پطٚیٗ اؾتػأی ،ضاؾط٘ ٜأساضٔؿاغط ٔؿاغط ایطاٖ اظ ٌٛیٙسٌاٖ لسض ا َٚظتاٖ فاضسی است و ٝتا تٛا٘اتطیٗ ٌٛیٙسٌاٖ ٔطز
تطاتطی وطزٚ ٜب تٌٛ ٝاٞی اساتیس  ٚسرٗ ضٙاساٖ ٔؿاغط ٌٛی سثمت ضا اظ آ٘اٖ ضتٛز ٜاست.
زض جأؿٔ ٝا تا  ٕٝٞاٞتٕاْ ٘ ٚػاْ فىطی اسالْ ت ٝتؿّیٓ  ٚتطتیت ؾٕ ٚ ْٛالظْ ضٕطزٖ پطٚضش فىطی  ٚتمٛیت
استؿسازٞای ظٖ ٔ ٚطز ،تاظ تطای جٙس ظٖ ت ٝؾّت ٘ػاْ ٔطز ساالضی أىاٖ تحػیُ  ٚپطٚضش تٛا٘اییٞای شٚق وٓ
تٛز ٚ ٜضٚی ٕٞیٗ اغُ تؿساز ٌٛیٙسٌاٖ  ٚؾّٕاء ظٖ ایطاٖ زض تطاتط ذیُ ؾػیٓ ٔطزاٖ و ٝزض ایٗ ضاٌ ٜاْ ٟ٘از ٜا٘س؛ ٘اچیع
ٔیٕ٘ایس  ٚپطٚیٗ زض ایٗ حس ذٛز ٔٙحػط ت ٝفطز است.
ضٔع تٛفیك ایٗ اضظضٕٙس ظٖ فط ٚ ًٙٞازب فاضسی ،ؾال ٜٚتط استؿساز شاتی؛ ٔؿجع ٜتطتیت  ٚتٛج ٝپسض ٘أٛض اٚست وٝ
ؾّی ضغٓ ٔحطٔٚیت ظٖ ایطا٘ی اظ أىا٘ات تحػیُ  ٚفمساٖ ٔساضس زذتطا٘ ،ٝذٛز ت ٝتطتیت إٞ ٚت ٌٕاضت  ٚزذتط تا
استؿساز  ٚتا سطٔایٔ ٝؿٛٙی ذٛز ضا تٔ ٝمأی و ٝزض ذٛضز ا ٚتٛز ضسا٘یس.

پسض پطٚیٗ ٔیطظا یٛسف اؾتػأی (اؾتػاْ إِّه) پسط ٔیطظا اتطاٞیٓ ذاٖ ٔستٛفی ّٔمة ت ٝاؾتػاْ إِّه اظ اٞاِی
آضتیاٖ تٛز و ٝزض جٛا٘ی ت ٝسٕت استیفای آشضتایجاٖ ت ٝتثطیع ضفت  ٚتا پایاٖ ؾٕط زض ٕٞاٖ ضٟط ظیست.
یٛسف اؾتػاْ إِّه زض ٞ 1291ـ.ق زض تثطیع ت ٝز٘یا آٔس .ازب ؾطب  ٚفم ٚ ٝاغٙٔ ٚ َٛطك  ٚوالْ  ٚحىٕت لسیٓ ٚ
ظتاٖٞای تطوی  ٚفطا٘س ٝضا زض تثطیع آٔٛذت  ٚزض ِغت ؾطب احاط ٝوأُ یافتٛٙٞ .ظ تیست ساَ اظ ؾٕطش ٘طفت ٝتٛز
و ٝوتاب (لالئس االزب فی ضطح اطٛاق اِصٞة) ضا و ٝضساِ ٝای تٛز زض ضطح یه غس ٔماْ اظ ٔمأات ٔحٕٛز تٗ ؾٕط
اِعٔرططی زض ٘ػایح  ٚحىٓ ٛٔ ٚاؾع ٔ ٚىاضْ اذالق ت ٝظتاٖ ؾطتی ٘ٛضت و ٝت ٝظٚزی جعء وتابٞای زضسی ٔػطیاٖ
لطاض ٌطفت .چٙسی تؿس وتاب (ثٛض ٠اِٟٙس یا إِطا ٠اِػاتط )ٜا٘ ٚیع ٔٛضز تحسیٗ ازتای ساحُ ٘یُ لطاض ٌطفت .
