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   The formation of political systems has always been linked to the 

presence and saber-rattling of the military in the field of battle. The 

capabilities of the military and their spirit of valor in supporting the 

ruling families established political power in the ruling family and 

stabilized the political system, and then by neutralizing external threats 

(enemy attacks) and internal rebellions, they further helped the 

stabilization and continuity of the political power. At the beginning of 

the Safavid government, the military played an effective role in both the 

establishment of the political system and bringing Ismail to power, as 

well as in the consolidation and continuation of his power and 

government, and were considered one of the main actors. This research, 

by posing the question of the role of Qizilbāsh military in the 

management of wars and the establishment and stabilization of the 

government of Safavid Shāh Ismāil I (1501-1524), aimed to investigate 

the role of this tribal force in wars, and in the establishment and 

consolidation of the rule of the first king of the Safavid dynasty using a 

descriptive-analytical method. The findings of the research shows that 

Qizilbāsh forces, with their military advice, effective presence in wars 

against internal rulers and neighboring powers, and suppression of 

opposition movements, were one of the main pillars of establishing, 

stabilizing, and perpetuating Shāh Ismāil I's power. 
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 ها و اوحَكاق و جربیث ظکىهث ٌاه اومافیل اول صيىیيًَ يؾاهیاو ٍملباي ؾق شًگ

 زآلاؾبؽث، وكوي ب، ىكیؿه هكوجی*الوشهايبؽً ذىاٍب
 آببد، ایراندانشگبه لرستبن، خرم دانشکده ادبیبت و علوم انسبنی،تبریخ، گروه تبریخ،  استبد الف

 آببد، ایرانتبریخ، دانشکده ادبیبت و علوم انسبنی، دانشگبه لرستبن، خرم دكترا، ة
 آببد، ایرانكبرشنبس معبونت پژوهش و فنبوری دانشگبه لرستبن، خرم تبریخ ایران بعد از اسالم، كترا،د ج

 چکیذه  واژگان کلیذی

ٌاه اوممافیل اول، 
ٍملبمماي، يؾاهیمماو، 

، ظکىهمممث شًمممگ
 صيىی

های يمایی يؾاهیاو ؾق فكصه پیکاق پیىيؿ ؾاٌحه اوث. جىاياییهای ویاوی همىاقه با ظضىق و ٍؿقتگیكی يؾامٌکل 
های ظکىهحگك، هىشب اوحَكاق ٍؿقت ویاوی ؾق آو ؼايؿاو و يؾاهیاو و قوظیه ولعٍىقی آياو ؾق ظمایث ال ؼايؿاو

های ؾاؼلی، به جربیث و والی جهؿیؿات بیكويی )جهاشن ؾٌمًاو( و عنیاوو وپه با ؼًری ٌؿذبات يؾام ویاوی هىحَك هی
قوايؿ. ؾق آمال ؾولث صيىیه يیم يؾاهیاو چه ؾق جؤویه يؾام ویاوی و به ٍؿقت قوايؿو اومافیل و چه جؿاوم آو هؿؾ هی

با عكض  پژوهًآهؿيؿ. ؾق ایى ٌماق هیبهگكاو اصلی ؾق جربیث و جؿاوم ٍؿقت و ؾولث او، يًَ هئذكی ؾاٌحًؿ و ال کًً
ها و جؤویه و جربیث ظکىهث ٌاه اومافیل اول صيىی ایى پكوً که يؾاهیاو ٍملباي چه يٍَی ؾق هؿیكیث شًگ

 به ؾيبال ایکحابؽايه هًابـ هایؾاؾه بكاوان و جعلیلی -جىصیيی قويايؿF بهم.( ؾاٌحه1524 -1501ه.ً./ 907-930)
های یاىحه اوث.ها و اوحَكاق و جربیث ظکىهث يؽىحیى پاؾٌاه ولىله صيىیه شًگؾق  كوی ایلیایى يیبكقوِی يًَ 

های ها فلیه ظکام ؾاؼلی و ٍؿقتهای يؾاهی، ظضىق هئذك ؾق شًگبا هٍاوقه ٍملباي يؾاهیاو پژوهً يٍاو ؾاؾه اوث که
بؽٍی ٍؿقت ٌاه اومافیل اول جؿاوماوحَكاق، جربیث و  یکی ال اقکاو اصلیهای هؽالو، همىایه و وكکىب ظكکث

 .ايؿ بىؾه

 480/46/1041 افتیدر خیتار

 411/42/1041 زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 هَؿهه
فًىاو قکى ههمی ؾق پایؿاقی و جؿاوم آيها ایيای يًَ ها، يیكوهای يؾاهی بههای ویاوی و پیؿایً ؾولثگیكی يؾامٌکل با

های پیكاهىيی و بكٍكاقی اهًیث ؾاؼلی و هكلی ال ؼؿهات ههن ویاوی، بالؾاقيؿگی ال جهاشن هایکكؾيؿ. ظكاوث ال ؼايؿاو
ها ضكوقی ؾولثفًىاو یک ٍؿقت ٍهكیه ؾق اوث. ظضىق ؾق هیؿاو شًگ و يبكؾ با ؾٌمًاو، يؾاهیاو قا بهيیكوهای يؾاهی بىؾه

ها، بكايؿالی قوايی به او، ظضىق ؾق شًگكی ؾق یاقیواؼث. ؾق ؾوقه ٌاه اومافیل اول صيىی،  يؾاهیاو ٍملباي يًَ هئذ هی
يًَ يؾاهیاو ٍملباي ؾق  ظکام ؾاؼلی، به ٍؿقت قوايؿو و جربیث و جؿاوم ولغًث وی ؾاٌحًؿ. هؿه ایى هَاله، بكقوی و جعلیل

م.( اوث. 1722 -1501ه.ً./ 1135 -907های هىشىؾ و اوحَكاق ؾولث صيىّیه )پیکاقهای ٌاه اومافیل اول با هؽالياو و ٍؿقت
ها و جؤویه و اوان پژوهً بكایى پكوً اوحىاق اوث که يؾاهیاو ٍملباي ؾق ؾوقه ٌاه اومافیل اول، چه يٍَی ؾق هؿیكیث شًگ

گكاو اصلی ؾق پیکاقهای لهاو ٌاه فًىاو کًًايؿ؟ ىكضیه پژوهً آو اوث که يؾاهیاو ٍملباي بهجربیث ؾولث صيىیه ؾاٌحه
گیكی ولىله صيىیه بؿوو پٍحیبايی ایى يیكوی ايؿF و ٌکلجربیث يؾام ویاوی صيىیه يًَ ههمی ؾاٌحهاومافیل اول و جؤویه و 
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ای و ؾق هكظله بكقوی و جبییى به ٌیىه ای، قؼؿاؾی ٍغقی يبىؾ. ایى پژوهً ؾق هكظله گكؾآوقی اعالفات به قوي کحابؽايهٍبیله
 جعلیلی ايصام ٌؿه اوث.  -جىصیيی

 پیٍیًه پژوهً
گكی ؾوقه ٌاه اومافیل ايؿ، هئّلية يؾاهیپژوهاو هقاصك ؾقباقه ولىله صيىّیه ايصام ؾاؾههای هحقؿؾی که صيىیهپژوهًقمن به

هایی که ؾقباقه ٍملباي ؾق ؾوقه صيىی پژوهً بكؼی ال اوث.جك هىقؾ جىّشه بىؾهاول و يًَ يؾاهیاو ٍملباي ؾق ظىاؾخ ایام او، کن
م ایى واژه و چگىيگی ایصاؾ کاله یا جاز ٍملباي، فملکكؾ ایى جاز ؾق جعىالت ویاوی ؾوقه صيىیه و اوث، بیٍحك بك هيهىايصام ٌؿه

(، ظىًی 1354ايؿ. بكای يمىيه، هَاالت هًصىقی )های جاقیؽی پؿیؿاقی اصغالض ٍملباي و ویك جغىق هقًایی آو جؤکیؿ کكؾهلهیًه
( به هىضىؿ 1400ها هىحًؿ. کكهقلی، هقیًی و ـهابی ) پژوهً( ال ایى ؾوث 1396( و ظىیًی )1395(، ویؿبًکؿاق )1394)
Eيگاقی صيىیهٍملباي ؾق جاقیػ -های ٌاههىقؼاو و قوایث آياو ال يؽىحیى هىاشهه D( ؾق کحاب 1976ايؿ. ىاقوً وىهك )پكؾاؼحه

اول جا پایاو ؾوقه ٌاه فبان اول  ؼىؾ، يًَ جكکاو آياجىلی قا ؾق جٍکیل و جىوقه ؾولث صيىی، هغكض کكؾه که ال ؾوقاو ٌاه اومافیل
پژوهی همكاه با اؽهاقيؾكهای اىكاعی ؾقباقه يًَ ايعصاقی جكکاو ؾق جٍکیل ؾولث صيىیه و گیكؾF و بیٍحك يىفی ایلقا ؾقبك هی

 ها اٌاقه ؾاقيؿF اها هًعصك به فصك ٌاه اومافیل يیىحًؿ. قویمكها به يًَ ٍملبايجىوقه آو اوث. ؾوحه ؾیگكی ال پژوهً
قويؿ پیىيؿ ایى يیكوی ایلی با صيىیاو قا ال D گماقاو و ٍكبايیاو ظکىهث صيىیها بًیاوٍملبايE( ؾق هبعری کىجاه با فًىاو 1366)

اوث. واالقی م.( هغكض کكؾه1629-1587ه.ً./ 1038 -995ؾوقه پیً ال صيىیه جا جنییك ٍؿقت آياو ؾق ؾوقه ٌاه فبان اول )
هقحَؿ اوث يًَ او ؾق ىكآیًؿ بكآهؿو صيىیاو ؽاهكی و D ٌاه اومافیل ؾق ایصاؾ ظکىهث صيىیبكقوی يًَ E( ؾق 1388ٌاؾی )

يؾاهی ایكاو پیً ال صيىیه و يًَ  -ايؿ، به ايعغاط ویاویپىٌالی بىؾه و هىقؼاو ٍؿین و هعََاو هقاصك که بك يًَ او جؤکیؿ کكؾه
های هىشىؾ يَؿ و بكقوی يؾكیهE( همچًیى ؾق 1393ٌاؾی )ايؿ. واالقی ٍبایل ٍملباي ؾق ایصاؾ ظکىهث صيىی جىشه يکكؾه

های اقائه ٌؿه ؾقباقه چكایی و چگىيگی ظاکمیث صيىی و بكقوی، هَایىه و يَؿ ، با عكض يؾكیهDؾقباقه جٍکیل ظاکمیث صيىی
( 1395قيؿ. فَیلی )گیكی و قويؿ ظاکمیث صيىی هغابَث يؿایک ال ایى يؾكات با واٍقیات جاقیؽی ٌکلآيها، هقحَؿ اوث که هیچ

، به جنییك و جعىالجی که ؾق هىٍقیث ٍملباي ؾق Dها ٍبل و بقؿ ال جٍکیل ظکىهث صيىیجعلیل فملکكؾ جاقیؽی ٍملبايEؾق 
يًَ E( به 1399شمالی )ظاکمیث صيىیه ال ؾوقه ٌیىغ صيىی جا پایاو ولىله قغ ؾاؾه، پكؾاؼحه اوث. قضایی، شؿیؿی و یىوو

ايؿ. پكؾاؼحهD ً.(1038 -907ٍیًی پاؾٌاهاو صيىیه ال جؤویه صيىیه جا پایاو ظکىهث ٌاه فبان اول )ٍملباٌاو ؾق جقییى شاي
با جىشه  ايؿ. بًابكایى،قا بكقوی کكؾهD يًَ يؾاهیاو ؾق ویاوث ؼاقشی ٌاه اومافیل اول صيىیE( يیم 1400ذىاٍب و ؼىقوًؿی )

مافیل اول و ظيؼ هىشىؾیث ؾولث او ؾق بكابك همىایگاو و ظىاؾخ گیكی ظکىهث ٌاه اوبه يًَ هئذك يؾاهیاو ٍملباي ؾق ٌکل
که پژوهً هًىصمی ؾقایى باقه صىقت يگكىحه اوث، پكؾاؼحى به ایى هَىله ؾق ٍالب یک پژوهً هىحَل ضكوقت و ؾاؼلی و ایى

 یابؿ که هَالة پیً قو کىًٌ کكؾه آو قا بكقوی و جبییى کًؿ.اهمیث هی

 چهاقچىب يؾكی بعد
کًًؿ و بقضی يًَ ها یا ٍهكهاياو ؾق پؿیؿآوقی ظىاؾخ جؤکیؿ هیهای جاقیؽی، کىايی بك يًَ ٌؽصیثپؿیؿه ؾق بكقوی

