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presentment of Shah Tahmasb I's policies against religious opponents 

 

Abstract 

 

Throughout the Safavid rule, religion and its affiliated forces played a major 

role. In fact, the government established by Shah Ismail I in 907 AH was a 

religious government based on the religious characteristics of society. Relying 

on the institution of religion, the Safavid rulers were able to accelerate the 

process of power formation. The influence of the rulers and the clergy, the 

construction of religious buildings, the holding of religious rites and the 

support or repression of the followers of other religious sects, on the one hand 

strengthened the Safavid government and on the other hand, provided the 

grounds for its collapse. In this research, based on descriptive-analytical 

method and library resources, the policies of Shah Tahmasb I against religious 

and intellectual opponents in this period have been studied. The political-

religious riots of the Shah's reign are as follows: a) Ghavam-ud-Din 

Noorbakhsh revolt b) Ala al-Dawlah Ranashi revolt in Dezful c) Revolt in 

Kurdistan region Ten after surrender. What had a direct impact on Shah 

Tahmaseb's political and religious approaches was his shift from Sufis to Shiite 

jurists. 
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 های شاه طهماسب اول در برابر مخالفان اعتقادی و مذهبیبازنمایی سیاست

 1زهرا قائمی 

 2صابر اداک  

 3محسن حیدرنیا

 چکیده

کب   . د ل ی تدیک ب  باوس میحکومت صروواس،  مهب    یرت بس   بستر ب سب  ، ی ع ده  سرتاسسرت  در 

مساۀ  دبشررت   س  مهببی   با ئولوژاک ب بپسابجت  سب رب  بی بخ ب سود    907در  اکمشررس  بسررهسدر   

 سررت اوور  دا   ست یهسد سس اکرب صروو  شرسبس،سود.  سر سی    جسمعب بد  سد  خود رب بز سس ربس  رباج در 

   مهببی بم  سرررسخت س سبس بزاأثرت   اأثت حسکهس،   ر حسیرو،   .رب اترررتاخ سد ررر   ق رت  گرت ب ج

  موجبست  سروای  بز مهببی  بس سرسات گت    سس رم  ب،اس سرتکو     پ ر ربسییمهببی    بس  ار ستگزبر   

  سب  جود رب  ،   فت پسشری    بسر رارس   ستر تبس   سرو  دارت  بز   رب فتببم   رد صروو   حکومت   بیترجس 

بس  شرس  هههسسر   ب   سررسسرت احلرلی   م سسخ ک سسدسیب -  رد. در با  اح رق سس اکرب ست ر ش اوصرروی

مهببی   -سررسسری  بس شرورش  بسرت. ب   در ستبست مدسلوس، مهببی   فکت  در با  د رب، سترسری شر 

شورش دالءبل  لب رد سشی در  بل ا  یورسدع  (شورش قوب س ا  قتبر بست: بلف(   د رب، شس  مهکور

کرس در گرال،   بجبسر ب  سب بحه  خس،  حسکم   خس،شررورش   شررورش در م و ۀ کتدسرر س، د(ج(  دزفو 

ر اکتدبس  سررسسری   مهببی شرس  هههسسر    یچب در    د رت  پ  بز اترلرم.پهاتش مهب  شررعب بث ی

 .اأثت  مت  رم ستجس  گهبشت  اغررت گتباع ب  بز صوفرس، سب سو  ف رهس، شرعی سود  بست 

 

 صوواب  مدسلوس، فکت    مهببی  شس  هههسس  ب    دا    مهب . کلیدواژگان:

 

 

 

 

 

 

 

 
خمدن ملل اسججگمی، واحد یادوار اما ، دانشججآاه آزاد اسججگمی، دانشججج ی درتری وروه الهیاو و معارا اسججگمی ورایر خاری  و 1

 ghaemiz2817@gmail.com شهرری، ایران.

،  اسجتادیار وروه الهیاو و معارا اسجگمی ورایر خاری  و خمدن ملل اسجگمی، واحد یادوار اما ، دانشجآاه آزاد اسجگمی، شجهرری، ایران 2

 adaksaber@gmail.comن یسندۀ مسئ ل  
 اسجتادیار وروه الهیاو و معارا اسجگمی ورایر خاری  و خمدن ملل اسجگمی، واحد یادوار اما ، دانشجآاه آزاد اسجگمی، شجهرری، ایران.3

moheydarnia42@gmail.com 

 1400/ 05/06خاری  دریافت :

 03/06/1401خاری  پذیرش: 

mailto:ghaemiz2817@gmail.com
mailto:moheydarnia42@gmail.com


 

2368 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم

 ،
مرداد

1401
 

 مقدمه. 1

باتب، پ  بز حهلۀ مغوال، ر   سب  خسمت گهبشررت   در ف  ب، اک حکومت متکز    ب ضررسع دهومی  

بلووباوی شرک  گتفت. با   شرو ری سررسسری کب پ  بز ارهوراس، یرز بدبمب دبشرت   چ  ا  حکومت ملوک 

- 930سس ر   کسر  م ، د دمس، صروو  سهبود اسفت. شرسبس، با  سرلترلب سب  اا  شرس  بسرهسدر  ب    حک

ب ست ات اج مهب  ا ررخ در سرتبسرت قلهت  باتب،  ک رور  م ح    اکهسرچب ا رکر  دبدی    ق( سس اکر907

بق ر بر یارسمی   بق ارررسد  رب سرب  ، سرسزگتدبیرر یر   سرب هور  کرب باتب، سر ررر ت بز د  سررر   در ستبست 

  - کرب ارس د  بر پرس پر رررت   کتد  سود-برس  بستقر رت  ، زمرس،  اع ی بمهتبهور  دنهرسیی  خوببیزارسد 

  بقلرت   اتر   سودی بب  متد  باتب،  سر ر ت  زمسیی کب صروواس، سب ق رت رسرر ی   تر سدگی ی رس، دبد. با

سرسک   ، قو  لُت م سهق شرهسلی باتب،   در مرسم ره   سربز بر  قم  کسشرس،     در شرهتبس   غسلبسً  بشررع بس 

ر     ردی     هب  م دال  رسرهرت ا ررخ  سر ر ت متد  سب با   ب گرت  شرس  بسرهسدر  ب  ق رتسودی . سس  

صروواس،  باجسد   بز سرو مهب  ا ررخ   شر ،. بز دالا  رسرهی  شر ی م سهق متز   سب    مح  د  بب  سر ت 

   کتد، باتب، بز دارت ک روربس  بسرالمی   اأمر  بسر  ال  ک رور سود  م هساز ح ت   ارسیری مرس، متد    

 در بزسکس،    در غت (   دنهسیی  مهب  بس  سرر ی. اکی بز پرسم بس  با  بق ب   دشرره ی حکومت بسررت 

 .  بست بفزباع ق رت دلهس  مهببی سود    بس  هوالیی مرس، هتفر شتق( سس صوواس،   ست ز ج گ

بس  کسر م  شررسبس، صرروو   ستخی بز ر ش بس   یس، در بمت زمسم بر   م جت سب ست ز  رغم سرررسسررت سب

تد    بمرتب، محلی درگتفت.  بسای بز سو  مبسای در سوح ک ور گتدا    در موبرد   شورشیسرضسا ی

دبشت   بلب ب رف سر حسکهس، با  خسی ب، در  با   ضعرت بز زمس، یدت ر  شس  اس  بپتر  شس  صوو  بدبمب

ب  بس   بثتگهبر   یهس در سروح م و ببس در م سهخ مد لف  م وس ت سود. کرورت شرورشستبست با  شرورش

کتدی   سررسسرت  دا  حکومت متکز ( دراسفت می   ک رور  بم  اوس ت دبشرت. پسسردی کب سرتک رس،  بز

بس  خ ر  بگتچب اس سرع بز م رت  ب ر    مبسرز  سرتسرد سیب اس متز یسسود    سرتکو  سود. با  سررسسرت 

بس  حکومت با  سرلترلب رب سب ابسبی د  سر   س س  د دمس، صروو  رب ایرهر  یهود   لی سرتبیجس  پساب

م وس ای دبشرت. بز جهلۀ با  دوبم   مبسح  دا ی   بخ الفست مهببی بس   بس بیررز ک رسیر . با  مدسلوت 

ب  کرب شرررسبرس، صررروو  بز م ولرۀ دا    مرهبر  بربئرب دبد  سودیر    ات اج فتب ری  سود. گو هرس،  اا 