وتاب (تطتیت ٘سٛاٖ) ا ٚو ٝتطجٕ( ٝتحطیط إِطا )٠لاسٓ أیٗ ٔػطی تٛز ت ٝساَ ٞ 1318ـ.ق ا٘تطاض یافت و ٝزض آٖ
ضٚظٌاض تؿػة ؾاْ  ٚتی ذثطی ؾٕ ْٛاظ إٞیت پطٚضش تا٘ٛاٖ زض جأؿ ٝایطا٘ی ضخ ٔیٕ٘ٛز.
اؾتػاْ إِّه اظ پیص لسٔاٖ ضاستیٗ تجسز ازتی زض ایطاٖ  ٚت ٝحك اظ پیطٛایاٖ تح٘ َٛثط فاضسی است .چ ٝا ٚتا تطجٕٝ
ضاٞىاضٞای ٘ٛیسٙسٌاٖ تعضي جٟاٖ ،زض پطٚضش استؿسازٞای جٛا٘اٖ٘ ،مص تسعا زاضت .ا ٚؾال ٜٚتط تطجٕ ٝتیص اظ 17
جّس وتاب زض تٟاض ٞ 1328ـ.ق ٔجٕٛؾ ٝازتی ٘فیس  ٚپطاضظضی ت٘ ٝاْ (تٟاض) ٔٙتطط وطز و ٝطی ا٘تطاض  24ضٕاض ٜزض زٚ
٘ٛتت تٛا٘ست ٔطاِة سٛزٔٙس ؾّٕی -ازتی -اذاللی -تاضیری -التػازی  ٚفٔ ٖٛٙتٛٙؼ ضا ت ٝضٚضی ٘یى ٚ ٛضٚضی
ٔطّٛب ؾطض ٝوٙس.

ضذطٙس ٜاؾتػأی ٔطٟٛض ت ٝپطٚیٗ اؾتػأی زض ضٚظ  25اسفٙس ساَ  1285ضٕسی زض تثطیع تِٛس یافت  ٚاظ اتتسا ظیط ٘ػط
پسض ت ٝضضس پطزاذت.

زض وٛزوی تا پسض ت ٝتٟطاٖ آٔس .ازتیات فاضسی  ٚازتیات ؾطب ضا ٘عز ٚی لطاض ٌطفت  ٚاظ ٔحضط اضتاب فضُ  ٚزا٘ص وٝ
زض ذا٘ ٝپسضش ٌطز ٔیآٔس٘س تٟطٜٞا یافت ٕٛٞ ٚاض ٜآ٘اٖ ضا اظ لطیح ٝسطضاض  ٚاستؿساز ذاضقاِؿاز ٜذٛیص زچاض حیطت
ٔیساذت .زض ٞطت ساٍِی ت ٝضؿط ٌفتٗ پطزاذت ٔ ٚرػٛغاً تا ت٘ ٝػٓ وطیسٖ لطؿات ظیثا ِ ٚطیف و ٝپسضش اظ
وتة ذاضجی (فطٍ٘ی -تطوی  ٚؾطتی) تطجٕٔ ٝیوطز طثؽ آظٔائی ٔیٕ٘ٛز  ٚت ٝپطٚضش شٚق ٔیپطزاذت.