گكایی به جاقیػ، ؾايًؿ. ؾق يگاه ٍهكهاوها و ٌكایظ اشحمافی و اٍحصاؾی و يیكوهای اشحمافی قا ؾق بكول ظىاؾخ جاقیؽی هئذك هیلهیًه



ثشهايبؽً ذىاٍب، ىكیؿه هكوجی، وكوي آلاؾبؽ  0 
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ای بكجك )قوض هغلٌ، َاَبكايىاو، ؼؿاويؿ(، هؤهىق به چًیى وٍایقی بكاو ظىاؾخ ال شايب اقاؾهواليؿ و قهظىاؾخ جاقیػ قا ٍهكهاياو هی
ايؿ و يًَ چًؿايی بكای ٌكایظ اشحمافی ٍائل ايؿ. ؾق ایى ؾیؿگاه، ظىاؾخ به اقاؾه و يًَ هكؾاو بمقگ یا ٍهكهاياو هكبىط ٌؿهبىؾه

 ؾلیل هعؿوؾیث ظصن هَاله، هیىك يیىث.  ؾكیه شبك اشحمافی، بهايؿ. جبییى ایى ؾو يؾكیه: يؾكیه هكؾاو بمقگ و ييٍؿه
ه.ً./ 808-732ؼلؿوو )ها و ؾگكگىيی اشحمافات ايىايی، يؾكیه فصبیث ابىيؾكیه ؾیگك ؾقباقه کیيیث ؽهىق و لوال ؾولث 

فَیؿه او، يغيه جمؿو و . بهؾايؿها هیوشىؾ آوقيؿه ؾولثيٍیًاو صاظب فصبیث قا بهم.( اوث که صعكاگكؾاو یا باؾیه1332-1406
ٌىؾ. فصبیث، کًؿ و با جٍکل بؿویاو، ٌهكيٍیًی آمال هیجؿقیس قٌؿ هیٌىؾ و بهظکىهث، ؾق صعكا و ؾق هیاو بؿویاو بىحه هی

یث، ٍبایل کًؿ. ایى فصبای ایصاؾ هیآوقؾ و یکپاقچگی ٍبیلهٌاو به وىاؾاقی به ٍبیله وابىحه اوث گكؾ هن هیاىكاؾ ٍبیله قا که ليؿگی
های شؿیؿی قا بًیاو يهًؿ. هكاظل های هىحَك، آيها قا بكايؿاليؿ و ولىلهوالؾ که با جهاشن به ٌهكها و جىلظ بك ظکىهثقا ٍاؾق هی

گايه ایى يؾكیه فباقجًؿ ال: پیكولی، ؼىؾکاهگی، آوىؾگی، ؼكوًؿی، اوكاه و جبفیك. ؾق هكظله اول که ؾوقاو پیكولی بك جغىقی پًس
اوحیال یاىحى بك کٍىق و گكىحى آو ال ؾولث پیٍیى اوث، قئیه ؾولث ال ظمایث اىكاؾ ٍبیله بكؼىقؾاق اوثF لیكا با فصبیث هؿه و 

 (. 336 -324/ 1: 1388ؼلؿوو، ؾوث آهؿه اوث )ابىآيها پیكولی به
ٍهكهاياو )ايىاو بكشىحه(، ها یا های( ٌاه اومافیل و بكآهؿو ؾولث او با هك وه يؾكیه: يًَ ٌؽصیثاٍؿاهات يؾاهی )شًگ

های هىقؼاو و هغالقات ٍبیله( ٍابل جىشیه اوثF و يىٌحه -ٌكایظ -ای )ٌؽصیثجؤذیك ٌكایظ اشحمافی و يؾكیه فصبیث ٍبیله
گاهايه ال یکی یا جكکیبی ال ایى فىاهل هحؤذك بىؾهصيىیه گاهايه یا ياآ قا ايؿ. البحه هىقؼاو فصك صيىی ظىاؾخ پژوهی ؾق ایى هىضىؿ، آ

ايؿ. هعََاو شؿیؿ ايؿ و هىافؿ بىؾو ٌكایظ و يًَ ٍملباي قا ـیل آو ٍكاق ؾاؾهظىل هعىق ٌؽصیث ٌاه اومافیل گماقي کكؾه
ايؿ، فاهل اصلی قا یا قهبكی ٌاه اومافیل و یا ٌكایظ هعىق یا اٍحصاؾهعىق ؾاٌحهبىحگی به گكایٍی که به هکاجب ٌؽصیث

 ايؿ. ىحهاشحمافی و يًَ ٍملباٌاو ؾاي -ویاوی
اشحمافی ؾق جؤویه ظکىهث ٌاه  -ايگاقی جؤذیك ٌكایظ ویاویایى پژوهً بؿوو ييی يًَ ٌؽصیث یا ٍهكهاو و یا ياؾیؿه

فًىاو فاهل ای بهؼلؿوو، بك يًَ يیكوی يؾاهی ٍملباي با هاهیث ایلی و ٍبیلهای ابىگیكی ال يؾكیه فصبیث ٍبیلهاومافیل، با بهكه
)ٌاه D ٌؽصیثEاومافیل ال قإیا جا واٍقیث فیًی و فملی جؤکیؿ کكؾه اوث. به فباقت ؾیگك، فاهلی که به اواوی ؾق جعٌَ هؿه 

هفهبی( هىشىؾ بهحكیى  -ىکكی )ویاوی، اشحمافی،D ٌكایظEاومافیل( ؾق ایى يهضث اهکاو و ىكصث هىافؿ قا ؾاؾ که ال 
بىؾ که ؾق ٌکل بالوی اشكایی و فملی کاقوال D كوی يؾاهی ٍملباييیEبكؾاقی قا بًمایؿ و بافد بكول فیًی هؿه ـهًی او ٌؿ،  بهكه

ؾق پیکاقها و جکاپىهای يؾاهی، پٍحىاية ایى ظكکث ؾق هكاظل جکىیى، اوحَكاق، جربیث و جؿاوم ٌؿ. ٍملباٌاو اگكچه با ٌاه اومافیل 
. ایى فصبیث یا همبىحگی ؾقوو ایلی، آيها قا پیىيؿ هكیؿ و هكاؾی ؾاٌحًؿ، اها ؾقوو ؼىؾ ال فصبیث ایلی و اویماٍی بكؼىقؾاق بىؾيؿ

کاق گكىحه ؾق جکاپىی جصاظب ٍؿقت و ظکىهث ظىل ٌؽصیث هكٌؿ کاهل واقؾ کكؾ و جىاو يؾاهی آيها ؾق جٍکیل ولىله صيىیه به
و اوحياؾه فًىاو هىحه هكکمی هٍاوقاو يؾاهی ٌاه اومافیل ؾق عكاظی، هؿیكیث ٌؿ. يًَ اهل اؼحصاَ که پایگاه ایلی ؾاٌحًؿ به

 گفاق ولىله بىؾ.ال ایى ؽكىیث ایلی ؾق قاه اهؿاه بًیاو

 ایجبییى يًَ ٍملباٌاو بكاوان يؾكیه فصبیث ٍبیله
که  پٍحیبايی يؾاهیاو ٍملباي ال ٌاه اومافیل ؾق قاه قویؿو او به ظکىهث و ٍؿقت و جالي هئذك ؾق ایى قاه، فاهل ههمی اوث

اومافیل ؼكوز ؼىؾ قا هؤهىقیحی ال فالن باال فًىاو کكؾ، ال اعكاه و شىايب، صىىیاو او هىوىم به  جىاو آو قا ايکاق کكؾ. با ایًکه يمی
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(F که ایى اهك يٍاو ال يًَ 36: 1369صىىیاو ٍؿین گیاليی که ؾق ؼؿهحً بىؾيؿ يیم او قا جكمیب به ایى کاق کكؾيؿ )ٌیكالی، 
هكاؾی با ٌیىغ صيىی چىو شًیؿ  -ایلی ٍملباي با پیىيؿ قابغة هكیؿهكیؿاو ؾق بكايگیؽحى او به کٍىقگیكی ؾاقؾ. ظضىق يیكوی 

ؾاٌحًؿF و جالي و D هكٌؿ کاهلEم.( و اومافیل که فًىاو 1488ه.ً./ 893م.(، ظیؿق )ؾقگفٌث 1460ه.ً./ 864)ؾقگفٌث 
ث. ایى هكیؿاو که يیكوی های بىیاق آيها ؾق ؾوقاو يهضث صيىی و آمال کاق ٌاه اومافیل، ؾق هحىو جاقیؽی يمایاو اوایراقگكی

بكؾيؿ و ال عكیٌ جٍکیالت عكیَث صيىی به آو شفب وك هیهای هحقؿؾ صعكايٍیى بهؾاؾيؿ، ؾق ٍبیلهيؾاهی صيىیاو قا جٍکیل هی
و  265:  1382بكؾيؿ )ؼًصی اصيهايی، گكی و الىهیحی، هكجبه قهبكاو ؼىؾ قا جا ظؿ ؼؿایی باال هیٌؿيؿ. آياو هحؤذك ال ايؿیٍه مالی

که ؾق  -شىیايه ؼايؿاو صيىيجبلینات هؿاقا(. 344: 1381و آيصىللى،  456: 1381بالقگاو ويیمی، F1381 :259 F ليى، 267
گك ٌؿ و ایى ٍؿقت شؿیؿ پٍحیباو صىقت ٍؿقت يؾاهی شلىه، ؾق لهاو ٌیػ شًیؿ به-یاىثظاٌیه آو جبلینات ویاوی گىحكي هی
 (. 73: 1346ؾق لهاو اومافیل گكؾیؿ )هصیكٌیبايی، هَحؿقی بكای ايصام هَاصؿ ایى ؼايؿاو 

ؼلؿوو، ظكکث کٍىقگیكی اومافیل قا که هًصك به بكايؿالی پكاکًؿه ظکىهحی و جؤویه گايه فصبیث ابىاگك بكاوان هكاظل پًس
صىقت لباي، ولىله ٌؿ هكظله اول ؾولث صيىی ؾقيؾك بگیكین، ایى هكظله به هؿؾ ظمایث جىاو يؾاهی ٍبایل جكک هقكوه به ٍم

ؾوث آوقؾو جاز و جؽث ولغًث جىوظ او کمک ٌایايی عىایو ٍملباٌی که ٍٍىو ٌاه اومافیل قا جٍکیل ؾاؾيؿ ؾق به .پفیكىحه اوث
های وكاو ٍملباي ؾق ىٍايی، ؾلیكی و ىؿاکاقیهای هؽحلو ٌاه اومافیل يحیصه شاوو پیكولی کكؾيؿ. ؾق ایى هكظله، کٍىقگٍایی

هاي هفهبی، فالٍه به شًگاوقی و . بكؼی ال ایى ٍبایل به ايگیمة ویاوی، ؾٌمًی با فرمايی، بكؼی ؾیگك با ايگیمهقاه هكٌؿ کاهل بىؾ
لعاػ کاقکكؾ يؾاهی ؾق ٍالب بهبىؾ اوضاؿ ليؿگی به وپاه ٌاه اومافیل پیىوحًؿ. ؾق هحىو جاقیؽی فصك صيىیه ال ایى يؾاهیاو به

 اوث.ٌؿهD اللهوبیل هصاهؿ ىیEیقًی D مالیEه های هَؿن و هياهین هفهبی، جقبیك بشًگ
هایی ال ايؿ. ـکك گمیؿهگكاو جاقیػ ایكاو ؾق هبعد جٍکیل ؾولث صيىیه، يًَ ٍملباٌاو قا پكقيگ شلىه ؾاؾهمالب پژوهً

ٍملباي ؾق ای اوث. بكای يمىيه، هعََاو قووی بك يًَ های آيها بكای جبییى ایى هىضىؿ با لعاػ يؾكیه فصبیث ٍبیلهؾیؿگاه
شا به ٍملباٌاو ؾوث ٌاه اومافیل جؤکیؿ کكؾه و ؾق بكقوی ظىاؾخ، همهبىحكوالی يهضث صيىیه و وپه ؾق جٍکیل ؾولث به

 -470: 1354وشىؾ آهؿ )پیگىلىوکایا و ؾیگكاو، های ٍبایل چاؾقيٍیى جكک بهکًًؿF و هقحَؿيؿ ؾولث صيىیه بك اذك جالياٌاقه هی
( 238: 1368م.( ایى ٍبایل قا جكکمى و وىهیى هىز ههاشكت جكکماياو به ایكاو ؾايىحه )1966 -1877ی )(. والؾیمیك هیًىقوک477