بس  ستررسر  شر   سود. سررسسرت شره ررت کب شرس  بسرهسدر  ب   ست  ،  صر بای سسد  ست ز یسخ ر ود اک

بس   بثت سود. در با  شرورشی رر س، ب  بدبمب دبد  سودی   گسبی مثثت   گسبی سیاأکر  کتد  سود   دارت جس

هلبسیب بم دخر  سود   در موبرد    بس  سررسسری   ق رتبس کب مسبر ی دا ی دبشرت  گسبی بیررز مدسلوت 

کتدی . فت ا   سرسزش   سرتکو  کب شرسبس، صروو  در ستبست مدسلوس، یرت بس  سررسیب بز  ، حهسات می

گتدا . بت بی بز  ت    با ئولوژاک خود پرع گتف ب سودی   سس اوجب سب ق رت سرررسسرری  یهس اعرر  میفک

بسای کب ق رت سرسسی شس  ا ز  ش    در ستبببس سر  ت میکتد  ستکو اهتکز ست ق رت بفزباع پر ب می

 دبد.اسفت  معهوالً سب سسزش ا  میمی

  د ر  صرروو    یحو  ستخورد شررسبس، با  سررلتررلب سس  بس  فکتبس  مهببی   مدسلوت احلر  شررورش

بس  حتررسد در اسراص صرروواب متسو  سب د ر  مدسلوس،   پرسم بس   ، ببهرت سترررسر  دبرد. بز جهلب

حکهتبیی شررس  هههسسرر  ب   بسررت. در د رب، شررس  مهکور  سب دلر  یبود ثبست   بق  بر سرررسسرری  

فرسار   گتفرت  زاتب مدرسلورس،  مرهبکت  سرس د لرت متکز  رب سیمرسارۀ بار ئولوژارک   دا ی دربرسای سرس س شرررورش



 

2369 
ت
اس
سی
ی 
مای

ازن
ب

بی
ذه
و م

ی 
قاد

اعت
ن 
لفا
خا
ر م

راب
ر ب
ل د

 او
ب
اس
هم
ه ط

شا
ی 
ها

 

 

بس  مدسلوسیی در سرسخ سر سررسسری د لت حیرور دبشر    کب کسر رب ستب   دبیتر   . بفز ، ست با  شرورشمی

پهات  شرس  پر رر  صوو    بی دس  کتد  زاتب ق رت  ثت ت   یووذ دبشر   . د   بیعوس شرس  دشروبرات می

بس رب سب شرورش   رف سر م سسلب سب من  ک رسیر   سود. سب با  دلر   شرس   ا  مدسلوت شره ررت سجس  مهبکت   ب

سسزگتدبیر ، ثبست   بق  بر سب سرسخ سر سررسسری د لت یوپس  صروو   کسر  ستررسر  هههسسر  ب   ستب  

بس   کسرگرت  ستخی شرداررت بس   سبر   دبشرت. ب  اوبیترت سس حه  ستخی بز شرداررت دشروبر رب پرع

 ستجت ب سب با  مهم یسئ  شود   د دمس، صوو  رب بز فت پسشی کسم  ربسای سد  .

شرود  سترسری   مترألۀ بصرلی کب در اح رق حسضرت سب  ، پتدبخ ب میشر    سس د سات سب اوضررحست موت 

بس   شرورشهههسسر  ب    کرورت ستخورد با  شرس  سس  بس  مهببی درگتف ب در زمس، شرس   احلر  شرورش

  رف سرشر سسری    شرس  هههسسر  ب  منبت اس م وی  ، بسرت. بهچ ر   سب مدسلوس، فکت   درسسر    یرز   ثسر

 هههسسر  ب  . شرس   1بس  ذا  بسرت:  گوای سب پتسرعشرود. اح رق حسضرت در پی پسسرصب  میبشرسر    

چب   با  شررس . مدسلوس، مهببی   فکت   2بی ؟  چب ستخورد  سس مدسلوس، مهببی   فکت  حکومت دبشرر ب

بس  مهببی   فکت  مدسلوس،   پرسم بس   ، چب سود   . دالا  مدسلوت 3بی ؟ بسای سود شرردسو   گت  ب

 بست؟

    موضرودست     بکس      احلر   بسرت ب   ک سسدسیبر ش   ست بسرسدبس    گتد  ر  دبد حسضرت در اح رق

بیجس  شر   بسرت. یک ۀ دارت  احلر  یاتدبشرت د  م غرت اوصررف  سس   شررو  اسرادی   سس د سات سب   قساخ

 بیجس  ش   بست.زمسیی    اأخت    ار ا بدبس  اسرادی سس ر اکتد سب مثلوۀ    یکب  خوبیع   احلر 

 پیشینۀ تحقیق. 2

بس  مهببی   دب  کب اسک و، در برچ پا ب ری سب صرورت مجزب   مورد   شرورشبس ی رس، میسترسری

ر   در اح رق حسضرت ستب   حلر  ی ر   بسرت. بز با بد  سد  در د رب، شرس  هههسسر  ب   سترسری   ا

شررود. سس با  حس   در چ   پا بع سب مدسلوس، حکومت  یدترر ر  سسر سب با  خپ پا ب رری پتدبخ ب می

اتا  دس س ردبس   ، بشسر   بس پتدبخ ب ش   بست کب سب مهمصوو   رف سر شسبس،   پرسم بس  با  شورش

سب مترسئلی   صروو   دا    سررسسرت در د ر س  خود سس د وب،  ( در ک 1370شرود. رسرو  جعوتاس،  می

چو،: ر اسر ای ف رهس،   صروفرس، در با  د ر   حرست فتب ری   سررسسری باتب، در قت، د بزدبم بجت   

ب  بز مترسئ  حجسج شررعب   شررعرس، م رم حتمر  شرتاور  در بصروهس،   باتب، در د ر  بخرت صروو   پسر 

سب   دل  ستبف سد، صرروواس،ب، ( در ک س  دارت  سس د و 1372د ر  صرروو    ... پتدبخ ب بسررت. جعوتاس،  

بس  دا ی   مهببی شرسبس، با  د دمس، کب د لت صروو  رب بز بق  بر   شرکو  د رب، شرس  دبسد ب   ک ع

( در 1378سب ضراللت   ذلرلی د رب، شرس  سرلوس، حترر  صروو  ک رسیر   سترسری کتد  بسرت. جعوتاس،  

سب ست م ،   سترف   د لت   باع اس ز ب صررروواب بز پرر    اسراص باتب، بسرررالمیک رس  دارت خود سس د وب،  

صروو  بز ز باس  گویسگو، بز جهلب مترسئ  دا ی   بد  سد  موبف س،   مدسلوس، حکومت پتدبخ ب بسرت.  

ب  سس د وب، »یرتشری ست شرورش شرس  قل  ر در دارت صرووابا سب با  ( در م سلب1388ثوبق    ر شر وکت  

  ک رهکع  مسبرت بج هسدی  بق ارسد    سررسسری دبشر ب  بس  بصرلی ست ز بابی  کب زمر بی رجب رسرر  

بس  دبخلی دارت صروواس، بز شرس   سترسری شرورشیسمۀ خود سس د وب،  ( در پساس،1390زبد  بسرت. شرهتکی

بس  شررو  ستخورد شرسبس، سس  گرت  با  شرورشبس  شرک سب زمر بدبسد اکم اس سرلوس، حترر  صروو  

زد، بس  سسزرگسیی  ستبمست. بز دا  یوات     غسرت کسر ب،بس پتدبخ ب بشورشرس،   فتجس  با  ک هکع
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بس سود  بسرت. شرورمرج  اتا  اأثرتبت با  شرورشکتد، بمکسیست بق ارسد    بج هسدی بز مهمبم رت   شرو ب

بس  گرال، سع  بز ف ح  ، در زمس، شررس  دبسد ب   ( در اح رق خود سس د وب، »احلرلی ست شررورش1392 

رسرر   بسرت کب سرسخ سر بج هسدی   بق ارسد  گرال،   یحو  دهلکتد  بلرس، صروو    صروو ا سب با  ی رجب

ب  سس د وب، »پرسم بس  ( در م سلب1394بس بثتگهبر سود  بسرت. ربزیهس،   یعرهی  گرت  شرورشدر  شرک 

 بی  کب پ  بز بق ب کرس در گرال،ا سب با  ی رجب رسرر  سررسسرت شرس  دبسد در ستبی بز  حکومت شررعی   

شرس  دبسد   سر و  حکومت    کرس  ثبست سررسسری م و ب دربم شرکترت   د سصرت ج ا  جهعر ی اع ی 

