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سبضيد ٚضٚز ا٘سيكٞٝبي ؾٛؾيبِيؿشي ٔ ٚبضوؿيؿشي ث ٝايطاٖ و ٝسمطيجبً يهنس ؾبَ اظ آٖ ٔيٌصضزٚ 1،يػٌيٞبي
ٔٙحهطثٝفطزي زاضزٚ .ضٚز ايٗ ا٘سيكٞٝب ث ٝؾجه  ٚؾيبق ذٛز ٘ ٝثبظسبة ٚ ٚاوٙف ث ٝسىٛيٗ ؾطٔبيٝزاضي ٔسضٖ
زض ايطاٖ ثٛز ٝ٘ ،ثيبٖ ٌصاضي ذٛزػٛـ اظ ٘ؾبْٞبي فىطي فطؾٛز ٚ ٜسحّيُضفش ٝي ديف اظ ذٛز ث٘ ٝؾبٔي
ٔٙؿؼٓ ثطاي دبؾد ث ٝضٚح ظٔب٘ٝاـٔ ٝ٘ ٚ ،ؾٟط زيسٌب ٜعجمٝي وبضٌطي ثبِيسٔ ٚ ٜشكىُٚ .ضٚز ايٗ ا٘سيكٞٝب ثٝ
ايطاٖ ،آٖ  ٓٞزض ٞيئشي ديكطفش ،ٝسمطيجبً ٔهبزف اؾز ثب ضقس ذبؾشٍبٜٞبي اِٚيٝي ؾطٔبيٝزاضي ٙٔ ٚبؾجبر
وباليي ٔسضٖ زض ايطاٖ اظ عطيك ض٘ٚسي ديچيس ٜاظ ٓٞظيؿشي ٔٙبؾجبر ديكبؾطٔبيٝزاضي ،ؾطٔبيٝزاضي ا٘حهبضي ٚ
٘فٛش أذطيبِيؿشي ضٚؾيٝي سعاضي  ٚثطيشب٘يب؛ وٓٚثيف ٔمبضٖ ثب ديضيعي ٘رؿشيٗ قبِٛزٜٞبي نٙقز  ٚالشهبز
ٔسضٖ زض زٚضاٖ حىٔٛز ضضب قبٜ؛  ٚثيقه ٔهبزف ثب ٘رؿشيٗ ػطلٞٝبي ا٘سيكٞٝبي ٔسضٖ و ٝزض قىُ ٚ
ؾيٕبي ػٙجف  ٚا٘مالة ٔكطٚعيز دب ث ٝفطنٚ ٝػٛز ٌصاقز.
ٔبضوؿيؿٓ زض ايطاٖ اظ ٕٞبٖ اثشساي سىٛيٗ  ٚسىبُٔ ذٛز ٝ٘ ،زض ٔحيظ ديكطفشٝي ؾطٔبيٝزاضي ثبِيسٝ٘ ،
ٔؿشميٕبً ٔ ٚكرهبً ثيبٖ ٔٙبفـ وبضٌطا٘ي آٌب ٜثٛز و ٝزض ٔجبضظار ثبِفقُ الشهبزي  ٚؾيبؾي ذٛز ثٝضطٚضر
اضائٝي ثسيّي زض ٔمبثُ ٘ؾبْ ٔٛػٛز ضؾيس ٜثبقٙسٔ ٝ٘ ٚ ،حه َٛػساَ ا٘سيكٞٝبي ضليت آٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض غطة
ضخ زاز ،قبٞس سىٛيٗ ؾٛؾيبِيؿٓ زض ضلبثز ثب ِيجطاِيؿٓ ثٛزٔ .ب ثب ا٘سيكٝاي ضٚثطٞ ٚؿشيٓ و ٝاثشسا زض قىّي
وبٔالً سٛؾقٝيبفش ٝث ٝوكٛضي دب ٔيٌصاضز و ٝعجمٝي وبضٌط آٖ ٓٞ ،اظ ِحبػ وّٕي  ٓٞ ٚويفي زض ٘بظَسطيٗ قىُ
ٕٔىٗ ث ٝؾط ٔيثطز .ضٚاع ايٗ ا٘سيك٘ ٝشيؼٝي ثيٚاؾغٝي ٔجبضظار ٔحّي ٘جٛز ٕ٘ ٚيسٛا٘ؿز ثبقس.
اظ  1284ذٛضقيسي و٘ ٝرؿشيٗ ػطلٞٝبي آقٙبيي ٔب ايطا٘يبٖ ثب ؾٛؾيبِيؿٓ ظزٔ ٜيقٛز سب سأؾيؽ حعة
وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ث ٝضٞجطي آ .ؾّغبٖظاز ٜزض  ،1299ثيف اظ  15ؾبَ ٕ٘يٌصضز .آ٘چ ٝاظ ٔؼّٝي كبٍُ زض ؾبَ
 1296ثطاي ٔقطفي هبًيفؿز  ٚؾطهبيِ ٔغطح ٔيقٛز ،سب حسي ٔيعاٖ آٌبٞي «ؾٛؾيبِيؿزٞبي ايطاٖ» اظ ٔبضوؽ
ٔ ٚبضوؿيؿٓ ثٝعٛض فبْ  ٚؾطهبيِ ثٝعٛض ذبل ضا ضٚقٗ ٔيوٙسٔ{« :بضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ} زض ؾٔ 1264 ٝٙمبنس
انّي  ٚاؾبؾي ؾٛؾيبِيؿٓ ضا ضٚي وبغص آٚضز٘س  ٚث ٝاؾٓ ثيبٖ٘بٔٝي فطل ٝاقشطاويٙٔ ٖٛشكط ؾبذشٙس 2 ».ايٗ ٔؼّٝ
زض ٔقطفي ؾطهبيِ چٙيٗ ٔي٘ٛيؿسٔ[« :بضوؽ] ؾطهبيِ ضا ٔٙشكط ؾبذز و ٝسٙميس ؾرشي ثٛز اظ ان َٛػبضي ٝفّٓ
الشهبز ٕٞبٖعٛض و ٝسأِيفبر زاضٚيٗ زض فبِٓ فّ ْٛعجيقي ٔأذص ٔ ٚجٙبي فٕس ٚ ٜانّي ٌطزيس وشبة ؾطهبيِ ٘يع
 .1زض ٍ٘بضـ ايٗ اطط زٚؾشبٖ ثؿيبضي ٘مف زاقشٙس و ٝثس ٖٚوٕه آ٘بٖٛ٘ ،قشٗ چٙيٗ ٔمبِٝاي ٕٔىٗ ٘جٛز :اظ فطقيٗ وبؽٕي ٘يب ثطاي ٔهبحجٞٝبي ٔشقسزي وٝ
ثب افطاز ٔرشّف ا٘ؼبْ زاز؛ اظ حٕيس احٕسي و ٝثب ٚػٛز ثيٕبضي ٔغبِت ثؿيبض ٕٟٔي ٔغطح وطز؛ اظ ٘بنط دبوسأٗ ثطاي زض اذشيبض لطاضزازٖ ٘ٛقشٝاي ٔٙشكط
٘كس ،ٜاظ ؾقيس ضٕٙٞب ،دطٚيع نسالزٔ ،حٕس ٔبِؼ٘ ،ٛبزض ٘بػي  ٚفجساِقجبؼ چّيبٚي ٟٔ ٚسي نبثطي ثطاي اضائٝي ديكٟٙبزٞب ٘ ٚمسٞبي ػبِت  ٚاضظ٘سٜقبٖ؛
اظ وٕبَ ذؿطٚي  ٚاظ ٘كط ثيساض ثطاي اضائٝي اعالفبسي ٔطثٛط ث ٝوالؼٞبي ؾطهبيِذٛا٘ي زض ذبضع اظ وكٛض ،اظ آظاز ٜنبثطي  ٚفّياوجط ٘بعمي ثطاي
ٚيطايف ٔشٗ ٘ ٚيع سٕبٔي زٚؾشب٘ي و ٝزض ايٗ ٔسر اعالفبر اضظقٕٙسي زض اذشيبضٔبٖ ٌصاقشٙس ؾذبؾٍعاضيٓ.
ٔ« .2كبٞيط ٔطزٔبٖ ٔغطة ٔ ٚكطق :وبضَ ٔبضوؽ» ،كبٍُ ،قٕبضٜي  27( 27ث.5 ،)1290 ٕٟٗ
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ثطاي ؾٛؾيبِيؿزٞب ضوٗ ضويٗ ،ثّى ٝلبفسٜي ٔحىٓ فّ ْٛؾيبؾي  ٚاػشٕبفي ٌطزيسٛ٘ 1 ».يؿٙسٜي كبٍُ ٔمبْ
ٔبضوؽ ضا زض ايٗ ٔيزا٘س و« ٝا ٚا َٚوؿي اؾز و ٝفّٕبً ثب ازِ ٚ ٝثطاٞيٗ  ٚاظ ضٚي اؾشسالالر سبضيري  ٚفّٕي
زضنسز ثطآٔس و ٝحمب٘يز ٔؿّه ؾٛؾيبِيؿٓ ضا طبثز وٙس 2 ».أب زض ٔ 1920( 1299يالزي) ؾّغبٖظازٕٞ ٜطا ٜثب
وطيٓ ٘يهثيٗ  ٚوطيٓاهلل فيٛواف ،زض زٔٚيٗ وٍٙطٜي وٕيٙشطٖ ثٝفٛٙاٖ ٕ٘بيٙسٌبٖ حعة وٕ٘ٛيؿز قطوز
وطز٘س  ٚث ٝفضٛيز ٞيئز اػطايي وٕيٙشطٖ ٘يع زضآٔس٘س! چٙيٗ ضقسي چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ قس؟
اٌط ٚضٚز ٔبضوؿيؿٓ ؾبظٔبٖيبفش ٝث ٝايطاٖ ضا حسٚز ؾبَ ( 1284سأؾيؽ ٌط ٜٚؾٛؾيبَ زٔىطار سجطيع)
ثسا٘يٓ ،سٟٙب ثب ٌصقز قهز ؾبَ ،دؽ اظ انالحبر اضضي  ،1342ثب اٚع زٌطٌ٘ٛي ثعضي ؾطٔبيٝزاضا٘ٝي
ػبٔق ٝضٚثطٔ ٚيقٛيٓ .ايٗ زٌطٌ٘ٛي ثعضي٘ ،يبظ ث ٝديفظٔيٞٝٙبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي زاقز و ٝانالحبر اضضي 1342
فمظ يىي اظ آذطيٗ ٔطاحُ آٖ زض زٚضٜي ديف اظ ا٘مالة ثٛزٌ :ؿشطـ ضاٜؾبظي ثطاي ايؼبز ثبظاض ٔهطفي،
سأؾيؽ وبضذب٘ٞٝب ،ا٘جبقز اِٚيٝي ؾطٔبي ٝزض زٚضٜي ضضب قبٔ ٚ ٜحٕسضضب قب ،ٜفٙبنطي اظ ٌؿشطـ حك
ٔبِىيز ذهٛني ثط ا٘ٛاؿ فٙبنط عجيقز زض زٚضٜي دّٟٛي ا ،َٚوبالييؾبظي وبض و ٝذيّي ديفسط ثٝسسضيغ
آغبظ قس ٜثٛزٌ ،ؿشطـ سسضيؼي ا٘ضجبط وبضي زض ٔحُ سِٛيس زض زٞٝٞبي ديكيٗ.
اظ ؾٛي زيٍط ٕٞؿبيٍي ايطاٖ ثب وكٛض ضٚؾي ،ٝاضسجبط ٞؿشٞٝبي اِٚيٝي وبضٌطاٖ ٟٔبػط ثب
ؾٛؾيبَزٔىطارٞبي لفمبظ  ٚثبو( ٛثب سٛػ ٝث ٝايٙى ٝثبو ٛلغت نٙقشي آؾيبي ٔيب٘ٔ ٝحؿٛة ٔيقس)  ٚسأطيط
لسضسٕٙس ز ٚا٘مالة ثعضي  1917 ٚ 1905ضٚؾي ٝثط ٟٔبػطاٖ ٘ ٚيع وبضٌطاٖ ايطا٘ي زض قٟطٞبي ٔطظيٚ ٕٝٞ ،
 ٕٝٞزؾزثٝزؾز  ٓٞزاز٘س سب اظ ٕٞبٖ اثشساي قىٌُيطي ا٘سيكٝي ٔبضوؿيؿشي ،ضٚايشي ذبل اظ ٔبضوؿيؿٓ
دبٌطفش ٝزض ضٚؾي ،ٝثط ا٘سيكٝي چخ ايطاٖ حبوٓ قٛز .ػٙجف ا٘مالثي ضٚؾي ٝسأطيط فؾيٕي زض قىٌُيطي ػٙجف
ؾٛؾيبِيؿشي ايطاٖ زاقز؛ ايٗ سأطيط ٕٛٞاض ٚ ٜزض ثؿيبضي اقىبَ ٟٔٓسط اظ آٖ چيعي اؾز و ٝازفب ٔيقٛز .ايٗ
ٚيػٌي اظ ٕٞبٖ آغبظٟٔ ،ط ٘ ٚكبٖ ذٛيف ضا ثط ٘حٜٛي قىٌُيطي ا٘سيكٝي ٔبضوؿيؿشي ثطػبي ٌصاقز،
ثٌٝ٘ٛٝاي ؤ ٝحسٚزيزٞبي ذبل ايٗ ضٚايز اظ ٔبضوؿيؿٓ ثٔ ٝحسٚزيزٞبي ٔبضوؿيؿٕي سجسيُ قس و ٝزض
ايطاٖ دب ٔيٌطفزٕٝ٘ٛ٘ .ي ثطػؿشٝي آٖ ،سأطيط ثحضٞبي وٕيٙشطٖ  ٚحعة وٕ٘ٛيؿز اسحبز قٛضٚي ثط
ثحضٞبي زاذّي حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ،اضسجبط غيطٔؿشميٓ ٌط٘ 53 ٜٚفط ثب وٕيٙشطٖ  ٚ 3سأطيطار فؾيٓ ايٗ وكٛض
ثط ؾيبؾزٞبي زاذّي حعة سٛز ٜاظ ظٔبٖ قىٌُيطي سب ؾبَٞب ثقس وبٔالً ٔكٟٛز اؾز.

ٔ« .1كبٞيط ٔطزٔبٖ ٔغطة ٔ ٚكطق :وبضَ ٔبضوؽ» ،كبٍُ ،قٕبضٜي  27( 27ث.6 ،)1290 ٕٟٗ
ٔ« .2كبٞيط ٔطزٔبٖ ٔغطة ٔ ٚكطق :وبضَ ٔبضوؽ» ،كبٍُ ،قٕبضٜي  27( 27ث.4 ،)1290 ٕٟٗ
 .3ثٙب ثٌ ٝفشٝي اؾىٙسضي زض ذبعطاسفٌ ،ط٘ 53 ٜٚفط ٔؼٕٛفٝاي ثٛز و ٝث ٝزاليُ ٔرشّف  ٚزض ٔٛاضزي ثٝوّي سهبزفي ثٚ ٝػٛز آٔس .ثٝفجبضرزيٍط ٘ٝ
قجىٝاي ثٛز  ٝ٘ ٚؾبظٔب٘يٌ .طٞٚي و ٝثب اضا٘ي ،وبٔجرف  ٚثٟطأي اضسجبط زاقشٙس؛ زا٘كؼٛيب٘ي و ٝثب اضا٘ي ضفزٚآٔس زاقشٙس  ٚفسٜاي و ٝثياضسجبط ثب ػٙجف
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٘كط آطبض ٔبضوؿيؿشي زض ايطاٖ دي٘ٛسي سٍٙبس ًٙثب ضقس ؾبظٔبٖٞبي ؾٛؾيبِيؿشي زض ٘حّٞٝبي ٌ٘ٛبٌٖٛ
زاقز  ٚايٗ ضقس ٘يع سبثـ فضبي ثبظ يب ثؿشٝي ؾيبؾي  ٚاػشٕبفي ثٛز و ٝزض ٔمبعـ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثط سبضيد
نسؾبِٝي اذيط ايطاٖ ؾبي ٝافىٙس ٜاؾز .سب ديف اظ فطٚدبقي قٛضٚي ،زض ٞط زٚضٜاي و ٝفضبي ؾيبؾي ثٝ
زاليّي ٌكٛزٔ ٜيقسٕٞ ،طا ٜثب ضقس ؾبظٔبٖ ٞبي چخ و ٝاظ سٛاٖ سكىيالسي ٘ؿجشبً لسضسٕٙسي زض ليبؼ ثب
ٌطٜٞٚبي زيٍط اػشٕبفي ثطذٛضزاض ثٛز٘س٘ ،كط آطبض ٔبضوؿيؿشي ٘يع قىٛفب ٔيقس ٞ ٚط زٚضٜاي و ٝؾطوٛة ٚ
اؾشجساز فضبي ؾيبؾي ضا ذفٔ ٝيوطز ،ا٘شكبض فّٙي آطبض ٔبضوؿيؿشي ثٔ ٝحبق ٔيضفز يب ث ٝقىُ ظيطظٔيٙي  ٚثب
أىب٘بسي ثؿيبض ٔحسٚز زض زاذُ  ٚؾذؽ زض ذبضع ز٘جبَ ٔيقسٕٞ .يٗ دي٘ٛس ٔؿشميٓ فقبِيز ؾيبؾي چخ ٚ
ا٘شكبض آطبض ٔبضوؿيؿشي ،زؾزوٓ سب ديف اظ ا٘مالة ضاثغٝاي يه ؾٛي ٝثيٗ فُٕ  ٚا٘سيكٝي چخ قىُ زاز .آ٘چٝ
ٔٙشكط  ٚذٛا٘سٔ ٜيقس فٕسسبً زض ذسٔز فُٕ ثبِفقُ ثٛز  ٚسبثـ ٔحسٚزيزٞبي آٖ ،سب آ٘ؼب و ٝثيسٛػٟي
سمطيجبً وبُٔ ث ٝلّٝي آطبض ٔبضوؽ يقٙي ؾ ٝػّس ؾطهبيِ ثب ايٗ اٍ٘يع ٜزض زٚضٜٞبي ٔرشّف سٛػئ ٝيقس وٝ
ذٛا٘سٖ ؾطهبيِ ٔؿشميٕبً زض ذسٔز ٘يبظٞبي فّٕي ػٙجف چخ ٘يؿز؛ ثيٌٕبٖ چٙيٗ ثطزاقشي ثب ثطزاقز
ثيٗإِّّي اظ ذٛا٘ف ؾطهبيِ ثياضسجبط ٘جٛز؛ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝفٕالً زض ٔجبضظار احعاة ٌ ٚطٜٞٚبي فقبَ وٕ٘ٛيؿشي
إٞيز چٙسا٘ي ث ٝؾطٔبيٝذٛا٘ي  ٚف ٟٓؾطهبيِ زازٕ٘ ٜيقس.
أب نطف٘ؾط اظ فكبضٞبي حىٔٛشي  ٚؾب٘ؿٛض  ٚؾطوٛة فٙبنط ٔطسجظ ثب ػطيبٖٞبي ؾيبؾي چخ ٘ ٚيع زض
زٚضٜاي ٔقيٗ ٚاثؿشٍي ا٘شكبض آطبض ٔبضوؿيؿشي ث ٝفضبي ثبظ ؾيبؾي  ٚضقس ؾبظٔبٖٞبي چخ٘ ،حٜٛي
قىٌُيطي فّ ْٛاػشٕبفي زض ايطاٖ ٘يع ٘مف ٕٟٔي زاقز چطاو ٝذٛز سبثـ ٔٙغك سٛؾقٝي فّ ْٛزض ايطاٖ ٔسضٖ
ثٛز .فمساٖ دٛيف زض٘ٚي فّٔ ْٛسضٖ ايطاٖ  ٚسجقيز آٖ اظ ػطيبٖ ٔقبنط ٌؿشطـ فّ ْٛزض غطة ،سأطيط
ثيٚاؾغٝي ذٛز ضا زض اٍِٞٛبي شٙٞي  ٚفىطي ضٚقٙفىطاٖ ايطا٘ي و ٝثٛ٘ٝفي سؿٕ٘ٝمبِٝي ا٘شمبَ ايٗ ٘ؾطار
ثٛزٜا٘سٔ ،يٌصاقز ٘ ٚيع ٔيٌصاضزٔ 1 .سٞبي فىطي ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝزض غطة حبوٓ ٔيقس٘س ،اغّت ثب ٚلفٝي ظٔب٘ي
وٛسبٞيٕٞ ،شبي ثٔٛي ذٛز ضا زض ايطاٖ ٔييبفز  ٚثب ؾذطيقسٖ فٕط ٔسٞبي لسيٕئ ،سٞبي دطٞيبٛٞي ػسيسي
وٕ٘ٛيؿشي ثٛز٘س ٕٝٞ .آٖٞب ثب فٛٙاٖ ٌط٘ 53 ٜٚفط زؾشٍيط قس٘س .أب افطازي ٔب٘ٙس وبٔجرف ،ثٟطأي  ٚؾيبٔه ثب وٕيٙشطٖ ٔطسجظ ثٛز٘س  ٚاحشٕبالً ٞؿشٝي
وٕ٘ٛيؿشي ٔطسجظ ثب آٖ ضا سكىيُ زاز٘س .ضاثغ ٝثب وٕيٙشطٖ اظ عطيك ايٗ ٞؿش ٝثطلطاض ٔيقس .ض .ن .ث ٝذبططار ايطج اؾكٌسضي ،نم74 .ـ89 ،77ـ.92
 .1فّ ْٛاػشٕبفي زض ايطاٖ ثب ٘ؿرٝثطزاضي اظ فّ ْٛاػشٕبفي فطا٘ؿ ٚ ٝؾبيط وكٛضٞبي غطثي ضٚاع يبفز ،فّٔٛي و ٝاؾبؾبً ِيجطاِي  ٚضسٔبضوؿيؿشي ثٛز٘س.
يه ٕ٘ٔ :ٝ٘ٛسضؾٝي فّ ْٛؾيبؾي زض  19زؾبٔجط  1899افششبح قس سب ٔحهال٘ي ضا ثطاي ذسٔز زض ازاضار زِٚشي  ٚثٚٝيػٚ ٜظاضر ذبضػ ٝسقّيٓ زٞس .الشهبز
يىي اظ ٔٛاز زضؾي زض ثط٘بٔٝي ايٗ ٔسضؾ ٝثٛز .اؾشبز زضؼ حمٛق غٚظف ٙٞجيه ٔؿشكبض حمٛلي ٚظاضر ذبضػ ٝثٛز  ٚزا٘كؼٛيبٖ حمٛق ثيٗإُِّ
ذهٛني  ٚالشهبز ضا ث ٝظثبٖ فطا٘ؿ٘ ٝعز أ ٚيآٔٛذشٙس .اصَل علن ثطٍر هلل ،يب ٕٞبٖ اؤٛ٘ٛي دّشيه ،ضا ٔيطظا ٔحٕسفّيذبٖ ثٗ شوبءإِّه «زض ؾٝٙي
ٔ 1905( 1323يالزي)» اظ فطا٘ؿ ٝث ٝفبضؾي ثطاي آٔٛظـ الشهبز ث ٝزا٘كؼٛيبٖ سطػٕ ٝوطزٛ٘ .ي ؿٙس ٜوشبة دُ ثٛضٌٚبض اظ اؾشبزاٖ الشهبز زض زا٘كٍب ٜحمٛق
زا٘كٍب ٜدبضيؽ ثٛز و ٝالشهبززا٘ي ثٛز عطفساض آظازي فقبِيزٞبي الشهبزي ٔ ٚقشمس ث٘ ٝمف سقييٗوٙٙسٜي ثبظاض  ٚثبظي فطض ٚ ٝسمبضب (اظ ٔمسٔٝي ؾْٛ
ٔٙشكط٘كسٜي ٘بنط دبوسأٗ ثط اكًََهي دلشيک  /آزاة هولكززاضي ؾيؿٕ٘ٛسي).
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ثط فضبي ضٚقٙفىطي ايطاٖ حبوٓ ٔيقس؛ ايٗ ضٚاَ ٕٞطا ٜثب ٘ؾبْ آٔٛظقي ؾطٓٞثٙسيقس ٚ ٜفٕسسبً ٚاضزاسي ثٛز
و ٝػبيي ثطاي ٔغبِقٝي ديٍيطا٘ٝي آطبض فٕيك سئٛضيه فّؿفي ،الشهبزي  ٚؾيبؾي غطة اظ ػّٕ ٝآطبض ٔبضوؽ
ثبلي ٕ٘يٌصاقز 1 .اغّت ضٚقٙفىطاٖ چخ ايطا٘ي ٕٞبٖلسض اظ ٔبضو ؽ ٔ ٚبضوؿيؿٓ آٌبٞي زاقشٙس وٝ
ضٚقٙفىطاٖ ثٝانغالح ِيجطاَ ايطا٘ي اظ آطبض ِيجطاِيؿٓ غطثي؛ آ٘بٖ ٕٞبٖلسض ثب ٘ؾطار وب٘ز ٘بآقٙب ثٛز٘س و ٝآٖ
ٌط ٜٚزيٍط ثب ٘ؾطار ٍُٞ؛ زض چٙيٗ فضبي ثيثٙيبز  ٚآقفشٝاي اؾز و ٝچخ ايطاٖ ثب سىبدٛي ٔقسٚزي اظ فقبالٖ
ذٛز ،ثب ؾطهبيِ ٔبضوؽ آقٙب ٔيقٛز .ثب ايٗ  ،ٕٝٞثبيس اشفبٖ زاقز و ٝزاؾشبٖ سبضيد سطػٕٝي ؾطهبيِ زض ايطاٖ،
ثب ٕٝٞي فطاظٚفطٚزٞبي ذٛز ،يه ؾطٌٚطزٖ اظ سالـٞبي ٔكبث ٝا٘سيكٕٙساٖ زض ؾبيط حٛظٜٞب ثبالسط ذٛاٞس
ثٛز؛ ٞطچٙس ٕ٘بيكي اؾز ثب دطزٜٞبي ثؽ ذ٘ٛيٗ  ٚسطاغيه أب ثٝيبزٔب٘س٘ي....
ٔب ثطاي ثيبٖ سبضيد سطػٕٝي آطبض ٔبضوؿيؿشي  ٚاظ ػّٕ ٝوشبة ؾطهبيِ اظ ٘ٛفي زٚضٜثٙسي سبضيري اؾشفبزٜ
ٔيوٙيٓ .زض وّيسطيٗ ذغٛط ٔيسٛاٖ سبضيد ؾيبؾي چخ ايطاٖ ضا ث ٝايٗ زٚضٜٞب سمؿيٓ وطز:
 .1اظ سأؾيؽ ٌط ٜٚؾٛؾيبَزٔٛوطار سجطيع سب سأؾيؽ حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ()1299-1284
 .2اظ سأؾيؽ حعة (فطل )ٝوٕ٘ٛيؿز ايطاٖ سب دبيبٖ ؾّغٙز ضضبقب)1320-1299( :ٜ
 .3اظ سأؾيؽ حعة سٛزٜي ايطاٖ سب وٛزسبي ٔ 28طزاز)1332-1320( :
 .4اظ وٛزسبي ٔ 28طزاز سب ػٙجف ٔؿّحب٘ٝي ؾيبٞىُ)1349-1332( :
 .5اظ آغبظ ٔجبضظٜي ٔؿّحب٘ ٚ ٝچطيىي چخ سب ا٘مالة ث)1357-1349( :ٕٟٗ
 .6اظ ا٘مالة  57سب ث ٝأطٚظ ( )1395-1357و ٝذٛز ث ٝؾ ٝزٚضٜي اِف) اظ  1357سب اٚاؾظ زٝٞي ،1360
ة) اظ زٝٞي  1370سب ا٘شكبض ثبظسطػٕٞٝبي ؾطٔبي ٝزض اٚاؾظ زٝٞي  ٚ 1380ع) اظ اٚاؾظ زٝٞي  1380سب ثٝ
أطٚظ ،سمؿيٓ ٔيقٛز.
زٍضُي اٍل .اظ سأؾيؽ گطٍُ ؾَؾيبلزهَكطار سجطيع سب سأؾيؽ حعة كوًَيؿز ايطاى (:)1299-1284
زض ايٗ زٚضاٖ ثب ٘رؿشيٗ ػّٜٞٛبي ػٙجف وبضٌطي ضٚثطٔ ٚيقٛيٓ .زض ايٗ زٚض٘ ٜرؿشيٗ افشهبثبر وبضٌطي
(وبضٌطاٖ ٔ ٚبٞيٍيطاِٖ قيالر ا٘عِي ،وبضٌطاٖ چبدرب٘ٞٝبي سٟطاٖ ،وبضٌطاٖ چطْؾبظ سجطيع ٘ ٚ )... ٚرؿشيٗ
سكىُ وبضٌطي (اسحبزيٝي وبضٌطاٖ ٔغبثـ (چبدرب٘ٞٝب) زض سٟطاٖ) سحزسأطيط ا٘سيكٞٝبي ؾٛؾيبَزٔٛوطارٞب
قىُ ٔيٌيطزٕٞ .چٙيٗ زض ٕٞيٗ زٚض ٜاؾز وٌ ٝطٜٞٚبي چخِ ٔٛؾ ْٛث ٝاػشٕبفي ٖٛـ فبٔيٖٛ
(ؾٛؾيبَزٔٛوطار) دب ٔيٌيط٘س.

