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چکیده

ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي زض ٟٔطٔب1350 ٜـ .ثطٌعاض قس .ثحج انّي ايٗ ٔمبِ٘ ٝبؽط
ث ٝچطايي ثطٌعاضي ايٗ ركٗٞب اظ ؾٛي حىٔٛت پّٟٛي اؾت .زض ايٗ ٔٛضز فُّ ٔرتّفي ضا ٔي-
تٛاٖ ثطضؾي وطز :ثبؾتبٌٖطايي ٘ ٚبؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت ٔحّٕسضضب قب ،ٜوؿت ٔكطٚفيت ثطاي
حىٔٛت اظ عطيك پي٘ٛس ثب ٌصقت ،ٝاؾالْظزايي اظ فط ًٙٞايطا٘ي ،غطةٌطايي ،وؿت ٚرٟٝي
ثيٗإِّّي ثطاي حىٔٛتٟ٘ ،بزي ٝٙوطزٖ ٘ؾبْ قبٙٞكبٞي زض ايطاٖ ،اضضبي حؽ ذٛزثعضيثيٙي
قبٔ ،ٜقطفي ايطاٖ و ٚ ٟٗايطاٖ ٘ ٛث ٝرٟب٘يبٖ ،ايزبز ٌ ٚؿتطـ ٔٙبؾجبت ثيٗإِّّي ،تزّيُ اظ
وٛضٚـ وجيط ،تٛؾقٝي ٌطزقٍطي  ٚؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ذبضري زض ايطاٖ ،ض٘ؿب٘ؽ  ٚتِّٛس
زٚثبضٜي وكٛض تجييٗ ٔيٌطز٘س .ضٚـ پػٞٚكي ايٗ ٔمبِ ٝتٛنيفي -تحّيّي اؾت  ٚاظ قيٜٛي
وتبثرب٘ٝاي ثطاي ٌطزآٚضي اعالفبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ٚاغٌبٖ وّيسي :ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي٘ ،بؾي٘ٛبِيؿٓ ،حىٔٛت پّٟٛئ ،حّٕسضضب قب،ٜ
ثبؾتبٌٖطايي ٔ ٚكطٚفيت.
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عطح ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي اثتسا زض ؾبَ  1337ـ .اظ ؾٛي قزبؿاِسيٗ
قفبٔ ،قب ٖٚفطٍٙٞي زضثبض قبٙٞكبٞي ٔغطح قس .زض ايٗ تبضيد و ٝتٟٙب پٙذ ؾبَ اظ ضٚيساز وٛزتبي
ٔ 28طزاز ٔيٌصقت ،ثٚ ٝالـ قب ٜوٕبوبٖ ؾؿتي  ٚثي حجبتي ضغيٕف ضا زض ؾبَٞبي ٘رؿتٚظيطي
زوتط ٔهسق اظ يبز ٘جطز ٜثٛز؛ ِصا ثب عطح ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ٔٛافمت وطز ثب ايٗ أيس وٝ
اظ ايٗ عطيك ثتٛا٘س ثٍٕٞ ٝبٖ يبزآٚض قٛز و ٝآييٗ  ٚؾٙت قبٙٞكبٞي ،آييٗ ٕٞيكٍي ايطاٖظٔيٗ
ثٛز ٚ ٜذٛاٞس ثٛز .ثٌٕ ٝبٖ ا ٚتحمك ايٗ عطح ٔيتٛا٘ؿت تب حسٚز ظيبزي اؾتحىبْ ٞطچ ٝثيكتط
حىٔٛت ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس.
ثب تهٛيت عطح ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي تٛؾظ ٔحّٕسضضب قب ،ٜتٕبٔي
ٚاثؿتٍبٖ ضغيٓ پّٟٛي زض نسز ا٘زبْ ايٗ عطح ثطآٔس٘س .آٖٞب تٕبْ تالـ ذٛز ضا ثطاي تحمك
ضؤيبي قبٙٞكب ٜث ٝوبض ٌطفتٙسٟ٘ .بزٞب ،ؾبظٔبٖٞب ٚ ٚظاضترب٘ٞٝبي زِٚتي  ٚؾبيط اضٌبٖٞبي ٔطثٛعٝ
اظ زضثبض ٌطفت ٝتب وٛچىتطيٗ فض ٛزِٚتي ،زض ايٗ وبض ثٔ ٝكبضوت  ٚتالـ پطزاذت ٚ ٝقٛضاٞبي
ٔرتّفي زض ايٗ ظٔي ٝٙتكىيُ قس .ثب ٚرٛز ايٗ و ٝركٗٞبي ٔصوٛض لطاض ثٛز زض ؾبَ  1340ـ.
ثطٌعاض قٛز ،پؽ اظ چٙسيٗ ثبض ث ٝتقٛيك افتبزٖ ،ؾطا٘زبْ زض ؾبَ  1350ـ .ث ٝارطا زضآٔس ٚ
ضؤيبي قب ٜثب زفٛت اظ ثؿيبضي اظ ؾطاٖ  ٚضٞجطاٖ وكٛضٞب ٔحمك ٌطزيس.
چطا ركٗٞبي  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي ثطٌعاض قس؟ ٞسف قب ٚ ٜزؾتا٘سضوبضاٖ ٔ ٚزطيبٖ
ايٗ ركٗٞب اظ ثطٌعاضي آٖ چ ٝثٛز؟ چ ٝاٍ٘يعٜٞبيي ؾجت قس تب ثيف اظ ؾيعز ٜؾبَ فىط ثطٌعاضي
ايٗ ركٗٞب ش ٗٞقب ٚ ٜثعضٌبٖ فطٍٙٞي ،ؾيبؾي  ٚالتهبزي حىٔٛت پّٟٛي ضا ث ٝذٛز ٔكغَٛ
زاضز؟ انٛالً چ٘ ٝيبظي ث ٝثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝثٛز؟ آيب اٞساف ايٗ ركٗٞب نطفبً ثٝ
زاذُ وكٛض  ٚأٛض آٖ ٔطثٛط ٔيقس يب ايٙى ٝثقس رٟب٘ي آٖ ٘يع ثطاي حىٔٛت پّٟٛي ٔٚ ٟٓ
حيبتي ثٛز؟ زض ٔيبٖ اٞساف ٔٛضز ٘ؾط ثطاي حىٔٛت ،وساْ ٞسف اظ ٟٓٔ ٕٝٞتط  ٚحيبتيتط ثٛز؟
ؾإاالت فٛق  ٚچٙسيٗ  ٚچٙس ؾإاَ زيٍط ثب ٕٞيٗ ٔضٕ ٖٛو ٝاؾجبة  ٚفُّ  ٚاٍ٘يعٜي ثطٌعاضي
ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝچ ٝثٛزٔ ،ؿئّٝاي اؾت و ٝزض ايٗ ٔمبِٛٔ ٝضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز.
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يىي اظ ٟٔٓتطيٗ اٞساف  ٚاٍ٘يعٜٞبي ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي حطوت زض ٔؿيط
ثبؾتبٌٖطايي  ٚايطاٌٖطايي ثٛز و ٝاظ ؾبَٞب پيف اظ ايٗ قطٚؿ قس ٚ ٜزض فهط پّٟٛي ٌؿتطـ
چكٌٓيطي پيسا وطز ٜثٛز .ؽٟٛض ثبؾتبٌٖطايي آضيبيي زض لطٖ ٘ٛظزٌ ٚ ٓٞؿتطـ آٖ زض زٚضٜي پّٟٛي
اضتجبط تٍٙبتٍٙي ثب ٞسفٞبي اؾتقٕبضي ثطيتب٘يب زض ٙٞس  ٚايطاٖ زاقت ٝاؾت .ضيچبضز وبتٓ ٔقتمس اؾت
و ٝپيسايف ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ايطا٘ي ثيف اظ ٞط چيع ث ٝفّّت ذكٓ  ٚتحميط ٘بقي اظ ٘فٛش  ٚپيكطٚي
التهبزي ثيٍبٍ٘بٖ(اٍّ٘يؿيٞب  ٚضٚؼٞب) زض ايطاٖ ثٛز .زض ٚالـ ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ايطا٘ي ضا پيبٔس ضلبثتٞبي
التهبزي ايٗ ز ٚوكٛض زض ايطاٖ ٔيزا٘س(.وبتٓ :1378 ،ل)196
ثقس اظ ر ًٙا َٚرٟب٘ي ،زض ازأٝي تغييطات فٕسٜي ٘ؾبْ رٟب٘ي  ٚؾمٛط أپطاتٛضيٞب  ٚؽٟٛض
زِٚتٞبي رسيس و ٝذٛاؾتبض اؾتمالَ ثيكتطي ثٛز٘سّٔ ،يٌطايي ثٚ ٝيػ ٜزض ٔيبٖ وكٛضٞبي رٟبٖ ؾْٛ
٘ضذ ٌطفت.
زض ظٔبٖ ضضبذبٖ ثطاي اضد ٟ٘بزٖ ث ٝؾّٙتٞبي ّّٔي  ٚاحيبي فط ًٙٞثبؾتب٘ي السأبت ظيط نٛضت
ٌطفت -1 :تكىيُ ا٘زٕٗ آحبض ّّٔي -2ثطٌعاضي ركٗ ٞعاضٜي فطزٚؾي -3تكىيُ وب٘ ٖٛايطاٖ
ثبؾتبٖ -4ايزبز فطٍٙٞؿتبٖ ايطاٖ(.نسيك :1345 ،نم 261-201؛ ٘ ٚيع ض.ن :ضٚؾتبيي)1385 ،
رالَ آَ احٕس زض وتبة «زض ذسٔت  ٚذيب٘ت ضٚقٙفىطاٖ» اٚضبؿ ظٔب٘ٝي ضضبقب ٜضا زض ثبة ٌطايف
ضغيٓ ث ٝثبؾتبٍ٘طايي ايٌٗ ٝ٘ٛتٛضيح ٔيزٞس« :وٓذ٘ٛي ضٚقٙفىطي  1299تب  :1320ظضتكتيثبظي! ...
زض آٖ زٚض ٜي ثيؿت ؾبِ ٝاظ ازثيبت ٌطفت ٝتب ٔقٕبضي  ٚاظ ٔسضؾٌ ٝطفت ٝتب زا٘كٍبٔ ٕٝٞ ،ٜكغَٛ
ظضتكيثبظي ٞ ٚربٔٙكيثبظيا٘س(».آَ احٕس :1372 ،نم  .)397-396رالَ زض ازأ ٝتصوط ٔيزٞس
وٞ ٝسف وٛثيسٖ اؾالْ ثٛز  ٚيبزآٚض ٔيقٛز و ٝفمظ ٌطايف ث ٝثبؾتبٍ٘طايي نطف رٛاة
ٕ٘يزٞسٕٞ(.بٖ ،ل .)400
زض زٝٞي  1340ـ .ثحج زضثبضٜي فط ًٙٞثٔٛي ثطاي ضٚقٙفىطاٖ ٔقتطو ايطا٘ي يىي اظ
قيٞ ٜٛبي اثطاظ ٔربِفت ثب ٘فؽ حىٔٛت ٚلت  ٚاٞساف  ٚؾيبؾتٞبي آٖ قس .ثب ضٚاد ٌفتٕبٖ
فط ًٙٞثٔٛي زض ٔيبٖ ضٚقٙفىطاٖ ايطاٖ ،تهٕيٌٓيطاٖ زِٚتي ٘يع ث ٝتسضيذ ؾيبؾت فطٍٙٞي تبظٜاي ضا
ؤ ٝقغٛف ث ٝاحيبء ٘ ٚكط زؾتبٚضزٞبي فط ًٙٞثٔٛي وكٛض ثٛزٔ ،جٙب لطاض زاز٘س٘(.جٛي:1380 ،
ل.)274
ٔحّٕسضضب پّٟٛي زض وتبة «پبؾد ث ٝتبضيد» زض ثبة ٌطايفٞبي ثبؾتبٌٖطايي حىٔٛت ذٛز
ٔيٌٛيس٘ « :رؿتيٗ وٛقف ٔب حفؼ  ٚنيب٘ت ٙٞطٞبي ؾّٙتي  ٚثبؾتب٘ي ايطاٖ  ٚتزسيس حيبت آٖٞب
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ثٛز ...ايزبز وتبثرب٘ٞٝبي ٔتقسزٔ ،إؾؿبت تحميمبتي  ٚآٔٛظقيٛٔ ،ظٜٞب ،فطٍٙٞؿطاٞب ،ثطپبيي
ركٛٙاضٜٞب  ٕٝٞ ...ٚثط ارطاي ايٗ انُ تىي ٝزاقت .ثؿيبضي اظ ٔطزْ ايطاٖ تهٛض ٔيوطز٘س وٞ ٝط چٝ
ثٌ ٝصقتٔ ٝتقّّك اؾت ،ؤ ٚ ٟٝٙربِف تطلّي  ٚحتّي اضتزبفي اؾت .ايٗ ثبٚضٛ٘ ،في ثيافتٙبيي ثٝ
فط ٚ ًٙٞؾّٙت ٌٝ٘ٛ ٚاي غطةٌطايي افطاعي زض ثقضي ٌطٜٞٚبي ارتٕبفي ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜثٛز.
ٔجبضظ ٜثب ايٗ عطظ فىط ثطاي ٔب اظ إٞيت ذبل ثطذٛضزاض ثٛز(».پّٟٛي :1371 ،ل .)188
ٔحّٕسضضب قب ٜزض وتبة «ٔأٔٛضيت ثطاي ٚع »ٓٙث ٝتقطيف ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت ٔيپطزاظز ٔ ٚيٌٛيس:
« ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت ث ٝفىط ٔٗ فجبضت اظ ضٚيسازي اؾت و ٝحساوخط اؾتمالَ ؾيبؾي  ٚالتهبزي وكٛض
ضا ث ٝعٛضي و ٝثب ٔٙبفـ آٖ وكٛض ٔٛافك ثبقس ،تأٔيٗ ٕ٘بيسٚ ».ي زض تٛضيح تقطيف ذٛز ٔيٌٛيس:
«٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت ٔفٌٛ ْٟٛقٌٝيطي  ٚرسايي ٘جٛز  ٚثس ٖٚتٛر ٝث ٝأيبَ  ٚؾيبؾتٞبي وكٛضٞبي
زيٍط ٞط لطاضزازي و ٝث٘ ٝفـ وكٛض ٔب ثبقس ٔٙقمس ٔيؾبظيٓ(».پّٟٛي :1353 ،لٔ .)231حّٕسضضبقبٜ
زض وتبةٞبي ذٛز (ث ٝرع پبؾد ث ٝتبضيد!) ز ٚانُ ايطا٘يٌطي  ٚقبٜپطؾتي ضا اؾبؼ ضٚيىطز
ايطاٌٖطايي تّمّي ٔيٕ٘بيس .حىٔٛت پّٟٛي زض ٌطايف ث ٝايطاٌٖطايي ث ٝافطاطٌطايي ضؾيس ...ثطٌعاضي
ركٗ زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبِ ٝزض ٕٞيٗ رٟت ثٛز(.اوجطي ٔقّٓ :1380 ،ل.)125
ٔحّٕسضضب قب ٜث ٝآ٘چ ٝآَ احٕس «ٔبِيرِٛيبي افتربض ثٌ ٝصقتٔ »ٝيذٛا٘سٔ ،جتال قس ٜثٛز .تجّيغبت
ثبؾتبٌٖطايي قسّت ٌطفت .ضازي ٛتٟطاٖ ٞط ضٚظ ثب اققبضي اظ فطزٚؾي ثط٘بٔٞٝبي ذٛز ضا پرف ٔي-
وطز .وتبةٞبي زضؾي زثؿتبٖ ٔحّٕسضضب قب ٜضا رب٘كيٗ قبٞبٖ ايطاٖ ثبؾتبٖ ٔيذٛا٘س وٚ ٝفبزاضي
ثيچ ٚ ٖٛچطايي اظ ضفبيب ٔيعّجيس٘س .ايطا٘يٞب ثبض زيٍط ٔخُ ظٔبٖ ضضب قب ٜاظ ِحبػ ؾيبؾي ٔهّحت
زيس٘س و ٝفطظ٘سا٘كبٖ ضا ث٘ ٝبْٞبيي و ٝث ٝظٔبٖ ٔبزٞب  ٚپبضؼٞب ٔيضؾيس ـ زاضيٛـ ،وٛضٚـ،
رٕكيس ،قبٞپٛض  ٚذؿط ٚـ ثٙبٔٙسٔ(.ه وي :1380 ،نم  .)240-238قب ٜتالـ ٔيوطز و ٝايطاٖ
لجُ اظ اؾالْ ضا ث ٝفٛٙاٖ زاض٘سٜي ثٟتطيٗ تٕسٖ  ٚفطًٞٙٞب «چ ٝزض انٔ َٛصٞجي  ٚفّؿفي ايطاٖ وٟٗ
 ٚچ ٝزض آييٗ وكٛضزاضي قبٙٞكبٞي» ٔقطفي وٙس(.حؿيٙيبٖ ،ل.)2
زض ٚالـ قب ٜانطاض فزيجي زاقت و ٝثٕٝٞ ٝي ٔسفٛيٗ ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝثمجٛال٘س وٝ
ثطٌعاضي ايٗ ٔطاؾٓ ٘كب٘ي اؾت ثط تزسيس حيبت ايطاٖ ٔ ٚفٟٔٛي ٘ساضز رع حطاؾت اظ ٔيطاث
أپطاعٛضي فٟس ٞربٔٙكي ...قب ٜث ٝلسضي زض اٞٚبْ  ٚذيبالت ايطاٖ ثبؾتبٖ ثٛز و ٝزض ٔهبحجٝاـ ثب
وبضا٘زي( ٝضٚظ٘بٍٔ٘ٝبض ٙٞسي) ٌفت :أطٚظ ؾطظٔيٗ ثبؾتب٘ي ايطاٖ ؤ ٝبزض تٕسٖٞبؾت  ٚاِٚيٗ
أپطاعٛضي ضا زض رٟبٖ تأؾيؽ وطز ٜقبٞس تِّٛس زٚثبض ٜتٕسٖ زضذكبٖ ذٛيف اؾت  ٚا٘مالة ؾفيس ٔب
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 ٓٞضيك ٝزض ٕٞبٖ ا٘مالة زاضز و 2500 ٝؾبَ پيف تٛؾظ وٛضٚـ ثٚ ٝرٛز آٔس(.ثعْ اٞطيٕٗ:1377 ،
ل.)198
زض ايٗ ٔيبٖ ثبيس زا٘ؿت و ٝثؿيبضي اظ رٛا٘بٖ ضٚقٙفىط ،چ ٖٛقطيقتي ،آٖ ٘ٛؿ ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ضا وٝ
ث ٝايطاٖ پيف اظ اؾالْ ،ث ٝذهٛل ؾّغٙت ثبؾتب٘ي ،قى ٜٛقبٙٞكبٞي  ٚاؾبعيط ٘ػازي ضٔ ٚيوطز،
ٔطزٚز ٔيزا٘ؿتٙس؛ ثسيٗ ؾجت و ٝزض ٔيبٖ تٛزٜٞبي ٔطزْ ضيك٘ ٝساقت  ٚثطاي اٞساف ؾيبؾي اظ ؾٛي
حىٔٛت ث ٝذسٔت ٌطفت ٝقس ٜثٛز(.آثطاٞبٔيبٖ :1380 ،ل .)435زض ٚالـ قب ٜيه ّّٔيٌطاي نبزق
٘جٛز  ٚث ٝفّّت ٚاثؿتٍي ث ٝآٔطيىب ٘تٛا٘ؿت ذٛز ضا حبفؼ ٔٙحهط ث ٝفطز ٔكطٚفيت ّٔي ثٔ ٝطزْ
ثمجٛال٘سٔ(.طفكي :1385 ،ل .)36ث ٝفجبضت زيٍط ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ز ٚزٝٞي پبيب٘ي فهط پّٟٛي ٔب٘ٙس
٘بؾي٘ٛبِيؿٓ زٚضٜي ضضبذبٖ ٕ٘بيٙسٜي «٘بؾي٘ٛبِيؿٓ تزسزٌطا» ثٛز  ٚزض ٚالـ ٔب٘ٙس فبنّٝي ؾمٛط
ضضبقب ٜتب وٛزتبي ٔ 28طزاز  1332ـ ٕ٘بيٙسٜي «٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ضس اؾتقٕبضي» لّٕساز ٕ٘يقس؛ ثّىٝ
زٚضٜي ز ْٚتزسزٌطايي آٔطا٘ ٝثٛز .ثٙبثطايٗ ٕ٘يتٛا٘ؿت اظ ؾٛي تٛزٜي ٔطزْ ثب پبؾري ٔخجت ضٚثطٚ
قٛز .ثب ٚرٛز ايٗ تجّيغبت الظْ زض ثبة ٌؿتطـ فط ًٙٞثبؾتب٘ي نٛضت ٔيٌطفت و ٝچٙب٘ى ٝذبعط
٘كبٖ ٌطزيس ،ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝاظ ثعضٌتطيٗ ايٗ تجّيغبت ثٛز.
 .0كسة هشزٍعيت تزاي رصين اس طزيق پيًَد تا گذشتِ

