٓ « :ي رٛأُ
ثگٛيُ وٗ اص چٗ ٚلذ رّبَ ِٕيمخ گيالْ ثشاي اٌّٚيٓ ثبس ثٗ دىّشأي ٚادذي دس
آِذ وٗ سؽذ ِشوض آْ گشديذ ،ادزّب ًال ايٓ ِٛم ُٛدس پبيبْ عٍيٕذ ٔبدسؽبٖ ارفبق
افزبدٖ اعذ» .گيالْ ثْذ اص لشاسداد رشوّبٔچبي ثٗ ِذاس رذٛالد ٔٛيٕي وؾيذٖ ؽذ
ايٓ رذٛالد ّجبسد ثٛدٔذ اص :

 _ 1أضٌي _ سؽذ اص ٌذبً ژئٛپٌٛزيىي ثي َٔيش ثٛد.

 _ 2سؽذ ثٙزشيٓ ٔميخ رّبط دس عٛادً دسيبي خضس ثب ٔٛادي داخٍي ثٛد.
 _ 3داساي اثشيؾُ خبَ ثٛد.
ِ _ 4شوضيذ داؽذ.

ِ _ 5ذً ِجبدالد ِٕيمٗ ٚ ٚاعيخ وبال٘بي ٚاسد ؽذٖ ثٗ رٙشاْ ثٛدٖ اعذ.
ٍ _ 6شفيذ ٘بي ثبٌم ٖٛداؽزٗ اعذ.

ِجّّٛخ ايٓ اِزيبصاد ثبّث ؽذ وٗ ايبٌذ گيالْ ٚاجذ يه ؽٙش ِشوضي گشدد .دس
ايٓ دٚسٖ (لشْ ٔٛصدُ٘) ّذح صيبدي اصجٙبٔگشداْ پي دسپي ثٗ دٔجبي ٚصساي ِخزبس
سا٘ي ايشاْ ؽذٔذ.
عيّبدبٔي سا وٗ دس ّقش لبجبس اص ايشاْ ديذْ وشدٔذِ ،ي رٛاْ ثٗ چٕذ گش ٖٚىجمٗ
ثٕذي وشد:

هؼكَِٗ

٘يئذ ٘بي َٔبِي ،عيبعي ،رٛسيغزيٍّّ ،ي ،ثبصسگبٔيِ ،ز٘جي ،پضؽىي ،فٕي ٚ
غيشٖ .ثٕبثشايٓ لشْ ٔٛصدُ٘ ّقش ٘ج َٛغبسرگشاْ ِْشفي ؽذٖ  ٚآثبس ِذمميٓ ٚ
عفشٔبِٗ ٘بي عيّبدبْ وٗ دس ّٙذ لبجبسيٗ ثٗ ايشاْ آِذٖ أذ ،ثٙزشيٓ گٛاٖ ِ ٚؤيذ
ايٓ ٚالْيذ اعذ  ٚدٌيً ايٓ اِش آگب٘ي اسٚپبييبْ  ٚرغٙيالد دس اِش ِغبفشد ٘ب،
ِقبدف ثب ّقش لبجبس ،ثٛدٖ اعذ.
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پٖ ًَؿت ّا:
 .1ادّذوزبثي ،عشصِيٓ ِيشصاوٛچه خبْ :پژ٘ٚؾي دسثبسح گيالْ صِيٓ  ٚربسيخ اجزّبّي ٚ
الزقبدي آْ رٙشاْ ،1362 ،فـ . 82-84
.ٖ .2ي .ساثيٕٚ ، ٛاليبد داساٌّشص ايشاْ  :گيالْ  ،رشجّخ جْفش خّبِي صادٖ  ،سؽذ  ،ىبّزي ،
، 1374فـ 7.-12
ٔ .3بفش َّيّي د ٚثخؾشي  ،ربسيخ رذٛالد اجزّبّي _ الزقبدي گيالْ ( ٔگب٘ي ٔ ،) ٛسؽذ
گيٍىبْ ،1381 ،فـ ٚ 71-79اص 289.-291
 .4وشيُ وؾبٚسص ،گيالْ ،رٙشاْ :أزؾبساد اثٓ عيٕب ،2535 ،ؿ 78.
٘ .5ـ  .ي .ساثيّٕ٘ ،ٛبْ ،ؿ 71.
٘ .6ـ  .ي .ساثيّٕ٘ ،ٛبْ ،ؿ 30.
 .7اٌىغبٔذسخٛدٚرو ،ٛربسيخ گيالْ،رشجّخ ِذّّذٍّي گيٍه ،ثي رب ،ثي جب ،ثي ٔب ،فـ . 1-13
ٔ .8بفش َّيّي دٚثخؾشيّ٘ ،بْ ،فـ 75.-79ٚ291-292
 .9اثٛاٌمبعُ ىب٘شي ،ايشاْ اص َٔش ثيگبٔگبٌْٕ ،ذْ ،ؽْجخ فبسعي ثٕگبٖ ساديٛي أگٍغزبْ (ساديٛي
ٌٕذْ) ،چبپ ٌٕذْ ،1344 ،فـ 2.-3
 .10سمب ؽْجبٔي ،ربسيخ اجزّبّي ايشاْ (دس ّقش افؾبسيٗ) ،رٙشاْ ،چبپ خٛؽٗ ،جٍذ اّٚي،
 ،1365ؿ47.
ّ .11جذاٌىشيُ گٍؾٕي ،آثبسي اص ايشأگشداْ گيبٖ ؽٕبطِ ،جّّٛخ ِمبالد گيالْ ِب ،فقً ٔبِٗ
عيبعي ،ادثي ،فشٕ٘گي ،سؽذ  ،رٛوًّ ،ؽّبسح اّٚي ،صِغزبْ  ،1379فـ 32.ٚ30ٚ28-29
٘ ،- ،- .12فزٗ ٔبِخ گيالْ ِب ،اٌّٚيٓ وٕغٛي أگٍيظ دس سؽذ ،ؽّبسح اّٚي 9 ،دي ِبٖ 1359.
 .13اٌىغبٔذس خٛدرو ،ٛعشصِيٓ گيالْ ،رشجّخ عيشٚط عٙبِي ،رٙشاْ :پيبَ