 بس  بح هسلی  برد گرال، ش ی .هوباف کتد جهت ف ح   ستکو  شورش

 بحث اصلی. 3

.  ر ملو   بجت  در قتاۀ شرهسسسد بصروهس، دا   سب جهس، گ رود 919بلحجۀ سرس  ذ  26شرس  ههسسر  در  

بسای کب دلرب حکوم ع   سب هور کلی  صرروواب شررک  بس   مدسلوت زمس، ب   شررورش  در(  186: 1375

گتفت  صررتفسً مسبر ی سرررسسرری   یاسمی ی بشررت  سلکب موضررودست دا ی   بد  سد    مهببی بم در می

بس  سررسسری مدسلف  سب سرد ی ستخورد  هور کب سس گت  پر بای  ، مثثت سود  بسرت. شرس  هههسسر  بهس،

اسسر . بگتچب دسلهس،  اتا  بد تبضرری رب ستیهیبس بم چ ر  ستخورد  دبشررت   کوچکهببیکتد  سس ممی

دا  در زمس، ب  ق رت چ  بیی ی بشرر      لی سس اوجب سب با  موضرروع سب با کب مسبرت حکومت صرروو  

 کتد بق بمسای رب بیجس  دب  کب م جت سب ا وات مبسد  فکت  با مب  ی ست مهب  شرررعب سود  ب  سررعی می

 ش . بس   مهبب  میش ، پرت ب، دارت دا مهب    سب حسشرب ربی  

اتا  شرسخارۀ اغررت سررسسرت شرس  هههسسر  در م ساترب سس ر ش شرس  بسرهسدر  ب   در با  بمت خالصرب مهم

شرس   شرود کب ب  بز باکس سب صروفرس، قزلبسش یسبمر  شر     سب سرو  ف هس  شررعی گتباع پر ب کتد  سود.  می

بس  باجسدشر   در سرسخ سر حکومت یوپس  صروو   سب با  ی رجب ی   احلر  دل   شرو جوب، سس سترسر 

 م ی . سب با  بد بسر     اه ا   بسرسسری ستب  ق رت ب  سب حترس  میقزلبسش  خوب زاسد  بمرتب،رسرر   سود  

 جود  ب  ستب  باجسد ثبست در حکومت صروو    یرز  سب گرت  یهسا . سرعی کتد پ  بز م ای بز  یهس ک سر 

هلبی قزلبسشرس،  سب سرو  دسلهس،   ف رهس، شررعی گتباع پر ب کتد   ق رت  یهس   رد، سر   ستبست ق رت

بد بسر سررسخت. یک ۀ دارت  یکب  ب  بز سررو   رب بفزباع دبد   گت   قزلبسشررس، رب بگتچب شرررعی سودی   کم

مهببی قتبر دبشرت. بز  یرت بس  سرت یی در شرتق   غت  احت ف رسر سود   سب یودی در محسصرت  دا ی  

ر   شرس  یسگزات سود اس سب دسلهس، شررعی اوجب ک     خود رب موبفق   بهرس  سس شرتاعت   بب  شرتع  با 

با  دالا  موج  شررر  اس ف هس در حکومت صررروو  سب صرررورت (  108: 1389  قسجت      ی رررس، دب .

دخسلت   بظهسر یات سب دسرت سرس ری . ات  پر ب ک      ستات بز قب   در بمور ق رت سرسخ سرم   ی ع مهم

بل ا  م ارور صر ر رب چو، بز ف ب سد ری یبود   در یواتر : »ششرس م مرتغرس اکی بز مورخس، با  د ر  می

حکهرت   فلترررورب   برأت   راسضررری   ه  بز دارت دلهس مه سز سود  بز  ، م اررر  دز  فتمود. مرت 

بالقتب، سرتفتبز  سب ف سبت مه سز   سب  رع   ا وب سر   معزبل ا  محه ی ر  مرتمرتبیی   مرتبصروهسیی رب کب

بس  اکترویرت مهببی شرس  هههسسر  ب   ( سررسسرت 73: 1369 یوا   شررتبز    سود  یار  فتمودی ا.

بسای سس م  رأ دا ی   بلب ب  سررسسری در سرتبسرت قلهت  صروو  باجسد شرود. در صروو  سسد  شر   سود اس ا ع

گرت   ، پتدبخ ب  بس   یحو  ستخورد شرس  هههسسر  ب     دالا  شرک بس   بد تبضبدبمب سب با  شرورش

 شود.می



 

2371 
ت
اس
سی
ی 
مای

ازن
ب

بی
ذه
و م

ی 
قاد

اعت
ن 
لفا
خا
ر م

راب
ر ب
ل د

 او
ب
اس
هم
ه ط

شا
ی 
ها

 

 

 الدین نوربخششورش قوام. 3-1

بجت  در ر  دسرت سب شرورش زد. شرس  هههسسر  در رب  سسزگ رت بز  944بل ا  یورسدع در سرس  قوب 

  رب صرسدر یهود. ختبسرس، سود   ب رسمی کب سب اهتب، رسرر    در با  یسحرب برد  زد  دسر ور دسر ررت   

کتد در بی ا رۀ گتد  ر  مس    م س  سسشر . در با  رب  ستب   ب  در ا ری رب ک سر گهبشر ب سود   سرعی می

کتد   ح ی فتبات بز با   ستررسر  بز مدسلوس،   مع تضرس، خود رب سب بس  ستررسر فتببم میمتد  مزبحهت 

گوا : »بز بت ک  کب بی ک سوء مزبجی پر ب بل ا  میبل وبراص درسسر  م ع قوب ق   رسسی . مولف خالصب

 حترر ی قهی   رسرسیر    در جهخ بسربس  قورخسیب   سرسخ   قلعب سودا.اسم  سب ق   میکتد  ب  رب سیمی

ر  شر  کب بز جور   شرس  هههسسر  کب سب زاسرت شرس  دب بلعارم رف ب سود  سس ببسلی ر  ر سب(  273: 1359

ب  کب باجسد ش   سود  بز ب   م   سودی . شس  دس ور دبد اس ب  رب سرس ری . در محکهب  بل ا  سب س و ظلم قوب 

سروبالای پتسرر   شر . بس  ب قسضری محه   ربمر ی بز ب  سروب  کتد کب او در ا ری اس پسدشرس ؟ ب  گوت کب  

  ر  جبب   جوشر  چرترت؟ ب  سرکوت کتد.  م  در اع بتر م. سع  پتسرر : دلت سرسخ   قلعب   جهخ

برس  دبرر   بزسرک رب بز ارسد  سضررری گورت: ظلم   سررر م او سرب متد  سرب حر   زارسد سود  کرب متد  ج رسارت قر 

بی . در بدبمب یس  ک ر رس، رب ذکت کتدی  اس سب یس  بمر   شرسدت رسرر ی . ب  م کت ک ر      شر . شرس   ستد 

ل  حکسا ی  هههسسر  گوت: بگت او بمر   رب یک ر ی  چتب بمالکع رب اارت  کتد ؟ بتک  بز بب  مج

 (273 بهس،:   بز ج ساست ب  سسزگو کتد.

گوا : »بمر   بز شرسدتب، د رب، بل ا  میبل وبراص درسسر  بمر   شرسدت   درگرت  ب  سس قوب مولف بحتر 

بل ا   سسا  ر ب الد بل ا  ست ست سسغی کب بمر   در ر  باجسد کتد  سود  یزبع بف سد. قوب سود. مرس، ب     قوب 

بل ا  کب در قوب (  231: 1375 ر ملو     ی  شرر  ست سررت ب  فتسرر سد    ب  رب سب ق   رسررسی ی ا.رب سس جهع

 948محکهب مجت    گ سبکسر شر سخ ب شر   سود  سب قلعۀ بل جق فتسر سد  شر  اس زی بیی شرود. ب  در سرس  

کتد  ر  یبل ا  چ  ب، حکومت متکز  رب سس دردسرت ر سببجت  در بهر  قلعب درگهشرت. شرورش قوب 

بی  ز   در ا ری هلبی   مس سود. داررسیی معهولی سود کب سس ق   چ   د  یوت خساهب اسفت. ب  سب دلر  جس 

ب  م ورس ت بز خود ست ز دبد. رف رسر غرتمعهو  ب  سرب د وب، ارک در اع متد  رب ست رب سرب ک رسر یهرسد   چهت 

 ب سود کب ب  زی بیی ش .گویبل ا  یزد شس  هههسس  ستی    با  ، دبشت اس شکسات قوب 

 شورش عالءالدوله رعناشی در دزفول. 3-2

بجت  سب دسرت سرر  محه  س  فال  کب بز م رع رعرس،   858شرهتبس  دزفو   بواز    شروشر ت در سرس  

سود  بف سد   پ  بز ب   پتررتش  موال دلی جسی ررر  پ ر گتدا . هتف برب، موال دلی ست با  سس ر سودی  کب  

   حلو  کتد  بست. موال دلی پ  بز اک سلتلب اسخت   اسز در ستزمر  دتبق  ر   حیتت دلی در 

بس ک ررر ب شررر    بس  کهکرلواب سب دسرررت اتک حتم ی سب بمسک  م  د با  داسر  در یزداکی کو   سی

بل ا  معلم فتزی ب، سرر   ستدبرش سرر  محه  سب حکومت رسرر . ج  دالءبل  لب رد سشری  شررص موالیس قوب 

در زمس، سرر  محتر   هتف برب، ب  »بهری در کوچب   سسزبر الصرو    صرلو    الزکو  اکتبر محتر  سود.  

