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-1253ه����� �دار �زیز��ن ���� در ی�� دا�	� و ��ر�� ����ر (�ل

 ر.ل -ی�و,�* �2	� *ی()'�؛  1)/ 1838-1871/  1287

  ا/�د *�ز�4/50 دا�0(�3 12ی) *1�/01

 دا�0:.� د9/�� ,�ری8، دا�0(�3 -ی�م �.ر2

ه� و ��BدAت ی�� و �?�ه�ی� ا� 49 در �<�زیز��ن ���� از �=	4 2>;ی�

CییB, ��� 4ه<(� ����ری�D3(>>9 و �ی� E*او در روا ��� Cیی?, .�ا� دا4/2 ا

 ,�ری>� ۀ*�3 در ,���I, J��9ی��ت ��0Hرا3 ����ر، �G�� 3�2ا')یC ۀ�Dه<(� دور

4 -�8 را/�� در. *.د �.اه) ,�ری>� �>/	L ا*���1ت 3�H��0H و �9K.ر* 

,� از P.ادث ,�ری>� ایC دور3، در ایN�� ،4'��� C و 5H/�د�3 ,?یی�M ِ◌ Cورت

ی�� ای�ان و �I, ،���=Q	یJ و ارزی�*� 2)3 و *�  E*ی(�3 �زیز��ن در روا��

Hی�د. �/�یJG�P V ا/�Uد3 از روش ,�IیS ,�ری>�، اه=ی� Rن �.رد وا�9و� ��ار ��

P زیز��ن در� ��.�� ����ری4، از ای�I, Cی�9�P S از ایC ا� 49 ر2) ی�

WیB?, �* �>/?� �ی� ��XD �)رت در زدای� و �)ا'�*ی��(� Nر� در ,.زی.I�

 ایC. ا� ا�:��ی)K� 3ه?� و �.�� ,=�یزه�� �9ه� *4 49 ا� ا�ی�9?ی� ۀدور

Vی�/� Cی>Y==�و، دو ��ز�0ی<�ن �ی�ن ,<� �9ه� 49 ده)�� ��0ن ه	4 از �	=� 

 ��ن در *��.رد *� ا'/�1*�ت �>/	L و 09=���زیز زدای�,<� روی��د د/�ورده��

  رود.ی�� �ی�ن ای�ان و �Q=��� *4 2=�ر ��

  9	ی)واژ�Hن

  �زیز��ن ���� (�دارJ9)؛ ا�ی�9?ی�؛ �Q=���؛ �9ده� 

4�(��  

�دار �زیز��ن ����، 49 �<�وی<� \.ن �دار J9 ��9�5 ای�ان، وزارت �<]، 

 �.د 09.ر� و '���0 ۀ.ن را در�9ر��مدارا'U< ۀ�R.دا�?��2 و ری�� �)ر4 �?�ر[

 ا�ی�9?ی�، از -_ BG^ روزه�� و >� �2ایE در 49 ا� ���59 �=	4 از دارد،

- ق.هـ1287( �ل \P J1)ود �زیز��ن. �0) *ی(��4 �)�/(زار و در*�ر ,5	ی`

 د'یJ *4 و �9د3 �)�� �.د �=	�� *4 و09.ر�، '���0 ۀ�=) �Jc�0 در) ق.هـ1253

  ).128ص ,�*���،( �9د 59^ *زر�H ۀ، ��م و Rواز�9ردا�� و �U9ی�

ی�� ���*J در �ز�یC، ایC ��دان از *��� 49 ا�ی�9?ی�، �/J از -_ ۀدور در 

 �=	�� eD�P �/.ا�5/<) *�ی) Y�R 49<�ن ه�ات، ۀ��م���و'4 \.ن ��Xی�ی� و ا�(	ی_



،(>2�* �D�B� ر� ����، �زیز��نA�51fدر  �Q=��� و ای�ان ��زه�� در 49 

�� ،(��-,.ا�) در 2<��� 2>;ی�روزه�� *�Iا�� *g 4?�ت و Rرا�� ای�ان ی�ر� ر

-*4 ای�ان، �ز�یeUP C در ای�ا�� ه���.�ی� و ا�.ام ��� و �5Pس ۀه�� ایC دور

 و ��ی(�3 �;.ص در. �=�ی) �c j=9*�، ��زه�� P)ود ,I)ی) �Ji�5 در �;.ص

�دار ��� ،J9 9<.ن�, Sی�I, �B��� رت.G D�)� 4* ی� از ���ل/4 وcس ۀ�?� 

�دار �زیز��ن« �<.ان *� 49. ش1326 �ل در ی�د�Hر، ۀ�:J در ا�?�ل J9 ����« 

 و ا<�د A�A*4 در ا��. ا� �0)3 ,)ویC و� ۀ*�ر در ا����'4 ی� 9/�ب 2)3، �.4/2

Cا�ی�D �/�.�P ۀدور �H(دار ز�� 9/^ و 2)3 �.4/2 دور3 ایC در 49 ه�ی�9/�ب و 

 ,.ان�� �زیز��ن ۀا�)، ��D ^'�oاوا�� در*�را� 49 *4 ایC دور3 -�دا�/�I,��4ی

pاAت. �9د ��0ه)3 Cر: از �?�ر,<) ���'4 ای.XP دار� J9 4 ,� ����ر، در*�ر در\ 

 XP.ر ایC از P) \4 ,� �9ده� ا�؟ *.دQ� �gp� 3=��� و ای�ان روا*E در ا�)از3

��^ ا�ی�9?ی� \4 ار,?��B� 4* �tه)ات و � از �زیز��ن ا�/>�ب -Kی�D/<)؟ ,gsی�

 د/�B*�>� 4 از ا/�Uد�M�P �* 3، ۀ,BییP C)ود ای�ان و �Q=��� دا4/2 ا�؟ ���ل

 ��wا�D و ,�ری8« و »ا�gvر و ا'=��G��«، »�gu ا�A?�ر ��PیS« \.ن او'�

Co	5'یز و »,?�یز ۀدارا� N*�>� ی���I, ن.Y=د در ،»ای�ان و ا�ی�9?ی�« ه(G 8�--

H�ر 2>;ی.XP 49 ��1�. �Dض ,�IیS *� ایC ا�R 4* ه�� �9د، ���<) .ی�

�دار J9، در در*�ر ����ر ,gsی� زی�د� *� ه=)'� �9ده� *� �P.��، *4 �;.ص در 

.�  ,��*Q� �* J=��ی�ن دا4/2 ا

  هـ.ق 1253'1287ه�� ��ی(�3 �9ده� در روا*E ای�ان و �Q=��� در �ل

J�2 �*در ا �.UG �'ی�� دوH 2)�) 49 *5ی�ر Nی�ان، �9ده�� ���� در *�ز�� وا�

�� �<,.ا�5/<) �.د را از Rن �}ص 9<<)؛ *�زخ دیC و �=	��. UG.ی�ن، از �Hای� 

�Kه?� ���� *C>5, 4 را�M �?.د�) و در ���*J، دو'� �Q=��� از ای�H Cای� *3�1 

و�4 از هی{*4 ه� را�M �?.د�) ای�ان را D)ا 9<<) و D�H�. از �tف دی(�، ������

�=��* �دا2/<). �9ده�� ���� *� UG.ی�ن -ی��ره�� �/B)د� دیC �.د �یز د

�ل، ه<.ز در ,�ا�4 (G(>\ �9د�)؛ -_ ازSo>� ر.	�'.D رزات ����، ۀه� و�?� N	ۀ� 

,.ان �اغ D�H�. ا�� ایC �<.ان ی�د�Hر� از Rن -ی��ره�، ��را، *4) ١( »د�)م«

���� *� �ز'?��2ن ,?�یز و ارو�ی4) دا�5� �4 /یز �9د *� ه� را *�ی) �I	� (د2=<�

 از �)ای� د�?�ل *4 ه�،����). 88 ص ای�ان، ۀای�ان (*�زوی�، ���ی�ن و ا�)ی�

 در را، �.د �Kه^ و دیC �.ا/<)�� �1�R. �?.د�) �Q=��� *� ه=�اه� ی� ای�ان،

ر �9د�) 49 از �1�R *5ی� ,}ش �ی�ن، ایC در ه��Q=��� ا��. eUP (>>9 �.ی� �=	��

ه=یC د'یJ، ���59 \.ن *)'ی�5، *�ا� eUP دیC �.د، ��\�ر ا/�Uد3 9<<). *4

�ز�یC19 C ای�ا�� را، زی� -�\` ,��9ن ���^ ���*J را D�H/4 و *>� Cه�ی� از ای



د'یJ �9ر� �>�2	��U ��ن ا�0Dر *�ا� JP ��0}ت، *Q�4=��� *�د�). ,}ش ��در�	�

�* ،���=Q� م���Dو در دور �Dدور3 ����ر ,)اوم ی� �, Nا�.� Cدر �یز ����ر ۀ*.د؛ ای 

�  .�0) ای:�د ,wیی�� هی{ �?	�، ی�

ه�ی� *�ا� -�)ار� از ای�ان ��0ن ه�� ای�ان و روس، �9ده� از �.د ر�2دتدر �<]