 .1ثيسطزيس ،ايٗ ٔٛضٛؿ ٔٙحهط ث ٝايطاٖ ٘جٛز .زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞب قبٞس ايٗ ٚضقيز ثٛزٜايٓ.
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اظ ٔيبٖ ايٗ ٌطٜٞٚبٌ ،ط ٜٚؾٛؾيبَ زٔٛوطار سجطيع اظ ٘ؾط سئٛضيه ػبيٍبٚ ٜيػٜاي زاضز  ٚاِٚيٗ سحّيُ اظ
ٔٙبؾجبر سِٛيسي  ٚضذسازٞبي ؾيبؾي ٘يع اظ ؾٛي ايٗ ٌط ٜٚسسٚيٗ قس ٜاؾزٌ .طٔ ٜٚعثٛض ٔشكىُ اظ  28اضٔٙيِ
ايطا٘يسجبض ثٛز و ٝثركي اظ آٖٞب زا٘فآٔٛذشٝي ضٚؾي ٝثٛز٘س  ٚزض ذبن ايٗ وكٛض ثب افىبض ٘ ٚؾطيٞٝبي
ؾٛؾيبِيؿشي آقٙب قس٘س .اؾٙبز ٔ ٚساضن سبضيري ٔ ٚىبسجبر ثٝزؾزآٔس ٜزض ٔٛظٜي «ؾبِشيىٛف قچسضيٗ» زض
قٟط ِٙيٌٗطاز (دشطظثٛضي) ٕٞ ٚچٙيٗ «آضقي ٛدّرب٘ٛف» ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثطذي اظ افضبي ايٗ ٌط ٜٚثب ضٞجطاٖ
ثيٗإُِّ ز ْٚاظ ػّٕ« ٝدّرب٘ٛف» « ٚوبئٛسؿىي» ٔىبسج ٝزاقشٙس .ثطذي اظ افضبي ايٗ ٌطٔ ٜٚمبالسي ديطأٖٛ
اٚضبؿ  ٚاحٛاَ ؾيبؾي  ٚالشهبزي ايطاٖ زض ٘كطيبر «٘ٛسؿبيز» ٔ« ٚكبن» 1زض اضٚدب ٔي٘ٛقشٙس.
آ٘چ ٝاظ ٔغبِقٝي ايٗ ٔىبسجبر ٔ ٚمبالر ثطٔيآيس ،سأطيط آطبض دّرب٘ٛف ثط آٖٞبؾز ،أب ٞيچ ٘كب٘ٝاي اظ
ٔغبِقٝي آطبض ٔبضوؽ زض ايٗ اؾٙبز ث ٝچكٓ ٕ٘يذٛضز .ثب سٛػ ٝثٛ٘ ٝؿ دطؾفٞبيي و ٝآضقبٚيط چٍّٙطيبٖ (اظ
وبئٛسؿىي) ،غٚظف وبضذب٘يبٖ (اظ دّرب٘ٛف) ٚ ٚاؾ ٛذبچبعٛضيبٖ (اظ دّرب٘ٛف) دطؾيسٜا٘س ،ايٗعٛض ثطٔيآيس
وٌ ٝط ٜٚزض قٙبذز ؾطٔبيٝزاضي  ٚزضن ٔش ٖٛدبيٝاي الشهبز ؾيبؾيِ ٔبضوؽ ضقيف ثٛزٜا٘س .اظ عطفي ٞيچ
ٔسضوي ٔجٙي ثط سطػٕٝي آطبض والؾيه (اظ ػّٕ ٝوشبة ؾطهبيِ) اظ ؾٛي ٌط ٜٚيبفز ٘كس ٜاؾز.
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زٍضُي زٍم .اظ سأؾيؽ حعة كوًَيؿز ايطاى سب دبيبى زٍضاى ؾلطٌز ضضبقبُ (:)1320-1299
حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ (و ٝسب ٔمغقي «حعة وبٔ٘ٛيؿز (ثّكٛيه) ايطاٖ» يب «فطلٝي اقشطاوي ٖٛـ اوظطي ٖٛايطاٖ»
٘بٔيسٔ ٜيقس) زض ذطزاز /1299غٚئٗ  1920زض ثٙسض ا٘عِي سأؾيؽ قس  ٚاِٚيٗ وٍٙطٜاـ ضا ٘يع زض ٕٞيٗ ظٔبٖ
ثطٌعاض وطز .ايٗ سكىيالر ،ازأٝزٙٞسٜي سكىيالر «فطلٝي فساِز ايطاٖ» ثٛز و ٝزض ٔٙغمٝي لفمبظ (ثبو)1915 ٛ
سكىيُ قس ٜثٛز  ٚزض لفمبظ  ٚسطوؿشبٖ فقبِيز ٔيوطز.
ٔشأؾفب٘ٔ ٝساضن سبضيري ٔٛػٛز زضثبضٜي حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ا٘سن اؾز .آ٘چ ٝاظ حعة سٛزٜي ايطاٖ
زضثبضٜي حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ٘ٛقش ٝقس ،ٜثيكشط ٔؿبئُ سكىيالسي اؾز سب ٘ؾطئ ،ظالً ذبعطاسي اظ حعة

ًَ .1سؿبيز اضٌبٖ حعة ؾٛؾيبَ زٔىطار إِٓبٖ زض ؾبَٞبي ديف اظ ػ ًٙػٟب٘ي ا٘ .َٚكطيٝي ٔكبن (يقٙي وبضٌط) اظ ؾبَ  1872ث ٝؾطزثيطي ٌطيٍٛضي
آضظ٘ٚي ( )1892-1845زض سفّيؽ ٔٙشكط ٔيقس .ايٗ ٘كطئ ٝمبالسي ثب ٔضبٔيٗ ضساضسؼبفي  ٚضسفئٛزاِي ٔٙشكط ٔيوطز  ٚث ٝايؼبز ؾطٔبيٝزاضي زض لفمبظ
ٔشٕبيُ ثٛز ،يقٙي ٘ٛفي ٌطايف ثٛضغٚا زٔىطاسيه چخٔ .كبن ٔقشمس ث ٝليبْ اضأٝٙي غطة ٔب٘ٙس ذّكٞبي ثبِىبٖ فّي ٝاؾشجساز ؾّغبٖ فظٕب٘ي ثٛز  ٚثٛ٘ٝفي
ٌطايف ث ٝضٚؾي ٝفّي ٝفظٕب٘ي زاقز .ايٗ ٘كطي ٝسأطيط ٕٟٔي ثط ػٛا٘بٖ ٔربِف اضٔٙي زض أذطاسٛضي فظٕب٘ي زاقز (سبضيد اضهٌؿشبى ،ػّس زٛ٘ ،ْٚقشٝي زوشط
ن .ؼ .ذساٚضزيبٖ ،دطٚفؿٛض ي .خ .ؾبضٌؿيبٖ  ...ٚسطػٕ ٝاٌ.طٔب٘يه ،چبح ا َٚآثبٖ .)1360
ٙٔ .2بثـً :قف اضاهٌِ زض ؾَؾيبل زهَكطاؾي ايطاى ( ،)1911-1905ذؿط ٚقبوطي ،آضقبٚيط چٍّٙطيبٖ ،سيٍطاٖ زضٚيف  ... ٚث ٝوٛقف ٔحٕسحؿيٗ ذؿطٚدٙب،ٜ
٘كط دػٞٚف  ٚقيطاظ1388 ،ٜ؛ ديكيٌِ ّبي اقشصبزي اجشوبعي جٌجف هكطٍطيز ٍ اًككبف ؾَؾيبل زهَكطاؾي ،ذؿط ٚقبوطي٘ ،كط اذشطاٖ1384 ،
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وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ زض ٌيالٖ اظ اضزقيط آٚا٘ؿيبٖ يب ذبعطاسي اظ فقبِيز حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ زض سٟطاٖ .اعالفبر
ٔب زضثبضٜي اذشالفبر ٘ؾطي ٌ ٚطايفٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛفىطي ايٗ حعة ٛٙٞظ ثٝعٛض وبُٔ ثبظؾبظي ٘كس ٜاؾز.

1

زض ثيٗ ضٞجطاٖ  ٚافضبي وٕيشٝي ٔطوعي حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ٔيسٛاٖ ث ٝچٙس قرهيز ٘ؾطيٝدطزاظ اقبضٜ
وطز و ٝآطبضي اظ آٖٞب ثٝػب ٔب٘س ٜيب اٌط انُ اطط ٔٛػٛز ٘يؿز زؾزوٓ ٘بْ آٖ شوط قس ٜاؾز )1 :آٚسيؽ
ٔيىبئيّيبٖ (ٔقطٚف ث ٝاحٕس ؾّغبٖظازٔ ٜطاغٝاي يب آ .ؾّغبٖظاز )2 2 )ٜفجساِحؿيٗ زٞعاز (فجساِحؿيٗ حؿبثي
ثطازض دطٚفؿٛض حؿبثي )  )3 3الزثٗ اؾفٙسيبضي (ثطازض ٘يٕب يٛقيغ)  )4 4اثٛاِمبؾٓ ؾؼبزي (ٔقطٚف ث ٝشض.)ٜ
افضبي وٕيشٝي ٔطوعي حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖٙٔ ،شرت وٍٙطٜي ز ْٚآٖ حعة ث ٝػع ٔحٕس آذ٘ٛسظازٜ
(ؾيطٚؼ ثٟطاْ) ،يب زض ػطيبٖ سهفيٞٝبي زٚضاٖ اؾشبِيٗ ث ٝلشُ ٔيضؾٙس يب ث ٝزؾشٛض ضضبقب ٜث ٝظ٘ساٖٞبي
عٛال٘ئسر ٔحىٔ ْٛيق٘ٛس.
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ثط اؾبؼ آ٘چ ٝزض اؾٙبز ثٝػب ٔب٘س ٜاظ حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ث ٝچكٓ ٔيذٛضز ،اظ ٕٞبٖ اثشساي سأؾيؽ ايٗ
حعة ،زض آٖ ز٘ ٚؾط ٔؿّظ ٘ؿجز ث ٝا٘مالة آسي ايطاٖ ٚػٛز زاقز :فجساِحؿيٗ زٞعاز و ٝفال ٜٚثط ظثبٖ
ضٚؾي ث ٝظثبٖٞبي إِٓب٘ي  ٚفطا٘ؿٛي ٔؿّظ ثٛز  ٚاظ افطاز آقٙب ث ٝزا٘ف ٔبضوؿيؿشي قٕطزٔ ٜيقسٔ ،سافـ
انالحبر ثٛز  ٚاظ سع ا٘مالة ثٛضغٚاـزٔىطاسيه زفبؿ ٔيوطز .ثط ٔجٙبي ايٗ ٘ؾط ث ٝزِيُ فمتٔب٘سٌي ايطاٖ ،وٝ
وكٛضي ٔبلجُ ؾطٔبيٝزاضي سّمي ٔيقس  ٚنٙقز زض آٖ سبظ ٜدبي ٔيٌطفز٘ ،مف ا٘مالة ثٛضغٚايي ثطاي
ضٚثيسٖ سٕبٔي ٔٛا٘ـ ضقس ؾطٔبيٝزاضي و ٝث٘ ٝفـ ضقس عجمٝي وبضٌط ثٛز ضطٚضر زاقز .يقٙي ٔطحّٝاي
ثٛضغٚايي ٔٛػت سىبُٔ ٘يطٞٚبي اػشٕبفي  ٚثٚ ٝػٛزآٔسٖ دبيٞٝبي اػشٕبفي ثبالسطي زض ػبٔقٔ ٝيقس .ايٗ
 .1ذؿط ٚقبوطي ز ٚوشبة ثط اؾبؼ اؾٙبز زضثبضٜي ايٗ حعة ٘ٛقش ٝوٛٙٞ ٝظ سطػٕ٘ ٝكس ٜاؾز .ايٗ ز ٚوشبة فجبضرا٘س اظ «لطثب٘يبٖ ايٕبٖ :وٕ٘ٛيؿزٞبي
ايطاٖ  ٚضٚؾي ٝقٛضٚي 1940ـ « ٚ »1917حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ ،ذبؾشٍب ٜضقس  ٚدبيبٖ وبض آٖ 1932ـ .»1919ايٗ وشبة ثطاي اضائ ٝث ٝزا٘كٍب ٜؾٛضثٗ زض
ٛ٘ 1980قش ٝقس ٜثٛز).
 .2آٚاسيؽ ٔيىبئيّيبٖ ٔقطٚف ث ٝؾّغبٖظاز1880( ٜـ )1941اظ ثٙيبٌٖصاضاٖ حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖٕ٘ ،بيٙسٜي حعة زض وٍٙطٞ ٜبي ز ،ْٚؾ ٚ ْٛقكٓ وٕيٙشطٖ،
ٔقبِٙ ٖٚيٗ زض أٛض ٔهبزضٜٞب ،زض سهفيٞٝبي اؾشبِيٙي افساْ قس.
 .3فجساِحؿيٗ حؿبثي ٔقطٚف ث ٝزٞعاز ـ ثيٙب ـ فيٙىي (1895ـٔ )1942سيط ٘كطيٝي زيٛاضي ايطاى ؾطخ (وطاؾٙي ايطا٘ب) زض ػٕٟٛضي ٌيالٖٕ٘ ،بيٙسٜي حعة
وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ زض وٍٙطٜي ُّٔ قطق ،فضٞ ٛيئز سحطيطيٝي ٘كطيٝي جطقِ ،ؾطزثيط ٘كطيٝي ؾشبضُي ؾطخ اضٌبٖ حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖٚ .ي زض سهفيٞٝبي
اؾشبِيٙي افساْ قس.
 .4الزثٗ اؾفٙسيبضي (1899ـ )1938فض ٛحعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖٛ٘ ،يؿٙسٜي ز ٚػعٜٚي سئٛضيه ٔبضوؿيؿشي «زيٗ  ٚاػشٕبؿ» « ٚفُّ فٕٔٛي ثحطاٖ
الشهبزي ز٘يب» .ا ٚزض سهفيٞٝبي اؾشبِيٙي افساْ قس.
 .5اؾٌبز سبضيري جٌجف كبضگطي ،ؾَؾيبل زهكطاؾي ٍ كوًَيؿشي ايطاى -آثبض ؾلطبى ظازُ ،ػّس چٟبضْ ،ا٘شكبضار فّٓ ،نم 10 .سب 12؛ گصاض اظ ثطظخ ذبططار

يک سَزُ اي زض هْبجطر٘ ،بنط ظضثرز٘ ،كط آسي ،1380 ٝنم 39 .سب  43؛ سقي اضاًي زض آيٌِي سبضيد ،ذؿط ٚقبوطي٘ ،كط اذشطاٖ  ،1387نم 228 .سب 245
 249 ٚسب 253؛ هْبجطاى حعة كوًَيؿز ايطاى ،فطقِ زهَكطار آشضثبيجبى ،حعة سَزُ ايطاى ٍ ؾبظهبى فساييبى اكثطيز ،ثبثه أيط ذؿطٚي ٔ ٚحؿٗ حيسضيبٖ،
٘كط ديبْ أطٚظ  ،1381نم 23 .سب 73؛ ؾشبضُ ؾطخ اضگبى كويشِ هطكعي فطقِ كو ًَيؿز ايطاى ٍ سبضيرچِ حعة كوًَيؿز ايطاى ،حٕيس احٕسي٘ /كط ثبضاٖ
.1993

7

ٔمبِ ٝزض ؾبَ  1310زض ٘كطيٝي ديكبض ٔطسضي فّٛي ثطازض ثعضي فّٛي ٔٙشكط ٔيقٛز .ؾّغبٖظاز ٜزض ٔمبِٝاي
و ٝزض زئبٕٞ ٜبٖ ؾبَ زض  1310زض ٔؼّٝي ؾشبضُي ؾطخ ٔي٘ٛيؿس ،زض ثطاثط ثٟعاز ازفب ٔيوٙس و ٝزض فهط
أذطيبِيؿٓ  ٚا٘مالة دطِٚشبضيبيي ٞيچ ا٘مالة ثٛضغٚايي ثس ٖٚضٞجطي عجمٝي وبضٌط ٕ٘يسٛا٘س ث ٝؾطا٘ؼبْ ثطؾس.
ا ٚزيىشبسٛضي وبضٌطاٖ  ٚظاضفبٖ ضا سٟٙب ضا ٜضٞبيي ثطاي ػبٔقٝي ايطاٖ ٔيزا٘سٙٔ .كأ ضقس  ٚعطح ايٗ
اذشالف ٘ؾط ضا ثبيس زض ػطيبٖ ٞفشٕيٗ ا٘شربثبر ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي زض ؾبَ  1307ػؿزٚػ ٛوطز .ػٙبح
اوظطيز ث ٝضٞجطي ؾّغبٖظاز ٜثط ؾبظٔبٖزٞي وبضٌطي  ٚزٞمب٘ي دبفكبضي ٔيوطز٘س  ٚػٙبح الّيز ث ٝضٞجطي
زٞعاز ٔقشمس ث ٝديكجطز ٔجبضظ ٜي دبضِٕب٘ي  ٚسىي ٝثط ضقس ٔٙبؾجبر ثٛضغٚايي زض ايطاٖ ثٛز٘س .ايٗ زٚلغجي ثٛزٖ
ضيك ٝزض ضذسازٞبي دؽ اظ وٍٙطٜي ا 1299( َٚسب  )1305زاقز .ػٙبحي ث ٝضٞجطي حيسضذبٖ فٕٛاٚغّي ثب
حٕبيز زفشط لفمبظِ حعة وٕ٘ٛيؿز قٛضٚي ،وٕه ث« ٝثٛضغٚاظي ّٔي» زض ٌيالٖ  ٚؾذؽ زض ؾطاؾط ايطاٖ ضا
زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜثٛز؛  ٚزض ٔمبثُ ،ػٙبحي ث ٝضٞجطي ؾّغبٖظاز ٜاليٝي اػشٕبفي ٔعثٛض ضا غيطا٘مالثي ٚ
فبلس دبيٍب ٜسٛزٜاي زض ثيٗ زٞمب٘بٖ ثيظٔيِٗ ٔٙغمٔ ٝيزا٘ؿز .زض ايٙؼب ٔيسٛاٖ ٘شيؼٌ ٝطفز و ٝضٞجطاٖ حعة (ثب
فطو ايٗو ٓٞ ٝؾّغبٖظاز ٓٞ ،ٜزٞعاز  ٓٞ ٚشض ٜؾطهبيِ ضا ذٛا٘س ٜثبقٙس) ثيف اظ آٖو ٝسحّيُٞبيي ٔجٙي ثط
قي ٜٛي ٔبضوؿي زاقش ٝثبقٙس ،زض ثٙس سعٞبي وٕيٙشطٖ زض ٔٛضز ػٛأـ ٘ئٕٝؿشقٕطٔ ٚ ٜؿشقٕطار ثٛزٜا٘س.
زض ثيٗ ايٗ چٙس ٘فط ،ؾّغبٖظاز ٜاظ ٘ؾط سئٛضيه ثطػؿشٝسط اظ زيٍطاٖ ثٛز .ا ٚديف اظ ٞط چيع يه الشهبززاٖ
ٔبضوؿيؿز  ٚنبحت٘ؾط زض ٔجبحض الشهبزي ضٚظ ػٟبٖ ٔحؿٛة ٔيقس .ضٚـ ؾّغبٖظاز ٜزض ثطضؾي ػٛأـ
 ٚقيٜٛي سِٛيس حبوٓ ثط آٖٞب ٘ ٚيع ٔجبزالر سؼبضي  ٚؾبذشبض سِٛيس زض ايٗ ػٛأـ ،سىي ٝثط آٔبض ،اضلبْ ٚ
ٌعاضـٞبي ؾبظٔبٖٞبي ٔبِي  ٚسؼبضي ثٛز .زض ظٔيٝٙي ٔؿئّٝي اضضي  ٚقطايظ ظيؿز زٞمب٘بٖ ،ا ٚثط
ٔهبحجٞٝبيي و( ٝذٛزـ يب وبزضٞبي حعة) ثب زٞمب٘بٖ ٔٙبعك ٔرشّف ا٘ؼبْ ٔيزاز٘س سىئ ٝيوطز .وشبةٞب،
ٔمبالر  ٚؾرٙطا٘يٞبي ا٘ ٚكبٖ ٔيزٞس و ٝؾ ٝػّس ؾطهبيِ ضا ٔغبِق ٝوطز ٚ ٜث ٝآٖ ٔؿّظ ثٛز  ٚزض ٘مس ٘ؾطار
ٔربِفِ ذٛيف ث ٝايٗ ٔٙبثـ ثٝذٛثي اضػبؿ ٔيوطز ،اظ ػّٕ ٝؾرٙطا٘ي زض وٍٙطٜي قكٓ وٕيٙشطٖ زض ٘مس ٘ؾطار
ثٛذبضيٗ زضثبضٜي ٔؿئّٝي ؾطٔبيٝي ٔبِي (اؾشٙبز ث ٝػّس ز ْٚؾطهبيِ) 1؛ ؾرٙطا٘ي زض ٔؼٕـ فٕٔٛي وٍٙطٜي
قكٓ وٕيٙشطٖ زضثبضٜي ا٘جبقز اِٚي ٝزض وكٛضٞبي ٔؿشقٕط٘ ٚ ٜئٕٝؿشقٕط( ٜاؾشٙبز ث ٝػّس ا َٚؾطهبيِ) 2؛ وشبة
اًككبف اقشصبزي ايطاى ٍ اهذطيبليؿن اًگلؿشبى زض ٘مس سئٛضيؿيٗٞبي اسحبز قٛضٚي زضثبضٜي ٔشطليثٛزٖ ضغيٓ
ؾيبؾي  ٚالشهبزي ضضبقب( ٜاؾشٙبز ث ٝػّس ؾ ْٛؾطهبيِ ٍ ًظطيِّبي اضظـ اضبفي ).