ٔٙبثـ ٔرتّف يىي اظ اٍ٘يعٜٞبي انّي ضغيٓ پّٟٛي ضا اظ ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِٝي
قبٙٞكبٞي ،وؿت ٔكطٚفيت ثطاي حىٔٛت ذٛيف اظ عطيك پي٘ٛس ثب ٌصقت ٝشوط وطزٜا٘س .زض ٚالـ
ايٌٗ ٝ٘ٛثيبٖ قس ٜاؾت و ٝحىٔٛت پّٟٛي ثب ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي لهس
ايزبز پّي ٔيبٖ حبَ ٌ ٚصقتٝي پطافتربض ثبؾتب٘ي ضا زاقت تب اظ ايٗ عطيك ثٔ ٝكطٚفيت الظْ ثطاي
ازأ ٝي حيبت ذٛز زؾت يبثس .أب ؾإاَ ايٙزبؾت و ٝآيب ضغيٓ پّٟٛي ز ْٚثس ٖٚايزبز اضتجبط ٔيبٖ
حبَ ٌ ٚصقتٔ ،ٝكطٚفيت الظْ ضا رٟت تسا ْٚحيبت ذٛيف ٕ٘يزاقت؟ لغقبً وٛزتبي ٔ 28طزاز
 1332ـ .و ٝحىٔٛت پّٟٛي ز ض ؾبِطٚظ آٖ ث ٝذبعط ثبظٌكت ث ٝلسضت  ٚپيطٚظي ثط ٔربِفبٖ ٔطاؾٓ
ركٙي ثط پب ٔيوطز ،يىي اظ فٛأّي ثٛز و ٝثبفج وبٞف ٔكطٚفيت ضغيٓ قس ٜثٛز .وٛزتبيي و ٝپؽ
اظ آٖ ،ا٘ؿساز ؾيبؾي زضاظٔستي ثٚ ٝرٛز آٔس ،اظ ش ٗٞايطا٘يبٖ آظازيذٛا ٜپبن ٘كس ٜثٛز .ثٌٝ٘ٛ ٝاي وٝ
ثطذي اظ ٔحمميٗ ث ٝزِٚت ظاٞسي و ٝتٛؾظ قب ٜا٘تربة قس ٜثٛز ،فٛٙاٖ «زِٚت وٛزتب» زاز ٜثٛز٘س ٚ
ايٗ ٔؿئّ ٝاِجت ٝزض ش ٗٞتٛزٜي آظازيذٛا ٜايطا٘يبٖ ٘يع ٘مف ثؿت ٝثٛزِ .صا ضغيٓ پّٟٛي ث ٝز٘جبَ
ضاٞىبضٞبيي ثطاي وؿت ٚرٔ ٚ ٟٝكطٚفيت ٔطزٔي ّّٔ ٚي ثٛز .چطا و ٝفطاض قبّٔ ٚ ٜى ٝحطيب اظ ايطاٖ ٚ
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پبييٗ وكيسٖ ٔزؿٕٞٝبي قب ٜزض تٟطاٖ  ٚقٟطؾتبٖٞب ٚرٟٝي ّٔي ا ٚضا ث ٝقست تضقيف وطزٜ
ثٛز(.آٚضي ،ثي تب :نم.)394-393
يىي زيٍط اظ فٛأُ ٕٟٔي ضا و ٝؾجت تٛر ٝحىٔٛت پّٟٛي ثطاي وؿت ٔكطٚفيت ذٛز
ٔيزا٘ٙس٘ ،ساقتٗ انُ ٘ ٚؿت انيُ ٔحّٕسضضب قب ٜاؾت .فطيسٛٞ ٖٚيسا زض وتبة ذٛز  ٚزض ايٗ ثبة
چٙيٗ ٔيٌٛيسٔ« :حّٕسضضب قب ٜذٛز ضا ٚاضث ثط حك وٛضٚـ ثٙيبٍ٘صاض قبٙٞكبٞي ايطاٖ ٔيزا٘ؿت؛
ثطاي پي ثطزٖ ث ٝفّّت فغف فطاٚاٖ قب ٜزض احجبت ايٗ لضي ٝوبفي اؾت ٘ؾطي ثٚ ٝضـ ذب٘ٛازٌي ٚي
ثيب٘ساظيٓ  ٚثسا٘يٓ و ٝپسضـ ـ ضضبذبٖ ـ ٔٛلقي و ٝاٞ ٚفت ؾبَ ثيكتط ٘ساقت ،تبد ثط ؾط ذٛز ٟ٘بز
٘ ٚؿجف  ٓٞثٞ ٝيچ يه اظ پبزقبٞبٖ ايطاٖ ٕ٘يضؾيس ٚ ...ث ٝايٗ تطتيت ذيّي عجيقي ثٛز و ٝقبٜ
ٕٛٞاض ٜضؤيبي زاقتٗ يه انُ ٘ ٚؿت ثب فؾٕت ضا زض ش ٗٞذٛز ثپطٚضز  ٚحتّي لجُ اظ ايٙى ٝث ٝفىط
اتهبَ ذٛز ث ٝوٛضٚـ ثيبفتس ،ذب٘ٛاز ٜذٛز ضا رعء عبيفٝي «ثب٘ٚس»  -و ٝاظ عٛايف ضيكٝزاض  ٚوٟٗ
ٔبظ٘سضاٖ ٔحؿٛة ٔيقس -لّٕساز وٙس  ٚثٍٛيس و ٝپسضثعضي  ٚرسّـ ٘يع اظ «افؿطاٖ اضتف لسيٓ
ايطاٖ» ثٛزٜا٘سٛٞ(».يسا :1365 ،ل.)121
ث ٝعٛض وّي ٔيتٛاٖ تالـ ثطاي زؾتيبثي ثٔ ٝكطٚفيت ؾيبؾي  ٚرّت حٕبيتٞبي ٔطزٔي
ثيكتط ضا تب لّٛة ّّٔت ايطاٖ ٚ ٚرساٖ ّٔي ث ٝؾٛي ايٗ ٔغّت ضٌ ٖٕٛٙٞطزز ؤ ٝحّٕسضضب قبٜ
پّٟٛي ثب تٛر ٝث ٝپي٘ٛس ٘بٌؿؿتٙياي و ٝثب تبضيد پطافتربض ايطاٖ زاضز ،ثٟتطيٗ  ٚقبيؿتٝتطيٗ فطز ثطاي
ضٞجطي  ٚؾّغٙت ٔيثبقس؛ اظ ٟٔٓتطيٗ اٞساف ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي زا٘ؿت.