(. او اکركیث ظاهیاو ٌاه 19و هقحَؿ اوث ایى ٍبایل جكکمى بىؾيؿ که فاٍبث ؼايؿاو صيىی قا به جاز و جؽث قوايیؿيؿ )هماو: 
 (.238ؾايؿ )هماو: ٍىیىيلى هیحاو  و ٍىمحی ال ایالت ٍكاٍىیىيلى و آًاومافیل قا هحٍکل ال ایالت آویای صنیك، وىقیه و اقهًى

صىقت ٍىهی واظؿ جکىیى ؾايؿ که هًىل بهم.( ایى ٍبایل قا ال اوان ال جكکاو مم هی1977 -1898ایلیا پاولىیچ پغكوٌيىکی )
بىؾيؿ. عی ویژه هًغَه آـقبایصاو پكاکًؿه ٌؿهو بهه.ً. ؾق هماو هًاعَی که یاؾ ٌؿ و ؾق ایكا9جا  5های يیاىحه بىؾيؿ و ؾق ىاصله وؿه

-شا بهشا ؾق آویای صنیك هىاؼىاهايی یاىث و بىیاقی ال ٌیقیاو آوه.ً. جبلینات هفهبی ٌیىغ ٌیقه بیً ال همه10و  9های وؿه

گاه و يیكوی ايٍیى جکیهویژه صعكايٍیًاو، قهبكی قوظايی و اقٌاؾ ٌیىغ ٌیقه صيىی قا ٍبىل ؾاٌحًؿ. ال آو لهاو ایى ٍبایل صعك
(. پغكوٌيىکی بكایى ؾیؿگاه اوث که يًَ قهبكی قا ؾق يهضث ٌیقی ٍملباي و ؾق آمال 387: 1362ايؿ )اصلی صيىیاو بىؾه

ايؿ و هىحه وپاهیاو صيىیه ال ایًاو جٍکیل ٌؿه فهؿه ؾاٌحهؾولث صيىیاو، بمقگاو لٍکكی )اهیكاو( ٍبایل صعكايٍیى ٍملباي به
 -392کكؾيؿ )هماو: های يؽىث ىَظ اهیكاو ٍملباي به اجياً مالیاو ٍبایل ؼىیً ؾق لیك لىای اومافیل يبكؾ هیبىؾ. ؾق وال
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م.( ال يىیىًؿگاو هقاصك جكکیه، جكکاو ٍملباي آياجىلی قا هن ؾق جٍکیل ؾولث ٌیقی صيىی و هن 1995 -1924ىاقوً وىهك )

های ٌیػ شًیؿ و ظیؿق قا ال فىاهل وابىحگی (. او ىقالیث5: 1371لی ؾايىحه اوث )ؾق جقمین ؾاؾو هفهب ٌیقه ؾق ایكاو فاهل اص
جكکاو آياجىلی به عكیَث صيىی و ظضىق ؾق فملیات يؾاهی ؾوقاو آيها ـکك کكؾه که وپه با هًاوب ٌؿو اوضاؿ ویاوی، ؾق 

گیكی و ىکك گك جكکاو ٍملباي آياجىلی يبىؾيؿ، ٌکلفَیؿة وىهك اظمایث ال اومافیل واقؾ کاقلاق ٌؿيؿ و هىىَیث او قا قٍن لؾيؿ. به
 (. 31-11کكؾ )هماو: هؿاؼله ؾق ویاوث ؾق اىکاق ٌیىغ اقؾبیل ؼغىق يمی

ها به ٍؿقت ویاوی پژوه ايگلیىی هقحَؿ اوث آقهاو صيىیه بؿوو ٌمٍیك جیم ٍملبايم.( صيىیه2022 -1925قاشك ویىقی )
ىو ٍلمكو ٍملباي، ؾولث ٍملباي، هملکث ٍملباي و پاؾٌاه ٍملباي بكای جىصیو ؾولث هایی چیاىث. اوحياؾه ال فباقتؾوث يمی

(. او ؾیؿگاه کىايی قا که جصىق 33-32: 1372کًؿ )صيىی، يًَ ٍملباٌاو قا ؾق به ٍؿقت قوايؿو ٌاه اومافیل کاهاًل آٌکاق هی
ؾايؿ. ویىقي بك کن وى ايَالب صيىیه اوث، ياؾقوث هی جًهایی هىئىل پیكولیاي بهکًًؿهواوغه قهبكی ؼیكهکًًؿ اومافیل بههی

م. که چهاقؾه وال بیً 1501ه.ً./ 907و والی اومافیل هًگام ىكاق به گیالو، هًگام ؼكوز و هًگام به جؽث يٍىحى ؾق جبكیم ؾق 
ای ال کىچک هيث ييكهؾوث گكوه گىیؿ ؾق ایى ایام، هىئىلیث ظيؼ جىاو يهضث ايَالبی صيىیه بهکًؿ. هیيؿاٌث، اوحؿالل هی

آهیم ايَالب صيىیه ؾاٌحًؿ. ( که يٍَی بىیاق اواوی ؾق جکمیل هىىَیث21بىؾ )هماو: D اهل اؼحصاEَيام هٍاوقاو يمؾیک به
ؾاٌحى والهاو ايَالبی صيىیه ؾق ٌاو، ؾق ظالث آهاؾگی کاهل يگهبك ظياؽث ال شاو قهبك شىاووؽیيه ؼاَ ایى گكوه اىموو

 (. 250:1382قیمی بكای هكاظل يهایی ايَالب بىؾ )ویىقی، ٌكٍی و چًؿ شای ؾیگك و بكياههوىقیه، آياجىلی 
ؾايىحًؿ. ایى يؾاهیاو ؾق ؾوقه ؾقهصمىؿ، يؾاهیاو ٍملباي شاو باؼحى بكای اهؿاه ٌاه اومافیل قا بكای ؼىیً اىحؽاق هی

ؼىؾ قا بكای هكگىيه قؼؿاؾی آهاؾه کكؾه و ؼغكها قا به  ٍىیىيلىها، ؾق ؾىاؿ ال صيىیاوگكی، ؾق ؾوقاو ظاکمیث آًهكیؿی و صىىی
هایی که شًیؿ و ظیؿق، ؾق اهك جبلیل و (. ييىـ لیاؾ عكیَث اقؾبیل و جالي170:1374، آقای ٌاه اومافیلفالنشاو ؼكیؿه بىؾيؿ )

-که اومافیل قا هماو هىفىؾ صاظب لعاػ يؾاهی ؾق بیى جكکمًاو کكؾه بىؾيؿ، ؾق لهاو اومافیل يحیصه پكباقی ؾاؾF و ایى هكیؿاوبه

( ال او هٍحاٍايه و ٌاؾهايه اوحَبال کكؾيؿ و به گكؾ وی ىكاهن 281-280: 1380ايگاٌحًؿ )قویمك،المهاو و اهام قشقث یاىحه هی
قاه او ( و ؼىو ؼىؾ قا ؾق 264: 1381)ليى،D کاق بكيؿهمة ٍؿقت و ييىـ ؼىؾ قا بهEآهؿيؿ. به هؿؾ همیى يیكوها که ظاضك بىؾيؿ 

های شهاو و ؾق واٍـ یکی ال هَحؿقجكیى پاؾٌاهاو آویا جكیى وكلهیىاومافیل صاظب یکی ال بمقگEبكیميؿ، په ال ايؿک لهايی 
  (.143: 1338)بیات،D گٍث

 بكقوی جاقیؽی 
-به او و ؼايىاؾه ٍىیىيلى يىبثهایی که ظکىهث جكکمايی آًها و جقَیبها، قيسوبب وحیمهاومافیل ال کىؾکی جا پاؾٌاهی، به

ای يؿاٌث. ؾق همة ایى ظىاؾخ قؾ پای اي قوا ؾاٌث، ليؿگی پك ال بین و اضغكابی قا گفقايؿ که گاه جا ؾوحگیكی و هكگ ىاصله
یابی و جکاپىهای هكیؿاو ٍملباٌی او ؾق يصات، هىاؽبث و بالًؿگی او آٌکاق اوث. ؾق بكقوی يًَ يؾاهیاو ٍملباي ؾق قويؿ ٍؿقت

 ٌىؾ.ومافیل، به اوحًاؾ هحىو جاقیؽی، ایى ؾیؿگاه ؾق چًؿ هكظله بكقوی و جبییى هیيؾاهی ٌاه ا

 پٍحیبايی هكیؿاو مالی ال اومافیل ؾق ؾوقاو میبث و ؼكوز
م.( که ؼايه به ؼايه ؾق جقَیبً 1497 -1493ه.ً./ 902 -898بیگ جكکماو )قوایث ىكاق اومافیل ال چًگ يیكوهای قوحن
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لاؾه ؾق اقؾبیل جا قوايؿو او به الهیصاو يمؾ کاقکیا هیكلا فلی صىىیاو و هكیؿاو صيىی بكای ظيؼ شاو ٌیػهای بىؾيؿF و ىؿاکاقی
/ 2: 1384و قوهلى،   F1383 :68-69 اهیًی هكوی، 4/441: 1353جيصیل ؾق هحىو جاقیؽی فصك صيىیه آهؿه اوث )ؼىايؿهیك،به

-ؾقینی ال اومافیل بكای ؾق اهاو هايؿو ال چًگ آًهای بیی پٍحیبايی(. ؾق ایى ؾوقاو هؽاعكه و گكیم، هكیؿاو صيى908 -903

و شاهای ؾیگك، با D ؾاك و جىهاو هٍکیىؾیاق قوم و ٍكاشهEویژه ال ٍىیىيلىها ؾاٌحًؿ. صىىیاو با قفایث اظحیاط ال اعكاه و شىايب به
(. جقؿاؾی ال 2/910: 1384گٍحًؿ )قوهلى،یا بالهیقویؿيؿ و په ال جَؿین هؿايفوقات و هؿایا ؾق الهیصاو به ظضىق اومافیل هی

F 1/47: 1383ایى صىىیاو وىاؾاق ٍملباي، هٍهىق به صىىیاو الهیصايی، همىاقه ؾق کًاق اومافیل و قاهًما و هكبی او بىؾيؿ )ٍمی،
 ؾاؾيؿ.( و ىًىو شًگاوقی قا به او یاؾ هی66: 1383اهیًی هكوی، 

همیى هكیؿاو مالی شاو ؼىؾ قا ؾق قاه اهؿاه هكٌؿ ؼىیً اومافیل گفاٌحًؿ و ؾق  په ال ؼكوز اومافیل ال الهیصاو يیم
ها اوحىاق و ؾلىىل ؾق کًاق او بىؾيؿ. ؾق آمال، هيث جى ال پیكواو او که ؾق لهكه وكؾاقاو يؾاهی وی ؾق ظىاؾخ بقؿی جمام هؽاعكه

-بیگ اینىتبیگ ٍكاهايی، الیانبیگ ٍكاهايی، بیكامه، قوحنبیگ ؼلیيعالً، ؼاؾمبیگ ؾؾهبیگ َلله، ابؿال فلیٌؿيؿ، یقًی ظىیى

F 4/441: 1353وىی عاقم قهىپاق ٌؿيؿ )ؼىايؿهیك،بیگ ٍاشاق، اومافیل قا همكاهی کكؾيؿ و ال ؾیلماو بهاملی و ٍكاپیكی
 ( و وپه به اقؾبیل قىحًؿ. 37: 1363،آقای صيىیفالنF 89: 1364، شهايگٍای ؼاٍاو

بیگ ٌاهلى، جاقیؽی، اومافیل بكای ٌكوؿ فملیات يؾاهی ؼىیً با گكوهی ال اهل اؼحصاَ هايًؿ فبؿیهای بًابك گماقي
هایی به اعكاه والیات الؽليا و ؾیگكاو ال بمقگاو اهكا هٍىقت کكؾ. ایى بمقگاو يؾاهی پیًٍهاؾ ؾاؾيؿ ابحؿا پیکبیگ َلله، ؼلیيهظىیى

آهاؾه کًًؿ و به اقؾوی اومافیل بپیىيؿيؿ، وپه با ٍؿقت جمام به D یكاً شهاؾEىايًؿ که فكاً و آـقبایصاو بيكوحًؿ جا هكیؿاو قا ىكاؼ
ها و شاقچیايی شهث اظضاق يیكو به اعكاه ىكوحاؾ ممای هؽالياو قو آوقيؿ. ایى پیًٍهاؾ پفیكىحه ٌؿ و اومافیل پیک

