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 ٔتٙٛػي فىطي ظٔيٙٝ زاضاي تٛ٘س اسالٔي ٟ٘ضت
 زاضي زي6ٗ اظ ػجبضتٙس آٖ ػٙػط سٝ وٝ است
 ٔبِىي ٔصٞت ٚ زيسٌبٜ ثط ٔجتٙي وٝ تٛ٘س سٙتي
 ٚ اسالٔي -ضطلي اغالحي فطًٞٙ است،

 .رسيس ػمال٘ي فطًٞٙ

  اسالمي نهضت ظهور
 استؼٕبض سّغٝ ثب تٛ٘س، زض ظ٘سٌي وٝ ظٔب٘ي

 ضسٜ غطثعزٌي اسيط سيبست، ٚ التػبز ثط ذبضري
 زض ٕٞچٙبٖ وطٛض ايٗ زيٙي ٟ٘بزٞبي ثٛز،

 ٞيچ ٚ ثٛز ٔب٘سٜ ثبلي سٙتي ٞبي چبضچٛة
 حبغُ آٖ ٔحتٛاي زض ٘ٝ ٚ ازثيبت زض ٘ٝ پيططفتي،

 ذٛزضا تسضيس سٙتي ٔسيط ٕٞچٙبٖ فمٝ. ضس ٕ٘ي
 پطزاذت ٔي ٔطىالتي ٚ ٔسبئُ ثٝ ٚ پيٕٛز ٔي
 ٔطىالتي6 ٘ساضت ٚرٛز ٚالغ ػبِٓ زض اسبسب وٝ
  .٘جٛز ٔب ٔطىالت وٝ
 ثط استؼٕبض وٝ ٔسبئّي حُ ثطاي ضاٞي ٔٛرٛز فمٝ
 ضسٜ ثسَ ٔب ظ٘سٌي ٚالؼيبت ثٝ ٚ وطزٜ تحٕيُ ٔب

 اظ زيٗ رسايي ٚضغ ايٗ ٘تيزٝ. ٘ساضت ثٛز،
 ظزٌي غطة ثٝ ضٚ ظ٘سٌي حبِيىٝ زض. ثٛز ظ٘سٌي
 غطق ٚ تط غطق تبضيد زض ٘يع زيٗ ضفت، ٔي پيص

 ٔي زضس زيٙي ٔسضسٝ زض وٝ رٛا٘ي. ضس ٔي تط
 ثٛز تبضيري اي ٔٛظٜ اظ ثبظزيس ٔطغَٛ ٌٛيب ذٛا٘س،

 ٕ٘ي يبفتٝ آٖ زض ظ٘سٌي ثطاي ضاٞي چطاؽ ٞيچ ٚ
  .ضس

 ثٝ ضس، ٔي تسضيس ٔساضس آٖ زض وٝ اسالٔي
 ٔحيظ زض تٛا٘س ٔي چٍٛ٘ٝ وٝ زاز ٕ٘ي يبز رٛاٖ

 ٞبي زضس. وٙس ظ٘سٌي اسالٔي اش، ظزٜ غطة
 ٔساضس ثٝ وٝ وسب٘ي. ثٛز وٙٙسٜ ذستٝ زيٙي
 اٚ پسضش يب. ثٛز ٘بچبضي سط اظ پيٛستٙس، ٔي زيٙي
 ثطاي تٟٙب يب ثٛز، فطستبزٜ ٔسضسٝ ايٗ ضاثٝ

 زض ضغّي، وطزٖ پب ٚ زست يب ٚ اي حطفٝ يبزٌيطي
 آٔٛظي، ػّٓ ٚ فٟٓ ثطاي ٘ٝ ثٛز، ضسٜ ٔطغَٛ آ٘زب
  .ثٛز٘س فميط ٚ ضٚستبيي عالة، اظ ثسيبضي وٝ چطا

 ٞطچٙس. ثٛز ٌٛ٘ٝ ايٗ «اِعيتٛ٘ٝ» زا٘طٍبٜ ٚضغ
 ٞبيي تالش يبضا٘ص ٚ «ػبضٛض عبٞطثٗ ضيد»

 ايٗ زض آٔٛظضي ٘ظبْ تب وطز٘س اي ٌستطزٜ
 چبضچٛثي پيططفت ايٗ ٚ وٙس پيططفتي زا٘طٍبٜ

 ثٛز ٘بزض اي تزطثٝ أط ايٗ أب. ٌطزز ٘ٛسبظي ثطاي
 تٛ٘س ضس، ٔي حٕبيت ٚ يبفت ٔي استٕطاض اٌط وٝ

 ٘ٛسبظي ثٝ أطٚظ ٚ زاضت ايٗ اظ غيط سط٘ٛضتي
 ٚ اسالٔي چبضچٛثي زض ٘ٛسبظي اِجتٝ ضسيس، ٔي

  .ػطثي
 تٛ٘س، زض اٚ رب٘طيٗ ٚ فطا٘سٝ استؼٕبض ذٛاست

 تٛ٘س تب ثٛز عطح آٖ وطزٖ سبلظ اِسستٛض، حعة
 فطا٘سٝ ثٝ ذٛز، ػطثيت ٚ اسالْ وطزٖ لطثب٘ي ثب

 زض ٘ٛسبظي عطح وطزٖ سبلظ ٔؼتمسْ ٔٗ. ثپيٛ٘سز
 ٔحطٔب٘ٝ ثٙس تطيٗ ٟٔٓ اسالٔي،-غطثي چبضچٛة

 وٝ) ثٛز فطا٘سٝ اظ تٛ٘س استمالَ ٔؼبّٔٝ زض
 (سبذت لب٘غ تٛ٘س استمالَ ثٝ ضا فطا٘سٝ

 ٔحػَٛ تٛ٘س ٔؼبغط اسالٔي ٟ٘ضت ضٚ ايٗ اظ
 ٞيچ زيٙي، زا٘طٍبٜ ايٗ ٚ ٘يست اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ

 اسالٔي ٟ٘ضت تأسيس زض شوطي لبثُ ٘مص
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 تبحسٚز تٛ٘س اسالٔي ٟ٘ضت. است ٘ساضتٝ
 زض ٌطايب٘ٝ اغالح ٞبي ا٘سيطٝ تأحيط ثبظتبة ظيبزي
 ٚ تؼّيٓ سيط ٚ سجه أتساز ٘ٝ ٚ ثٛز ػطثي ضطق

  .اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ زض ربضي ٞبي آٔٛظش
 ٘ٛسبظي ثطاي فطاٚا٘ي ٞبي تالش لطٖ، آغبظ اظ

 ٔحٕس» ضيد. ٌطفت ا٘زبْ اِعيتٛ٘ٝ زيٙي زا٘طٍبٜ
 ثب ثبظزيس، زا٘طٍبٜ ايٗ اظ 1501 سبَ زض «ػجسٜ
. وطز تطٛيك ٘ٛسبظي ثٝ ضا آٟ٘ب ٚ زيساض، آٖ ضيٛخ

 ػطثي ظثبٖ ثٝ ضا رسيس ػّْٛ وٝ ذٛاست آٟ٘ب اظ اٚ
 ٟٕٔي ٞبي ٌطٜٚ. وٙٙس تسضيس زا٘طٍبٜ ايٗ زض
 ضيد سطپطستي ثٝ اغالح، ثطاي ٘يع
 ٚ اِتحطيط» تفسيط غبحت «ػبضٛض ٔحٕسعبٞطثٗ»

