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ال ٌكو ٞبه کاق هٙال١ات ٤كبی ؾق پكؾاؼحى به ولىلهها و اج٩ا٬ات ِىقت گك٨حه ؾق ایكاو ؾق والهای بیى  5944جا 5<44م لهاو
چًؿايی يمیگفقؾ .هٙال١ات ايصام ٌؿه ال وال 5=;4م .جاکًىو ،جًها به چًؿیى کحاب ؾق هىقؾ اؤا ٞایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىی و
چهكههای ٌاؼُ ایى ؾوقه هايًؿ هٙال١ه ِىقت گك٨حه جىوٗ لىویى-لىئیه بالو ؾقباقه ٌاه ٠بان اول ،کحاب والحك هیًم 8ؾق
هىقؾ ٜهىق ِ٩ىیاو ؾق ٬كو پايمؾهن ،کحاب ٤الم وكوق 9هىقؾ ٌاه اوما٠یل اول ،ویكایً و ج٩ىیك يىٌحه ٌؿه جىوٗ والؾیمیك
هیًىقوکی :ؾق هىقؾ کحاب جفکكه الملىک ،کحاب لىقيه الکهاقت; ؾق هىقؾ و٭ىٖ ولىله ِ٩ىیه ،و کحاب کالون هایکل
قووقبىقو< ؾق هىقؾ ویىحن ظکىهحی ِ٩ىیه هعؿوؾ هیٌىيؿ  .5چًؿیى قواله ؾکحكی پكهعحىا که اکرك آوها هكگم به ِىقت کحاب
هًحٍك يٍؿه ايؿ يیم ؾق لیىث هٙال١ات ِىقت گك٨حه ؾقباقه آو ؾوقه شای هیگیكيؿ  .6ایى قويؿ همچًاو اؾاهه ؾاٌحه به ٘ىقی که
٬كاق گك٨حهايؿ ،که به ً٠ىاو هرال هیجىاو به هٙال١ات ِىقت گك٨حه جىوٗ الکهاقت=  ،آقويىوا 54و اٌك٨یاو ؾق هىقؾ ياؾقٌاه و
همچًیى پایاو ياهه ههؿی قوٌى ٔمیك ؾق هىقؾ ولىله ليؿیه اٌاقه يمىؾ.
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ظحی و٬ای ٟقغ ؾاؾه ٌؿه ال لهاو و٭ىٖ اِ٩هاو ؾق وال  5;66م .جا ٜهىق ٬اشاقها ؾق اواؼك ٬كو يىلؾهن بىیاق کن هىقؾ هٙال١ه

به جكجیب لهايی هكاش١ه کًیؿ به :لىویى لىوى بالوٌ ،اه ٠بان اولٕ son histoire ،sa vie ،پاقیه @ٔ5=76 ،والحك هیًم،
ٕ Iranans Aufstieg zum Nationalstaat im fiinfzehnten Jahhhundertبكلیى و الیپمیگ5=7: ،م @ٔ.والؾیمیك
هیًىقوکی ،ویكایً .و جكشمه ،جفقکات الملىک :کحابچه ظکىهث ِ٩ىی ٕکمبكیس5=87 ،م @ٔ.لىقيه الکهاقت ،و٭ىٖ ولىله
ِ٩ىی و اٌ٥ال ایكاو جىوٗ ا٥٨او ها ٕکمبكیس @ٔ5=9< ،کالون هایکل قوهكبىقوProvinzen und Zentralgewalt ،
ً
ٕ Persiens im 16. und 17. Jahrhundertبكلیى5=:: ،م .ٔ.هٙال١های که اؼیكا ؾق هًؿووحاو جىوٗ ٤الم وكوق ِىقت
پفیك٨حه ،جاقیػ ٌاه اوما٠یل ِ٩ىی ٕالیگاق5=7= ،م.ٔ.
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

هٙال١ات ِىقت گك٨حه به جكجیب لهايی ٠باقتايؿ ال :ک .بیايیLes relations de IIran avec VEurope occidentale a ،
ٕ Iepoque Safavideپكج٥ال ،اوپاگًه ،آيگلحكه ،اولايؿ و ٨كايىهٔ ٕپاقیه5=7; ،مٔ@ هايه ق .قوهكDer Niedergang Irans ،
ٕ 1577-1577 ،nach dem Tode Ismacils des Grausamenوییكلبىقگ5=7= ،مٔ@ م.ب .ؾیکىىوٌ ،اه ٘هماوب و
البکها ٕؾوئل بكای ؼكاواو با ٠بیؿالله ؼاو=8:-=74 :ه5984-5968 / ٪.مٕ .قواله ؾکحكی .پكیًىحىو ،ؾايٍگاه5=9< ،م@ٔ.
هلمىت بكووٌ Das Erbe ،اه ٠بان اولٕ1629-1694 Iran und seine Konige.ؾیه٨ .یل ،ؾايٍگاه هاهبىقگ@ٔ1967 ،
پل لى٨ث ،ایكاو جعث ظاکمیث ٌاه ٠بان ؾوم ) (1642-1666ؾیه٨ .یل ،ؾايٍگاه گاجیًگى @ٔ1968ٕ ،شاو اهكوىوEx ،
 : Oriente Luxبكؼی هًاب ٟاقوپایی ؾقباقه واؼحاق ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ظؿوؾ والهای 5:74م .و  5:=4مٕ .قواله ؾکحكی ،ؾايٍگاه
آ کى٩ىقؾ5=:= ،م .ٔ.ق.و٨ .كیك ،قوابٗ ايگلیه و ایكاو ؾق ٬كو ; 5هن ٕقواله ؾکحكی ،ؾايٍگاه کمبكیس5=;4 ،م @ٔ.و اقیکا گلىى،
٨ٕ Die fruhen Safawiden nach QazT Ahmad Qumlكایبىقگ5=;4 ،م.ٔ.