هایی بكای بیگ، پیکجقبیك فبؿی(. به90-84: 1383و اهیًی هكوی، F1379 :6-7 العىیًی،449-448/ 4: 1353)ؼىايؿهیك،
: 1369، به اعكاه قىث )ٌیكالی،-ٌؿالمهاو پًؿاٌحه هیکه هَؿهه ؽهىق ظضكت صاظب-ىكاؼىايؿو هًحؾكاو ؽهىق اومافیل 

38 .) 
اوحاشلى، هماق ييك ال عىایو هكیؿاو و صىىیه ال قوایث هىقؼاو، هيثه.ً. به905په ال وقوؾ اومافیل به اقليصاو ؾق وال 

هعمؿبیگ با ؾویىث ييك ال اوالؾ و اجباؿ و Eؾاك، الشمله ٌاهلى، قوهلى، جکلى، ـوالَؿق، اىٍاق، ٍاشاق، وقواً و صىىیه ٍكاشه
: F1378 هًٍی ٍمویًی، F1386 :271 ٍمویًی، 954/ 2: 1384ٌؿيؿ )قوهلى،به ِگكؾ او شمـD بیگ ٌاهلى با ویصؿ کهفابؿیى

113-114 Fالیان ال عایيه بایبكؾلى با ىىشی ال صىىیاو ال ٍلمكو فرمايی قاهی (. پیً ال آو ٍكاشه107: 1364، شهايگٍای ؼاٍاو
ٍؿم ٌؿيؿ. (. په ال او عایيه اوحاشلى پیF1384 :2 /945ً قوهلى، 452/ 4: 1353ٌؿ و جىايىث به اومافیل بپیىيؿؾ )ؼىايؿهیك، 

یقًی D ويیؿاو، پیٍىایاو، شىاياو، شىايمكؾاو و صىىیاوشمیـ قیEًباقه یکهًگاهی که ؼبك ؼكوز اومافیل به آو عایيه قویؿ، به 
ای که ايصاق هؿیًه، پیاهبك اوالم قا به هؿیًه بكؾيؿ، ٌیىهجمام آو عایيه ال لو و ىكليؿ که هماق ؼايىاق بىؾيؿ، آهؿيؿ. آيها اومافیل قا به

وپاقی ؾقآهؿيؿ. هكؾم )صىىیاو و ٌیقیاو( عىایو ؾیگك ال قوهلى، ٌاهلى وکىباو و وكوؾگىیاو به هیاو ٍىم ؼىؾ بكؾه و به هَام شاپای
هماق ييك )به ٍٍىو آهؿيؿ جا به هيثو ـوالَؿق ال ؾیاق فرمايی و ٌام و ؾیاقبکك، با الگىگیكی ال عایيه اوحاشلى، همه جٍىیٌ ٌؿه ٍٍىو

و  F1342 :264 مياقی ٍمویًی،38-37: 1369الی،F ٌیك114: 1378هماق ييك( قویؿيؿ )هًٍی ٍمویًی،قوایحی ظؿوؾ ؾوالؾه
 (.126: 1378شًابؿی، 
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هاو، ویژه ال ياظیه آياجىلی و فرمايی و ٍكهٌاهؿی ويیمی ؾق عی اٍاهث ؼىؾ ؾق جبكیم هٍاهؿه کكؾه که ؾائن ال اکًاه کٍىق به
: 1381ٌؿ )بالقگاو ويیمی، بیٍحك هی قىحًؿ. ؾق يحیصه ٍؿقت اومافیل هك قولؾوحه وپاهی به لیك پكچن ٌاه اومافیل هیؾوحه
کكؾيؿ و ال ؾیكبال هیاو آيها و صىىیاو (. ؾق وكلهیى آياجىلی، یقًی وكلهیى فرمايیاو، جقؿاؾ لیاؾی ال فلىیاو ليؿگی هی441، 434

ای جبلیل به آو وىی ؼىؾ، اىكاؾ ؼىیً قا بكاقؾبیل قوابظ هىحعکمی وشىؾ ؾاٌث. ٌاه اومافیل بكای شلب کاهل فلىیاو آياجىلی به
ای ؼىاوث که با م.( عی ياهه1512-1481ه.ً./ 918-886(. او ال بایمیؿ ؾوم )257/ 2: 1370هًغَه ىكوحاؾ )اولوو چاقٌلی،

(. بایمیؿ يیم F1368 :55-56 يىایی،1/345: 1274بیگ،آهؿو هكیؿاو ؼايَاه اقؾبیل به ایكاو هىاىَث کًؿ و هايـ آياو يٍىؾ )ىكیؿوو
: F1368 يىایی،346-1/345: 1274بیگ،آياو به وعى په ال لیاقت، با ایى ؾقؼىاوث هىاىَث کكؾ )ىكیؿوو به ٌكط بالگٍث

های فلىیاو ٍلمكو (. اومافیل به ایى هًبـ جؤهیى يیكوی ايىايی ؼىؾ يیال ؾاٌث. اٍؿاهات جبلینی و ؾیپلماجیک او و ٌىقي57-58
 یىوحى به اومافیل قا ىكاهن کكؾ.فرمايی، لهیًه ههاشكت جكکاو آياجىلی به ایكاو و پ

 یابی اومافیل اوليًَ يؾاهیاو ٍملباي ؾق ٍؿقت
ٍىیىيلى به لهاهؿاقی ؾق هًگام ظكکث جاقیؽی اومافیل بكای لوقآلهایی ؾق فكصه ٍؿقت و ظکىهث ایكاو، ؾولث جكکمايی آً

یاو ؾقبًؿی ظکىهث ؾاٌحًؿ. وحیمه و کٍمکً با ایى ؾاؾ و ؾق ٌكواو يیم ٌكوايٍاهالىيؿ هیكلا ؾق آـقبایصاو به ظیات ؼىؾ اؾاهه هی
ٌؿ. اهكای يؾاهی ٍملباي گفاقی بكای کٍىقگیكی و ایصاؾ ظکىهث بؿوو وشىؾ يیكوی شًگاوق کاقآهؿ هیىك يمیها و هؿهٍؿقت

ايی ٍملباٌاو، های بىیاقی کكؾيؿ جا او بك هؽالياو ملبه کكؾ و به ٍؿقت قویؿ. ظاصل ایى هكظله ال پٍحیبظاهی اومافیل جالي
 بكاىحاؾو ؾو ٍؿقت ٌكوايٍاهی و جكکمايی بىؾ. 

 م.(1500 -1463ه.ً./ 906 -867یىاق ٌكوايٍاه ). يبكؾ با ولغاو ىكغ1
بیگ وىی ٌكواو، اهكای يؾاهی بًا بك ؾوحىقات او چًؿ ظكکث يؾاهی هَؿهاجی ايصام ؾاؾيؿ. ابحؿا ؼاؾمهًگام ظكکث اومافیل به

شىحاو ٌؿ که جىايىث گكوه لیاؾی ال گكشیاو قا بکٍؿ و با مًیمث بىیاق به اقؾو بالگكؾؾ. اومافیل همة ؼليا هؤهىق ظمله به گك
گل ٌؿ که آو قا گٍىؾ و املی يیم هؤهىق ظمله و جصكه ٍلقه ٌىقهبیگ اینىتها قا بیى وپاهیاو ؼىیً جَىین کكؾ. الیانمًیمث

بیگ ٍكاهايی به هعل جالٍی ؾو قوؾ اقن و ُکك ىكوحاؾه ٌؿ جا یاو ال قوؾ ُکك، بیكامبمقگاو ٍلقه قا يمؾ اومافیل آوقؾ. بكای فبىق وپاه
: F1384 قوهلى،455-4/454: 1353یىاق، با او شًگ کًؿ )ؼىايؿهیك،هقبكی قا ايحؽاب کًؿ و ؾق صىقت اٍؿام بالؾاقيؿۀ ىكغ

 (. 112 -109: 1364،شهايگٍای ؼاٍاوو  118 -110: 1383هكوی،F اهیًی2/955
املی بیگ اینىتبیگ جىاچی، ؼليابیگ، الیانم. يؾاهیايی هايًؿ فابؿیى1500ه.ً./906ق يبكؾ شیايی با ٌكوايٍاه ؾق وال ؾ

ولغاو، ٍكاؼاو، ٍكاچه الیان، بیگ، فىضبیگ ٌاهلى، ؼاؾمبیگ َلِله، فبؿیهعمؿ اوحاشلى، ظىیىبیگ ٍكاهايی، ؼاوؼًىلى، بیكام
بیگ ٍاشاق، بیگ چاکكلى، پیكیبیگ ٍكاهايلى، َلله هعمؿ جکلى، ُچً هیكلا، بکكبیگ چاکكلى، فلییلسبیگ اىٍاق، چلبابیگ و ٍولغاو
چی ال اهكای اىٍاق، بیگ ويكهبیگ ههكؾاق و ظىیىبیگ و ؼلیلبیگ پكوايچی اىٍاق، ؾايهبیگ ؼالو ـوالَؿقلى، پیكیولماو

و ؾیگكاو، با يیكوهای ؼىؾ ؾق شًاض قاوث و چپ و ٍلب و شلىؾاقی  اوملی اوحاشلىواقوٌیػ ؾاقومه ىكاٌؽايه و اظمؿبیگ صىىی
F1370 :50-60 F ؼىايؿاهیك،960-2/954: 1384های بىیاق کكؾيؿ که به ٌکىث ٌكوايٍاه ايصاهیؿ )قوهلى،لٍکك ؾالوقی
 (. 454-452: 1381بالقگاو ويیمی،

یىاق ؾق ٌهكيى و ىكاهن کكؾو يیكو م.( ىكليؿ ىكغ1524 -1503ه.ً./930 -908ٌاه )با اوحَكاق ٌیػ ابكاهین هقكوه به ٌیػ
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بیگ ٌهكيى قا جصكه کكؾ و هكؾم با بكای شًگ، اومافیل ؼليابیگ عالً قا با گكوهی ال وپاهیاو بكای وكکىب او ىكوحاؾ. ؼليا
شهايگٍای F1384 :2/958 F قوهلى،459/ 4: 1353شا ٌؿ )ؼىايؿهیك،ؾاؾو جعيه و پیٍکً اهاو یاىحًؿ و اومافیل واقؾ آو

املی ؼًىلى هؤهىق ىحط ٍلقه باکى ٌؿيؿ جا ؼمايه بیگ اینىتؾوحىق اومافیل، هعمؿبیگ اوحاشلى و الیان(. به121: 1364،ؼاٍاو
یابی به ؼمايه ٌكوايٍاه، پىل و مًاین بىیاقی بیى جصكه آوقيؿ. وكايصام ایى ٍلقه جصكه ٌؿ و اومافیل په ال ؾوثٌكوايٍاه قا به
: 1381و آيصىللى، F1381 :265 ليى،F1383 :146- 155 اهیًی هكوی،461-460/ 4: 1353جَىین کكؾ )ؼىايؿهیك، لٍکكیاو ؼىؾ

329 .) 

