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 از ���ب: ���� ������ � ��ر
	 ����� ا��م
�� ه�
� از ����        
��14 

 "�)$#)1307- 1922(ا�&%ا�$ر# "! ���

 

	� در �� از����د ��ز ���د ���� ��� ار�ن ��د���  
���روم رو���
س  ا�,�ا+
ر *($
%) 1071 ه��% 	&�% ��$# 463 (ذ �

674   +�5 $4
% ا��+
����2�3ان 	�� 1  ��$# داد، (�� از را)
�. ا : در  ز � �ا�9ور% +�8(�) ���8 ��ن  وا	= �>�ز ��+

��
  	�� 1 4�2�� �  دوم ه�
م و 4
د. @�ز �(�% ?<(� و  ا��+
(�% ?<(�  در  +�5�، A)BCD رش

Fن 4
د. در و ز��ن  >� 

 6)��G)�  ،ل

 �ن �<�BC2  I�J7� 1 ��	 از ��2�3ان  %�)�
 ه�
م  $4
% ا��+
��   ��ورا% 	L��ز  و  ��وراءا��3C �(��� و 
 .� ��2ان ��$#  در ��+
ا�� ا�,�ا+
ر% �$(�M روم ��	� �ورد�

دو�# �$(�M  �4ا�4 در �$�&�ن   ا�(�ان  OC2 ۀادا�  و  ��د ��ز
��ر روم، ��2�3ان +�5 را در���� ��

P2 4�� و و   �9#  ا��+� 

 .�
	� روم ����  ه� +�
 # دو�# CD ه�ن�����@  ��
>� ، 

	� ه���9
د  �(A را    =)Q� ا�� �CJ9�  R*  �4&��� ه� 


	� روم �9ا�4 ه�% دو�# �� ��3د��  �C4  را 9
د ا�,�ا+
ر%  ،

��F +� : و، *��� A4ر��J : �9@#  �� از  �8S ر�J��  : �+

4
د ���  	�ن اوا 1  در  ه� *R&��� 	�&�و .دو�# و ا�,�ا+
ر% ا
TدهA���   %
�ود در *($U  ن
)�� #$)4 �J�
�)8   =4�� #U�$�  
 دا�#. 

 
 دو0/ "! ���:  �.��ن �-ار "! �ن ,�ن *�ز#؛


	� روم در ا�(�ان و��
ا�U ��ز% �8 �4 @�����ه�ن دو�# � 
� ��	� ا�,�ا+
ر% روم��)BC2 �� �4  %ز�< P�� �J9�C�  ���� �� 

�  *R&�ن �9ن و�
J� 656 %��1258( ه(%
 >�ز �ن  ا :  از  ��  *($
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   دو�# A)4ا��	�&�و   در ��ز �ز�(: ه�% 4(�ون از4
د. 
9
ا��� ��  دارا��Mب  ��  �8 �J
 �(�وه�%    
رش �
رد  �(


	� ه� ��ز% ����@#. 	�ار >�ز �ن   ه&�ن   �   ��   ��S�C� 

W دارا��Mب  �8 در+  C2 ن� 
�B  %ف >�ز�Y+   �� �� �4  
�ل ا��رت ��ن  ����وا � و@�  	�&�و��  .���د  ��  

 	�� 1 +��8  	�(�� 	� � ازر](�   *R&�ن �9ن ارS<�ل ��ر 
(�% �(��� �� از� A)BCD م
� �4 ه��� ��

 ��6 �4 ا��+�BC2 .
��Qن *�ءا�� : اول  �	
��% �&�ل >��4 ��زه�او را در  ��Qن 

 ��

ان >�ز% �4 *  ���� در +�ا��رت  داد ا��+C .�BC�4  از �� 
�. و%    ��YJ@�ت  وارث  *R&�ن >�ز% �$�ش  ��گ ارS<�ل � 
��% و  *R&�ن �9ن ���^� )�	 #�
G9%ا%  و �32د  را �4  �� اA< 
#7)�� �C �4 و  د  �
��  @�(# ه�%C اA@   .#@�  #  �4  او د


	� روم  �4�C)G��2  �4  را� را  و _�� ا : �� در �8  دو�# 
 OC2 �4 ��
ا�J9@�ت  ا`� در  دو�# �$(A)4 �Mا�� و و  دو�# �<

%
 �8د.   �(�@#، ه&
ار  ا���اض  درو�� $4
  ا@Aون �(�وز% روز A)4ا�$� �4 دو�#  R*   OC2&�ن �9ن در

# �ورد�  �   ا��رت *($
%) 1301( ه��% 	&�% 700 �ل  در و  4

��J را ا ��د �8د�U  دش
��3ت   "*R&���ا��رت " ،�8 �4 ��م 9


% را هAاران  او  �@#. �BC2  �8 در  �G)� 6)� ��G� A)BCD و 
(�% �(��� و از  �<
ل ه�� �B د bS�C�  ار�@  � وارد    �� �8د�

#9. 9
د �(�وه�% ��ا���م ا�(�*R&�ن در    ��
�&�ل >�ب ا��+

م ��گ ��Qن *�ءا�� :  از  ��   �	
���ل  در ��Qن  1307 

 %
��Qن  را 9
د و  ا*�ن اJ��ل �8د *($  .�)��� 
 

 �4د�3ه�ن "! ���:
� و  6� �L� در از ���&R* اد�
��9 :)4
$C�  �&* �� cC� 

�. �4�4 ��د��ه� ر �R* #CQ&��� ه���)�(�% دو�#   �2 �4 ��1
+
�S(: ا : دو�# و ���B �4 *&���د *R&��� و  I�J7� ادث
U


ان �CQ# ���3 را در  *R&��� ه�8�U&(#  اJ2&�*� درJ)� �3رD 
��U��  �   A �&J� از  دور�  T�8د: ه T)$�+ 
 

 �6�78 و 5$ام دو0/ "! ���:-1
� *R&��(�ن �4 ا��رت و ��L� cC از ��U��ا :  در��)�CQ# ر: 

 ولا *($
%)، ��اد 1301-1326 ه��% 	&�% R* )727-700&�ن >�ز%
)791-761 � A �4 ،(%�&	 %��اول ه )791- 804�&M� ،(%��ه D�  ��� 

�&M� %)804-824( اول��%). 824-855( دوم ��اد  و ه��ه 
 

  :��%و�.�# "! ��� ه� و �6�78 ا�&%ا�$ر# -2
� ا : دوران از&M� #CQ�3
ر  دوم G� �&M� ن�Q��8   @�+ح �4 

�ل در 1451 %
$)*    �&* �422  �B���) 	$CQCQ(� و �4 �CQ# ر
)
�
C)J��J$C8ل Constantinopol �  ل ا��وز
4�CJ) �� 7J# ��	� ا

ه��%  2857&�د% اFول20( *($
%1453 �� 29 دررا  ا�,�ا+
ر% �$(�M روم
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د و  �>�ز  ،�8د +�Yف 	&�%)� �� �+ ��
�(&�ن 	�� #CQ�  )974  

%) 1566 ه��%$)*  .�  دو *�و� از  دور� ا :در  ادا�� ��  �4

8
ر��Qن f� ،  ن�Q�� A �4 %ه 866-919( دوم��1481  (%
  و *($
T)�3
ر ��Qن G� 5) �4  �وز  اول�C  1514 ه��937-119%( (+�

(%
$)* �4 #CQ�   .���)*R&��� ه� �4   �8  در ا : دور� 4
در

ب ��	� ���1 674 ارو�� � +�8(ۀ ��� A2 �� ����4نC2 %ارو��)

�$�و �% 
ا��وز، 4�<�ر �،  
��ن، رو���(�، 2&3
ر # ه�% ا��وز  
 (b4��CJ@�  #(�� را در و  د ��)M4 د
�. در �JC8ول 9CJ@�� 


ره�% �&�ل ا@� ��، G8و ��
+ ،(�)�)�)��
, �+ ،�Y� را �� A�ا� 
�. در 9
د g&(&� 	�&�وCJ9�	L��ز، ��� A2 �� و � ��ق �(�� 

�. راز 	L�� 674 ه� � از و4(: ا��J$4�*  : �3Cن،�� ��YJف �
 

  :ا��=�طدور� ;:9 و-3
 ���&R* #دو� I�g  �� گ  از�� ��
�CQ#  و  �(&�ن 	��  


%  ادا��   �@#.  در  1878و +� �ل   ��  �>�ز �(T دوم $)*
 #CQ� �4 ���&R* اد�
ا :  ��U��  4($# و � ��L از ��9

 .���)�I ورg ط از دوران�QMر ا�
� ���LJ� ��Uوت *� �8: 
 *R&��� ه�  ��ه�ن *($
%)1566-1603 ه��% 	&�% 974- 1012( �7$#؛

�CD ار�J	�4 اوج ا  :)G)�  �CJ@�)� #�%  +�  ا��  دU �&�	 و
 :)S� :)G)�  د
�.  lLU   را 9CC8 

ا�� *($
%) 1603- 1788( دوم؛+ ���&R* :)S� lLU  و  ادار�  �
  د# داد��.  زا ا*R&��� ر 	�&�و


م؛ )1876- 1789(%
 ارو�� �>�ز  ��$# �(�وه�% *R&��� در *($
�4�g : �JG)4 را روس ه� �4 دو�# *R&��� وارد �8د�� و   �@#. 