بجت    پ  بز گ رساع سغ بد سب  914شرس  بسرهسدر  در سرس  ( 142: 1369 یوا   شررتبز      کتدی ا.می

یوبحی احت اارت  رد سشررس، رفت    یهس بز شرس  صروو  بهسدت یهودی . پ  بز سرر  محتر  فال   

وت سرس  سب حکومت رسرر    سع  بز ب   سرر  س رب، س  سرر  فال  حسکم شر    سب شرس  هههسسر   پترتش ب

بدال  فتمسیبتدبر  کتد   پ  بز     موال سرجسد س  س رب، حسکم شر    لی در با  زمس، ب  ا هس ست بواز   
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ت. پ  بز پتدبخربی   بمس سس با  حس   گسبی ب قست سب چهس   شرروشرر ت   دزفو  می  دتسترر س، حکم می

بلر ، فتزی ب،    اتقی کتدی . اکی بز  یهس سب یس  شررص محه  سب حکومت دزفو  رسرر  شررص موالیس قوب 

بش حسجی    پترت دارتش  حسجی محه  سب حکومت شروشر ت یسئ   م . حسجی محه  سب دسرت ستبدرزبد 

م  یتربت سب شرس  هههسسر   بهلل م ای سس سرر  س رب، درگرت  دبشرت   م ای ببهلل سب ق   رسرر . خلر خلر 

زد، ب  مسمور یهود   لی سس متگ اهتد   دارس، کتد. شس  هههسس  بمرتب، کهکرلواب رب ستب  دفخ   سسزپ 

بهلل پ  بز پر ر سرب حکومرت دسرررت ارسفرت   ارس بهلل ف  رب بز سر  رفرت. دالءبلر  لرب فتزیر  خلرر یرسسه ررس  خلرر 

 (141-143 بهس،:   م ای بدال  بهسدت کتد.

بجت  شرورش کتد. شرس  هههسسر  ستب  سرتکوسی ب  سب  ، هت  حتکت کتد    948ل  لب در سرس   دالءب

 سسد کب رسرر   حسکم لت اع ی کوچک جهسیررت سب خ مت شرس   م    بز  یجس سب سرو  دزفو  سب ح  د خت 

  حتکت کتد. دالءبل  لب بز اتد سب سرو  سغ بد گتادت. در ق   سع    شس  هههسس   برد دزفو  ش  

سب خوسی مورد بسرر  بس  قتبر گتفت. در با  سرروت  شررس  حکومت دزفو  رب سب حر ر قلی سررلوس، بف ررسر  

سررهتد. سررجسد س  س رب، یرز  سب خ مت شررس  هههسسرر  رسررر    بدال   فسدبر    بهسدت یهود. شررس   

بل وبراص درسسر  هههسسرر  پ  بز رسررر گی سب بمور خوزسرر س، سب سررو  قم حتکت کتد. مولف بحترر 

بلعر  گوا : »جهرخ بسروسر بهتب  برد   گتد ، سود   بکنت  قساخ رب سب رب ور خواع در با  سروت میحیر 

در مجهوع  شرورش دالءبل ا  رد سشری حکومت متکز  رب (  388-389: 1375 ر ملو    م رسب   یهود ا.

یر بشررر   بز یرت برس  کرسفی   حهرسارت متدمی رب  سرب جرسای   ر  یکتد. ب  سرب دلرر  سهت سرس خوت چ ر بیی ر سرب

گوار  اکی بز دالار  یبتد   سرررتبیجرس  کرسر ب  سرس که تا  م رس مرت سرب فتبر بیجرسمرر . بلب رب  دبر   سررک می

بس سود  بسرت. سس اوجب سب بظهسر یاتبس  جسیب بربیۀ دب   سرک  دبسر سیی ب  سس دنهسییشرورش رد سشری  بم

  چ  ب، اکرب کتد. شررسا  بم  سب دلر  یزداکی دالءبل ا  سب متزبس  دنهسیی  برابس  اوب، سب یاتبت بیهی

ب  سس دشره س، د دمس، صروو  سسزگو شر   بسرت. سب بت ر    با  شرورش دبخلی س  ، خوت مههی پساس،  

اوبیتررت کرس، ک رروردبر     رب اه ا  ک    ربسای اسفت   حکومت شررس  هههسسررت بز خوت  کب می

 اسفت.

 شورش در منطقۀ کردستان. 3-3

اکی بز م رسهق بصرررلی در د رب، صرررووارب کرب بهوبر  دوبمر  دا ی   بد  رسد  در  ، موت  سود    

مهب  صروو  قار  بس  م ع د  در  ، سب با  سهسیب ر   دبد   کتدسر س، بسرت. شرسبس، شررعبراز خو،

م   ک   .  ب  ار  ا رررخ دالقببلحرلی بز مهب  بب  سرر ت د ر ک      سدبشرر    کتدسرر س، رب سس بت لوساف

برسای درگتفرت کرب در ستخی موبرد سرب کررس، د لرت برسای مهم در با  زمرس، ر   دبد   ج رگهبرع رسً مدرسلورت 

بس  گس    بفز د  حهسات بسای  برد   رد. در با  سر    یچب ست ببهرت موضروع کتدسر س، میصروو  ضرتسب

کتد، م ولۀ دا    کتدی  سس ستجترر بسررالهر  سررعی میسررس  سررالهر  دنهسیی بز د سصررت کتد سود. با  

مهب   متزبس  م ر تک خود رب سس صوواس، مل ه  یرس  دبری  اس با  د لت یوپس ی وبی  متزبس  دنهسیی رب 

ر   بسای خوت فتا  در با  باسلت ر سبسب صرورت ج   اه ا  ک  . مس در د رب، شرس  هههسسر  سس شرورش

 سب  بسوۀ احتاکست خسرجی سود  بست.بام کب شهسر  بز  یهس سود 

در دب  کب با  قو  بسای کب درسسر  کتدبس در د رب، صروو  یوشر ب شر   بسرت ی رس، میسترسری ک س 

حیرور     دنهسیی  حکومت  سس  بهترساریجغتبفرس  سررسسری  بیترسیی   لحسظ شرس  هههسسر  ب   سب  د رب،
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  باتر سدگی    شرتق یغتس   بز متزبس بر  پسسر    یرسببسییصروو  ستب    د لت  بس ی  رب سرسز   در پرسد 

 .بی دبشر ببیکسریسپهات بسرسسری     یی  ر   دبخلی  بس خسرجی   سرتکو  شرورشیرت بس   اجس زبت   در ستبست

سودی      ، م  تررر   ب  کب سبشرررس  هههسسررر   بمتب ستحتررر  با    قبرلب در زمس، ( 97: 1364 چلهی   

  شرر    باتبیی یس  ستد   ی ررر بز  یهس سب د وب، قبسا  کو باالت کتد  کب  شرر ی . در با  د رب،م رردم می

خود با    گهس،سیچر ی کب    ر ژکی(  سررس  م ارور  پسز کی  بردال،   ر زکی    دبسرا   بز: کتدبس بسرت 

یس ربمی   یرز  د رب، سرلو ت شرس  هههسسر   بی . درشر  بس  ستررسر  ا تررم میهوباف   ارت  باالت سب

با  حکهتبیی   اوب، د رب،سب هور  کب می  دبشررت   در م سهق غتسی جتاس،  اا  ک ررور باتب، سب   متزبس 