ً
ل .الکهاقت ،ياؾقٌاه :یک هٙال١ه ايح٭اؾی که ٠مؿجا بك قوی هًاب ٟه١اِك ايصام ٌؿه اوث ٕلًؿو5=7< ،م .ٔ.م .ق .اقويىوا و ک.
ل .اٌك٨یاوGosudarstvo Nadir- Shakha Afshara: Ocherki obshchestvennykh otnoshenii v Irane 30—40- ،
ٕ k godov XVIII vekaهىکى5=95 ،مٔ@ ههؿی قوٌى ٔمیك ،و٭ىٖ ولىله ليؿیه ٕهاهبىقگ5=;4،م .ٔ.ؾق  69وال اؼیك،
هع٭٭او کىٌیؿهايؿ جا گام های ههمی قا ؾق شهث ا٨موؾو ا٘ال٠ات ههن به ؾايً هىشىؾ ؾق هىقؾ جاقیػ ایكاو ؾق اوایل ؾوقاو هؿقو و
به ویژه ؾق هىقؾ ؾوقاو ظکىهث ِ٩ىیاو بكؾاقيؿ.
ؾايًٍاهه ایكايیکا ٕ ٔ EIrال لهاو آ٤ال به کاق ؼىؾ ؾق وال  5=<6م ، .ؾق بؽً هكجبٗ با ؾوقه ِ٩ىیاو ،ؾقهیايه ٌكو٨ ٞكآیًؿ يگاقي
ایى ؾايًٍاهه ،به ایى هىٔى ٞاٌاقه يمىؾه اوث .ؾق ظ٭ی٭ث ،هؿؼلهای هكبىٖ به ؾوقاوهای ِ٩ىیه ،اٍ٨اقیه و ليؿیه ؾق ایكاو ؼىؾ
بؽٍی ال ٨كآیًؿ ظكکث قو به شلى ٬لمؿاؾ هی ٌىيؿ ،به ٘ىقی که په ال ه٩ث شلؿ٩ِ ،عات ایى جالي شم١ی ،جماهی ا٘ال٠ات
هىشىؾ ٬بل ال ؼىؾ ؾق هىقؾ ؾوقه ِ٩ىیه و ؾق ؾقشهای کمحك ،ؾوقههای اٍ٨اقیه و ليؿیه قا ؾق بك هیگیكؾ .ال هیاو بیً ال 7944
هؿؼل هكجبٗ با ایى ؾوقه ها ،همکى اوث جًها چهل هؿؼل بیاهمیث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که چٍمگیك به يٝك يكوًؿ .با ایى ظال،
ایى هؿؼل ها ٌاهل جالی٩ات با هىٔى٠ات هكجبٗ با ؾیى و هًك يمیباًٌؿ٠ .الوه بك ایى ،هًگاهی که به هباظد ه١اِك ؾق هىقؾ
٠رمايی و ه٥ىل بكؼىقؾ هیکًین ،ایى جّىیك به ٘كل چٍمگیكی ج٥ییك هیکًؿ ،به ویژه ایًکه اگك ه٭الههایی قا ؾق يٝك بگیكین که
ٌاهل بؽًهای ههمی ؾقباقه ؾوقاو هؿقو اولیه هايًؿ ٨كهايكوایاو ،قوابٗ ايگلىحاو-ایكاو ،قوابٗ اقهًىحاو و ایكاو ،قوابٗ اقهًىحاو
و ایكاو ؾق ؾوقه اوالهي ،اقجً ،ؾقباقیاو ،قوابٗ چیى و ایكاو ،پىٌاک٬ ،هىه٬ ،هىه ؼايهها ،جصاقت ،وکه و ٔكب وکه ،اهحیالات و
٬ىايیى ؾقباقی٬ ،ىايیى اؼكاز ال کٍىق ج١میكات و قوابٗ هلًؿ وایكاو باًٌؿ.
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ايحٍاق اؼیك ؾو شلؿ کحاب ؾقباقه جاقیػ ِ٩ىی که ؾق هك ؾوی آوها يحایس کً٩كايههای بیى المللی ؾق هىقؾ ؾوقاو ظکىهث
ِ٩ىیاو آهؿه اوثٌ ،اهؿی بك ایى جعىل هیباٌؿ .به ژاو کالماقؾٕ Etudes safavides ،پاقیه /جهكاو5==7 ،م ،ٔ.و چاقلم
هلىیل٩ِ ،ىیه ؾق ایكاو :جاقیػ و ویاوث یک شاه١ه اوالهی هكاش١ه کًیؿ ٕلًؿو5==: ،م.ٔ.
جاقیػ ِ٩ىیه ال لهاو آ٤الیى ؼىؾ ،جًها بك هٕاهیى هعؿوؾی که ظحی جا به اهكول يیم بك ایى ظىله هىلٗ بىؾهايؿ ،هحمكکم بىؾه
اوث .ؾق بیى ایى ظىله ها ،جاقیػ ویاوی باالجكیى قؾه قا به ؼىؾ اؼحّاَ هیؾهؿ که ؾق ٬الب جاقیػ و٬ای ٟجىوٗ اکرك هع٭٭او
ايگلیىی ،و ؾق ه٭ىله هإوىات و جاقیػ يگاقی ،جىوٗ هع٭٭او آلمايی هىقؾ جىشه و هٙال١ه ٬كاق گك٨حه اوث .هك ؾو ایىها بیٍحك به
جع٭ی ٫ؾق هىقؾ ؾولث هكکمی پكؾاؼحه و بك قويؿ جأویه ظکىهثها جمكکم يمىؾهايؿ و آو قا به ً٠ىاو ٨كآیًؿی ه١اؾل یا ظحی هح٭ابل با
جعىالت ِىقت گك٨حه ؾق ؾوقاو اولیه ٤كب هؿقو و يه به ً٠ىاو ه١لىلی ال جكکیب ایكاو پیً ال اوالم ،ایكاو اوالهی و آویای هكکمی
 ؾوقاو ه٥ىل و جیمىقی ٬لم ؿاؾ يمایًؿ .کحاب ٜهىق ایكاو به ً٠ىاو یک ؾولث یکپاقچه ؾق ٬كو پايمؾهن 5که ؾق آلماو ؾق ؾهه5=74م .جىوٗ هیًم  6يىٌحه ٌؿه اوث ،الگىی قوًٌی قا ؾق ایى لهیًه يٍاو ؾاؾه اوث.