� �8 ���1  �زد� CJه� دا� ���&R* �)�* را روس ه� OC2 : �JG)4
 .�� �� OC2 �4ر�C4 ن
U&�� �8د. 8�U# ه�%   �Y� �4 ��رت  ����(
دو�# *R&��� �(�ن 2
ا�= *�ب  2�ا � 9
اه��� از اJ��ل S����� و

� و �G+ ن�&�$�  .#@�  
 

 ا�5�ار A�8�4: ��ز�8/   در  @%?�م �� ��ش -4� 
�ار  �4ز�G# در دو�# *R&���   +�ش J	�4 از  �4 ا �J@ر # د

�)&Mا���* #CQ��. ا : +�ش   �>�ز *($
%) 1878( دوم � �JG)4  
�(�%  32#  در

ذ  از 2�L�  %��@ تF
M+  ارو��%  و �*�&J2ا  


س+���ت �8  4
د  >��4���   ���&R* #CQ� ا���م  دا�#. ��4ا% 
���&R* %ر
� اوا 1  در   ا�,�ا+�. @�و TJ$)4  ۀ )��� 

OC2 در �(�  ،�3�2 دو �R* :)S&��� در ا : دور� ه� +&�م   در
�4
د�: 

ص رو(� �$(�M ارو��%   و  روم ��	� �,�ا+
ر% �4ا Y9 �4. 
ن در دا19 ا��+
�� و 4(�ون از و ز����اران �$�&�ا�(�ان  �4


% @�رس  � ا �ان ا��وز.�ن، �4 و _� L? #�4 دو� 
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 ه�# 5$ت،D0E�  #ه� 8
 ر
 و روش "! ����ن در ��=./   @%و�3�4 

 "$ا�6 ا�5�ار: -ا90

% �>�ز از$)* T�3ردهD ن�	(�ن دو�#  )1300( C4 %ن >�ز�&R* �8
�&R*Tه�Lن ه�	ا�# و +� �>�ز f�
ان  دو�#�ن �8 )1600(�� را C* �4

زوال ��، *R&��� ه�  A4ر��J : ا�,�ا+
ر% وارد دوران ا��QMط و
 در OC2 و �(�ان OC2 4��� در �^�م �4�U و اA4ار �� +�3C در

� و�)�( اJ2&�*�  �^�م 	
�#  �J34 از  �4+� و  )M)$� ن� 
�. ارو�� � CJدر  ���3 ۀادار و �^�م   دا�  bS�C�  �U
JL�  

�J34  از  ��)4
د.   ارو�� � 8�U&�ن   اJ2&�*� و �^�م   
�
ص �M)$�  �4   ۀ��2Y9  در  �Uا
  ��اA8 و  ه� ��3 از  دور �

TJ   ز �  8�U&�ن ����4ن و A)4ا��   	�رت ا�,�ا+
ر%  
�. 	�ار  8�($�ه�  �A3اد��ن، 8�U&�ن، ���8ن وCJت ��ن   دا��)U


�8ت ���3  ارا�g و  G� �4�# �4ر و �I*�o  �8ر  ��و  در�&�
 8�U&�ن   ��اوم G8&�6 ه�%  و  ا�J9ف  BC(:  ��دم �4ر 4
د. 
 ��M�  ر% را
�. ا�� و  �4 ا�,�ا+��)G8 �� %A8�� %ه� #�
�U 
W�$+  �4 ه� ���&R*   #G8 14�	 �gاد. ارا�ا : وg= �� �ن �(

 �B)4ر% و ��دم از  و �� ��@#   8�($�ه� �4 دو�# +��b و ���8ن 
 1 
M+ ت   ز �دF
YM� � ره�  .�CJ@�  ��  ض   در
*  TJ$) 

 �� �8د��   وg= �9اج  �4 ��م   *R&��� ه� �JU  �8  را ���(�+� 
�J34 د. �ن   از

ز� ����4ن و در ��+
ا�� 8�U&�ن ارو�� �   4U 
2
ا�= 9
د��ن، *��1  و  �bS�C  د@�ع از A)4ا�� در 	�&�و  در

4
د.  ه�  *R&��� اJ���ل   ���&R* 1  و ا��اف  ه�M� 8&�ن�U و 
�  ��  دو�# *R&��� را را �8 +�4�(#  ه�CD Tن 8�($� ه�CJ@� f� 

9
د  دا19 �^�م �CJ9� در را  �(G(: ���3  ا�J(�زات  و  �� 
 ���(# ه�% ��ن lLU �(��د��. و  ارا�g  از  +�Yف �G74  ۀ*�?


 �ن  �M4�2 �  و ا�J��ل �BC2  1 و ��	  I�J7�  5�+  8&:  و�+ 
�$�Jش 	�&�و �4 ���&R* #در  دو� bS�C�  �$ا�A)4  ز�(: ه�%  و�

 .ا����(�  ����4ن
��   در *R&��� ه� �$�Jش   دو�# و �#ِ$7 ��1 �(�%  ه�%  

�ه�   ?�PU ا��J4ر  �^��� ۀزاو  از ،	�&�و����@  .��ر 4
د�J��  
�ه�% *R&��� در ���G �8د��.  ا ��د   �,�ر�D وUوا   ِI�J7�   ن
D 

 ا(�ان �$(�M  (�(�وه�% �(�د� �8 از >���ن ��Qن،  �r)C% ه�
��� ار+6   ورود �4  �4ا% و  �ورد���� ا�م   ،ا��7Jب �� �

���&R*  �)4�+   ،(�CJ@�  �� ار� �^�م و
  T)^C+ ��)<   �8 �� 
 W�$+ �3�� �4 ن�Q�دا19  ا��J)C در  �(�وه�% �4   دا�#. 