 .3اسالمسدايي اس فزٌّگ ايزاًي

اؾالْ ظزايي ٌ ٚطايف ث٘ ٝبؾي٘ٛبِيؿٓ ِٔٛٛز السأبت فطٍ٘يبٖ زض اوخط رٛأـ اؾالٔي ثٛز ٜاؾت .زض
حىٔٛت پّٟٛي ٘يع اؾالْظزايي ٚرٛز زاقت .اؾالْظزايي زض ايطاٖ ث ٝنٛضت ؾٛغبت فطً٘ ٔغطح ٚ
زض زٚضٜي ؾّغٙت ضضبذبٖ ث ٝعٛض فٕيمي پي ٌطفت ٝقس .انالحبت ٛ٘ ٚؾبظي فطٍٙٞي ضضبقب ٜثط
ؾٔ ٝحٛض ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ثبؾتبٌٖطا ،تزسزٌطايي ٔ ٚصٞتظزايي ٔيچطذيس .تزسزٌطايي زِٚت ٘ ٝفمظ ثب
اضظـٞبي زيٙي ثيٍب٘ ٝثٛز ،ثّى ٝثب آٖٞب ؾط ؾتيع زاقت؛ ظيطا زض افتمبز زِٚتٕطزاٖ پّٟٛي ،ايٗ
اضظـٞب عطحٞبي ٌ٘ٛطايب٘ ٝضا تٟسيس ٔيوطز٘س .ثٙبثطايٗ تفؿيط زِٚت اظ ٛٞيت ايطا٘ي ٘ ٚيع ؾقي
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زِٚت زض ا٘غجبق ايٗ ٛٞيت ثب اضظـٞبي پيف اظ اؾالْ ،فال ٜٚثط تضقيف ٔصٞت ،ايزبز ٘ٛفي
ٕٞؿب٘ي ٔيبٖ اضظـٞبي ٘ؾبْ ؾيبؾي  ٚاضظـٞبي ربٔقٝي ايطا٘ي ضا ٘يع ٞسف ٌطفت ٝثٛز(.ظضيطي،
 :1384ل .)29
آيب ض٘ٚس اؾالْظزايي اظ فط ًٙٞايطا٘ي تٛؾظ پؿط  ٚرب٘كيٗ ضضبقب٘ ٜيع تسا ْٚپيسا وطز؟ آيب ٘ٛؿ ٚ
قي ٜٛاؾالْظزايي زض فهط پّٟٛي ز ْٚثب زٚضٜي پسض يىؿبٖ ثٛز؟ انٛالً ٔحّٕسضضب قب٘ ٜيع ثٔ ٝب٘ٙس
پسض ضأ ٜربِفت  ٚضسّيت ثب ٔصٞت ضا زض پيف ٌطفت؟ چ ٝالسأبتي اظ ؾٛي ضغيٓ پّٟٛي ز ْٚزض
رٟت اؾالْظزايي اظ فط ًٙٞايطا٘ي نٛضت ٌطفت؟ آيب ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي ٘يع ثب ٕٞيٗ
ٞسف  ٚزض ضاؾتبي اؾالْظزايي اظ فط ًٙٞايطاٖ نٛضت پصيطفت؟ زض ازأ ٝؾقي ٔيقٛز ث ٝايٗ
ؾإاالت  ٚؾإاالتي اظ ايٗ لجيُ پبؾد زاز ٜقٛز.
قب ٜزض ؾرٙطا٘ي ٔٛضخ  1346/7/4ـ .زض لٓ چٙيٗ اشفبٖ زاقت« :أطٚظ ث ٝقٕب ٔيٌٛيٓ ٞيچوؽ
٘ ٝث ٝتزطث ٝ٘ ٚ ٝزض فُٕ ٕ٘يتٛا٘س ازّفب زاقت ٝثبقس و ٝثيف اظ ٔٗ ث ٝذسا٘ٚس  ٚيب ائٕٝاعٟبض ٘عزيه
اؾت ،پؽ زض فُٕ ٘يع ٞط چٕٔ ٝىٗ ثٛز زض ضا ٜذسا ا٘زبْ ثس ،ٓٞا٘زبْ زازٜاْٞ .ط حطْ ٔمسّؾي ضا
ٔيقٛز تقٕيط وطز ،تقٕيط وطزٜاْٞ .ط قجي لجُ اظ ضفتٗ ث ٝذٛاة ثب ذساي ذٛز ضاظ ٘ ٚيبظ وطزٜاْ ٚ
زفبي ذٛز ضا ذٛا٘سٜاْ٘(».زفي :1355 ،ل .)170
ٔحّٕسضضب قب ٜپّٟٛي اٌطچٔ ٝب٘ٙس پسضـ زيٗ ضا اظ ؾيبؾت رسا ٔيزا٘ؿت ٔ ٚقتمس ثٛز وٝ
ٔصٞت ٞيچ زذّي ث ٝأٛض وكٛض ٘ساضز ،أب ٔصٞت ضا ث ٝفٛٙاٖ ؾت ٖٛانّي زض ثطلطاضي ٕٞجؿتٍي ّّٔي
ا٘ىبض ٕ٘يوطز؛ اظ ايٗ ض ٚزؾت ث ٝوبضٞبي فٛاْفطيجب٘ٝاي اظ رّٕ ٝچبح  ٚا٘تكبض لطآٖ آضيبٟٔطي،
چبح ٟ٘ذاِجالغٔ ...ٚ ٝي ظز .اظ زيٍط السأبت حىٔٛت پّٟٛي زض ايٗ ثبة ٔيتٛاٖ ث ٝثطپبيي ٕ٘بيكٍبٜ
لطآٖ ايطاٖ زض وطاچي زض  16زي  ٚ 1349تأؾيؽ ٔسضؾٝي فبِي فّ ْٛلضبيي  ٚازاضي زض لٓ اقبضٜ
وطز(.زٞمبٖ ٘يطي  ٚقزبفي :1386 ،ل .)61
ٔطتضي وبقب٘ي اظ فقّبالٖ ؾيبؾي زٚضاٖ پّٟٛي زض ٔهبحجٝاي ثب ضٚظ٘بٔٝي ايّبْ زض ثبة فُّ
ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ٔ ٚصٞجي ثٛزٖ يب ٘جٛزٖ ٔحّٕسضضب قب ٜچٙيٗ ٔيٌٛيس ...« :اٍ٘يعٜٞبي
انّي  ٚوّّي فجبضت ثٛز اظٌ :طايف ث ٝثبؾتبٌٖطاييٕ٘ ،بيف ٕ٘بزٞبي ؽبٞطي لسضت ،زقٕٙي ثب اؾالْ
 ٚقئ٘ٛبت زيٙي ٔ ٚصٞجي ٔؿّٕب٘بٖ ،ربيٍعيٙي فط ًٙٞغطثي ث ٝربي فط ًٙٞاؾالٔي ...ضضبقبٚ ٜ
ٔحّٕسضضب قبٔ ٜغّمبً افتمبزي ث ٝزيٗ ٘ساقتٙس .قب ٓٞ ٜتب ربيي و ٝلسضت زاقت ،زقٕٙي ذٛزـ ضا ثب
اؾالْ افالْ ٔيوطز .اؾالْذٛاٞي ا ٚتؾبٞطي ثيف ٘جٛز ...ثطاي وؿب٘ي و ٝزض رطيبٖ حٛازث آٖ ظٔبٖ
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ثٛز٘س ،پٛقيس٘ ٜجٛز و ٝظيبضت أبوٗ ٔمسؾٔ ٝغّمبً ثطاي فٛاْفطيجي ثٛزٌٚ ،ط٘ ٝفىؽٞبيي و ٝزض ايتبِيب
اظ اٙٔ ٚتكط قس زضثبضٜي ضاثغٝاي و ٝثب ٙٞطپيكٞٝبي ايتبِيبيي زاقت٘ ،كبٖ ٔيزاز و ٝيه قرم
ٔؿّٕبٖ چٙيٗ وبضٞبيي ٕ٘يوٙس(».ضٚظ٘بٔ ٝايبْ :1384 ،ل.)4
زض زٚضٜي ٔحّٕسضضب قب ،ٜاٚضبؿ فطٍٙٞي وكٛض ثٌٝ٘ٛ ٝاي آقىبض قبٞس تمبثُ فط ًٙٞاؾالٔي ٚ
فط ًٙٞغطثي  ٚغيط اؾالٔي ثٛز .چٙب٘ى ٝزض ٘كطي ٝاٚضِٙس ٚؾٙتي ُٙزض ثبة ٚيػٌيٞبي ايطاٖ  ٚفطًٙٞ
ٔطزْ آٖ ٔيذٛا٘يٓ« :ايطاٖ وكٛضي اؾت اظ ز ٚتٕسٖ ٔتفبٚت ،اظ يه عطف ؾبذتٕبٖٞبي ثّٙس ٔ ٚسضٖ
 ٚاظ عطف زيٍط ثبظاض ٔي ثيٙيس .زض وٙبض زضيب زذتطاٖ ضا ثب ٔبيٞٛبي ز ٚتيىٔ ٚ ٝبزضقبٖ ضا ثب چبزض
ٔيثيٙيس ،ثب ٕٝٞي ايٗ تطليبت  ٕٝٞايطا٘يٞب اظ اٚضبؿ  ٚاحٛاَ ذٛز ضاضي ٘يؿتٙسٔ(».طوع اؾٙبز ا٘مالة
اؾالٔي ،ؾٙس ،ـ ثبظيبثي  ،2670وس پط٘ٚس 8 ،21176 -1ٜآثبٖ  :1350ل .)59
زض ركٗ ثعضي ترت رٕكيس ،قبٔ ٜيذٛاؾت ؾٙتٞبي ٞعاض  ٚچٟبضنس ؾبِٝي اؾالٔي ايطاٖ
ضا تحت اِكقبؿ تبضيد ثبؾتب٘ي ايطاٖ لطاض زٞس  ٚث ٝتبضيد اؾالٔي ايطاٖ ٔ ٚقتمسات ٔصٞجي ٔطزْ پكتپب
ثع٘س .زض وتبة «زيٗؾتيعي زض فهط پّٟٛي» ث٘ ٝمُ اظ فرط ضٚحب٘ي آٔس ٜاؾت و« ،ٝث ٝافتطاف ٕٝٞي
اضثبثبٖ ذبضري  ٚفٕبَ زاذّي ا( ٚقب ،)ٜاظ عطح ٔؿتٕط ٘بْ پبزقبٞبٖ لجُ اظ اؾالْ  ٚثطٌعاضي
ركٗٞبي زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي زض وٙبض لجط «وٛضٚـ» ٞسفي رع اؾالْظزايي اظ ربٔقٝي
ايطا٘ي ضا تقميت ٕ٘يوطز(».زيٗ ؾتيعي زض فهط پّٟٛي :1379 ،لٚ .)85يّيبْ قٛوطاؼ ٘يع زض وتبة
ذٛز  ٚزض ٕٞيٗ ثبة ٔيٌٛيس« :قب ٜثب ثعضٌساقت ايطاٖ ظٔبٖ وٛضٚـ  ٚزاضيٛـ ،وبٔالً  ٚفٕساً
ثركي اظ تبضيد ايطاٖ ضا و ٝثٔ ٝطاتت ٔتٙبؾجتط ثب لطٖ ثيؿتٓ ٔيالزي اؾت٘ ،بزيسٔ ٜيٌيطز :تقبِيٓ
حضطت ٔحّٕس(ل) پيبٔجط اؾالْ(».قٛوطاؼ :1374 ،ل .)44
ثٞ ٝط حبَ ثبيس زا٘ؿت و ٝاؾالْظزايي تٛؾظ حىٔٛت پّٟٛي ثب اثعاض ركٗٞبي قبٙٞكبٞي
نٛضت ٌطفتِٚ .ي ايٗ ٘ىت ٝضا ٘يع ٘جبيس فطأٛـ وٙيٓ ؤ« ٝفبؾس اذاللي ٔ ٚجبضظ ٜثب ٔؾبٞط اؾالٔي
ٕٛٞاض ٜيىي اظ فُّ اف َٛحىٔٛت پّٟٛي شوط قس ٜاؾت٘(».زفي  ٚفمي ٝحمب٘ي :1383 ،ل  .)513زض
ٚالـ حىٔٛت پّٟٛي و ٝثب ث ٝضا ٜا٘ساذتٗ ركٗٞبي  2500قبٙٞكبٞي ٔيوٛقيس زؾتبٚيعي ثطاي
ايزبز ٚحست ّّٔي ٘ ٚيع ٔكطٚفيت ثركيسٖ ث ٝحىٔٛت ٔتعِعَ ذٛز پسيس آٚضز ،زض ايٗ ضا ٜچٙساٖ
ٔٛفك ٘كس؛ ظيطا زؾتيبثي ثٚ ٝحست ّّٔي ثس ٖٚتٛر ٝث ٝذٛاؾتٞب  ٚآضٔبٖٞبي ٞط يه اظ ٌطٜٞٚبي
تكىيُزٙٞسٜي وكٛض ٔيؿط ٘رٛاٞس ثٛز.
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غطةٌطايي ٔم ِٝٛاي ٘يؿت و ٝاثتسا حىٔٛت پّٟٛي ث ٝآٖ ضٚي آٚضز ٜثبقس .أب ثب ضٚي وبض آٔسٖ
ؾّؿّ ٝپّٟٛي تٛؾظ ضضبقب ٜزض ؾبَ  1304ـ .غطةٌطايي ثب ؾطفتي ثٔ ٝطاتت ثيكتط اظ زٚضٜي
لبربض  ٚپيف اظ آٖ پي ٌطفت ٝقس .ايزبز آٔٛظـٌبٜٞب ث ٝؾجه وكٛضٞبي غطثي ،ايزبز زازٌؿتطي
٘ٛيٗ ،وكف حزبة اظ ظ٘بٖ  ٕٝٞ ...ٚزض ضاؾتبي غطثي وطزٖ وكٛض نٛضت پصيطفت .ضضبذبٖ زض ايٗ
ثبة تحت تأحيط السأبت آتبتٛضن زض تطوي٘ ٝيع لطاض ٌطفت ٝثٛز.
ٔحّٕسضضب قب ٜپؽ اظ ضٚي وبض آٔسٖ ضا ٜپسض ضا ز٘جبَ وطز .ا ٚثٚ ٝيػ ٜپؽ اظ وٛزتبي ٔ 28طزاز
 1332ـ .زؾت ز َٚتبدثرف ذٛز ثٚ ٝيػ ٜآٔطيىب ضا زض أٛض وكٛض ثبظ ٌصاقت ٘ ٚؿجت ث ٝغطة
ٔكتبق تط قس  ٚضؾٕبً افالْ وطز و ٝغطثي وطزٖ وكٛض آضٔبٖ ٔبؾت ٙٔ ٚبفـ ايطاٖ زض اتحّبز ثب غطة ثٝ
ثٟتطيٗ ٚر ٝتأٔيٗ ٔيقٛز .فرط ضٚحب٘ي ،زض وتبة ذٛز زيسٌبٜٞب  ٚضٚحيبت قب ٜضا چٙيٗ تطؾيٓ
وطز ٜاؾت« :ايطاٖ زض ش ٗٞقب ٜثركي اظ تٕسٖ غطة ث ٝقٕبض ٔيضفت و ٝزض ٘تيزٝي يه تغييط
رغطافيبيي ،اظ ٕٞتبيبٖ ذٛز رسا قس ٜاؾتٙٔ .ؾٛض قب ٜاظ تٕسٖ ثعضئ ،ؿئّٝي اضتمبي ؾغح ظ٘سٌي
ٔبزي ٔطزْ ايطاٖ ٘جٛز ٚ ٜايٗ انغالح ثب يه ٔف ْٟٛضٚا٘كٙبؾي لٛي ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت  ٚآٖ ايٙى،ٝ
ايطا٘يبٖ ثبيس اظ ضا ٚ ٜضٚـ ظ٘سٌي ؾٙتّي اؾالٔي ظزٚز ٜق٘ٛس  ٚزض رٟت تٕسٖ اضٚپبي غطثي ٌبْ
ثطزاض٘س(».ضٚحب٘ي :1370 ،نم .)107-106
انٛالً يىي اظ ضٚـٞبي ٔحّٕسضضب قب ٜزض ضا ٜضؾيسٖ ث ٝايٗ ٞسف يقٙي اؾالْظزايي  ٚزض پي آٖ
غطةٌطايي ،ثطپبيي ركٗٞب ،ركٛٙاضٜٞبٕ٘ ،بيفٞبي ذيبثب٘ي ّّٟٞٝٞ ٚب ٞ ٚيبٞٛٞبي لالثي  ٚلبِجي
ثٛز و ٝزض ٞط ؾبَ چٙسيٗ ثبض ثطٌعاض ٔيقس  ٚثب ثطپبيي ايٌٗٔ ٝ٘ٛطاؾٓٞب ٘ ٝتٟٙب زأٝٙي فؿبز  ٚثيثٙس
 ٚثبضيٞب ضا زض ٔيبٖ رٛا٘بٖ وكٛض ٌؿتطـ ٔيزاز ،ثّى ٝچٟطٜي پػٔطزٌ ٚ ٜطؾٝٙي ارتٕبؿ ضا ثب
ؾطذبة  ٚؾفيسآة پطٔبي ٝاظ ايٗ ركٗٞب  ٚركٛٙاضٜٞب آضايف ٔيزاز  ٚتيطٜثرتي٘ ،بزاضي ،ثيىبضي ٚ
ثيچبضٌيٞب ضا زض پكت پطزٜٞبي ضٍ٘يٗ  ٚآشيٗثٙسيٞبي ؾبذتٍي  ٚزضٚغيٗ پٛقيسٔ ٜيزاقت.
آ٘ت٘ٛي پبضؾ٘ٛع زض ايٗ ثبة ٔيٌٛيس« :زيسٌبٜٞبي قب ٜو ٝثٛٔ ٝرت آٖ ٔيذٛاؾت ايطاٖ ربي
ذٛز ضا ث ٝفٛٙاٖ يه وكٛض غطثي (نٙقتئ ،متسضٔ ،ؿتمُ) زض رٟبٖ ثبظ وٙس ث ٝؾجت تقبضو ثب اؾالْ
زض تٛزٞ ٜبي ٔطزْ ٔؿّٕبٖ  ٚرطيبٖ ٔصٞجي آ٘بٖ ؤ ٝربِف ضغيٓ ثٛز٘س ،تأحيط ٘بٔغّٛة  ٚفٕيك ثط
ربي ٌصاقت(».پبضؾ٘ٛع :1363 ،ل  .)52ايٗ ثحج ثب ثيبٖ ؾرٙبٖ ٔحّٕسضضب قب ٜو ٝزض ٔهبحجٝاي
زض ضٚظٞبي آذط ؾّغٙتف زض لبٞط ٜا٘زبْ زاز ٜاؾت ،ث ٝاتٕبْ ٔيضؾسٚ .ي زض ايٗ ٔهبحج ٝزض ثبة
غطةٌطايي  ٚفّٕىطز حىٔٛتف زض ايٗثبضٔ ٜيٌٛيس« :قبيس ٕ٘يثبيؿت وكٛض ضا ثب ايٗ ؾطفت ٔتزسز
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ٔ ٚغبثك فهط حبضط ٔيوطزْٕ٘ ،يثبيؿت فط ًٙٞغطثي ثؿيبض تٙس  ٚظ٘ٙس ٜضا ٔيپصيطفتٓ .ثبيس
ٔكطٚثبت اِىّي ضا لسغٗ ٔيوطزْ  (»...ٚؾقيسي :1386 ،ل .)293
.5كسة ٍجِْي تييالوللي تزاي حكَهت پْلَي