زض تیط ٔا ٜساَ  1303ضٕسی تطاتط تا ٔأ 1924 ٜیالزی زٚضٔ ٜسضس ٝزذتطا٘ ٝآٔطیىایی ضا و ٝت ٝسطپطستی ذا٘ٓ ٔیس
ضِٛط زض ایطاٖ ازاضٔ ٜیضس تا ٔٛفمیت ت ٝپایاٖ تطز  ٚزض جطٗ فطاغت اظ تحػیُ ذطات ٝای تا ؾٛٙاٖ ” ظٖ  ٚتاضید” ایطاز
وطز.
ا ٚزض ایٗ ذطات ٝاظ غّٓ ٔطز ت ٝضطیه ظ٘سٌی ذٛیص و ٝسٟیٓ غٓ  ٚضازی اٚست سرٗ ٔیٌفت .ذا٘ٓ ٔیس ضِٛط،
ضئیس ٔسضس ٝأطیىایی زذتطاٖ ذاططات ذٛز ضا اظ تحػیُ  ٚتسضیس پطٚیٗ زض آٖ ٔسضس ٝچٙیٗ تیاٖ ٔیوٙس.
“پطٚیٗ ،اٌط چ ٝزض ٕٞاٖ اٚاٖ تحػیُ زض ٔسضس ٝآٔطیىایی ٘یع ٔؿّٔٛات فطاٚاٖ زاضت ،أا تٛاضؽ شاتیص ت ٝحسی تٛز
و ٝت ٝفطا ٌطفتٗ ٔطّة ٛٔ ٚضٛؼ تاظ ٜای و ٝزض زستطس ذٛز ٔییافت ضٛق ٚافط اغٟاض ٔیٕ٘ٛز”.

ذا٘ٓ سطٚض ٟٔىأٔ ٝحػع اظ زٚستاٖ ٘عزیه پطٚیٗ وٌٛ ٝیا تیص اظ زٚاظز ٜساَ تا ٔ ٓٞطاٚزٔ ٚ ٜىاتث ٝزاضتٙس ا ٚضا
پان طیٙت ،پان ؾمیس ،ٜپان زأٗ ،ذٛش ذ ،ٛذٛش ضفتاض ،زض ٔماْ زٚستی ٔتٛاضؽ  ٚزض ططیك حمیمت ٔ ٚحثت پایساض
تٛغیف ٔیوٙس.
پطٚیٗ زض تٕاْ سفطٞایی و ٝتا پسضش زض زاذُ  ٚذاضج ایطاٖ ٔیٕ٘ٛز ضطوت ٔیوطز  ٚتا سیط  ٚسیاحت تٌ ٝستطش زیس
 ٚاطالؾات  ٚوسة تجاضب تاظٔ ٜیپطزاذت.
ایٗ ضاؾط آظاز ،ٜپیطٟٙاز ٚضٚز ت ٝزضتاض ضا تا تّٙس ٘ػطی ٘پصیطفت ٔ ٚساَ ٚظاضت ٔؿاضف ایطاٖ ضا ضز وطز.
پطٚیٗ زض ٘ٛظز ٜتیط ٔا 1313 ٜتا پسط ؾٕٛی ذٛز اظزٚاج وطز  ٚچٟاض ٔا ٜپس اظ ؾمس اظزٚاج ت ٝوطٔا٘طا ٜت ٝذا٘ ٝضٞٛط
ضفت.
ضٞٛط پطٚیٗ اظ افسطاٖ ضٟطتا٘ی ٍٙٞ ٚاْ ٚغّت تا ا ٚضئیس ضٟطتا٘ی زض وطٔا٘طا ٜتٛز .اذالق ٘ػأی ا ٚتا ضٚح ِطیف ٚ
آظاز ٜپطٚیٗ ٔغایطت زاضت .ا ٚو ٝزض ذا٘ ٝای سطضاض اظ ٔػاٞط ٔؿٛٙی  ٚازتی  ٚت ٝزٚض اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛآِٛزٌی پطٚضش یافتٝ
تٛز پس اظ اظزٚاج ٘اٌٟاٖ ت ٝذا٘ ٝای ٚاضز ضس و ٝیه زْ اظ تساط ؾیص ٛ٘ ٚش ذاِی ٘ثٛز  ٚطثیؿی است ٍٕٞأی ایٗ
ز ٚطثؽ ٔراِف ٕ٘یتٛا٘ست زیطی تپایس  ٚسطا٘جاْ ایٗ اظزٚاج ٘ا ٍٖٕٛٞت ٝجسایی وطیس  ٚپطٚیٗ پس اظ زٔ ٚا٘ ٚ ٜیٓ
الأت زض ذا٘ ٝضٞٛط تا ٌصضتٗ اظ واتیٗ طالق ٌطفت.