`0\ Cر داد�) و از ای.t 4* ،ا�)از، ا�/��رات دو'� ��9ز� و �?�س �ی�زا از �9ده�

R�* J��9 .(2 3ن 2) 49 *�ب ��'� �/.ا�5� از ��,.ا�� ���2 از «ورد�>\ E�2ای

�<] ای�ان در *�ا*� �fهی�ن روس، ا/�Uد3 9<) و �9ده� را *�����D�� 4 و 2R.ب 

.(>9 jی�I, «ن، ص�/) ایC ,:�*4، *�ا� ا�ی�9?ی� 43(*�زوی�، او�Mع ی�� �9د

� *�د3 و *� ,.�Jw2 4* 4 �<49�0 در ,?�یز *4�H ،4/2ار دا�� Nدر��ی�ن و��ی ،�

.�  *5ی�ر ارز2=<) *.د3 ا

�Aر��2ی4/5 ۀی�� ا�ی�، در ا/�Uد3 از �ی�وه� و �<�*N ا����5 �=	��، *� -�� 

 ,�Uو,� هی{ و�، *�ا�. ا� *.د3 �?/<� �.�� و �Kه?� ه��,�Uوت �)اC/2 اه=ی� و

Cرس ,�[، �9د، *ی�D ا2�؛ و�.د... و(� »�*� 4	J �/?.�4، *�  �5?� ا�ی� ی�

 و�). 428ص Rد�ی�،( »دا2� ��ار ا�/=��� �P.ق ,�5و� و Rزاد� SP و �)ارا ۀ-��

-ایfی0<=��9ده�،*2.��51/>.د�5	o?�2<)،هیY<�ر�Mی/یB=)3 ا�H 49 دا�5���

��09 و ��ر�Mی/� *�ا� را ز�ی<G ،���=Q� 4.رت،,�Iی��,)و'� ایc Cی� Rی)؛ا��در 

  9<).ه�، �K� �* ����=Q�� (��5ه^ه` �9د ��0ی�

�Aر�، �/.�4 2=�ل اردAن *.د؛ �<4�oا�ی�9?ی�، *� ,یز*ی<� و ا�/��د *4 �2ی4/5-

 ».دا2� را ���م.ار3 *1/�یC و *.د3 ���� ای}ت از �ی�و�<)� ۀا,�Iد�«ا� 49 

)j� ،142ص داول (� �>5�، دا2�؛ زی�د� �/�یV �9د/�ن، *4 ا�ی� ,.�4 ی�

�5�ت �Kه?� �9ده� را از د� �����ن *3�1ا �Q=���، دو'�Pداد. *�دار� از ا

�5�ت �Kه?� در �9د/�ن، ,�*�B از �<]*3�1Pاز ا ���=Q� �'ه�� *�دار� دو

ه�� ای4�o>� C �یز، وار�gن ,B;?�ت و �Kه?� دوران UG.� *.د3 و �9ده� و Rذر�

)ار� از ��زه� و ه� *.د�). دوم، ا�H وG.ل ��'ی�ت، -�ه�� ایC �<],.ز�9ی<4

D�H�، د� 9�P=� �9د ا�:�م ��,)ار[ �ی�و� *<ی1Yی� �*�زان ��0ی��، *4

�B?t ً◌ 9ز�، دو'� *�ا*� در �9ده��� ���tو ا Cا�. دا2/<) *ی0/�� ,=�ی�* Cای 

 در و� ،◌َ ��gی� داد؛ اDزای� را �9د/�ن �<(:.ی�ن ۀ1=�◌ً  اوA ا�ی�9?ی�، �<�.ر،

� ��')یC 3�2، در ا�1UGن *�G��4ا ه=�ا3 49. ق1268 �ل �*�د، *�ا� *�ر

ا�1UGن ا�XPر �9د ,� در �U او�Mع، D.ج �9د/�ن را *4 ه=�ا3 وا'� �9د/�ن، *4 

). 33*�زوی�، او�Mع ی�� �9د/�ن، R 4* 3�2ن ��PیXP ،4.ر دا4/2 *�2<) (

�Q'�g ً◌، ،ر ز��ن از 49 را، ���� �زیز��ن \.ن �9د� ه��2>;ی� ا�ی�.XP  د در.�

اش ا�/=�د و اt=ی<�ن دا2�، *4 ,�1ان ,?�یز او را 2<��/4 و *4 �9ردا�� و ,.ا�=<)�



  ).��D٢٩ا�.ا�) (�.ر�.��، 

,.ا�) دAیJ دی(�� �یز دا4/2 *�2). ا�/>�ب �زیز��ن در ا*/)ا� �9ر ا�ی�9?ی�، ��

م *.د؛ او دو ا'�ومارز�� ۀ��Bه) در ای�ان ۀه�� �?J از G)ارت، �=�ی<)ا�ی�، در �ل

�/.�4 ایM.� C.ع *.د 49 ا�H ر�Mی� ��دم �<4�o 59^ �0.د، �1�R ا�/>�ب دی(�� 

ق. 49 ا�ی�، �زیز��ن را *4 ,�1ان �Dا�.ا�) و �<;^ �1264یز دار�). در �ل 

و� داد، ه<.ز ��زه�� ای�ان و �Q=��� �0>� �0)3 *.د و ر�R  �?c.دا�?��2 را *4

� ،CیD�t اه�'� ��ز� *4 ی�� از�CییB, �5د2� اه�'� ۀ9<<)3 *�2). ��م,.ا�� 4* 

 ، �Q=��� و ای�ان ���,?�ت و ا<�د �;ی��،. (ق1268 ر��Xن در ��ر�4، وزارت

 ایC ��دم 49 ده)�� ��0ن Rن، از -_ روزه�� در ��ز� �<�St دی(� و) 2/582ج

،St�>� در ا�� ا�)؛داد3 ,��ی� را ای�ان Cدور3، ای ���=Q� ت�wی	دا2�،  زی�د� ,?

?� از ���^ ا�ی� *�ا� �Kب �9ده� *4 ا/�Uد3 از �زیز��ن ���>� �,.ا�5� ی�

���=Q� ت�wی	4 *� ,?	ف ای�ان و ���*�t .(2�* ه�  

 \.ن ه�ی�2.رش *4 د'یJ، ه=ی�D ،(>/D�)� 4*Cا را Aزم درس ا�ی�، از -_ ◌ِ 9�P=�ن

ه� ,.ا�5/<) 2یQ� 8=���. 2)�) د\�ر �<(.ر P ���R=ز3 و �?ی)ا'	4 2ی8 2.رش

Ji�c �9د3 و jی�I, ی4 ای�ان	4 را �	ۀ�?ی)ا' �Hی4 *زر	9=ی� ��P ی^ ����ر,�, 

 ا/�Uد3 �یز ه�روس ���*J �<] در او از 49 ی�D/<) را ایC ا���ن ه=Y<یC، ده<)،

 دار����^ �Q=��� از ای�ان، �9ده�� �Q=���، و روس *B)� ه���<] در. 9<<)

ه� 2)3 و *��� �0Dر �1�R *4 ای�ان �Hدی). ی�� /�اض روسا� �.�^ 49 ا��� �9د�)،

 �ی�زا، Dی�وز *4 روی4، 9<5.ل ای<�Y.ف، ا�/�ا�M ۀاز �.ارد ایC ا�=�ل �0Dره� ��م

�ی}د� �.4/2 2)3 ا� (�Dرو��، ص ��4�١٨  ١٣ در 49 ا� Rذر*�ی:�ن �P=�ان

95 .(  

J9 دار�  �زیز ��ن ���� 

*B) از «هـ.ق در �د2� �/.') 2)، و� ١٢٠٧م/ �1793زیز��ن ����،درP)ود �ل 

�G., 4* و �	I� ��=	� ��� ی}ت ��)��,� زی�;I,از 49 -)ر، ۀ Cا�ی.� �?/B� Jاه 

 و �.ا�)3درس 49 د'یJ ایC *4) 126ص ,�*���،( ».2) ,?�یز راه�... *.د ����

ر,?�ط ا ����ر �I=)3�2 در*�ری�ن *� ا�، داKD�� 4/2 9}�� �یز و *.د�E� 3.ش

Jی. ا� 2)3 وارد ,?�یز 02`) ه<]D ).ج ی�وری(ر ۀدرج *��R 4ن، ۀ-ی)ا �9د3 و *4 و

 در ا���� ا*/)ا� در �زیز��ن، �U9ی� و ,.ا��ی� *�ب در ا'�B0اء،P)ی�4 ۀ�.ی5<)