ركٗٞبي  2500ؾبِٝي ٔحّٕسضضب پّٟٛي زض ؾبَ 1350 /.ْ 1971ـ .زِيّي اؾت ثطاي تحمك
رّت حٕبيت ذبضريبٖ .ايٗ ركٗٞبي پطقى ٚ ٜٛرالَ ٞ ٚعيٞٝٙبي ٌعافي و ٝقب ٜثّّٔ ٝت تحٕيُ
وطز ٞسفي رع تحهيُ حٕبيت ذبضريبٖ ٘ساقت(.فبضٚلي ِٛ ٚضٚضي :1358 ،ٝل  .)40ايٗ رٕالت
اغطاقآٔيع و ٝاظ وتبة «ايطاٖ ثط ضس قبٌ »ٜطفت ٝقس ٜاؾتٞ ،ط چٙس ضٚيىطزي تهثقسي ثٔ ٝؿئّٝي
ركٗٞب زاضزِٚ ،ي ث ٝذٛثي ٘كبٖزٙٞسٜي ٔيعاٖ إٞيت وؿت حٕبيت ذبضريبٖ اظ عطيك ايٗ ضٚيساز
ٔي ثبقسِ .صا ٞطچ ٝقىٕٙٞٛس ثطٌعاض وطزٖ ٔطاؾٓ ٘يع زض اِٛٚيت وبضٞب لطاض زاقت؛ چطا و ٝقبٚ ٜ
حىٔٛتف ٔي ثبيؿت زض ٘ؾط ثيٙٙسٌبٖ ذبضري ثعضي  ٚظيجب  ٚثب أٙيت ٘ ٚيع وكٛضي ثب پيكطفتٞبي
ؾطيـ ٔ ٚسضٖ و ٝث ٝؾٛي لّّٞٝبي تٕسٖ ثعضي ٌبْ ثطٔيزاقت ،رّٔ ٜٛيوطز.
قبٔ ٜيذٛاؾت ث ٝز٘يب ٘كبٖ زٞس ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝيتٛا٘س اظ ؾطاٖ وكٛضٞب ،ثٔ ٝسّت يه ٞفتٝ
پصيطايي وٙس ،تٛا٘بيي وٙتطَ ذّيذ فبضؼ  ٚزضيبي فٕبٖ ضا ٘يع زاضز .زض اؾٙبز ؾفبضت آٔطيىب زض ايٗثبضٜ
چٙيٗ آٔس ٜاؾت « :قب ٜاظ عطيك ثطٌعاضي ايٗ ٔطاؾٓ ،ث ٝرٟب٘يبٖ افالْ وطز و ٝايطاٖ ث ٝذب٘ٛازٜي ُّٔ
ٔسضٖ رٟبٖ پيٛؾت ٝاؾتٓٞ .چٙيٗ ا ٚنطاحتبً افالْ وطز و ٝايطاٖ زض ايٗ ثرف اظ رٟبٖ٘ ،مف
ايزبزوٙٙسٜي حجبت ضا ايفب ذٛاٞس وطز(».ايطاٖ زض ثٙس :1369 ،ل .)5
الظْ ث ٝتٛضيح اؾت و ٝؾبَٞبي ٔطثٛط ث ٝثطٌعاضي  ٚتساضن ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي،
ثب ذطٚد ٘يطٞٚبي اٍّ٘يؿي اظ ٔٙغمٝي ذّيذ فبضؼ  ٚثبظٌكت آ٘بٖ اظ ايٗ ٔٙغمٕٞ ٝعٔبٖ قس ٜثٛز؛
ِصا ٔؿئّٝي تأٔيٗ أٙيت ذّيذ فبضؼ ٔيثبيؿت ثط فٟسٜي يىي اظ وكٛضٞبي ٔٙغم ٝلطاض ٔيٌطفت.
 .)(Hambly, 1991: P. 284-285زض ايٗ ثيٗ ٘يىؿ ،ٖٛضئيؽرٕٟٛض آٔطيىب ،زوتطيٗ ذٛز ضا
افالْ وطز ٜثٛز .عجك زوتطيٗ ٘يىؿ ٖٛاظ ايٗ پؽ ٚؽبيفي ضا و ٝلجالً آٔطيىب قرهبً زض ٔٙبعك
اؾتطاتػيه زض رٟت تأٔيٗ أٙيت ا٘زبْ ٔيزاز ،ثط فٟسٜي ٔتّحسي لطاض ٔيٌطفت و ٝتٛا٘بيي ا٘زبْ
چٙيٗ عطحي ضا زاقت ٝثبقس ٘ ٚيع ذٛز يىي اظ وكٛضٞبي ٕٞبٖ ٔٙغمٝي اؾتطاتػيه ث ٝحؿبة
آيس٘(.زبتي :1371 ،نم  .)526-524زض ٚالـ ضغيٓٞبي زؾت٘كب٘سٜي آٔطيىب ،ثبيس تمٛيت ٌطز٘س تب
زض آيٙس ٚ ٜزض نٛضت ثطٚظ اتفبلبت ٘بٔغّٛة ؾٕٟي ثيكتط اظ ثبض ؾٍٙيٙي ضا و ٝآٔطيىب زض ٌصقت ٝثٝ
زٚـ وكيس ٜاؾتٔ ،تحُٕ ٌطز٘س(.ثطٚزيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ :1353 ،ل ِ .)134صا قب ٚ ٜحىٔٛت پّٟٛي
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ث ٝقسّت ذٛاؾتبض ضؾيسٖ ث ٝايٗ ٞسف ثٛز٘س و ٝايطاٖ ضا وكٛضي ثب حجبت ٔقطفي وطز ٜو ٝتٛا٘بيي ثط
فٟسٌ ٜطفتٗ ٘مف غا٘ساضٔي ٔٙغم ٝضا ث ٝذٛثي  ٚثٟ٘ ٝبيت زضر ٝزض ذٛز ٔيثيٙس .ثطپبيي ركٟٙبي زٚ
ٞعاض  ٚپب٘هس ؾبِٝي قبٙٞكبٞي ٘يع ثطاي ضؾيسٖ ثٕٞ ٝيٗ ٞسف يقٙي وؿت ٚر ٟٝثيٗإِّّي ٘ ٚكبٖ
زازٖ حجبت  ٚأٙيت زاذّي ايطاٖ نٛضت پصيطفت.
ًْ .6اديٌِ كزدى ًظام شاٌّشاّي در ايزاى