 «اسالْ زض ارتٕبػي ٘ظبْ اغَٛ» وتبة ٚ «اِتٙٛيط
 ٚ زاز پبيبٖ عطح ايٗ ثٝ فطا٘سٝ أب. ضس ايزبز
  .زاز تغييط ضا آٖ رب٘جٝ ٕٞٝ اسالٔي ٘ٛسبظي ٔسيط
 حىٛٔت سبظي فطا٘سٛي عطيك اظ فطا٘سٝ زِٚت

 ٔٛاظي) فطا٘سٛي آٔٛظضي ٔؤسسبت ايزبز تٛ٘س،
 فبضؽ ثٝ وّيسي ٞبي پست سپطزٖ ٚ( اِعيتٛ٘ٝ ثب

 ضا زيٙي ٘ٛسبظي ٔؤسسبت، ايٗ اِتحػيالٖ
 وٝ ثٛز ٌٛ٘ٝ ايٗ ٚ ضا٘س حبضيٝ ثٝ وطزٜ، ٔحبغطٜ

 فطا٘سٝ. ضس ظزٌي غطة اسيط تٛ٘س زض ظ٘سٌي
 ٚ ظ٘سٌي وٝ وطز تطثيت تٛ٘س زض ضا ٘سّي

 ظزٌي غطة سٛي ثٝ ضا ٔطزْ فطًٞٙ ٚ حىٛٔت
 ثٝ سط اِعيتٛ٘ٝ زيٙي زا٘طٍبٜ وٝ زضحبِي ثطا٘س،
  .زاضت ضطق سٛي

 اِعيتٛ٘ٝ ٌصاضت، تٛ٘س ثٝ پب فطا٘سٝ وٝ ظٔب٘ي اظ
 آٖ اِتحػيالٖ فبضؽ وٝ ربيي تب ضفت، ظٚاَ ثٝ ضٚ

 ظيطا يبفتٙس ٕ٘ي تٛ٘س زض ذٛز ثطاي ضغّي ٞيچ
 ٔي ازاضٜ فطا٘سٝ ظثبٖ ثٝ والً ٞب تٛ٘سي ظ٘سٌي

 اِعيتٛ٘ٝ اِتحػيالٖ فبضؽ اظ وساْ ٞط ضٚ ايٗ اظ. ضس
 ػطثي وطٛضٞبي ثٝ زاضت، تحػيُ ازأٝ لػس وٝ

 زضسي ٞبي ثط٘بٔٝ ٕٞبٖ. وطز ٔي ٟٔبرطت ضطق
 زض ضس، ٔي تسضيس فطا٘سٛي ٔساضس زض وٝ

 زض اغالحبت وٝ آٖ اظ پس ٘يع اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ
 وٝ تفبٚت ايٗ ثب ضس، تسضيس ٌطفت، غٛضت آٖ
 ٚ فطا٘سٝ ظثبٖ ثٝ فطا٘سٛي، ٔساضس زض زضٚس ايٗ
 ٌٛ٘ٝ ثٝ ضس، ٔي زازٜ آٔٛظش غطثي چبضچٛة زض
 غبحت ٔساضس ايٗ اِتحػيالٖ فبضؽ وٝ اي

 ثٝ ٘سجت غطثي، ٔٙتٟي ضبُٔ، ٚ ربٔغ زيسٌبٞي
  .ضس٘س ٔي تبضيد ٚ تٕسٖ ٚ ظ٘سٌي

 ثٝ اِعيتٛ٘ٝ، زا٘طٍبٜ زض زضٚس ٕٞيٗ ٔمبثُ، زض
 وٝ آٖ ثسٖٚ ٔٙتٟي ضس، ٔي تسضيس ػطثي ظثبٖ

 ثبضس ٌطفتٝ لطاض اسالٔي چبضچٛة زض وبفي لسض ثٝ
 ٕٞچٙبٖ وٝ فطٍٞٙي ٔيبٖ آٖ اِتحػيُ فبضؽ ٚ

 آٖ اظ وبٔالً وٝ ٔسضٖ فطًٞٙ ٚ ثٛز، ٔب٘سٜ ػمت
 اغّي ٔأٔٛضيت ضٚ ايٗ اظ. ضس٘س سطٌطزاٖ ثطيسٜ،

 ايٗ ثٝ. ضس ضىبف ايٗ وطزٖ پط اسالٔي، ٟ٘ضت
 چبضچٛة زض ضا آٖ ٚ ثيبٔٛظز ضا رسيس ػّْٛ وٝ ٔؼٙب

 زض فطز وٝ ٚلتي ٘تيزٝ زض تب زضآٚضز؛ اسالٔي
 ضٛز، ٔي تطثيت ضٚظآٔسي اسالٔي ٟ٘ضت چٙيٗ

 زاضتٝ اسالٔي ربٔؼٝ اظ ٔؼبغط ٚ رسيس تػٛضي
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 اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ اِتحػيُ فبضؽ وٝ زضحبِي. ثبضس
 وٝ آ٘چٝ رع ٘ساضز، اسالٔي ربٔؼٝ اظ تػٛضي ٞيچ

. است ضٙيسٜ ٚ ذٛا٘سٜ سٙتي اسالٔي رٛأغ زضثبضٜ
 حىٛٔت ٔفْٟٛ اظ زضوي ٞيچ تٟٙب ٘ٝ فطزي چٙيٗ

 حىٛٔت ثب ضٚاثغص ٚ آٖ ٟ٘بزٞبي ٚ اسالٔي
 ثطاي ربيٍبٞي ٞيچ ثّىٝ ٘ساضز، ٔؼبغط غطثي ٞبي
 چٙبٖ. ٘يست لبئُ ازثيبت ٚ ٌطايي وخطت ٞٙط، ظٖ،
 ٚ غطة ثٝ ٘سجت اسالْ زيسٌبٜ اظ زضوي ٞيچ وٝ

 ٚ ٞب اضظش ٚ ظ٘سٌي ٘ظبْ ٚ آٖ ٞبي فّسفٝ
 ٘يع ضا اسالْ فّسفي زيسٌبٜ ٚ ٘ساضز، آٖ ٞٙطٞبي

 ٕ٘ي إُِّ ثيٗ ضٚاثظ ٚ ظ٘سٌي ٚ ا٘سبٖ ثٝ ٘سجت
  .ضٙبسس

 ظ٘سٌي. ثٛز سطزضٌٓ اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ زا٘طزٛي
 زض ضا ػّْٛ ٚ ثٛز غطثي چبضچٛة زض اش ارتٕبػي
 اضائٝ اظ ٘بتٛاٖ وٝ ٌطفت فطأي ػطثي چبضچٛة

. ثٛز تٛ٘س ظزٜ غطة ربٔؼٝ ثطاي ربيٍعيٗ افمي
 ظ٘سٌي اٍِٛي رصة عجيؼي، عٛض ثٝ ضٚ ايٗ اظ

 ضا پيطأٛ٘ص ظ٘سٌي ٕٞٝ ٚ اٚ وٝ ضس ٔي غطثي
 ٔي ظ٘سٌي ظزٌي غطة زضحبِت ِصا. ثٛز فطاٌطفتٝ

 ضا اِعيتٛ٘ٝ زيٙي زا٘طزٛي سطذٛضزٌي، ايٗ ٚ وطز
 يب ٚ وطز ٔي ٔسضٖ ظ٘سٌي زض غطق وٛضوٛضا٘ٝ يب
  .وطب٘س ٔي ٔأيٛسب٘ٝ ػػيب٘ي سٛي ثٝ