ن  دو�# �8 از 	�&�وD �+��Q	  �3����   +�G(1 ���2 ه� و 
 �J@�  �4
د�  A)�   .د
4 T8�U ه� OC2 �4 +&�م ���&R* #دو� 

�JU  �4 (��ن	ن �$�&�ن   و  ر�C&د� 
96   Oو  ر�  �C د %
4
�9
د ���G  را در  ���د ۀ روU( ا��A)B و +�  داد�   # 
�+ 

s)J8t+ .�CC8  ار وA4ف  در دو�#  �^���  ا�G1 ا��Uا : ��ا
� در *R&���دو�#  دا�#. 	�ن   ���3% از 4$(�ر%  ���AدهT و ۀ

 TدهA���  %
� �J   1ا�� ��  در �M4%   �4+� �4 �(�و%  *($�+
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�
ا�$#  ، ا���J�  :4�4+�% را ا  lLU   �C8 ارو��%   از  و
 �M)$� ت*�?� ه� +&�م   در�)U %  .د�J@ا P�* 

 ................... ادا���Dا؟ 
 
8 ه�# ;:9 و @%و�3�4: -ب
 ر

1- :/:.F و G�" F%"در ������ HI" 

ل *�&� و �،ارو� درM+ ر
Q+ ا@��ر ��� ��  ر�C اA@ #@�  ،

د 	�&�و و  درون دو�# *R&���  در  ا��&2 ���&R*  �&�* و  %��@
�ن ارو�� � �8  �4    � +&�ن >�ب  4
د.  � ا�� M+ G�� و&+  

��J، @��%، *�&� وC? ب��ا� �*�&J2ا  �) ر�� دا�#   �4  رو  
 �4 #*��، +&�م *�?� ه�% U(�ت   در  ارو�� � ه� را ،ه&�ن �) 

دو�#  >��� �4 $4
% �4+�% واJ2&�*�، ا	�YJد%، *�&� و �^��� 
 �����8   �4 �4ا% ا?��Uت  +�ش دو�# *R&���  در  *R&��� �(��د.

�
�� �o3# رو��BCا��  و  �� ا����(Br)ا�$#   ه
J� ت و�U�?ا 
#@�G)�   را  �C ار  و ��3د��زد.  ��    Tه_ده �� در اوا 1 

�# �Dپ �J8ب درC? �8 %
��@# ر�� و ارو�� *($ bر در  رو�
G8 
���&R*   .�G� �2
1742�ل  در �4 �ن +  %
$)* s   ��9 پ�Dۀ  

%�G4 م
�* PJ8  �8 در  و ��)�S ل
���J از 4
د  @��ل ���  ا
 %
 �C د %�&�*  �J$4  .��   

2
ان ا@�اد �4ز�G#ِ  �� از  ��2�� و دو�#  درون  +��14 در  

ر G8���&R*  و از T)��+  1)YM+  ردر
G8 %رت   ارو�� � ه�
Y4

��C اA@  F�4  ن� 
�Gدا� .#@�B)� ���&R* ه�%  در ��BGدا�
�4 ��ت   ارو�� �  #M+ �)`t+   %ه� #@�G)�  ا ارو���	ر  
�CJ@�B)�  در  و   #G�
ل S���  ا�� �G ه�%  �4 �4زM+ و  ��� 

ل  9
اه�ن ��ا ��� M+  ر  در
G8  د
9  �� .��� �2 �ن  ا :   �

 P�S ل
M+ ا و��
ذ �$�Jد�   ار+R* 6&��� در  �4 و _�  ��� L� 

ا�1   از  ��   �4  آ�   �@#*  T3�  ر%  @�و����
 ا�,�ا+

 ���&R* ل���   .�� 
 
�� ���$ا��  -2.
 ا�J�5د: در   @�اF%" 

 ���&R* #ه�%  در �8  دو� ���ار J	�4  ا   �M)$� %ارو�� 
�� دا�# �)D و �CD  در را   "و :" درواز� ه�%  �4ر   P�	 

�،  ارو�� )4
�I  دورۀ ��وع  8 �4g ط و�QMان  در  ا��)� 

ا�� ا	�YJد%  ا@�Jد. ا :  *��M)$�   P ارو��%  ، ازا	�YJد+�� 

�#  و *�T  *�?ۀ در �$&��� *R&��� ه�   �8 ����  ازC?  ان�و �(
#  و ادار� �)  را  ���3 ا	�YJد 4
د،  �$�# �4 ارو�� � ه� 

�ار  و �(�U  #@�Gل  ارو��% در  �4  وا�BJ$4 درJ	ا  .���G8  
 ا	�YJد وا	=   در  �
زدهT  	�ن ,�  و ه_دهT  	�ن   اوا�9 در

�  4(&�ر و  ��+
ان  *�CD ���&Rن�   ��
  �4زار �4   �8 ا��+
�ات   @�وش)�
�ل ارو�� � ه�  +��   .���د   �4 �U اد ه&�ن
�  
�.   ارو�� � @��4 ��ت  f2ب   (1 وار  *R&���  	�&�و  �9م� ��

���&R* #=  در  دو�	�4  وا  s    #ۀ  ?�در دو��CC8  اد
 �9م   �
�ۀ وارد  و �4 ارو�� CC8 ات�)�
+  �J�C?  1   ارو�� ��+ ��  �8 
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رتY4  ��C اA@   �+ 
��  ارو�� �  دول �8ن  وام ه�%  در   
�.   ��  >�ق� 
 

 ا�J�5د#: 8�4%@/   و  ? :�/ ر3� ���ن  "�م �$ازن  -3
P �ن �4  و  2&�(# ا@Aا 6 �C+ م�* �J*1   ز�(: زرا�G�  �B د

�8  4
د   I	

�Uت  +J@ ���&R*  ان  �4   ���ا�M4 1 � �8د.   +�
���&R* ت�U
J@ I	
 د� ه� هAار  �$(�M  ارو��%  OC2 �4   در  +

�L�  از  ��G� ���&R*    9#  4(��ر را� ���3 4$(�ر%  �8    
�ل   �4 `��+� *��1   و  �
ر�� و  رهAن   د�J ه�% �4 ��   

 .���
ر در  @�� و �M4ان ا	�YJد%  در ا : او�gع،�G8  ���&R*  
 � �G+ #@� .   ��
 ، ر@#  F�4  	(&# ه� ، ��� و2
د   �4 +
رم �
�ان   و  ,�ه(�نC�8  را  دو�#  �8ر�  ��  `�4#  در��CJدا�
�JG)4  ه&�  از  �oJ�8د  ر�. 
� و �)  s �^�م   R* �8&���  ا�,�ا+
ر% اJ2&�*�  �^�م 
�JC4
دOC2   و  	
ا% �^���  ��J� �4   و  �A8�&J و    


ا�$#J�  %1   را� ه�U : ان  ا�M4  در  را  s   ��L+  و  
�  *&���د �� ارا]�    2C8.  Jۀ��  �B د  ا : د
�8 �
از%  4  


ل �4 M+  و  و �&�* #@�G)� در ��)ارو��، 6�C2 ه�%   
�J$)���
)�$�Jش   S�����  اJ��ل و  ��  .#@�  ���&R* #دو�  


ان �$�&�ن C* �4و  د�&: ���3  �4ا%  �5 +ُ   و  ���B)4   .د
4 
  	�&�و ا���  درون 2
ا�=   در 6�C2 ه�   ا : ذهC(# و ,� ا : 
 ���&R* A)�   �4  ر
3y  .�) ر

 
0�ل -4� :����L ��%و#   درون  در  �� �L �  و  �

�ار و ��ا1U ر�� ر�R* :)S&��� دJ	و  �4 ار+6 دو�#  ا 

 �ن�BC2  د
9  %�2 # �C*  ولf��.�CJا��)�  �4  �3��   


ن +(
ل  �  �9ص  ا�J(�زات D �gق  و ا��5  و  ارا
�U   %�&J$� 
��  ه�  �(��د��. lLU  ���3 �4  را 9
د �^�رت  و  �(�اد�CD 
��   ��3ر �4 زود%   ?
رت �� ��@# ا�� �
رش ه� �   و 4<�وت 
�  ا : رو ار+R* 6&��� در ��. از  �  �7$#، ار+6 �4 د,�(:، ۀ


%  و  ا��A)B ��د% و دارا%  ���د  �4ا% روU(�، ���د�  �4C��
4
د.  
���3% ��9 :  در   %
$)* TدهA��� ن�	�8 دو�#  و  Tه�Lه ��

 ���&R* �4  OC2  ار�J	% ا��د  4
�^�م   ��دا9#،  ارو��  در 9
��)$4
% درون   از *R&���   اJ2&�*� و     ���)
  و  �
�I ا :  *
ا�1  و  ر �G ه�  ر@#.   ا��QMطg  و   ���)
� 
 از:  4
د  *��رت

 W�$+ 6ار و �8ه�J	ا  :)S�  +&�م  R* %�L�9   �4&��� و  
   .���� دو�#  و �^���   674 ه�%

���&R* #دو� ��C اA@ I�g  ه�% در OC2   ن�	   Tه�L�8  ه I	
+ 
  را از ��Qن و ���G ، دا�# 	��ل   در  را  �(�Gو% *R&��� ه�


�UتJ@ T �C<  وم�M�  .�8د 
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�ار J	ا I)�o+  :)S�  ���3  @$�د  و  �J �L8 �4  از  ����  
   و 4<�وت  �
P2   �^��� ه�C A ه�%   و 4
د�2   @#اُ  از ����  و


�# ه�% وF �ت ��. و ���G   درون در   �
رش �U  +6 دو�# ار
��4 �8 ���&R*ار� �^�م  را ا?�� �ن ۀ
 (?�PU ارا�g و +(&�ر% 