قب ٜفىط ٔيوطز و ٝثب ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي ذٛاٞس تٛا٘ؿت تساْٚ
قبٙٞكبٞي زض ع َٛتبضيد ايطاٖ ضا ث٘ ٝؾط ؾطاٖ ز٘يب ثطؾب٘س  ٚث ٝتٕبْ پبزقبٞبٖ ،ضؤؾبي رٕٟٛض ٚ
حىبْ رٟبٖ و ٝتٛاِي ٘ٛؿ حىٔٛت أطٚظقبٖ ٞطٌع ث ٝزٚضاٖ ثبؾتبٖ ٕ٘يضؾيس ،حبثت وٙس و ٝپؽ اظ
زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبَٔ ،حّٕسضضب پّٟٛي ٚاضث ثط حك وٛضٚـ ثٙيبٍ٘صاض قبٙٞكبٞي ايطاٖ اؾت .قبيس
اظ ايٗ ٔٙؾط ثٛز وٚ ٝي تهطيح ٔيساقت« :ضغيٕي زض ذغط اؾت و ٝعجيقي ٘جبقس ،زض نٛضتي و ٝضغيٓ
ايطاٖ يه ضغيٓ عجيقي اؾت و ٝاظ زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبَ پيف تبو ٖٛٙثطاي ٔب ثبلي ٔب٘س ٜاؾت .ايٗ
ضغيٕي ٘يؿت و ٝاظ ذبضد ثط ايطاٖ تحٕيُ قس ٜثبقس(».ثطٌعيسٜاي اظ ٘ٛقتٞٝب  ٚؾرٙبٖ قبٙٞكبٜ
آضيبٟٔط ،ثيتب :ل .)36
زض اِٚيٗ رّؿ ٝي وٕيؿي٘ ٖٛؾبْ ركٗ قبٙٞكبٞي ٞسف اظ ايٗ ركٗ چٙيٗ ثيبٖ قس ٜاؾت:
«ٔٙؾٛض اظ ثطٌعاضي ركٗ ٔعثٛض لبفستبً ثبيؿتي قٙبؾب٘سٖ لسٔت قبٙٞكبٞي ايطاٖ ثبقس ؤ ٝست 25
لطٖ تٕبْ ،فّيضغٓ تٕبْ ؾٛا٘ح  ٚحٛازث تبضيد زٚاْ يبفت ٚ ٝپيٛؾت ٝثط أيبَ  ٚآضظٞٚبي ّّٔت ٔٙغجك
ثٛز ٜاؾت .پؽ ٔفٚ ْٟٛالقي ايٗ ركٗ آٖ اؾت و ٝقبٙٞكب ٜايطاٖ و ٝث ٝحميمت ٔؾٟط وٕبَ آٔبَ ٚ
آضٚظٞبي ّٔجت ايطاٖ ثٛز ٜثبيؿتي ثٕٞ ٝيٗ ٘ح ٛاظ عطف تٕبْ ُّٔ فبِٓ قٙبذت ٝقٛز(».نٛضت
رّؿبت وٕيؿي٘ ٖٛؾبْ قبٙٞكبٞي تب زٚيؿتٕيٗ رّؿ ،ٝل .)1
قبٕٛٞ ٜاض ٜاظ ٚرٛز يه ضاثغٝي ضٚا٘ي ذبل ثيٗ ذٛز ّّٔ ٚت نحجت ٔيوطزٚ .ي زض پبؾد ثٝ
ؾإاِي ٔجٙي ثط ايٙى ٝچطا ركٗ ٔيٌيطيٓ ايٌٗ ٝ٘ٛپبؾد ٔيزٞس :فبُٔ زيٍط آٖ اؾت و ٝزض ٔٛضز ٔب
يه ضاثغٝي ذبل ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز ثيٗ قبّّٔ ٚ ٜت ٚرٛز زاضز .يىي اظ پبزقبٞبٖ ٔب ظٍ٘ي ضا ثب
ظ٘زيطي ث ٝزيٛاض وبخ ذٛز آٚيرت ٝثٛز ٗٔ .ايٗ ضا ث٘ ٝحٛي زيٍط ا٘زبْ ٔيز ٗٔ ،ٓٞيه ٞيئت
ثبظضؾي زاضْ .افضبي ٞيئت ثبظضؾي ضا اظ ثيٗ اٞبِي ا٘تربة ٔيوٙيٕٓٞ .يك ٝيه ٘ٛاض لٛي احؿبؼ،
يه ٔٙبؾجت ضٚا٘ي ثيٗ قبّّٔ ٚ ٜت ٚرٛز زاقت ٚ ٝقبيس  ٓٞثٕٞ ٝيٗ فّّت اؾت و ٝايٗ قبٙٞكبٞي
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 2500ؾبِٓٞ ٝچٙبٖ ثبلي ٔب٘س ٜاؾتٔ( .طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،ؾٙس ،ـ ثبظيبثي  ،267وس پط٘ٚسٜ
 :1350/1/1 ،12129 -4نم .)247 - 246
زض ؾبِٙبٔٝي ز٘يب ٘يع يىي اظ اٞساف  ٚثط٘بٔٞٝبي قٛضاي ٔطوعي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي «فطآٞ
ؾبذتٗ ٚؾيّٝي تفٟيٓ اؾبؾي قبٙٞكبٞي ايطاٖ ثطاي رٛا٘بٖ»(ؾبِٙبٔ ٝز٘يب :1347 ،ل .)324فٛٙاٖ
قس ٜاؾت .ضٚظ٘بٔٝي ويٟبٖ ٘يع تسا ْٚقبٙٞكبٞي ايطاٖ  ٚرطيبٖ ذ ٖٛظ٘سٌيثرف فط ٚ ًٙٞتٕسٖ
ايطاٖ زض ايٗ قبٙٞكبٞي وٟٙؿبَ ضا اظ فٙبنط پطاضظـ فىط ثطٌعاضي ركٗ قبٙٞكبٞي ايطاٖ ثطٔيكٕطز
ٔ ٚقتمس اؾت و ٝؾّغٙت زض ايطاٖ  ٚؾ ٟٓقبٙٞكبٞي ايطاٖ زض تٕسٖ رٟبٖ ٟٔٓتطيٗ ثحخي اؾت و ٝاظ
ٔستٞب پيف اظ رب٘ت زا٘كٕٙساٖ ،ايطاٖقٙبؾبٖ ٔ ٚحممبٖ رٟبٖ پيف آٔس ٜاؾت  ٚذٛز اظ ٞسفٞبي
ركٗ قبٙٞكبٞي اؾت(.ضٚظ٘بٔ ٝويٟبٖٟٔ 21 ،ط  ،1350ل .)10
ثب ٚرٛز ايٗ ث ٝفميسٔ ٜبضٚيٗ ظ٘ٚيؽ ٞسف اظ ارطاي ايٗ ٔطاؾٓ آٖ ثٛز و ٝثط ٚرٛز ٟ٘بز ؾّغٙت
زض ايطاٖ ثٔ ٝسّت زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبَ  ٚتسا ْٚايٗ ٟ٘بز تب فطٔب٘طٚايي ذٛز قب ٜتأويس قٛز .أب ثطاي
ٔطزْ ايطاٖ ٟ٘بز ؾّغٙت زض ايطاٖ إٞيت چٙسا٘ي ٘ساقت .پيف اظ ايٗ تبضيد زضثبضٜي چٙيٗ ؾبٍِطزي
ٞيچ حطفي ظز٘ ٜكس ٜثٛز .ثطٌعاضي ركٗ و ٝزيٍط ربي ذٛز زاضز(.ظ٘ٚيؽ :1370 ،ل .)124
ثٞ ٝط حبَ آ٘چ ٝؤ ٝؿّٓ اؾت ايٙى ٝثمبي آييٗ قبٙٞكبٞي  ٚتساٟ٘ ْٚبز ؾّغٙت زض ايطاٖ اظ
زٚضٜي وٛضٚـ تب فهط حبضط يىي اظ اٞساف انّي حىٔٛت زض ثطپبيي ركٗ  2500ؾبِٝي
قبٙٞكبٞي ثٛز  ٚزض ايٗ ضاثغ ٝتجّيغبت  ٚالسأبت الظْ ضا ٘يع ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س.
 .7ارضاي حس خَدتشرگتيٌي شاُ

يىي اظ أطاو ضٚا٘ي قب٘ ٜبضؾيعيؿٓ ثٛز .زض ضٚا٘كٙبؾي «٘بضؾيعيؿٓ» ث ٝذٛيكتٗپطؾتي  ٚفكك
ثي ا٘ساظ ٜث ٝقرم ذٛز  ٚؽبٞط ٚرٛز ذٛز ،فىؽ  ٚاؾٓ ذٛز  ٚرٟبٍ٘يط قسٖ قٟطت ذٛز تقجيط
ٌطزيس ٜاؾت .زضٔبٖ زضز چٙيٗ ٔطضي ايٗ اؾت و ٝتقطيف  ٚتّّٕك ثكٛٙز  ٚؾتبيف  ٚتىطيٓ ثجيٙس،
حتّي اٌط ثسا٘س و ٝايٗ تّّٕك  ٚچبپّٛؾي  ٚتٕزيس  ٚتحؿيٗ اظ ضٚي ضيب  ٚتؾبٞط اؾت .احٕس ٘فيؿي،
قٟطزاض ؾبثك تٟطاٖ ،زض ذبعطات ذٛز ٔيٌٛيسٞ« :طوؽ ظٚزتط اظ ذٛاة ثيساض ٔيقس يه عطح يب
٘مك ٝيب ثط٘بٔ ٝثطاي اؾتفبز ٜاظ پَٞٛبي ٘فت زض زؾت زاقت .وبفي ثٛز ضاٞي ث ٝزضثبض پيسا وٙس ٚ
ٔحطّن ذٛز ثعضي ثيٙي قب ٜثكٛز ،اثتىبض ذٛز ضا ثفطٚقس  ٚ ...ريت ٌكبز ذٛز ضا پط وٙس .يىي اظ
ٕٞيٗ عطّاضاٖ پيكٟٙبز ركٗٞبي زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبِ ٝضا ٔيزٞس٘(». ...فيؿي :1378 ،ل .)344
ريٕع ثيُ زض وتبة ذٛز ثب فٛٙاٖ «فمبة  ٚقيط» زض ثبة ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝتٛؾظ
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ٔحّٕسضضب قب ٜچٙيٗ تٛضيح ٔيزٞسٔ« :حّٕسضضب قب ٜپّٟٛي ثب ايٗ ركٗٞبي  2500ؾبِ ،ٝزٚضٜي
رسيسي ضا زض پبزقبٞي ذٛز آغبظ وطز .زٚض ٜر ٖٛٙا٘زبْ وبضٞبي ثعضي(».ثيُ :1371 ،ل  .)296زض
ٚالـ پبضتي ؾبَ  1350آغبظ اؾبضت قب ٜزض تبض  ٚپٛز ذٛزثعضيثيٙي قرهي ثٛز(Hambly, .
).1991: p.140
زوتط وطيٓ ؾٙزبثي زض ذبعطات ذٛز زضثبضٜي نفت ذٛزثعضيثيٙي قب ٚ ٜتأحيط ايٗ نفت زض
ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ٔيٍٛيس« :قب ٜيه نفتف ذٛزثعضيثيٙي ثٛز .رٛاٖ ثٛز  ٚزضؾي ٓٞ
ذٛا٘س ٜثٛز  ٚثبٛٞـ  ٓٞثٛز  ٚزض ش ٗٞذٛزـ تهٛضي  ٚتٕٞٛي اظ ايطاٖ ثبؾتبٖ زاقت  ...ضٚي
ٕٞيٗ ذٛز ثعضي ثيٙي ثٛز و ... ٝآٖ ركٗ زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبِٝي ثٙيبز قبٙٞكبٞي ايطاٖ ضا تطتيت
زاز٘س ...ا ٚزض ٚالـ ٔيذٛاؾت ذٛزـ ضا وٛضٚـ يب زاضيٛـ زيٍطي زض تبضيد ايطاٖ رّٜٛ
ثسٞس(».ؾٙزبثي :1381 ،ل .)283
زض ثبة فؾٕت  ٚثعضٌي قب ٜزض  ٕٝٞرب ؾرٗ ثٔ ٝيبٖ ٔيآٔس .زض ٚالـ عطفساضاٖ ا ٚزض ايٗ ثبة
تجّيغبت ٌؿتطز ٜاي زض وتتٔ ،زالت  ٚضؾب٘ٞ ٝبي رٕقي زيٍط ث ٝفُٕ ٔي آٚضز٘س .اقطف پّٟٛي،
ذٛاٞط زٚلّٛي قب٘ ،ٜيع زض ذبعطات ذٛز ثسيٌٗ ٝ٘ٛث ٝتٛري ٝالتساضعّجي  ٚلسضت ٔحّٕسضضب قبٜ
ٔيپطزاظز« :زض ّٕٔىتي ٔب٘ٙس ايطأٖ ،طزْ ث ٝعطف لسضت  ٚالتساض ٌطايف زاض٘س .آٖٞب ذٛاؾتبض
فطٔب٘طٚايي ٞؿتٙس وٚ ٝرٟٝاي لٛي زاضز  ٝ٘ ٚوؿي و ٝاً٘ ٔهبِحٌٝط ث ٝا ٚذٛضز ٜثبقس(».پّٟٛي،
 :1380ل.)268
فجساهلل قٟجبظي ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي ضا زض رٟت زضٔبٖ فمسٜي حمبضت
قب ٜتفؿيط وطزٜاؾت(.قٟجبظي :1385 ،ل  .)168قب ٝ٘ ٜاظ ٘ؿت ثٟطٜاي زاقت  ٝ٘ ٚاظ وٕبَ .ا ٚثطاي
رجطاٖ ايٗ ؾطذٛضزٌي ٘ ٚيع وؿت افتجبض وبشة أيسٚاض ثٛز و ٝثب پي٘ٛس زازٖ حىٔٛت ذٛز ثٝ
وٛضٚـ  2500 ٚؾبَ پبزقبٞي  ٚاحيبي ثبؾتبٌٖطايي ،ذٛز ضا زض ثطاثط رٟب٘يبٖ ث ٝفٛٙاٖ پبزقبٞي
تٛا٘ب  ٚثيٕٞتب لّٕساز وٙس .قب ٜزض ضيبفت ٘رؿتٚظيط ؾٛئس زض اؾتى ّٟٓزض ؾبَ  1339ـ .چٙيٗ
ٔيٌٛيسٔ« :ب ؾبثمٝي  25لطٖ اؾتمالَ  ٚقبٙٞكبٞي زاضيٓ  ٚايٗ ؾبثمٕٔ ٝتس ثٔ ٝب ٘يطٚي ّّٔي ذبني
زاز ٜاؾت و ٝقىؿت٘بپصيط اؾت( ».ثط٘بٔٝي وبُٔ ركٗٞبي زٞ ٚعاض  ٚپب٘هسٔيٗ ؾبَ وٛضٚـ وجيط
 ٚثٙيبز قبٙٞكبٞي ايطاٖ :1340 ،ل ِ .)9صا اضضبي ٔيُ لسضتعّجي  ٚذٛز ثعضيثيٙي  ٚرجطاٖ ثطذي
ضقفٞب اظ فُّ فٕسٜي ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ث ٝحؿبة ٔيآيس.
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 .8هعزفي ايزاى كْي ٍ ايزاى ًَ تِ جْاًياى