3

 .1اؾٌبز جٌجف كبضگطي ؾَؾيبل زهَكطاؾي ٍ كوًَيؿشي ايطاى ،ػّس چٟبضْ ،آطبض ؾّغبٖظاز ،ٜا٘شكبضار فّٓ ،نم.136 ٚ 135 .
ٕٞ .2بٖػب ،ل.142 .
 .3اًككبف اقشصبزي ايطاى ٍ اهذطيبليؿن اًگلؿشبى -آ .ؾّغبٖظاز ،ٜسطػٕ ٝذؿط ٚقبوطي ،فهُ قكٓ.
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ثب سٛػ ٝث ٝايٗو ٝؾّغبٖظاز ٜؾ ٝاطط «وبض ٔعزي  ٚؾطٔبئ« ،»ٝعز ،ؾٛز ،ثٟب» ٔ« ٚب٘يفؿز وٕ٘ٛيؿز» ضا ثٝ
فبضؾي سطػٕ ٝوطز ٜثٛز ٘ ٚ 1يع سؿّظ ا ٚث ٝؾ ٝػّس ؾطهبيِ ٕٞ ٚچٙيٗ ث ٝاحشٕبَ ظيبز ،ضجظ ٔ ٚهبزضٜي سٕبٔي
آطبض  ٚزؾز٘ٛقشٞٝبي ٚي زض ؾبَ ٔ 1938يالزي اظ ؾٛي زؾشٍب ٜأٙيشي قٛضٚي ،ايٗ احشٕبَ ٚػٛز زاضز و ٝاٚ
ث ٝسطػٕٝي ػّس ا َٚؾطهبيِ زؾز ظز ٜثبقس؛ ٞطچٙس ٞيچ ٔسضوي ثطاي اطجبر چٙيٗ احشٕبِي زض اذشيبض ٘ساضيٓ.
زض ٔيبٖ وبزضٞبيي اظ حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖ و ٝزض ؾبَٞبي  1308سب  1317زض ايطاٖ ،اسحبز قٛضٚي  ٚإِٓبٖ
فقبِيز زاقشٝا٘سٞ ،يچ اطط يب ؾٙسي ٔجٙي ثط ٔغبِق ٝيب سطػٕٝي ػّس ا َٚؾطهبيِ زض زؾز ٘يؿز .قبيس ثشٛاٖ
الزثٗ اؾفٙسيبضي ضا ث ٝافشجبض وشبثف« ،فُّ فٕٔٛي ثحطاٖ الشهبزي ز٘يب» ،زيٍط ذٛا٘ٙسٜي ايطا٘ي ؾطهبيِ ث ٝقٕبض
آٚضزٕٝ٘ٛ٘ .ي زيٍطي ؤ ٝيسٛاٖ اقبض ٜوطز ،ؾطهبيِذٛا٘ي ثعضي فّٛي  ٚاضا٘ي اؾز .ثعضي فّٛي زض وشبة
ذبعطار ذٛز و ٝثب ٕٞز حٕيس احٕسي ٔٙشكط قسٔ ،ٜي٘ٛيؿس و ٝزض ؾبَ  1310زض ٔٙعَ زوشط اضا٘ي ثٝ
ذٛا٘سٖ ػّس ا َٚؾطهبيِ اظ ظثبٖ إِٓب٘ي ٔيدطزاذشٙس 2 .أب ايٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثؿيبض ٔحسٚز ٘ ٚبزض ٞؿشٙس .فال ٜٚثط
ايٗ ،ثب اؾشٙبز ث ٝوشبة «ٔغجٛفبر وٕ٘ٛيؿشي زض ايطاٖ» [ٛ٘« ]1311-1296قشٝي ؾِٕٛبظ ضؾشٕٚٛا» ٔيسٛاٖ ثب
اعٕيٙبٖ ثؿيبض ٌفز زؾزوٓ زض ثبظٜي ظٔب٘ي ٔٛضزثطضؾئ ،ب ثب چيعي ثب فٛٙاٖ «ؾطٔبيٝذٛا٘يِ وٕ٘ٛيؿزٞبي
ايطاٖ» ٔٛاػ٘ ٝيؿشيٓ .ثب سٛػ ٝث ٝايٗو ٝزض ٔغجٛفبر وٕ٘ٛيؿشي ايطاٖ ٞيچ اططي اظ ٔمبِ ،ٝسطػٕ ،ٝيب ٘ٛقشٝاي وٝ
اضػبفي ث ٝؾطهبيِ زٞس يب زفٛسي ث ٝذٛا٘سٖ ثبقسٕ٘ ،يثيٙيٓٔ ،يسٛاٖ ٘شيؼٌ ٝطفز احشٕبالً وبض ذبني ا٘ؼبْ
٘كس ٜاؾز.
اظ حسٚز ؾبَ  )1928( 1307ث ٝثقس ثب سكسيس ؾطوٛة وٕ٘ٛيؿزٞب  ٚفقبالٖ وبضٌطي ،فٕالً سكىيُ ٞؿشٞٝب
 ٚحٛظٜٞبي چخ ٔرفيب٘ ٝا٘ؼبْ ٔيقس .ثب سهٛيت لب٘ ِٖٛضسوٕ٘ٛيؿشي ذطزاز  ،1310ؾب٘ؿٛض قسيس وشبة ٚ
ٔغجٛفبر ٘يع ث ٝآٖ اضبف ٝقس .زض ٘شيؼٔ ،ٝغبِقٝي آطبض ٔبضوؿيؿشي ثٝعٛض فٕس ٜثيٗ زا٘كؼٛيبٖ يب فقبالٖ
ؾيبؾيِ ايطا٘ي ٔميٓ اضٚدب ضٚاع زاقز .زوشط سمي اضا٘ي ثب ايؼبز ٔحفّي ٔغبِقبسي زض سٟطاٖ ،افضب ضا ثٌ ٝطفشٗ

 .1فال ٜٚثط ايٗ ٌفشٔ ٝيقٛز فطزي ث٘ ٝبْ ٔحٕس زٍٞبٖ (دسض وب ٜٚزٍٞبٖٔ ،حمك  ٚسبضيد٘ٛيؽ) اظ ثٙيبٌٖصاضاٖ اسحبزيٝي وبضٌطاٖ چبدرب٘ٞٝبي سٟطاٖ ٚ
ضٞجطاٖ اسحبزيٝي ٔطوعي وبضٌطاٖ ايطاٖ زض ؾبَ ٘ ،1300رؿشيٗ ٔشطػٓ هبًيفؿز ث ٝفبضؾي اؾز«( .آذطيٗ ؾٍٙط آظازئ ،ؼٕٛفٔ ٝمبالر ٔيطػقفط ديكٚٝضي
زض ضٚظ٘بٔ ٝحميمز ،اضٌبٖ اسحبزيٝي فٕٔٛي وبضٌطاٖ ايطاٖ 1300ـ »1301ث ٝوٛقف ضحيٓ ضييؽ٘يب ،ل٘ ،373 .كط قيطاظ .)1378 ،ٜايٗ سطػٕ ٝثٝنٛضر
دبٚضلي  ٚؾطيبِي زض ٘كطيٝي طَفبى ثٔ ٝسيطيز فطذي يعزي ٔٙشكط قس٘ .بنط دبوسأٗ زض ٔمسٔٝاي و ٝديفسط اظ آٖ يبز وطزيٓ ،اظ ل َٛاحؿبٖ عجطي
ٔيٌٛيس يىي اظ السأبر اٚضغ٘ٚيىيسظ ٜزض ايبْ البٔز زض ضقز ايٗ ثٛز و ٝهبًيفؿز حعة كوًَيؿز سطػٕ ٝقٛز .زض دبؾد ؾؤاَ ا ٚاظ ذؿط ٚقبوطي
زضثبضٜي ايٗ ٔٛضٛؿ ،قبوطي ٔيٌٛيس زض ثبيٍب٘ي ٔؤؾؿٝي ٔبضوؿيؿٓ ـ ِٙيٙيؿٓ ٔؿى ٛث ٝسطػٕٝاي اظ هبًيفؿز زض ؾبَٞبي ٘رؿشيٗ زٝٞي ٔ 1920يالزي
ثطذٛضز ٜاؾز .ضٚظ٘بٔ ٝديكبض زض قٕبض 5 ٜذٛز ث ٝسبضيد  19اضزيجٟكز  1310آٌٟي ا٘شكبض آٖ ضا ٕٞطا ٜثب «يه ضقش ٝوشت ؾٛؾيبِيؿشي» اظ ػّٕٔ« ٝعز،
ليٕزٙٔ ،فقز» « ٚوبض  ٚؾطٔبي »ٝث ٝچبح ضؾب٘س ٜثٛز.
 .2ذبططار ثعضگ علَي ،ث ٝوٛقف حٕيس احٕسي ،سٟطاٖ ز٘يبي وشبة ،1377 ،نم152 .ـ.153
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وشبة اظ يه وشبةفطٚقي فطا٘ؿٛي سطغيت ٔيوطز .وشبةٞب ثٝنٛضر دؿشي اظ وشبةفطٚقي ازيؿ ٖٛؾٛؾيبَ
ا٘شط٘بؾي٘ٛبِسض دبضيؽ ،ث ٝأب٘ز ٌطفشٔ ٝيقس.

1

ايطع اؾىٙسضي٘ ،رؿشيٗ ٔشطػٓ فبضؾي ٔشٗ وبُٔ ػّس ا َٚؾطهبيِ ،زض ٔمسٔٝاي ثط ايٗ سطػٕ ٝچٙيٗ
ٔي٘ٛيؿس« :زض اٚا٘ي و ٝثٕٞ ٝطا ٜضفيك فميس زوشط اضا٘ي  ٚزٚؾز اضػٕٙس زيٍطي [ثعضي فّٛي] ث ٝا٘شكبض
ٔؼّٝي زًيب ٕٞز ٌٕبقش ٝثٛزيٓ ِع ْٚسطػٕٝي آطبض ٔبضوؽ ثٚٝيػ ٜؾطهبيِ وطاضاً ٔٛضزثحض لطاض ٔيٌطفز .ثٙب
ث ٝديكٟٙبز زوشط اضا٘ي ايٗ ٚؽيف ٝثٍ٘ ٝبض٘سٔ ٜحٌ َٛطزيس .ثٕٞ ٝيٗ ؾجت زض سبثؿشبٖ  1314زؾز ث ٝسطػٕٝي
ؾطهبيِ ظزْ  ٚلؿٕز ٕٟٔي اظ وشبة زض ثٟبض  1316ذبسٕ ٝيبفش ٝثٛز و ٝثبظزاقز ٘ 53فط ديف آٔس  ٚوبضي وٝ
آغبظ قس ٜثٛز ٔقٛق ٔب٘سٔ .شأؾفب٘ ٝثبٚػٛز اٞشٕبْ ظيبزي و ٝزض حفؼ ايٗ اٚضاق ث ٝفُٕ آٔس ٜثٛز ،دؽ اظ ٚلبيـ
قٟطيٛض  ٚ 1320ضٞبيي اظ ظ٘ساٖ ٔقّ ْٛقس و ٝضٕٗ ٘مُ  ٚا٘شمبالرِ وشت  ٚاٚضاق ٔشقّك ث ،ٗٔ ٝسٟٙب ٘ؿرٝي
آٖ سطػٕ ٝوٛٙٞ ٝظ فطنز دبوٛٙيؽ آٖ ديسا ٘كس ٜثٛز ٔفمٛز يب ٔقس ْٚقس ٜاؾز»...

2

ث ٝايٗ سطسيت ٘رؿشيٗ وٛقف ثطاي سطػٕٝي ػّس ا َٚؾطهبيِ ٘بفطػبْ ثبلي ٔب٘س.

زٍضُي ؾَم .اظ سأؾيؽ حعة سَزُي ايطاى سب كَزسبي  28هطزاز (:)1332-1320
زض ايٗ زٚض ،ٜچٟبض ٌط ٜٚچخ زض ايطاٖ فقبَ ثٛز٘س )1 :حعة سٛز ٜايطاٖ ،سأؾيؽ 1320؛  )2اسحبزيٝي ٔؿشمُ
وبضٌطاٖ  ٚثطظٌطاٖ ايطاٖ ،سأؾيؽ 1321؛  )3وطٚغٚنٞبي ٔبضوؿيؿشي ،سأؾيؽ  ٚ 1323ثقس اظ آٖ ؾبظٔبٖ
قٛضاٞب ،سأؾيؽ 1327؛ ٘ )4يطٚي ؾ ْٛسأؾيؽ.1326 ،
حعة سٛز ٜايطاٖ وٞ ٝؿشٞٝبي اِٚيٝي آٖ اظ ثطذي اظ افطاز ٌط٘ 53 ٜٚفط زوشط سمي اضا٘ي قىُ ٌطفش ٝثٛز ،زض
قطايغي سأؾيؽ قس و ٝاضسؼبؿ حبوٓ زض ٔٛلقيز ٔشعِعِي لطاض زاقز  ٚسٛاظٖ ٘يطٞٚب زض ظٔبٖ ػ ًٙػٟب٘ي زْٚ
 ٚاؾشقفبي ضضبقب ٜثط ٓٞذٛضز ٜثٛز .حعة سٛز ٜزض ٔٛاػ ٟٝثب ؾبَٞب فسْفقبِيز ؾيبؾي ٘ ٚجٛز زا٘ف ؾيبؾي
زض ٔيبٖ ضٚقٙفىطاٖ  ٚسٛزٜٞبي ٔطزْ ث ٝقيٜٛي ػسيسي زض ا٘شكبض آطبض ٔبضوؿيؿشي ضٚي آٚضز و ٝاظ ػّٕٝ
ٔيسٛاٖ ث ٝا٘شكبض ػعٚار ؾبزٜقس ٜزض ظٔيٞٝٙبي فّؿفٔ( ٝبسطيبِيؿٓ سبضيري ٔ ٚبسطيبِيؿٓ زيبِىشيه) ،الشهبز
ؾيبؾي  ٚؾٛؾيبِيؿٓ زض ايطاٖ اقبض ٜوطزٞ .طچٙس ايٗ قي ٜٛثٌ ٝؿشطـ ا٘سيكٝي ٔبضوؿيؿشي يبضي ضؾب٘س ،أب اظ
ؾٛي زيٍط ضٚقي سمّيٌُطايب٘ ٝضا ثطاي چٙسيٗ ز ٝٞزض ايطاٖ ٟ٘بزي ٝٙوطز .اظ ػّٕ ٝايٗ آطبض ٔيسٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظيط
اقبض ٜوطزٔ« :جبضظٜي عجمبسي» (٘ٛضاِسيٗ ويب٘ٛضي)« ،لب٘ ٖٛچيؿز؟» (احٕس لبؾٕي)« ،ػبٔق ٝضا ثكٙبؾيٓ» (احٕس

 .1هب ٍ ثيگبًگبى ،ذبعطار زوشط ٘هطراهلل ػٟب٘كب٘ ،ّٛٞكط ٚضػب٘ٚس  ،1380ل .22
 .2ؾطهبيِ  ،ػّس ا ،َٚوبضَ ٔبضوؽ ،سطػٕ ٝايطع اؾىٙسضي ،ا٘شكبضار فطزٚؼ ،1379 ،ل.15 .
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لبؾٕي)« ،ػٟبٖثيٙي ٔبضوؿيؿٓ» (احؿبٖ عجطي)« ،اضظـ اضبفي چيؿز؟» (احؿبٖ عجطي)« ،ضاثغٝي ثيٗ ػبٔقٝ
 ٚػبٔقٝقٙبؾي» (احؿبٖ عجطي)  ... ٚأب زضٟ٘بيز زض ايٗ زٚض ٜسالـ ذبني ثطاي سطػٕٝي وبُٔ ٔشٖٛ
والؾيه ٔبضوؿيؿشي نٛضر ٘ذصيطفز.
سٟٙب ٔٛضزي ؤ ٝيسٛاٖ اظ آٖ ثٝفٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي زض سطػٕ ٝيب سسضيؽ ػّس ا َٚؾطهبيِ يبز وطز ،سطػٕٚ ٝ
ا٘شكبض وشبثي ث٘ ٝبْ «ؾطهبيِ» اؾز .ايٗ وشبة اطط ٘ٛيؿٙسٜاي ث٘ ٝبْ «َٔ .يكُ» اؾز ؤ« ٝحٕٛز ٘ٛايي»  1آٖ ضا ثٝ
فبضؾي ثطٌطزا٘س .ايٗ وشبة ذالن ٚ ٝفكطزٜاي اظ ػّس ا َٚؾطهبيِ اؾزٔ .شطػٓ زض ٔمسٔٝي وشبة ثٔ ٝقطفي
افىبض  ٚآضاي وبضَ ٔبضوؽ ٔيدطزاظز  ٚؾذؽ اظ قطايظ ثحطا٘ي ؾطٔبيٝزاضي ز٘يب ٔ ٚجبضظٜي اسحبز قٛضٚي ثٝ
ضٞجطي اؾشبِيٗ ثب ايٗ ٘ؾبْ ؾرٗ ٔيٌٛيسٔ .حٕٛز ٘ٛايي زضثبضٜي ٞسف سطػٕٝي وشبة چٙيٗ ٔي٘ٛيؿس« :ايٗ
ثٛز و ٝسهٕيٓ ٌطفشيٓ و ٝثٝعٛض اذشهبض  ٓٞقس ٜثبقس ايٗ وشبة ضا و ٝقبٞىبض ٔبضوؽ اؾز ث ٝظثبٖ فبضؾي
سطػٕٕٛ٘ ٝز ٜزض زؾشطؼ فبٔٝي ٔطزْ ؤ ٝشأؾفب٘ ٝثيؿز ؾبَ اظ ػطيبٖ ؾيبؾزِ ػٟبٖ ثيذجط  ٚزض ظيط
چىٕٞٝبي ٔرشبضيٞب  2ػبٖ ٔيوٙسٜا٘س لطاض زٞيٓ .آٖ ضا ثرٛا٘يس  ٚثبظ  ٓٞاظ ؾط ثٍيطيس اٌط ٚالقبً ؾٛء٘ؾط
٘ساقش ٝثبقيس  ٚفبلال٘ ٝلضبٚر وٙيس ،ذٛاٞيس زيس و ٝغيط اظ حطف حؿبثي  ٚحمبيك چيع زيٍطي زض آٖ يبفز
ٕ٘يقٛز .وبضَ ٔبضوؽ زض ايٗ وشبة ؾطٔبيٝزاضي ضا ٔٛضزحّٕ ٝلطاض ٘ساز ٚ ٜاظ آٖ ثسٌٛيي ٕ٘ ٓٞيوٙس ،ثّى ٝآٖ
ضا ٔٛضزٔغبِقٝي وبُٔ لطاض ٔيزٞس  ٚطبثز ٔيوٙس و ٝايٗ ؾبظٔبٖ ثب ٕٝٞي ػالَ  ٚػجطٚر ذٛز آٞؿشِٚ ٝي
ثٝعٛض لغـ ثٝؾٛي ٘يؿشي  ٚظٚاَ ٔيضٚز 3 »...آِجطر ؾٟطاثيبٖ اظ فقبالٖ وبضٌطي  ٚچخ زض زٞٝٞبي
1320ـ 1350زض ذبعطاسف اظ فطزي ث٘ ٝبْ ٞبّٔز يٍب٘يبٖ ٘بْ ٔيثطز و ٝفض ٛحعة سٛز ٜثٛز أب زض ػّؿبر
ٔرفي (ػسا اظ حٛظٜٞبي ضؾٕي حعة سٛز ٜزض زٝٞي  )1320ث ٝوبزضٞبي اضٔٙي ،ػّس ا َٚؾطهبيِ ضا آٔٛظـ
ٔيزاز« :ا ٚزض ايٗ ػّؿبر وشبة ؾطهبيِي وبضَ ٔبضوؽ [ػّس ا َٚوشبة] ضا و ٝث ٝظثبٖ اضٔٙي زض اضٔٙؿشبٖ

 .1ث ٕٟٗزٍٞبٖ ٔشطػٓ ضا ٔحٕٛز ٘ٛايي ٔقطفي وطز ٜاؾزٍ٘ .ب ٜوٙيس ث« ٝوشبةقٙبؾي  ٚضإٙٞبي ٔبضوؿيؿٓ»ٌ ،طزآٚض٘س ٜث ٕٟٗزٍٞبٖ ،ا٘شكبضار ديٕبٖ ،سيط
 ،1359لٔ .24 .حٕٛز ٘ٛايي زا٘كؼٛي ضقشٟٙٔ ٝسؾي زض زا٘كٍب ٜسٟطاٖ  ٚاظ ٓٞضظٔبٖ زوشط اضا٘ي ثٛز .ا ٚدؽ اظ سأؾيؽ حعة سٛز ٜث ٝايٗ سكىيالر
ديٛؾز؛ زض ؾبَ  1326زض ػطيبٖ ا٘كقبة ٌطٛٔ ٜٚؾ ْٛث ٝانالحعّجبٖ حعثي ث ٝضٞجطي ذّيُ ّٔىي اظ حعة ػسا قس أب ثبظ ث ٝحعة ثبظٌكزٚ .ي
٘رؿشيٗ ٔشطػٓ آطبض ظيٍٕ٘ٛس فطٚيس ث ٝفبضؾي اؾزٛ٘ .ايي زض ؾبَ  1362زضٌصقز.
ٙٔ .2ؾٛض ؾطدبؼ ٔرشبضي ضئيؽ قٟطثب٘ي ٚلز ضضبقب ٚ ٜزيٍط فٛأُ ؾطوٛثٍط ضغيٓ ضضبقبٞي اؾز.
 .3كبديشبل ،سأِيف وبضَ ٔبضوؽ ،سّريم َٔ .يكُ ،سطػٕٔ ٝحٕٛز ٖٛ٘( .ايي) .سبضيد ا٘شكبض وشبثي و ٝزض زؾز ٔب اؾز  1357( 2537/6/17ذٛضقيسي)  ٚوشبة
اظ ٘ٛؿ وشبةٞبي «ػّس ؾفيسي» اؾز و ٝزض زٚضاٖ قىٌُيطي ا٘مالة  ٚدؽ اظ آٖ زض ثبظاض ٔٛػٛز ثٛز .أب ا٘شكبض اِٚي ٝزض ؾبَٞبي  1325سب  1327ث ٝنٛضر
ػعٜٚي وٛچىي ث ٝلغـ ػيجي ثٛزٔ .حٕٛز ٘ٛايى زض آٖ ظٔبٖ ٔمبالسي زضثبضٜي ٔبضوؽ  ٚفطٚيس ٙٔ ٓٞشكط وطز ،اظ ػّٕ ٝزض ز ٚؾ ٝقٕبضٔ ٜبٙٞبٔٝاي و ٝا٘كقبثيٖٛ
اظ حعة سٛز ٜزض آٚضز٘س« :ا٘سيك .»ٛ٘ ٝزض قٕبض ٜإٞ َٚيٗ ٔؼّ( ٝقٕبضٜي ا 15 ،َٚآشض  ،1327نم ٓٞ )45-40 .ؼ .قطاض (٘بْ ٔؿشقبض ؾطقبض) ثب فٛٙاٖ
«٘رؿشيٗ ٘بٔ ٝفّؿفي ٔبضوؽ ث ٝدسض ذٛز»٘ ،بٔٝاي اظ ٔبضوؽ ث ٝدسضـ (٘بٔٝي ٔٛضخ ٛ٘ 10أجط  1837اظ ثطِيٗ) ضا اظ فطا٘ؿ ٝسطػٕ ٝوطز ٜثٛز.
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سطػٕ ٝقس ٜثٛز ثطاي ٔب لطائز  ٚسكطيح ٔي وطز ٗٔ ،زض آٖ ؾٗ ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض ثب انغالحبسي چ ٖٛاضظـ
اضبفي ،اقىبَ ثٟطٜوكي ا٘ؿبٖ اظ ا٘ؿبٖ  ٚعجمٝي وبضٌط آقٙب قسْ».