تا ایٗ  ٕٝٞا ٚتّری ضىست ضا تا ذ٘ٛسطزی ٔ ٚتا٘ت ضٍفت آٚضی تحُٕ وطز  ٚتا پایاٖ ؾٕط اظ آٖ سرٙی تط ظتاٖ
٘یاٚضز  ٚضىایتی ٕ٘ٛٙز.

تؿس اظ آٖ ٚالؿ ٝتأثیطاٍ٘یع پطٚیٗ ٔستی زض وتاترا٘ ٝزا٘طسطای ؾاِی تٟطاٖ سٕت وتاتساضی زاضت  ٚت ٝواض سطٚزٖ اضؿاض
٘اب ذٛز ٘یع ازأٔ ٝیزاز .تا ایٙى ٝزست اجُ ا ٚضا زض  34ساٍِی اظ جأؿ ٝازتی ٌطفت زض حاِی و ٝتؿس اظ آٖ ساِٟا
ٔیتٛا٘ست ؾاِی تطیٗ پسیسٜٞای شٚلی  ٚفىطی ا٘سا٘ی ضا ت ٝازتیات پاضسی اضٔغاٖ ٕ٘ایس .تٞ ٝطحاَ زض ضة 16
فطٚضزیٗ ساَ  1320ذٛضضیسی ت ٝتیٕاضی حػث ٝزض تٟطاٖ ظ٘سٌی ضا تسضٚز ٌفت  ٚپیىط ا ٚضا ت ٝلٓ تطز٘س  ٚزض جٛاض لثط
پسض زا٘طٕٙسش زض ٔمثط ٜذا٘ٛازٌی تران سپطز٘س.
زض تٟطاٖ ٚ ٚالیات ،ازتا  ٚضؿطا اظ ظٖ ٔ ٚطز اضؿاض ٔ ٚماالتی زض جطایس ٘طط ٔ ٚجاِس یازتٛزی تطای ا ٚتطپا وطز٘س.
زض ساَ  1314چاج ا َٚزیٛاٖ پطٚیٗ اؾتػأی ،ضاؾط ٜتٛا٘ای ایطاٖ ،تٕٞ ٝت پسض ازیة ٌ ٚطإ٘ای ٝاش ا٘تطاض یافت ٚ
ز٘یای فاضسی ظتاٖ اظ غٟٛض تّثُ زاستا٘سطای زیٍطی زض ٌّعاض پط ططاٚت  ٚغفای ازب فاضسی آٌاٞی یافت  ٚاظ غٙچٝ
ٔؿطط شٚق  ٚطثؽ أ ٚحفٛظ ضس.
پطٚیٗ تطای سٔ ًٙعاض ذٛز ٘یع لطؿ ٝا٘سٞٚثاضی سطٚز ٜو ٓٞ ٝاو ٖٛٙتط ِٛح ٕ٘ایٙسٔ ٜطلسش حه ضس ٜاست.