يىي زيٍط اظ اٞساف ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝضا ٔيتٛاٖ ٔقطفي ايطاٖ و ٚ ٟٗايطاٖ ٘ ٛثٝ
رٟب٘يبٖ زا٘ؿت؛ ايٗ ٔغّت ضا ثب ثطضؾي ٔٙبثـ ٔرتّف ٘ ٚيع اؾٙبز ٔطثٛط ث ٝركٗٞب ٔيتٛاٖ زضيبفت.
ٔيتٛاٖ ايٗ فبُٔ ضا يىي اظ ٟٔٓتطيٗ اٞساف ثطٌعاضي ركٗٞب زا٘ؿت ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝلهس ركٗٞب
ضا ٘كبٖ زازٖ تبضيد ثبقى ٜٛايطاٖ ٘ ٚيع پيكطفتٞبي ٔقبنط آٖ تحت حىٔٛت ٔحّٕسضضب قب ٜتّمي
وطزٔ .)www.middleeastexplorer.com, p.1(.حّٕسضضب قب ٜزض پبؾد ث ٝؾإاَ «اِٚيٛيٚ ٝاضٖ»
زض ثبة ايٙى ٝآيب ركٗٞبي ترترٕكيس اظ رٙجٝي حفؼ ؽبٞط  ٚتكطيفبت ؾطچكٌٕ ٝطفت ٝثٛز؟
چٙيٗ تٛضيح زاز« :ثّٔ ،ٝيتٛاٖ ايٗ حطف ضا ظز ،أّب ٓٞچٙيٗ ثطاي آٖ ثٛز و ٝتبضيد وكٛضٔبٖ ضا ثٝ
ٌٛـ وؿب٘ي ؤ ٝيثبيؿت اظ آٖ آٌب ٜثبقٙس ،تىطاض وطز ٜثبقيٓٚ(».اضٖ :2536 ،ل.)135
زض اؾٙبز ٔطثٛط ث ٝركٗ ٞبي قبٙٞكبٞي ثط آقٙب ٕ٘ٛزٖ ٔطزْ رٟبٖ ثب تٕسٖ ٔ ٚفبذط و ٟٗايطاٖ
ظٔيٗ ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ اٞساف انّي ركٗٞب اقبض ٜقس ٜاؾت .ؾٙس ظيط ٌٛيبي ٕٞيٗ ٔغّت اؾت:
«رٙبة آلبي زوتط ذبّ٘طي ٚظيط ٔحتطْ فط٘ ... ،ًٙٞؾط ث ٝايٙى ٝيىي اظ ٞسفٞبي انّي قٛضاي
ٔطوعي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ايطاٖ آقٙب ٕ٘ٛزٖ ٔطزْ رٟبٖ ثٔ ٝفبذط  ٚتٕسٖ و ٚ ٟٗتبضيد پط افتربض
ٌصقتٝي ايطاٖ ٔيثبقس  ٚايٗ ٔٙؾٛض ثب اؾتفبز ٜاظ فطنت  ٚحضٛض ٔسفٛيٗ ضؾٕي  ٚرٟبٍ٘طزاٖ
ذبضري ثٟتط ٔيؿط ٔي قٛز ،ذٛاٞكٕٙس اؾت ٔمطض فطٔبييس ...تب زض ٔٛلـ ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ركٗ وّيّٝي
اقيبء ثبؾتب٘ي ثٔ ٝقطو تٕبقبي ٔسفٛيٗ  ٚفٕ ْٛقطوتوٙٙسٌبٖ ركٗ لطاض زاز ٜقٛز٘ ...بيتضئيؽ
قٛضاي ٔطوعي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ايطاٖ ،ؾٙبتٛض رٛاز ثٛقٟطي(».ثعْ اٞطيٕٗ :1377 ،نم -392
.)393
چٙب٘چٌ ٝفت ٝقسٔ ،قطفي ايطاٖ و٘ٛٙي ٘يع اظ اٞساف ثطٌعاضي ركٗٞب ث ٝقٕبض ٔيضفت؛ ثٚ ٝيػٜ
پيكطفت ٞبيي و ٝپؽ اظ ا٘مالة ؾفيس زض ايطاٖ ثٚ ٝرٛز آٔس ٜثٛز .زض اؾٙبز ٔطثٛط ث ٝركٗٞبي
قبٙٞكبٞي ٔيذٛا٘يٓ« :چ ٖٛيىي اظ ٞسفٞبي ثطٌعاضي ركٗ آقٙبيي ٔطزْ رٟبٖ ث ٝپيكطفتٞبي
اذيط وكٛض ايطاٖ زض احط ث ٝحٕط ضؾيسٖ ا٘مالة ؾفيس قبٔ ٚ ٜطزْ اؾتٔ ،ب ٘جبيس زض ثبظاض ايطاٖ ذٛز ضا
تٟٙب ثٕ٘ ٝبيف وبالٞبي زؾتي  ٚلبِي  ٚفطضٝي ذبٚيبض ٔحسٚز وٙيٓ ،ظيطا ايٗ ٘ٛؿ وبالٞب ؾبثمٝي
تبضيري زاضز  ٚث٘ ٝؾط ٔيضؾس و ٝثبيؿتي وبالٞبي نٙقتي حتٕبً ثٕ٘ ٝبيف ٌصاقت ٝقٛز تب ٔطزْ رٟبٖ
ث ٝپيكطفتٞبي نٙقتي ٔب پي ثجط٘س  ٚثسا٘ٙس ؤ ٝب زض ضا ٜنٙقتي قسٖ وكٛض ذٛز چٌ ٝبْٞبيي
ثطزاقتٝايٓ(».ضؾتٕي :1382 ،نم  .)150-149زض ايٗ ٔيبٖ وٕيتٞٝبي ثيٗإِّّي ركٗٞبي
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قبٙٞكبٞي ٘يع زض ثؿ يبضي اظ وكٛضٞب ث ٝتجّيغبت الظْ ٔ ٚىفي زض ثبة فط ًٙٞايطاٖ وٛ٘ ٚ ٟٗ
ٔيپطزاذتٙس.
قبيس ثتٛاٖ ايٗ لؿٕت ضا ثب ثٟطٜٙٔسي اظ يبززاقتٞبي ٔٙهٛض ضفيـظاز( ٜآذطيٗ ضئيؽ ققجٝي
ؾبٚان زض آٔطيىب) ث ٝپبيبٖ ثطز .ضفيـظاز ٜزضثبضٜي ٞسف ثطٌعاضي ركٗ  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي زض
ؾبَ  1350ـ ايٙچٙيٗ ٔي٘ٛيؿسٞ« :سف اظ ايٗ ٔطاؾٓ ٔقطفي ٙٞط  ٚفط ًٙٞايطاٖ ث ٝؾطاٖ وكٛضٞبي
ذبضري ٘ ٚكبٖ زازٖ قى ٚ ٜٛفؾٕت تٕسٖ ايطاٖ تٛؾظ ٔغجٛفبت ثيٗإِّّي ث ٝتٕبْ رٟبٖ ثٛز .أب
ثسثرتب٘ ،ٝزض ايٗ ركٗٞب ٕٝٞي تٕسٖٞب رعء تٕسٖ ايطاٖ يب ٔطزٔف ٔقطفي قس٘س  ٚقب ٜثب ايٗ غفّت،
ٚليحب٘ ٝثٔ ٝطزْ ايطاٖ تٞٛيٗ وطز(».ضفيـ ظاز :1376 ،ٜل  .)329زض ٚالـ ٔمهٛز ضفيـظاز٘ ٜمف ٚ
حضٛض ٌؿتطزٜي ذبضريٞب  ٚاقيبء ٔ ٚهٛٙفبت آٖٞب زض ثطٌعاضي ركٗٞب ثٛز.
 .9ايجاد ٍ گستزش هٌاسثات تييالوللي

يىي زيٍط اظ اٞساف ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِٝي قبٙٞكبٞي ايزبز اضتجبط زٚؾتي ٌ ٚؿتطـ
ايٗ اضتجبط ثيٗ وكٛضٞبي ٔرتّف ز٘يب ثٛز .لغقبً ٌطزٕٞبيي ؾطاٖ وكٛضٞبي ز٘يب زض ايطاٖ ،أىبٖ
ٌفتٌٞٛٚب  ٚتجبزَ آضاء ضا فطأ ٓٞيوطزٔ .زّٝي ذٛا٘س٘يٞب تهطيح ٔيزاضز و ٝا٘سيكٝي قبٙٞكبٜ
ايطاٖ اظ ثطٌعاضي ركٗ قبٙٞكبٞي زفبؿ  ٚحطاؾت اظ زيٛاضٜي نّح رٟب٘ي اؾت  ٚاٞطْٞبي
٘يطٙٔٚسي اظ ٘يها٘سيكي زض رٟبٖ فطا ٓٞآٚضز .پيىبض رٟب٘ي ثب ثيؿٛازي ،پيىبض ثب فمط  ٚفمتٔب٘سٌي،
فطا ٓٞآٚضزٖ فضبي تفب ٓٞثيكتط ثيٗإِّّي  ٚالساْ  ٚتحمك ذّـ ؾالح فٕٔٛي اظ رّٕٝي ايٗ
اٞطْٞبؾت .ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ثٚ ٝؾيّٝاي ثطاي تحىيٓ زٚؾتي  ٚايزبز افتٕبز  ٚثطازضي ثيٗ ُّٔ
ٔرتّف رٟبٖ  ٚثيٗ ؾطاٖ وكٛضٞب تجسيُ قس ٜاؾتٔ(.زّ ٝذٛا٘س٘يٞبٟٔ 3 ،ط  :1350ل.)30
اظ زيسٌبٚ ٜيّيبْ قٛوطاؼ قب ٜايٗ ركٗٞب ضا ضٚايت رسيسي اظ وٍٙطٜي ٚيٗ زض ؾبَ .ْ 1815
تهٛض وطز ٜثٛز و ٝزض آٖ فطٔب٘طٚايبٖ رٟبٖ تٛا٘ؿتٙس ثب يىسيٍط زيساض  ٚزضثبضٜي ٔؿبئُ رٟبٖ ٌفتٍٛ
وٙٙس .يىي اظ ققبضٞبي تجّيغبتي زِٚت زضثبضٜي ايٗ ركٗٞب اظ ايٗ لطاض ثٛز« :ايٗ ٌطزٓٞآيي ثب
فؾٕت رٟب٘ي ،ترت رٕكيس ضا زض ضٚظ فطأٛـ ٘كس٘ي  15اوتجط ٟٔ 23( 1971ط  )1350تجسيُ ثٝ
ٔطوع حمُ رٟبٖ وطز(».قٛوطاؼ :1374 ،ل.)38
لغقبً تجسيُ ايطاٖ ثٔ ٝطوع حمُ ذجطي رٟبٖ اظ اٞساف حىٔٛت پّٟٛي ثٛز ٜاؾت .اِجت ٝحىٔٛت زض
تجّيغبت ذٛز ٞسف اظ تجسيُ قسٖ ثٔ ٝطوع حمُ رٟب٘ي  ٚتكىيُ وٍٙطٜي ٚيٗ حب٘ي ضا ٌؿتطـ
زٚؾتي  ٚتفب ٓٞثيٗإِّّي ٔيزا٘ؿت .ث٘ ٝؾط ٔيضؾس حىٔٛت پّٟٛي الالُ زض ايٗ ثبة لهس ذيطي
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زاقت ٝاؾت تب ٔمسٔبت زيساضٞبي ؾطاٖ وكٛضٞب ثب يىسيٍط ضا ث ٝظٔيٝٙاي ثطاي زٚؾتيٞبي ثيٗإِّّي
 ٚضفـ وسٚضتٞبي ٌصقت ٝتجسيُ وٙس.
 .12تجليل اس كَرٍش كثيز

لغقبً يىي زيٍط اظ اٞساف حىٔٛت اظ ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي ،تزّيُ اظ
وٛضٚـ ٞربٔٙكي ٔقطٚف ث ٝوٛضٚـ وجيط ثٛز .ضٚظ٘بٔٝي ويٟبٖ زض ثبة ٞسفٞبي ثطٌعاضي ركٗ
چٙيٗ ٘ٛقتٞ« :سف ٘رؿتيٗ ،ثعضٌساقت وٛضٚـ ،اثطٔطز پبضؾي اؾت٘ .يىي ،ثكطزٚؾتي،
فطًٙٞپطٚضي  ٚتٛر ٝث ٝضقس ّّٔي زض اثقبز  ٚؾغٛح ٔرتّف اظ ذهّتٞبي پطقى ٜٛقبٞبٖ ايطاٖ
اؾت .ثعضٌساقت فط ٚ ًٙٞتٕسٖ پطثبض ايطاٖ  ٝ٘ ٚاقبض ٜث ٝوكٛضٌكبيي  ٚفتح ثب قٕكيط(».ضٚظ٘بٔٝ
ويٟبٖٟٔ 19 ،ط  :1350ل  .)19قب ٜزض يىي اظ اؾٙبز زض ثبة ؾإاِي ٔجٙي ثط ايٙى ٝچطا ركٗ
ٔيٌيطيٓ؟ چٙيٗ پبؾد ٔيزٞس « :ثيبييس وٕي ث ٝفمت ثطٌطزيٓ  ٚث ٝتبضيد وكٛضٔبٖ ٘ؾطي ثيفىٙيٓٔ .ب
ثٙيبٍ٘صاضي قبٙٞكبٞي ايطاٖ ضا تٛؾظ وٛضٚـ ركٗ ٔيٌيطيٓ .وٛضٚـ چ ٝوطز؟ ا٘ ٚرؿتيٗ فطزي
ثٛز و ٝلٛا٘يٗ ثكطي ضا تسٚيٗ وطز ...ثطاي ٔصاٞت احتطاْ لبئُ ثٛز ٗٔ ...تهٛض ٔيو ٓٙيىي اظ زاليُ
ثطلطاضي حىٔٛت ٔب ايٗ ثٛز و ٝثط پبيٝي قبِٛزٜاي ا٘ؿب٘ي پيضيعي قس ٜثٛزٔ(».طوع اؾٙبز ا٘مالة
اؾالٔي ،ؾٙس ،ـ ثبظيبثي  ،267وس پط٘ٚس :1350/1/1 ،12129 -4 ٜنم .)246
حىٔٛت پّٟٛي ثطاي ٘كبٖ زازٖ اضازت ذٛز ث ٝوٛضٚـ زؾت ث ٝالسأبتي ٕ٘بزيٗ  ٚؾٕجّيه
ٔيظز .ثطاي ٔخبَ قب ٜزض پيبْ ٘ٛضٚظي ذٛز ث ٝؾبَ  1350ـ ،ايٗ ؾبَ ضا «ؾبَ وٛضٚـ ثعضي» افالْ
وطز(.ضٚظ٘بٔ ٝتبضيد قبٙٞكبٞي ايطاٖ ،قٕبض ،240 ٜل 957؛ ٘يع ض.ن :ؾفطي :1377 ،ل .)363
ٔؿبثمبت  ٚربْٞبي ٚضظقي ٘يع زض ايٗ ؾبَ ثب فٛٙاٖ «ربْ وٛضٚـ ثعضي» ٘بٌْصاضي ٔيقس(.ضٚظ٘بٔٝ
آيٙسٌبٖٟٔ 1 ،ط  :1350ل 9؛ ٘يع ض.ن :ضٚظ٘بٔ٘ ٝساي ايطاٖ ٘ٛيٗ 24 ،ذطزاز  :1350ل ٔ .)8يبزيٗ،
ذيبثبٖٞبٔ ،ساضؼ ٘ ...ٚيع ث٘ ٝبْ وٛضٚـ وجيط ٘بٌْصاضي ٔيقس(.ثعْ اٞطيٕٗ :1377 ،ضٕبيٓ ل .)53
 .11تَسعِي گزدشگزي ٍ سزهايِگذاري ّاي خارجي در ايزاى

يىي زيٍط اظ اٞساف قب ٜاظ ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي وؿت ٚرٟٝي ثيٗإِّّي
ثطاي حىٔٛت ذٛز ثٛز تب ثتٛا٘س زض ؾبيٝي آٖ ،افتٕبز زِٚتٕطزاٖ ثيٍب٘ ٝضا ثطاي ؾطٔبيٌٝصاضي ثيكتط
زض ايطاٖ ث ٝزؾت آٚضزٔ .حّٕسضضب قبٕٛٞ ٜاض ٜزض پبؾد ث ٝآٖٞب و ٝثٞ ٝعيٞٝٙبي ثؿيبض ٌعاف ركٗ
اقبضٔ ٜيوطز٘س اي ٍٝ٘ٛٙپبؾد ٔيزاز و ٝيىي اظ ضاٜٞبي رجطاٖ ايٗ ٞعيٞٝٙب پيكطفت نٙقت تٛضيؿٓ اظ
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لجبَ ثطٌعاضي ايٗ ركٗٞب ثٛز ٜاؾت .أ ٚيٌفت ؤ ٝيّيٖٞٛب ٘فط زض ؾطاؾط رٟبٖ اظ عطيك تّٛيعيٖٛ
قبٞس ثطٌعاضي ركٗٞب ٔ ٚطاؾٓ ثبقى ٜٛآٖ ثٛزٜا٘س ،ثٙبثطايٗ ٔب يميٗ زاضيٓ و ٝايٗ أط تأحيطات ثؿيبض
ٔٙبؾت ٔ ٚؿبفسي ضا ثط نٙقت تٛضيؿٓ ذٛاٞس زاقتٔ (.زّ ٝذٛا٘س٘يٞب 1 ،آثبٖ  :1350ل .)2
 .10رًساًس ٍ تَلّد دٍتارُي كشَر