1

ايطع اؾىٙسضي و ٝديفسط اظ ا ٚيبز قس ،دؽ اظ ؾطوٛة ػٙجف آشضثبيؼبٖ  ٚفطلٝي زٔٛوطار زض ؾبَ 1325
اظ وكٛض ذبضع قس  ٚث ٝفطا٘ؿٟٔ ٝبػطر وطز .چٙبٖو ٝزض ذبططار اؾكٌسضي آٔس ٜاؾز ،ا ٚزض ؾبَ  1327زض
دبضيؽ ث ٝسطػٕٝي ٔؼسز ؾطهبيِ ضٚي آٚضز 2 .سطػٕٝي ػّس ا َٚزض حميمز اظ ايٗ زٚض ٜث ٝثقس ا٘ؼبْ قس .أب
وٛزسبي ٔ 28طزاز ،فطاض ضٞجطي حعة سٛز ٜث ٝذبضع اظ وكٛض ٔ ٚؿبئُ ٟٔبػطر  ٚدٙبٙٞسٌي ثبفض قس ثبض زيٍط
سطػٕٝي ؾطهبيِ فٕالً ٔشٛلف  ٚث ٝؾبَٞبي ثقس زض ظٔبٖ البٔز اؾىٙسضي زض اليذعيه زض اٚاذط زٝٞي ٚ 1330
اٚايُ زٝٞي ٛٔ 1340و َٛقٛز و ٝزض ازأ ٝث ٝآٖ ذٛاٞيٓ دطزاذز.
ػطيبٖ زيٍط «اسحبزيٝي ٔؿشمُ وبضٌطاٖ  ٚثطظٌطاٖ ايطاٖ» (ث ٝضٞجطي يٛؾف افشربضي) يه سكىُ
ؾٙسيىبِيؿشي وبضٌطي ثٛز  ٚزض أط آٔٛظـ  ٚوبض سئٛضيه ازفبيي ٘ساقز  ٚفٕسسبً ث ٝؾبظٔبٖزٞي وبضٌطاٖ زض
حيغٝي ٔؿبئُ نٙفي  ٚاِجش ٝزض سمبثُ ثب اسحبزيٝي وبضٌطي ٔٙشؿت ث ٝحعة سٛز( ٜقٛضاي ٔشحسٜي ٔطوعي
وبضٌطاٖ  ٚظحٕشىكبٖ ايطاٖ) ٔيدطزاذز .زض وطٚغٚنٞبي ٔبضوؿيؿشي (ث ٝضٞجطي ثبلط أبٔئ ،قطٚف ثًَ ٝضٍ)
آٔٛظـ وبزضٞب سٛؾظ ؾ ٝوشبة  ٚث ٝلّٓ ٔؤؾؽ سكىيالر ا٘ؼبْ ٔيقس .وشبة انّي آٔٛظـ فكطزٜاي اظ

ٔبسطيبِيؿٓ سبضيري ،ػبٔقٝقٙبؾي٘ ،ؾطيٝي سىبُٔ ،سبضيد فّؿف ،ٝسطػٕٝي فبضؾي اؾبؾٌبهِ حعة كوًَيؿز
(ثلكَيک) اسحبز قَضٍي  ... ٚثٛز و ٝاظ ٔٙبثـ قٛضٚي سٟئ ٝيقس 3 .اظ ٘يطٚي ؾ( ْٛث ٝضٞجطي ذّيُ ّٔىي)
 ٓٞاططي اظ سطػٕٝي ػّس ا َٚؾطهبيِ ث ٝزؾز ٘يبٔس ٜاؾز.

زٍضُي چْبضم .اظ كَزسبي  28هطزاز سب جٌجف هؿلحبًِي ؾيبّكل (:)1349- 1332
زض ؾبَٞبي ثقس اظ وٛزسب ،ث ٝزِيُ ؾطوٛة ٘يطٞٚبي چخ  ٚؾب٘ؿٛض قسيس ،آطبض ٔبضوؿيؿشي أىبٖ ا٘شكبض
٘ساقز .ثب ايٗ حبَ ،زض ايٗ زٚض ٜوبضٌط وفبقي ث٘ ٝبْ اثطاٞيٓ عبٞطي ،اظ فقبالٖ وبضٌطي زٚضاٖ ضضب قبٚ ٜ
ؾبَٞبي  1320سب  ،1332ثٚٝاؾغٝي سؿّظ ث ٝظثبٖ فطا٘ؿ ٚ ٝزضن ضطٚضر آٔٛظـ وشبة ؾطهبيِ ز ٚثبض الساْ
 .1ذبعطار آِجطر ؾٟطاثيبٖ ،ثطٌي اظ ػٙجف وبضٌطي  ٚوٕ٘ٛيؿشي ايطأٖٟ ،ط ٞ ،1379ب٘ٛفط إِٓبٖ ،ل.27 .
« .2ا[ ٚاثٛعبِت اؾسي ـ اؾسٚف اؾشبز ٔطسضي فّٛي  ٚزوشط اضا٘ي] ثقسٞب ٚلشي زض ؾبَٞبي 1948ـ 1949زض دبضيؽ  ٚزض زفشط ٔ F. S. M.كغ َٛثٛزْ ،ديف
ٔٗ آٔس  ٚؾالْ  ٚسقبضف وطز .اسفبلبً ٔٗ آٖ ٔٛلـ سطػٕ ٝكبديشبل ضا قطٚؿ وطز ٜثٛزٌْ .فشف :ذيّي فبِي اؾز ،سجطيه ٔيٌٛيٓ .ايٗ كبديشبل ضا اٌط سطػٕٝ
وٙي ،فال ٜٚثط آٖو ٝذسٔز ثعضٌي اؾز ثطاي ذٛز س ٓٞ ٛفبِي اؾز ظيطا ثقس ذٛزر ٔيسٛا٘ي چٙسيٗ وشبة ثٛٙيؿي .ث ٝايٗ عطيك ٔطا ذيّي سكٛيك وطز».
ذبططار ايطج اؾكٌسضئ ،ؤؾؿٔ ٝغبِقبر  ٚدػٞٚفٞبي ؾيبؾي ،1372 ،ل.64 .
 .3ؾيس هحوسثبقط اهبهي ٍ كطٍغکّبي هبضكؿيؿشئ ،حٕسحؿيٗ ذؿطٚدٙب٘ ،ٜكط دػٞٚف قيطاظ ،1393 ٜذبططار آلجطر ؾْطاثيبى ،ثطگي اظ زفشط جٌجف كبضگطي ٚ
وٕ٘ٛيؿشي ايطاٖ٘ ،كط ثيساض .1379
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ث ٝسطػٕٝي وشبة وطز و ٝزض اطط حّٕٝي ٘يطٞٚبي ؾبظٔبٖ أٙيز (ؾبٚان) ٕٝٞي اٚضاق سطػٕ ٝاظ ثيٗ ضفز .اٚ
ٕٞچٙيٗ ٔسضؼ ػّس ا َٚزض ٔحبفُ وٛچه چخ ٘يع ثٛز و ٝؽبٞطاً ايٗ ٔحبفُ  ٓٞث ٝزِيُ حٕالر ؾبٚان
٘يٕٝسٕبْ ٔب٘س.

1

حعة سٛز ٜايطاٖ اظ ذطزاز  1345سب آشض  1349ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض سطػٕٝي وبُٔ ػّس ا َٚؾطهبيِ ضا زض دٙغ
ػّس ٔٙشكط وطزٔ .شٗ وبُٔ آٖ زض ؾبَ  1352سٛؾظ ا٘شكبضار حعة سٛز ٜايطاٖ  ٚزض اضٚدب ٔٙشكط قس« .اؾىٙسضي
زض ديفٌفشبض ذٛز ثط چبح اذيط ٔي٘ٛيؿس اثشسا اظ سطػٕٝي فطا٘ؿٝي غٚظف ضٚا (ٔشطػٓ ٚيطاؾز  1875ـ
 1872فطا٘ؿٝي ؾطهبيِ) قطٚؿ ث ٝثطٌطزا٘سٖ اطط ث ٝفبضؾي وطز ٜاؾز .حشي يبزآٚض ٔيقٛز و« ٝسطػٕٝي غٚظف
ضٚا ايٗ ذهٛنيز ضا زاضز و ٝوبضَ ٔبضوؽ ،قرهبً زض سٙؾيٓ آٖ زذبِز زاقش ٚ ٝحشي زض ٔٛاضزي ثرفٞبيي
اظ آٖ ضا ،ذٛزْ ث ٝظثبٖ فطا٘ؿ ٝانالح  ٚا٘كبء ٕ٘ٛزِٚ ...ٜي زض حيٗ ٔمبثّ ٝثب ٔشٗ إِٓب٘ي» (ٔشٗ ٚيطاؾز 1890
سٛؾظ اٍّ٘ؽ) «ٔقّ ْٛقس و ٝغٚظف ضٚا ث ٝعٛض آظاز ث ٝسطػٕ ٝدطزاذش ٚ ٝثٕٞ ٝيٗ ػٟز زض ثؿيبضي ٔٛاضز،
فجبضسي و ٝزض ٔشٗ إِٓب٘ي آٔس ،ٜزض سطػٕٝي ٔعثٛض يب حصف قس ٜيب عجك ؾّيمٝي ٔشطػٓ سغييطاسي وطز ٜاؾز».
ثٙبثطايٗ ،سىيٝي ٔشٗ اؾىٙسضي ٕٞبٖ ٔشٗ إِٓب٘ي ٔٙشكطقس ٜزض ؾبَ  1890ثٛز ٜاؾز .ثٞٝطحبَ ،اؾىٙسضي ذٛز
ضا ٘بٌعيط زيس سطػٕٝاـ ضا اظ ٔشٗ فطا٘ؿ« ،ٝػّٕٝثٝػّٕ ٝثب ٔشٗ إِٓب٘ي» (ٕٞبٖ ٚيطاؾز ٔ )1890مبيؿ ٝوٙس «سب
٘مبيم ٔعثٛض ضا ثطعطف وٙس» (ؾطهبئِ ،ؼّّس يىٓ ،اؾىٙسضي ،1352 ،ل  .)16زض فُٕٚ ،يطاؾز چٟبضِْ
إِٓب٘ي ،ثٙٔ ٝجـ انّي سطػٕٝي فبضؾي آٖ سجسيُ قس ،ثيآٖو ٝثؿيبضي اظ سغييطار ٔس٘ؾط ٔبضوؽ زض ٚيطاؾز
فطا٘ؿ ،ٝزض آٖ ٌٙؼب٘س ٜقٛز  ...ايٗ وبض ثٌٝ٘ٛٝاي ا٘ؼبْ قس و ٝاظ ذٛز ٔشٗ اؾىٙسضيٞ ،طٌع ٕ٘يسٛاٖ فٕٟيس زض
وساْ ثرف ،ضٚايز سؼسيس٘ؾطقسٜي ٔبضوؽ زض ٚيطاؾز فطا٘ؿ ٝآٔس ،ٜوؼب ٔشٗ ٚيطاؾزٞبي إِٓب٘ي ،زؾز
ذٛضز ٚ ٜسغييطاسي وطز ٚ ٜوؼب زؾز٘رٛضزٔ ٜب٘س ،ٜوؼب افعٚزٜي اٍّ٘ؽ اؾز  ٚؾطا٘ؼبْ ،وؼب ٔشطػٕبٖ
ٚيطاؾز اٍّ٘يؿي (ؾبٔٛئُ ٔٛض  ٚازٚاضز آِٚي )ًٙزض ٘مُلَٞٛبي ٔبضوؽ اظ ٔشٗٞبي انّي اٍّ٘يؿي ،سغييطاسي
زازٜا٘س.

2

زض اضسجبط ثب آٔٛظـ ؾطهبيِ زض حعة سٛزٔ ٜساضن ظيبزي زض زؾز ٘يؿز .زض ثطضؾيٞبي ا٘ؼبْ قسٞ ٜيچ
اعالفبر ذبني اظ وبٖ٘ٞٛبي ٔغبِقبسي ؾطهبيِذٛا٘ي ث ٝزؾز ٘يبٔس ٜاؾز؛ ثٝذهٛل ايٗو٘ ٝكطيبر حعثي
زض ٞيچ ػب ث ٝثطدبيي چٙيٗ وبٖ٘ٞٛبيي اقبض٘ ٜىطزٜا٘س .ثٌ ٝفشٝي حٕيس احٕسي اظ ٘ 110فطي و ٝزض ثبظٜي

ٔ .1مبِٝي «أ َٚبٛ٘ »ٝٔ ٜقشٝي وطيٓ ٔٙيطئ ،ؼّٝي اًسيكِ جبهعِ قٕبض28 ٜـ 29اؾفٙس  ٚفطٚضزيٗ ٔ ٚ 1382مبِٝي «قٛضاي ٔطوعي ؾٙسيىبي وبضٌطاٖ ايطاٖ
(قٕؿىب) 1300ـٔ( »)1304مبِٝي ايٙشط٘شي).
ٔ .2مسٔٝي ٔشطػٓ ثط ػّس ا َٚؾطهبيِ ،ثب سطػٕٝي حؿٗ ٔطسضٛي.
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ظٔب٘ي ؾيؾبِ ٝثٝنٛضر قفبٞي ثب آٖٞب ٔهبحج ٝقس ،ٜػع اؾىٙسضي ،ػٛا٘كيط  ٚعجطي اظ وبزض ضٞجطي حعة،
ٞيچوؽ ثٝعٛض ٔكرم ؾطهبيِ ضا ٘رٛا٘س ٜاؾز.

1

زض ايٗ زٚض ٜث ٝزِيُ قىٌُيطي نفثٙسيٞبي ػسيس زض چخ ثيٗإِّّي (ٔبئٛيؿٓ ٔ ٚكي چطيىي ،وبٖ٘ٛ
قٛضقي چٌٛٝاضا ـ ضغي زثطٕٞ ٚ )ٜچٙيٗ ؾطذٛضزٌي فقبالٖ ؾيبؾي اظ احعاة ؾٙشي ٕٞچ ٖٛػجّٔ ٟٝي ٚ
حعة سٛزٌ ،... ٚ ٜطايفٞبي ػسيسي ثط ػٙجف چخ ؾبي ٝافىٙس ٔ ٚغبِقٝي آطبض چٌٛ ٝاضا ،ضغي زثطٔ ،ٜبئٚ ٛ
ٛٞقي ٔيٗ  ٚزض ثٟشطيٗ حبِز ِٙيٗ زض نسض ٔغبِقبر  ٚآٔٛظـ فقبالٖ ٛٞ ٚازاضاٖ چخ لطاض ٌطفز.

زٍضُي دٌجن .اظ جٌجف هؿلحبًِي ؾيبّكل سب اًقالة ثْوي (1349ـ:)1357
اظ  1342سب  1349ؤ ٝجبضظٜي ٔؿّحب٘ ٝضؾٕبً ثب حّٕ ٝث ٝدبؾٍب ٜؾيبٞىُ آغبظ قس ،ثب زٚضٜاي ضٚثطٞ ٚؿشيٓ وٝ
سحزسأطيط قىؿز حعة سٛز ٚ ٜؾطوٛة ٌطٜٞٚبي ثبلئب٘س ٜاظ ػجٟٝي ّٔي ،ثطذي اظ ٘يطٞٚبي ادٛظيؿي ٖٛثٝ
ثبظٍ٘طي قيٜٞٛبي ٔجبضظاسي ذٛز دطزاذشٙس .ايٗ ثبظٍ٘طي ٔهبزف اؾز ثب ضقس ٟ٘بزٞب  ٚؾبذشبضٞبي
ؾطٔبيٝزاضي ،قىٌُيطي ٘ؿُ ػسيسي اظ عجمٝي وبضٌط ،سسا ْٚض٘ٚس ضؾٛخ ؾطٔبيٝزاضي زض ٔٙبعك ضٚؾشبيي،
ايؼبز قىبف ثيٗ ٘ؿُٞبي ٌصقش ٚ ٝػسيس  ،ؾطوٛة دّيؿي  ٚاذشٙبق فطاٌيط ؾيبؾي زض ػبٔقٛٔ ٚ ٝفميزٞبي
ٌ٘ٛبٌ ٖٛسئٛضي ديكب ًٙٞزض ؾطاؾط أطيىبي السيٗ  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞسط دصيطـ ٔجبضظٜي ٔؿّحب٘ ٝثٝفٛٙاٖ سبوشيه
 ٚاؾشطاسػي .زض چٙيٗ ثؿشطي ٌطٞٚي اظ فقبالٖ چخ ثب ؾٛاثك ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾيبؾيٌ ،طٞٚي ضا دبيٝضيعي ٔيوٙٙس وٝ
ثقسٞب «ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي ذّك» ٘بْ ٌطفز .أيط دطٚيع دٛيبٖ ٔ ٚؿقٛز احٕسظاز ٜز ٚسٗ اظ ثٙيبٌٖصاضاٖ
ايٗ ٌط ٜٚثٛز٘س .افضبي ٌط ٜٚو ٝزض ٞؿشٞٝبي ٔرشّف ؾبظٔبٖزٞي قس ٜثٛز٘س ،ديف اظ قطٚؿ ٔجبضظٜي
ٔؿّحب٘ ٝثٔ ٝغبِقٝي آطبض سئٛضيه ٔبضوؿيؿشي ٔٛػٛز دطزاذشٙسٔ .شطػٓ انّي ٌط ،ٜٚثيػٖ ٞيطٔٗدٛض،
زا٘فآٔٛذشٝي زا٘كىس ٜحمٛق زا٘كٍب ٜسٟطاٖ ،زض ضاؾشبي سحميمبر ٌط ٜٚثطاي قٙبذز ثيكشط ٔبضوؿيؿٓ  ٚآطبض
ٔبضوؿيؿشي ،سطػٕٝي اٍّ٘يؿي وشبة ؾطهبيِ ضا ث ٝوشبةفطٚقي ؾى٘ ٛعزيه وبف٘ ٝبزضي زض سٟطاٖ ؾفبضـ زاز.
ايٗ وشبةفطٚقي وشبةٞبي ٔبضوؿيؿشي سطػٕٝقس ٜث ٝاٍّ٘يؿي زض قٛضٚي ضا ث ٝايطاٖ ٔيآٚضزٞ .يطٔٗدٛض،
احٕسظاز ٚ ٜدٛيبٖ اٍّ٘يؿي ٔيزا٘ؿشٙس ،أب سؿّظ ٞيطٔٗدٛض ثيف اظ ثمي ٝثٛز .زض آٖ ظٔبٖ ثرفٞبيي اظ وشبة
ؾطهبيِ ثب سطػٕٝي اؾىٙسضي زض قىُ ػعٚ ٜٚػٛز زاقز ،أب آٖٞب سطػيح ٔيزاز٘س ذٛزقبٖ اظ ٘ ٛآٖ ضا
سطػٕ ٝوٙٙس .آٖٞب ٘ؿجز ثٌ ٝطفشٗ وشبة اظ سٛزٜايٞب حؿبؼ ثٛز٘س ظيطا حعة سٛز ٜضا ؾبٚانظزٞ ٚ ٜط ٘ٛؿ
ٌ .1فشٍٛي ٍ٘بض٘س ٜثب حٕيس احٕسي زض إِٓبٖ ،قٟطيٛض .1395
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اضسجبط ثب افطاز ايٗ حعة ضا ٔٛػت ِٛضفشٗ حّمٝي ٔغبِقبسي ٌ ٚطٜٚقبٖ ٔيزا٘ؿشٙسٔ .ظالً ذٛز ثيػٖ ٞيطٔٗدٛض
ثرفٞبيي اظ آًشيزٍضيٌگ ضا وٛٙٞ ٝظ سطػٕ٘ ٝكس ٜثٛز ،سطػٕٔ ٝيوطز  ٚزض ٌطٔ ٜٚيچطذب٘س .زض ذهٛل
ؾطهبيِ ٘يع چٙيٗ ثٛزٞ .يطٔٗدٛض ظيط ػبٞبي ٔ ٟٓضا ذظ ٔيوكيس  ٚثٔ ٝؿقٛز احٕسظاز٘ ٜكبٖ ٔيزاز  ٚؾذؽ
آٖ ضا سطػٕٔ ٝيوطز٘س  ٚثرفٞبيي اظ وشبة ضا زض ٌطٔ ٜٚيذٛا٘س٘س .ثطاي ثحضٞبي قفبٞي زض زاذُ ٌط ٜٚاظ
ػعٜٚاي  70يب  80نفحٝاي اؾشفبزٔ ٜيوطز٘س و ٝاظ ٕٞيٗ ثرفٞبي ؾطهبيِ سٟي ٝقس ٜثٛز؛ ثٚٝيػ ٜذالنٝي
٘شيؼٌٝيطيٞبي ٔبضوؽ زض ا٘شٟبي فهُٞب .ايٗ ػع ٜٚزض ذب٘ٞٝبي سيٕي لجُ اظ سكىيُ ؾبظٔبٖ زض اذشيبض افضب
لطاض زاقز .ثٙب ثٌ ٝفشٝي اؾٕبفيُ ذٛيي ،احٕسظاز ٚ ٜدٛيبٖ ثطاي سطػٕٝي اًقالة زض اًقالة ضغي زثط ٜثٝ
ذب٘ ٝأ ٚيآٔس٘س ،ث ٝايٗ سطسيت وٚ ٝي سطػٕٔ ٝيوطز  ٚآٖٞب يبززاقز ٔيوطز٘س 1 .ذٛيي اقبضٔ ٜيوٙس و ٝزض
زؾز ٔؿقٛز احٕسظاز ،ٜؾطهبيِ ث ٝظثبٖ اٍّ٘يؿي ضا زيس ٜو ٝؽبٞطاً ثب آٖ ؾطٚؤّ ٝيظز ٜاؾز 2 .اِجش ٝايٗ ثٝ
ٔقٙي حضٛض وشبة ؾطهبيِ زض ذب٘ٞٝبي سيٕي ٘يؿزٕٝ٘ٛ٘ .ي اؾشفبز ٜاظ ايٗ ذٛا٘ف٘ ،مسي اؾز وٞ ٝيطٔٗدٛض
ثط ٕ٘بيكٙبٔٝي چْبض صٌسٍق ثٟطاْ ثيضبيي ٘ٛقز و ٝاظ آٔٛظٜٞبي ؾطهبيِ زض آٖ اؾشفبز ٜقس ٜاؾز.
اظ ؾٛي زيٍط احٕسظاز ٜزض وشبة ذٛز ،هجبضظُي هؿلحبًِّ ،ن اؾشطاسػي ٍ ّن سبكشيک ،ضؾٕبً ذٛا٘سٖ