<547ه 5:6=/٪.م ،ٔ.هع٭٭او بیٍحك به بكقوی ه٭ىله ا٨ىل و و٭ىٖ هى١٬یث ظاکمیث و ؾولحمكؾاو پكؾاؼحهايؿ .ال ؾیؿگاه آوها ا٨ىل
به ه٭ىله ال هن گىیؽحگی يهاؾها -که هیچگاه به ؾقوحی ؾق ابحؿای کاق به و٬ى ٞيمیپیىيؿؾ -هكجبٗ يمیباٌؿ ،بلکه آو قا بیٍحك
هكجبٗ با جًملهای ا ؼال٬ی ياٌی ال ویژگی بی بًؿ وباق يؽبگاو ظاکن بك ظکىهث هیؾايىحًؿ .جاقیػ ؾاوحاوهای هكؾاو بمقگ و
و٬ای ٟباٌکىه قا ؾق بك ؾاٌث و يبىؾ اولی بك ٠ؿم ظٕىق ؾوهی ؾاللث ؾاٌث .اوز ٬ؿقت ،ذبات و يبى٩ِ ٢ىیه ؾق ؾوقاو ٌاه ٠بان
بىؾه اوث .په ال وی ،يى٠ی ا٨ىل وكی ٟو ٤یك٬ابل جىِی ٧به وشىؾ آهؿ که بیٍحك ال بی ٌهاهحی و بی هىئىلیحی ظاکماو و
جّ١بات هفهبی قوظايیث ٌی١ه يٍئث هی گك٨ث .ایى وًاقیى که ؾق جاقیػ يگاقی ٤كبی ال شىاه ٟآویایی همىاقه وشىؾ ؾاٌحه
اوث ،به گ٩حه پؿق کكوویًىکی ؾق ؾوقه ِ٩ىیاو به اوز ؼىؾ قویؿ .پؿق کكوویًىکی که ؼىؾ ٌاهؿ ٠یًی ٨كوپاٌی ظکىهث
ِ٩ىیاو ؾق اوایل ٬كو هصؿهن بىؾ ،و جىوٗ وك شاو هالکىم که ؾو کحاب او ؾقباقه جاقیػ ایكاو ال ؾیكبال ظؿا٬ل ؾق ؾيیای
آيگلىواکىىو بك ؾیؿگاه های هىشىؾ ؾق هىقؾ ایكاو و واکًاو آو ظاکن بىؾه اوث ،به ً٠ىاو هأهىق جاقیػ يىیه ٠الی قجبه هًّىب
گكؾیؿ .هالکىم و هن ّ٠كاو وی يه جًها هاهیحی بی ايحها ٕيابصأ ؾق جمایل ظکىهثهای آویایی بكای به ايعٙاٖ ق٨حى ؾق يحیصه
جصمالت و جى٘ئه ؾقباقیاو قا هحّىق بىؾيؿ ،اها ال آيصایی که ٤ك ٪ؾق جاقیػ کالویک و يٝاهی ٌؿه بىؾيؿ ،جّىیكی آیًه واق ال
جاقیػ اقوپا ال آ٤ال قوم ٬ؿقجمًؿ جا اوز ٌکىه ؼىؾ ؾق اهپكاجىقی بكیحايیا قا ؾق ایكاو هٍاهؿه هیيمىؾيؿ .بًابكایى يى٠ی جٕاؾ بیى
?ٕ٨ائل ؼكؾ > ؾق بكابك ?قـایل هىن> بمؾلی ایكايیاو ؾق بكابك شىاقت و ؼىیٍحى ؾاقی ايگلىحاو به وشىؾ آهؿ.
وك شاو هالکىم ،جاقیػ ایكاو ال ؾوقاوهای اولیه جا کًىو 6 ،شلؿ ٕلًؿو5<59 ،م.996 :5 ،ٔ.
هیكاخ ایى هؿل که ؾق ؾوقاو هؿقو جىوٗ الکهاقت به ٘ىق ؼالِه بیاو ٌؿه اوث ،جاکًىو ال گًصايؿو يام ظاکماو ِ٩ىی ؾق
ؾايًٍاهه ایكايیکا هكؾؾ بىؾه اوث ،و به ِىقت ٌاه ٠بان اول )(r. 996-1038 / 1588-1629و ٌاه ٠بان ؾوم (r. 1052-
) 77/1642-66يٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث ٌٕاه ٠بان وىم ] [r. 1145 - 1148/1732- 1736يیم ؾاقای هؿؼلی شؿا هیباٌؿ،

- Irans Aufstieg zum Nationalstaat im funfzehnten Jahrhundert
- Hinz
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همچًیى با ٜهىق یک ظکىهث یکپاقچه به ً٠ىاو یک واؼحاق ايحما٠ی ،په ال ولًٙث ٌاه ٠بان اول ٕهحى٨ای

اها ال يٝك ظصن و و٘ىل هحًاوب با هؿت لهاو کىجاه و بی اهمیث ولًٙث وی هیباٌؿٌٔ .اه ٠بان اول به ً٠ىاو ٨كهايؿه ای
کالویک ًٌاؼحه هیٌىؾ که ؾق لهاو شًگ ?>به ٌکلی یاؾآوق ژولیىن وماق ?> بىؾه که ؾق هًگاهه يبكؾ ٌصا ٞو ؾق ٠یى ظال
ؼٍى و ؾلىىل ،وؽث گیك و ؾل قظن هیباٌؿٌ .اه ٠بان ٨كؾی به ؾوق ال جّ١ب ،و ?>ؾق همه چیم ٠ملگكا ?> بىؾه اوث .او
همچًیى ؾق ؼىیٍحى ؾاقی يىبث به جعمل ٤یكهىلماياو که یکی ؾیگك ال ه١یاقهای وًحی بكای ٌایىحگی ظاکماو هىلماو،
والهث ؾولث ها و شىاه ٟآوها هی باٌؿ ،هىقؾ جعىیى ٬كاق گك٨حه اوث٠ .لیك٤ن جمایل بكای وحایً ٌاه ٠بان بكای بىیاقی ال
ا٬ؿاهات ویاوی که ؾق وا ٟ٬هی بكؼی ال آوها جىاو قا ؾق ؾوقه ٬بل ال ظکىهث وی شىحصى يمىؾ ،جبؿیل ؾیىاو ٕشمهىقیٔ به
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

وكلهیى ؼاِه ٕپاؾٌاهیٔ قا به لهاو ولًٙث وی هًحىب هیؾايًؿ.