قب ٜايٗ ركٗٞب ضا ٘كب٘ٝاي اظ آغبظ احيبي ايطاٖ ٔيزا٘ؿت .ضٚظ٘بِٔٛ ٝؼآ٘زّؽ تبيٕع زضٔمبِٝاي
 ٚاظ ل َٛقب ٜايطاٖ چٙيٗ ٘ٛقت« :ثبيس ث ٝذبعط ثؿپبضيس و ٝايٗ ركٗ فمظ يه ركٗ تزسيس
ذبعطات قبٙٞكبٞي ٘يؿت ،ثّىٕٞ ٝب٘غٛض ؤ ٝب زض ٌصقت ٝحبثت وطزٜايٓ ،ركٗ ٔصوٛض ثٙٔ ٝعِٝي
آغبظ احيبي ايطاٖ  ٚيه وكٛض پيكطفت ٚ ٝربٔقٔ ٝتطلّي ذٛاٞس ثٛزٔ(».طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،ـ
ثبظيبثي  ،1348/10/22 ،3129ل .)94
فطيسٛٞ ٖٚيسا ٘يع زض ايٗثبضٔ ٜيٌٛيس« :قب ٜزض فيٗ حبَ ؤ ٝيوٛقيس ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝضا
٘ٛفي ٔيقبز ثب تبضيد ثطاي ٔطزْ ايطاٖ رّ ٜٛزٞس ،ثيكتط ٔكتبق ثٛز ؤ ٝطزْ آٖ ضا ٘كب٘ٝاي اظ تِّٛس
زٚثبضٜي وكٛض ث ٝحؿبة آٚض٘سِٚ .ي ٌفتٙي اؾت ؤ ٝطزْ انالً زض ايٗ ركٗٞب حضٛض
٘ساقتٙسٛٞ(»...يسا :1365 ،ل  .)119آضي قبٔ ٜيوٛقيس ث ٕٝٞ ٝحبثت وٙس و ٝتِّٛس زٚثبضٜي ايطاٖ
ظٔيٗ ،پؽ اظ ؾبَٞب فمتٔب٘سٌي ،زض زٚضٜي ا ٚضخ زاز ٜاؾت؛ ِصا ا ٚيىي اظ ضاٜٞبيي ضا ؤ ٝيقس ثٝ
ٚؾيّٝي آٖ ايٗ ٔٛضٛؿ ضا زض اشٞبٖ ٔطزْ ربي زٞس ،ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ٕ٘ ٚبيفٞبي
ثبقى ٚ ٜٛپط ظضق  ٚثطق آٖ ٔيزا٘ؿت  ٚاظ ايٗض ٚث ٝثطٌعاضي ٞط چ ٝثبقىٞٛتط آٖ الساْ ٕ٘ٛز ٚ
ظيطزؾتبٖ ذٛز ضا ٘يع ث ٝايٗ أط ٚازاقت.
ًتيــجـِگيـزي

ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي و ٝاظ ثعضٌتطيٗ ،رصاةتطيٗ  ٚثب قىٜٛتطيٗ ركٗٞبي زٚضاٖ
پّٟٛي ث ٝقٕبض ٔيضٚز ،ثب اٞساف  ٚاٍ٘يعٜٞبي ٔرتّفي ثطٌعاض قس .آ٘بٖ و ٝزض ثبة فّّتيبثي ثطپبيي
ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ثب زيسي تهثقسي ثٔ ٝؿئٍّ٘ ٝبٔ ٜيوٙٙس ،زض عطيك اقتجب ٚ ٜذغب ؾيط ٔيوٙٙس.
زض ٚالـ چٙب٘چ ٝزض ع َٛپػٞٚف ٘يع ثبضٞب  ٚثبضٞب تصوط زاز ٜقس ،زض پطزاذتٗ ث ٝايٗ ٔ٘ ٟٓجبيس ثب
ٍ٘طـ تهثقسي ثٔ ٝؿئٍّ٘ ٝب ٜوطز؛ ِصا ثب ثطضؾيٞبي زليك ،غضف  ٚفٕيك اؾٙبزٙٔ ،بثـ٘ ،كطيبت ٚ
ؾبيط زازٜٞبي ٔطثٛط ث ٝركٗٞب ث ٝزؾت ٔيآيس و ٝفّّت ثطٌعاضي ركٗٞب ضا ٔيتٛاٖ زض زٚاظزٜ
ٔٛضز ثطضؾي وطز .اِجت ٝثطذي اظ ايٗ ٔٛاضز ضا ث ٝؾجت ٔطتجظ ثٛزٖ ثب ٔ ٓٞيتٛاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝاي زض ٓٞ
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ازغبْ وطز  ٚيب ٔيتٛاٖ ثب رعئيٍ٘طي ثيكتط ،ثطذي اظ فّّتٞبي زيٍط ضا اظ ٔيبٖ ايٗ فُّ زٚاظزٌ ٜب٘ٝ
ثيط ٖٚوكيس .ث ٝعٛض ذالنٔ ٝيتٛاٖ ايٗ فُّ زٚاظزٌٜب٘ ٝضا ايٌٗ ٝ٘ٛتكطيح وطز:
 -1وؿت ٔكطٚفيت ثطاي حىٔٛت اظ عطيك پي٘ٛس ثب ٌصقتٝي پط افتربض ثبؾتب٘ي  ٚثٚ ٝيػٜ
قرم وٛضٚـ ٞربٔٙكي؛ ثؿيبضي ثط ايٗ ثبٚض٘س و ٝقب ٜث ٝؾجت ٘ساقتٗ انُ ٘ ٚؿجي انيُ ٕٛٞاضٜ
ؾقي ٔيوطز اظ عطيك پي٘ٛس ثب ٌصقت ٚ ٝثٚ ٝيػ ٜوٛضٚـ وجيط ،ذٛز ضا ثٛ٘ ٝفي ٔيطاثزاض  ٚتساْٚ
زٙٞسٜي ضا ٜأ ٚقطفي وٙس -2 .اؾالْظزايي اظ فط ًٙٞايطاٖ اؾالٔي؛ يىي اظ ٕ٘ٛزٞبي آقىبض ايٗ
تفىط ،ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ثٛز و ٝزض رٟت تمبثُ ثب فط ًٙٞاؾالٔي لطاض زاقت-3 .ثبؾتبٖ-
ٌطايي ٘ ٚبؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت ٔحّٕسضضب قبٜ؛ قبٕٛٞ ٜاض ٜث٘ ٝبؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت افتمبز زاقت  ٚيىي اظ
ٕ٘ٛزٞبي ايٗ عطظ فىط ا ٚزض ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي رٌّٜٛط قس-4 .غطةٌطايي؛
ثب تٛر ٝث ٝفط ًٙٞحبوٓ ثط ركٗٞب و ٝ٘ ٝفطٍٙٞي ايطا٘ي ثّى ٝفطٍٙٞي غطثي  ٚزضثطٌيط٘سٜي ضلمٞب
 ٚقطاةذٛضيٞب  ٚثيحزبثيٞب ٔ ...ٚي قسٔ ،يتٛاٖ ٌفت و ٝزض وٙبض ثؿيبضي اظ السأبت پّٟٛيٞب
زض ثبة ٌؿتطـ فط ًٙٞغطة زض ايطاٖ ،ثطپبيي ايٗ ركٗٞب ٘يع ث ٝايٗ ٞسف آٖٞب وٕه قبيب٘ي ٕ٘ٛز.
 -5وؿت ٚرٟٝي ثيٗإِّّي ثطاي حىٔٛت پّٟٛي؛ ٔحّٕسضضب قب ٜثب ثطپبيي ايٗ ركٗٞب  ٚزفٛت اظ
ؾطاٖ وكٛضٞبي ٔرتّف ز٘يبٔ ،يذٛاؾت ثب ٘كبٖ زازٖ تٛا٘بيي ايطاٖ زض ا٘زبْ چٙيٗ وبضي ثعضي ٚ
ؾتطي ،آٖ  ٓٞثب وٓتطيٗ ٘بأٙي زض رطيبٖ ثطٌعاضي آٖ ،ث ُّٔ ٝثعضي ز٘يب تفٟيٓ وٙس و ٝايطاٖ پؽ اظ
ذطٚد ٘يطٞٚبي ثطيتب٘يب اظ آةٞبي ذّيذ فبضؼ تٛا٘بيي غا٘ساضٔي ٔٙغم ٝضا زاضاؾتٔ -6 .قطفي تٕسٖ
و ٛ٘ ٚ ٟٗايطاٖ ظٔيٗ ث ٝرٟب٘يبٖ؛ حىٔٛت پّٟٛي ٕٛٞاض ٜزض تجّيغبت ٌؿتطز ٚ ٜفطاٌيط ذٛز يىي اظ
فّّتٞبي ثطٌعاضي ركٗٞب ضا ٔقطفي افتربضات ثب اضظـ ايطاٖ لسيٓ زض ثبة اضظـٞبي ا٘ؿب٘ي ٘ ٚيع
قٙبؾب٘سٖ پيكطفتٞبي ايطاٖ ٘ ٛثٚ ٝؾيّٝي ٔحّٕسضضب قب ٚ ٜا٘مالة ؾفيس ا ٚث ٝرٟبٖ  ٚرٟب٘يبٖ
ٔقطفي ٔيوطز -7 .تزّيُ اظ وٛضٚـ وجيط؛ ٌفتٞٝبي قب ٜزض رطيبٖ ثطٌعاضي ركٗٞب ث ٝايٗ ٔٛضز
نحٔ ٝيٌصاضز .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙبؾجت ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ ِٛح وٛضٚـ وجيط زض ٔمط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٘يٛيٛضن
 ٚغ٘٘ ٛهت ٌطزيس  ٚثؿيبضي اظ ٔيبزيٗٔ ،ساضؼٕ٘ ،بيكٍبٜٞب ،ثيٕبضؾتبٖٞب زض ايطاٖ  ٚرٟبٖ  ٚحتّي
ؾبَ ثطٌعاضي ركٗٞب ث٘ ٝبْ وٛضٚـ وجيط ٘بٌْصاضي قس -8 .تٛؾقٝي ٌطزقٍطي  ٚؾطٔبيٌٝصاضي
ثيكتط ذبضريٞب زض ايطاٖ؛ ثب ٍ٘بٞي التهبزي ثٛٔ ٝضٛؿ زض ٔييبثيٓ و ٝتقٕيط ثٙبٞبي تبضيري ٚ
ؾبذت  ٚؾبظ ٞتُٞب  ٚأبوٗ تٛضيؿتي و ٝزض ذالَ ثطٌعاضي ركٗٞب نٛضت ٌطفت ،زض رٟت رّت
تٛر ٝذبضريٞب ث ٝؾطٔبيٌٝصاضي ثيكتط زض ايطاٖ  ٚتطغيت آٖٞب ث ٝحضٛض زض ايطاٖ  ٚزض ٚالـ
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تٛؾقٝي نٙقت ٌطزقٍطي ايطاٖ نٛضت ٌطفت ٝاؾت -9 .ايزبز ٌ ٚؿتطـ اضتجبط  ٚزٚؾتي
ثيٗإِّّي؛ ٔحّٕسضضب قب ٜثب ثطپبيي ايٗ ركٗٞب لهس زاقت تب ؾطاٖ  ٚضٞجطاٖ ُّٔ ٔرتّف ضا زض وٙبض
يىسيٍط حبضط ؾبظز  ٚچيعي قجي ٝوٍٙطٜي ٚيٗ ضا و ٝزض ؾبَ  .ْ 1815قىُ ٌطفت ٝثٛز ،ثٚ ٝالقيت
زضآٚضز .ا ٚثب تكىيُ ايٗ «وٍٙطٜي ٚيٗ حب٘ي» زض پي ٌؿتطـ زازٖ ضٚاثظ زٚؾتب٘ٝي ُّٔ ٔرتّف ثب
يىسيٍط ثٛز -10 .تخجيت ٟ٘ ٚبزي ٝٙوطزٖ ٘ؾبْ قبٙٞكبٞي زض ايطاٖ؛ لغقبً حىٔٛت ثب تزّيُ اظ السأبت
قبٞبٖ ايطاٖظٔيٗ  ٚزضذٛاؾت اظ ٔطزْ ٔجٙي ثط ٌصاضزٖ ٘بْٞبي انيُ ايطا٘ي  ٚثٚ ٝيػ٘ ٜبْ قبٞب٘ي ٓٞ
چ ٖٛوٛضٚـ ،ذؿط ،ٚزاضيٛـ ،پطٚيع  ٚ ...ٚالسأبتي زيٍط اظ ايٗ لجيُ ،ؾقي زض ٟ٘بزيٝٙؾبظي آييٗ ٚ
فط ًٙٞقبٙٞكبٞي زض ايطاٖ زاقت -11 .اضضبي حؽ ذٛزثعضيثيٙي ٔحّٕسضضب قبٜ؛ اظ ٍ٘ب ٜايٗ
پػٞٚف ٔيتٛاٖ ايٗ فّّت ضا زض وٙبض ؾبيط فُّ ،زض ثطٌعاضي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي زذيُ زا٘ؿت.
 -12تِّٛس زٚثبضٜي وكٛض(ض٘ؿب٘ؽ)؛ قب ٚ ٜزضثبضيبٖ ٚ ٚاثؿتٍبٖ ث ٝحىٔٛت يىي اظ فُّ ثطٌعاضي
ركٗٞب ضا ايزبز ض٘ؿب٘ؿي زض وكٛض اضظيبثي ٔيوطز٘س .ايٗ پػٞٚف ثب ٚرٛز فسْ لج َٛايٗ ٔغّت وٝ
ثطٌعاضي يه ركٗ ٔيتٛا٘س وكٛض  ٚيب لبضٜاي ضا ث ٝض٘ؿب٘ؽ ٔٙزط ؾبظز ،ث ٝؾجت ايٙى ٝايٗ ٞسف ٔس
٘ؾط حىٔٛت پّٟٛي ثٛز ٜث ٝشوط آٖ پطزاذت ٝاؾت.
كتاتٌاهِ
كتابّا(هٌاتع فارسي)