 ايٗ ثٝ ٌفتٗ پبسد ثطاي تٛ٘س، اسالٔي ٟ٘ضت
 زضثبضٜ ٞبيي پطسص. ٌطفت ضىُ اسبسي سؤاالت

 ظ٘سٌي، ٘ظبْ ٚ زيٗ زضثبضٜ تبضيد، زضثبضٜ ٚرٛز،
 فّسغيٗ، ٔسئّٝ ٔسض٘يتٝ، ثٝ ٘سجت زيٗ زيسٌبٜ

 آيٙسٜ ٚ اسالْ زضثبضٜ غطة ٔٛضغ غطة، ثب ضاثغٝ
 آٔٛظضي ٘ظبْ زض وٝ ٔسبئّي ٚ غطة رٟبٖ

 ٟ٘ضت آ٘ىٝ اظ پس. ضس ٕ٘ي ٔغطح اِعيتٛ٘ٝ
 پّي تب وطز سؼي ثبظيبفت، ضا ذٛز تٛ٘س اسالٔي
 وٙس، ايزبز اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ ٚ ذٛز ٔيبٖ اضتجبعي

 ٔؼبغط ظ٘سٌي ٚ زا٘طٍبٜ ايٗ ٔيبٖ ،«ثٛضليجٝ» وٝ
 زض اسالٔي ٟ٘ضت. ثٛز وطزٜ ايزبز ػٕيك ضىبفي
 ثٛز احيب ثطاي اي ظٔيٙٝ ز٘جبَ ثٝ اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ

  .ثسٚا٘س ضيطٝ تٛ٘س ذبن زض ثتٛا٘س تب
 ثٝ. ثٛز ٔيالزي 40 زٞٝ ثٝ ٔطثٛط ٞب اتفبق ايٗ
 «ػبضٛض اثٗ» اظ وٝ وتبثي اِٚيٗ وٝ آٚضْ ٔي يبز

( ثٛز ٔؼبغط تٛ٘س زض اسالٔي فطًٞٙ ٕ٘بز وٝ)
 يه حتي آٖ اظ پيص. ثٛز زٞٝ ٕٞيٗ زض ذٛا٘سْ،

 وتبة زض. ثٛزْ ٘رٛا٘سٜ ٞٓ تٛ٘سي اسالٔي وتبة
 «إِٕبِه احٛاَ ٔؼطفٝ في إِسبِه الْٛ»

. ضس ٔي يبفت ٌطايي اغالح ا٘سيطٝ اظ ثصضٞبيي
 ثٛزْ، وطزٜ ٔغبِؼٝ وٝ اسالٔي وتت آٖ اظ پيص

 ايٗ. ثٛز ػطة رٟبٖ ضطق ٞبي وتبة اظ ٍٕٞي
 أب. ٌطٛز اسالْ سٛي ثٝ ٔطا ضاٜ وٝ ثٛز ٞب وتبة

 ٘ٛسبظي تزطثٝ اظ ٚ تٛ٘س ثٛٔي اسالْ اظ ٔٗ
  .ٔب٘سْ رسا تٛ٘س اغيُ

  اسالمي نهضت خصوصيات
 ٔتٙٛػي فىطي ظٔيٙٝ زاضاي تٛ٘س اسالٔي ٟ٘ضت

 زاضي زي6ٗ اظ ػجبضتٙس آٖ ػٙػط سٝ وٝ است
 ٔبِىي ٔصٞت ٚ زيسٌبٜ ثط ٔجتٙي وٝ تٛ٘س سٙتي
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 ٚ اسالٔي -ضطلي اغالحي فطًٞٙ است،
  .رسيس ػمال٘ي فطًٞٙ

 پصيطفت، ٔي غٛضت تٛ٘س زض وٝ ٘ٛسبظي آٖ
 زض ٔب أب. سبذت ٔتأحط ضا تٛ٘س ربٔؼٝ تطزيس ثسٖٚ

 زض.( 1535ْ -1525» زػٛتٕبٖ اظ ٔطحّٝ آٖ
 ثٛضليجٝ ٘في يب ظٔبٖ، آٖ رب٘جٝ ٕٞٝ ٘في ٔٛضغ
 زض سٙتي زاضي زيٗ ٘في عٛض ٕٞيٗ ٚ ثٛزيٓ،

 تبظٌي ثٝ وٝ ضطلي ٌطايب٘ٝ اغالح زاضي زيٗ ثطاثط
 ثب ِصا. ثٛزيٓ وطزٜ ٚاضز تٛ٘س ربٔؼٝ ثٝ ضا آٖ

 ٘رجٍبٖ ثب6 ثٛزيٓ زضٌيط آٖ اثؼبز ٕٞٝ زض ربٔؼٝ
 ثٝ وٝ ٞب ٔبضوسيست آٟ٘ب ضأس زض ٚ ظزٜ غطة

 ربٔؼٝ زض ٕٞچٙيٗ. ثٛز٘س تط ظزٜ غطة ٘ظطٔبٖ
. ثٛزيٓ زضٌيط اِعيتٛ٘ٝ زا٘طٍبٜ ضيٛخ ثب ٘يع سٙتي

 ٔسيط زٚ ايٗ اظ يىي ثٝ ٘بچبض ٞب زضٌيطي ايٗ
 ضسيٓ، ٔي ضا٘سٜ حبضيٝ ثٝ ثبيس يب6 ضس ٔي ٔٙتٟي

 ايٗ ٚ. لجٛال٘سيٓ ٔي آٟ٘ب ثٝ ضا ػمبيسٔبٖ ٕٞٝ يب
 وٝ است تط سطسرت آٖ اظ ربٔؼٝ. ٘جٛز ٕٔىٗ
 ٚ ٘طْ ٘ٛضسيسٜ وباليي پصيطش ثطاي ضا آٖ ثتٛاٖ

  .وطز ٔزبة
 ٚ ضز ٚ پصيطش اظ اي ٔزٕٛػٝ ضس، حبغُ آ٘چٝ

 زض وٝ ثٛز تٕبْ ٘يٕٝ ضسٖ رٛض ٚ رفت ٘ٛػي يب
 ٘مس رٙجص تأسيس ثٝ ٔٙزط. ْ 30 زٞٝ پبيبٖ

 ذػٛظ ثٝ ضس، غطثي -ضطلي تفىطات ثٝ ٘سجت
 ا٘سيطٝ اظ ثرطي آٖ ٚ لغت سيس ا٘سيطٝ ثٝ ٘سجت

 آٖ اظ رسايي ٚ ربٔؼٝ ربّٞيت ٔٛضٛع ثٝ وٝ ٚي
 اسالْ اِٚيٝ) رٕبػت ايٙىٝ ٚ زاضت اذتػبظ

 ثي ربٔؼٝ ثميٝ ٚ است اسالٔي أت ٕٞبٖ( ٌطايبٖ
 ربٔؼٝ اظ ٔطوعي ٞستٝ ايٗ ثبيس ٚ. ٞستٙس زيٗ

 ربٔؼٝ وُ تب يبثس، تٛسؼٝ ربٔؼٝ وُ ثٝ ٔؤٔٙبٖ
 أت ٔطَٕٛ تب ثپيٛ٘س٘س آٖ ثٝ ٚ آٚض٘س ايٕبٖ