 ��ن,�� �ی�زا *� و دا2� *�,�� �.د ا��ان از ا':=	�D4«: �.ی5)�� \<یC ,?�یز،

،j*�,ی� اG.;� و �/U'1172(دی.ان *ی(�، ص » ا2�.د ا» (J=P 3�2 ۀدر(=I� 4* 

 در. 3�G�I� �D�H در را ه�ات 49 *.د �fه� ����D)ه�ن از �ه<(� ۀدرج *� ه�ات،

 و �.ا� ا��ن ه�ات، ا�ی� �ی�زا���9ان وزی� ی�ر�I=)��ن، ش،1216 ر��Xن 15



�/) �12 دا�J *4 را �59 ����ر، �I=)3�2 49 �9د در�.ا�U* �, ا�G�I� ن *� او

�)ت دو �Kا3�9 9<<). *4 ا�� �I=)3�2، �زیز��ن �ه<]، *4 دا�J �12 رD/4 و *4

(ا�/=�دا'5	o<4، ا'=�guوا�gvر، » �ی�زا �Kا3�9 �9دروز *� ی�ر�I=)��ن و ���9ان

ه�� Rن دو ��U، و �=�B از �ان ا�wDن *4 �ی�ن اردو� ). *B) *� در�.ا�1641ص

ای�s� C.ری�، 'ی��� و �9ردا�� �.د را *4 -�د0H�* 3�2(=I� 3�2�. �زیز��ن در 

ه=یC د'یJ از Rن -_، ��ی(�3 *1/�� را در در*�ر 59^ �9د. *4 ای�ان ��0ن داد، *4

(��در�ی�زا، ,�ری8 و ��wاDی�� » ,� 2).-_ از Rن و�ی4«�.ل ��در �ی�زا: 

Co	5'261 ص ، ,?�یز ۀدارا(  

 �H(دور3 ز� C4، 49 �.د در ای>o	5'در ا�/=�دا ،�، د'یJ »ا'=�gu و ا�gvر«�9د3 ا

-ا�/>�ب �زیز��ن *�ا� �Kا3�9 *� 2.ر2ی�ن ه�ات را، .اد و �Kه^ <� و� ��

.اد *.د و ه` ,=�ی	� *C>5, 4 دا2�.«دا�).  J4 ه` *�'<5?4 اه\ «

). �زیز��ن، H C=Mزارش �.د *I� 4=)3�2، 456/ص2(ا�/=�دا'5	�gu� ،4>oا�gvر، ج

�ی�زا و ی�ر�I=)��ن از �Kا3�9 *� ای�ان، ا,}ف 4 ه)ف ���9ان*4 و� UH/4 *.د 9

*.د3 ,� */.ا�<) از j=9 �ی�وه�� ا�(	ی_ ا/�UدB* .(>>9 3)ه�، \.ن �B	.م 2)  و��

��� �زیز��ن i�G^ *.د3، و� *ی0/� �.رد ,.�4 -�د3�2 ��ار D�H/4 و *4 �.ل ��در 

  ,� 2).�ی�زا و�ی4

�ی�زا وا'� �Dرس .ق، وAی� �Dرس، *� �Dی)ونهـ ��١٢م *�ا*� *� 1841در �ل 

��ن �زوی<�، ا�ی� دی.ان را، ��s.ر ری)�H و JP 2.ری) و �I=)3�2، �ی�زا �?�

��ن، �زیز��ن را *� �.د *4 2ی�از *�د رiی_ ه=�اه�ن �.د �Xی4 �9د؛ �ی�زا �?�

.ر ). 328XPص/2، جه:�� 14و13و�913د (*��)اد، �2ح �Pل ر��ل ای�ان در ��ن 

	o<� �50�، ادا�4 �1226زیز��ن در 2ی�از، ,� �ل 3�2 *4 Cا')ی�G�� 49 ،ش

داد. ه�ی� در �<�St �<.ب ای�ان ا�:�م ��دا2�. در ایC �)ت، �زیز��ن ���.ری�

ش، 2ی�از را 2.ر�2 >� �DاD�H� 49 در Rن �زیز��ن ��� *ی0/�� 1226در �ل

 .�Dی)ان ��12، از ���مری�«ی�Uا� �=.د�) 49 �زیز��ن �ه<]، ا')و'4 در�.

 �ی�زا ا�?�ل،( ».9<<) ��5'=� و �;�'I� در از >�D�P �M�P 4/0H Cی4 ۀدر ,��

  ) 43ص ا�ی�9?ی�، ��ن ,��

� �ی�زا �Pج G)ارت ۀا�ی�9?ی� 49 وارث ��0}ت �Dاوا�� از دور��R د و *.د.� 

j4 ��در ,<�1ی�،*4 49 دا�5��� �ی* JP درای� و �?.غ  *� *.د، �>.اه) ��0}ت-

ه�� �	� و *زر�H \.ن �زیز��ن را ی�D�؛ از �R:� 49 ی�� 2<��� ا�Dاد، 2>;ی�

�Hه�� ا�ی�9?ی�، -�ی?<)� *4 �2ی4/5از وی��� �B�9د از �Aر� *.د و ه=.ار3 

. داد و� *4 در�.ر� ���م و Rورد ,�1ان *4 را �زیز��ن 9<)، ا/�Uد3 ه���Dی� ۀه`



»^5P�* ق��I/	ی� *�,��،... -�د;� 3�2	I� دی) ا,�*j ا��` را ا��Xء و اه و ا

�Dور ی�(G �2ف ��(� و �	�5� S?t �* `�I� `�P « ر�.��، ص.�)295.(  

ا� *4 ��در �ی�زا، از �.ل �زیز��ن، \(.�(� ا�XPرش را \<یC �.4/2: روز� ���4

�زیزت �زیزا *ی� ,� «د/` ری) 49 در Rن �.4/2 *.د  �E ا�ی� ا,�*ی] ا��`، *4

/�د؛ *�D/`، ��ا *�ر داد�)، ». 9<`�D 3�2 ر.XP 4* ی)م، ا�ی� ��ا\.ن *4 ,�1ان ر

ه�� ,. *4 ه� ���، ا,�*ی] ا��` �ی�. �)��«�2ه<3�0 ��ا �I/�م دا2� و ��D.د: 

*4M�� �� 4 �9د3 ا�. ا9<.ن ه<(�م -�داش ا�، ,. را *4 ,=��� '��0 ای�ان 

(��در �ی�زا، ,�ری8 و » 4 �9ره� ه.2ی�ر *�ش.�R.دا�?��2 �;^ �9دم... *�و و *

Co	5'ی�� داراDا�wیز، ۀ��?, �G262-261(  

 در روز*4روز �دار و *.د داد3 ,0>ی� ◌ً ا�ی�، �U9ی� و درای� �زیز��ن را ��9}

3�)/ �R.دا�?��2 یB<� *.د، *>0ی)3 او *4 ا�ی� 49 �����. 2)�� �زیز,� ا�ی� د

J9 ،�9�5� ی�� در�P `i�� ��� J9 ه�(����D �>Bا��رت ���م، ی �=م ا�ی� *.د و 

�دارJ9، *� ا�ی�زاد3 ���`،دو�یC د�/� ا�ی�9?ی� ازدواج �9د �.ا �5I.ب �� .(2

) و *)یG C.رت *ی� از 57؛ B2?���، ص 146؛ -�ریز�، ص273(ن.[. �Pی=� ص 

� -ی� *G 4)ر ا��` �=	�� �زدیj ,� 2). �زیز��ن در P.ادث �1` �����، ��5.'ی

 2)، �2وع ز�:�ن ۀش، 2.رش *�*�1228دار *.د؛ و�/� در ر�^ اG	� را �1)3

 ،»�ی�.Aوی{ ا'���5)ر« 49 ه<(���. واKHا2/<) �زیز��ن *4 را �9ر 9	� ��ا�?�

(1Bی4، و'ی ار,?�ط ای:�د *�ا� ا�ی� �R)،�� ای�وان *��U� 4ز ��09 *�ا� رو

،4>5P ل *�ا� را �زیز��ن�?�//�د.  *4 و'ی1B) از ا�D زیز��ن ����، *� «ای�وان�

=�نR Jی�=P 4/2ر jل ه=�ی.ن و ی�Q=, 4 ��0نBo� jن 49 ��صی.Hۀ Cیt{ و 

  )74ص �.ر�.��،( ».�Hدی) ای�وان ��زم... ا� ,=�یC و ◌ّ �ز *� و'ی1B)ان

 ,�1ان، ۀدارا'>}ف *4 �زیز��ن ورود ۀدر*�ر هU/`، ۀ2=�ر در ا,��Uی4، و��یN ۀروز��م

Cدا�?��2 ��9�5 �<;.ر3، �<�ب ���ب��'�«.ی5): ��� \<ی.�R ،ا'>���ن، �زیز��ن

�>� ا':.ا�^، ا�	�49 از ���^ �f'ا.P�* د�I,ت -�د�2ه� 49 *�ا� �زی) ا�XP

(و��یN » و �<زل �?�ر�9 �.اب و'ی1B) ا��fا,.ر� رD/4 *.د از ای�وان ��ا�B� �=.د3

C 3�2 *4 ه=�اه� ا�ی�9?ی� ��زم ق، ���Gا')ی1267). در اول ر�^7ا,��Uی4، 2=�ر3

�U، �زیز��ن، �R 49.دا�?�J9 �2 ��9�5 ای�ان *.د، *�ا� ��`  C�1ن 2). در ایUGا

�0.ن �12 و ارگ در ,�1ان ���) و در �Pی��، ا�/ی�ر ,=�م �9ره�� 09.ر� و '���0 

.�D�H او ��ار �  در د



ه�� و ,.Gی4 �زیز��ن در �<;^ ��'� '���0 ای�ان �/=�C 2)3 *.د و د/.رات

ه=یC د'یJ، از ه=�ن �cRز �.رد Xc^ �9د. *4 ا�ی�9?ی� را *t 4.ر J��9 ا��ا ��

 ،�D�H ن ای�0ن ��ار�)/�>�'�Uن ا�ی� از �=	4 �1)�	ی�، ����Rن �.ر� و -ی.