ِ ،1354مذِخ

وزبة،
 .14فشيذ ْٚآدِيّذ ،اِيشوجيش  ٚايشاْ ،رٙشاْ :خٛاسصِي ،عبي  ،1348ؿ 358.
 .15ثٍُِٙش ،عفشٔبِخ جغشافيبي گيالْ ِ ٚبصٔذساْ ،ثٗ وٛؽؼ َ -پ ،جىزبجي ،ال٘يجبْ ،
أزؾبساد گيً ،1357 ،فـ 10-11
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 .16ؽٕٙبص ثيگي ثشٚجٕي ،سؽذ ؽٙش ثبساْ ،رٙشاْ ،أزؾبساد گ٘ٛش َِٕ ،1383 ،َٛؿ 207.
 .17گشيگٛسي ٍِگٔٛف ،عفشٔبِخ ايشاْ  ٚسٚعيٗ ٔٛادي ؽّبي ايشاْ ،ثٗ وٛؽؼ ِذّّذگٍجٓ،
فشاِشص ىبٌجي ،رشجّخ پيشط ،رٙشاْ ،دٔيبي وزبة ،1363 ،فـ . 83-86ٚ18-20
 .18چبسٌض فشأغيظ ِىٕضي ،اٌّٚيٓ وٕغٛي أگٍيظ دس سؽذ ،عفشٔبِخ ؽّبي اص عفش ِبصٔذساْ ٚ
اعزشآثبدِ ،زشجُ ِٕقٛسح ارذبديٗ (َٔبَ ِبفي) ،رٙشاْ ،گغزشٖ ،1359 ،فـ . 8 ٚ 13
ِ .19ىٕضي رب عبي  .َ 1860دس آْ ؽٙش ِغىٓ داؽذ وٕغٌٛگشي أگٍيظ دس سؽذ ٚالِ دس
ِذٍخ اعىٕذسآثبد خيبثبْ ثيغز ْٛفٍْي دذٚد

 90عبي دايش ثٛد  ٚعشأجبَ دس عبي

1951

َ٘ 1330/.ـ .ػ .دس صِبْ دىِٛذ دوزش ِقذق ثشچيذٖ ؽذ .ثشاي اىالُ ثيؾزش س  .ن :
ّجذاٌىشيُ گٍؾٕي « اٌّٚيٓ وٕغٛي أگٍيظ دس سؽذ» ِجّّٛخ ِمبالد گيالْ ِب ،سؽذ :چبپ
فشدٚعي ،فٕذٚق پغزي  ،383عبي اّٚي ،ؽّبسح  2 ،3دي ِبٖ  ،1359فـ 1.ٚ4
 .20چبسٌض فشأغيظ ِىٕضي ّ٘ ،بْ  ،فـ . 8 ٚ 13
 .21ؽٕٙبص ثيگي ثشٚجٕيّ٘ ،بْ وزبة ،ؿ 71.ٚ13-15
 .22ؽٕٙبص ثيگي ثشٚجٕيّ٘ ،بْ  ،ؿ 21.
ِ .23بداَ وبسالعشٔب ،عفشٔبِخ ِبداَ وبسالعشٔب ،رشجّخ غالِشمب عّيْي ،رٙشأْ ،ؾش ٔٛس،1363 ،
يبدداؽذ ِزشجُ ،ؿ ِ 7مذِخ وزبة.
ِ .24بداَ وبسالعشٔبّ٘ ،بْ  ،فـ 211._ 234
 .25ط .ج .د .ثٕجبِيٓ ،ايشاْ  ٚايشٔيبْ (ّقش ٔبفشاٌذيٓ ؽبٖ) رشجّخ ِٕٙذط ِذّّذدغيٓ
وشدثچٗ، ،رٙشاْ ،چبپخبٔخ ٍّّي ،1363 ،فـ ِ( 8ٚ23ٚ29مذِخ وزبة).
 .26جشج ٌشد وشصْ ،ايشاْ  ٚلنيّخ ايشاْ ،رشجّخ غالٍِْي ٚديذ ِبصٔذسأي ،رٙشأْ ،ؾش وزبة،
جٍذ اّٚي ،1349 ،فـ . 60-64 ٚ 3-6
٘ .27ـ  .ي .ساثيّٕ٘ ،ٛبْ ،فـ . 7-10
ٌ .28شد وشصّْ٘ ،بْ  ،ج  ،1فـ . 65-486-487
 .29ؽٕٙبص ثيگي ثشٚجٕيّ٘ ،بْ  ،فـ .243-244
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 - 19وبسالعشٔبِ ،بداَ ،عفشٔبِخ ِبداَ وبسالعشٔب ،رشجّخ غالِشمب عّيْي( ،رٙشأْ :ؾش ٔٛس،
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