ً
ٌاه ٠بان ؾوم ،پاؾٌاهی که ولًٙث وی ه١مىال يٍاو ؾهًؿه ی و٩٬ه ای کىجاه هؿت ؾق قويؿ ا٨ىلی ٤یك٬ابل بكگٍث ؾق اواؼك ؾوقه
ِ٩ىیه هی باٌؿ ،جىشه بىیاق کمی قا به ؼىؾ شلب يمىؾه اوث و ال بىیاقی شهات ٌبیه به ولًٙث پؿق پؿقبمقگ وی بىؾه اوث.
اٌحیا ٪ایى پاؾٌاه به اشكای ٠ؿالث ? که ٬ؿقجمًؿجكیى و يیكوهًؿجكیى ظاکن ِ٩ىی په ال [٠ ]...بان اول هیباٌؿ> ،به ؾلیل
جىاهط هفهبی وی لبايمؾ بىؾه اوث -اها ایى ق٨حاق وی هكؾم یهىؾی کٍىق قا ؾق بك يمیگك٨ث .شای جأو ٧اوث که ؾق يىٌحى ایى
هؿؼل ال یکی ال کاهل جكو هٙال١ات ِىقت گك٨حه ؾقباقه ایى ؾوقاو@ یً١ی قواله ؾکحكی پل لى٨ث 5اوح٩اؾه چًؿايی يٍؿه اوث.
چًؿیى هؿؼل به یکی ؾیگك ال ویژگیهای هٙال١ات جع٭ی٭ی وًحی یً١ی جمكکم بك و٬ای ٟو يه بك قوی ٨كآیًؿ هیپكؾاليؿ .ایًگىيه به
يٝك هی قوؿ که بیٍحك ایى جمایل وشىؾ ؾاقؾ جا به ج٥ییكات ِىقت گك٨حه ؾق ظاکماو و ٨كهايؿاقاو پكؾاؼحه ٌىؾ .جعىالت اشحما٠ی،
ً
اگك اِال به آو پكؾاؼحه ٌىؾ ،بیٍحك ؾق ٬الب ٠باقات ؾوگايه و ٤ایث-هعىق ،جٕاؾ بیى ?اوز > اهپكاجىقی با ?ا٨ىل> آو هٙكض ٌؿه
و بیٍحك به ه٭ىله ٌاؼُ جٕ١ی٬ ٧ملباي و ا٨مایً هممهاو اهمیث يیكوهای ٤الم هعؿوؾ ٌؿهايؿ ،و به ٘كل ٨مایًؿه ای بك قوی
ولًٙث ٌاه ٠بان اول هحمكکم ٌؿه اوث .بًابكایى ؾق ه٭اله ای ؾقباقه ٌاه ٠بان ؾوم که الکهاقت ولًٙث او قا ?جابىحاو هًؿی>
ؾوقه ِ٩ىیه ياهیؿه اوث ،هیچ اٌاقه ای به جعىالت اشحما٠ی و ویاوی يٍؿه اوث .هرالی ؾیگكی بكای جمایل به ؾاٌحى ؾیؿگاه یک
٘ك٨ه ؾقباقه ج٥ییكات ،اٌاقه به ٬ىقچی باٌی ،یا قئیه واظؿهای ٬ملباي ؾق لهاو لهاهؿاقی ٠باویاو هیباٌؿ .گ٩حه ٌؿه اوث که
ایى ه٭ام ؾق ؾوقاو ظکىهث ٌاه ٠بان اول به جؿقیس اهمیث ؼىؾ قا ال ؾوث هیؾاؾ ،ؾق ظالی که ؾق وا١٬یث ایى ه٭ام ؾق اواؼك ٬كو
ه٩ؿهن ؾق هیاو ههنجكیى هًاِب ظکىهحی ٬كاق ؾاٌث .به ً٠ىاو هرال ،ؾق بؽٍی ؾق هىقؾ الله وقؾی ؼاو ٕهحى٨ای
5466ه 5:57/٪.م٤ ،ٔ.الم ٠الی قجبه گكشی که بكای قویؿو به ه٭ام ٨كهايؿاقی ٨اقن و ٬ىالق-آ٬اوی ٕقئیه يگهباياو بكؾهٔ ٬یام
کكؾ ،ال ٬ىقچی باٌی به ً٠ىاو ه٭ام ها٬بل وپهىاالق ٕ٨كهايؿه کل ٬ىأ يام بكؾه ٌؿه اوث .ایى هىٔى ٞهمکى اوث جا اوایل ٬كو
ً
ه٩ؿهن ؾقوث بىؾه باٌؿ ،اها هٙمئًا ؾق ؾوقههای ب١ؿی ِؿ ٪يمیکًؿ.