 م.(>:?; -CA<;ه.ً./C:=- C:B. يبكؾ با الىيؿ هیكلا جكکماو )>
ق با شمقی ال بیگ ٍاشام. چًؿیى اٍؿام يؾاهی صىقت گكىث. ابحؿا پیكی1501ه.ً/907پیً ال ؾقگیكی با الىيؿ جكکماو ؾق 

ؾاك آهؿه بىؾ افمام ٌؿ و او قا ىكاقی ؾاؾ. ٌکكاوملی ؾق يؽصىاو به الىيؿ بیگ ٌکكاوملی که به ٍكاشهمالیاو جکلى به هَابله ظىى
و اهیًی  F1384 :2/972 قوهلى،4/463: 1353بیگ با اهىال و مًاین بىیاق به اقؾوی ٌاهی هلعٌ ٌؿ )ؼىايؿهیك، پیىوث و پیكی

های هىیك کمیى کكؾه بىؾ، ىكاقی ؾاؾيؿ. او يیم به الىيؿ (. يؾاهیاو افماهی هعمؿ ٍكچَای قا که ؾق یکی ال هکاو162:1383هكوی،
بیگ ٍاشاق و ٍىیىيلىها، پیكیولغاو هىصلى ؾق قأن وپاهی ال آً(. ؾق آو اذًا با يمایاو ٌؿو فرماو2/973: 1384پیىوث )قوهلى،

قویی با او ٌؿيؿ که باوشىؾ يبكؾ وؽث و کٍحه ٌؿو جقؿاؾ لیاؾی ال عكىیى، وپاه الىيؿ اوملی اهیكٌکاق ؾاوعلب قویاظلىاچی
F 4/464: 1353ٌکىث ؼىقؾ. فرماو ولغاو و همكاهايً قا به ظضىق ٌاه اومافیل بكؾيؿ و به ٍحل قویؿيؿ )ؼىايؿهیك،

 (. 163 -162: 1383و اهیًی هكوی، 2/973: 1384قوهلى،
كوق يؽصىاو يیم اومافیل، هیمًه و هیىكه لٍکك ؼىیً قا به اهكای ياهؿاقی هرل ظىیىؾق يبكؾ اصلی با الىيؿ هیكل ٌُ بیگ ا ؾق 

بیگ ٍاشاق و الیان بایبكؾلى، پیكیبیگ ٌاهلى، ٍكاشهبیگ اوحاشلى، فبؿیبیگ ٍكاهايلى، ؼليابیگ، هعمؿیبیگ َلِله، بیكامَلِله، ابؿال
بیگ ٍاشاق قا چكؼچی کكؾ و به شلىؾاقی ( و پیكی138: 1364،هايگٍای ؼاٍاوشF 2/974: 1384واقوفلی ههكؾاق وپكؾ )قوهلى،

(. وكايصام پیکاق ؾالوقايه ایى ىكهايؿهاو يؾاهی بىاط ٍؿقت الىيؿ قا ؾقهن پیچیؿ و هكکم ٍؿقت 118: 1378ىكوحاؾ )هًٍی ٍمویًی،
قفب و صىلث مالیاو Eٍىث. په ال ایى پیكولی، جصكه اومافیل ؾقآهؿF و با فًىاو ٌاه اومافیل به جؽث ولغًث ياو، جبكیم، به
: 1386)ٍمویًی، D گكیؽحًؿها اذك کكؾ که هؽالياو به هصكؾ ًٌیؿو آواله ایٍاو ال اٍلیمی به اٍلیمی هیيىفی ؾق ؾلؽيكيٍاو به

273 .) 

 يًَ يؾاهیاو ؾق بكايؿالی ظکام ؾاؼلی و جربیث ٍؿقت ٌاه اومافیل
های او با ظکام هحقؿؾ ؾاؼلی بكای جصكه ٍلمكو و بكٍكاقی يىفی وظؿت اومافیل ؾق ؾقگیكیپه ال افالم پاؾٌاهی ٌاه 

ای ؾاٌحًؿF ٍلمكویی که هك ٍىمث آو ؾق ؾوث ظاکمی بىؾ که ؾافیة اوحَالل ویاوی ؾق کٍىق، بمقگاو يؾاهی ٍملباي يًَ فمؿه
-فصن، یمؾ، ابكٍى، ومًاو و ؼىاق و ىیكولکىه، فكاًفكاً ظاکن که ؾق والیات ایكاو: آـقبایصاو، 13ه.ً. ال 907ؾاٌحًؿ. ؾق وال 

F هًٍی 2/978: 1384اوث )قوهلى،فكب، ؾیاقبکك، کاٌاو، ؼكاواو، کكهاو، ًٍؿهاق و بلػ ظکمكوایی ؾاٌحًؿ، يام بكؾه ٌؿه
ا قٌاؾت (. ٌکىث ایى ظکام و جصكه هًاعٌ جعث ظاکمیث آياو ب157-155: 1364،شهايگٍای ؼاٍاوو  112:1378ٍمویًی، 

 ها ؾق هحىو جاقیؽی آهؿهٌؿيؿ، ظاصل ٌؿ که هٍكوض ایى شًگىكهايؿهاو يؾاهی ٌاه اومافیل که هك کؿام به هؤهىقیحی افمام هی
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 اوث. 
ٍىیىيلى ه.ً. با ولغاو هكاؾ آ908ً(، ؾق وال 248-244: 1387يؾاهیاو ٌاه اومافیل په ال افالم آهاؾگی به شًگ )ٍاومی،

كوق يام بكؾه ٌؿ-م.( ؾقاىحاؾيؿ. هماو يؾاهیاو 1508 -1500ه.ً./ 905-914) ٌُ ، ؾق ایى شًگ ؾق هیمًه و هیىكه وپاه -که ؾق يبكؾ 
و بالقگاو  F1353 :4/472 ؼىايؿهیك،986-2/981: 1384ٍملباي ظضىق ؾاٌحًؿ و وپاه جكکمايی قا ٌکىث ؾاؾيؿ )قوهلى،

ايی آـقبایصاو قا ٌکىث ؾايؿ و بك آو ؾیاق هىلظ ٌؿيؿ ه.ً. والی جكکم908(. ؾق وال 448-447و 440-439: 1381ويیمی،
ه.ً. ظىیى کیای چالوی قا ٌکىث ؾاؾيؿ و ؾیاق قوحمؿاق و ىیكولکىه قا جصكه کكؾيؿ 909(. ؾق وال 2/988: 1384)قوهلى، 
ه.ً. عی يبكؾی وؽث 910(. ؾق وال26-23: 1379و العىیًی، F1353 :4/473 ،475- 478 ؼىايؿهیك، 999-992)هماو: 

F 2/1004: 1384جىايىحًؿ قئیه هعمؿ کكه ظاکن ابكٍىه قا ؾق یمؾ ؾوحگیك و بىیاقی ال همكاهاو او قا به ٍحل قوايًؿ )قوهلى،
(F وپه ابكٍىه قا جىؽیك و جقؿاؾ بىیاقی ال اجباؿ هعمؿ کكه قا اویك کكؾيؿ. يؾاهیاو ؾق یىقي به عبه يیم 30-29: 1379العىیًی،

-ه.ً. با ظمله به اهیك ظىام911(. ؾق وال 4/480: 1353مًاین بىیاقی به چًگ آوقؾيؿ )ؼىايؿهیك،بىیاقی ال هكؾم قا کٍحًؿ و 

ه.ً. ٌیكصاقم ُکكؾ قا 912(. ؾق وال F1384 :2/1010 قوهلى،484الؿیى ظاکن ىىهى و قٌث، گیالو قا به جصكه ؾقآوقؾيؿ )هماو: 
ٍحل قوايؿيؿ. آهاؾگی ؾوباقه ٌیكصاقم و جعكکات او قا يیم با ٌکىث  ٌکىث ؾاؾيؿ، ٍلمكو او قا ماقت کكؾيؿ و شمقی ال اکكاؾ قا به

هىاشه کكؾيؿ، بقضی ال وكؾاقايً قا به اواقت گكىحًؿ، بكؼی ال يیكوهایً قا کٍحًؿ و ایل و اولىن او قا ماقت کكؾيؿ 
 (. 278: 1386و ٍمویًی، F1384 :2 /1014 قوهلى،485-484/ 4: 1353)ؼىايؿهیك،

ه.ً. 912ياهىىٌ اولیه ؾق وال  م.( په ال جالي1515 -1479ه.ً./921 -884ءالؿوله ـوالَؿق )ؾق ؾقگیكی با فال
های هكجيـ البىحاو ىكاقی ؾاؾيؿ. وكايصام ه.ً. او قا به یکی ال کىه913(، ؾق فملیات وال F1383 :1/89 ٍمی،45: 1369)ٌیكالی،

بیگ و وكؾاقاو او جىايىث با ملبه بك آياو، بك ؾیاقبکك و پىكي ٍاونهایی با فالءالؿوله ـوالَؿق و هعمؿؼاو اوحاشلى ؾق ؾقگیكی
: 1383و اهیًی هكوی، F1384 :2 /1017-1021 ،1034- 1037 قوهلى،490 -4/485: 1353ٍكاظمیؿ اوحیال یابؿ )ؼىايؿهیك،

اومافیل ٌؿ و بىیاقی ال  يام ٌاهه.ً. فكاً فكب قا جىؽیك کكؾيؿ و با جصكه بنؿاؾ، ؼغبه و وکه به914(. ؾق وال 286 -271
F1384 :2 /1031- 1032 F قوهلى،495-4/494: 1353ؾوث يؾاهیاو ٍملباي کٍحه ٌؿيؿ )ؼىايؿهیك، هؽالياو به

(. په ال ایى پیكولی، با ٌکىث ىیاض هٍقٍقی، والیث ظىیمه و ؾق پی آو 279: 1386و ٍمویًی،  2/144: 1377بؿلیىی،
-قوحن فباوی ظاکن لكوحاو جاؼحًؿ. هلکه.ً. به الىن ٌاه915(. ؾق وال 498-497: 1353ٌىٌحك قا جىؽیك کكؾيؿ )ؼىايؿهیك،

قوحن په ال ايؿکی هَاوهث وكايصام جىلین و به ظضىق ٌاه اومافیل قویؿ و با ؾقیاىث ؼلقث و جاز ٍملباٌی به ظکىهث لكوحاو 
(. ؾق همیى وال با ظمله ؾوباقه به ٌكواو، با 175: 1372اصيهايی،و واله F1377 :2/145 بؿلیىی،498و  497ابَا ٌؿ )هماو: 

ٌاه ٌكوايی ىكاقی ها، ٌیػؾلیل وكگكم بىؾو ٌاه اومافیل ؾق شًگؾالوقی جىايىحًؿ ٍالؿ و بالؾ ٌكواو قا به جصكه ؾقآوقيؿF لیكا به
 (.F1384 :2/1038- 1039 قوهلى،502-4/501: 1353ال ىكصث اوحياؾه کكؾه و بك ٌكواو هىحىلی ٌؿه بىؾ )ؼىايؿهیك،

وكايصام عی ؾه وال شًگ و شؿال ٌاه اومافیل به کمک يیكوی يؾاهی ٍملباي هكیؿ ؼىیً که با پایمكؾی ؾق ؼؿهث او پیکاق 
ها يؾاهیاو ؾوث آوقؾ و ىكهايكوای هغلٌ کٍىق ٌىؾ. ؾق ایى شًگکكؾيؿ، جىايىث وكلهیى ایكاو قا ال چًگ ظکام هؽحلو بههی

ٌؿيؿ و هًؿ هیها بهكهٌؿيؿ و ال مًاین شًگؾق هیمًه، هیىكه، ٍلب و شلىؾاقی لٍکك هىحَك هی ٍملباي ؾق آقایً يؾاهی شًگی
بیگ بیگ ٍاشاق، الیانگكىحًؿ. وكؾاقايی هايًؿ ؼليابیگ، هًصىقبیگ ٍبچاٍی، پیكیهىقؾ الغاه و يىالي ٌاه اومافیل ٍكاق هی

بیگ، هعمؿؼاو اوحاشلى، و الؽليا، واقوفلی ههكؾاق، ؾؾهكاهايی، ؼلیيهبیگ ٍبیگ َلله، بیكامبیگ ٌاهلى، ظىیىاملی، فبؿیاینىت
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 ؾیگكاو ؾق قأن يؾاهیاو، ىكهايؿهی ؾاٌحًؿ و کىايی ال آياو يیم کٍحه ٌؿيؿ.
 های يؾاهیاو با اولبکاوؾقگیكی

آوقؾيؿ. يًَ ايکاقياپفیك آيها ؾق ؾوث های ههمی قا بكای ٌاه اومافیل بههای شًگ با همىایگاو يیم پیكولیيؾاهیاو ؾق هیؿاو
م.( یکی ال ایى هىاقؾ اوث. ؾق هصاه با يیكوهای اولبک، ال ؾلیكاو وپاه 1510ه.ً./916ىحط هكو و ٌکىث اولبکاو )ؾق وال 

او، ؼاو ٌاهلى و هیكلا هعمؿ عالً با ىىشی ال ؾالوقولغاو قوهلى، لیًلولغاو اوحاشلى، باؾيصاوٍملباي ؾیىولغاو قوهلى، چایاو
م.( ؾق آو ظصاقی ٌؿه بىؾ جاؼحًؿ و با بؽٍی 1510 -1500ه.ً./916 -906ؼاو اولبک )عكه ؾقواله هكو که ٌیبکٌصافايه به

ال يیكوهای اولبک که به هَابله آهؿه بىؾيؿ ؾقگیك ٌؿيؿ و شمـ لیاؾی ال عكىیى کٍحه ٌؿيؿ. ؾق ایى ایام بكؼی ال يؾاهیاو ٍملباي ؾق 
F 2/1048: 1384ؼاو کٍحه ٌؿيؿF اها ؾوث ال هَاوهث يکٍیؿيؿ )قوهلى،واقت به ؾوحىق ٌیبکهقكکه يبكؾ یا په ال ا