  .ضٛ٘س رسيس چٟبضچٛة ايٗ زض اسالٔي
 ٌطٜٚ زض ضىبف ثٝ ٔٙزط ا٘تمبزي، رٙجص ايٗ

 اظ اي ٔزٕٛػٝ ٚ ضس تٛ٘س اسالٔي رٕبػت
 چپ» ٘بْ ثب ٚ ضس٘س ذبضد «اِزٕبػٝ» اظ اػضب

 اذٛاٖ سپس ٚ لغت سيس ٘مس ثٝ ضطٚع «اسالٔي
 وّي عٛض ثٝ سّفي تفىط ٞٓ ثؼس ٚ إِسّٕيٗ

 اغُ ثب ثطذٛضز ٚ ٔٛارٟٝ ثٝ ٟ٘بيت زض ٚ وطز٘س
 تفبٚت ضطٚضت ثبٚض ثٝ ٚ ضس٘س وطيسٜ اسالْ ٘ع
  .زضآٔس٘س ٘ػٛظ ايٗ ٔيبٖ ضسٖ لبئُ
 ضىبف ثٝ ٔٙزط ٘مسي حطوت ايٗ پيسايص چٙس ٞط
 رسَ ٚ ثحج ٚرٛز ايٗ ثب أب ضس، رٕبػت زض

 ثبظيبثي ثطاي زضٌطفت ضاثغٝ ايٗ زض وٝ ٞبيي
 ٔفيس رٙجص زض ٘مس ثؼسي احيبي ٚ رٕبػت آٌبٞي

 ا٘سيطٝ ايٗ ثب ٘مبزا٘ٝ تؼبزَ ٔٛرت ٚ ضس ٚالغ
 ٚ تٕبْ ٚ تبْ پصيطش ثطاثط زض ٘ٛضسيسٜ، ٞبي

 پب اسالٔي چپ ٔزٕٛػٝ أب. ٌطزيس آٖ ضبٌطزا٘ٝ
 سىٛالض ٔٛضغ ثٝ وٝ ربيي تب ٌصاضت فطاتط ايٗ اظ

 وٝ حسي ثٝ ضس، ٘عزيه ضطيؼت ثٝ ٘سجت ثٛضليجٝ
 ثرص ٞٙٛظ ٚرٛز، ايٗ ثب. يبفت ا٘غجبق آٖ ثب

 اغُ أط زضٟ٘بيت چٙس ٞط رٙجص، ايٗ ػٕسٜ
 زاضتٙس اغطاض أب پصيطفتٙس، ٔي ضا ٘مس ٚ تزسيس٘ظط

 تحت ٚ زيٙي ٘ع چٟبضچٛة زض ثبيس أط ايٗ وٝ
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 ٔسئّٝ ايٗ وٝ وسب٘ي أب. ثبضس اِٟي ٚحي اضطاف
 چيعي ٚ ضس٘س رسا رٙجص آٖ اظ ٘پصيطفتٙس ضا

 ضا ٞب آٖ غطثي سبظي ٔسضٖ رطيبٖ وٝ ٍ٘صضت
  .وطز رصة

 اسالٔي ا٘سيطٝ ثطاثط زض ٘مس، رٙجص ٔٗ، اػتمبز ثٝ
 تؼبزَ ػّٕيبت تسٟيُ ٔٛرت ضطق، اظ ٘ٛضسيسٜ

 افىبض آٖ، زض وٝ ضس تٛ٘س ٚالؼيبت ٚ اسالْ ٔيبٖ
 ٌٛ٘ٝ ثٝ. ثٛز ثطزاضتٝ ثّٙسي ٞبي ٌبْ غطثي ٔسضٖ

 ثٝ ضست ثب زاضي زيٗ اظ سجه ايٗ ٚلتي وٝ اي
 ٔجبحج زض ثبيس وٝ زضيبفت وطز، ثطذٛضز ربٔؼٝ سس

 ٌفت زيٍط، ٔؼٙبي ثٝ. وٙس ثبظا٘سيطي ذٛز فٟٓ ٚ
 ٚ اسالٔي ا٘سيطٝ اظ سجه ايٗ ٔيبٖ ٌٚٛيي

 وبالي ٟ٘بيت زض وٝ آٔس پسيس تٛ٘س ٚالؼيبت
 أب. وطز ٚازاض ثبظا٘سيطي ضطٚضت ثٝ ضا ٘ٛضسيسٜ

 ثٝ رٙجص وطزْ، اضبضٜ وٝ عٛض ٕٞبٖ آٖ، اظ پس
  .ضس تمسيٓ ضٚيىطز زٚ

 ٘ع ثطاي اػّي ٔطرؼيت ثٝ ٔؼتمس غبِت ضٚيىطز
 ٔي ضا تٛ٘سي ٘ٛسبظي ضٚ ايٗ اظ ٚ ثٛز اسالٔي
 اسالٔي، ٘ع وٝ چٟبضچٛثي زض ٔٙتٟي پصيطفت،

 ٘ع اٌط ظيطا. پصيطز ٔي استجساز ٚ تحٕيُ ثسٖٚ
 ظٚاَ اظ ثؼس زيٍط ثٍصاضيٓ، سط پطت ضا اسالٔي

 ثبلي آٖ ثٝ تٕسه ثطاي چيعي چٟبضچٛة، ايٗ
  .ٔب٘س ٘رٛاٞس

 پيططفت وٝ ثٛز٘س ٌطٚٞي زْٚ، رطيبٖ ٕ٘بيٙسٜ أب
 اي، وٙٙسٜ ٔحسٚز ضبثغٝ ٞطٌٛ٘ٝ ثٝ تميس ثسٖٚ ضا

 رٙجص اظ ٌطٜٚ ايٗ ٟ٘بيت زض ٚ. ثٛز٘س پصيطفتٝ

 غبحت آٖ افطاز ثطذي ٚ ضفتٙس حبضيٝ ثٝ اسالٔي
 سىٛالضٞب وٙبض زض ثباليي حىٛٔتي ٞبي پست
 ثٝ وٝ تطثيت ٚظيط اِططفي، ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ. ضس٘س

 تٝ ٚ ضسٜ ضٙبذتٝ اسالٔي ٌعيٙٝ ػّيٝ زضٕٙي
 ظزٚزٜ آٔٛظضي ٞبي ضٚش زض ٘يع ضا تسيٗ ٔب٘سٜ
 اغّي ٞبي چٟطٜ اظ يىي ٚي، زيٙي ٔطبٚض ثٛز،
  .ثٛز غطثٍطا اسالٔي رطيبٖ ايٗ

  تونسي حل راه
 ٚالؼيبت ٚ ٘ٛضسيسٜ اسالٔي ا٘سيطٝ ٔيبٖ تؼبزَ

 ٘حٛي ثٝ وٝ ضس اي پسيسٜ ظٟٛض ٔٙزطثٝ تٛ٘س،
 ٚ اسالٔي ا٘سيطٝ تٛ٘سي ٔسَ ضا آٖ تٛاٖ ٔي

 ضسٖ لب٘غ اظ ٘بضي ايٗ ٚ ٘بٔيس، اسالٔي ٟ٘ضت
 حُ ضاٜ وٝ ايٗ ثط ٔجٙي ثٛز تٛ٘س ػٕٛٔي افىبض

 تٛ٘س ثّىٝ ٘يست، ٔٙبست تٛ٘س ثطاي ا٘مالثي
 تٛ٘س ٔحيظ ثب ثتٛا٘س وٝ است حّي ضاٜ ٘يبظٔٙس
 سبظز، ٔتحَٛ تسضيذ ثٝ ضا آٖ ٚ وٙس ثطلطاض تؼبزَ

  .وٙس ضٚ ٚ ظيط ضا اٚضبع وٝ ضاٞىبضي ٘ٝ
 ٚ 30 زٞٝ اٚاذط زض ثطػىس، وٝ ثٛز حبِي زض ايٗ