بؿوو جكؾیؿ ایى ٠ؿم جىشه به ٨كآیًؿهای اشحما٠ی و ویاوی به وشىؾ يى٠ی ؾقک وًحی ال ایكاو ؾق ؾوقه ِ٩ىیه به ً٠ىاو یک شاه١ه
آویایی و ؾق يحیصه شاه١ه ای ایىحا اقجباٖ جًگاجًگی ؾاقؾ ،اها هیجىاو ایى هىٔى ٞقا به ؾالیل جاقیػ يىیىی بؽّىِی يیم يىبث
ؾاؾ .هًاب ٟاِلی يىٌحه ٌؿه ؾق هىقؾ ؾوحگاه اؾاقی ِ٩ىی ٠باقت ايؿ ال :جفکكات الملىک و ؾوحىق الملىک که ؾوهی به ؾلیل جكشمه
ً
يٍؿو کمحك ًٌاؼحه ٌؿه و ؾق ؾوحكن هیباٌؿ .به ٘ىق ؼاَ ،جفکكات الملىک اولیى هًب ٟاِلی و بٕ١ا جًها هًب ٟبكای کىايی
اوث که هی ؼىاهًؿ هاهیث و ٠ملکكؾ ویىحن اؾاقی ِ٩ىی قا هىقؾ بكقوی ؾهًؿ .هك ؾوی ایى کحاب هاب هكش ٟآهىلي اؾاقی
-Paul Luft
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اولیى شًبه ظکىهث ِ٩ىیاو قا جىِی ٧هیکًًؿ ،ال ایى قو آو قا به ِىقت ویىحمی پیچیؿه اها ذابث ،ایؿه آل و الگى به شای یک
وا١٬یث ليؿه به جّىیك هی کًٍؿٌ .كض ؾ٬ی ٫و پیچیؿه بىقوکكاوی ؾق ؾوقاو ِ٩ىیاو هىشب بكول ج٩ىیكی پاقاؾوکه گىيه ؾق هىقؾ
يٝن ظاکمیحی ِ٩ىیه ٌؿه اوث .به گىيهای که ایى جمایل قا بىشىؾ هیآوقؾ جا به ٌکل یک ؾوحگاه اؾاقی ظك٨های که ال يٝك ٜاهكی
ً
ج٭كیبا هؿقو هی باٌؿ يٍاو ؾاؾه ٌىؾ ،به گىيه ای که به ٌکل ٠صیبی با گفٌحه ایلیاجی ایى ولىله و واؼحاق ٬ؿقت ٌؽّی ؾولث
ؾق جًا ٓ٬هیباٌؿ.
ه٭االت يىٌحه ٌؿه ؾقباقه هؿیكیث اؾاقی بكؼی ال هٍکالت ٨ى ٪قا بیاو هیکًؿ .به ً٠ىاو هرال به ؼىايًؿه ایى هىٔى ٞقا گىٌمؾ
ً
هیکًؿ که وٜای ٧بىیاقی ال ه٭اهات ؾق ٠مل به ِىقت ج١كی ٧يٍؿه با٬ی هايؿه اوث و ایى ا٨كاؾ ٤البا بك بؽًهای هؿيی و
يٝاهی یک بىقوکكاوی جکیه ؾاٌحه ايؿ .با ایى ظال ،قوایات گماقي ٌؿه بصای پكؾاؼحى به چگىيگی پیؿایً ِ٩ىیاو و چگىيگی
ً
ٜهىق ایى ولىله ٘ی ٨كآیًؿی که ؾائما ؾق ظال جعىل بىؾ ،يعىه لهاهؿاقی ِ٩ىیاو قا به ٌکل یک هلث -کٍىق ؾق يٝك گك٨حهايؿ.
ه١ك٨ی ٤الهاو ،یا هماو وكبالاو بكؾه به ً٠ىاو يیكویی که شهث ه٭ابله و ؼًری کكؾو ٬ؿقت ٬ملباي ٘كاظی ٌؿه بىؾ ،بیٍحك به
ویژه په ال و٭ىٖ اِ٩هاو ،يٝن اؾاقی کٍىق به آوايی به هكز و هكز و آٌىب جبؿیل گكؾیؿ .ؾق ایًصا ،بیً ال هكشای ؾیگك ،ياؾیؿه
گك٨حى جع٭ی٭ات آلمايی که ؾق کًاق هٙال١ات ِىقت گك٨حه جىوٗ هیًىقوکی ،شاهٟجكیى و يا٨فجكیى هٙال١ات ايصام ٌؿه ؾق هىق
واؼحاق ظکىهحی ِ٩ىیاو قا ٌاهل هیگكؾؾ٤ ،یك٬ابل جىشیه هیباٌؿ.
٠الوه بك کحاب ؼىؾ ،ؾیگك يىٌحه های قوبىقو ؾق هىقؾ جاقیػ اؾاقي ِ٩ىیه ٌاهل : «»Regierung und Verwaltung Irans
 ،? unter den Safawidenؾق٬ ، Handbuch der Orientalistikىمث  ،5شلؿ ،: .بؽً ٕ 9لیؿو5=:< ،م-5; .ُِ ،ٔ.