 -1آثطاٞبٔيبٖ ،يطٚا٘س .)1380( .ايطاٖ ثيٗ ز ٚا٘مالة(اظ ٔكطٚع ٝتب ا٘مالة اؾالٔي)ٔ ،تطرٕبٖ :وبؽٓ
فيطٚظٔٙس ،حؿٗ قٕؽآٚضي ٔ ٚحؿٗ ٔسيطقب٘ٝچي ،تٟطاٖ٘ :كط ٔطوع.
 -2آَ احٕس ،رالَ .)1372(.زضذسٔت  ٚذيب٘ت ضٚقٙفىطاٖ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات فطزٚؼ.
 -3آٚضي ،پيتط( .ثي تب) .تبضيد ٔقبنط ايطاٖ(اظ تأؾيؽ ؾّؿّ ٝپّٟٛي تب وٛزتبي ٔ 28طزاز ،)1332
تطرٕٔ ٝحّٕس ضفيقي ٟٔطآثبزي ،تٟطاٖ :چبپرب٘ ٝحيسضي.
 -4ايطاٖ زض ثٙس ،رّس .)1369(.6تٟطأٖ :طوع اؾٙبز ال٘ ٝربؾٛؾي آٔطيىب.
 -5ثطٌعيسٜاي اظ ٘ٛقتٞٝب  ٚؾرٙبٖ قبٙٞكب ٜآضيبٟٔط(.ثي تب) .تٟطاٖ :قٛضاي ٔطوعي ركٗ قبٙٞكبٞي
ايطاٖ.
 -6ثط٘بٔٝي وبُٔ ركٗ ٞبي زٞ ٚعاض  ٚپب٘هسٔيٗ ؾبَ وٛضٚـ وجيط  ٚثٙيبز قبٙٞكبٞي
ايطاٖ٘ .)1340(.كطيٝي زثيطذب٘ٝي قٛضاي ٔطوعي ركٗٞبي قبٙٞكبٞي ايطاٖ.
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 -7ثطٚزيٗٚ ،يطريٙيب ٕٞ ٚىبضاٖ .)1353(.ضاظ آقىبض(زوتطيٗ ٘يىؿ – ٖٛويؾيٙزط زض آؾيب)،
ٔتطرٕبٖٟٔ :سي تمٛي  ٚفجساهلل وٛحطي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات تٛؼ.
 -8ثيُ ،ريٕع .)1371( .فمبة  ٚقيط ،رّس ،1تطرٕٟٛٙٔ ٝـ غالٔي ،تٟطاٖ٘ :كط وٛثٝ
-9ثعْ اٞطيٕٗ ،رّس .)1377(.1تٟطأٖ :طوع ثطضؾي اؾٙبز تبضيري ٚظاضت اعالفبت.
-10پبضؾ٘ٛع ،آ٘ت٘ٛي .)1363( .غطٚض  ٚؾمٛط ،تطرٕ ٝحؿٗ پبقب قطيفي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ضا.ٛ٘ ٜ
-11پّٟٛي ،اقطف .)1380( .چٟطٜٞبييزض يه آي ،ٝٙتطرٕٞ ٝطٔع فجساِّٟي ،تٟطاٖ :وتبة ضٚظ.
-12پّٟٛئ ،حّٕسضضب .)1371( .پبؾد ث ٝتبضيد ،ث ٝوٛقف قٟطيبض ٔبوبٖ ،تٟطاٖ :قٟط آة.
ٔ .)1353(._________-13أٔٛضيت ثطاي ٚع ،ٓٙتٟطاٖ :ثٍٙب ٜتطرٕ٘ ٚ ٝكط وتبة.
-14زيٗ ؾتيعي زض فهط پّٟٛيٌ .)1379(.ط ٜٚپػٞٚف ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات رٟبٖ وتبة.
-15ضؾتٕي ،فطٞبز .)1382( .پّٟٛيٞب ،ذب٘ساٖ پّٟٛي ث ٝضٚايت اؾٙبز ،رّس ؾ ،ْٛتٟطأٖ :إؾؿٝ
ٔغبِقبت تبضيد ٔقبنط ايطاٖ.
-16ضفيـظازٙٔ ،ٜهٛض .)1376( .ذبعطات ٔٙهٛض ضفيـظاز(ٜتطرٕ ٝوتبة قبٞس) ،تطرٕ ٝانغط
ٌطقبؾجي ،تٟطاٖ :ا ُٞلّٓ.
-17ضٚحب٘ي ،فرط .)1370( .اٞطْٞبي ؾمٛط قب ،ٜرّس ا ،َٚتٟطاٖ٘ :كط ثّيغ.
-18ظ٘ٚيؽٔ ،بضٚيٗ .)1370( .قىؿت قبٞب٘ ،ٝضٚا٘كٙبؾي قرهيت قب ،ٜتطرٕ ٝفجّبؼ ٔرجط،
تٟطاٖ :عطح ٘.ٛ
-19ؾقيسي ،حؿٗ .)1386( .ظٖ اغزٞب(ظ٘سٌي٘بٔٝي اقطف پّٟٛي) ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات فيطٚظ.ٜ
-20ؾفطئ ،حّٕسفّي .)1377( .لّٓ  ٚؾيبؾت ،اظ ٛٞيسا تب قطيفأبٔي ،تٟطاٖ٘ :كط ٘بٔه.
-21ؾٙزبثي ،وطيٓ .)1381( .ذبعطات ؾيبؾي زوتط وطيٓ ؾٙزبثي ،تٟطاٖ :نساي ٔقبنط.
-22قٟجبظي ،فجساهلل .)1385( .ظ٘سٌي  ٚظٔب٘ٝي فّي زقتي ،قيطاظٔ :إؾؿ ٝفطٍٙٞي  ٚپػٞٚكي
زا٘كٙبٔ ٝفبضؼ.
-23قٛوطاؼٚ ،يّيبْ .)1374( .آذطيٗ ؾفط قب ،ٜتطرٕ ٝفجساِطضب ٛٞقٟٔ ًٙسٚي ،تٟطاٖ٘ :كط
اِجطظ.
-24نٛضت رّؿبت وٕيؿي٘ ٖٛؾبْ قبٙٞكبٞي تب زٚيؿتٕيٗ رّؿ ،ٝثط٘بٔ ٝپيكٟٙبزي وٕيؿيٖٛ
٘ؾبْ ،قٕبضٛٔ( ،1 ٜرٛز زض وتبثرب٘ٝي ٔٛظٜي ٘ؾبٔي اضتف رٕٟٛضي اؾالٔي).

999
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-25فبضٚلي ،احٕس  ٚغاِٖٛ .ضٚضي .)1358( .ٝايطاٖ ثط ضس قب ،ٜتطرٕٟٔ ٝسي ٘طالي ،تٟطاٖ :چبپرب٘ٝ
ؾپٟط.
-26وبتٓ ،ضيچبضز٘ .)1378( .بؾي٘ٛبِيؿٓ زض ايطاٖ ،تطرٕ ٝاحٕس تسيٗ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات وٛيط.
ٔ-27هوي ،ؾب٘سضا .)1380( .ايطا٘يٞب(ايطاٖ ،اؾالْ  ٚضٚح يه ّّٔت) ،تطرٕ ٝقيٛا ضٚيٍطيبٖ،
تٟطاٖ :لمٛٙؼ.
٘-28زبتي ،غالٔطضب .)1371(.تبضيد ؾيبؾي  25ؾبِ ٝايطاٖ ،رّس  ،1تٟطاٖ :ذسٔبت فطٍٙٞي ضؾب.
٘-29زفيٛٔ ،ؾي ٛٔ ٚؾي فميٝحمب٘ي .)1383( .تبضيد تحٛالت ؾيبؾي ايطاٖ ،تٟطأٖ :إؾؿٝ
ٔغبِقبت تبضيد ٔقبنط ايطاٖ.
٘-30فيؿي ،احٕس .)1378( .ثط٘سٜٞب  ٓٞثبظ٘سٜا٘س ،تٟطاٖ٘ :كط فّٓ.
٘-31زفي ،ؾيّسٔحّٕس ثبلط .)1355(.قبٙٞكبٞي  ٚزيٗ زاضي ،تٟطاٖ٘ :كط ضازي ٚ ٛتّٛيعئّّ ٖٛي .
ٚ-32اضٖ ،اِٚيٛي .)2536(.ٝقيط  ٚذٛضقيس ،تطرٕٝي فجسإِحٕس ضٚح ثركبٖ ،تٟطاٖ :أيطوجيط.
ٛٞ-33يسا ،فطيس .)1365( .ٖٚؾمٛط قب ،ٜتطرٕٝي ح .أٟ .طاٖ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات اعالفبت.
وتت التيٗ:
– 34-R.G.Hambly, Gavin “The Autocracy: Mohammad Reza shah 1941
1979”, The Cambridge History of Iran, Vol 7, ed Peter Avery, Cambridge
University Press 1991.
رٍسًاهِّا

-1ايّبْ(ٚيػٜ٘بٔ ٝتبضيد ٔقبنط) ،ضٕيٕ ٝضٚظ٘بٔ ٝربْ رٟٓٔ ،طٔب ،1384 ٜقٕبض.9 ٜ
-2ضٚظ٘بٔ ٝآيٙسٌبٖٟٔ 1 ،ط  ،1350ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض.1139 ٜ
-3ضٚظ٘بٔ ٝتبضيد قبٙٞكبٞي ايطاٖ ،قٕبض.240 ٜ
-4ضٚظ٘بٔ ٝويٟبٖٟٔ 19 ،ط  ،1350قٕبض.8472 ٜ
-5ضٚظ٘بٔ ٝويٟبٖٟٔ 21 ،ط  ،1350قٕبض.8474 ٜ
-6ضٚظ٘بٔ٘ ٝساي ايطاٖ ٘ٛيٗ 24 ،ذطزاز  ،1350قٕبض ،1605 ٜل .8
-7ؾبِٙبٔ ٝز٘يب ،ؾبَ .1347 ،24
ٔ-8زّ ٝذٛا٘س٘يٞبٟٔ 3 ،ط  ،1350ؾبَ ؾي  ٚز ،ْٚقٕبض.3 ٜ
ٔ-9زّ ٝذٛا٘س٘يٞب 1 ،آثبٖ  ،1350ؾبَ ؾي  ٚز ،ْٚقٕبض.11 ٜ
اؾٙبز آضقيٛي:
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ٔ-10طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،ؾٙس ،قٕبض ٜثبظيبثي  ،267وس پط٘ٚس.1350/1/1 ،12129 -4 ٜ
ٔ-11طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،ؾٙس ،قٕبض ٜثبظيبثي  ،2670وس پط٘ٚس 8 ،21176 -1ٜآثبٖ .1350
ٔ-12طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،ؾٙس ،قٕبض ٜثبظيبثي  ،267وس پط٘ٚس.1350/1/1 ،12129 -4 ٜ
ٔ-13طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،ؾٙس ،قٕبض ٜثبظيبثي .1348/10/22 ،3129
ٔمبالت فبضؾي:
-14اوجطي ٔقّّٓ ،فّي( .ظٔؿتبٖ ٘« .)1380مف وبضٚيػ ٜحفؼ اٍِ ٛزض ؾمٛط ضغيٓ پّٟٛي» ،فهّٙبٔٝ
فّ ْٛؾيبؾي ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض.16 ٜ
-15حؿيٙيبٖ ،ضٚح اهلل« .ركٟٙبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي (چطا  ٚچٍٝ٘ٛ؟)» ،ؾبيت
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(ثطٌطفت ٝاظ ؾبيت ٔطوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي).
-16زٞمبٖ ٘يطيِ ،مٕبٖ  ٚحٛضا قزبفي( .ثٟبض « .)1386ثبظٍ٘طي زض ركٗ ٞبي زٞ ٚعاض  ٚپب٘هس
ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي زض ايطاٖ» ،پػٞٚف ٘بٔ ٝتبضيد ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض.6 ٜ
ٔ-17طفكي٘ ،زٓاِؿبزات« .)1385( .تالـ ثطاي ٟٔبض پيطٚظي» ،وتبة ٔب ٜتبضيد  ٚرغطافيب ،ؾبَ ٘،ٟٓ
قٕبضٞ ٜبي .106 ٚ 105 ،104
٘-18جٛيٍ٘ ،يٗ(.تبثؿتبٖ « .)1380ضٚقٙفىطاٖ  ٚثحطاٖ فط ًٙٞثٔٛي» ،فهّٙبٔ ٝايطاٖ ٘بٔ ،ٝؾبَ
٘ٛظز ،ٓٞقٕبض.3 ٜ
هقاالت اًگليسي

irans

of

celebration

year

„2500
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ثطضؾي فُّ  ٚفٛأُ ثطٌعاضي ركٗٞبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي
پيـَستّا

 .1فطٔبٖ ٍٕٞب٘ي اضتف زائط ثط افغبي ٔساَ يبزثٛز ركٟٙبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي ث40 ٝ
٘فط اظ افؿطاٖ قطوتوٙٙس ٜث ٝعٛض ٔؿتميٓ زض رطيبٖ ثعضٌساقت ركٗ ٔصوٛض.
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 .2حىٓ افغبي ٔساَ يبزثٛز ركٟٙبي  2500ؾبِ ٝقبٙٞكبٞي ايطاٖ ث ٝرقفط قطيف أبٔي
ضئيؽ ٔزّؽ ؾٙب [4513-3242-3ـ]؛
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٘ .3بٔٚ ٝظاضت زضثبض ث ٝرٛاز ثٛقٟطي ٘بيت ضئيؽ قٛضاي ٔطوعي ركٟٙبي قبٙٞكبٞي
ايطاٖ ٔكقط ثط ث ٝتقٛيك ا٘ساذتٗ ركٟٙبي قبٙٞكبٞي ث ٝزِيُ ٔضيمٔ ٝبِي زِٚت (-19-4
121ـ).
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٘بٔ ٝفضُاهلل ٔكبٚض ث ٝأيط ٔتمي ٔسيطوُ زضثبض قبٙٞكبٞي زضثبض ٜزضذٛاؾت پطزاذت ٞعيٝٙ
ؾبذتٕبٖ  ٚچبزضٞبي پصيطايي ضؤؾبي وكٛضٞبي پيٕب٘ىبض آٖ(171-3-82-39اِف).
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