ٚیژٌی سرٗ
ا ٚزض لػایسش پیط ٚسثه ٔتمسٔیٗ تٚ ٝیژ٘ ٜاغطذسط ٚاست  ٚاضؿاضش تیطتط ضأُ ٔضأیٗ اذاللی  ٚؾطفا٘ی
ٔیتاضس .پطٚیٗ ٔٛضٛؾات حىٕتی  ٚاذاللی ضا تا چٙاٖ ظتاٖ ساز ٚ ٜضیٛایی تیاٖ ٔیزاضز و ٝذٛا٘ٙس ٜضا اظ ٞط طثمٝ
تحت تاثیط لطاض ٔیزٞس .ا ٚزض لسضت والْ  ٚچیط ٜزستی تط غٙایؽ  ٚآزاب سرٛٙضی  ٓٞپایٝی ٌٛیٙسٌاٖ ٘أساض لطاض
زاضت ٚ ٝزض ایٗ ٔیاٖ تٙٔ ٝاغط ٜتٛج ٝذاظ زاضز  ٚایٗ ضیٜٛء ضا و ٝضیٜٛء ضاؾطاٖ ضٕاَ  ٚغطب ایطاٖ تٛز احیاء
ٔیٕ٘ایس .پطٚیٗ تحت تاثیط سؿسی  ٚحافع تٛز ٚ ٜاضؿاضش تطویثی است اظ ز ٚسثه ذطاسا٘ی  ٚسثه ؾطالی.
چاج ا َٚزیٛاٖ و ٝآضاست ٝت ٝزیثاچ ٝپط ٔغع ضاؾط  ٚاستاز سرٗ ضٙاس ّٔه اِطؿطای تٟاض  ٚحاٚی ٘تیج ٝتطضسی ٚ
تحمیك ا ٚزض تؿییٗ اضظش ازتی ٚ ٚیژٌیٞای سرٗ پطٚیٗ تٛز ضأُ تیص اظ یه غس  ٚپٙجا ٜلػیسٔ ٚ ٜثٛٙی زض ظٔاٖ
ضاؾط  ٚتا لطؿ ٝای زض ٔمسٔ ٝاظ ذٛز ا ٚتٙػیٓ ضس ٜتٛز .پطٚیٗ تا اؾتماز ضاسد ت ٝتأثیط پسض تعضٌٛاضش زض پطٚضش طثؿص،
زیٛاٖ ذٛز ضا ت ٝا ٚتمسیٓ ٔیوٙس.
لطیح ٝسطضاض  ٚاستؿساز ذاضقاِؿاز ٜپطٚیٗ زض ضؿط ٕٛٞاضٛٔ ٜجة حیطت فضال  ٚزا٘طٕٙسا٘ی تٛز و ٝتا پسضش ٔؿاضطت
زاضتٙس ،تٕٞ ٝیٗ جٟت تطذی تط ایٗ ٌٕاٖ تٛز٘س و ٝآٖ اضؿاض اظ ا٘ ٚیست.
پطٚیٗ اؾتػأی تی تطزیس تعضٌتطیٗ ضاؾط ظٖ ایطا٘ی است و ٝزض ط َٛتاضید ازتیات پاضسی غٟٛض ٕ٘ٛز ٜاست .اضؿاض ٚی
پیص اظ آ٘ى ٝت ٝغٛضت زیٛاٖ ٔٙتطط ضٛز زض ٔجّس زٔ ْٚجّ ٝتٟاض و ٝت ٝلّٓ پسضش ٔطح ْٛیٛسف اؾتػاْ إِّه ا٘تطاض
ٔییافت چاج ٔیضس ( 1302ـ  1300ذٛضضیسی) زیٛاٖ اضؿاض پطٚیٗ اؾتػأیو ٝضأُ  6500تیت اظ لػیسٔ ٚ ٜثٛٙی
 ٚلطؿ ٝاست تاو ٖٛٙچٙسیٗ تاض ت ٝچاج ضسیس ٜاست.

ٔمسٔ ٝزیٛاٖ ت ٝلّٓ ضازضٚاٖ استاز ٔحٕس تمی ّٔه اِطؿطای تٟاض است و ٝپیطأ ٖٛسثه اضؿاض پطٚیٗ ٚ ٚیژٌیٟای
اضؿاض اٛ٘ ٚضت ٝاست.