- 1520  سررلرهس، قسیویی اع ی اتا  سررلوس، دنهسیی اتا    سسشررکو سزرگ  سود سس حکومت   بهتب شررس   

ستب  صروواس، سب  ربم رکالای خود چ  ا  سسر سب باتب، ل ررت ک رر      کب در د رب، فتمسیت بای- ( 1566

 (275-276: 1381سرک    زکی   رد.   جود

بس باالت کتد قتبر دبش     ج ب  اک هت  با   .بسای ست ز کتدهههسس  درگرت   در د رب، پسدشرسبی شرس 

اع بد باالت کتد سترررسر سود     یجس کب ی . بلب ب بزر ج ردنهسیی   گسبی دلرب صرروواس، می    گسبی دلرب

اوب، اک بمت باوسقست رب می دبشر     با   بس بسر  تبر،   مسس ی در قلهت  دنهسییقلهت  صروواس سعیری در

بمتب  کتدسر س،     شرس  هههسسر    سرس  سرترت   چهسر  بز سرلو ت   ق  ستبست سس954در سرس  .  کتد  دسد  ال ی

 بر مرب بمت ز (   بر می غسرت سب ستب  باجسد یس ربمی   ا پ ج بزبر  سب دسر ور سرلوس، سرلرهس، یزداک سب

سررلوس، بز جسی  شررس  هههسسرر  حسکم  . در با  زمس،   لی مسد  کتدی    سب سررو  م سهق اسدشرر   رف   

سرهس  کتدبس حهلب کتد   کتدبس چو،    شرهت سرت ،  م     ست قل   سس سروبرب، خود بز حارسر سود   بر می

سررلوس،  یهس رب اع ر   لی . ی ررر ی کتدی رب دا ی   خوفی  جود  یهس رب فتبگتفت   د     شررجسدت  با 

سودی   سب ق   رسررسی    سررتبس  با ررس، رب سب   جهعی بز کتدبس رب کب بلکس  بر می رب غسرت کتد     کتد

دس ور   بهچ ر   فر  پسشس  اکی بز ستدبر، دنهسیی  سب  ( 95: 1382 اتکهس،   .شس  هههسس  فتس سد درگس 

  با  زمس،  خس، ر ژکی کتد  حسکم س لر  کب در. شت گتدا  سرلوس، سلرهس، سب هت  متزبس  باتب، بدزب 

هولی  شکتت خورد   بز  الات ربی   ش .بمس   فر  پسشس ج رر   صوو  سود  در م سس   حکومت بز اسسعس، 

حهلب کتد. پسشرس بز شرکو    بربت شرس    هههسسر  سس جهعی بز قزلبسشرس، سب سرو  فر  پسشرس  یک رر  کب شرس 

 بهس،:   .رب جس گهبشرت   گتادت  بساوپ . در ی رجب م س مت یرس رددچسر  ح رت شر    اس    هههسسر  

105) 

 بس  مهم سبشرداررت    هههسسر   پ سب    شر ، بمتب   حکس    اکی دارت بز  قساخ در د رب، پسدشرسبی شرس 

. اکی بز با  دبشررر  ر   سود کرب کتدبرس در  قوع با  ر ار بدبرس ی ع مههی  صررروو  ارس دنهرسیی  برس درسرسر

 لی بز  یجس کب     سرلرهس، رفت  سرلوس، بل سو مرتزب  ستبدر شرس  هههسسر  سود کب سب یزد   پ سب  گس، معت  

 قم شر .     رببیبهتببی کتدبس      بز  یجس  سس سرلوس، دنهسیی سب ب  کهکی یتسرر   سب به ب،  م   بز سرو 

 یدر   رد   قار  اارت  بصروهس، رب دبشرت کب ببسل  کهک کتدبس   الاست ر    کسشرس، رب سب اارت سس  

بز سرررو     بمس با  سسر   سسر دارت سب دنهسیی رفت شررر .    ب  مجبور سب فتبر   ی با  م و ب م س مت کتد

ست سرت ب  فتسر سد  شر  کب فتبر بل سو مرتزب  قتبر گتفت   ح ی ل ررت   اوجهیسرلرهس، مورد سی  سرلوس،

بردال،  مر . چو، با  خبت سرب  قلهت  کتدبرس     بهتب  دبشرررت. بل رسو سرس اعر بد کهی بز بهتبفررسیع سرب  رب سرب

خلروب مهتدبر     سهتب  مرتزب  شررسب لی بس سب یس خود  رسررر   شررس  هههسسرر  چ   یوت بز یزداکس،  درسسر
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سرتخس     بس فتسر سد.هت  قلهت  بردال،  ذ بل  ر رب سب بهتب  ل ررت  سرترت بزبر یوت  سب  بستببرم خس،

بل سو سب بهتب      رب احوا  دب . در یهسات    سو مرتزببس یرز مجبور شر  بلحسکم بلکس  بردال،  سرگ بردال،

 (54: 1363 قز ا ی   .زی بیی ش ر قلعۀ قه هب  د پتتش

بس  شرت  سرگ کتد در ستبست دنهسیی : »یواتر میدرسسر  با  ر ا بد چ ر     بش در اهکتب    شرس  هههسسر   

 شررس     ا.سررو  دنهسیی گتاد ب سودبز جسی  مس سب  م س مت یرس رد   پرع مس  م    ب لهب سررلوس، یرز اس 

»ب لهب سرلوس، بز دبرد: بظهسر می ب  سب سرلوس، دنهسییشرس  هههسسر  در یسمب( 18: 1363هههسسر  ب    

با رس، قبو  یکتدی    در  .رب سوتسر رم سب یزد شرهس  ب لهب رب سوتسر ر  اس مس شرت  سرگ کتد  پرع مس گتاد ب

  سرگ کتد رب س بر    بز با  سب سع  بگت  شرهس شرت  .رب ی وب، دبدب    ب لهب پ س  سب مس   رد :  جوب  یوشر   

 بهس،:   ا.خوبیرسر ست سرت پتخسش بسرت  بز با  بخبسر معلو  شر   .مس یرز سوتسر رم   کتری  ا   بز پرع شرهس

19) 

در کتدسرر س،  زمس، شررس  هههسسرر   حکومت در بخ رسر س ر سرک  پتررت شررس  دلی سرک سود. ب  در حهلۀ  

س سستبا   سررسسرت  (  126: 1364 س لرتری    باتب،  در برد   دنهسیی حیرور دبشرت.سرلوس، سرلرهس، سب 

 946شر . در سرس  مدسلوت سس حکومت شررعی صروو  بز سرو  غسل  بمرتب، کتدسر س، دیبس    پرت   می

بجت   شرررس  هههرسسررر   د  ا  بز یرت برس  خود اع ی سهتب  مرتزب   گوگچرب سرررلورس، قرسجرسر رب ستب  

دلی س  لرچ کب شرورش کتد  سود  گترر  دبشرت. سرلوس، دلی سس م رسب   سرهس  قزلبسش  سرتکو  سرلوس، 

گتادت   کتدسر س، سب دسرت صروواب غسرت شر . در بهر  سرس   شرورش دارت  اوسرش حسجی شررص کتد  

صرررورت گتفت. ب  فتزی  بستببرم سود کب سب م ت یب سرررس  در م و ۀ سسسس، حکومت کتد  بمس سب دسرررت  

شر . پ  بز ب   حسجی شررص کتد سب خ مت شرس  هههسسر  در م    بز ب  کهک  سرلوس، سرلرهس، ک ر ب  

بش یکتد. حسجی شررص سس مرت دزبل ا  اکی دارت خوبسرت   لی شرس  هههسسر  اوجب چ  بیی سب خوبسر ب

بز حسکهس، سسسس، درگرت شر    اوبیترت ب  رب شرکترت دب    حسکم سالم سزع  ، داسر شرود. بز  ، سب سع    

پ  بز با  بق ب   شس  بفتبد  چو، دب بهلل   (127-129 بهس،:     ست سب شورش ستدبشت.دلرب شس  هههسس

قلی خلروب مهتدبر ذ بل  ر  غسز  خس، اکلو   قتب لی دتسررتلو رب ستب  سررتکوسی  خس، بسرر سجلو  شررس 

گهر رب متر  د کتدی    شرهسر قسس  اوجهی بز یرت بس  صروو  رب بس  سردت گترر  دبشرت. کتدبس رب 

 (282-283: 1375 ر ملو     ب  صوواس، سب ابتاز سسزگ    .ش ، ی رجب . در یهسات  س  ، حسص ک   