وشبةٞبي سئٛضيه ضا غيطالظْ ٔيزا٘س .ا ٚضٕٗ ايٗو ٝاظ ّيجسّن ثطٍهط ،چِ ثبيس كطز  ٚثيوبضي كَزكي
چخضٍي ٘مُلٔ َٛيآٚضز ،چٙيٗ ٔي٘ٛيؿسٔ« :ب زض سبضيد سؼطثيبر ا٘مالثي ٟ٘ ٚضز وٕ٘ٛيؿشي ثيٗإِّّي لطٖ
اذيط اؾبؾبً ثب ؾٛ٘ ٝؿ ٔجبضظ ٜضٚثطٞ ٚؿشيٓ :ايسئِٛٛغيه ،الشهبزي  ٚؾيبؾي .اٌط سٛاِي سبضيد ايٗ سؼطثيبر ضا
زض ٘ؾط ثٍيطيٓ٘ ،يه ٔيثيٙيٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛث٘ ٝح ٛضٚظافع٘ٚي اظ ٘مف ٔجبضظٜي سئٛضيه  ٚالشهبزي وبؾش ٝقسٚ ،ٜ
ٔجبضظٜي ؾيبؾي ثيفاظديف ثط وُ ٔجبضظٜي ا٘مالثي ؾيغط ٜيبفش .ٝوبفي اؾز ٍ٘بٞي ث ٝاؾٙبز ػٙجف وٕ٘ٛيؿشي
ثيبفىٙيٓ سب وٓ قسٖ إٞيز سئٛضي ضا زض ٔمبيؿ ٝثب ٔجبضظ ٜؾيبؾي فّٕي زضيبثيٓ :وبديشبَ ،آ٘شيزٚضي ،ًٙچ ٝثبيس
وطز ،زٔىطاؾي ٘ٛيٗ  ٚغيط .ٜذالنٔ ٝب زض ػٙجف وٕ٘ٛيؿشي ثيٗإِّّي أطٚظ و ٝاؾبؾبً زض وكٛضٞبي ظيطؾّغٝ
ػطيبٖ زاضز ،وٕشط ثب آطبض سئٛضيىي ٘ؾيط وبديشبَ ،آ٘شي زٚضي ًٙيب ٔبسطيبِيؿٓ  ٚأذطيٛوطيشيؿٓ ضٚثطٔ ٚيقٛيٓ .آيب
ايٗ أط ٔجيٗ آٖ ٘يؿز و ٝاظ ٘مغ٘ٝؾط سئٛضي ٘بة ،ػٙجف وٕ٘ٛيؿشي ثيٗإِّّي و ٝثٝعٛض وّي ثب فُٕ ٔؿشميٓ

 .1اظ ٌفزٌٛٚيي ثب ثيػٖ ٞيطٔٗدٛض زض دبضيؽ ،قٟطيٛض .1395
 .2ث٘ ٝمُ اظ اؾٕبفيُ ذٛيي اظ ٌفز ٌٛٚثب حٕيس احٕسي.
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ا٘مالثي ضٚثطٚؾز ٘ ٝفطنز ٘ ٝ٘ ٚيبظ آٖ ضا زاضز و ٝث ٝوبض دطزاظز؟ آيب ايٗ أط ٕ٘يضؾب٘س ؤ ٝب ثيف اظ ٞط ٚلز
زيٍط ث ٝدطاسيؿيٗ احشيبع زاضيٓ سب ث ٝسئٛضيؿيٗ؟»

1

ثٞٝطحبَ ،ثٙب ث ٝايٗ سع ،إٞيز وبض سئٛضيه ٔ ٚغبِقٝي آطبض ٔبضوؿيؿشي  ٚثٚٝيػ ٜؾطهبيِ زض ؾغح ؾبظٔبٖ
چكٍٕيط ٘جٛز .ث ٝقٟبزر ثطذي اظ ثبظٔب٘سٌبٖ ػٙجف فسايي ،وشبة ؾطهبيِ اظ ػّٕ ٝوشبةٞبي آٔٛظقي ٘جٛز ،أب
قبيس ثطذي افطاز اظ ػّٕ ٝغفٛض حؿٗدٛض (ث ٝقٟبزر ٟٔسي ؾبٔـ) آٖ ضا ذٛا٘س ٜثبقٙس .زضٚالـ زض زٚضٜاي،
وشبة ػبيٍعيٗ ،وشبة هجبًي اقشصبز ؾيبؾي ح٘ .يىيسيٗ ثٛز و ٓٞ ٝزض ذب٘ٞٝبي سيٕي  ٓٞ ٚزض ظ٘ساٖ ذٛا٘سٜ
ٔيقسٕٞ .بٖعٛض و ٝزض ؾبَ  1352ثيػٖ ػع٘ي ػّؿبسي زض ظ٘ساٖ زضثبضٜي ٔبسطيبِيؿٓ سبضيري  ٚالشهبز ؾيبؾي
سطسيت زاز ٜثٛز و ٝثرف ٔبسطيبِيؿٓ سبضيري ضا ذٛز  ٚثرف الشهبز ؾيبؾي ضا فطزي ث٘ ٝبْ فّي عّٛؿ ثب اؾشفبزٜ
اظ ٕٞيٗ وشبة ٘يىيسيٗ آٔٛظـ ٔيزاز٘س.
اظ اٚاذط زٝٞي قهز ٔيالزي فّٓ الشهبز زض ايطاٖ دب ٌطفز .سب ديف اظ ايٗ زٚض ٜزا٘كؼٛيبٖ ثب اؾشفبز ٜاظ
٘ٛفي ثط٘بٔٝي آٔٛظقي ٔكبث ٝثب ثط٘بٔٝي زضؾي زا٘كٍبٜٞبي فطا٘ؿ ٝزض ٘رؿشيٗ زٞ ٝٞبي ايٗ لطٖ ،زض والؼ
زضؼ الشهبز ؾيبؾي زض زا٘كٍب ٜحمٛق  ٚفّ ْٛؾيبؾي زا٘كٍب ٜسٟطاٖ آٔٛظـ ٔيزيس٘س .زض اٚايُ زٝٞي 1960
ٔيالزي ثط٘بٔٝي زضؾي ضقشٝي الشهبز زض زا٘كٍب ٜدّٟٛي (قيطاظ فقّي)  ٚزا٘كٍبّٔ ٜي سٟطاٖ (قٟيس ثٟكشي
فقّي) سقطيف قس؛ افضبي ٞيئزفّٕي ايٗ ز ٚزا٘كٍب ٜفٕسسبً زا٘فآٔٛذشٝي زا٘كٍبٜٞبي اٍّ٘يؽ  ٚأطيىب
ثٛز٘س .يىي اظ فٙبنط انّي ٔٛضز٘ؾط ؾيبؾزٌصاضاٖ ٘ؾبْ آٔٛظـ فبِي وكٛض ،اؾشمطاض ثط٘بٔٝي زضؾي ضقشٝي
الشهبز ثط اؾبؼ ٔسَ زا٘كٍبٜٞبي أطيىب ثٛز .زض ايٗ زٚض ٜضقس فّٓ الشهبز ثٝنٛضر يه ضقشٝي زا٘كٍبٞي
ثب ضقس سقساز ٔش ٖٛزضؾي زا٘كٍبٞي ٓٞظٔبٖ ٕٞ ٚطا ٜقس٘ .رؿشيٗ زضؼ٘بٔ ٝزض فّٓ الشهبز ثٝنٛضر ػسيس،
سطػٕٝاي ثٛز اظ وشبة ؾبٔٛئّؿ ٖٛو ٝزض  1343ثب فٛٙاٖ اقشصبز زض ايطاٖ ٔٙشكط قس .ثب ثٛزػٝي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ
 ٚثٛزػ ،ٝسقساز ثؿيبض ظيبزي اظ زضؼ٘بٔٞٝبي فطا٘ؿٛي  ٚاٍّ٘يؿي ث ٝفبضؾي ثطٌطزا٘س ٜقس و ٝاظ ايٗ سقساز
ثطذي سطػٕٞٝبيي انيُ  ٚثطذي آظاز ثٛز٘س .فال ٜٚثط ايٗ ،يىي زيٍط اظ ٔٙبثـ زضؾي ،ػعٜٞٚبيي ثٛز وٝ
اؾشبزاٖ ثطاي اضائ ٝزض والؼٞبي ذٛز آٔبزٔ ٜيوطز٘س .الشهبزي و ٝزض زا٘كٍبٜٞبي ايطاٖ سسضيؽ ٔيقس ،الشهبز
٘ٛوالؾيه ث ٝضٚـ ويٙعي ثٛز .قبيس ٔحسٚزيز زض سٛٙؿ زيسٌبٜٞب ٘بقي اظ ؾب٘ؿٛض ثبقس و ٝزض آٖ زٚضٜ
ثٝنٛضسي ؾبظٔبٖيبفشٔ ٝب٘ـ سسضيؽ الشهبززا٘ب٘ي ٔيقس و ٝزاضاي ٌطايفٞبي چخٌطايب٘ ٝثٛز٘س .زضٚالـ،
ٞطٌ ٝ٘ٛا٘شمبز اظ الشهبز ضايغ آٖ زٚض ٜيب ٞطٌ ٝ٘ٛا٘شمبز اظ ٘ؾبْ ثبظاض آظاز ،حبوي اظ ٔٛاضـ چخٌطايب٘ٝي فطز
 .1هجبضظُي هؿلحبًِّ ،ن اؾشطاسػي ّن سبكشيک ،ل.43 .
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سّمي ٔيقس؛ أب ٔقسٚزي اظ اؾشبزاٖ ضقشٝي الشهبز زض والؼ يب ػعٜٞٚبي ذٛز الساْ ث ٝا٘شمبز اظ الشهبز ضايغ زض
وكٛض ٔيوطز٘س.

1

زض ثطاثط ايٗ ٘ٛؿ الشهبز زا٘كٍبٞي ٔحبفؾٝوبض ،يه ػطيبٖ ٔربِف  ٚلسضسٕٙس «سحّيُ ا٘شمبزي» يب «اػشٕبفي»
٘يع ٚػٛز زاقز وٙٔ ٝكأ آٖ ا٘شكبضار غيطزا٘كٍبٞي ثٛز .زض آٖ زٚضاٖ ضٚقٙفىطاٖ ايطا٘ي سٕبيالر چخٌطايب٘ٝ
زاقشٙس  ٚازثيبر آٖٞب فٕسسبً قبُٔ سطػٕٝي وشبةٞبي چخٌطايب٘ ٝثٛز و ٝزضٚالـ سفؿيط ضازيىبَ ؾطٔبيٝزاضي ٚ
أذطيبِيؿٓ ث ٝقٕبض ٔيآٔس٘س .سقساز ا٘سوي اظ ٔشطػٕبٖ ايٗ وشبةٞب ٔ ٚمبالر اظ ظٔط ٜالشهبززا٘بٖ حطفٝاي ثٝ
حؿبة ٔيآٔس٘س  ٚاغّت ٔشطػٕبٖ ،الشهبز  ٚظثبٖ اٍّ٘يؿي ضا ثٝنٛضر ذٛزآٔٛظ يبز ٌطفش ٝثٛز٘س .اظ آ٘ؼب وٝ
سٟٙب ثرف ا٘سوي اظ وشبةٞبي ذبضػي زض وشبةفطٚقيٞب  ٚوشبثرب٘ٞٝبي ايطاٖ يبفز ٔيقسٔ ،شطػٕبٖ يب ثٝ
زٚؾشبٖ ذٛز زض ذبضع اظ وكٛض سىئ ٝيوطز٘س يب ثٔ ٝؼالر ٔحسٚز ثطضؾي وشبة ٔشٛؾُ ٔيقس٘سٙٔ .جـ انّي
سطػٕٞٝب فٕسسبً ا٘شكبضار هبًشلي ضيَيَ  ٚا٘شكبضار دطٍگطؼ ثٛز .اظ ؾٛي زيٍطٔ ،حسٚزيزٞبي ايؼبزقس ٜاظ
ؾٛي زؾشٍب ٜؾب٘ؿٛضٌ ،عيٙف آطبض  ٚسطػٕ ٝضا ٔحسٚز ٔيوطز .سقساز ثؿيبض ٔقسٚزي اظ ٔش ٖٛوالؾيه الشهبز
ث ٝفبضؾي ثطٌطزا٘س ٜقس ،ثٝعٛضي و ٝسطػٕٝي فبضؾي ٞيچيه اظ آطبض ٔبضوؽ  ٚآطبض والؾيه ٔبضوؿيؿشي زض
ايطاٖ يبفز ٕ٘يقس.

2

نطف٘ؾط اظ ويفيز ثؿيبض ضقيف سطػٕٞٝب ٔ ٚحسٚزيز اعالفبر ظثب٘ي  ٚالشهبزئ ،حسٚزيزٞبي ٘بقي
اظ ؾب٘ؿٛض زِٚشي ٘يع فبُٔ ٕٟٔي زض ايٗ ضقف ثٛزٔ .شطػٓ ٘بچبض ثٛز ثرفٞبيي و ٝؾب٘ؿٛض ٔؼبظ ٕ٘يزا٘ؿز
اظ سطػٕ ٝحصف يب ثب زؾزوبضي سحطيف وٙسٔ .ظالً زض ثطاثط ٚاغٜي عجم ،ٝاظ ٚاغٜي «ٌط»ٜٚ؛ ثٝػبي ؾطٔبيٝزاضي،
«٘ؾبْ ثبظاض»؛ ثٝػبي ؾٛؾيبِيؿٓ٘« ،ؾبْ ثط٘بٔٝاي»؛ ثٝػبي اؾشظٕبض« ،ثٟطٌٜيطي»؛ ثٝػبي وبضٌطاٖ« ،حمٛقثٍيطاٖ»
 ٚثٝػبي ؾطٔبيٝزاض اظ «وبضفطٔب» اؾشفبزٔ ٜيقس.

3

ثب ايٗ  ٕٝٞثطذي وشبة ٞبي الشهبز ٔبضوؿيؿشي زض ايطاٖ ٔٙشكط قس٘س؛ اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي قبذم ايٗ آطبض ٔيسٛاٖ
ث ٝچٙس ػّس وشبثي و ٝفطٞبز ٘قٕب٘ي و ٝزض ايٗ ؾبَٞب سطػٕٚ ٚ ٝيطايف وطز ٜثٛز ،اقبض ٜوطز٘ 4 .رؿشيٗ ٕ٘ٝ٘ٛي
يه ٔشٗ الشهبزي وبٔالً ٔبضوؿيؿشي زض ؾبَ  1355زض ايطاٖ ث ٝچبح ضؾيس ،ايٗ وشبة زضؼ٘بٔٝاي ثٛز وٝ
ٔ .1غبِت ايٗ ثٙس  ٚثٙسٞبي ثقسي ذالنٝاي اؾز اظ ٔمبِٝي ثّٙس «ػطيبٖ اؾالٔيوطزٖ ضقشٝي الشهبز زض زا٘كٍبٜٞبي ايطاٖ»ٛ٘ ،قشٝي ؾٟطاة ثٟساز
( ،)1995ثب سطػٕٝي فجبؼ أبْ زض فهُ٘بٔٝي ًقس ٍ ًظط ،ؾبَ دٙؼٓ ،قٕبض ٜا ٚ َٚز ،1388 ،ْٚنم207 .ـ.210
 .2جطيبى اؾالهي كطزى زاًكگبُّبي ايطاى ،...ل.211 .
ٕٞ .3بٖػب.
 .4اظ ػّٕ ٝايٗ آطبض ٔيسٛاٖ ث ٝوشبةٞبي «ؾطٔبيٝزاضي چيؿز؟» (« ،)1352الشهبز ؾيبؾي سٛؾق٘ٝيبفشٍي  ٚضقس» (ٔ« ،)1354بسطيبِيؿٓ زيبِىشيه» ثب فٛٙاٖ
فبضؾي «٘ؾطيٝي قٙبذز» ( )1357اقبض ٜوطز.
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ٌطزآٚض٘سٌبٖ آٖ افضبي فطٍٙٞؿشبٖ فّ ْٛاسحبز قٛضٚي ثٛز٘س .وشبة ثب فٛٙاٖ «ٔجب٘ي فّٓ الشهبز » (ٔقطٚف ثٝ
الشهبز ٘يىيسيٗ) ثب سطػٕٝي ٘بنط ظضافكبٖ ٔٙشكط قس .قٟطر ٌؿشطزٜي وشبة ،سٛػٔ ٝأٔٛضاٖ ؾب٘ؿٛض ضا
ثطاٍ٘يرز .آٖٞب وشبة ضا ثٝؾطفز ٕٔٛٙؿ افالْ وطز٘س ٔ ٚشطػٓ آٖ ظ٘سا٘ي قس.

1

ايٗ ز ٚضٚيىطز ظٔيٝٙي ٔؿبفسي ضا ثطاي ضقس ٌطٞٚي اظ زا٘كؼٛيبٖ ػؿزٚػٌٛط  ٚفاللٙٔٝس فطا ٓٞآٚضز؛
ث٘ٝحٛيو ٝزض والؼٞبي ضقش ٝي الشهبز ،زا٘كؼٛيبٖ ث ٝثحض ٔ ٚؼبزِ ٝزض عيف ٚؾيقي اظ ٔٛضٛفبر الشهبز
ؾيبؾي ٔيدطزاذشٙسٔ .قٕٛالً زض آذط زٚض ٜي ِيؿب٘ؽ الشهبز ،يه زا٘كؼٛي ٔقِٕٛي وٕي ثب ٔجب٘ي ٔبضوؿيؿٓ ٚ
ا٘سوي  ٓٞثب ازثيبر الشهبز ؾيبؾي ٔٛػٛز زض ايطاٖ آقٙب ٔيقس؛ أب ثيقه ايٗ ٘ٛؿ اعالفبر دطاوٙسٚ ٜ
غيطٔس ٖٚثٛز .ثبيس ٔشصوط قس ثؿيبضي اظ زا٘فآٔٛذشٍبٖ ضقشٝي الشهبز زض زٞٝٞبي ٔ 1970 ٚ 1960يالزي،
ثقسٞب ث ٝفٛٙاٖ سىٛٙوطار زض ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزػ ،ٝثب٘ه ٔطوعئ ،طوع آٔبض ايطاٖ  ٚثؿيبضي اظ ٚظاضرذب٘ٞٝب،
ثب٘هٞب ٔ ٚؤؾؿبر ذهٛني  ٚزِٚشي ٔكغ َٛث ٝوبض قس٘س.

2

زض ايٗ زٚض ٜفال ٜٚثط الشهبز فٕسسبً ِيجطاِي  ٚسب حس ثؿيبض ا٘سوي الشهبز ؾيبؾي ٔبضوؿيؿشي ،وٓوٓ ٔجحض
الشهبز اؾالٔي ٘يع ػبي ذٛز ضا ثبظ وطز .وشبة «اؾالْ ٔ ٚبِىيز» ٘ٛقشٝي آيزاهلل عبِمب٘ي  ٚوشبة «الشهبز ٔب»
٘ٛقشٝي آيز اهلل نسض ٔٙشكط قس؛ أب الشهبززا٘بٖ ٔسافـ الشهبز اؾالٔي ثٚٝالـ سٟٙب زض ٔبٜٞبي آذط ضغيٓ ؾّغٙشي
ٚاضز نحٝٙي ضٚقٙفىطي ايطاٖ قس٘س .وشبة «الشهبز سٛحيسي» ٘ٛقشٝي اثٛاِحؿٗ ثٙينسض٘ ،رؿشيٗ ثبض زض
 1356زض ذبضع اظ وكٛض ٔٙشكط قس ٓٞ ٚظٔبٖ ثب آٖ سقساز ظيبزي ػعٜٚي ٔشفطل ٚ ٝدطاوٙس ٜزض ظٔيٝٙي الشهبز
اؾالٔي زض اٚاذط ؾبَ  1356زض وكٛض ٔٙشكط قس 3 .فٕسٜسطيٗ قرهيشي و ٝظٔيٝٙي عطح ثحض الشهبز اؾالٔي
ضا زض ايطاٖ ايؼبز وطز ،فّي قطيقشي ثٛز 4 .يىي اظ ػٙجٞٝبي ػبِتسٛػ ٝزض ثحض الشهبز اؾالٔي قطيقشي،
اؾشفبزٜي نطيح  ٚسحطيف٘كسٜي ٚي اظ انغالحبر ٔبضوؿيؿشي اؾز؛ آٖ ٓٞزض زٚضا٘ي و ٝوبضثطز ٚاغٌب٘ي
ٕٞچ ٖٛاؾشظٕبض ،دطِٚشبضيب يب ٞطٌ ٝ٘ٛاقبض ٜث ٝا٘مالة يب ٔجبضظٜي عجمبسي ٕٔٛٙؿ ثٛز .ثؿيبضي اظ ٔطيساٖ قطيقشي،
فقبالٖ ػٛا٘ي ثٛز٘س و ٝثقسٞب ث« ٝؾبظٔبٖ ٔؼبٞسيٗ ذّك» ديٛؾشٙس .ايٗ ؾبظٔبٖ ثب آٌبٞي اظ ٘ؾطيٝي ٚاثؿشٍي
ٔقشمس ثٛز ثب سٛػ ٝث ٝحبوٕيز أذطيبِيؿشي زض ٘ؾبْ الشهبزي ػٟبٖ ،ضاٞجطز ضقس ؾطٔبيٝزاضي ثطاي وكٛضٞبي

ٕٞ .1بٖػب .ل.212 .
ٕٞ .2بٖػب .ل.213 .
ٔ .3ب٘ٙس آطبض ٔشقسز حؿٗ سٛا٘بييبٖفطز قبُٔ ثيزالوبل ،ثبًكساضي زض اؾالم ( ،)1357اقشصبز اجشوبعي ّوطاُ ثب ثطزاقشي اظ اقشصبز اجشوبعي اؾالم ( ،)1375ثيبً ي

ؾبزُ اظ اقشصبز جسيس (.)1358
 .4ثب وشبةٞبيي ٔب٘ٙس اًؿبى ،هبضكؿيؿن ٍ اؾالم ( ،)1356سبضيد ٍ قٌبذز ازيبى (.)1361
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ديطأ٘ٛي ٕٔىٗ ث٘ ٝؾط ٕ٘يضؾس .ؾبظٔبٖ ٔؼبٞسيٗ ث ٝزيسٌبٞي وبٔالً ٔبضوؿيؿشي ثطاي قيٜٛي سحّيُ ضٚاثظ
ثبظاض سىي ٝزاقز  ٚثطاي آٔٛظـ فّٓ الشهبز ث ٝافضب ٛٞ ٚازاضاٖ ذٛز زضؼ٘بٔٝاي ضا ثب فٛٙاٖ «الشهبز ث ٝظثبٖ
ؾبز )1350( »ٜسسٚيٗ وطز .ايٗ ػعٜٚي  209نفحٝاي ضا يىي اظ افضبي ؾبظٔبٖ ث٘ ٝبْ ٔحٕٛز فؿٍطيظازٜ
٘ٛقش ٝثٛز و ٝزضٚالـ ٘ؿرٝي ثٝقسر سمّيُيبفشٝاي اظ ٘ؾطيٝي اضظـ وبضدبيٝي ٔبضوؽ ثٛز.