سرٗ آذط
ؾٕط پطٚیٗ تسیاض وٛتا ٜتٛز ،وٕتط ظ٘ی اظ ٔیاٖ سرٍٛٙیاٖ الثاِی ٕٞچ ٖٛپطٚیٗ زاضت و ٝزض زٚضا٘ی ایٗ چٙیٗ وٛتاٜ
ضٟطتی فطاٌیط زاضت ٝتاضس .پٙجا ٜساَ  ٚا٘سی است و ٝاظ زضٌصضت ایٗ ضاؾط ٜتٙاْ ٔیٌصضز ٍٕٞ ٚاٖ اضؿاض پطٚیٗ ضا
ٔیذٛا٘ٙس ٚ ٚی ضا ستایص ٔیوٙٙس  ٚتسیاضی اظ اتیات آٖ ت ٝغٛضت ضطب إِثُ ت ٝظتاٖ ذاظ  ٚؾاْ جاضی ٌطتٝ
است.
ضؿط پطٚیٗ ضیٛا ،ساز ٚ ٜزِٙطیٗ استٔ .ضٕٖٞٛای ٔتٛٙؼ پطٚیٗ ٔا٘ٙس تاـ پطٌیاٞی است و ٝت ٝضاستی ضٚح ضا ٘ٛاظش
ٔیزٞس .اذالق  ٕٝٞ ٚتؿاتیط ٔ ٚفاٞیٓ ظیثا  ٚؾازال٘ ٝآٖ چ ٖٛستاض ٜای تاتٙان تط زیٛاٖ پطٚیٗ ٔیزضذطس چٙا٘ى ٝاستاز
تٟاض زض ٔٛضز اضؿاض ٚی ٔیفطٔایٙس پطٚیٗ زض لػایس ذٛز پس اظ تیا٘ات حىیٕا٘ ٚ ٝؾاضفا٘ ٝضٚح ا٘ساٖ ضا ت ٝسٛی سؿی ٚ
ؾُٕ أیس ،حیات ،اغتٙاْ ٚلت ،وسة وٕإَٞ ،ت ،الساْ ٘یه ترتی  ٚفضیّت سٛق ٔیزٞسٚ .ی ایٗ لطؿ ٝضا تطای
سٔ ًٙعاض ذٛز سطٚز ٜاست.

ایٙى ٝذان سیٟص تاِیٗ است/اذتط چطخ ازب پطٚیٗ است
ٌط چ ٝجع تّری ظ ایاْ ٘سیسٞ/ط چ ٝذٛاٞی سرٙص ضیطیٗ است
غاحة آٖ ٌ ٕٝٞفتاض أطٚظ/سائُ فاتح ٚ ٝیاسیٗ است
زٚستاٖ ت ٝو ٝظ ٚی یاز وٙٙس/زَ تی زٚست زِی غٍٕیٗ است
ذان زض زیس ٜتسی جاٖ فطساست/س ًٙتط سی ٝٙتسی سٍٙیٗ است
تیٙس ایٗ تستط  ٚؾثطت ٌیطزٞ/ط و ٝضا چطٓ حمیمت تیٗ است
ٞط و ٝتاضی  ٚظ ٞط جا تطسی/آذطیٗ ٔٙعَ ٞستی ایٗ است
آزٔیٞط چ ٝتٛاٍ٘ط تاضس/چ ٖٛتسیٗ ٘مط ٝضسیس ٔسىیٗ است
ا٘سض آ٘جا و ٝلضا حّٕ ٝوٙس/چاض ٜتسّیٓ  ٚازب تٕىیٗ است
ظازٖ  ٚوطتٗ  ٚپٟٙاٖ وطزٖ/زٞط ضا ضسٓ  ٚض ٜزیطیٗ است
ذطْ آ٘ىس و ٝزض ایٗ ٔحٙت ٌا/ٜذاططی ضا سثة تسىیٗ است