ؼاو با جكىًؿ ٌاه اومافیل ال ظصاق هكو ؼاقز ٌؿ و ؾق جقَیب يیكوهای که ٌیبک(. هًگاهی509-4/508: 1353ؼىايؿهیك،
بیگ ، اهیكبیگ هىصلی، لیًلبیگ ٌاهلى(، ىكهايؿهاو يؾاهی ٍملباي چىو ؾوقهی4/511ً: 1353ٍملباي جاؼث )ؼىايؿهیك،

هَابلة اولبکاو ٌحاىحًؿ چی بهبیگ ويكهبیگ و پیكیبیگ اىٍاق، اظمؿبیگ اىٍاق، شىلیٌاهلى، هعمؿبیگ ـوالَؿق، ٌاهكغ
ه ؼاو به آقایً وپاه پكؾاؼث، ٌاه اومافیل يیم به جقبیه وپا(. چىو ٌیبکF1383 :341 اهیًی هكوی،4/511: 1353)ؼىايؿهیك،

ولغاو اوحاشلى، ؾیىولغاو قوهلى و اهیكيصن بیگ ٍكاهايی، چایاوؼىیً اٍؿام کكؾ و هیمًه و هیىكه قا به اهكای ياهؿاقی هرل بیكام
 (. 2/1052: 1384ذايی وپكؾ )قوهلى،

كوهای ؼىیً قا ؾق هیاو ٍملباٌاو هیكلا هعمؿ عالً قٌاؾت بىیاق يٍاو ؾاؾ. او با بؿو بكهًه ؾالوقايه به وپاه اولبک لؾ و يی
ها يیم جا کمك بكهًه ٌؿه و ٍلب وپاه اولبک قا ٌکاىحًؿ و ؼىؾ قا بك وك پل عالٍیD بکىٌیؿ جا ياهی بگفاقین.Eجٍصیـ کكؾ که 

-(. ٌیبک301-300: 1363،آقای صيىیفالن 367F: 1364،شهايگٍای ؼاٍاويهكهعمىؾی قوايؿيؿ و قاه قا بك اولبکاو گكىحًؿ )

ولغاو جکلى و شمقی ال يؾاهیاو با اظاعه آو هکاو و لهاو ؼىؾ واقؾ ظصاقی ٌؿ که قاه ىكاق يؿاٌث. بىقووؼاو با جقؿاؾی ال هال
ؼاو قا بكیؿيؿ و يمؾ ٌاه اومافیل آوقؾيؿ جیكايؿالی، اولبکاو قا به هالکث قوايؿيؿ و وپه هصىم بكؾيؿ، وك ٌیبک

(. ؾق ایى ؾقگیكی با ؾالوقی يؾاهیاو وكايصام 148 -2/147 :1377و بؿلیىی، F1379 :53 العىیًی،513/ 4: 1353)ؼىايؿهیك،
اولبکاو ٌکىث ؼىقؾيؿ و ىكهايكوای بمقگ ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾيؿ. يؾاهیاو ٍملباي وه قول هكو قا که هىکى اولبکاو و هىعى 

هیچ که ؼىايؿه و  ؾق هیچ جاقیػ و الE(. به گماقي ؾومالت F1380 :88 هًٍی،281: 1386هؽالياو بىؾ ماقت کكؾيؿ )ٍمویًی،
( ىكاقیاو لٍکك يیم چىو به 1383 :365) Dًٌىؾه يٍؿه اوث که ؾق هیچ هصاىی به ایى قيگ، جمام افیاو لٍکك کٍحه ٌؿه باٌؿ.

ها ايؿوؼحه بىؾ، بیى اهكا و يؾاهیاو صيىی ٍىمث ؼاو که والٍلقه هكو قویؿيؿ هك کؿام کىچ ؼىؾ قا گكىحه گكیؽث. اهىال ٌیبک
شا آوقؾه بىؾيؿ هىقؾ ايىاؿ الغاه یل، اهیكبیگ هىصلى و بقضی ؾیگك ال يؾاهیاو قا که ؾق ایى هقكکه قٌاؾت بىیاقی بهٌؿ. ٌاه اوماف

 (. F1384 :2 /1054 قوهلى، 513/ 4: 1353ؼىؾ ٍكاق ؾاؾ )ؼىايؿهیك،
بیگ اىٍاق لی( و ٌاهكغامای يؾیك اظمؿولغاو اوحاشلى )یا اظمؿبیگ صىىیه.ً. ٌاه اومافیل يؾاهیاو بكشىحه917ؾق وال 

آهیم بىؾ و او جىايىث بك اولبکاو ملبه کًؿ قا با شمقی بىیاق ال يیكوهای يؾاهی به اهؿاؾ بابك جیمىقی قوايه کكؾ که هىىَیث
 -374: 1383و ؾومالت، F1384 :2 /106-1061 قوهلى،F1383 :373-375 اهیًی هكوی،524-4/523: 1353)ؼىايؿهیك،

378 .) 
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بیگ ؾوالؾه هماق ييك ال يؾاهیاو و وكؾاقايی چىو ظىیى -ه.ً. بكای ؾىـ اولبکاو يیم ؾه918ی مصؿواو ؾق وال ؾق فملیات يؾاه
F اهیًی 4/526: 1353بیگ ٍكاهايی ال بلػ به اهیكيصن ذايی پیىوحًؿ )ؼىايؿهیك،َلله ال هكات و ظکام و ؾاقومگاو وایك والیات و بیكام

ولغاو قوهلى، هًصىقبیگ وقواً و ؾیگك اهكاء همكاه او افمام ٌؿيؿ اق ؾیگكی چىو پیكی(. وكؾاقاو ياهؿ378-376: 1383هكوی،
قمن ٌکىث اهیكيصن ؾق ایى شًگ و کٍحه ٌؿو جقؿاؾی ال يؾاهیاو هقحبك، اهكای يؾاهی هىحَك ؾق (. به129: 1378)هًٍی ٍمویًی،

: F1384 قوهلى،529 -4/527: 1353)ؼىايؿهیك،هكات ؾق بكابك اولبکاو که ٌهك قا هعاصكه کكؾه بىؾيؿ، هَاوهث کكؾيؿ 
(F جا ایًکه ٌاه اومافیل با ىكا ؼىايؿو يؾاهیاو ؾق قأن لٍکكی به ؼكاواو یىقي 153-152/ 2: 1377و بؿلیىی، 2/1065-1068

به هٍهؿ که ؾق آو بیگ ٌاهلى قا با بقضی ال اهكا و ىىشی ال وپاه به شلىؾاقی به بىغام ىكوحاؾ. با قویؿو وپاه باٌکىه آوقؾ و لیًل
بًؿی شًاض قاوث، چپ، ٍلب و هَؿهه هىحَك ٌؿه بىؾيؿ، اولبکاو اهكا، ظکام، ٍىقچیاو، يؾاهیاو و ؾیگك يیكوهای شًگًؿه ؾق ؾوحه

(. ؾق ایى فملیات، ٌاه اومافیل، ؾیىولغاو قوهلى F1384 :2/1073-1074 قوهلى،536-4/531: 1353ىكاقی ٌؿيؿ )ؼىايؿهیك،
االوالم(، ايؿؼىؾ و والیث ٌبكماو گىیل کكؾ. اهكا با ىىشی ال يؾاهیاو قو به كای ظكاوث و ظکىهث بلػ )ٍبهو اهیكولغاو قا ب

ولغاو جکلى قا يیم هؤهىق ٍحل و جاقاز گكوهی کكؾ که ؾق جصكه هكات جىوظ هَصؿ آوقؾيؿ و ٌبكماو و بلػ گٍىؾه ٌؿ. چىهه
 (. 1075/ 2: 1384و قوهلى، F1386 :285 ٍمویًی،540-538/ 4: 1353،اولبکاو شمقی ال ٍملباٌاو قا کٍحه بىؾيؿ )ؼىايؿهیك

ولغاو قوهلى، هیكفبؿالباٍی و چایاو ولغاو و ؾق ظىاؾخ بقؿی با اولبکاو يیم يؾاهیاو ٍملباي، ولغاو ؼلیل ـوالَؿق، پیكی 
ؼكاواو، کكهاو، ًٍؿهاق و گكهىیكات بیگ اىٍاق، جىايىحًؿ با ظكکات اولبکاو هَابله کًًؿ و ظاکمیث ٌاه اومافیل قا بك ٌاهكغ

، 276: 1342و مياقی ٍمویًی، F1384 :2/1074،1075 قوهلى،542-541و 538-4/536: 1353جربیث کًًؿ )ؼىايؿهیك،
277.) 

 های يؾاهیاو با يیكوهای فرمايیؾقگیكی
ه اومافیل، يىقفلی ؼلیية ه.ً. گماقي ٌؿه که با قویؿو ؼبك امحٍاٌات ؾاؼلی )ايَالب( فرمايی به ٌا918ؾق ظىاؾخ وال 

چىو ؼلیيه به ٍكاظصاق قویؿ، ال صىىیاو قوم و هكیؿاو Eآوقؾو صىىیاو و هكیؿاو صيىی قوايه کكؾ. ؾیاق به ٍصؿ شمـقوهلى قا بؿاو
مث و(. يىقفلی با ایى يیكوها به1068/ 2: 1384)قوهلى، D وی هلعٌ ٌؿيؿ کىچ بهچهاقهماق وىاق با ؼايهآو هكلوبىم، ٍكب وه

يام هلغیه قىث و با ولغاو ولین ؾق ياظیه جىٍات يبكؾ کكؾ که جىايىث بك او ملبه کًؿ، اهىال ىكاوايی به ؾوث آوقؾ و ؾق ٌهك ؼغبه به
لی و ظمیؿالی (. او ٍىای ههمی ال فٍایك اىٍاق، وقواً، ٍكاهايلى، جىقگىجلى، بىلاوٍلى، جکه1096ٌاه اومافیل ؼىايؿه ٌؿ )هماو:

يام ٌاه ( و فلىیاو واکى ویىان، جىٍات، آهاویا و چىقوم قا به258/ 2: 1370به ىقالیث پكؾاؼث )اولوو چاقٌلی، ىكاهن آوقؾ و
 (. 291کكؾ )هماو:اومافیل به اجعاؾ ؾفىت 

ؾلیل هؽاليث هكؾم، يؾاهیاو او ٌهك قا وىلايؿيؿ و ؾق هًاعَی ؾیگك همچًیى په ال قاهی ٌؿو يىقفلی ؼلیيه به جىٍات، به
وىی اقليصاو با وجال کكؾيؿ، جىايىحًؿ با اهىال ىكاواو و ىحىظات جاله به اقؾوی ؼلیيه بالگكؾيؿ. يىقفلی وپه ؾق هىیك جىٍات بهجاؼث

پاٌا ال وكؾاقاو و بىیاقی ال گكوهی ال وىاقاو فرمايی که ؾق پی او ؾق ظكکث بىؾيؿ، يبكؾ کكؾ و جىايىث آيها قا ىكاقی ؾهؿF و وًاو
 (. F1372 :222-224 واله اصيهايی،1070-2/1069: 1384مايی قا کٍث )قوهلى، وپاهیاو فر

هعمؿؼاو اوحاشلى ال وكؾاقاو يؾاهی کاهاًل بكشىحه ؾق فىاهل اؼحاله و ؾقگیكی ٌاه اومافیل با ولغاو ولین اول يیم يًَ 
هایی گميؿه ؾاؾ، ؾچاق فصب و مكوق ٌؿ و ياههکه بك ؾیاقبکك اوحیال یاىث و لٍکك ـوالَؿق قا به ؾىقات ٌکىث اوث. او په ال ایى
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ىكوحاؾ کكؾ. ظحی بكای قیٍؽًؿ او چیمهایی هرل لبان ليايه بكایً هیيىٌث و او قا به شًگ جكمیب هیبه ولغاو ولین هی
يه (. ایى قىحاقها همكاه با اٍؿام يىقفلی ؼلی224-222: 1372و واله اصيهايی، F1383 :1/129 ٍمی،2/1081: 1384)قوهلى،

باق آوقؾو ؼكابی بىیاق ؾق ٍلمكو فرمايی، ؾق بكايگیؽحى ولغاو ولین به شًگ با ٌاه اومافیل هئذك قوهلى ؾق وىلايؿو جىٍات و به
 بىؾ. 