�اد  +�G(1 ��� و(>���ن د ���(#)،  �r)C% ه� و)�   %
$4
�هT  در  ر@#. @�و���� Lن ه�	   I�g �8 ط  و�QMا�  ���&R* #دو� 

  و *�P ا�(�ان   در  8�ام ه� �$�ح   �(�وه�%   �@#،  �>�ز
�*�   و  �68   ��هAاد��ن� #CQ��.  	�ار   CJ@�� ��   

 
 

5- ������ HI"  در  F%"  M�.N� و  M���O�  :���L� 
� �(�وز%   �� از *
ا�1 &M� ن�Q� �)CQ   �4	CQ$  @�+ح در +�Yف 

,�  �(sJ)8t+ �4  .#GB  و  +s)C7 *�?ۀ  در ه� دو �^��� و%   �4+�%
 �3)��&R* : را  % �4+�  ا �+   TدهA��� ��  lLU �  �JU   و  �8د�
1+�  �� �Jا�� ��34%  در  +� �M4% �4  �4 �(�و% ��. ا��   ��� 

 �J	در و  s)C7+  و  s)J8t+  ���^�   (��ن  از	ن ارو�� � و د� ر�C& 
 ��.  	�ار  ا��QMط  �$(�  در  ��ن *�P ا@�Jد�CJ@�� رو   ه&(: از 

��ت�+   OC2 ه� ���&R*  در  %
$)* Tه�Lه ���ار 4��% 32#  در J	ا 

س   �(��� ارو��   در  ���3�� دو�#  ����   T<�4  .�ورد �4ر �

 ���&R* ا :   در  OC2 ه�   ه���  رو   �4+�%  ا�� دا�#؛   �(�وز%  
  ۀ*�? دو  ه�  در  د�&�Cن ارو�� � ���3 و ر	(��ن  �4 ا@Aا 6 

 s)J8t+ و   s)C7+ ���^�    
  و  �(�B@#  را    ه� �(�وز%  ا : 2�
 . �(��د +M&(1   ���3 �4   را ��$# 
 

 : �  و  "� �@%ه.�;:9  و  ���$ا��  ه�#   -6

ا�$#  *R&��� �9@#   و ا�,�ا+
ر% J�  را در ����ن ا&+   �?�*

� ا���Gف *�
م ا�$��� وC8 ل
MJ� ��)�S. ه� ���&R*  ��
Br)ه 
A8ا��  ��
�� را  و  ا�$���  *�
م  �$�Jش  و  +)�S �8  در  
 ا ��د   �4  ���
ن *���  �$�ش و  ه�رون �9@#  ز��ن 

2
د  ،��@# ��1  دارا�2�J&� ه� 
4   .� �(�ورد�
�ارJ	ا ���&R* #ندر   دو��	16و  15    %

ان   *($C* �4   %و�)�  

�)� W�$� -رو��ا    �M4 و  ��G9 �3 از   ����در�� #@�G)�  در  
4
د.  و �^���   �I�J7 ا	�YJد%،  *�?� ه�% ��)�4   ا�� 

��

م  دا�6  �$�Jش و  +�*  ��)�S  4  و�R&4 ���$ۀا�   s 
�ار �8   *^(&�  +&�نJ	�3 را   �4+�%  و  ا��  :)&o+  ،�C8 

 .�� ه� ا*�CJ � ���د�CD    ���&R*  :)S� ا���ب   از �� 
 ا : ا���ب  از   +f� �)`t �%  در را  ��م ه� �   @�ا�$�

 �CJ1  را دو�#   +� �4دا�	ا �U در  ���^� �?�*  s�ارو��  �4 
CC8 ل
MJ�  �+�U�?�4  ا   #� و �&�ر%  از  ��ه�ن *R&���   د

.� زد��  �JG)4  �8  ��@��2م   �4	�  ���
 �J�2ا��

ز  در  �(R* #@�G&��� ه� و  +Uۀ �Cر% ه�&��   14�	

4
د.  �^U�� از ���&R* ر% ه�% دوران�&�
ان  �J)�  �4 ا*&�ر 
�ارس � ،�
ص  �8د.  دو��J ا��ر� و  ��8�JCQخ ه�%  و �2�$Y74
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را  ��
�، �(�G@# ا : ه�C �8خ ه�% �4 و  �2�$� ���3 �4 ا ��د
� �4 اوج 9
د���� .ر

  :)S� ���&R* �4   در *�?ۀ ز�4ن c ر�
ص   +Y9 �4 از �� 
�&M� #CQ�ر&�   ز�4ن�4 �2% ز�4ن @�ر�، @�+ح، ز�4ن +��8 را  

�.  اد�4  وCJ9�  �CD دره�  #CQ�8
ر  f��ه&�Crن   ز�4ن @�ر
 �&
د. �4	� ����  ا�,�ا+
ر% دو��J  و ز�4ن ر� �� �JL�  �8
�&M� ن�Q�د#   ��	�روم   ا�,�ا+
ر% �� 7J#   �4 و	�J  @�+ح  

� 	$CQCQ(�  ��3 در ا�,�+
ر%  دا19 �8خ   و   �@#�  ��  @�ر�  ا : �
 �(��د:  ز���A  را