شرس  هههسسر  سرب سسر ستب  سرتکوسی حسجی شررص کتد یرت  فتسر سد کب در بت سرب سسر یسموفق سود. حسجی  

  بمس سب شررص پ  بز  یکب سرلوس، سرلرهس، سب سغ بد  م   ستب  بدال  بهسدت بز    سب  ، سرهت حتکت کتد

ب رس  خوبی ، یهسز بز سرو  گت بی بز کتدبس غسفلررت   ک ر ب شر . پ  بز متگ ب   سودبق جسی رر  پ ر  

دبر یبود   سرلوس، شر    شرس  دنهسیی بهچو، گهشر ب  حکومت سسسس، رب سب ب  سرهتد  بمس با  ر ی  بدبمب

حسکم دبسداب دبد. سرلوس،   سرلرهس، در بثت احتاک ستخی سزرگس،  حکومت با  باسلت رب سب سرلوس، حترر 

حترر  سب سسسس، رفت   سودبق کب اسرب  م س مت ی بشرت  فتبر کتد   سب شرس  صروو  پروسرت  بمس حهسا ی  

پسشرس  زات سرلوس، سرلرهس، بز ب  خوبسرت سب بسر سیبو  سرسا  اس حکومت سسسس، رب سب ی ا . در با  حر   رسر م

 ، سودبق  ب  سس حتررر  سرک مبسرز  کتد      رب رسررر    بگهبر ک  . چ ر  بم  شرر . پ  بز سب ق رت

شرکترت دبد. سس شرکسات سرلوس، حترر  سب پسدشرس  دنهسیی  قتبر شر  سسسس، مرس، با  د  حسکم ا تررم شرود   
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صرسر  کتد پ  بز متگ سرلوس، (  129-130: 1364 س لرتری   بمس در ج ری دارت  حترر  سرک ک ر ب شر .

 دنهسیی بم  حکومت م و ۀ مکت  رب سب     بگهبر کتد.سلرم  بز سلوس، سلرهس، بهسدت کتد. شس   

اتا  دالا  ست ز بخ ال  در کتدسرر س،  رف سر خ رر  شررس   در اک احلر  کلی سسا  گوت اکی بز بصررلی

سود، م و ۀ کتدسر س، سب حکومت دنهسیی  کتد،  یهس سود. یزداکبسرهسدر  ب   سس متد  با  داسر ستب  شررعب

شرر .  یهس سس باجسد درگرت  مرس،  سررلتررلۀ اتک در بمور متسو  سب کتدسرر س، میسسد  دخسلت شررسبس، با   

بس  مسلی   یاسمی بز ستخی بز  یهس  سرعی دبشر    حکومت متکز  صروو  رب سب بمرتب، کتد   یرز  حهسات 

 ر  ک   .ب  در متزبس ر سبچسلع سک       یهس رب سس م کالت د ا  

 عشری پس از تسلیماجبار او به پذیرش مذهب شیعه اثنیاحمد خان و خانشورش . 3-4

بس  بس  بای سر   اسزدبم بجت   اتر   سود  بسرت. سس  ست بسرسد م و، اسرادی  دا  ببسلی گرال، اس سرس 

متد  با  داسر سس کسرسترت قوۀ  قهتاب   ر   کسر  م ، د لت صروو    ر اکتد اکترویرت با ئولوژاک  یس، 

بسای بز با  بد  سد  سب مهب  شرررعۀ بمسمی گتباع پر ب کتدی . بلب ب  در سدع    یرز  بق بمست فتب ری  

(  88-89: 1373ب  یو ز    بفوشر بمتد  بز بد  سد گهشر ب ستیر ر   .   ا پ    اسلعسرب»سرتزمر  بز جهلب  

ا مسی   پرعسرب» بسای بزک   کب قترهت سب با  مهم بشرسر  می  اسراص خسییالبرجی در ک س  خود سس د وب،  

  کسرکرس مرتزب دلی اس یرهۀ یدترت سر   دبم بجت  ست مهب  شرسفعی سودی . بز دا  البرجی   صروهس،  کوچ

مهب  رب سب رقر  خواع  بس  سر یشرکترت خورد  سرتزمر   بمرت بسرحسق فوم ی سع  بز  یکب در یبتد  بز

 (428-429: 1389 البرجی    سب  قوع پروست. بجت  907  سس بگهبر کتد. با   بقعب در 

  بس  بس  فتمسیت بای خود در گرال،  سرر  هو  سررس کرس در     دب  کب  سترسرری م و، اسرادی ی ررس، می

بس ی بشر   . بگت یبتدبسای در با  ( رف سر م عاربسیب   بفتبهی سس پرت ب، دارت مهب  بجت دبم   اس ب ر م

  بیررز  بسررهسدرلی بشررکور  حسکهس،کرس سس    دارت حسکهس،    یبتد سررر  رضررس کرس  گتفت  مسی   سر  درمی

اوب، گتفت. در با  ربسر س میدا ی   بد  سد  ی بشرت   غسلبسً سب جهت اتردرت قلهت  اک ارت صرورت می

رب مورد یات قتبر    ا ررخ بمسمی(  بسرهسدر  مرتزب  صروو  سس  ا ررخ زا  (  مرتزبدلی  کسرکرسکرورت رف سر  

برس ارس  یجرس بدبمرب پرر ب کتد کرب  د  بسرررت. ح ی با  حهرسارت دبد کرب پروسررر رب بهتب  سرس بح تب    مهتسرسیی سو 

بسای  یس  گتفت   سس بیجس  ک ع  ی رسل رت ۀ در م و   یهسا    بمس  زمس،ستب  یدتر ر  متابب بسرهسدر  مرتزب  

ب  س س  شرهسر  بز مورخر  سس ر دبری  کب چ ر  مترألب.  جس، گتفت  سس ر غسلرسیۀ ا ررخ صروو بز با  دسرت   

س سستبا   اترسب  مهببی   بد  سد  در سرتزمر  گرال،   بسرت.  سب  قوع پروسر بمرتزبدلی    کسرکرسسب خوبسر ۀ  

در با  سسر  سس ر دارت  کترت    (  206-207: 1382 ا و     .اس پرع بز  م ، صروواس،  ر بج دبشر ب بسرت 

شس  بسهسدر  پرع بز   یوات  کبکرس ست شدارت ب  می     بثتگهبز بسهسدر  مرتزب    د سا درسسر  دبرد   

( حیرور  سرسلری بوت شرود  گتباع م ردم دا ی ی بشر ب بسرت  چتبکب در ختدسرسلی  گرال،   یکب رببی

سب سس ربس  شررعی اعلق   کسرکرس مرتزبدلیدر گرال، رب اجتسب کتد  سود   هی ب رت سرس  حیرور در درسسر 

 کتررت      .بۀ زمسیی  ا رررخ دبیتررت اوب، مهب  گرالیرس، رب در  ، ستسب با  بد بسر  می  خسهت پر ب کتد.

1377 :134) 

بس   غسزا  قت، ب  در ستبستیووذ بسرال   سرتبیجس  بز سرس پ  بز پسا بر  سرب سر  گرال،   دالهس،  ببسلی 

بس  فتب ری شررعرس، سب ا ررخ زا   م هسا  شر ی . در سدع غتسی  سرو  بجت    ده اسً سب دلر  فعسلرت 

اکی بز ر ا بدبسای کب سسد  فتبگرت  بتچب سر ر ت  کتدی . اتر   زی گی میبا  سرتزمر   سس رم  ب، سب  
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مهب  زا   در سرتبسرت با  یسحرب گتدا   ست سرت کسر  م ،    کرس سود  بسرت.  یهس سرعی کتدی  ا ررخ  

گتررر تش دب     اس جسای در با  کسر موفق ده  ک    کب پ  بز اک  شرررتقی گرال،زا   رب در سدع  

  ... رب م ز   ک      سب حسشررب ستبی  .   بب  سر ت  بسرهسدرلرب  م ربهب مهبب  بز جهلبسر   بوبدبرب، سرسات  

بقر بمرست دا ی   بار ئولوژارک    کررس سرب با  م ر بر محر  د یهرسیر    حرسکهرس، با  د دمرس، اوبیتررر  ر   

- 89: 1373ب  یا ز    بفوش ب .بضسفب ک     گت ت  قلهت  خواعسب ل رت ی س رب   ی رر بس  شررعبسرتزمر 

صروواب محترو     رقر    کرس کب دبرب  مهب  زا اب سودی گرت  صروواس، در باتب،    پ  بز ق رت (88

مهببی ا ررخ سب ق رت سررسسری کرس پرع بز اورش صروواس، سب سرتزمر  گرال،  س سستبا  حسکهس،     شر ی .