، آقای ٌاه اومافیلفالنؾاقاو وپاه فرمايی با يىقفلی ؼلیيه ؾقگیك ٌؿيؿ )وىی آـقبایصاو آهؿ، عالیهچىو وپاه ولغاو ولین به
هعمؿؼاو اوحاشلى كايصام چىو ؾق جبكیم ؼبك جصمین ٍغقی ولغاو ولین بكای شًگ به ٌاه اومافیل قویؿ، به (. و514:1384

پینام ؾاؾ که با لٍکك ؾیاقبکك به ظضىق او بیایًؿ. وپه به هَابله ولغاو ولین قاهی ٌؿ و ؾق هًمل چالؿقاو به یکؿیگك قویؿيؿ و 
 (.286-285: 1386و ٍمویًی، F1384 :2/1081- 1082 قوهلى،545 -544: 1353شًگ هیاو آيها ؾقگكىث )ؼىايؿهیك،

هعمؿؼاو اوحاشلى والی ؾیاقبکك ال هٍاوقاو لبؿه ٌاه اومافیل بىؾيؿ م.( يىقفلی ؼلیيه و 1514ه.ً./920ؾق شًگ چالؿقاو )
گاهی ال ٌیىه شًگ فرمايی : 1384ياو یىقي ببكيؿ )قوهلى،ها به ٌاه پیًٍهاؾ ؾاؾيؿ که پیً ال اوحَكاق يیكوهای ؾٌمى بك آو با آ

جىاو بك آيها ييىـ کكؾ (F لیكا ایى ؾٌمى ٍىی اوث و با اوحَكاق جىپؽايه، شًگ قوؾققو با او ىایؿه يؿاقؾ و ال هیچ وى يمی2/1083
-هیؼاو ٌاهلى با آيها هؽاليث کكؾ و چًیى يؾك ؾاؾ که ها جىٍو (. ؾوقهیF1370 :86ً ؼىايؿاهیك، 134:1378)هًٍی ٍمویًی، 

: 1384آوقین. ٌاه وؽى او قا پفیكىث )قوهلى، گاه ؾق هیؿاو کاقلاق ؾهاق ال قولگاق ایٍاو ؾقهیکًین جا ؾٌمى هىحَك ٌىؾ و آو
2/1083 Fو بؿیى جكجیب ىكصث هًاوب ال ؾوث صيىیه قىث، وپاه فرمايی هىحَك ٌؿ و 521: 1384، آقای ٌاه اومافیلفالن )

ولغاو ؼاو ٌاهلى، ؼلیلؾق قول يبكؾ، يىقفلی ؼلیيه همكاه با اهكای ياهؿاقی چىو ؾوقهیًؼىؾ قا به جىپؽايه هىحعکن کكؾ. 
ولغاو اوحاشلى و يیكوی ـوالَؿق ؾق هعمؿؼاو اوحاشلى، چایاوبیگ َلِله و ؼليابیگ ؾق شًاض قاوث وپاه ٍملباي و ـوالَؿق، ظىیى

ویؿٌكیو )ال واؾات( ؾق ٍلب لٍکك ٍكاق گكىحًؿ و واقوپیكه  شًاز چپ هىحَك ٌؿيؿ. اهیكفبؿالباٍی و ویؿهعمؿ کمىيه و اهیك
و ٍمویًی،  F1353 :4/545-547 ؼىايؿهیك،2/1084: 1384باٌی با ىىشی ال مالیاو چكؼچی لٍکك ٌؿيؿ )قوهلى، ٍىقچی

هًحٍاولغاو Eویژه ( به277-276: 1381های ىكاوايی ال ؼىؾ يٍاو ؾاؾيؿ )ليى، (. ایى يؾاهیاو ؾق ایى شًگ قٌاؾت286:1386
 (. 2/1087: 1384)قوهلى، D های يمایاو کكؾيؿاوحاشلى و وایك ٍىقچیاو شًگ

ؾل با هن ؾلیل هماو اؼحاله آقا ؾق اهك چگىيگی شًگ و ایًکه اهكای يؾاهی یکهای اهكای يؾاهی ياهؿاق، بهقمن قٌاؾتبه
(، 277:1381بكجكی والض يؾاهی آجٍیى فرمايی )ليى،  ( و135:1378هىاىٌ و صاؾً يبىؾيؿ و هك کؿام قأیی لؾيؿ )هًٍی ٍمویًی،

بیگ َلله، کىوه ظممه ٍىقچی باٌی، ظىیىهعمؿؼاو اوحاشلى، واقوپیكه ٍىقچیٍملباٌاو هحعمل ٌکىث ٌؿيؿ. ؾق ایى شًگ، 
هیكلا لغاو فلیجیكوکماو، پیك فمكبیگ، ؼليابیگ والی بنؿاؾ، اهیكفبؿالباٍی، ویؿهعمؿ کمىيه يصيی، اهیك ویؿٌكیو ٌیكالی و و

(. 2/158: 1377و بؿلیىی، F135:1378 هًٍی ٍمویًی، F1353 :4/547 ؼىايؿهیك، 2/1087: 1384اىٍاق کٍحه ٌؿيؿ )قوهلى، 
باوشىؾ پیكولی ولین ؾق ایى شًگ و پیاهؿهای ياگىاقی که بكای ٌاه اومافیل ؾقبكؾاٌث، ؾولث ٌاه اومافیل جؿاوم یاىث و ؾق ایى 

 ؾوث وكؾاقاو يؾاهی قغ ؾاؾ. اقلجك اوثF لیكا بیٍحك ظىاؾخ يؾاهی په ال چالؿقاو بهجؿاوم يًَ يؾاهیاو ب

 يًَ يؾاهیاو ؾق جؿاوم ٍؿقت ٌاه اومافیل
په ال بكايؿالی ظکام ؾاؼلی جالي يؾاهیاو هصكوه جؿاوم ظاکمیث ٌاه اومافیل بك هعؿوؾه شنكاىیایی جىؽیك ٌؿه بىؾ که ال 
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ؾاٌث. ایى يؾاهیاو هن ؾق فكصه ؾاؼلی با ظکام هؽحليی که ٍصؿ وكکٍی ؾاٌحًؿ پیکاق  قوؾاو اهحؿاؾقوؾ شیعىو جا هیاو
کكؾيؿ جا ال هكلهای ظکىهث صيىیه و اٍحؿاق ٌاه اومافیل ؾىاؿ کًًؿ. ٌاه کكؾيؿF و هن با جهاشمات همىایگاو هَابله هی هی

ظىیى اصيهايی به لهى و ك فمك قا به جكمیب هیكلا ٌاهاومافیل په ال ٌکىث چالؿقاو ال فملیات يؾاهی کًاقه گكىث. او ؾه وال آؼ
ال D گیكیشهايگٍایی و فالنEلقب و ٌكب ؼمك هٍنىل ٌؿ و اصاًل ؾق ؾىـ ؾٌمًاو و هؽالياو اعكاه و يىاظی بكيیاهؿ و آو اقاؾه 

ها های يؾاهی قا ؾق ایى والقو، اهىق يؾاهی قا به اهكای ٍملباي وپكؾ که فملیات(. الایى1/154: 1383ؼاعك او بیكوو قىث )ٍمی،
 ؾاؾيؿ و جىايىحًؿ ولغًث ٌاه اومافیل قا جربیث و جؿاوم بؽًٍؿ. ايصام هی

ؾق بكابك جهاشمات  ؾقگیكی با ظکام هاليؿقاو و گیالو، ؾقگیكی با هعمؿلهاو جیمىقی، هَابله با جهاشمات اولبکاو، هَاوهث
ها ؾق گكشىحاو همه جىوظ وكؾاقاو يؾاهی ٍملباي و ؾقگیكی با گكشی هایی ال مكب ٍلمكو صيىیهبكای جصكه بؽً هافرمايی

ولغاو و اهیكؼاو هىصلى، ولغاو جکلى، ابكاهینؼاو ٌاهلى، بكووؼاو و لیًلگكىثF که يام کىايی چىو ؾوقهیًصىقت هی
ولغاو ٍاشاق و ؾیىولغاو املی، ٍكاؼاو اوحاشلى، شىشی ولغاو، ٍؿوقهًاظمؿولغاو اىٍاق، يىقفلی ؼلیيه، هعمؿبیگ اینىت

   قوهلى ؾق ایى ظىاؾخ بكشىحه اوث و جيصیل وٍایـ ؾق هحىو جاقیؽی آهؿه اوث.  

 يحیصه

ايصاهؿ که يًَ يؾاهیاو ؾق جٍکیل ؾولث صيىیه میكٍابل ايکاق اوث. ایى يؾاهیاو مالی که ؾق ایى پژوهً به ایى يحیصه هی
ؼكز و ظكاوث ال اومافیل ال چًگ جكکماياو بایًؿقی جالي و همث ٌایايی به لهكه هكیؿاو ٌىقیؿه ؼايؿاو صيىی بىؾيؿ، ؾق ظيؼ

قیمی های يؾاهی و شًگاوقی قا آهىؼحًؿ. ؾق بكياههؾاٌحًؿ و به او ههاقتؾاؾيؿ. ؾق ؼغۀ الهیصاو او قا ال ؾوحبكؾ ؾٌمًاو هصىو يگه
ؾٍث فمل کكؾيؿF و ؾق ىكاهن آوقؾو يیكوی بىؾ، بهواهاو که اوضاؿ ؾولث جكکمايی آٌيحه و بیلهاو هًاوب ؼكوز ؾق هًگاهی

قلهًؿه به گكؾ او جا هًگام جٍکیل وپاهی هَحؿق با قوظیه ولعٍىقی ایلی کىٌیؿيؿ. وپه ؾق عكاظی فملیات يؾاهی و هٍاوقه 
ؽث ولغًث ایكاو های آياو اومافیل جىايىث بك جای ؾاٌحًؿF و با ظمایثيؾاهی به او ؾق بكؼىقؾ با ؾٌمًاو و ظكیياو يًَ فمؿه

ؾوث یابؿ. همیى يؾاهیاو ؾق کاقلاقهای بقؿی اومافیل با ظکام گىياگىو ؾاؼلی با قٌاؾت و ؾالوقی شًگیؿيؿ و با کاقؾايی و 
ظکىهحی هىشىؾ پایاو ؾاؾيؿF و وظؿت شنكاىیای ویاوی ایكاو قا ال هكل ٌصافث و ایمايی که به هكٌؿ ؼىیً ؾاٌحًؿ، به پكاکًؿه

وؾاو قٍن لؾيؿ. آيها جىايىحًؿ ظکام يىاظی هاليؿقاو، گیالو، گكشىحاو، لكوحاو، ظىیمه، کكؾوحاو، ؼكاواو و ؾیگك قشیعىو جا هیاو
ؾاؾ به جیل ایى يؾاهیاو پاکباؼحه ىكو ها و جعكکاجی که ؾق گىٌه و کًاق قغ هیيٍايؿه واليؿ. وكکٍیيىاظی قا یا بكايؿاليؿ یا ؾوث

قمن همة ؼاو اولبک و فالءالؿوله ـوالَؿق يیم پایاو ؾاؾيؿ. هكچًؿ ؾق چالؿقاو بهىحاؼی ٌیبکيٍايؿه ٌؿ. آيها به جهاشمات و گ
های بقؿی ؾق بكابك جهاشمات وپاه فرمايی وبب بكجكی جصهیمات يؾاهی فرمايی، ٌکىث ؼىقؾيؿ، ؾق هَاوهثها، بهقٌاؾت

ؾق ؾه واله آؼك فمك ٌاه اومافیل که هحؤذك ال ٌکىث ویژه جىايىحًؿ هىشىؾیث صيىیه و ظیات ویاوی ایكاو قا ظيؼ کًًؿ. به
ها قا اؾاقه کكؾيؿ، فملیات هحقؿؾی قا ؾق چهاقوىی چالؿقاو ال ظالث شًگی کًاقه گكىحه بىؾ، همیى يؾاهیاو بىؾيؿ که لٍکكکٍی

های ٌؽصیحی و فیل ال ویژگیکٍىق ايصام ؾاؾيؿ و جىايىحًؿ ؾولث ٌاه اومافیل قا جربیث و جؿاوم بؽًٍؿ. بًابكایى، اگكچه ٌاه اوما
ای که ؾق های يؾاهیاو بكشىحهـاجی بكای پاؾٌاهی و هكٌؿی کاهل پیكواو عكیَث صيىی بكؼىقؾاق بىؾ، بؿوو ظمایث و هٍاوقه

یاىث. اگكچه ٌاه اومافیل ال لهاو ؼكوز جا شًگ چالؿقاو به یابی وی به ولغًث و جؿاوم ٍؿقت ٍغقیث يمیکًاق او بىؾيؿ ؾوث
وال ؾق صعًه فملیات يؾاهی ىقال بىؾ و ؾه واله پایايی قا به فاىیث گفقايؿ، يؾاهیاو ٍملباي جا لهاو ؾقگفٌث او  15هؿت 
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ها لؼمی یا کٍحه ٌؿيؿ. وال ؾق جکاپىهای يؾاهی فصك وی ظضىق ؾاٌحًؿ و بىیاقی ال آياو ؾق ایى شًگ 25ه.ً.( به هؿت 930)
گكایايه ىَظ او قا ؾق های ٌاه اومافیل ؾايىحى و با يگاهی ٍهكهاوهىو ٌؽصیث و جىاياییکه جٍکیل ؾولث صيىیه قا جًها هكيحیصه ایى