#4  4
م
�  ��A)�  �4   رم�S ب�) ا@�ا
� دار%   ��د�C�)� در �Y	  �Y)	  ت
��C* 

 

4
د.  *R&��(�ن �CQ#  �>�ز در �����  ز�4ن ر&�، ز�4ن @�ر
��4 @�ر�  ��ه�ن *R&���   ه�%� �� �J��B�  از �9�4   و  

 ���&R* :)S� T)�
ن ��Qن D  ن  و�&)���Qن    � �4 @�ر
���  .�  �4 @�ر�  و �<# +�ر }  �
رد  در �J8ب ه� �   �� �ود�

 .� از  ز�4ن @�ر� *R&���  ا�,�ا+
ر%  �$�Jش  از ��  �Dپ �
 bد رو��J@ا. 

 
 


��:  و  �����  @)�د -7%
�� 
�(�% ا�,�ا+
ر% *R&��� و �(�Gو% $4
% ارو��  �>�ز  در 1��

�J34 ۀادار �^�م و از �^�م و ادار� ���3 �4ا% ارو�� � ه�  
8�($� 4
د. ا�� ,� �^�م  و  8�U&�ن �M�� ا�,�ا+
ر% A)4ا��،

�. @$�د   *R&��� از درون د�Dر�  
 ���&R* اران��ۀ ��   ز���$4
% @$�د   �7$# ا�,�ا+
ر% از دو 

�J � �� و ��)   .�CJ@و ر :)S� ���&R* 8&�ن�U   ط�QMر ا��Dد 
 �C و د �	ا�9  ،|)��+ ،�Jا��9
�fBرا��، �4 * .����اد،   �)4 
دا�: ���3 را ��
د�  .......... و  4(# ا�&�ل  د��Jد و  D,�ول

 .#9��B د  �� �8   ا &��� و   و اراد�  دوران او�(�  �ن �د
P2
�  ��  د �C ۀا�R* �4 A)B&���  دو�J&�دان   @�ا�8ر%  ��   
 .ر@#  �(�ن  از

�(&�ن 	��
��  اوا�9 در #CQ��ار  ا��QMط  J	�3   ا)��&R* 

را%   �����  در  ��8# از   �(&�ن��Qن   4
د.   �@�J �>�ز� 

 �Jع ا دو��CJ� � ����$�  CD(:   �4  او �C)G��2ن  و  �� ورز 
�(�ر  �&(�اد��. اه&(# �  I)y
  دا��  �8ر از  دو��J �4 ���م  +


 � �� $�BJ  و� b�&+ �4  دان  و  د��9# ز��ن  و��  fLCJ�  
��Qن *R&���  ا?��  	�رت    �@#.  �(+<(  �Uم �اه�  �JU  

�J&8  در  # ه�%  د# �Uم �ا  در  �JG)4 14   وز �ان  د
���Q�  �@#.   ا�J��ل  A)C8  و زن   از  ��  
�ۀ  اوا�9 در TدهA���  %
$)*   ��
*�م  *(���   و ��اب �
 .��ل در � 1603  %
$)* �&Uن ا�Q�   را د��9(�ت   ��Yف  اول 

% از �8    %�&�*  :<�	 �C د د
4 �� در �fا�#.  �زاد �
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ل ���J�ن  2
A� �  �8اح  ا)�
 رواج   ا��
��  ��Gو�4ت  از �
�J@�   د
� هT  �4   ��دم  4  �8CJL� ��: 
 �$8 �D  ل   ا��وز
  	��JL�  �g، ده�؟  ��  را ��   ��اب �
  �L)�9؟   �

 
 :"! ���  ��P�A ره�%#   روش ور@��ر  

 �8�ُ:   �%ادر  ر�G –ا90 
�ارا و   ��3ت C4(�د  T<�4 ����  ��ه�ن *R&���  و ا�(�ان J	 
 OC2 �4   و ا�م  ا��GJر >�ض �32د  و >Aا  9
د را �4

�، ا��  ن���$�&���CJا�f�9
ن  	�رت از   T)�M+ #32 در  :J7 ر
9
د در ~    �JU	1J �4ادارن �$�&���ن و  .�رT �4ادر  ���د�

 ُ8 �G  در را ���&R* #CQ�  � A �4 ن�Q� 1389 اول در �#$7 
%
�  	1J  �4 ��وج �9#. او �4ادران 9
د را  *($�� +�   ر
�*�  �4ادر�   �Jا��� #CQ� .���Qن  �
ا� اش  او  �� از  ��4

�  �8�8 6  و  �4ادر  �4  ��اد دوم)BC2 از را   ���3 و ��4  
�  زد.  ��دن ، ا�رت&M� ن�Q���Qن @�+ح دوم     #7J ��


ب  و  ���واز� د�(�% ا�م  رد�8  ا�,�ا+
ر% روم ��	� �M�  
�CQ# را ،�,� �8د. او  8
6�D �>�ز 	1J �4ادر  �4 �   1J	
 ۀ�C4  ��34 �4م �4ادران �4>� +
W ���   را �4ادران ��� 