 ٚ زاذّي ػظيٓ حٛازث ثب ٔب. 40ْ زٞٝ اٚايُ
 تأحيط تحت ضا تٛ٘س وٝ ثٛزيٓ تؼبزَ زض ذبضري
 ٔب وٝ ايطاٖ ا٘مالة ٔب٘ٙس. زاز ٔي لطاض ضسيس
 ظٟٛض وٝ ذػٛظ ثٝ زاضتيٓ، آٖ ثب فطاٚا٘ي تؼبُٔ

 يه ثب ثٛز ضسٜ ٕٞعٔبٖ. ْ 30 زٞٝ اٚاذط زض آٖ
 ا٘تفبضٝ يؼٙي تٛ٘س، زض ٚالؼي سيبسي ثحطاٖ

  .1534ْ سبَ زض فمطا ٚ وبضٌطاٖ
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 زض وبضٌطي اتحبزيٝ وٝ ػٕٛٔي اػتػبة اظ پس
 رٙجص ايٗ ٚ ثٛز ا٘ساذتٝ ضاٜ ثٝ( يٙبيط) غٚئيٝ 22
 ٌستطزٜ تظبٞطات ذٛضز، ضىست تٛ٘س سطاسط زض
 ٘ظبْ ػّيٝ زا٘طزٛيبٖ ٚ فمطا وبضٌطاٖ، تٛسظ اي

 ثٝ اضتص ٚضٚز زستٛض حىٛٔت وٝ ضس ثطٌعاض حبوٓ
 تب 000 ٚ وطز غبزض ضا ٔطزْ تيطثبضاٖ ٚ ٞب ذيبثبٖ

  .ثبذتٙس ربٖ وٙٙسٌبٖ تظبٞطات اظ ٘فط 100

  نهضت پيشرفت عوامل
 زض ٚ ٟ٘ضت پيططفت زض وٝ ػبّٔي ٌفت تٛاٖ ٔي

 ٟ٘ضت ٚ فطًٞٙ تٛ٘سي ذبظ ٘ٛع ٌيطي ضىُ
 ٚ زضٌيطي اَٚ ّٚٞٝ زض ثٛز، سٟيٓ اسالٔي
 ٔيبٖ 1534 سبَ زض وٝ ثٛز ضسيسي ثطذٛضز
 ٔٙبظػٝ زْٚ ػبُٔ.ٌطفت زض زِٚت ٚ ٞب اتحبزيٝ

 ثٛز زا٘طٍبٜ زض چپ رطيبٖ ٚ اسالٔي رطيبٖ ٔيبٖ
 ٘عاع عَٛ زض اسالٔي رطيبٖ ضس ٔٛرت وٝ

 ضا ثسيبضي ٔسبئُ چپ رطيبٖ ثب ذٛز عٛال٘ي
 فطا تٛ٘س سغح زض ٚ رٟبٖ سغح زض ٔجبضظٜ زضثبضٜ
  .ثٍيطز
 ػبُٔ ٚ ثٛز ايطاٖ ا٘مالة ٚلٛع سْٛ، ػبُٔ

 اسالٔي ٟ٘ضت ارتٕبػي-سيبسي ا٘سيطٝ چٟبضْ،
 ػٍّٕطايب٘ٝ ا٘سيطٝ ذػٛظ ثٝ سٛزاٖ،

 ٌستطزٜ ٔطبضوت ٚ آٖ زض ٔٛرٛز( پطإٌبتيستي)
 رٟتي اظ. ربٔؼٝ ٚ ٟ٘ضت ٞبي فؼبِيت زض ظ٘بٖ
 زٞٝ اٚاسظ زض وٝ زٔٛوطاسي ِيجطاَ رطيبٖ زيٍط

 اٚد. 40ْ زٞٝ زض ٚ آٔس پسيس تٛ٘س زض. 30ْ
 ٚ اضتص ٘يطٚٞبي تٛسظ وٝ آٖ اظ پيص تب ٌطفت،

 سطوٛة 3/11/1543 زض ػّي ثٗ ضٞجطي ثٝ پّيس
 ٚ ثٛز تبحيطٌصاض تٛ٘س اسالٔي ٟ٘ضت زض ضٛ٘س،

 اتىبي ٚ ٘جي ثٗ ٔبِه ا٘سيطٝ تبحيط ٘جبيس ٕٞچٙيٗ
 ٞبي پسيسٜ تحّيُ ثطاي ذّسٚ٘ي اثٗ ضٚش ثٝ آٖ

  .ٌطفت ٘بزيسٜ ضا تٕس٘ي ٚ ارتٕبػي
  چپ رٙجص

 ٚاضز ٞب زا٘طٍبٜ زض وٝ ظٔب٘ي ٔب زا٘طزٛيبٖ
 وٝ زضيبفتٙس ضس٘س، ٞب ٔبضوسيست ثب ٔٙبظػٝ

 ثطاي ضا الظْ اثعاضٞبي ٚ است ذبِي زستطبٖ
 ٔبضوسيست وٝ حبِي زض. ٘ساض٘س اذتيبض زض ٔجبضظٜ

 آٖ تب ٔب زا٘طزٛيبٖ وٝ ثٛز٘س ٔسبئّي زضٌيط ٞب
 ٔسبئُ ٔخُ ثٛز٘س، ثيٍب٘ٝ ٞب آٖ ثب ٞٙٛظ ظٔبٖ

 ٞبي رٙجص ٚ أپطيبِيسٓ ٔيبٖ رٟب٘ي ٔٙبظػٝ
 زض عجمبتي ٔجبضظات ٔسبئُ ٚ رٟبٖ ثرص آظازي
  .1535ْ سبَ حٛازث ز٘جبَ ثٝ ربٔؼٝ،
 اسالٔي رطيبٖ ٌطفت، ثبال وبضٌطي ا٘تفبضٝ ٚلتي

 ٔي ذٛز اظ ظٔبٖ آٖ. ضس ٔٛارٝ اي ٌطٜ ثب
 حبِي زض ٌطفت ضىُ چٍٛ٘ٝ ا٘تفبضٝ ايٗ پطسيسيٓ

 آٖ زض ٔطبضوتي ٞيچ ٚ ثٛزيٓ غبفُ آٖ اظ ٔب وٝ
 آٖ زض ٘ساضتيٓ؟ ٞٓ ضا آٖ ا٘تظبض اسبسب ٚ ٘ساضتيٓ

 فمطا ٔسبِٝ ٚ ارتٕبػي ٔسبئُ ٔتٛرٝ وٝ ثٛز ظٔبٖ
 ٔيبٖ اػتمبزي ٔٙبظػٝ اظ غيط وٝ زضيبفتيٓ ٚ ضسيٓ

 ربٔؼٝ زض ٞٓ زيٍطي ٔٙبظػٝ اسالْ، ٚ ٔبضوسيسٓ
 ٔٙبظػٝ اظ آٖ إٞيت وٝ اي ٔٙبظػٝ. زاضز ٚرٛز
 ٔحطْٚ فمطاي ٔيبٖ زضٌيطي. ٘جٛز وٕتط اَٚ

 استخٕبضوٙٙسٜ الّيت ٌطٜٚ ٔيبٖ زض ٚ ضسٜ استخٕبض
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 حىٛٔت ذٛز ثّىٝ ثٛز٘س، پيٕبٖ ٞٓ حىٛٔت ثب وٝ
  .ثٛز٘س
 ثب ضس ٕٞعٔبٖ اسالٔي، ٟ٘ضت زض تحَٛ ايٗ