فًىاو بالواو فملیاجی و اشكایی او ؾق ایى ای بهایى قؼؿاؾ هئذك ؾايىحى، بؿوو ؾقيؾك آوقؾو يًَ يؾاهیاو بكؼىقؾاق ال فصبیث ٍبیله
 ها و کٍىقوحايی، جعلیلی ياؾقوث ال واٍقه اوث. پیكولی

 هًابـ 
، جكشمممه هًممىچهك اهیممكی، جهممكاو: هممای ويیمیمماو ؾق ایممكاوومميكياهه  ومميكياهه، ؾق:(. ;B=;آيصىللممى، شممىواو هاقیمما ) -

 ؼىاقلهی.
 ، جكشمه هعمؿ پكویى گًاباؾی، جهكاو: فلمی و ىكهًگی.ؼلؿووهَؿهه ابى(. BB=;ؼلؿوو، فبؿالكظمى )ابى -
، جصعیط هعمؿقضا يصیكی، جهكاو: ايصمى آذاق و هياؼك ىحىظات ٌاهی(. 1383اهیًی هكوی، اهیك صؿقالؿیى ابكاهین ) -

 ىكهًگی.
، جهكاو: هئوىه هغالقات و جعَیَات 2، جكشمه وهاب ولی، زجاقیػ فرمايی(. 1370اولوو چاقٌلی، اومافیل ظَی ) -

 ىكهًگی. 
 كی، جهكاو: ؼىاقلهی.، جكشمه هًىچهك اهیهای ويیمیاو ؾق ایكاوويكياهه ويكياهه ؾق:(. 1381بالقگاو ويیمی ) -
 اهحمام والؾیمیك ولییاهیًىه لقيىه، جهكاو: اواعیك.، بهٌكىًاهه(. 1377) ؼاوبؿلیىی، ٌكه -
يیما، جهمكاو: بًگماه جكشممه و يٍمك هاي لىحكيس، جكشمه هىقىؾ قشب، با یاؾؾاٌثؾوو ژواو ایكايي(. 1338بیگ )بیات، اقوز -

 کحاب.
 ، جكشمه کكین کٍاوقل، جهكاو: پیام.م ؾق ایكاواوال(. 1362پغكوٌيىکی، ایلیاپاولىیچ ) -
، جكشممه کمكین کٍماوقل، جاقیػ ایكاو ال ؾوقاو باوحاو جا پایاو وؿه هیصمؿهن همیالؾی(. 1354پیگىلىوکایا، و.و. و ؾیگكاو ) -

 جهكاو: پیام.
جاقیػ قوابمظ ، Dيًَ يؾاهیاو ؾق ویاوث ؼاقشی ٌاه اومافیل اول صيىی(. 1400Eذىاٍب، شهايبؽً و فلی ؼىقوًؿی ) -

 .87، ٌماقه22ؼاقشی، وال 
هصممؿ، جهممكاو: بًیمماؾ هىٍىىممات کىٌممً مالهكضمما عباعبممایی، بممهالصمميىیهقوضممه(. 1378شًابممؿی، هیكلابیممگ ظىممى ) -

 ؾکحك هعمىؾ اىٍاق.
آبمماؾ: هكکممم ؾجمما هضممغك، اوممالم(. هَّؿهممه اللممه1364) المئلممو ]هصهممىل شهايگٍممای ؼاٍمماو: جمماقیػ ٌمماه اومممافیل -

 ی ایكاو و پاکىحاو.جعَیَات ىاقو
هممای پؿیممؿاقی اصممغالض ¬ٍملبمماي اصممغالض هًيممىق فصممك ٌمماه اومممافیلF لهیًممه(. 1395E -1394ظىممًی، فغاءاللممه ) -

 (.5/77)19، جاقیػ ایكاو، ٌماقه Dکاقگیكی آو¬آهؿهای ياٌی ال به¬ٍملباي و پی
جهمكاو:   اهحمام اظىاو اٌكاٍي،، بهولغاييال ٌیػ صيي جا ٌاه صيي ال جاقیػ (. 1366بى هكجضي )ظىیًي اوحكآباؾي، ظىى -

 فلمي.
ؾا، جهكاو: ايصمى آذماق ، جصعیط هعمؿقضا يصیكی و کىئیچی هايهٌاهجاقیػ ایلچی يؾام(. AC=;بى ٍباؾ )العىیًی، ؼىقٌاه -

 .و هياؼك ىكهًگی
 .32ٌماقه، وال يهن، هغالقات جاقیػ اوالم، Dویك جغىق هقًایی واژه ٍملباي(. 1396Eظىیًی، وصاؾ ) -
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، جصممعیط هعمممؿاکبك فٍممیٌ، جهممكاو: آقای اهیًممیجمماقیػ فممالن(. 1382بممى قولبهمماو )اللممهؼًصممی اصمميهايی، ىضممل -
 هیكاخ هکحىب.

 ، جصعیط هعمؿفلی شكاظی، جهكاو: گىحكه.جاقیػ ٌاه اومافیل و ٌاه عهماوب صيىی(. 1370یك، اهیكهعمىؾ )ؼىايؿاه -
 ، جصعیط لیكيؾك هعمؿ ؾبیكویاٍی، جهكاو: ؼیام.الىیكجاقیػ ظبیب(. 1353الؿیى )ؼىايؿهیك، میاخ -
 ىكؾ، جهكاو: هیكاخ هکحىب.، جصعیط فباوَلی مياقیجاقیػ قٌیؿی(. 1383ؾومالت، هیكلا هعمؿظیؿق ) -
يًَ ٍملباٌاو ؾق جقییى شايٍیًی پاؾٌاهاو صيىیه جا (. 1399Eشمالی )¬قضایی، لهكاF شؿیؿی، ياصك و هعمؿکكین یىوو -

 .31، وؽى جاقیػ، ؾوقه چهاقؾهن، ٌماقهDه.ً.(1038-907ٌاه فبان اول )پایاو ظکىهث 
 ، جصعیط فبؿالعىیى يىایی، جهكاو: اواعیك.الحىاقیػاظىى(. 1384بیگ )قوهلى، ظىى -
، جكشمه آـق آهًچی، جهكاو: ؾايٍگاه 1750جا  1350ایكاو ؾق قاه فصك شؿیؿ: جاقیػ ایكاو ال (. 1380قویمك، هايه قوبكت ) -

 جهكاو.
، وال آیًؿه، جكشمه هصیؿ شلیلىيؿ، Dها بًیايگماقاو و ٍكبايیاو ظکىهث صيىیٍملباي(. 1366Eقوبكت )قویمك، هايه  -

 .1ویمؾهن، ٌماقه
 ، جكشمه هًىچهك اهیكی، جهكاو: ؼىاقلهی.های ويیمیاو ؾق ایكاوويكياهه  ويكياهه، ؾق:(. ;B=;ليى، کاجكیًى ) -
، جاقیػ ایكاو و اوالم، ؾايٍگاه Dيًَ ٌاه اومافیل ؾق ایصاؾ ظکىهث صيىیبكقوی (. 1388Eواالقی ٌاؾی، فلی ) -

 .6لكوحاو، وال وىم، ٌماقه
ياهه ایكاو بقؿ ال ¬، جاقیػDهای هىشىؾ ؾقباقه جٍکیل ظاکمیث صيىی¬يَؿ و بكقوی يؾكیه(. 1393Eواالقی ٌاؾی، فلی ) -

 .9اوالم، وال پًصن، ٌماقه
، جكشمه اظىاو اٌكاٍی و هعمؿجَی اهاهی، ىلی ؾق جٍکیل و جىوقه ؾولث صيىیيًَ جكکاو آياع(. 1371وىهك، ىاقوً ) -

 جهكاو: گىحكه.
ًٌاوی، وال ¬، ٌیقهDبكقوی شایگاه و فملکكؾ جاز ٍملباي ؾق جعىالت ویاوی ؾوقه صيىیه(. 1395Eویؿبًکؿاق، هىقىؾ ) -

 .56چهاقؾهن، ٌماقه
 می، جهكاو: هكکم.، جكشمه کاهبیم فمیایكاو فصك صيىی(. 1372ویىقی، قاشك ) -
 ىكؾ و هعمؿباٍك آقام، جهكاو: اهیكکبیك. ، جكشمه فباوَلی مياقیجعَیَاجی ؾق جاقیػ ایكاو فصك صيىی (.1382ویىقی، قاشك) -
 ، جصعیط فبؿالعىیى يىایی، جهكاو: يی.االؼباقجکمله(. C@=;بیگ يىیؿی )، فبؿیٌیكالی -
  جصعیط اصنك هًحؾكصاظب، جهكاو: بًگاه جكشمه و يٍك کحاب.(. 1384المئلو )]هصهىل آقای ٌاه اومافیلفالن -
 کىًٌ یؿالله ٌکكی، جهكاو: اعالفات.به (.1363) المئلو ]هصهىلآقای صيىی فالن -
های جاقیؽی ¬، پژوهDًجعلیل فملکكؾ جاقیؽی ٍملباي، ٍبل و بقؿ ال جٍکیل ظکىهث صيىی(. 1395Eفَیلی، اظمؿ ) -

 .18هایكاو و اوالم، ؾوقه ؾهن، ٌماق
 ، جهكاو: کحابيكوٌی ظاىؼ.آقاجاقیػ شهاو(. 1342مياقی ٍمویًی، ٍاضی اظمؿ ) -
 يا.، اوحايبىل: بیالىالعیىهًٍآتً(. <A>;بیگ، اظمؿ ىكیؿوو جىٍیقي )ىكیؿوو -
کیهايی، جهكاو: ىكهًگىحاو لباو و ، جصعیط شقيك ٌصاؿياههٌاه اومافیل(. 1387ٍاومی ظىیًی گًاباؾی، هعمؿٍاون ) -

 اؾبیات ىاقوی.
 ، جصعیط هیكهاٌن هعؿخ، جهكاو: ايصمى آذاق و هياؼك ىكهًگی.الحىاقیػلب(. @B=;) ، یعییٍمویًی -
 ، جصعیط اظىاو اٌكاٍی، جهكاو: ؾايٍگاه جهكاو.الحىاقیػؼالصه(. 1383ٍمی، ٍاضی اظمؿ ) -
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 هممای ٌمماه¬آيمماو ال يؽىممحیى هىاشهممه هىقؼمماو و قوایممث(. 1400Eکكهقلممی، اکممكمF هقیًممی، هیًمما و هصحبممی ـهممابی ) -
 .49 ، هغالقات جاقیػ اوالم، وال ویمؾهن، ٌماقهDيگاقی صيىیه¬ٍملباي ؾق جاقیػ

 ، جهكاو: ؾايٍگاه جهكاو.جٍکیل ٌاهًٍاهی صيىیه اظیاء وظؿت هلی(. 1346الؿیى )هصیكٌیبايی، يؾام -
 ، جهكاو: هیكاخ هکحىب.يژاؾ، جصعیط هعىى بهكامشىاهكاالؼباق(. 1378هًٍی ٍمویًی، بىؾاً ) -
 ، جصعیط هعمؿاومافیل قضىايی، جهكاو: ؾيیای کحاب.آقای فباویجاقیػ فالن(. 1377هًٍی، اوکًؿقبیگ ) -
 ، جصعیط و جعَیٌ ىكٌحه صكاىاو، جهكاو: هیكاخ هکحىب.ؼايیجفکكه هَین(. 1380هًٍی، هعمؿیىوو ) -

 .4، وال ؾهن، ٌماقههای جاقیؽیبكقوی، Dپژوهٍی ؾقباقه ٍملباي(. 1354Eهًصىقی، ىیكول )     -  
 يیا، جهكاو: اهیكکبیك.، جكشمه هىقىؾ قشبوالهاو اؾاقی ظکىهث صيىی(. 1368هیًىقوکی ) -
 ، جهكاو: اقمىاو.ٌاه اومقیل صيىی(. B@=;يىایی، فبؿالعىیى ) -
 کحك هعمىؾ اىٍاق.کىًٌ هیكهاٌن هعؿخ، جهكاو: بًیاؾ هىٍىىات ؾ، بهؼلؿبكیى(. 1372واله اصيهايی، هعمؿیىوو ) -
 

 