1

زض ايٗ زٚض ٜؽبٞطاً زض ثطذي زا٘كٍبٞ ٜب زض لبِت سسضيؽ زضٚؼ ضقش ٝالشهبز ث ٝزضن الشهبزي ٔبضوؽ ٘يع
دطزاذشٔ ٝيقس ،اِجش ٝثس ٖٚذٛا٘سٖ اططي اظ ا .ٚاظ ػّٕٔ ٝيسٛاٖ ثٕٞ ٝبي ٖٛوبسٛظيبٖ زض زا٘كٍب ٜدّٟٛي قيطاظ
اقبض ٜوطز و ٝثرفٞبيي اظ سسضيؽ ذٛز ضا ث٘ ٝؾطار ٔبضوؽ اذشهبل زاز ٜثٛزٕٝ٘ٛ٘ 2 .ي زيٍط ٘بنط دبوسأٗ
اؾز و ٝاظ ٚ 1347اضز زا٘كٍب ٜقس  ٚقطٚؿ ث ٝسسضيؽ زضؼ ػبٔقٝقٙبؾي الشهبزي وطزٚ .ي ثط اؾبؼ وشبة
زض ًقس اقشصبز ؾيبؾي ٔبضوؽ ،قف يب ٞفز ؾبَ ث ٝسسضيؽ الشهبز ؾيبؾي دطزاذزٕٞ .ب ٘بعك ٘يع اظ ػّٕٝ
اؾبسيسي اؾز و ٝزض ايٗ زٚض )1348( ٜث ٝايطاٖ ثبظٌكز  ٚزض زا٘كٍب ،ٜسبضيد زضؼ ٔيزاز .ا ٚزض ٔهبحجٝي
ذٛز اظ فضبي ػصاة والؼٞبي ػبٔقٝقٙبؾي  ٚالشهبز يبز ٔيوٙسٞ ،طچٙس ث٘ ٝؾط ا ٚػعٜٚاي ٔٙشؿت ث ٝحٕيس
ٔؤٔٙي اظ افضبي ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي ذّك زض ؾبَٞبي  1353يب  ،1354ضٕٗ ٘بْثطزٖ اظ ثطذي اؾبسيس
ٔب٘ٙس ٘بنط دبوسأٗ ،احٕس اقطف  ٚحٕيس فٙبيز ،آٔٛظـ آ٘بٖ ضا سحطيف ٔبضوؿيؿٓ  ٚؾٛؾيبِيؿٓ ٔيزا٘ؿز.
سأطيط ٔؿشميٓ ايٗ ػع ٜٚثب سٛػ ٝث٘ ٝفٛش ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي ذّك زض زا٘كٍب ٜظيبز ثٛز  ٚفٕالً ث ٝايؼبز
فضبيي سطزيسآٔيع ٍ٘ ٚبٔ ٜكىٛن زا٘كؼٛيبٖ ث ٝايٗ اؾبسيس ا٘ؼبٔيس 3 .أب دطؼٚػٞٛبي زيٍطي و ٝزض ايٗ ظٔيٝٙ
اظ افطاز ثبظٔب٘س ٜاظ ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي ذّك ا٘ؼبْ قسٔ ،ربِفز ذبني ثب سسضيؽ آٔٛظٜٞبي ٔبضوؽ زض
زا٘كٍب ٜضا اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي ذّك ٘كبٖ ٕ٘يزٞس.
ثٙب ثٌ ٝفشٍٛيي ثب ثبثه أيطذؿطٚي ،وشبة ؾطهبيِ ث ٝسطػٕ ٝاؾىٙسضي ػع ٚوشبةٞبي ٔغبِقبسي زض
حٛظٜٞبي حعثي حعة سٛز ٜزض ؾبَٞبي يبزقس ٜزض ذبضع وكٛض ٘جٛز .ثٌ ٝفشٝي ا ،ٚآ٘بٖ ذٛز ضا ثي٘يبظ اظ
ٔبضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ ٔيزا٘ؿشٙس  ٚثِٙ ٝيٙيؿٓ  ٚاؾشبِيٙيؿٓ وفبيز ٔيوطز٘س .أيطذؿطٚي ٔسفي اؾز و ٝحشي زض

 .1جطيبى اؾالهي كطزى زاًكگبُّبي ايطاى ،...ل.216 .
 .2اظ ٌفز ٌٛٚثب ٔحؿٗ حىيٕي .اِجش ٝثؿيبضي اظ اؾبسيس زض زضؼ سبضيد فمبيس الشهبزي ،زض يه يب چٙس ػّؿ ٝالشهبز ؾيبؾي ٔبضوؿي ضا سٛضيح ٔيزاز٘س
أب ث ٝقىُ وّيكٝاي زض آذط زضؼ ٔؼٕٛف ٝا٘شمبزٞبيي ضا ٘ؿجز ث ٝآٖ ٔغطح ٔيوطز٘س (اظػّٕ ٝزض زا٘كىسٜي الشهبز زا٘كٍب ٜسٟطاٖ ٘ ٚيع زض زا٘كٍبّٔ ٜي يب
قٟيس ثٟكشي و٘ٛٙي).
 .3اظ ٔهبحجٞٝبي قفبٞي زا٘كٍبٞ ٜبضٚاضز ثب ٕٞب ٘بعك.1984 ،
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وبزض ضٞجطي ٘يع سقساز ثؿيبض ا٘سوي ذٛز ؾطهبيِ ضا ذٛا٘س ٜثٛز٘س ،اظ ػّٕ ٝاحؿبٖ عجطي وٌٛ ٝيب آٖ ضا ث ٝظثبٖ
ضٚؾي ٔغبِق ٝوطز ٜثٛز.

1

زض ٕٞيٗ زٚض ٜآطبض ٔبضوؿيؿشي والؾيه و ٝزض إِٓبٖ قطلي سٛؾظ حعة سٛز ٜايطاٖ چبح ٔيقس ،ثٝ
قىُٞبي ٔرشّف ث ٝايطاٖ ٚاضز  ٚفٕسسبً زض ٔيبٖ زا٘كؼٛيبٖ درف ٔيقس .فطٞبز فبنٕي  ٚثطظ( ٚفطيجطظ)
ثمبيي ،اظ افضبي حعة سٛز ،ٜزض ؾبَٞبي  1354 ٚ 1353وشبةٞبي ضيعچبحقس ٜاظ آطبض ٔبضوؿيؿشي اظ ػّٕٝ
ؾطهبيِ ضا ث ٝايطاٖ اضؾبَ ٔيوطز٘س 2 .يىي اظ ٍ٘بض٘سٌبٖ زض ؾبَ  1358قبٞس ثٛز و ٝزض ٕ٘بيكٍبٞي زضثبضٜي
فقبِيز ؾبٚان زض ضغيٓ ديكيٗ ،فىؽٞبيي اظ چٕساٖٞبي وكفقس ٜثٔ ٝقطو ٕ٘بيف ٌصاقش ٝقس و ٝزض ٖٚآٖ
ا٘ج ٜٛوشبةٞبي والؾيه ٔبضوؿيؿشي ثب حطٚف ضيع  ٚثب وبغصٞبي ٘بظن  ٚزض اثقبز وٛچه ػبؾبظي قس ٜثٛز٘س.
اظ ٔيعاٖ زؾشطؾي ٔربعجبٖ ثط ايٗ آطبض ،اعالفبر ا٘سوي زض زؾز اؾز ،اظ ػّٕ ٝايٙى ٝزض ذيبثبٖ ؾشبضذبٖ (سبع
ؾبثك)  ٚذيبثبٖ ا٘مالة (قبٞطضبي ؾبثك) اظ عطيك يىي ز ٚويٛؾه ضٚظ٘بٔٝفطٚقي ايٗ آطبض درف  ٚثٝ
زا٘كؼٛيبٖ فاللٙٔٝس زازٔ ٜيقس .ضٚـ زيٍط ،اضؾبَ سطػٕٝي ثؿيبضي اظ ٔشٔ ٖٛبضوؿيؿشي اظ عطيك ٔيىطٚفيّٓ
ث ٝزاذُ وكٛض ثٛز و ٝفٕسسبً ٛٞازاضاٖ ذبضع اظ وكٛض ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي آٖ ضا ؾبظٔبٖزٞي ٔيوطز٘س؛
ٛٞازاضاٖ ايٗ ؾبظٔبٖ ؾذؽ زض زاذُ وكٛض ث ٝضٛ٘ٚيؿي اظ آٖٞب  ٚسىظيط ايٗ ٔغبِت فٕسسبً زض زا٘كٍبٜٞب
ٔيدطزاذشٙس .فٕٔٛبً ث ٝزِيُ ٚاوٙف ٘ ٚؾطار ثٝقسر ٔٙفي ٘ؿجز ث ٝحعة سٛز ،ٜآطبض ٔٙشكطقس ٜاظ ػب٘ت ايٗ
حعة ثب ثيافشٙبيي  ٚاؾشمجبَ ؾطز ٔٛاػٔ ٝيقس .زض اِٚيٗ سؾبٞطار چخٞب زض ؾبَ  1357و ٝدؽ اظ آظازي
ظ٘سا٘يبٖ ؾيبؾي اظ ذيبثبٖ ا٘مالة ث ٝؾٕز ػٛٙة قٟط سٟطاٖ ٔ ٚحالر وبضٌطي ثطٌعاض قسٛٞ ،ازاضاٖ حعة
سٛز ٜث ٝدرف آطبض ٔبضوؿيؿشي سطػٕٝقسٜي ايٗ حعة زض ٔيبٖ ػٕقيز دطزاذشٙسٍ٘ .بض٘س ٜقبٞس دبض ٜقسٖ
ثؿيبضي اظ ايٗ وشبةٞب ث ٝثٟب٘ٝي ٚاثؿشٍيقبٖ ث ٝحعة سٛز ٜثٛز!

زٍضُي قكن .اظ اًقالة  1357سب ثِ اهطٍظ
الف) اظ  1357سب اٍاؾط زِّي :1360
ا٘مالة ثٕٞ 57 ٕٟٗطا ٜثب ؾطٍ٘٘ٛي ضغيٓ دّٟٛي  ٚآظازوطزٖ ا٘طغي ٔيّي٘ٛي ٔطزْ ،ث٘ ٝبثٛزي ٔٛلز زؾشٍبٜ
ؾب٘ؿٛض  ٚفقبِيز دطػٙتٚػٛـ ٌطٜٞٚبي چخ زض ؾبَٞبي  1358سب اٚايُ ؾبَ  1360ا٘ؼبٔيس .ا٘جٜٛ
 .1اظ ٌفزٌٛٚيي ثب ثبثه أيطذؿطٚي قٟطيٛض .1395
 .2اظ ٌفز ٌٛٚثب حٕيس احٕسي.
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وشبةٞبي والؾيه ٔبضوؿيؿشي ثب سطػٕٞٝبيي ٘بلم يب ٌبٞي وبُٔ ا٘شكبض يبفشٙس .ثرف افؾٓ آٖٞب ٘يع
وشبةٞبيي ثٛز٘س و ٝثب فٛٙاٖ «ػّسؾفيس» زض ايطاٖ ثبظسىظيط ٔيقس٘س .ايٗ وشبةٞب زض ؾبَٞبي ديف اظ ا٘مالة زض
ذبضع اظ وكٛض سٛؾظ حعة سٛز ٜايطاٖٛٞ ،ازاضاٖ ؾبظٔبٖ چطيهٞبي فسايي ذّك ،ؾبظٔبٖٞبي ٔبئٛئيؿز ٚ
سطٚسؿىيؿز ٔٙشكط قس ٜثٛز٘س  ٚاو ٖٛٙثب اظ ٔيبٖ ثطزاقش ٝقسٖ زؾشٍب ٜؾطوٛة زض سيطاغٞبيي و ٝزض سبضيد
ايطاٖ ثيؾبثم ٝثٛز ٔٙشكط ٔيقس٘س .فال ٜٚثط وشبةٞبي ػّسؾفيسٔ ،يسٛاٖ ث ٝوشبةٞبي ٔبضوؿيؿشي و ٝزض آٖ
ظٔبٖ ٘ٛقش ٝقس ٔب٘ٙس «ػٟبٖثيٙي فّؿفٝي فّٕي» اطط ؾقيس ضٕٙٞب  ٚسطػٕٞٝبي ثؿيبضي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ چخٌطا
اقبض ٜوطز.
ػّس ا َٚؾطهبيِ ثب سطػٕٝي اؾىٙسضي سؼسيسچبح  ٚػّس ز٘ ْٚيع زض ؾبَ  1357ثب سطػٕٝي ذٛز اٙٔ ٚشكط
قس .اظ سيطاغ ايٗ ز ٚػّس اعالفبر ظيبزي زض زؾز ٘يؿز .ثٙب ث ٝسحميمي ؤ ٝحٕس لبئس زض ٘رؿشيٗ ؾبَٞبي
دؽ اظ ا٘مالة  1357ا٘ؼبْ زاز ٜاؾز ،زض يىي اظ ٞفشٞٝبي اضزيجٟكز  1358وشبة ؾطهبيِ ٔبضوؽ ػعء زٜ
وشبة دطفطٚـ ثٛز  .1زض ثطذي زا٘كٍبٜٞب ٔب٘ٙس زا٘كٍب ٜسٟطأٖ ،بضوؿيؿٓ سب حسي فّٙي سسضيؽ ٔيقس ،اظ
ػّٕ ٝوالؼٞبي فطٞبز ٘قٕب٘ي زض زا٘كٍب ٜسٟطاٖ  ٚوالؼٞبي ٘بنط ظضافكبٖ ،يب والؼٞبي ؾقيس ضٕٙٞب
زضثبضٜي ػّس ز ْٚؾطهبيِ و ٝسقغيّي زا٘كٍبٜٞب ايٗ والؼٞب ضا ٔشٛلف وطز .ثب ايٗ  ،ٕٝٞسحٛالر يبزقس ٜسغييط
ثعضٌي زض ذٛا٘ف وشبة ؾطهبيِي ٔبضوؽ ايؼبز ٘ىطز .وشبة زض ؾغح ٔحبفّي و ٝثب ٘ؾطيٝي ٔبضوؿيؿشي
آقٙبيي زاقشٙس ،زض دبؾد ثٚ ٝؽبيف  ٚسىبِيف ػسيسي و ٝقطايظ ػسيس ديفضٚي فقبالٖ ؾيبؾي ٌصاقش ٝثٛز،
ثٚٝيػ ٜثطاي دبؾد ثٔ ٝؿبئُ  ٚچبِفٞبي دسيسآٔسٕٞ ،ٜچ ٖٛسحّيُ ٔطحّٝي ا٘مالة٘ ،مف ذطزٜثٛضغٚاظي،
ٔبٞيز ٛ٘ ٚؿ ؾطٔبيٝزاضي زض ايطاٖ ،قٙبذز اظ ؾطٔبيٝزاضي سؼبضي ،ذٛا٘سٔ ٜيقس .أب ثٝضغٓ آٖو ٝذٛا٘سٖ
ؾطهبيِ زض ِيؿز ٔغبِقبسي لطاض زاقز ،أب ٔيعاٖ ذٛا٘ف آٖ ثؿيبض ٘بچيع ثٛز  ٚثٞٝيچٚػ ٝػٙجٝي فٕٔٛي
٘ساقز.
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1. http://mghaed.com/ay/Bestsellers_58.htm

 .ث ٝل َٛيىي اظ فقبالٖ آٖ ؾبَٞب« :اظ ٘ٛػٛا٘ي زض ؾبيٝي سطٚيغ  ٚسجّيغ سكىالر ؾيبؾي زٚضاٖ ذٛز لطاض ٌطفشٓ .آقٙبيي ثب ٔىبست شٙٞي ،فٕسسبً قفبٞي
ثٛز (وشجي زضزؾطآفطيٗ  ٚذغطـ ثيكشط ثٛز)  ٚزضذٛاؾز آقٙبيي ثيكشط ثب شٙٞيز ٔبضوؿيؿٓ ٔٙـقس ،ٜثب زض اذشيبض ٌصاقشٗ اصَل هقسهبسي فلؿفِ غضغ دّيشؿط
دبؾد زازٔ ٜيقس ٚ .لسْ ثقسي وشبة هبسطيبليؿن زيبلكشيک ٔٛضيؽ و٘ٛفٛضر .ثب دكزثٙس هبسطيبليؿن زيبلكشيک ٍ هبسطيبليؿن سبضيري اؾشبِيٗ  ٚثقس سبضيد هرشصط

حعة ثلكَيک ٚ .سبظ ٜفغف زا٘ؿشٗ ثب هٌشرت آثبض يه ػّسي ِٙيٗ ؾيطاة ٔيقسِٙ .يٗ  ٚديطٚظي ثّكٛيؿٓ لغتٕ٘بي حطوز (فُٕ) ثٛز  ٚحؼز سبضيدٚ .
اِجش ٝزض ايٗ ٔيب٘ ٝازثيبر سكىيالسي ٚ .وٓٚثيف ايٗ چٙيٗ ثٛز سرشٝثٙسي (٘كبٌ٘ٝصاضيٞبي) سٛاٖ سهٛضار ش ٗٞػٛيبي ضٞبيئ ٚ .حه اضظيبثي ايٗ ثٛز« :آيب
هٌشرت آثبض ِٙيٗ ضا ذٛا٘سٜايٓ؟» .حشي زض فطنٝي ثيٗإِّّي ػّؿبر ٔغبِقبسي ٔغبِقٝي ِٙيٗ ثٛز  ٚسؼطثيبر «ا٘مالثبر ديطٚظ» .زليمبً ث ٝذبعط زاضْ و ٝثطايٓ
سأويس ثط ٚاغٜي (ثيٗإِّّي) «ٔبضوؿيؿٓ ـ ِٙيٙيؿٓ» ( ٚزض ٘شيؼ ٝسفبٚسف ثب ٔبضوؿيؿٓ) ؾؤاَ قس .ضفمبي «ٔؿئ »ِٓٛضفيمب٘ ٚ ٝزض سالـ ث ٝدطؾف شٙٞياْ،
چٙسي ثقس ٔمبِ ٝاي ث ٝفبضؾي سطػٕ ٝقس ٜضا زض ٕٞيٗ ضاثغ ٝزض اذشيبضْ لطاضزاز٘سٔ .مبِ ،ٝسطػٕٝي يىي اظ ػّؿبر زِٚشي قٛضٚي ثٛز .زض آٖ ػّؿ ٝثٝ
ديكٟٙبز ضفيك اؾشبِيٗ ( اٌط حبفؾ ٝزض ايٗ ِحؾ ٝذغب ٘ىطز ٜثبقس) عطح قس ٜثٛز ؤ ٝبضوؿيؿٓ زٚضاٖ حبضط ِٙيٙيؿٓ اؾز (ٔسضن :اهذطيبليؿن ثِعٌَاى ثبالسطيي

هطحلِي ؾطهبيِزاضي ِٙيٗ) ِٙ ٚيٙيؿٓ دبؾرٍٛي زٚضاٖ ٔسضٖ (سّٛيحبً ايٗؤ ٝبضوؽ ثطاي ا َٚلطٖ ثٛز ٜاؾز...؟! ثحظي و ٝأطٚظ٘ ٜيع ٔربِفبٖ ضؾٕي ٔبضوؽ
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حشي زض ذبضع اظ وكٛض  ٚيىي ز ٚؾبَ ديف اظ ا٘مالة و ٝسب حسي ٌطايف ث ٝذٛا٘سٖ آطبض والؾيه
ٔبضوؿيؿشي ضٚاع يبفش ٝثٛز ،افطاز ثٝنٛضر ا٘فطازي الساْ ثٔ ٝغبِقٝي وشبة ؾطهبيِ ٔيوطز٘س ،فٕسسبً اظ ٔشٗ
اٍّ٘يؿي يب فطا٘ؿٛي ػّس اٙٔ .َٚهٛض حىٕز چٙيٗ ٔيٌٛيس:
«ٔٛلقي ؤ ٝب زا٘كؼ ٛثٛزيٓ اٌط وؿي ؾطهبيِ ذٛا٘س ٜثٛز اٍ٘بض فض ٛيه ثبقٍبٚ ٜيػٜاي ثٛز .ذيّي
قيه ذيّي ٔحشطْ ٔيٌفشٙس فال٘ي ؾطهبيِ ذٛا٘س .ٜثچٞٝبي وٙفسضاؾي ٖٛاظ وؿي نحجز ٔيوطز٘س ث٘ ٝبْ
احٕس لغجي و ٝزض ػّؿبر وٍٙطٜٞبي وٙفسضاؾي ،ٖٛؾطهبيِ ضا ٔيآٚضز ٔ ٚيضفز زض ضزيف اَٚ
ٔي٘كؿز  ٚؾطهبيِ ٔيذٛا٘س» ...