 زٞٝ اٚاذط زض ذٛاٞي زٔٛوطاسي رطيبٖ پيسايص
 ضسٜ ٔٙطؼت حبوٓ حعة اظ آٖ اػضبي وٝ. 30ْ

 چٙس وٝ ارتٕبػي ػساِت ٘ٝ آٟ٘ب ٔغبِؼٝ ٚ ثٛز٘س
 ضٞجطاٖ اظ. ثٛز ٔس٘ي ٞبي آظازي ٚ سيبسي غسايي

 ايٗ ثب ٔب. ثٛز «إِستيطي احٕس» رطيبٖ، ايٗ
 ثؼس ٔتٛرٝ ٚ وطزيٓ ثطلطاض اضتجبط ٘يع رطيبٖ

 زاضتٝ زٚثبضٜ آٖ اظ پس ٚ ضسيٓ ٔٙبظػٝ اظ زيٍطي
 ٔٛضز ضا ثٛزيٓ وطزٜ ٚاضز ضطق اظ وٝ فىطي ٞبي

  .زازيٓ لطاض ثبظا٘سيطي
 ٌطفتٝ سيسلغت ٞبي وتبة اظ وٝ آضايي ٚ افىبض
 ٚ ايٕبٖ ثبعُ، ٚ حك ٔيبٖ ٘عاع ثط ٔجتٙي ثٛزيٓ

 وٝ زضيبفتيٓ ٔب أب ثٛز، اسالْ ٚ ربّٞيت ٚ وفط
 ا٘سيطٝ وٝ زاضز ٘يع زيٍطي اثؼبز ٞب ٔٙبظػٝ
 ٘يبٔٛذتٝ ٔب ثٝ( ٔػط اظ ٚاضزاتي ا٘سيطٝ) ٔططلي

 تحت فمطاي ٔيبٖ ٔجبضظٜ ارتٕبػي ثؼس ٘ظيط. ثٛز
 ٔجبضظٜ ٕٞچٙيٗ ٚ استخٕبضوٙٙسٜ اغٙيبي ٚ استخٕبض
 ٞبي ّٔت ٚ إِّّي ثيٗ زاضي سطٔبيٝ ٔيبٖ رٟب٘ي

  .فميط
 ذٛاٞبٖ وٝ ٞبيي ّٔت ٔيبٖ ٔجبضظٜ عٛض ٕٞيٗ ٚ

 ثطاثط زض ٞستٙس، حىٛٔت زض ٔطبضوت ٚ آظازي
 ايٗ اظ. تٛتبِيتط ضٞجطاٖ ٚ حعثي ته ٞبي حىٛٔت

 وٝ فىطي اٍِٛٞبي زض تزسيس٘ظط ٚ ٘مس وٝ ثٛز رب
 تٟٙب ٚ ثٛز ضسٜ ٚاضز تٛ٘س ثٝ ٔػط ٚ پبوستبٖ اظ

 پس ايٗ اظ. ضس آغبظ ثٛز، اػتمبزي ثؼس يه زاضاي
 اثؼبز وطف غسز زض تٛ٘س اسالٔي ٟ٘ضت وٝ ثٛز

 سيبسي، ارتٕبػي، اثؼبز6 ثطآٔس اسالْ اظ زيٍطي
  .ٔجبضظٜ ا٘سب٘ي ٚ التػبزي

 وبضٌطي ا٘تفبضٝ چٟبضچٛة زض ٚ. 1541ْ سبَ زض
 پيسا ضا ذٛز ٔب ثٛز، ضسٜ آغبظ. 1534ْ سبَ اظ وٝ

 استٛاض اثؼبز ايٗ وطف ثٝ ٕ٘ٛزيٓ ضطٚع ٚ وطزيٓ
 ا٘سيطٝ وٝ لطآ٘ي ٘ع ٘ظيط اسالٔي، ٘ػٛظ زض

 ٕ٘ٗ اٖ ٘طيس 6ٚ »وطز احيب ضا آٖ( ضٜ)ذٕيٙي أبْ
 ٚ ائٕٝ ٘زؼّٟٓ ٚ االضؼ في استضؼفٛ اِصيٗ ػّي

 ثطاي وٝ رسيسي اغغالح «اِٛاضحيٗ ٘زؼّٟٓ
 اغغالح ضس، ٚاضز ٔب ٌفتٕبٖ ثٝ ثبض اِٚيٗ

 ضطٚع ٔب. ثٛز ٔستىجطيٗ ثطاثط زض ٔستضؼفيٗ
 ٚ فمطا يبضي ثط وٝ ٘جٛي احبزيج وطف ثٝ وطزيٓ

 ٚ ٔطفٟيٗ ػّيٝ ٔجبضظٜ ٚ ٔستضؼفيٗ
 زض ضا احبزيج ايٗ ٚ وطز ٔي تبويس استخٕبضوٙٙسٌبٖ

 وبز» چٖٛ احبزيخي. وطزيٓ ثطرستٝ ذٛز ٌفتٕبٖ
 ٔٗ اػٛشثه ا٘ي آِّٟ» ،«وفطا يىٖٛ اِفمطاٖ

 أتٙي ٚ ٔسىيٙب احيٙي آِّٟ» ،«اِفمط ٚ اِىفط
 يه تبسيس ثيب٘يٝ زض ضا ٔؼب٘ي ايٗ ٔب. «ٔسىيٙب
 زض( االسالٔي االتزبٜ ٟ٘ضت) سيبسي رٙجص

 وبُٔ اِتعاْ آٖ زض وٝ ٌٙزب٘سيٓ 1541 سبَ
 ثٝ رٙجص تؼٟس ٚ زٔٛوطاسي ا٘سيطٝ ثٝ ضا رٙجص

 ٔجبضظاتطبٖ زض وبضٌطاٖ اظ حٕبيت ٚ فمطا غف
 ثعضي رٟطي ايٗ. ضس اػالْ زاضي سطٔبيٝ ػّيٝ

 ثٛز، اسالٔي ٟ٘ضت ٚ اسالٔي ا٘سيطٝ سغح زض
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 يب ٔحٛ اسالٔي ا٘سيطٝ اظ وبٔال اثؼبز ايٗ وٝ چطا
 ارتٕبػي ثؼس وطزٖ ثطرستٝ ثطاي. ثٛز ضسٜ پٟٙبٖ
 ٘ظيط لغت، سيس لسيٕي ٞبي وتبة ثٝ اسالْ،

 سطٔبيٝ ٔيبٖ ٘عاع» وتبة ٚ «ارتٕبػي ػساِت»
 زض ٔسبئُ ايٗ أب. وطزيٓ ضرٛع «اسالْ ٚ زاضي
 ثطرستٝ چٙساٖ لغت سيس ٞبي وتبة زْٚ زٚضٜ
 ٘جي ثٗ ٔبِه ا٘سيطٝ سطاؽ ثٝ ضٚ ايٗ اظ ٚ ٘جٛز

  .ضفتيٓ
 چپي ثطاي ٚ ضس ٞب اتحبزيٝ ٚاضز اسالٔي رطيبٖ

 تطٛيك ثٝ وطزيٓ ضطٚع ٔب. ٌطت سبظ ٔطىُ ٞب
 ثب ٞب، اتحبزيٝ رٙجص ثٝ پيٛستٗ ثطاي اػضبيٕبٖ

 ٔيبٖ حميمي ٘عاػي ربٔؼٝ زض وٝ ضٚيىطز ايٗ
 ٚرٛز زضثٙس ٔطزٔي ٞبي تٛزٜ ٚ زاضي سطٔبيٝ
 عطف ثي ٔٙبظػٝ ايٗ زض اسالْ وٝ ايٗ ٚ زاضت
  .فمطاست عجمٝ اظ زفبع ثٝ ٔؼتمس ٚ ٘يست