�fدن و روی4 و'ی1B) ,1<ی� و ز�:�ن ۀ����ا� ا�زام �دار *�ا� 2.رش *�*� 

-�1 را *�ا�(ی>� و *4 �;.ص در ����ا� ی)�	��5P �Rدت �دار، *4 ,�1ان ا�.ر

�I=) *�ب، و ,�ور �����Dم 3�2 ,.E -ی�وان *�ب در 2=�ل ,�1ان 49 ایM.� C.ع 

*�ا� ری)�H و �9.ب *4 �زیز��ن �دار �I.ل 2)، *ی�5P ^�.� �/0دت *.د3 

 �1�R، ۀ�د� 49 ا�(	ی_ �Uرت �=�ل *� ◌ً ا�. در ایC ����ا، �دارJ9 �5/�ی=�

R ر.�>� Cا� ای�* ،(>/Dاغ ا�ی�9?ی� ر�����ن �.ر� *.د دراD/�د، ای�0ن، ا*/)ا *4 

را3 اD/�د�) و *�3��A 3�2 را �یز *� �.د ه=�ا3 �.ا�J *ی(��4 و در*�ر *� ه` *4

  ).�98د�) و *4 �/ی:4 ری)�) (راiیC، ص 

4�I' Cی��R د3 از ��*ا�ی�، در�U/	ی� ه�� �)رت و P/� در دوران �زل، *� ا

3�2 در ه�� ا�ی�9?ی� و ���Gا')ی�Cزیز��ن ���� ,9sی) �9د3 ا�. 4Y�R از ���,?4

 در �دار، C�=o� ��(>9 49 را ا�ی� 3�2، 49 ا� ایR Cی)،*��� ا�ی� *�9<�ر� ۀدور

 ��Iم 21 ۀ��م در ا�ی�، �زل از -_ روز دو 3�2،. ���) �.اه) *��� �.د ���

�R.دا�?��2، وزی� �<] �.اه) «�.ی5): م ���١٨�١.ا�?�  �١هـ.ق *�ا*� *� 12�٨

ای) در �����0ن *��� �.اه<) *.د و *4 *.د و ,=�م �1�R ،�=2 49 ���59 را KHا4/2

) ذ�9 ��م �زیز��ن و ,9sی) *� 685(Rد�ی�، ص » �)ر,�0ن �یز اDزود3 �.اه) 2).

 ◌ّ ا�� �;� ده) 49 ا�ی�9?ی� ,� \4 ا�)از3 در ایCا*�� و ,�DیN ���م او، ��0ن ��

  .ا� *.د3

 � �* S*��دارJ9، -_ از �زل ا�ی�9?ی� را3 او را ادا�4 داد؛ �زیز��ن، ���<) 

-د'ی�5P Jدت و ایC 49 �زیز��ن �یز از -�ورش�9ر �.د *��� *.د. ����Rن *4 

ی�D/(�ن ا�ی�9?ی� *.د، ,=�یJ دا2� او را �یز *���D 4م �9ر ا�ی� *���)، ا�� 

Cا')ی�Gی/� 49 در ادار3�2 *4 د���U9 C5P Jاد، ,�*ی� و �0.ن ا�� ۀ'ی�Dدار از ا� 

 او *�ر\<)یC و /.د�� را او �2ی5/(� ه=.ار3 و دا2� و� *4 زی�د� ۀ�}ق دی)،��

 ��R 9ی<4 *� �.د ا��، ایC ه�\<). *.د داد3 او *� 4	B� و داد3 ��ار �<�ی� �.رد را

J9، از Rن �1� *.د 49 راز دل 3�2 از  �دار *� �.ر� ����Rن د2=<�« اDزود�� ��ن

 »*�09) را او 49 دا2� *ی`. H.ی) ��. ��د ایC از �	.ت *4 49 *.د 2<ی)3 ا��ن◌ّ �`

 ��5رت و ��أت ا��) 263 ص ,?�یز، ۀدارا'5	�w� CoاDی�� و ,�ری8 �ی�زا، ��در(

  . �)ا2� را �دار *� *��.رد



ی_ و را3s, ن در دوران.>U'دارا �wی	د3 2). ا�)اا�.ر ,?�fز� *4 �زیز��ن 

ا� *4 �زیز��ن م ����١٨�١4.ا�?�١٩هـ.ق *�ا*� *� �I�1268م I�24=)�	ی>�ن، در 

ی_ دارا'U<.ن را *�ا� ,B	ی` s, 49 �2.�»ن(B� 4 و-�	.م از *�*� �P=� و ه<)

 ص Rد�ی�،( ».�=�ی<) ,�IیW و ,�cی^ و ا�?�ر ��دم ۀ2<�� و Rداب �<] *4 ه`

-ر*ی�18N;.ص در �	.م �����، در د'یJ �2ی5/(� �	=�، *4*4 �زیز��ن،) 356

 ���Q'ری4 ١٠هـ.ق *�ا*� *�  1268ا.Dن ا�/>�ب 2) و از ١٨�٢.>U'دارا �م *4 ری�

\.ن و� *�t» 4ف �.د، �9ره�� �)ر4 را *I� 4=)��ن *ی(	�*ی(� واKHار �9د. 

	��oی�s� 4.ر I� ،(2=)��ن *4 ��ا�?� در ا�.ر ���م ���زد .�0H « ،�(ه)ای

. ا� *.د3 �دار دا�� و �	=� ,.ا�=<)� �ی�ز�<) �)ی�ی� ایo� ( ً◌ C=�<�63ص

�G�<24 \.ن ا>o	5'اه� ا�/=�دا.H �=	� از را �.د ��دار د 4/D�Hن( ا�)�� 

j	� ،����  ).190ص ����ر، ۀدور ی�/(�ان 

در ��1ی� *4  م روا*Q� E=��� و روی4 *4 ,ی��H �Hایی) و��١٨هـ.ق/١٢٧٠در �ل 

[>� Cدر ای .(دو دو'� ا�:��ی Cای C5/�ن *4 ی�ر� �<] *ی	)ا�45 و ا��D ،ه�

� ���D�/2 ���=Q/<) و دو'� ای�ان، 49 در ,�Bرض D�t)ار� ی�� از دو دو'� *4 -

J1\ 49 �9د �U/9ا C4 *�د *4 ای* ،J9دار�هزار �fه� *����D 4)ه� �زیز��ن 

/) و �U* ذر*�ی:�نR �*�c (P��دار ���� د/.ر داد ,� ورود وا'� �)ی)  4*

/� �=�ی). XP.ر �زیز��ن در P)ود ��ز�، �-���t 4* 3.ل  5ا�.ر Rذر*�ی:�ن را 

�	� �<] روس و �Q=���، �زیز��ن از را3 م *4 ��١٨هـ.ق/ 1270در «ا�:��ی). 

، (ری��P» اP/ی�ط *� '�R �.� 4* ���0) و �),� در �.� و *B) ,?�یز ,.�L �=.د.