1

يب وٛضٚـ القبيي اظ فقبالٖ وٙفسضاؾي ٖٛزا٘كؼٛيبٖ ٔ ٚحهالٖ ذبضع وكٛض  ٚفض ٛضٞجطي ؾبظٔبٖ
ا٘مالثي حعة سٛز ٜچٙيٗ ٔيٌٛيس:
وبفٞٝبي ضٚقٙفىطي زض ٔ٘ٛيد ٔحُ ثحضٚػسَ ديطأ ٖٛفيّٓٔ ،بضوؿيؿٓ  ٚػٙجفٞبي اؾشقٕبضي
اِؼعايط ثٛز٘س .زض يىي اظ ايٗ وبفٞ ٝب ث٘ ٝبْ وبفٔ ٝبوؿيٕيّيبٖ و ٝزض ٔيساٖ ٔبوؿيٕيّيبٖ ٚالـ قس ٜثٛز ثب
 ٓٞاضائٔ ٝيوٙٙس) .دؽ ديكٟٙبز قس ٜثٛز و ٝاظ آٖ ث ٝثقس حعة ـ زِٚز ذٛز ضا ٔبضوؿيؿٓ ـ ِٙيٙيؿٓ ثرٛا٘س  ٝ٘ ٚفمظ ٔبضوؿيؿٓ (يب ٔبضوؿيؿٓ ذبِم) .دؽ
سكىيالر ٔؿشحىٓ ديكط ٚدطِٚشبضيب قطط ا ...ٚ ...ٚ ...ٚ َٚسب ث ٝأطٚظ ...ضؾٛثبر  ٚضؾٓ ٚ ٚفبزاضي ث ٝآييٙي وٕٞ ٝيك ٝثٛ٘ٝفي (فٕسسبً دٛقيسٔ ٚ ٜؿشٛض)
سكىيالر ضا ثط سئٛضي اضػـ زا٘ؿش ،ٝآٌبٞب٘ ٝيب ٘بآٌبٞب٘ ٝث ٝفيشيكيؿٓ سكىيالر ٔجشال ٌكش ٝاؾز ٚ .سٛاٖ سهٛض شٙٞف ؾيبؾزٚضظي ،ؾيبؾز ضٚظ ٚ
فٌُٕطايي ٔطؾ ٚ ْٛضايغ اؾز »...يب زض سؼطثٝي زيٍطي« :ثٝفٛٙاٖ ٘ٛػٛاٖ  ٚػٛا٘ي و ٝثٝنٛضر ا٘فطازي ثب ِٚـ ٞط چيعي و ٝث ٝزؾشف ٔيضؾيس ٔغبِقٝ
ٔيوطز  ٚث ٝزِيُ ٔٛلقيز ثس الشهبزي ذب٘ٛازٌي  ٚاحؿبؼ ٔؿئِٛيشي و ٝثٝفٛٙاٖ دؿط ثعضيسط ث ٝفٟسٜاْ لطاض زاقز ،ذيّي ظٚز ثٔ ٝف ْٟٛظ٘سٌي ثطاي
زيٍطاٖ ضؾيسْ  ٚاظ ايٙؼب ث ٝاضسجبط وشبة  ٚظ٘سٌي دي ثطزْ ٔ ٚغبِق ٝضا ثٝفٛٙاٖ ثركي اظ ضاٜحُ زضيبفز وطزْ .اظ عطيك ٔٛلقيز ٔحّٝي وبضٌطي فٕيمبً ثب
فمط  ٚزِٛادؿيٞبي آٖ آقٙب ثٛزْ ،زاقشٗ شٙٞي ػؿزٚػٌٛط ثب ايٗ اٚنبف غيطفبزي ٘جٛز .أب ايٗ ػؿزٚػ ٛوٛضٔبَ وٛضٔبَ  ٚثسٞ ٖٚيچ ضاثغٚ ٝ
چكٓا٘ساظ ؾيبؾي ٔكرهي ثٛز .زٝٞي چ ُٟقٕؿي ثطاي ٔٗ ايٗعٛض ٌصقزٙٔ .بثـ ٔغبِقبسي ٔٗ زؾزفطٚقيٞبي وشبة  ٚوشبةفطٚقيٞب ثٛز .ثٝػع
ثطذي ضٔبٖٞب ٔظُ ثيگبًِ ،هحبكوِ  ٚيبززاقزّبي ظيطظهيٌي و ٝسٓ فّؿفي زاقشٙس ،ثب ٔغبِقٝي ثطذي وشبةٞبي فّؿفي ٔظُ فلؿفِي ّگل ؾشيؽ  ٚيىي زٚ
وشبة وٓحؼٓ ثب چبح ضؾٕي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي چخ زضثبضٜي ٔبسطيبِيؿٓ  ٚزيبِىشيه ثس٘ ٖٚبْ ثطزٖ اظ ٔبضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ ،زض ٕٞبٖ ؾٙيٗ لجُ اظ ثيؿز،
ث ٝنٛضر وّي سىّيف ٔٗ اظ ِحبػ زاقشٗ ٔيُ ٔفطط ث ٝوبض سئٛضيه ضٚقٗ قس ٛٙٞ ...ظ ٞيچچيع ٘ ٝاظ ؾيبؾز  ٝ٘ ٚاظ ٔجبضظٜي عجمبسي  ٚسبضيد ايطاٖ ٚ
ػٟبٖ ٕ٘يزا٘ؿشٓٔ ...حبوٕٝي ٌّؿطذي  ٚذٛزوكي ايطع ؾذٟطي زض ٔحبنطٜي دّيؽ و ٝزض ٔحّٝي ٔب اسفبق افشبز  ...اؽٟبض٘ؾط  ٚسٛػ ٝظيبز ٔٗ ٞطٌع ثبفض
٘كس وٞ ٝيچ وٙؼىبٚي اي ٘ؿجز ث ٝػطيبٖ ٔؿّحب٘ٝي چطيىي زاقش ٝثبقٓ .زض ؾبَٞبي ا َٚزٝٞي  50سبضيد جْبى  5ػّسي اظ ضٚؼٞب ثب سطػٕٝي ثبلط
ٔؤٔٙي  ٚچٙس ػّسي فّؿفي زيٍطي ثب زٚض ٜثٙسي ذبل ٔظُ فهط ذطز  ٚغيط ٚ ٜوشبةٞبي ػسيسطي ضا ٔغبِق ٝوطزْ .زض ؾبَ  55يب  56ثب اضسجبعي و ٝثب
يىي اظ ثچٞ ٝبي وٙفسضاؾي ٖٛايؼبز قس  ٚثب لِٛي و ٝث ٗٔ ٝزاز سقساز ظيبزي وشبة ٞبي ضيع٘ٛيؽ ث ٝزؾز ٔٗ ضؾيس و ٝفٕسسبً آطبض ؾيبؾي ِٙيٗ ٔ ٚبضوؽ ٚ
اِجش ٝآًشيزٍضيٌگ  ...ٚثٛز .زض ايٗ ٔمغـ ٞطچ ٝلجالً ذٛا٘س ٜثٛزْ زض لبِت ثحض ٞبي ٔكرم ٔجبضظ ٜعجمبسي اثقبز ػسيسي يبفشٙس  ٚاحؿبؼ وطزْ ٌٌٓكشٝي
ذٛز ضا ديسا وطزٜاْ .زٚضٜي ذيّي دطست  ٚسبثي اظ ٔغبِقٝي ذيّي ػسي ثطاي ٔٗ آغبظ قس و ٝزض ٞيچيه اظ ازٚاض ظ٘سٌي ٔٗ لغـ ٘كس .سب لجُ اظ  57ثب
ٚػٛز ذٛا٘سٖ الشهبز ٘يىيسيٗ  ٚذالنٞٝبيي اظ ؾ ٝػّس ؾطهبيِ ٛٙٞظ ثب ذٛز ؾطهبيِ ٔٛاػ٘ ٝكس ٜثٛزْ .أب ثب اِٚيٗ زؾشطؾي ث ٝػّس يىٓ  ٚز ْٚسطػٕٝي
اؾىٙسضي زض ذٛا٘سٖ آٖٞب سطزيس ٘ىطزْ .زض ؾبَ  57يقٙي زض ٔمغـ  28ؾبٍِي  ٚدؽ اظ ٌصاض ز ٚؾ ٝؾبِ ٝاظ وبض سكىيالسي ثطاي ٔٗ ذٛا٘سٖ ؾطهبيِ ٔظُ
ثطضؾي  ٚغٛض زضثبضٜي يه ٘مكٝي ضا ٜثٛز؛  ٚايٗ ٟٔٓسطيٗ ٘ىش ٝاؾز»...
 .1ثبظذَاًي كبديشبلٙٔ ،هٛض حىٕز ،ا٘ؼٕٗ ٔبضوؽ ِٙسٖ ،فبيُ نٛسي قٕبض.1 ٜ
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يه وٕ٘ٛيؿز لسيٕي إِٓب٘ي آقٙب قسْ .نٛضسف ٌٛيب زض ػ ًٙآؾيت زيس ٜثٛز ٘ ٚهف فهاـ ضا
ثطزاقش ٝثٛز٘س .ثب ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝػٙجف ٔبضوؿيؿشي ٔ ٚبضوؿيؿٓ ذيّي آقٙب ثٛز .اغّت ثب ا ٚػّؿبر
ٔطسجي زاقشٓ  ٚوشبة ؾطهبيِ ٔبضوؽ ضا ٔغبِقٔ ٝيوطزيٓ».

1

ٔحؿٗ ضضٛا٘ي اظ ضٞجطي ايٗ ؾبظٔبٖ ( ٚثقسٞب حعة ض٘ؼجطاٖ ايطاٖ) زض ايٗ ضاثغ ٝزض ذبعطاسف چٙيٗ ٘مُ
ٔيوٙس:
«زض ٕٞيٗ فبنّ[ ٝؾبَٞبي  1338سب  ]1340ثٔ ٝؿبئُ سئٛضيه ٔبضوؿيؿشي فاللٙٔٝس قسْ  ٚثب چٙس ٘فط اظ
زا٘كؼٛيب٘ي ؤ ٝيقٙبذشٓ يه ٌطٔ ٜٚغبِق ٝضا ٜا٘ساذشيٓ .اِٚيٗ وشبثي و ٝذٛا٘سيٓ ؾطهبيِ ٔبضوؽ ثٛز.
اِجش ٝفمظ ػّس ا».َٚ

2

يىي اظ وؿب٘ي و ٝدؽ اظ ا٘شكبض سطػٕٝي ػّس ا َٚؾطهبيِ ث ٝفبضؾي ،ثٔ ٝغبِقٝي ػسي آٖ دطزاذز ٚ
ثٝاحشٕبَ لٛي ث ٝچٟبض ػّس آٖ ث ٝظثبٖ اٍّ٘يؿي زؾشطؾي زاقزٔ ،حٕسضضب ؾٛزاٌط ٔقطٚف ث .ْ ٝؾٛزاٌط
( )1368-1310اؾز .ؾٛزاٌط اظ وبزضٞبي سكىيالر ٔرفي حعة سٛزٜي ايطاٖ ثٛز .ا ٚثقس اظ وٛزسب ٔسسي ضا زض
ظ٘ساٖ ث ٝؾط ثطز  ٚدؽ اظ آٖ ثطاي ٔسسي ايطاٖ ضا سطن وطز .زض ٔسر البٔز زض اٍّ٘ؿشبٖ ثٔ ٝغبِقٝي ػسي
الشهبز ؾيبؾي ٔبضوؿيؿشي زؾز ظز  ٚزض وٙبض آٖ ٘يع ث ٝثطضؾي سبضيد ٔقبنط الشهبز ايطاٖ دطزاذز .ؾٛزاٌط
٘شيؼٝي ٔغبِقبر ذٛز ضا (ؤ ٝجشٙي ثط ػّس ا َٚؾطهبيِ ثٛز) زض يه اطط ز ٚػّسي ثب فٛٙاٖ «ضقس ضٚاثظ
ؾطٔبيٝزاضي زض ايطاٖ» ٔٙقىؽ وطز .ػّس ا َٚايٗ اطط ث ٝسِٛس  ٚسٛؾقٝي ؾطٔبيٝزاضي زض ؾبَٞبي  1304سب
 ٚ 1340ػّس ز ْٚث ٝضقس ؾطٔبيٝزاضي ثيٗ ؾبَٞبي  1340سب  1357اذشهبل زاقزٔ .مسٔ ٚ ٝفهُٞبي اٚ َٚ
ز ْٚاظ ػّس ا َٚوشبة يبزقس ٜثٝعٛض ٔكرم سحزسأطيط ٘ؾطيٝي ا٘جبقز ؾطٔبي ٝزض ػّس ا َٚؾطهبيِ لطاض زاضز.
الظْ ث ٝشوط اؾز ػّس ا َٚزض ؾبَٞبي  1352سب ٛ٘ 54قش ٚ ٝدؽ اظ ديطٚظي ا٘مالة  1357سٛؾظ ا٘شكبضار
دبظ٘س (ٔشقّك ث ٝذٛز ؾٛزاٌط) ٔٙشكط قس.
ايٗ ٚضقيز زض ؾبَٞبي دؽ اظ  57سب ٘ 1360يع سمطيجبً ثٕٞ ٝيٗ ٔٛٙاَ ثٛز.
زض ٕٞبٖ ؾبَٞبي اثشساي ا٘مالة٘ ،غفٝي سطػٕٝي ز ْٚاظ ػّس ا َٚؾطهبيِ قىُ ٔيٌيطز .ػٕكيس ٞبزيبٖ
ٔشطػٓ ز ْٚؾطهبيِ زض دبؾد ث ٝچطايي سطػٕٝي ٔؼسز ٔيٌٛيس «ٔيسٛا٘ٓ ثٝضطٚضر سبضيري اقبض ٜو ٓٙو ٝزض
ثحجٛحٝي ا٘مالة  57ذٛز ضا ثط ٔٗ ٔ ٓٞب٘ٙس زٞ ٜب ٞعاض فقبَ زيٍط ػٙجف چخ زض آٖ زٚض ،ٜافالْ  ٚافٕبَ
وطز… ايٗ ٚالقيز… ذٛز ضا اظ ػّٕ ٝث ٝقىُ ضٚيآٚضي ثٔ ٝغبِقٝي وشبة ؾطهبيِ زض ؾغح ؾطاؾطي ٚ

فٕسسبً زض ٔحبفُ وٛچه چٙس ٘فط ٜثط آٖ سحٕيُ وطز»...؛ أب ثٌ ٝفشٝي ٞبزيبٖ سطػٕٝي فبضؾي ديكيٗ ؾطهبيِ
ٍ٘ .1بٞي اظ زض ٖٚث ٝػٙجف چخ ايطاٖ اظ زضٌ ٖٚفز ٌٛٚثب وٛضٚـ القبيي ،حٕيس قٛوز٘ ،كط اذشطاٖ ،1381 ،ل.25 .
ٍ٘ .2بٞي اظ زض ٖٚث ٝػٙجف چخ ايطاٖ اظ زضٌ ٖٚفز ٌٛٚثب ٔحؿٗ ضضٛا٘ي ،حٕيس قٛوز٘ ،كط اذشطاٖ  ،1386ل .48
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ثطاي ٔغبِقٙٔ ٝبؾت ٘جٛز « ٚفىط ايٗ سطػٕ ٝضا يىي اظ آٖ ضفمب ث ٝفىط اٞ{ ٚبزيبٖ} ا٘ساذز ».أب سطػٕٝي زْٚ
ؾطهبيِ فمظ  28ؾبَ ثقس زض ؾبَ  1386ث ٝثبض ٘كؿزٞ .بزيبٖ فّزٞبيي ٔب٘ٙس «ظ٘سٌي زض قطايظ دٙبٙٞسٌي زض
وكٛضٞبي ٔرشّف ٚ ،زلز  ٚزض ٘شيؼٚ ٝلشيو٘ ٝبٌعيط ثبيس زض ايٗ وبض ث ٝذطع ٔيزازْ»  1فبُٔ ايٗ سأذيط
ٔيزا٘س.
ٔجٙبي انّي ايٗ وبض ،سطػٕٝي ػسيس اٍّ٘يؿي ثٗ فبوؽ٘ ،كط دٍٛٙئٗ ،1976 ،ثٛز و ٝذٛز ثط ٔجٙبي ٚيطاؾز
چٟبضْ إِٓب٘ي ا٘ؼبْ قس ٜاؾز .فال ٜٚثط ايٗ اظ سطػٕٝي لسيٓ اٍّ٘يؿي اطط ؾبٔٛئُ ٔٛض  ٚازٚاضز اَِٚي ًٙثب
ٕٞطاٞي اٍّ٘ؽ ( )1886اؾشفبز ٜقس ٜاؾزٔ .شطػٓ ،سطػٕٝي فبوؽ  ٚاٍّ٘ؽ ضا سمطيجبً وّٕ ٝث ٝوّٕ ٝثب ٓٞ
ٔمبيؿ ٝوطز  ٚزض ايٗ ٔمبيؿ ٝاقشجبٞبر ٔشقسزي زض ٞط ز ٚسطػٕ ٝيبفز .ث ٝفميسٜي ٚي سطػٕٝي فبوؽ زض وُ
زليكسط  ٚث ٝانُ إِٓب٘ي ٚفبزاضسط ثٛز٘ ٚ ،يع فٕسسبً ظثبٖ ٔ ٚفبٞيٓ فّؿفي وشبة ضا ،و ٝث ٝل َٛفبوؽ ضٚـ
سحّيُ ٔبضوؽ  ٚضاثغٝاـ ضا ثب  ٍُٞضٚقٗسط ٘كبٖ ٔيزٞس ،حفؼ وطز ٜاؾز .فال ٜٚثط ايٗ ز ٚسطػٕٝي انّي،
سطػٕٝي ٘ ،Eden & Cedar Paulكط زض  ٚ 1930سؼسيسچبح زض ٘ ،1957يع ٚػٛز زاضزٞ .بزيبٖ ٌبٞي ثٝ
ايٗ سطػٕ ٝضػٛؿ وطز ٜاؾزٚ .ي ٕٞچٙيٗ زض ٔٛاضز ثؿيبض ٔشقسز زيٍطي و٘ ٝيبظ ث ٝضٚقٍٙطي قرهي زاقشٚ ٝ
ؾ ٝسطػٕٝي ثبال ٚافي ثٔ ٝمهٛز ٘جٛزٜا٘س ،ث ٝسطسيت ث ٝانُ إِٓب٘ي ،سطػٕٝي فطا٘ؿ ٚ ٝسطػٕٝي ؾٛئسي وشبة
ٔيوطز .زض ٔٛاضز ٔقسٚزي ،انُ إِٓب٘ي ضا زض ٔشٗ
( ٔ )1969 ، Bo Gustafssonٚ Ivan Bohmanطاػق ٝ
آٚضز ٜاؾز.
زض ٕٞبٖ ظٔبٖ زض ؾبَٞبي ٔٛضزثحض ،چٟبض ثرف ٘رؿز ػّس ؾ ْٛؾطهبيِ ثٕٞ ٝز ػٕقي ثب فٛٙاٖ
«ٞيئز سحطيطيٝي ٘كطيٝي وبضٌط» زض چٟبض ٔؼّس ا٘شكبض يبفز و ٝثب ٚلٛؿ حٛازص ؾبَ  1360ازأٝي وبض
ٔشٛلف قس 2 .سالقي زيٍط زض ٕٞيٗ زٚض ٜاظ ؾٛي ايطع اؾىٙسضي ز٘جبَ قس .اؾىٙسضي زض ؾبَ  1363زض يه
ٌفزٌٛٚي آظاز زض دبضيؽ ثب ٛٞازاضاٖ حعة سٛز ٜافالْ وطز و ٝزض ؾبَ  1360سطػٕٝي ػّس ؾ ْٛضا ث ٝاسٕبْ
ضؾب٘س ٜأب حعة سٛز ٜآٖ ضا ث ٝچبح ٘ىطز ٜاؾز 3 .ثب ايٗ  ،ٕٝٞزض ٕٞبٖ ؾبَ ثركي اظ ػّس ؾ ْٛسطػٕٝي
اؾىٙسضي (قبُٔ  28فهُ ٘رؿز) ،ثب فٛٙاٖ لؿٕز ا َٚػّس ؾ ْٛؾطهبيِ ،سٛؾظ حعة سٛز ٜايطاٖ زض ذبضع
اظ وكٛض زض ؾبَ ٙٔ 1363شكط قس .سطػٕٝي ثرف ز ْٚاظ ػّس ؾ ْٛؾطهبيِ ضا دؽ اظ زضٌصقز اؾىٙسضي،
ثٟطاْ حجيجي ث ٝفٟسٌ ٜطفز .ايٗ ٔشٗ زض ؾبَ  1368آٔبزٜي چبح ثٛز أب ث ٝؾجت زٌطٌ٘ٛيٞبي ؾيبؾي ايٗ

 .1اظ ٔمسٔٝي ٔشطػٓ ثط ٘ؿرٝي چبدي ؾطهبيِ ٔؼّس ا.َٚ
 .2سب ػبيي وٍ٘ ٝبض٘س ٜاعالؿ زاضز ،وُ ٔشٗ ػّس ؾ ْٛؾطهبيِ سمطيجبً زض ؾبَ  1359سطػٕ ٝقس ،أب ػع ٕٞيٗ چٟبض ثرف ٘رؿز ،وُ وشبة زض زاذُ ايطاٖ
ا٘شكبض ٘يبفز .زض ذبضع اظ وكٛض ف .فطذي ث ٝسطػٕٝي ثرفٞبي ثقسي آٖ ازأ ٝزاز و ٝسب ث ٝأطٚظ دبيبٖ ٘يبفش ٝاؾز.
 .3ذبعطار ايطع اؾىٙسضي ،ل.592 .
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ؾبَٞب ث ٝچبح ٘طؾيس  ٚزض ؾبَٞبي ثقس  ٓٞچ٘ ٖٛبقطي يبفز ٘كس٘ ،ؿر ٝآٔبزٜي چبح آٖ زض زؾز ايكبٖ
ٔب٘س .ؾطا٘ؼبْ زض ؾبَ  1393لؿٕز ز ْٚػّس ؾ ْٛؾطٔبي ٝثط اؾبؼ چبح ثيؿز  ٚقكٓ وشبة ثٝ
ؾبَ  1985سٛؾظ زيشؽ فطالي ثطِٗ زض ذبضع اظ وكٛض ا٘شكبض يبفز.
ة) اظ اٍاؾط زِّي  1370سب اٍاؾط زِّي :1380
دؽ اظ قىؿز  ٚؾطوٛة ٚؾيـ ؾبظٔبٖٞبي ؾيبؾي چخ ،ا٘شكبض آطبض والؾيه ٔبضوؿيؿشي ثطاي ٔسرٞبي
ٔسيس زض ايطاٖ ثٔ ٝحبق ضفز  .1قىؿز ؾبظٔبٖ ٞبي چخ ثب قٛن ٘بقي اظ قىؿز اضزٌٚب ٜقٛضٚي  ٚفطٚدبقي
آٖ ٕٞطا ٜقسٔ .مهٛز ايٗ ٘يؿز و ٝسٕبٔي فقبالٖ چخ ايطاٖ ،قٛضٚي ضا آضٔبٖ ؾٛؾيبِيؿشي ذٛز ٔيزا٘ؿشٙس؛
أب غّجٝي ٘ؾطي ا٘سيك ٝي اضزٌٚبٞي چٙبٖ ثٛز و ٝثب قىؿز  ٚا٘حالَ آٖ سمطيجبً ٔقٙبي آضٔب٘ي چخ ظيط ؾؤاَ
ضفز  ٚزاٚضي زضايٗثبض ٜزض آٖ ٔحيظ ؾطقبض اظ يى ٝسبظي ٘ئِٛيجطاِيؿٓ  ٚفطيبزٞبي قبزٔب٘ ٝاظ قىؿز قٛضٚي،
و ٝثب ٔف ْٟٛچخ ٔبضوؿيؿشي يىي ٌطفشٔ ٝيقس ،ثبظا٘سيكي ضا ضطٚضر ٔيثركيس٘ .جٛز ؾٙز سئٛضيه چخ
ٔٛػت قس ٜثٛز و ٝثرف افؾٓ ٘ؾطيٝدطزاظي زضثبضٜي ايٗ فطآيٙس آِٛز ٜث ٝا٘ٛاؿ ثبظيٞبي ايسئِٛٛغيه ثب
ؾٙزٞبي ظقز ؾيبؾي ٘ ٚيع ؾطوٛة سبضيري ضٚقٙفىطاٖ  ٚفقبالٖ ؾيبؾي ٕٞطا ٜقٛز ٝ٘ .سٟٙب ٔٛا٘ـ فيٙي زض
ثطاثط ايٗ ثبظا٘سيكي لس فّٓ ٔيوطز ــ سب حسي ث ٝايٗ زِيُ اظ ثيٗ ضفشٗ حّمٞٝبيي و ٝچخ ضا ث ٝؾٙز ٌصقشٝ
ٚنُ ٔيوطز ــ ثّىٛٔ ٝا٘ـ شٙٞي ٘يع ثبضي ٌطاٖ ثٛز؛ فٕسسبً ث ٝايٗ زِيُ و ٝآٌبٞي  ٚا٘سيكٝي ٘ؾطي زؾزوٓ
ثٝفٛٙاٖ اثعاضي ثطاي ا٘سيكٚٝضظي ٔفمٛز قس ٜثٛز .زض زٚضٜاي و ٝاظ آٖ يبز ٔيوٙيٓ ،سأّٔي الظْ ثٛز و ٝوؼبييٓ ٚ
ث ٝوؼب ٔيذٛاٞيٓ ثطٚيٓ.
زض ايٗ ؾبَٞب زض ايطاٖ  ٚذبضع وكٛض ثب چٙس سؼطث ٝزض ظٔيٝٙي ثطٌعاضي والؼٞبي ؾطٔبي ٝضٚثطٞ ٚؿشيٓ؛ ثٝ
ؾ ٕٝ٘ٛ٘ ٝاقبضٔ ٜيو:ٓٙ
زض ايطاٖ زض ؾبَ  1361زاضيٛـ وبيسدٛض ،زض ػٕقي ٔشكىُ ث ٝسسضيؽ ػّس يىٓ ؾطهبيِ زض ز ٚثرف وبال ٚ
ا٘جبقز دطزاذز .اظ ٔيعاٖ سأطيط ايٗ ػّؿبر ٘ ٚيع ثحضٞبي ا٘ؼبْ قس ٜاعالفبر زليمي زض زؾز ٘يؿز.