: 1366 م جم    ک   .گت  د رت  رب جسی رر  زا  بث ی ا ررخ در ی رجب  کوشرر ی  .بمسمی پی ستد  سودی 

بس  سررسسری شرس  هههسسر   مدسلوت   یتربت سب دلر  بصرلیاوب، می مهمبا   ا قرق درسس    در ی رجب( 465

صررروواب بز  در ستبست حسکهس، سومی گرال،  گسبی پر ب کتد.   بق بمست یاسمی  یس، ب     شرررس  دبسد ب  

باجسد   قت،  یهم   دبم بجت ( چ   هو   درکب  -خسی ب، کسرکررس    پساررس  بج هرسدی   متدمی  یووذ مع و  

بس  گویسگو، اوبیتر ب سودی  سس  حسکهس، با  د دمس، در هو  سر   .بهالع دبشر     سب هور کسم   -شر   سود

ک   ستررسر     بس  ابلرغسای موجود سب  اا  اتسرت چ  ا  یواتر     شرسدت   دبی ره  بسر وسد  بز ظتفرت 

 ب  رب بربئب یهسا  .خلق ک      خ مست دلهی  بدسی   فتب ری  اا رب در قسل  یام   ینت اس م   دلهی 

کتدی    رضرسا ه    ی بشر      سرعی میکرس سودی   خ مت    کب در یشررعرسی بس االشبز   شرسبس، صروو 

ب  ستب  بز سر  رف   با  سترس  فتببم ک   . سب دبسرت دارت   ق ی رب  مبسرز  بز هتاق مترسئ  دا ی زمر ب

ستر ب شر   یوست سب بخ الفست سررسسری   بق ارسد    دبم  زد، سب  ، رسرر   زاتب گرال، در با    مهببی 

 م    ب  در با  م سهق سب دسررت مید ر   سررتزمر ی  سسدب، سب لحسظ سسزرگسیی سود   محارروالت ده  

با  م سفخ در گتدا . شرسبس، صروو  مسا  یبودی  کب  بس  حسکم  براز میبس  کالیی سب خزبیۀ د لت مسلرست

دبیتررر  ر  ا وات مسلی    کررس  سهت  سسشررر ر . سب  اا  با کرب میبخ ررسر شرررسبس،    کررس قتبر سررتد    یهرس سی

ب  د ر اس یزداک  یس، رب سب شرررورش   د   بهسدت بز د لت متکز   بدبرد. سب دبسرت  اوبی  در  ا   می

دفخ خوت یاسمی حکومت    سس ب  بمسمی  مهب  شررررعۀسب   اهسا در   خسی ب، کرس م   دالقب  دارت  گتچب

دارت  ستب    سب ظسبت دالا   شرس  هههسسر   بمسب    حوظ س س سود  بسرت   صروو   بز سر  ستد، بت سهسیب

 .کرس در ست دبشت ستبی بز    

   ق رتگتر ت        پهاتف   مبسیی  ،  شررعۀ بمسمیسب   اهسا خس، کرسای بز  غتضاتا  رسر  مهمسب یات می

بس  شرسبس، صروو  سود  بسرت  زاتب    کرس ست مهب  بز سر  ستد، سهسیب با  مهب    یرز   ر زبفز ، یووذ

حکومت  اوبی  س س  دبیترت کب بادسذ چ ر  ر شری می. خس، بحه  خس، سب خوسی میبی شررعۀ زا   سود 

یرب ا هرس مهرسیع ی ب  رب در گرال، ایرررهر  ک ر . در ی رجرب  سرب ربح ی سرس با  مهم ک رسر  مر     متررر  ر   یرهرب

بس  ستررسر  ستب  فتبگرت  با  سس ر بدهس  کتد اس بز با  هتاق  اأار  سرالهر   یورزا   سلکب سرد ررت 

صروو  رب سب دسرت   رد. ا قرق ب  در مبسیی مهب  شررعۀ بمسمی رب سسا  بز  شر سای ژر    موشرکسفسیۀ    

 (377-378: 1347 متد ی     دراسفت. بصو    بحکس یتبت سب 

اتا  زمس، مهک   متد  گرال، سب  در کواس    بز  یکرب اغررتبت مهببی در سررروو  درسسر بیجرس  پهاتفت   سعر 

گتباع پرر ب کتدیر . بلب رب  یک رۀ جرسلر  با  بسرررت کرب در شررررعرۀ بمرسمی  سرب  دا  ملوک خواع در مر یر     

ب  سب با  بی ال  دا ی   بد  سد  ی      اوضرحست سب صورت  بس  اسراص   ر بات مورخس، بشسر یوش ب
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کسمالً مد ارت   سروحی سود  بسرت. سس با  حس   سس د سات سب با  مهم کب بهر  م سسخ سرد ی بز یبتدبس  

بی   ی رس، بز اغررتبت گتر تد   با ئولوژاک مرس، حسکهس، سومی   شرسبس، صروو  در گرال، سب مرس، یرس رد 

ک   خس، بحه  خس، د   دال   ست با   بسرر سد  در بخ رسر دبرام کب ثسست میمر  دبرد.  دا ی در با  سررتز

بس  مهب  شررعۀ بمسمی بیجس  دبد  بسرت. سب با  بد بسر   دبر  رب در حهسات بز چهسرچو بس  دبم باالش

جهسلی    اوسررف متد  گرال، سب سس ر ج ا  سب شررکلی دهرق  فسدبر شرر     مبسیی  ، رب پهاتف ب سودی .

1386 :162) 

ب  بز دوبم  بق ارسد   سررسسری   مهببی سسد  شر   سود اس حسکهس، کسرکرس در بق بمی س سستبا   مجهودب

ربببتد    جهت حوظ کرس، خود  مهب  داتپسات زا   رب ک سر سرهبری    متد  خود رب سب مهب  شررعۀ 

شررتباش مولو  بق اررسد  گرال،   بیجس  بق بمست  د ررت  فتبسدوبی  . در یرس   یس،  پسسرر بر  بز بث ی

بلعسد  دبشرت. در ی رجب پر رررتبیب ستب   سرر  یتسرر ، سب اجسرت پتسرود  ، ر زبس  م و ب  ببهر ی فوق

بس اسسخ   مورخ با رس، بتر   . حسکهس، کسرکرس االش کتدی  حکومت صروواب رب قسیخ ک    کب در بهۀ زمر ب

سرویرت    بفتب    اوتاش  دبد کب سجس  اکس، با  د دمس، خبت میبادسذ با  ر ش بز بوشره    شرسب

گتف  ر . سرب  اا   یکرب یرت   م رسسر   یرس، اع ی صرررووارب بز قر رت سر ررر ت   بهرۀ جوبیر  رب در یات می

شررر    ا رسسر  سرس بیرس، سرب مع رس  پرسارس، ارسف   حررست  ستخوردبر سود   ر ز سرب ر ز ست اوبیع بفز د  می

بس  م ع د سب متد  دسد  سود  بسرت. سس با  حس   شرس  هههسسر  کب  رد  م ، خترسرتد دمسی رس،   یرز   ب

کتد  رقبس   بس  مهک  بتر رم  سرعی میهل  سود   در د رب، ب  شرسب  سر ر تا  شرورششرسبی ق رت

سسل و    سسلوع  خود رب بز سررت رب  ستدبرد   پرع بز  یکب احتکست رقبس سب شررورشرری ج   س   شررود  سب 

  مد لف سررسسری  مهببی  بج هسدی  بق ارسد    ...  یهس رب یسسود ک  . بلب ب  در برابس  سس خسی ب، بسسهسیب

اوبیتررت چ  ب، حیررور  فعس  دبشرر ب سسشرر   زاتب ب  در د رب، پ  بز شررس  بسررهسدر  ب    کسرکرس یهی

  سودی  بسای کب یزداک سب حکومت متکزبس  دارت سود. ستزمر بس در ستزمر م رغو  ستکو  شورش

 کتدی .   پسا دت رب سر  ت بز کسرکرس در گرال، اه ا  می
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 گیرینتیجه

یرت برس  مرهببی در حکومرت  زمرس، شرررس    ب ج قر رت   یووذ مرهبر   دبر  کرب  ی رساج اح رق ی رررس، می