49 �زیز��ن، *� \J1 هزار ��د ) ����Rن 49 در -� G�D/� *.د، -_ از Rن 262ص

) و از ��9ز دور 2)، 315�fه� *4 �P)ات Rذر*�ی:�ن روا�2 4) (G=)�، ص 

,� ای<�4 «\ی<� ی�D� و 3�2 را �5?� *4 �دار J9، *)*یC �9د. G�D� دی45

LیIGای=� ۀ�� J=/0� �* ا�.اع J	� 4 وt.	cا�ا (>\.اه` �9د�D ... « ص ،�=<Dا)

م ���Dن ١٨�٧هـ.ق/ WI�12٧٣ ورود �دارJ9 *4 ,�1ان در�ل  ) ����Rن، *1694

 د� *4 را Rن و �G�� 3�2 �D�Hا')یC از ه���5.'ی� و �<�G^ ۀ�زل و� را از ه`

  .داد ا�ی�9?ی� ��,J ا')و'��P4^ �	ی>�ن �Pج

/�د. ه�9)ام را *����R42.H 4ن �.ر�، را3 را *� ��دان �)�/(زار *5� و �D ا�

1274�دار���� در ��Iم  �?��/f�Bد,<.ر�، ص ١٨�٨هـ.ق/ ) �Dد2� ر�م *4 

290JXD ن *4 *�ادرش �ی�زا����R .( ،ذر*�ی:�ن *.دR 4، وزی� ���م 49 -ی��0ر	ا'

�Rیز� �I. ,.هیCد/.ر داد 49 �زیز��ن را از �د2� *4 ,?�یز �Dا �.ا�)3 *4

2� را از اوt	^ 9<<). �زیز��ن، در ایC ه<(�م >� *ی=�ر *.د ا�� ه�� �د�5Pب



ه� *4 3�2 �?� دا2�، وزی� ���م 49 از ار,?�ط ��1ن �زیز��ن *� 3�2 و ار�ل ���4

*��}ف ا�� *�ادر، در ��ه� �زیز��ن را �Dا �.ا�)3 و اذی� �9د، ا�� در ��1ن 

رد (��در�ی�زا، ,�ری8 و �زیز��ن را �C�=o �9د3 *.د 49 �;) اذی� او را �)ا

Co	5'ی�� داراDا�w264 ,?�یز، ۀ�.(  

*4 در*�ر �B)'� �)ار «-_ از �زل ����Rن از �<;^ G)ارت، *�ر دی(� �زیز��ن 

 Cدر ای .�Dار ی���3�2 ا�XPر، �D�=9 ا'S*�5 در �)��ت �I.'4 ا/�}ل و ا

و -ی��0ر� �=	�� ه<(�م، *4 �)ارج ا�/} و ا�/?�رش اDزود، ا,�*ی(� �2هزادR 3زاد، 

  )169 ص اD>=�،( ».�Hدی) �*�� �<�G^ و �Jc�0 ۀRذر*�ی:�ن، M=ی`

�<.ان -ی��0ر ���Uا')یC  3�2، �زیز��ن را *4م ���Gا')ی١٨�٠Cهـ.ق/ 12٧٧در �ل 

����ن داد�R 3:� را و  در Rذر*�ی:�ن ا�/>�ب �9د ,� */.ا�) *4 �9ره�� Rن وAی� 

�G., 9ی) وs, .(>9 31) و ا,?���، ,�,ی^ ۀادارBف و'ی�P 4* 49 د.* Cاو ای ��gا

4* ،(1Bذر*�ی:�ن، 2>� �زیز��ن *.د و و'یR �B9` وا��P ،Nه). در وا�(� ،Nوا�

ی�� ه=یC *�ا�س. �)ا2� ای�'� Rن ا�.ر ۀا�/ی�ر� در ادار ،��G�� �?ی��, ً◌ �, 

3 و ه=.ار3 *.د �Q=��� و روی4 �R 49 (Pذر*�ی:�ن �G��،3�2ا')یC ��گ ز��ن

�دار 49 ��12/� «2). اه=ی� زی�د� از ��� دا�	� و ��ر�� دا2�، ادار3 ��

(��در�ی�زا، » *5ی�ر دا2� �9ر �=	�� از -ی� D�H�. ��دم ��4D و �=�'B� j=.ر *.د

Co	5'ی�� داراDا�w� دار) 386 ,?�یز، ۀ,�ری8 و� ,�,ی^ و ���م �9ر در \<�ن 

�9�5� SD.� ه� 49 *.د(B* ل در� ای�'� ۀ��ن ���م ���D، در*�رق، 5Pی<�	�1320 

 �0.ن و�� هی{ �دار، �زیز��ن �1) در �ز«: �.یR ��(5ن �ی�وه�� و Rذر*�ی:�ن

  )278 ص ���D، ���م( ».*.دم �)ی)t)`�>� (3.ر ایC را Rذر*�ی:�ن

�ل  N0=�1239ی�� دی(� از و��یP ت{=P ،ا')و'4 *4 ,�59/�ن و ��و *.د ,� ش

�ه�ت ����Rن �.ر� را در Rن ��Pی4 �?�ان 9<). �زیز��ن، *�ا� ,)ار�9ت *	�4 ا2/?

 *4 و 09ی) �Dاوا�� ه��زP=� '�09��0، ایC در �1=�ت ۀ�ی�وه�� Rذر*�ی:�ن و ,�1

Cه=ی Jف از د'ی�t 3�2و� *4 »ا�ی��.ی���« �<;^ -�د �o( 2) ا�،�D./5� 93 ص.(  

ش)،در �12 ,?�یز و در �ا� 1249ق (21287.ال 18�ا�:�م، �زیز��ن در ,�ری8 

JI� 2�. او را درKHب ۀ�.دش در���ی)P=ز3« ۀ*�N �<^ ,?�یز، « CD�9د�) د .

Cا')ی�G��3�2 م در���U  :�.ی5)�� \<یC �.د �9*}� ۀ

*.دم  �tق ا,�اق 2)م، P �?G=�م رD/4ق، در -�� 2/1287.ال/19روز -<:0<?4، «

�D./5� از �D(�ا	ی) 49 2^ \�1ر2<?4 هی:)ه` 2.ال ,ق،  1287ا'==�'j ر

�زیز��ن �دارB* ،J9) از *ی5� روز ���.�2 در ,?�یز D.ت 2)3 ا�، *� ای<�4 



�دار ��P.م، ��ی^ *4 ه0/�د �ل *.د، از D.ت او *5ی�ر ا5D.س �.ردم. C «

  )288 �9*}، ۀ(���Gا')ی<3�0، ���Uم

  �.ی5):\<یC ��» ای�ان و ای�ا�ی�ن«اش *4 ��م در A.- 4����U[ �یز

ه=یC د'یJ 3�2 ا�)، *G 4}*� و �2ا�1�R 3�12 �D (�9ده�)، در �9ره�ی�0ن *4«

Cی('ا�G��) �	BD32>;� �.د و ���.اد ���UP ،(3�2] ه��f jرد◌ُ اش را *4 ی 

�fد3 �زیز��ن �R.دا�?��2 ��م *4 ،�J��9 اt=ی<�ن دا4/2  ,.ا�)�� دی(� زی�ا ا

�U ��م» *�2) 49 و� در ه� اP.ا'� در 9<�رش �.اه) *.د. ،]A.-)ۀ ]A.- )و ای�ان 

  )24ص ،)ای�ا�ی�ن

4 -�5 *4 ��م ^P�G ،زیز��ن�Lیا')یC 2). �	ی>�ن ه�� �	ی>�ن، 5Pی<>�ن و 

�� �9د و ز����� -)ر، D 3(����D.ج \�1رم ,?�یز 2)3 و در �0.ن ای�ان �)�� ��*4

یL.. دا2� �ه<(� ۀ49 �دارJ9 وزی��<] 2) درجC4 \<)*�ر 49 ا')ی* ��.�P 

 �5P(=Iی<>�ن -�5ش. در2KH� ش1268 �ل P)ود در ری)، ���� �و�?}غ

)Lی4>o	5'ع *� ه.2=<)، ا�ی�� ،)ا{t�12ت 2:��� و ��12� در و *.د3 �.رخ و ا 

  .ی5):��� \<یC او ۀدر*�ر د���Hن. ا� دا4/2 زای�*4

ه�� ,��D ،�9ر�، ��*� و �9د� 2R<�ی� ��د� *�ه.ش و �Dا� *.د، *4 ز*�ن«

�� ���='R ی�5 و	4 و *4 ��رج دا4/2 و 9=� ه` ا�(/D�� 3�)0دا�4/5 و ه�\<) دا�

4/D4 *4 ارو-� رB'�o� ت �<=.د3، *� ای�ا�ی��� 49 *�ا��D�5� Jی;I, ا�) ه` *�ا�

.�  )�c �2/43ب ای�ان، ج(د���Hن، ��wاDی�» -ی�0 �4/5 ا

ش، و�/� 49 ا��ا� ,�[ �R 4* ���=Qذر*�ی:�ن P=	4 �9د�)، 4/09 1292او، *4 �ل

از �5P(=Iی<>�ن، ,<�1، ) «92، ص21918-1914) (�1f، ای�ان در �<] *زرگ 

�دار *��� ���) 49 *4 �)ار� و -�ی���0 � *4 -��5 *4 ��م �	ی>�ن ]�� Cی'�*

Cن ���)ان ��1د و *)ی�.�Dدار ��,=4 ی��(*)'ی�5، 42 رD 3<��4 (�ی�و� ��'4 » 

  )�376ی�ا�� 9.رد/�ن)، ص

  اه=ی� XP.ر �زیز��ن ���� در در*�ر ����ر 

 *� ��9ز� دو'� *ی0/� 9</�ل �.�^ ����ر، ۀHی�� �زیز��ن ���� در دور�)رت

St�>� C�5س و �9د�0یPد��ن *ی0/� �زدی�� ا�� C3 د*. ��9ز�0ی<�ن *� �9د ��ز�0ی

 .�/�ن 3�2 ���?�دار 0H� و *4 «اR 4، درUی�t نR از ،J9دار�\.ن �زیز��ن 

��ا,^ و �����ت ��'ی4 ار,��ء �=.د، ��Aم �9ره�� Rن دی�ر *� رو�S و ���ن 

  )C*)175 ر/` *�*�ی�، ص» �Hدی).