��Qن   .�9#  دو��J ۀ 	��
ن ��� وارد �را�6  و  �^T  اJ��ار
�ل ��6JCQ  در  �(T  �وز :)J$7 )1512(%
زاد�  �4ادر  *($

� و ه� 6 ��   �$�ل 4&Uت  و  �4ادرا�6 ا
 �4	1J  را  8
ر8
.����ل  �G&(:  در او  ر  #CQ� P��  L)�9را �4  �$�&���ن ۀ 

 ��3د. 9
د 
� ه�CD در   %�� ��ه�ن  �(�ن   8�Gُ  رT �4ادر�� ه�% 4

���&R*   5و�J� ��CQ#   در  A4رگ �$�ان   �C)G��2 و  � #7+ 
�$�ان   �(�ن  	�رت9
�(:  ��Cز*ۀ �2% ���اا��   �@#،   رواج

��Qن  #@��. 
 
 ز���ر�� و �=�R ا0:.���: – ب

� در �� � و ��Mظ ر@�Jر �R* :)S&��� ازC$�  #CQ�   T<�4
�.  +�Lوت ه�%  +�34�Gت ز �د،CJدا� Tز �د% ه   ،
9�C+ �9�4

��J$�  و   ،A ن ر
 اه1  ��م 9
% و *��LS،  �&�ر% *�دل، 9 �4
� و  9
�fBران ��ارا، *�� ا% �@  ��  ه� ؛4
د�CD ار�� وfB�
9 

�S(:  از  4$(�ر%�� �  را ��U$�ا  A)C8ان  و ز��ن  �fت از 
���&R*   .�CJاه�% دا���ز�(: ه�%  از ��Qن   ز��ن �Uم  
I�J7�  �)د�  �  و��ار  �
�S �  و TGD ��4  ز��ن   از  :4
د�

�+  �C)D %ه� OC+ TGD و  ��
@�رس، ز �� رو �ن   +�  و  �<
درون   در  ��ا�G8.  و  ����+� @�اررود%، 9
�4ن �9ا�ن  و  

�4   ذ8
ر ۀ�S�  از 4$(�ر%  9
ا�B2ن  و  >���ن  �اه� �Uام 
 #��9 �J@��  �� ��  �8   �JU �	 1 �4 �8خ ه�%  ورود  از 
:)S�
ا%  ، 	 �B1   ����ا  ��دا�M&o� �� .� �8د�
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�� ه�% �7$# در *R&���  ��د��ه�ن �b�Q ا���Cن  	�رت  ،
.�CJ�3  دا�C+ ��  ر  در
4
د��،   +�م ?�PU اJ9(�ر  �^��� ا� 
 ���4 ��  ا	�YJد%  U(�ت  �W�$+ �4 =4�C   و  در ادار� ��2
9
ردار U�? b�Q�  �4(#  از ��دم   �4
د� . �g14  ارا�	   ،#G8

د �C   ��3ده�% ���(#  اA  �4  %�CRJاره� L*�  و  �Dا��� ه�

@�ت 	

ان �C* �4 � و  ه&� دارا  #)���  b�Q� ن�Q�  �&�د�  

��   .�� 
  
 


�  د��$# دو0/  – ج  �.
  ؟د
  د �G�  �Cو*(#  از  ���y T3ه� T<�4   �4 ه
 #ِ   *R&���دو�# 


Fر  دو�# د�(
%  s   وا	= در��م  4
د.  �(&� F�8  �(} ا
�  �9@# ا��� *R&��� ه� در  �fه��د �C و  ���م   +� : ار�
4
د.   9��# ���3 در و  *R&���  د# ��ه�ن ز �  دا�# 	�ار

���&R* :)S�# �9ر�2   �) �� در �
ارد   4$� را در 9
د 
 � 
9
د �4 ا���Qق  14 در  �� �# ا��� �4 ه&$ =@�C�  و : و�+ 

T)^C+  ��  .� �8د�
 ���&R* :)S�   �$(M(�ن  �4 9
د را   ��اوم  OC2 ه�% 


ص   �4 ارو�� � Y9 ز� ����4ن در
U  ا  �32د وA<  32# در  
�، ا��  ا�م   ا��GJر�� �$(M(�ن  	�&�و  +$7(�  از  �� �� 9
ا�


ر  ���G@  4�  �3ر%  ��ن+�4�(#  و^C&4  ش� f� م� *&�ل ِا  ا
 �&� �دو�#   ،2
ا�= �$(�M  �8 �$�&�ن ��ن  4
د  �$�T . �8د�

 ���&R* را از  ��J��M� �#9وم  �9اج   و A2 �4 �   د � . 
� ه�CD ه� ���&R*   f9ا��  ���(�ت  �4 ا��&�ر%   ���(  � دو 
 �^���   �(�و%  را وارد ����4ن   �$(M(�ن ذ8
ر  @�ز��ان  از

�CJ9� �� �8د��.   +�4(� �$�&�ن  را ���3  و �� 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