 @94و«Staatskanzlei und Absolutismus im safawidischen Persien

?Zeitschrift der Deutschen ،

 .Morgenlandischen Gesellschaft 127 (1977): 313-43.همچًیى بایؿ ال هٙال١ات هكیبكت بىىه يام بكؾ ٌىؾ که
يمىيههایی ال آو ٠باقت اوث ال Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen an turkmenischer und
٬ٕ safawidischer Urkundenاهكه5=9= ،م @ٔ.و «»Persische Diplomatik im Uberblick. Ergebnisse und
 ،> Problemeؾاقالىالم ;.(1961): 202-45.7
هٍکالت هٍابهی يیم ؾق يىٌحى ه٭اله ؾق هىقؾ ) BARباقٕ :هال٬ات های ه٭اهات ولًٙحیٔ ،ؾقباق و ؾقباقیاو وشىؾ ؾاقؾ ٔ.بؽً
اول یً١ی باق ،به ِىقت یک بعد کلی به بكقوی شًبههای هؽحل ٧هال٬اتهای ه٭اهات ولًٙحی پكؾاؼحه که به وؽحی بیى
ؾوقههای واوايی و ِ٩ىیه ج٩اوجی ٬ائل هیٌىؾ .ایى ٬ىمث ،بىیاقی ال هًاب ٟبه ویژه گماقي ها و قوایات هىا٨كاو ؼاقشی قا که
جأذیك لیاؾی بك پیٍك٨ث ه٭اهات ولًٙحی بؽّىَ ؾق اواؼك ؾوقه ِ٩ىیه ؾاٌحه اوث ،ياؾیؿه هیگیكؾ .بؽً ؾوم یک يمای کلی ال
شىايب هؽحل ٧ویىحن ؾقباقی قا يٍاو هیؾهؿ .ایى ٬ىمث ،جمایم قایس بیاو ٌؿه جىوٗ باقجىلؿ 5بیى ؾیىاو و ؾاقو٤ه ؾق ٨كآیًؿ
بىقوکكاوی ایكاو و همچًیى وشىؾ يى٠ی جٕاؾ ؾیكیًه ؾق هٙال١ات ایكايی بیى جكک و جاشیک یا هكؾاو اهل شًگ و هكؾاو اهل ٬لن قا
يٍاو هیؾهؿ .با ایى ظال ،بایؿ هحفکك ٌؿ که ٔؿیثهای ؾوگايهای که ال چًیى ج٩کیکهای ٠مل گكایايهای يٍأت هیگیكؾ،
پیچیؿگی قوابٗ وا١٬ی قا بیٍحك جیكه و جاق هیوالؾ ،به ٘ىقی که بىیاقی ال جكکها به ً٠ىاو هؿیك اؾاقی ؼؿهث هیکكؾيؿ و بىیاقی
1
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ً٠ىاو ویاوحی يىآوقايه ال شايب ٌاه ٠بان و يه پاٌاؾهاو ٬بل ال وی ؾق يٝك گك٨حه هیٌىؾ .ؾق اواؼك ؾوقاو ظکىهث ِ٩ىیه و به

ال جاشیکها يیم ٨كهايؿه هًاِب يٝاهی بىؾه و ؾق يبكؾها ظٕىق ؾاٌحهايؿ .با ایى ظال ،جٍكی٩ات ؾقباقی به ً٠ىاو هصمى٠های ال
اِىل و آؾاب ذابث اقائه هیٌؿهايؿ ،ؾق ظالی که ایى آؾاب ؾق وا١٬یث ؾق ؾوقه ٬كو ؾوم ظکىهث ِ٩ىیه به ٌکل ولؽكشیهای
ً
پیىوحه و اوكا ٦گكایايه ؼىؾ قا يٍاو هیؾهؿ .بعد ؾق هىقؾ بكياهه قولايه ٌاه ِك٨ا به هٍاهؿات ؼّىِی هالکىم ال ؾقباق ٬اشاق
هعؿوؾ هیٌىؾ .جعلیل و هىٌکا٨ی بكؼی ال گماقيهای شاه ٟو هّ٩لی که شهايگكؾاو کٍىقهای هؽحل ٧اقوپایی ال ؾقباق
ِ٩ىیه ؾق ؼالل ههمايی ها و هال٬اتهای ؼىؾ ؾق اِ٩هاو يىٌحهايؿ ،بىیاق ه٩یؿ هیباٌؿ.
با جىشه به اجکای لیاؾ هٙال١ات يىیى ِىقت گك٨حه بك جفکكه الملىک ،شای ٌگ٩حی ؾاقؾ و٬حی هٍاهؿه هیٌىؾ که چ٭ؿق ٕ٨ای
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

کمی به جاقیػ يهاؾها و هإوىات اؼحّاَ یا٨حه اوث .به اًِا ، 5٦واؼحماوهای ولًٙحی6و ؾبیكؼايه ولًٙحی7بىیاقکن پكؾاؼحه
ٌؿه اوث .با ایى ظال ،ؾق هیاو بىیاقی ال اؾاقات هىشىؾ٨ ،٭ٗ اهیكاالهكا 8و ؾیىاو بیگی 9به ايؿاله کا٨ی هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گك٨حهايؿ.
ؾق هىقؾ ؾاقو٤ه ،کاليحك ،ههمايؿاق باٌی ،هیكآب و هعحىب جعث هىٔى٠ات هكبىٖ به ٌهكها ،والهاوهای اؾقای و اشحما٠ی
بىیاق لیاؾ ِعبث ٌؿه و هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گك٨حهايؿ .وایك هىاقؾ هايًؿ بیگلكبیگی يیم جعث همیى ً٠اویى ؾق يٝك گك٨حه ٌؿهايؿ ،اها
ً
ٌایؿ بهحك باٌؿ که به ٘ىق کاهل جعث ً٠ىايی جکمیلی و ؾق یک ٔمیمه شؿاگايه هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گیكيؿ .هٙمئًا آبؽاق ،اهیك-
آؼىقباٌی و ؾ٠ىجؿاق يیم ٌایىحه ؾاٌحى شایگاهی ؾق ٔمیمه هىحًؿ .همیى ٌكایٗ يیم بایؿ بكای اِٙالظاجی هايًؿ باز و بكات ؾق
يٝك گك٨حه ٌىؾ.