زض إِٓبٖ زض ؾبَ  1986زض ػّؿبسي ثب قطوز ٞ ٚسايز وٕبَ ذؿطٚي ،ذٛا٘سٖ  ٚثطضؾي ػّس ا َٚؾطهبيِ
قطٚؿ قس  ٚثب دبيبٖ ػّس ؾ ْٛزض  1989دبيبٖ يبفز .ايٗ ػّؿبر ؾطهبيِذٛا٘ي زض فضبيي ثؿيبض فقبَ ٚ
دطػٙتٚػٛـ اظ ؾٛي افضب ٛٞ ٚازاضاٖ ؾبثك ٌطٜٞٚبي چخ  ٚفاللٙٔٝس ث ٝوبض ٔ ٚجبضظٜي سئٛضيه قىُ
ٌطفز .ايٗ ػّؿبر ازأٝي ػّؿبر زيٍطي زض حٛظٜي وبض سئٛضيه ٔحؿٛة ٔيقس٘س ؤ ٝضٕ ٖٛانّيقبٖ
 .1ثرف ا َٚگطًٍسضيؿِ ،هجبًي ًقس اقشصبز ؾيبؾي (سطػٕٝي ثبلط دطٞبْ  ٚاحٕس سسيٗ ،ا٘شكبضار آٌب )ٜو ٝزض ؾبَ  1363ا٘شكبض يبفز  ٚثرف ز ْٚآٖ چٙس
ؾبَ ثقس ،سٟٙب وشبثي ثٛز و ٝزض ايٗ زٚضٙٔ ٜشكط قس.
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ضٚـقٙبؾي  ٚقٙبذزقٙبؾي ثٛز .ايٗ ػّؿبر زض ظٔبٖ ثطٌعاضئ ،كٛق سٛػ ٝثيكشط ث ٝوبض ػسي  ٚضيكٝاي
سئٛضيه ثٛز٘س  ٚث ٝقطوز فقبَسط قطوزوٙٙسٌبٖقبٖ زض ثحضٞبي وشجي  ٚفٕسسبً قفبٞي آٖ ضٚظٞب وٕه
وطز٘س .زٚض ز ْٚؾطهبيِذٛا٘ي اظ ؾبَ  1991ثب حضٛض وٕبَ ذؿطٚي زض ٘مف ٔسضؼ قطٚؿ قس  ٚثب
ا٘مغبؿٞبي عٛال٘ي زض ؾبَ  2001ثب دبيبٖ ػّس ؾ ْٛث ٝدبيبٖ ضؾيس.
ػّؿبر زيٍط ؾطهبيِذٛا٘ي زض ؾبَ  1371ثٙب ث ٝديكٟٙبز آِجطر ؾٟطاثيبٖ  ٚثٕٞ ٝز ا٘ؼٕٗ وبضٌطاٖ سجقيسي
ٕٞ ٚسِي ثطذي فقبالٖ چخ ثب ٔؿئِٛيز حؿٗ آظاز زض قٟط ٞب٘ٛض إِٓبٖ ثطٌعاض قس .عطح اِٚيٝي آِجطر
ؾٟطاثيبٖ ثط دبيٝي ػّؿبر آٔٛظقي وطٚغن ٞب اؾشٛاض ثٛز  ٚاظ زَ سؼطث ٝزض زٚضاٖ فقبِيز ا ٚزض ظٔبٖ قب ٜؾط
ثطٔيآٚضز .ايٗ عطح ،آٔٛظـ فٕٔٛي الشهبز ،ؾيبؾز  ٚفّؿف ٝضا ثط ؾيبق آٔٛظـ والؾيه احعاة چخ
ديكٟٙبز ٔيوطز .أب دؽ اظ ضايع٘ي ٔ ٚكٛضر ٔيبٖ افضبي قطوزوٙٙس ٜزض ػّؿ ٝؾطا٘ؼبْ سٛافك قس وشبة
ؾطهبيِ ٕٞچ ٖٛؾٙس انّي آٔٛظـ ايٗ ػّؿبر زض زؾشٛض وبض ػٕـ لطاض ٌيطز .ايٗ ػّؿبر ٘عزيه ث ٝؾ ٝؾبَ
٘ؿجشبً ٔٙؾٓ ثطٌعاض قس  ٚسب ٘يٕٝي أ َٚؼّس ؾ ْٛؾطهبيِ سطػٕٝي ايطع اؾىٙسضي ٘يع ذٛا٘س ٜقس أب ث ٝزِيُ
فسْزؾشطؾي ث٘ ٝيٕٝي ز ْٚايٗ ٔؼّس ث ٝظثبٖ فبضؾي ،ؾطهبيِذٛا٘ي دبيبٖ يبفز .فهُٞبي ؾطهبيِ اؾبؾبً ثط ثٙيبز
وشبة سىٛيٗ ؾطٔبي ٝضٔٚبٖ ضٚؾسِٚؿىي ٙٔ ٚغك ؾطٔبي ٝس٘ٛي اؾٕيز آٔٛظـ زازٔ ٜيقس .أب اظ ٘ؾطار زيٍط
ٔشفىطاٖ ٘يع ثٟطٔ ٜيٌطفشٙس سب ٘ىبسي ضا زض دي٘ٛس ثب ٔؿئّٝي وبال ،د ،َٛؾطٔبي ،ٝاضظـ ،ا٘جبقز...ضٚقٗ ؾبظ٘س.
فال ٜٚثط ايٗ ،زض ػطيبٖ سكطيح ٞط فهُ ،ذٛا٘فٞبي ذغب ٔقطفي ٘ ٚمس ٔيقس٘س .اظ ٔيبٖ ا٘ج ٜٛثحضٞبي ايٗ
ػّؿبرٔ ،جحض «ؾبذشبض وشبة ؾطٔبي »ٝث ٝلّٓ حؿٗ آظاز زض سقسازي ٔحسٚز اظ ؾٛي ا٘ؼٕٗ وبضٌطاٖ دٙبٙٞسٚ ٜ
ٟٔبػط ايطا٘ي زض زئب /1374 ٜزؾبٔجط ٙٔ 1995شكط قس .الظْ ث ٝشوط اؾز حؿٗ آظاز زض ؾ ٝػّؿٝي فٕٔٛي
زض ؾبَ  2004زض يه اسبق دبِشبوي ،زضثبض ٜضٚـ  ٚؾبذشبض ؾطهبيِ ثحظي اضائ ٝوطز .زض ايٗ ػّؿبر ايٗ ٔجحض
ثٝعٛض وبُٔ ٔغطح  ٚث ٝدطؾفٞبي ق٘ٛٙسٌبٖ ٘يع دبؾد زاز ٜقس.
زض ؾبَ  1376دؽ اظ ٌكبيف ٘ؿجي زض فضبي ا٘شكبضار آطبض والؾيه زض ايطاٖ ،ثب ض٘ٚك ٘ؿجي ا٘شكبض آطبض
ٔبضوؽ ضٚثط ٚقسيٓ :آطبض ٔبضوؽ اظ ػّٕ ٝؾبًؿَض ٍ آظازي هطجَعبر ،زضثبضُي هؿئلِي يَْز،

زؾزًَقشِّبي فلؿفي ـ اقشصبزي  ،1844فقط فلؿفِ ،هبًيفؿز  ٚ1ؾطا٘ؼبْ سطػٕٝي ٔؼسز ػّس يىٓ ؾطهبيِ

 .1ؾبًؿَض ٍ آظازي هطجَعبر ،سطػٕٝي حؿٗ ٔطسضٛي٘ ،كط اذشطاٖ ،سٟطاٖ 1384؛ زضثبضُي هؿئلِي يَْز ،سطػٕٔ ٝطسضي ٔحيظ٘ ،كط اذشطاٖ ،سٟطاٖ 1381؛
زؾزًَقشِّبي فلؿفي ـ اقشصبزي  ،1844سطػٕ ٝحؿٗ ٔطسضٛي ،ا٘شكبضار آٌب ،ٜسٟطاٖ 1377؛ فقط فلؿفِ ،سطػٕ ٝآضسيٗ آضاوُ ،ا٘شكبضار اٛٞضا ،سٟطاٖ ،1383
هبًيفؿز دؽ اظ صس ٍ دٌجبُ ؾبل ،سطػٕ ٝحؿٗ ٔطسضٛي ،ا٘شكبضار آٌب ،ٜسٟطاٖ.1380 ،
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اظ ؾٛي حؿٗ ٔطسضٛئ 1 .شطػٓ يبزقس ٜزض ٔمسٔٝي ذٛز ثط ايٗ ػّس ،چٟبض زِيُ ضا ثطاي سطػٕٝي ٔؼسز ػّس
يىٓ ثطٔيقٕبضز )1( :سغييطار ظثبٖ فبضؾي اظ ٔٙؾط ػبافشبزٖ ٘ؿجي ٚاغٜٞبي يىسؾزسط ثطاي ثيبٖ ٔمٛالر
الشهبزي  ٚفّؿفي ،دؽ اظ ٌصقز ؾيٚچٙس ؾبَ اظ ٘رؿشيٗ سطػٕٝي ؾطٔبي ٝسٛؾظ ايطع اؾىٙسضي؛ ()2
زٌطٌ٘ٛيٞبي ٔ ٟٓزض فطنٝي ػغطافيبي ؾيبؾي ٘ ٚؾبْ ثيٗإِّّي ،ثٝفجبضرزيٍط ٌصاض اظ فهط ػ ًٙؾطز ثٝ
زٚضاٖ ؾيبزر ِ٘ٛيجطاِيؿٓ؛ ( )3سغييطار ٌؿشطز ٜزض زضن  ٚقٙبذز ٔبضوؽ دػٞٚبٖ ز٘يب اظ ض٘ٚس سىٛيٗ ٍ٘بضـ
ؾطٔبي ٝزض فبنّ ٝي ايٗ چٙس ز ٚ ٝٞزضن دي٘ٛس فٕيك ٔبضوؽ ػٛاٖ ٔ ٚبضوؽ ؾبَذٛضز ٜثٔٝظبث ٝيه فطآيٙس
ٚاحس  ٚزض ٘شيؼ ٝسطػٕٝي ؾطٔبيٕٞ ٝچ ٖٛيه دطٚغٜي ؾطاؾطي اظ زؾز٘ٛقشٞٝب ،فمط فّؿفٌ ،ٝط٘ٚسضيؿ،ٝ

زؾز٘ٛقشٞٝبي 1861ـ ٚ ،1863ؾٔ ٝؼّس ؾطٔبي ٝو ٝذٛز ضا زض ضٚيساز ٔ ٟٓا٘شكبض ٚيطاؾز ػسيس هجوَعِ آثبض
كبهل هبضكؽ ٍ اًگلؽ ( )MEGAزض ؾبَ ٘ 1991كبٖ زاز  ٚسٕبٔي ضٚايزٞبي زيٍط ٔؼّّس يىٓ ؾطهبيِ ضا وٝ
ظيط ٘ؾط ٔبضوؽ يب اٍّ٘ؽ ا٘شكبض يبفش ٝثٛز٘س ،زض ٔؼّسار ػساٌب٘ٝاي زضثطٔيٌطفز؛ ( )4إٞيز سطػٕٝي
فطا٘ؿٛي 1871ـ 1873ػّس ا َٚو ٝثٛ٘ٝفي سأِيف  ٚسطػٕٔ ٝبضوؽ ثٛز.
سطػٕٝي ػسيس فبضؾي ؾطهبيِ ثط چٟبض ٔٙجـ ٔشىي اؾز:
1. Capital, Vol. 1, London: Penguin and New York: Vintage, 1976
2. Le Capital, Livre 1, Paris: Messidor/Éditions Sociales, 1983
3. Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Hamburg. (Berlin,
)Dietz Verlag, 1991
)4. Le Capital, Paris 1872-1875 (Berlin, Dietz Verlag, 1989
وشبة زض زٛ٘ ٚثز ٞ ٚط ثبض زض ٞعاض ٘ؿرٙٔ ٝشكط قس  ٚثبض زيٍط ثب حٛازص ٔطثٛط ث ٝا٘شربثبر  1388ثبظ٘كط
آٖ ث ٝسقٛيك افشبز .ا٘شكبض فّٙي وشبة ثب سٛػ ٝث ٝايٙى ٝثقس اظ ٌصقز چٙس ز ٝٞاظ ٘ ٛسطػٕ ٝقس ٜثٛز ،ثب اؾشمجبَ
٘ؿجشبً ذٛثي ضٚثط ٚقس .زض چٙس ٔؼّ٘ ،ٝمس  ٚثطضؾيٞبيي زضثبضٜي ايٗ سطػٕ ٝا٘ؼبْ قس؛ اظػّٕ ٝؾبيز فبضؾي
ثيثيؾي ،ضٚظ٘بٔٝي كبضگعاضاىٔ ٚ ،ؼّ ٝقْطًٍس اهطٍظٔ ...حبفّي اظ زا٘كؼٛيبٖ ٘يع ث ٝذٛا٘سٖ آٖ دطزاذشٙس وٝ
زؾشبٚضزٞب ٘ ٚشبيغ آٖ ٛٙٞظ ضٚقٗ ٘يؿز .زض ذبضع اظ وكٛض ،سطػٕٝي ػّس ا َٚؾطهبيِ اظ ؾٛي ػٕكيس
ٞبزيبٖ ،ضٚي ايٙشط٘ز ٌصاقش ٝقس  ٚسب ػبيي و ٝقٛاٞس ٘كبٖ ٔيزٞس ثب اؾشمجبَ ٘ؿجي ٘يع ٔٛاػ ٝقس .ا٘شكبض آطبض
ٔبضوؽ و ٝزض اٚاؾظ زٝٞي  1370سب حسي ثب اؾشمجبَ ضٚثط ٚقس ٜثٛز ،ثب زؾشٍيطي ٌطٞٚي اظ زا٘كؼٛيبٖ،
ٔٛؾ ْٛث ٝزاة ،زض ؾبَ  1386فط٘ٚكؿز.

 .1ديفسط اظ سطػٕٝي ٔؼسز ػّس ا َٚؾطهبيِ زض ؾبَ  1386سٛؾظ ػٕكيس ٞبزيبٖ يبز وطزيٓ ـ ْ.
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ح) اظ اٍاؾط زِّي  1380سب ثِ اهطٍظ:
دؽ اظ حٛازص ؾبَ  ٚ 1388قىؿز انالحعّجبٖ ٔربِف ٘ ٚيع سكسيس قطايظ أٙيشي ،ؾىٛر  ٚا٘فقبَ زض
فقبالٖ ؾيبؾي زض سٕبٔي حٛظٜٞبي اػشٕبفي فطاٌيط قس .اغّت ٘بقطاٖ آطبض چخ ،اظ فقبِيز ا٘شكبضاسي ٕٔٛٙؿ

قس٘س  ٚفٕالً ضوٛز ٔقيٙي زض ايٗ حٛظ ٜحبوٓ قس؛ ث ٝايٗ سطسيت چبح ؾ ْٛػّس ا ٚ َٚا٘شكبض ػّس ز ْٚؾطهبيِ
ث ٝسقٛيك افشبز.
٘جٛز ٘كطيبر چخ  ٚؾبظٔبٖ ٞبي ؾيبؾي چخ  ٚفٕالً ٔحسٚزقسٖ اضسجبط ث ٝفضبي ايٙشط٘زٛٔ ،ػت
ثبظا٘شكبض ثؿيبضي اظ ايٗ آطبض زض ايٙشط٘ز قس .ثٝسسضيغ ٌكبيكي زض فضبي ٘كط دسيس آٔس  ٚزض ؾبَ  ،1393ػّس
ز ْٚؾطهبيِ ثب سطػٕٝي حؿٗ ٔطسضٛي زض ٘ 2000ؿرٙٔ ٝشكط قسٔ .أذص ايٗ سطػٕ ٝفجبضر ثٛز٘س اظ:
)1. Capital, Vol. 2, London: Penguin 1978 (Penguin Classics 1990
2. MEGA2 II/11: Karl Marx Manuskripte zum Zweiten Buch des "Kapitals" 1868
)bis 1881 (Berlin Akademie Verlag, 2008
3. MEGA2 II/12: Karl Marx: Das Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie, Zweites
Buch, Redaktionsmanuskript von Friedrich Engels 1884/1885 (Berlin Akademie
)Verlag, 2005
4. MEGA2 II/13: Karl Marx: Das Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie, Zweiter
)Band, Hamburg 1885 (Berlin Akademie Verlag, 2008
فال ٜٚثط ايٗ ،زض ؾبَ  ،1394ػّس ا َٚؾطهبيِ ثب ٚيطاؾشي ػسيس و٘ ٝشيؼٝي ثطضؾي ٘مسٞبيي ثٛز و ٝزض ايٗ
فبنّٙٔ ٝشكط قس٘س زض ٘ 1500ؿر ٝثبظا٘شكبض يبفز .سطػٕٝي ٔؼّس ؾ ْٛاظ ؾٛي ٕٞيٗ ٔشطػٓ و ٝاظ قف ؾبَ
ديف قطٚؿ قس ،او ٖٛٙث ٝدبيبٖ ضؾيس ٚ ٜزض ٔطاحُ ٟ٘بيي اؾز .وشبة ٔب٘ٙس ز ٚػّس لجّي اظ ٔشٗ اٍّ٘يؿي زيٛيس
فط٘جبخ ث ٝفبضؾي ثطٌطزا٘س ٚ ٜثب ٔشٗ إِٓب٘ي ٔؼّس دب٘عز ٓٞثرف زٔ MEGA2 ْٚمبيؿ ٝقس ٜاؾز .ا٘شؾبض ٔيضٚز
وشبة زض زٞ ٚعاض ٘ؿر ٝزض ثٟبض ٙٔ 1396شكط قٛزٙٔ .بثـ سطػٕٝي وشبة فجبضرا٘س اظ:
)1. Capital, Vol. 3, London: Penguin 1981 (Penguin Classics 1991
2. MEGA2 II/15: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. Erster
)Teil. Hamburg 1894 (Akademie Verlag GmbH, Berlin 2004
اظ ؾبَ  1393سب ؾبَ  1395سسضيؽ وشبة ؾطهبيِ ثب حضٛض فاللٙٔٝساٖ ث ٝف ٟٓايٗ وشبة ،اظ ؾٛي ٍ٘بض٘س ٜآغبظ
قس  ٚسب ث ٝأطٚظ ازأ ٝزاقش ٝاؾز .ػّس ا ٚ َٚز ْٚؾطهبيِ زض ز ٚزٚضٜي عٛال٘ي چٙس ٔب ٝٞثط ٔجٙبي وشبة
ضاٌّوبي ؾطهبيِ زيٛيس ٞبضٚي (ػّس ا ٚ َٚػّس ز )ْٚذٛا٘س ٜقس  ٚزض زٚضٜاي و ٝسب ث ٝأطٚظ ازأ ٝزاضز ،سسضيؽ
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ػّس ؾ ْٛثط ٔجٙبي ذٛز ٔشٗ ا٘ؼبْ ٔيقٛز .زض ايٗ ػّؿبر آٔٛظقي وٕٞ ٝطا ٜثب ٌفز ٚ ٌٛٚدطؾف  ٚدبؾد ثٛز،
سٕبٔي ٔضبٔيٗ وشبة دٛقف زاز ٜقس.
زض ؾبَٞبي اذيط ،زض ؾبيز ًقس اقشصبز ؾيبؾي ٔ ،ؼٕٛفٔ ٝمبالسي زض سكطيح اثقبز ٔرشّف ؾطٔبئ ٝبضوؽ
ٔٙشكط قسٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ايٗ ؾبيز ثٝسسضيغ زضؼٌفشبضٞبي وٕبَ ذؿطٚي ،حؿٗ آظاز  ٚحؿٗ ٔطسضٛي ضا زض ايٗ
ظٔيٙٔ ٝٙشكط وطزٙٔ ٚ ٜشكط ذٛاٞس وطز .زض ذبضع اظ وكٛض ٘يع فال ٜٚثط ٚةؾبيزٞبي ؾبظٔبٖٞبي ٔرشّف ؾيبؾي،
ٚةؾبيزٞبي ؾيبؾي ػسيسي ثٚ ٝػٛز آٔس٘س و ٝث ٝثطضؾي  ٚا٘شكبض ٔمبالر  ٚوشبةٞبيي زض ظٔيٝٙي ؾبذشبض
ؾطهبيِ دطزاذشٙس .ايٗ ؾبيز ٞب زض ٘جٛز ٔؼالر ؾيبؾي  ٚسئٛضيه چخ ،ثبض آٔٛظـ ٔفبٞيٓ ؾطهبيِ ضا ث ٝزٚـ
ٌطفشٙس .ايٙشط٘ز ٕٞ ٚطا ٜثب آٖ ،قجىٞ ٝبي ٔؼبظي اػشٕبفي زض چٙيٗ قطايغي سب حس ظيبزي ػبيٍعيٗ ٔحبفُ ٚ
ٌفزٌٞٛٚب  ٚػّؿبر قسٜا٘س .ايٗ ضاثغٝي ٔؼبظي سب حس ظيبزي ٔٛفك قسٔ ٜطظٞبيي و ٝچخٞبي ايطاٖ ضا زض
ؾطاؾط ػٟبٖ ث ٝزاليُ ػغطافيبيي ٔحسٚز ٔيوطز ،زٚض ثع٘س  ٚفٕالً ٌفزٌٛٚيي فقبَ  ٚزٚؾٛي ٝثيٗ زيسٌبٜٞبي
ٔرشّف ثٚ ٝػٛز آٚضزٛ٘ .ؽٟٛضي ايٗ دسيس ٚ ٜدطاوٙسٌي ٚؾيـ آٖ ،أىبٖ اضظيبثي زليكاـ ضا زض قطايظ و٘ٛٙي
ٔيؿط ٕ٘يوٙس.
سبضيد آقٙبيي ٔب ايطا٘يبٖ ثب ؾطهبيِ ،ايٗ ؾشيغ آطبض ٔبضوؽ ،ضاٞي ديٕٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٘جٛز .ايٗ سبضيد ذٖٛثبض اؾز ٚ
زضز٘بن  ٚؾطقبض اظ ٌبْٞبي ػؿز ٚػٌٛطا٘ ،ٝسبضيري و ٝاظ ٕٞبٖ آغبظ ثب ؾطوٛة ضٚقٙفىطاٖ  ٚفقبالٖ ٔ ٚجبضظاٖ
ؾيبؾي ايٗ وكٛض زض ػبٔقٝاي فمتٔب٘س ٜثب ٔٙبؾجبسي ثؽ اضسؼبفي ثٚ ٝؾقز ؾسٜٞب ٞ ٚعاضٜٞب ،سٙيس ٜقس ٜثٛز.
سالـٞبي فطزي  ٚػٕقي٘ ،بضؾبييٞب٘ ،سا٘ؿشٗٞب زض وٙبض ضاٌٜكٛزٖٞب ،قٟبٔزٞب ،دٛيفٞب ،ضا ٜوٛثيسٖٞبي ٔؿشٕط
 ٚؾّؿّٝاي زضاظ اظ ذغبٞب  ٚزؾشبٚضزٞب ،ثٙيبز ايٗ سبضيد ضا قىُ زازٜا٘س؛ اظ ايٗ ض ٚث ٝايٗ سبضيد ٕٞچٌ ٖٛصقشٝاي
ثبيس ٍ٘طيؿز وٛٞ ٝيز چخ ايطاٖ ضا سكىيُ ٔيزٞسٔ .ب ثط زٚـ ٌصقشٍبٖٔبٖ ايؿشبزٜايٓ  ٚاٌط ٔيسٛا٘يٓ ث ٝافمي
ٌكٛزٜسط ثٍٙطيٓ ٝ٘ ،ث ٝايٗ زِيُ و ٝشٔ ٗٞب فطاخسط  ٚدٛيبسط اؾز؛ ث ٝدكز ؾط ثٍٙطيس ،ث ٝآ٘بٖ و ٝزض ايٗ ثطٛٞر
ػبٖفطؾب وٛقيس٘س ٞ ٚطچٙس زض ايٗ ٔيب٘ ٝچ ٖٛؾ ًٙظيطيٗ آؾيبة ذُطز ٔيقس٘س ،أب ٞطٌع اظ دبي ٘ٙكؿشٙس؛ ثٝ
آ٘بٖ وٌ ٝصقشٔٝبٖ ضا ث ٝاو ٖٛٙثسَ وطز٘س ثٍٙطيٓ .ظ قٕـ ٔطز ٜيبز آضيٓ!
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