بی درس  در با  زمرس، یرب ا هرس م رسمرست سرسال بز سرررسدبت   ر حرسیرو،     رقم خورد  بسرررت.  هههرسسررر  ب

    سرببی سس خسی ب، سرسدبت باجسد ک  ۀد اک ربسوتک شرس  هههسسر  سرعی می  شردم   سلکب  ی شر می

بس  اجتسب  درگرت بس   غسزا  ک روردبر  شرس  هههسسر  جوب،   کمب  خسو رب رقم سزی . در سرس دل ب

بس ا  سرس بس  م ع د  سب  قوع پروسرت   شرتباش دبخ    ح ی خسرج ک رور سحتبیی شر . در ب  شرورش

یووذ سرتب، صروفی قزلبسش بفزباع محتروسری پر ب کتد  سب هور  کب شرسکلۀ ق رت رب در دسرت دبشر      

کتدی . پ  بز چ   سررس  شررس  هههسسرر  در اکی بز یدترر ر  در ااررهرهست مهم  خودسررتبیب ده  می

ز درسرسر   بقر بمرساع  سرررعی کتد قر رت   یووذ قزلبرسشرررس، رب کرسبع دبر     یهرس رب بمور  سرهرسرد کرب ب

بسای کب در با  د رب، ر   دبد  ج بب   مسبر ی مهببی دبشررت   پسا دت د ر بترر   . اکی بز شررورش

بلر ا  یورسدع سود کرب سرب دلرر  یرتبیی شرررس  بز محبوسررت متدمی یورسدع م  ج سرب  بک ع  حتکرت قوب 

ع ست مترررت د لت متکز  شرر . شررورش دارت  خرزش دالءبل  لب رد سشرری سود. ب  یرز  بهچو، یورسد

دبشررت. اکی بز دالا  بخ ال    مبسرز  شررس  هههسسرر  سس رد سشرررس،  بم  سع بز پتدبخت  ا رررخ گس  ستمی

مسلرست سود  بسرت کب با  بمت  بم سب لحسظ سررسسری   بم بز دا  بد  سد  سب زاس، شرس    خزبیۀ ب  سود. در 

رت شرس  صروو   بجبسر خس، بحه  خس،   ی رجب  در یبتد یهسای  شرس  هههسسر   یس، رب یسسود کتد. بق ب  دا

حسکم گرالیی    کرس سب پهاتش مهب  شررعۀ بث ی د رت    جسارزا  کتد،  ، سجس  شررعۀ زا   سود   

سر ی درسرر ی کب بز ق رت گتف   د دمس، صرروو  در باتب، دبشررت  چ ر   بسررت. خس، بحه  خس، سس پرع

  اس قلهت  حکوم ع سس م رک  موبجب  فتمسیی رب پهاتفت   سرعی کتد سس  مر  شرس  هههسسر  ده  ک 

ی رود. در با  زمس،  متد  باسلت کتدسر س، سرت سب شرورش ستدبشر    کب شرس  هههسسر  مجس  چ  بیی سب  یس، 

مهب  دنهسیی کب د لت صروو  رب سب لحسظ سررسسری  رقر    سر ی ی بد   قرس  سرتکو  گتدا . د لت 

مهببی کتدبس سس د لت متکز  باتب، سروءبسر وسد    دبیترت  سرعی کتد  سود سسربس بز بخ ال دشره  خود می

بس  ق رت رب در زمس، شررس  هههسسرر  ب     شررسبس، دارت سس  ک     سس حهسات بز شررورشرررس، کتد  پساب

بخ ال  موبجب سرسزد. سس با  حس   شرس  صروو  سس کسرسترت بامویی سردت  خ ر   مسیخ سب سرتبیجس  رسرر ، 

 بس ش   بست.با  شورش
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 منابع و مآخذ 

  ااررحرح بحتررس،  بآلثسر فی ذکتبالخرسر در اسراص صررووابی س  بهلل   ب  یو ز   محهود س  ب بات بفوشرر ب

 ش.1373بشتبقی  ی ت دلهی   فتب ری  اهتب،  

 ش.1389یو  اهتب،     هت   ب  ست م سسبست دا    د لت در باتب، دات صوو بم  م قسجت   سر  بسشم   

  سس م  مب   اعلر ست محه  دبسسری  چسپ  یسمب  اسراص موار  کتدسر س،(شرت س لرتری  بمرت شرت  خس،   

 ش.1364بکبت دلهی  اهتب،  د    بی  سربت دلی

دلهی   ی رت       اارحرح غالمتضرس هبسهبسای مج اسراص بلوی   خس، قز ا ی  قسضری بحه     صرفا و 

 ش.1382 اهتب،    فتب ری

 ش.1382  زات یات باتج بف سر  بمرتکبرت  اهتب،   رب  دبسسیاسراص دسلمرسرک  اتکهس،  بسک  

 ش.1370  اهتب،    بمرتکبرتاسراص شرعب در باتب،   جعوتاس،  رسو 

 .1372  اهتب،   دل  ستبف سد، صوواس،  سسزمس، ابلرغست بسالمی    ____________

 ش.1378 قم  بیاسراس، ی ت   صوواب  دا    سرسست در د ر    ____________

مجلۀ ثوبق   جهسیبدع   ر شر وکت  محه مه    »یرتشری ست شرورش شرس  قل  ر در دارت صرووابا  
 ش.1388  1  شهسر  بس  اسرادیپا بع

  اتجهۀ فسر ق کردتررت    بی  ررسربت یسمۀ ب لرسء چلهیکتد در اسراص بهتررسارس،: سرررسحت چلهی  ب لرس   

 ش.1364بر مرب   بل ا  باوسی  صال 

  بی  رسربت دبی ررس  اهتب،  2 1  اارحرح بحترس، بشرتبقی  جبل وبراصخالصربحترر ی قهی  قسضری بحه   

 ش.1359اهتب،  

ربزیهس،  محه حتر    یعرهی  سرهرال  »پرسم بس  سررسسرت شرس  دبسد در ستبی بز  حکومت شررعی    کرس  

 .1394  50  شهسر  13  سس  ش سسیفال سمۀ شرعبدر گرال،ا  

 ش.1375  سب کوشع دب بلحتر  یوبای  سسسک  اهتب،  بل وبراصبحت ر ملو  حتر    

  اتجهرۀ ار بهلل ر شررر  بردال،  اود  اهتب،  1  جزسر   ارسراص کتد   کتدسررر رس،سررک  محهر بمر    زکی

 ش. 1381

 ش.1363  سب ااحرح بمتبهلل صوو   چسپ د    شتق  اهتب،  اهکت  شس  هههسس  شس  هههسس    

بس  گرال، سع  بز ف ح  ، در زمس، شرررس  دبسد ب   صررروو ا   مرج  محه   »احلرلی ست شرررورششرررور

 .1392  2  شهسر  1  سس   بس  محلی باتب،یسمۀ اسراصپا بع

  بس  دبخلی دارت صروواس، بز شرس  دبسد اکم اس سرلوس، حترر  صروو سترسری شرورشزبد  دلی  شرهتکی

 .1390دبی رس  سرت س،   سلوچت س،  بس سد ربب هس: دک ت دبسسعلی  ذریروشب  یسمۀ کسرش سسی برش  پساس،

 ش. 1363  ی ت م     اهتب،  بل وبراصل  قز ا ی  احری  

 ش. 1377 اهتب،    جسمیی ت    شهتاسرب، گه س     بحه کتت  

ی  رسربت فتب گ  یواتری بز بف رر  پتاو  ب  اارحرح   حسشررباسراص خسییبل ا   شره س  البرجی  دلی  

 ش. 1389بالرس  رشت   
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  س رسد فتب گ باتب،بی  رسربت      اارحرح م وچهت سر ود اسراص گرال،   دالهتر س،    سرر ظهرتبل ا متد ری

 ش.1347 اهتب، 

   حر بی  رسربت     یرسبهلل  حر   سب کوشرع سررفمالجال (  ۀاسراص دبسسری ر زیسم   بل ا   مالجال م جم

 ش. 1366 اهتب، 

  م  مب   ااررحرح   اعلر ست بالخبسراکهلببلعسس ا  س  دلی  دب   سرک(   یوا   شرررتبز   خوبجب زا 

 ش. 1369بز دب بلحتر  یوبای  ی ت یی  اهتب،  

   پا ب ر سمۀ اسراصجهسلی  محه کتام   پ سبی  دبسد  »ب ضرسع مهببی گرال، در دارت    کرسا   اوسرف

 ش.1386  6  شهسر  2سس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