�<.ان �Dد� 1ی` در �)رت �;� ا�ی�9?ی�، �g*� �9د 49 ا�ی�، ار,��ء �زیز��ن *4

>�ب �.د و ,.�4 ��ص *4 ای4�o>� C، ا2/?�3 ���د3 ا�؛ \.ن �9ده�� در ا�/

�<4�o، از ه=�ن ا*/)ا� ,�ری8 ای�ان، �)ا�BDن �.*� *�ا� ��زه�� �c*� ای�ان *.د3 

دا�<) 1=� از �)رت را در ا�/ی�ر دا4/2 *�2<). ه�\<) و t SP?ی�B �.د ��

A د3 ���د3 و درس�U/زم را �Dا �(>/D�)؛ ,� ز���� ���0ی<�ن ا�ی�، از ایM.� C.ع ا

�?ی)ا'	4 ری)، دو'� ای�ان ,� P)ود� *��o� 4 �.د -� *�د و  49 �9ر *4 �ی�م 2ی8

 ا�.ر ۀادار در ◌ً �<) �ی1D{=� ،(>/5=ی) R 49ن ����P 49 از -�ی(�I� 3	� �)رت *3�1

یL و �Hو� ا�ی����م *B)ه� د'یJ، ه=یC *4 و ��,.ا�<)Cا���ب از ����، ا')ی 

�دارJ9 ا/�Uد3 �9د�). �زیز��ن، �4 ,<�1 در �St�>� Ji�5 �9د�0ی�c Cب ای�ان، 

�X� 4 در �2ق ای�ان و در�	ل ه�ات، ۀ*� ا�ارز�)3 �)��ت ق، 1253-1254 ه��در

�5ی� ◌ً �=ی�� ا5��wD/�ن، ۀ�J�5 *4 و�. *.د داد3 ��0نP �2ه<(�م *4 و دا 

?� ,Jw2 ^;B م، *18574ی_ در -�ر ��ارداد و م،1853 در ه�ات ۀ��م���و'4�>�

�����Ctو ��ق و ��H 3�2(=I� ی� از ز��ن�X� C49 در ای �	و ��� �? �/�-

-UH�.*4ه�� ����Rن �.ر� ��-�د3 از �ی���دا2�، ه�و�� *� 3�2 *.د، *�

�	Gدار���� را از ا� ،�G�B� ی<.-�وه0(�ان��I=?	cه=ی<5?^،ا Jا�.� Cی�,

2<���)ن وا�Bی� و�.دCا')ی�G�� 4* ،ن����R ��� ارت(G 3�2 و *�9<�ر� و� از-

�دارJ9، ,.ا�5� *1284دا�<) (,�*���، ص Cی>Y=ه .(�>�Kه^، در �<.ان �<;�� 

� �9ده�� از ا*زار� ۀه�� �Q=��� را در �.رد ا/�Uد�)�� �P.�� ای�ان ی�

،�>�دار XP.ر. R�* (>9ب���  J9 ان *4 ��ز�، *��.ره�� در.>�  J9 3(����D

ه�� �Q=��� *� روی4 *5ی�ر ��gp *.د3 �;.ص در �2ایE �<]�ی�وه�� ای�ان، *4

.�  ا

Cا')ی�G�� 3د�U/-�<.ان -ی��0ر Rذر*�ی:�ن، *� ,.�4 *4 ه`3�2 از �زیز��ن *4ا

 اه=ی� ۀ�.ار� ایC ای�'� *� روس و �Q=���، و ,�Iی��ت �1�R در ایC ای�'�، ��0ن

ا')و'4 در ���tات ی�� �.د، ��ار *� ,.ا�=<)� او�. ا�یCا و 3�2 �زد �زیز��ن

3�2، ه=ی9�P 40` وا�R �Bذر*�ی:�ن را از ���Gا')ی�0H»Cی). ز*�ن *4 ا�/�اف ��

�دار ���� و ا�ی����م �Hو�.,�1ان روا�4 �� JQ� ،�9د «C253ا')و'4، ص(ا�ی (

� ���� و ه=�اه� ه=�اه� �زیز��ن در G)ر �9ره�، �.�^ رو�S و ���ن وAی

  2).��د��ن Rن دی�ر *� دو'� ��9ز� ��

���=Q� ای�ان و E*زیز ��ن ���� در روا� ���  

<� *.د3 ا�؛ \<�ن 49 ی�� از دAیJ ا�زام او *4  Jه^ اهK� 4* (>?ی�- ،J9دار�

�Kه^ *.دن و� *� ق، ه=یK� Cه^ ,C>5 و� و ه`�1253زد 2.ر2ی�ن ه�ات در �ل 



ر�I=)��ن، 2.ر2ی�ن ه�ات *.د3 ا�؛ \<�ن 49 ا�/=�دا'5	o<4 ���9ان �ی�زا و ی�

�ل ,�ری8 (ا�/=�دا'5	J1\ ،4>o» ,=�ی	� *C>5, 4 دا2�.«9<)، و� ,;�ی� ��

د'یJ ) ا�/;�ب �زیز��ن، *4 456، ص2ای�ان دردورة -�د�2ه� ���Gا')یC 3�2، ج

ن ,gsی� زی�د� �Q=� و ای�ان ۀ�Kه^ <� او ,.ا�4/5 ا� *� روا*E دو �)رت ه=��5

 *� �}D� ,?	ی�w ۀ�9د از �Pبدا4/2 *�2)؛ \.ن در ایC دورQ� ،3=��� ,}ش ��

 وAی� �;.ص*4 و ای�ان �Kه^<� �9ده�� �Kب *�ا� ا}م، ا,�Iد و �5	=���ن،

 9�P=�ن *� �.د �Kه?� ,�Uوت ?^ *�D 4اوان ه����راUG �/P.ی4 ۀدور از 49 ����،

). ا�� ا�ی�9?ی�، 49 هی{ ا�/<�ی� *�U, 4وت �Kه?� �)ا2�، 9< ا/�Uد3 *.د�)، دی)3

���=Q� �* ت �.ی� *� ا�/>�ب �زیز��ن، را3 را�wی	�1 �/.ا�5/<) از ,?�R ه� *5� و

�دارXP ،J9.ر و و�.د *�. *?��) *ی0/�� ۀ*�1 ���=Q4 ه=ی40 49 ه��Bیز�2ی/ 

 \.ن 2>;� ز����، ۀدور ایC در 49 د'یJ ایC *4 2)�)؛ �9� زد�)،�� دا�C را

J9دار�-دا4/2 *ی0/�� ,=�یC و ا��t� ��9ز� دو'� از �9ده� *.د3، ا�.ر رأس در 

 ���*J در 49 ا� ���� ��0ی� �;.ص*4 و �9د ��دان �;.Gی�ت از ایC، و ا�)

���=9�P د، �<_ از.� ���tی��اK- ��/0ی* (در و دار� J*��� ،ان�)و �;ی�ن دی 

�09� ��(>>9.  