  ايران انقالب
 ٔب ثطاي وٝ پيٛست ٚلٛع ثٝ ظٔب٘ي ايطاٖ ا٘مالة
 سطوطي غسز زض ٔب وٝ ظٔب٘ي. ثٛز حسبس ثسيبض

 تٛ٘س ضطق اظ ٚاضزاتي اسالٔي سٙتي ا٘سيطٝ اظ
 ثؼس يه ثٝ تٟٙب ضا ربٔؼٝ زض ٔجبضظٜ وٝ ثٛزيٓ
 ضسٜ اي ا٘سيطٝ پصيطش آٔبزٜ ٔب. زاز ٔي تمّيُ
 ػميستي، ثؼس ثط ػالٜٚ ٔجبضظات آٖ زض وٝ ثٛزيٓ
 رجٟٝ ٘ظيط. ثبضس ٘يع زيٍطي ٞبي رجٟٝ زاضاي

 ثب ايطاٖ ا٘مالة. ارتٕبػي ٔجبضظٜ رجٟٝ ٚ سيبسي
 تسّيٓ اظ ضا ٔب اسالٔي، ٞبي آٔٛظٜ ثطذي آٔٛذتٗ

 ٚ ثبظزاضت چپ ارتٕبػي ٔفبٞيٓ ثطذي ثطاثط زض

 اسالٔي چٟبضچٛثي ٚاضز ضا ٔب ارتٕبػي ٔجبضظٜ
  .وطز
 ايٗ وٝ زاضتٙس اغطاض ٞب ٔبضوسيست حبِيىٝ زض

 ارتٕبػي ٔجبضظٜ ٔبٞيت وٝ است ٔبضوسيسٓ تٟٙب
 اظ است لبزض ٔىتت ايٗ تٟٙب ٚ وطزٜ وطف ضا

 ػّيٝ وٕٛ٘يسٓ پيطٚظي ٚ عجمبتي ٔجبضظٜ عطيك
 زٞس، اضائٝ ضا ربٔؼٝ ٔسبئُ حُ ضاٜ زاضي، سطٔبيٝ

 يبفتيٓ ضا ٔؼٕٓ ضٚحب٘ي يه ايطاٖ ا٘مالة زض ٔب أب
 ٘ظبْ ػّيٝ ضا ٔستضؼفيٗ ا٘مالة تٛا٘ست وٝ

 عجمٝ ػّيٝ ٚ أپطيبِيسٓ ٘طب٘سٜ زست استجسازي
 ٞسيٝ تطيٗ ٟٔٓ. وٙس ضٞجطي زاضي سطٔبيٝ ٔتؼفٗ

 ٔيبٖ ٔجبضظٜ ٔمِٛٝ زاز، ٔب ثٝ ايطاٖ ا٘مالة وٝ اي
 تطرٕٝ ايٗ ٚ. ثٛز ٔستىجطيٗ ٚ ٔستضؼفيٗ

 أب ثٛز، عجمبتي رًٙ ٚ غٙب ٚ فمط رًٙ اظ زيٍطي
 ازثيبت ثب ٚ تط ضبُٔ اسالٔي چٟبضچٛة زض

  .اسالٔي
 ٔجتٙي اسبسبً لغت سيس سيبسي ا٘سيطٝ زْٚ ٔطحّٝ

 ِٓ ٔٗ 6ٚ »٘ظيط ٔبئسٜ سٛضٜ زض آيبتي تفسيط ثط ثٛز
 ٚ» ،«اِىبفطٖٚ ٞٓ فأِٚئه اهلل ا٘عَ ثٕب يحىٓ

 ،«اِظبِٕٖٛ ٞٓ فبِٚئه اهلل ا٘عَ ثٕب يحىٓ ِٓ ٔٗ
 ٞٓ فبِٚئه اهلل ا٘عَ ثٕب يحىٓ ِٓ ٔٗ ٚ»

 لغت سيس وٝ ثٛز آيبت ايٗ تفسيط اظ. «اِفبسمٖٛ
 حتي ٚ اسالٔي وطٛضٞبي ٞبي حىٛٔت تىفيط ثٝ

 ضسٜ ٞب حىٛٔت ايٗ ثٝ ضاضي وٝ ٔسّٕبٖ رٛأغ
 ظٟٛض ذٕيٙي أبْ ا٘مالة ٚلتي أب. ضسيس ا٘س،

 ايٗ زض وٝ ٌطفتيٓ لطآٖ اظ زيٍطي زضس ٔب وطز،
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 أٖ ٘طيس 6ٚ »ضٛز ٔي ذالغٝ لػع سٛضٜ اظ آيٝ
 ٘زؼّٟٓ ٚ االضؼ في استضؼفٛا اِصيٗ ػّي ٕ٘ٗ
 ٚ االضؼ في ِٟٓ ٕ٘ىٗ ٚ اِٛاضحيٗ ٘زؼّٟٓ ٚ ائٕٝ
 وب٘ٛ ٔب رٙٛزٕٞب ٚ ٞبٔبٖ ٚ فطػٖٛ ٘طي

 ٚ يبفتيٓ آيٝ ايٗ زض ضا ذٛز حُ ضاٜ ٔب «يحصضٖٚ
 ٔي ضا آٖ وٝ ثٛز ثبض اِٚيٗ ثطاي وٝ ٌٛيي

 ٔجبضظات ثطاي چٟبضچٛثي آيٝ ايٗ زض. ذٛا٘سيٓ
 ضس ٘ٛضي ٚ زاضٚ وّيس، آيٝ ايٗ وٝ يبفتيٓ ارتٕبػي

. ٌطٛز ٔب ارتٕبػي ٔجبضظات زض اسالٔي ضاٞي وٝ
 ٔيبٖ ٔجبضظٜ ثٝ ٔؼتمس اسالْ وٝ اسبس ايٗ ثط

 ٔستضؼفيٗ حبٔي ٚ ٔستىجطيٗ ٚ ٔستضؼفيٗ
 آظازي ثطاي ا٘مالثي اسالْ، ثّىٝ است،

 ثطاي رع پيبٔجطاٖ ٚ است رٟبٖ ٔستضؼفيٗ
. است ٘يبٔسٜ ٔستىجطيٗ ػّيٝ ٔستضؼفيٗ پيطٚظي
 ٔب اسالٔي ا٘سيطٝ ٌٛيي وٝ وطزيٓ احسبس
 أبْ وطف ايٗ ٚ ثٛز ٘رٛا٘سٜ ضا آيٝ ايٗ تبوٖٙٛ
  .ثٛز( ضٜ)ذٕيٙي

 ايطاٖ ا٘مالة ثٝ ٔب اضتيبق ٚ ضٛض وٝ ثٛز ضٚ ايٗ اظ
 ضا ذٕيٙي أبْ تػبٚيط ٔب ٞبي ضسب٘ٝ ٚ ٌطفت ثبال

 ٔب ٞبي زضس زض اي تبظٜ ضٚح ٚ وطز٘س پرص
 ٞبي اتحبزيٝ يبضي ثٝ وٝ ا٘مالثي ضٚح ضس، زٔيسٜ
 ػّيٝ ٚ وطز ٔي يبضي ضا فمطا پطزاذت، ٔي ٔجبضظٜ