بىیاقی ال هؿؼلها ؾقباقه ا٨كاؾ و به ویژه هؿیكاو و ؾقباقیاو هیباٌؿ .اکرك ایى هؿؼلها ؾق اوح٩اؾه ال هًاب ٟهىشىؾ و اقائه اهمیث
ٌؽُ هىقؾ يٝك ه٩یؿ و ٬ابل ٬بىل هیباًٌؿ .بكؼی ال بهحكیى يمىيههای آو ٠باقتايؿ ال٠ :لی ٬لی ؼاو ٌاهلى ،:ال٭ان هیكلا;،
٠لن ؼاو< و يىٌحههای هكبىٖ به ؾو الله وقؾی ؼاو ٕکه اولیى آوها به اٌحباه به ً٠ىاو یک ٤الم گكشی ه١ك٨ی ٌؿه اوثٔ ،ؾق
ظالی که ؾق وا ٟ٬وی هماو گىيه که ب١ؿها ياهً قا ج٥ییك ؾاؾ٤ ،الهی اقهًی اهل گكشىحاو بىؾه اوثٔ .با ایى وشىؾ ،ه١یاق ايحؽاب
ایى اواهی بكای گًصايؿه ٌؿو ؾق هؿؼلها به ؾقوحی هٍؽُ يمیباٌؿ .به ً٠ىاو هرال ٨كؾی همکى اوث ال ؾالیل اهمیث و
ايحؽاب ٠بؿی=هىقغ و ٨كوحاؾه ؾولث ٠رمايی@ هعمىؾ پاٌا اؾيی ،54ولیك و ٌا٠ك بمقگ ٠رمايی که ٌ١كهایی قا يیم به ٨اقوی يىٌحه
اوث ،و اظمؿ ابكاهین ؾای 55ؾیگك ٌا٠ك ٠رمايی و ؾق يٝك گك٨حه ٌؿو آوها ج١صب يمایؿ .هٍاهؿه یک هؿؼل هصما بكای یک ه٭ام
اؾاقی ههن هايًؿ الله وقؾی ؼاوٕ 56هحى٨ای ٤ ،ٔ5::6/54;6الهی که به ه٭ام و هًّب باالیی قویؿه اوث ،اهك پىًؿیؿهای
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هیباٌؿ٨ .حط ٠لی ؼاو ؾا٤ىحايی ، 5ولیك اٝ٠ن الی ٫والهای آؼك ظکىهث ِ٩ىی ٕال يىاؾگاو هىح٭ین ٌاه ٬لی ؼاو 6بىؾه ،و
جاقیػ ايحّاب وی به باالجكیى ومث ظکىهحی که ؾق هًاب ٟهلًؿی آهؿه اوث 69 ،ژوئیه  5;59هیباٌؿٔ يیم ؾق ایى هؿؼلها ٌاهل
ٌؿه اوث.
اها چكا بؿإ٪بىؾا ٔ٪ولٙاو٨ ، 7كهايؿه جً٩گچیاو 8و ٨كوحاؾه هًؿ ؾق ؾهه  ، 5:94و همچًیى یک ه٭ام ههن ؾیگك که ؾق هىقؾ او
ا٘ال٠اجی به شم یک هكش ٟگفقا ؾق یک ٌكض و٬ای ٟجاقیؽی ؾق ؾوث يمیباٌؿ ،ؾق ایى هؿؼل ها گًصايؿه يٍؿهايؿ؟ همچًیى چكا
٠لی هكؾاو ؼاو ،9والی ً٬ؿهاق که ؾق جىلین ایى ٌهك هكلی به ه٥ىالو ؾق وال < 549ه5:8</ ٪.م .بىیاق اذك گفاق بىؾه ،يیم ؾق ایى
هؿؼلها گًصايؿه يٍؿه اوث؟ ؾو ه٭ام ؾولحی ؾیگك ؾق ؾوقههای ب١ؿی که بایؿ ؾق ایى هؿؼلها گًصايؿه هیٌؿيؿ ٠باقتايؿ ال:
٠لی ٬لی ؼاو ، :هل٭ب به وپهىاالق و همچًیى ٨كهايؿاق جبكیم و ؼكاواو که ِؿاقت وی ؾق ایى ه٭ام پًصاه وال به ٘ىل ايصاهیؿ و
جا لهاو هكگ وی ؾق وال ;; 5::;/54اؾاهه یا٨ث و همچًیى ٠بؿول ٬اون ؼاو;هل٭ب به ؾیىاو بیگی ٕ٬أی ال٭ٕاتٔ و ؾاقو٤ه
ٕ٨كهايؿاقٔ ٬مویى و ؼاو همؿاو و کكهاو ؾق ؾهههای 5:;4م .و 5:<4م .یکی ال ظف٨یات ههن ؾیگك ،گًصايؿه يٍؿو ٠لی هكؾاو
بىؾ جا ایًکه ؾق وال ;5;98/55:م .جىوٗ ليؿیاو کٍحه ٌؿ .یک اقشا ٞهح٭ابل به کلیؿ واژه بؽحیاقی اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث ،اها
يام ٠لی هكؾاو ؼاو بؽحیاقی ؾق هیچ یک ال لیكهصمى٠ه های ایى بؽً ـکك يٍؿه اوث .ؾق ايحها ،بؽً ٔمیمه بایؿ هؿؼلی قا به
ابىال٩حط هیكلا= ،يحیصه ٌاه ولٙاو ظىیى 54یً١ی آؼكیى هؿ٠ی جاز و جؽث ولىله ِ٩ىی اؼحّاَ ؾهؿ که وی ب١ؿ ال ؾقبؿقی
های بىیاق ،وكايصام به الکًى هًؿووحاو ؾق ظالی که وی هىاشبی قا ال کمپايی هًؿ ٌك٬ی ايگلىحاو جا لهاو هكگً ؾق وال /5676
5<5;-5<5:م .ؾقیا٨ث هیکكؾ ،ي٭ل هکاو يمىؾ.