,<�1 *��� 2) 49 �<.ان �R.دا�?�J9 �2 ��9�5 ای�ان، �4ر XP 4* J9.ر �دا

�>�Kه^ در ��زه�� ا��fا,.ر� �Q=���، ,=�یR 4* ��/=9 Jن ا��fا,.ر� �9ده�� 

 ,}ش 09.ر ا�<ی� ا�.ر �;)ر در ◌ً دا4/2 *�2<)، *	�4 �دار J9 �یز، �.د 2>;�

ه�، ای=�H .(>9 C\4 روس ،�Q=��� دو'� �tف از را ای�ان ��زه�� ,� �9د �Dاوا��

j=9�>ه� را، از ���^ �Kه^ �12ه�� �9د�0یC ��ز� ای�ان *Q� 4=���ه�� ��دم 

ا�)؛ �9د3، از دو'� ای�ان در�.ا� -ی(ی�� �.M.ع را دا4/2�دارJ9 �	=)اد ��

��دم «م، *�P 4=�ان Rذر*�ی:�ن �.4/2 49 4�1854 13\<�ن 49 ای<�Y.ف در ,�ری8 

/<) و ایC ه=4، و'� �U, ���=Q<]، �<:� و �ی� \یزه� ���د2�، *4 =� د�D

) ا�� 95(�Dرو��، ص » ده).ه�� ا�ی�ا���اءا'��Bم، �دارJ9 رو� ��*4 ,.R Eدم

ه�� ه� او را �/1` �9د3 و از ���^ دی(� ا�wDنا�/;�ب �دار در ایC �2ایE، 49 روس

�>Cا')ی�G�� ه^، ازK�4/� ا��ز3 ده) 49 از �tیS ای�ان، ا�) 3�21�R 4* 49 �.ا

���=Q� 4* ،(>>9 j=9 ه�»SU/� 5/�ن��wDا j'�=� �'اه� �Y	ای �U� jا'�.ل، ی

/�د�) 49 ا��وز، -�د3�2 ا}م را *� �tی�U9 4Uر �c.c و �9رزار �D 3�2 ای�ان ��(�

�� Rور�). �� ا� و *� �1)ة �=.م �5	=���ن Aزم ا� �2ایE ا���� و ا�)اد *4

 �� *� *�دا4/2 را �.د ���5 ه5/�، ا}م ۀ�M�P ه5/ی` ا�H ,. �یز از ز�� ه=(�

،3(�R Sی�t 3(��5� د3 ���� را.=� ` �.اب ◌ّ اA و Rی) �=J*4 ا�)اد و ا���� روا

C9 49 �� Lی	د �;ی��،( ».*)ا�ی` را �.د ,��> �Q=��� و ای�ان ���,?�ت و ا



یز *� ����D)ه� -����2ن �,ی�، 49 � 	ی=��ی4 *4 ا�زا�� �ی�و� 49 ایC و) 3/56ج

 ا�/=�د از *.د، 2)3 ا�زام *.دK� 3ه^<� *�'N?o و �دار، �زیز��ن ۀ*�ادرزاد

J��9 3�2 دار، *4 ����ر� دارد ��0ن �Q=��� ا��fا,.ر� *� ���*	4 در �;.ص*4 

  .ا� دا4/2 �یز ا}�� �}D� ۀدا�� 49

�دار4Y�R از ا<�د *��� 49 �J9، در �P'� *4 ��زه�� �c*� ا�زام Rی)، ایC ا

���=Q� 49 �  ا�).دا4/2ه�، اP/=�ل *��.رد ����� را از ��� دور �=�2)3 ا

ه�� ق، و��یI� L.'4 را در� ا�:�م داد3 *.د، در �ل1270\.��5دارJ9،در �ل

Cا')ی�G�� د �زد�D Cی�,(=/B� ،���=Q� ب 09.ر و ��زه���c یز در ا�.ر� (B* 3�2

ا� ا� از 3�2 ای�ان *4 وزی� ��ر�4 در �. <) �.�.د در ایC *�ب، ���4*.د3 ا

  �.ی5):ق 49 در Rن ��1271�ل 

�P)ات �و�?}غ و �د2� در .اد ,	�wا�D 49 *4 ر�M*یj �9د3« 4* A�P .ام

دا�ی)، *5ی�ر �.ب *�ود و ز�5/�ن ا�H 2=� و �دار J9 و �B/=)ا')و'G 4}ح ��

 ا<�د ۀHزی)( »...G ً◌ .)/UH C9.رت، *� �دار�I,�G.;<� J9یS 9<)...در ه�

،�  ).2ج ی�

�ه� ,:�وزات ���ر *4 ��زه�� ای�ان ا'�وم دوم، Q� 49=���-_ از ��ارداد ارز�

 �.ی� ا��fا,.ر� *4 را ��H.ر �=��t�>�،Cیo��.Y.روۀ�.ا/<)*2�11ی.دا4/2 و ��

SI	� ،(>>9 4* 4��1*3اول�� ای�ان ��زه�� در واه� ه���)ه�� ��ز� *<� ���4 و -�

�� ���=Q� ف�t ر داد3 *.د ,� ه��� از./�9د�)؛ دو'� ای�ان �یز، *4 �دارJ9 د

 ���,?�ت و ا<�د �;ی��،( �=�ی) ا�)ام ◌ً 2.د، او �یز �/��*}���4 در� ����اول

  ).و-<V *ی5� ،3ج �Q=���، و ای�ان

از �ی�وه�� *.�� را �Dا�.ش �9د�)، ه�� *B)، و�/� 9�P=�ن ای�ان، ا/�Uد3 در �ل

\0`  ه�ی� \.ن 2ی8 �?ی)ا'	4 و P=ز���R 3 �<(.ر رخ داد و دود ایC *	.ا *24.رش

Rی) �U'�<� 49ن دو'� ای�ان، 9�P=�ن و ��دم �<4�o رD�. از ا<�د ایC دور3 *���

 را �.د ۀه� -_ از ��گ �دار، 9ی�Cزیز��ن را *4 \0` دC=2 �.د دی)3 و �ل

 دو'� Uی� *4 Bی)��ن �ی�زا ۀا�). در ��م� *4 ایC ��دم ای�ان ��0ن داد5�3?

 از �=P �* �B=ز�D ...3ار �P��R 4* ]�� ���=Q=ز3«: ا� Q� 3(�R=���، در ای�ان

Lای.t ،4ی��=Q� 4* �2د� و ��P.م �زیز��ن ۀ��ن و... Rورد3 ,��� �و�?}غ و 

(�;ی��، ا<�د و ���,?�ت ای�ان و .» ق1298 ذی�B)3 دوم. .زا�ی) را �د2� �5:)

ه� �یز\<یC از G�D� ��ر�Mی/� �9ده� ا/�Uد3 �9دQ�3 :209���=Q� ( 3=��� ، ج

  �1�R.(>/D�H را *� �	ی4 ای�ان *4 �9ر ��



ه�� -_ از ��گ �دار J9، ز���� �D 49ز�)ا�� 9�P=�ن �I	� ه=Y<یC در �ل

�د2� و �و�?}غ *.د3(��� Cد ا�)، �)��ت ای�>ان *4 ای�ان ��*J اg?�ت ا�. ا

�.�.د، *� اه=ی� �.M.ع ��زدار� در �ی�ن �Dز�)ان �زیز��ن دA'� دارد؛ *�ا� 

ق، \<ی�R C)3 1324ر��Xن 17,�ری�Q� 8ل، در ,	(�اف ر�ز� ,?�یز *G 4)را��`، *4 

:�  ا

�د2� از ،)�زیز��ن �دار ۀاز ��ار را-.رت �دار ���� (�.« (G�1ر\ �U� �5� ،�

�E� (P در ARن ��9ز 49 *ی/.ش، *J;/� 4 و ا'I)رأس H ���=Q� 49<�و3 ۀ*4 ��� 

Nوا� ،� را *ی/.ش *>.اه<) Rن ه� �یB� ،�5	.م �ی�'�0ن ا�)،�R L�./� 3(2)3 ا

/�ده0.دۀ�=�ی<)،Aز��/?�ای=��*��J �=�ی<) ,;�ف�Dز�*��1�R.« )(زیHد ۀ�> ا

  )429،ص4ی��،ج

 ای�ان eUP *�ا� و �Q=��� ���*	4 در را �.ی� ��ن �دار، ۀ��.ادو *�3��A ای<�4 �

ی5P(=I� Lی<>�ن �دار ۀ�.اد �9دD ،3)ا،4>o	5'م روزه�� در ا�H [>� ���1� 

  ).92ص �1f،( 2) ,ی�*�ران ق،1324 ا'I:4ذ� در �Q=�ن، Rل ��9�5 د�*4 اول،

  �/ی:4

� S�5س �=یPا�ی�9?ی� و ا �دو/� و�، ?^ 2) ی�C1)ی�ی� ه.2=<)ا�4 ی�

 D�H (�.2/4 �)��*4 09.ر ۀ�>?(�ن ی�� �<�/<� St	L و دورد� ای�ان در ادار

 ه=(�ن ۀاراد اJG ,:	� ����، �زیز��ن وا�N در. �Hدد *�دار�*��R 3�1ن ,.ان از و

 *4 �زیز��ن ار,���. ا� ا�ی�9?ی� ۀ��دورزان ی�� �/ی:4 و 09.ر �)ی�ی� در

^G�>� (2ار  �)رت ��/�ر در ,?BیW از ��ر� و *�ا*� ��0ر9� ۀده<)�، ��0نی�

 د�Dع. 2) ,�9=��] *5ی�ر �9ده�، �Kه?� و �.�� ,=�یزه�� Rن، ۀ�/یV در 49 *.د

��9دQ� 49 4* �H=��� و ای�ان ��ز� ه��,<� در 49 ای�ان، ��زه�� از �9ده� 

  .ا� �)�� ایC �2ه) *1/�یC 2)،�� ا�:�م �زیز��ن

9<<)3 در ی�� ��ر�� *� �� و �?.غ ����� �زیز��ن، ���B, Jیی��Cد ی

زای� و ����ا�.ی� �Q=��� *.د. ی�� �?/<� *� ��}�ی� و *4 دور از ,<�

���=Q� �*در ای:�د دا2� و �1`ه� �;.ن ���زیز��ن، ای�ان را در *�ا J��� Cی�,

از ��زه�� ای�ان و )  د'� �9ده� *� دو'� ��9ز� Rن دور3 و د�Dع -�2.ر ��Rنه`

�(B, وزه� و�:, C2) در ای ^�.� ،�/ی� Cد. \<ی.* ���=Q� �'ه�� ��ز� دو

�� �<0� ���=Q� دور3، 49 ��زه�� ای�ان و�>�Kه^، *4 اراد3 و 2)، �9ده�� 

 ،4B'�o� Cای V=�و ای�ان را ا�/>�ب 9<<). *� ,.�4 *4 �/�ی	ا�/ی�ر �.د، ���)ن در �

 *� 49 2.د�� -ی0<�1د �=	��، ایC ۀRی<) 9�P=�ن و 9<.�� ۀر دور*�P 4.�� ای�ان د



 و �DاHی��) را Aزم ه��درس ا�ی�، �Aر��2ی4/5 و ���� �زیز��ن ۀدور *� ��ور�

 و �<4�o ۀادار *�ا� 49 *�2<) دا4/2 ,.�4 ا�� ایC*4 �.د، ه��ریز�*����4 در

� و دی<� را در ��� �D 4/D�Hه<( ,=�یزات ��9ز�، 5P �* ��.�P<4 روا*E ای:�د

  ��دان و ز��ن ای4�o>� C را در �;)ر �9ره� ��ار ده<). 