 ذبضري ضٚاثظ ٚ ذبست، ثطٔي ٔجبضظٜ ثٝ ٔطفٟيٗ
 ٔي لطاض حّٕٝ ٔٛضز ضا أپطيبِيسٓ ثب تٛ٘س شِيال٘ٝ

 حىٛٔت ثٝ ٘سجت ٔب ٘مس ثؼس ثٝ سبػت آٖ اظ. زاز
 ضفت فطاتط سبثك اذاللي ٚ زيٙي غطفبً ٘مس رٙجٝ اظ

 ٚ احىبْ ضػبيت ػسْ ذبعط ثٝ حىٛٔت تىفيط ثٝ ٚ
 ثٝ ٘سجت ٔب ٘مس ثّىٝ. ٕ٘ب٘س ٔحسٚز اِٟي ضطيؼت
 ٔب ٔيبٖ ضىبف ٚ ٌطفت ثيطتطي غضفبي حىٛٔت

 ػالٜٚ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ. وطز تط ػٕيك ضا حىٛٔت ٚ
 ٚ حىٛٔت ػّيٝ ٔب ٔجبضظٜ فطٍٞٙي ثؼس ثط

 ٚ اسالٔي وطٛض ٞٛيت ٔربِف وٝ آٖ غطثعزٌي
 ػٙٛاٖ ثٝ اسالْ ٞٛيت ايٗ اظ ٔب ٚ ثٛز، ٔب ػطثي
 ٔجبضظٜ وطزيٓ، ٔي زفبع ٕٔتبظ ارتٕبػي عطح يه

 وطز، پيسا زيٍطي ارتٕبػي اثؼبز حىٛٔت ػّيٝ ٔب
 ٔستىجطاٖ غف زض ضا حىٛٔت وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ

 ٔمبثُ غف زض ضا ذٛز ٚ زيسيٓ ذبضري ٚ زاذّي
 ٔب ٚ است زيىتبتٛضي حىٛٔت ايٗ وٝ ايٗ ٚ آٖ

 ٔٙبست ظٔب٘ي زض ايطاٖ ا٘مالة زٔٛوطاسي عطفساض
 وٝ زاز ضا ٔجبضظٜ اسالٔي تحّيُ سبظٚوبضٞبي ٔب ثٝ

 ػبرع آٖ اظ ٔب، اذتيبض زض سٙتي فطٍٞٙي ثضبػت
  .ثٛز

  صدايي چند تا صدايي تك از
 ثب ٔب ٘يست، ضيؼٝ تٛ٘س وٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب

 تؼبُٔ اسالٔي ا٘مالة يه ػٙٛاٖ ثٝ ايطاٖ ا٘مالة
 ٔي وٝ آٖ ضيؼي ثؼس ثٝ ٘سجت ٚ وطزيٓ ٔي

 ٘مبط زيٍط ٔسّٕب٘بٖ ٚ آٖ ٔيبٖ ٔب٘ؼي تٛا٘ست
 ثب ثّىٝ ٘سازيٓ، ٘طبٖ حسبسيت ثبضس، اسالْ رٟبٖ
 شوط ثٝ الظْ أب. وطزيٓ تؼبُٔ آٖ ثب ثبظ آغٛش

 پصيطش ٔب، سٛي اظ ايطاٖ ا٘مالة پصيطش وٝ است
 چٟبضچٛة زض ضا ا٘مالة ايٗ ٔب ثّىٝ ٘جٛز، ٔغّك
 ارتٕبػي اثؼبز اظ ٔب. ٕ٘ٛزيٓ ٔي اذص تٛ٘س ضطايظ
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 ثطاي ضا ا٘مالة ايٗ ضٚش أب وطزيٓ، استفبزٜ آٖ
. ٘ىطزيٓ ٚاضز( تٛ٘س ذبظ ضطايظ زِيُ ثٝ) تغييط
 ثٝ ٘سجت ٔبٖ ظزٌي ٞيزبٖ ٚ ضٛق اٚد زض ثّىٝ

 حعة تأسيس. ْ 1541 سبَ زض ايطاٖ ا٘مالة
 زض ٚ وطزيٓ اػالْ ضا االسالٔي االتزبٜ رٙجص
 وطزيٓ تأويس زٔٛوطاتيه اثؼبز ثط آٖ تأسيس ثيب٘يٝ

. ثٛز سبثمٝ ثي ٔٛضؼي چٙيٗ اسالٔي ٟ٘ضت زض ٚ
 وست ثطاي تالش ٚ غسايي چٙس پصيطش يؼٙي

 ٞيچ ٘ىطزٖ استخٙبء ٚ ا٘تربثبت عطيك اظ حىٛٔت
 ثٝ. ٔبضوسيستي رٙبح حتي ٞب، رٙبح اظ يه

 ٚ زاضز ٔططٚػيت ٔب ثطاي ا٘تربثبت زيٍط ػجبضتي
 تٛ٘س ّٔت وٝ غٛضتي زض ٚ ٞستيٓ آٖ ثٝ ّٔتعْ

 ٞب ٔبضوسيست حتي سبِٓ، ا٘تربثبت يه عطيك اظ
 ٔي لب٘ٛ٘ي ضا آٟ٘ب حىٛٔت ٘يع ٔب وٙس، ا٘تربة ضا

 لب٘غ ضا تٛ٘س ّٔت وٙيٓ ٔي سؼي تٟٙب ٚ زا٘يٓ
  .ٕ٘بيٙس تزسيس٘ظط ذٛز آضاء زض وٝ وٙيٓ
 اضٚپب زض ٔبضوسيستي ٞبي رٙجص وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 ٟ٘ضت ضس٘س، زٔٛوطاتيه ٞبي رٙجص ثٝ تجسيُ

 ثٝ ٌطايي رب٘جٝ يه ا٘سيطٝ اظ ٘يع تٛ٘س اسالٔي
 حبَ زض تحَٛ ايٗ ٚ آٚضز ضٚي غسايي چٙس تفىط

 رٟبٖ اسالٔي ٞبي رٙجص اظ ثسيبضي زض حبضط
 يه تفىط اظ تحَٛ ٘ٛػي ايٗ. ضٛز ٔي زيسٜ
 ٚ حك رًٙ زض ضا ٔجبضظٜ وٝ است ٌطايي رب٘جٝ
 ٞستيٓ ثطحك ٔب وٝ ايٗ ٚ وٙس ٔي ذالغٝ ثبعُ

 ضٌٝ آٖ زض وٝ تفىط ٘ٛػي ثٝ ثبعُ ثط زيٍطاٖ ٚ
  .ضٛز ٔي يبفت ٘سجيت اظ ٞبيي

 زضن ٚ زضيبفتيٓ ضا ٔجبضظٜ پيچيسٌي ٔب تسضيذ ثٝ
 ثب ٔجبضظٜ ثطاي غطفب ضا ٔب ذساٚ٘س وٝ وطزيٓ

 ثطاي ثّىٝ است، ٘ىطزٜ ذّك ٞب ٔبضوسيست
 ظّٓ ثسب چٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ ذّك ظبِٕيٗ ٚ ظّٓ ثب ٔجبضظٜ

 ثطاي اسالْ. وبفط يباظ ضٛز غبزض ٔسّٕبٖ اظ
 ػساِت ٔسافغ ٔب ثبيس ِصا است، آٔبزٜ ػساِت ارطاي
 ٕٞبٖ اِٟي ضطيؼت ٞست، ػساِت وزب ٞط. ثبضيٓ
 آٖ زضٕٗ ٔب ثبضس، حبوٓ ظّٓ وزب ٞط ٚ است

  .ثٛز ذٛاٞيٓ
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