  

�-�2.�  

14B	� ۀه�� �10.ر در �5ی� ��1*�د'ارو�ی4 49 در دور. ی�� از �.UG 2.ر�2 ��9ز 

  .ا� *.دUG 3.� 3�2 �	ی4 *�ادو� ا�ی���ن ره?�� *4

Nا���  

.م، چ ای�ان، و ا�ی�9?ی� �Dی)ون، ت،◌ّ Rد�� ����1 9�2. �.ارز�� ا�/�0رات 

  .1348 ,�1ان،

C5P(=I� ،4>o	5'ا�/=�داJ1\) ر�gvوا�gu� ،ل ,�ری8 ای�ان در دورة  ��ن�

  .1374-�د�2ه� ���Gا')یC 3�2)، ج اول، چ دوم، ,�1ان، ا�tی�، 

C5P(=I� ،4>o	5'را'/.اری8، *4 ا�/=�دا(G ،0ی��، ,�1ان، ��ن� (=I� اه/=�م

  .1349وPی)، 

C5P(=I� ،4>o	5'ا�/=�دا Jی��=��ن، ,�ریI;, ،��G�� `�/>� 8ی� �I=)ا

  .1367رM.ا��، ,�1ان، د�ی�� 9/�ب، 

.�(=I� ز، ا�/�0رات�  اD>=�، ا*�اهی` (*� ,�)، ,�ری�D 8ه<] و ادب ���ی�ن، 

اه/=�م ای�ج ا�0Dر، چ \�1رم، ��ن ا�ی�9?ی�، *�4ی�زا ,��ا�?�ل 2R/ی���، �?�س، 

  .�1,1358ان، ,.س، 

، �:	4 »ر��ل دورة ����ری4، �زیز��ن �دار J9 ����«ا�?�ل 2R/ی���، �?�س، 

  .1326، 58,�  40، از 2و1ی�د�Hر، �ل \�1رم، 2=�ر3

Cا�یCا�ی �eD�P �2.9 ا')و'4، *4ا')و'4، �ی�زا�	ی>�ن، ���tات ی�

  .1370ی�، ,�1ان، ���U����Dی�ن، چ .م، ا�ی�9?

، Cزاد�، ,�1ان، �.یR ا*�اهی`، ,}ش *�ا�(=I� ،ریز��- ���/�*1354 .  

 ار،◌ّ ه:��، ,�1ان، زو 14و13و13*��)اد، �1)�، �2ح �Pل ر��ل ای�ان در ��ن 

1371 .  



*)'ی4i ،�5 �ی� 42 ر3 ف ��ن *)'ی�5، 42 رD 3<��4 (�ی�و� ��'4 �ی�ا�� 

 �/  . 2006ه4 ژار، ه4 و'ی�، �iراس، 9.رد/�ن)، و3 ر Hی�ا�� ���.

هـ.ق)، چ اول، ,�1ان، 1325,� -1258*�زوی�، �:/?�، او�Mع ی�� �9د/�ن (از

 ،.���D1378.  

 ،J, 100 83ص ،53 ۀ2=�ر UH/(.، ۀ�:J ،»ای�ان ۀ���ی�ن و ا�)ی�«*�زوی�، �:/?�، 

1388.  

�، چ اول، '◌ّ *C ر/` *�*�ی�، �?)ا'��در، ی�ا�9Aاد، ,;Iی� �I=) رi.ف ,.[

  .�1,1366ان، ارژ�]، 

 ���1)ار�، 9ی��ووس ۀ,��` ،)ای�ا�ی�ن و ای�ان( -.A[ ۀ-.A[، ی�9.ب ادوراد، ���Uم

  .1368 �.ارز��، ,�1ان، اول، چ

  .1382ه�� �<U.ر در ,�ری�G�B� 8 ای�ان، ,�1ان، �(�3، ا'	P ،���*�,3�1\ ،4?ی^

ی�، ,�1ان، د�D �0� �/Dه<] ه�ی� از ز�)���H ا�ی��P?9ی=�، �I=.د، دا/�ن

 ،��{  .1378ا

ی�/(�ان دور ،(=Pا ،���� j	� 1379 �(5/�ن، ,�1ان، اول، چ ����ر، ۀ��ن.  

 ،�UB�(=I� ،��.ر«�.ر��)� Sی��P «�1ان، زو, ،��G�� ر�?�Aا Sی��P ّ◌،1344 ار.  

��، �U' 4یC.ن.أ ، �4 *�ت '4 ر� � 9.رد/���، و3 رHی�� '4 روی4 وA 4� 3ل ,4 

 ،Cی=���، را -4 ری	1971 .  

 ا�/�0رات ,?�یز، اول، چ ودی�B، ��9` ۀد���Hن، ژا[، ��wاDی�� �cب ای�ان، ,��`

،�1\ 1339.  

ا'�B0ا، اI;, ،(=Pی� �?)ا'5IیC �.ای�، ,�1ان، *ی(� 2ی�از�، اP=)، P)ی�4دی.ان

 ،C1372زری.  

  .�1,1373ان، راiیC، ا=��ی�P ،J.ق *(ی�ان ا�(	ی_ در ای�ان، چ �1`، 

  .1378، ,�1ان، �tح �.، ری�I� ،�P=)ا�یC، ,�ری8 �.�

�	�(=P�1، اf، چ اول، ,�1ان، 1914-1918، ای�ان در �<] *زرگ »ا')و'�4.رخ«

  .1336*ی<�، 

1364�Bدت �.ر�، 5PیC، ر��ل دورة ����ری4، ,�1ان، ,.Pی)، .  



 ،�	� ،���?B21000 چ اول، ,�1ان، زر ،Jی��D ّ◌،C1375 ی.  

ی) �I=)، ,�ری8 ��1*�د، چ اول، ��1*�د، ��0 ره�و،  ،�(=G1373.  

 ،��R ،د، چ اول، ,�1ان�>  .�D1383رو��، �=�، �9د/�ن در �5ی� ,�ری8 *4 روای� ا

 ا�.ر وزارت ��B'�oت دD/� ,�1ان، اول، چ �Q=���، و ای�ان ی�� ا<�د ۀHزی)

  .1369 دوم، ج ��ر�4،

Q=���، چ اول، ,�1ان، د�B'�o� �/Dت وزارت ا�.ر � و ای�ان ی�� ا<�د ۀHزی)

  .1370 ،��4ر�4، ج 

 ج ،)����ری4 ۀ��D./5، �?)ا'	4، �2ح ز�)C� ���H (,�ری8 ا�/=��� و ادار� دور

  .1384 زوار ,�1ان، اول، چ اول،

 -��یK، ا�/�0رات ,�1ان، ی.��5، ا*�اهی` ۀ�j داول، دی.ی)، ,�ری�G�B� 8 �9د، ,��`

1380.  

 �:)، t�?t?�ی� I;, �M��{cی� ,?�یز، ۀزا، ,�ری8 و ��wاDی�� دارا'5	��Coدر�ی�

/.د3، ا�/�0رات ,?�یز، 1373.  

���Uم ،3�2 Cا')ی�G�0ر، ای�ج �2.9 *4 �9*}، ۀ��D�1ان، ا, ،�  . �D 1363دو

�;ی��، �I=)ر�M، ا<�د و ���,?�ت ای�ان و �Q=���، چ اول، ج دوم، ,�1ان، 9ی�1ن، 

1368.  

  .1371، ا<�د و ���,?�ت ,�ری>� ای�ان و �Q=���، ,�1ان، 9ی�1ن �I=)ر�M �;ی��،

�	� C5یP د�>��ن ���م ���D، *�.�2 ���م ��5P ،�DیC �	ی>�ن، ���tات و ا

  .B�1361;.�4 ���م ���D و دی(�ان، ,�1ان، ,�ری8 ای�ان، 

زوار، ، ���tات و ��oات، چ .م، ,�1ان، »�>?�ا'5	o<4«��ن �	�ه)ای�، �1)�

1361.  

  .اAول�=�د� هU)ه` هU/`، ۀ2=�ر اول، �ل ا��U,Aی4،و�DیN ۀروز��م

  1، ش N?>�6: �:	4 -�وه��10 �	.م ,�ری>�، س 

 

 