یکی ال ؾالیل ظف ٦ایى هىاقؾ قا هی جىاو هكبىٖ به یکی ال هٍکالت اواوی ؾق هىقؾ يعىه پىًٌ ؾاؾو ایى ؾوقه ؾايىث :یً١ی
جأکیؿ يمىؾو لیاؾ بك اوایل ؾوقه ِ٩ىیه ،به ٠باقت ؾیگك جأکیؿ بك قوی هكاظل ٌکل گك٨حى ایى ولىله و ٬كو اول ظکىهث ِ٩ىیاو
په ال ا٠الم هىشىؾیث ولىله ِ٩ىیه ؾق وال  .5945ؾوقاو ولًٙث ٌاه ٠بان اول که ي٭ٙه اوز کل ایى ولىله هیباٌؿ ،يیم به
ؼىبی پىًٌ ؾا ؾه ٌؿه اوث ،اها شايٍیًاو وی جىشه بىیاق کمحكی قا به ؼىؾ شلب يمىؾهايؿ و ظحی هیجىاو گ٩ث کمحك ال آو چه
وماواق آو بىؾيؿ ،هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه ايؿ .ؾق ظ٭ی٭ث ،کل ٬كو هصؿهن به اوحرًای ظکىهث کىجاه هؿت و ؼىيیى ياؾقٌاه ؾق ؾهه
5;84م ، .و ِؿ وال په ال آو یً١ی ؾوقه لي ؿیه که به ٘ىق وًحی به ً٠ىاو ي٭ٙه اوز ایى ولىله ٬لمؿاؾ هیٌىؾ ،کمحك هىقؾ جىشه
٬كاق گك٨حه اوث .به آوايی هی جىاو ؾقیا٨ث که ایى ايحؽاب به ؾلیل یک ايحؽاب ٠مؿی يبىؾه اوث@ بلکه بیٍحك به ؾلیل ؾق ؾوحكن
- Fath Ali Khan DAGESTANl
-Shah-qoli Khan
- Bodaq Soltan
- tofangchi aqasi
- Ali Mardan Khan
- Ali-qoli Khan
- Abdol Qasem Khan
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ؼاو بؽحیاقی< یکی ال چًؿیى ؼىايیى ٬بیله ای اوث که په ال هكگ ياؾقٌاه ٬ؿقت قا به ؾوث گك٨ث و یکی ال يایباو ٌاه اوما٠یل

يبىؾو يىؽههای ؾوث اول ٕهًحٍك ٌؿهٔ ،يبىؾ هٙال١ات ٠لمی و همچًیى ٠ؿم بكؼىقؾاقی ال ههاقتهای کا٨ی ِىقت پفیك٨حه
اوث .با ایى ظال٠ ،ؿم یکًىاؼحی ظاِل ٌؿه ،ایى جّىق قایس قا ج٭ىیث هیکًؿ که جاقیػ ایكاو ال لهاو ؾقگفٌث ٌاه ٠بان اول
جا ٜهىق ٬اشاقها بیٍحك ٌبیه ؾوقه ای ٘ىاليی ال بی يٝمی ها و ياکاهی ها بىؾه که ؾق ؾوقههای ولًٙث ياؾق ٌاه و کكین ؼاو ليؿ ال
ایى ظالث ؼاقز ٌؿه اوث.
با یک شىحصىی يىبی ؾق هًاب ٟاِلی هی جىاو ؾقیا٨ث که ؾاؾ و وحؿ ؾق ؾوقه ِ٩ىیه يیم یکی ؾیگك ال هىٔى٠ات هىقؾ ٠ال٬ه
هع٭٭او هی باٌؿ .هؿؼل جصاقت یک ؾیؿگاه کلی ال قوابٗ جصاقی ،جمایم ه٩یؿ بیى جصاقت ال قاه ؾوق و جصاقت هعلی قا اقئه
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هیيمایؿ ،و به ؾقوحی اوحؿالل هیکًؿ که جصاقت هعلی ال اهمیث بیٍحكی بكؼىقؾاق هیباٌؿ٠ .الوه بك کاوي ؾق هىقؾ هباؾالت و
شابصایی کاالها ،ایى هؿؼل همچًیى شكیايات هكبىٖ به ٌمًهای ٘ال و لیكواؼث های جصاقت قا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾه اوث.
ب١الوه به جصاقت لهیًی و همچًیى جصاقت ؾقیایی هیپكؾالؾ ،اها به اٌحباه بیاو هیؾاقؾ که ظمل و ي٭ل جصاقی ياچیمی ؾق ؾقیای
ؼمق ايصام هیٌؿه اوث .ؾق ظ٭ی٭ث ،بیً جكیى جكا٨یک بیى ایكاو و آوحاقاؼاو ،که هعل اجّال هكکم جصاقت ولگا به هىکى
هی باٌؿ ،ال ٘كی ٫هكل ؾقیایی به ویژه ؾق هىا١٬ی که يا آقاهی و بی ذباجی با٠د يااهًی و٩كها ؾق کًاقههای ٤كب ؾقیای ؼمق هیٌؿ،
ِىقت هیگك٨حه اوث.
يؽىحیى باق ،کاقوايىكاها به يام هعله ٠بان آباؾ ه١ك٨ی گكؾیؿيؿ که به یک ایىحگاه کاقوايی ؾق شًىب وقاهیى اٌاقه ؾاقؾ و چهاق
کاقوايىكا وا ٟ٬ؾق ایى هًٙ٭ه قا ه١ك٨ی هیيمایؿ .کاقوايىكاهای ؾیگكی که هىا٨كاو ؾق يىٌحههای ؼىؾ آوها قا جىِی ٧يمىؾه و
همکى اوث ؾق آوها ا٬اهث ؾاٌحهايؿ هیجىاو به کاقوايىكای بیكیه 5ؾق ظؿوؾ  69کیلىهحكی ٌمال ٤كبی الق ،کاقوايىكای چاه
جلػ 6ؾق يمؾیکی شهكم ؾق ٨اقن و کاقوايىكای چاله ویه 7ؾق شاؾه اِ٩هاو و گلپایگاو اٌاقه يمىؾ.
با جىشه به و٨ىق هٙالب هىشىؾ و ؤ١یث جؽّّی و ٠لمی ه٭االت ،شای ج١صب يؿاقؾ که بكؼی ال ٘ىاليیجكیى و آهىليؿهجكیى
هؿؼل ها که به قوابٗ بیى ِ٩ىیاو و وایك کٍىقها پكؾاؼحه ،قوابٗ جصاقی قا هؿ يٝك ٬كاق ؾاؾهايؿ .ؾق وا ،ٟ٬هؿؼل هكبىٖ به
ً
هًاوبات چیى و ایكاو ج٭كیبا جًها به جصاقت و٩ال بیى ایكاو و ؼاوق ؾوق پكؾاؼحه اوث .قوابٗ ایكاو و هلًؿ ،با جىشه به ؾق ؾوحكن
بىؾو هًاب٨ ٟكاواو ،یک يمای کلی ال قوابٗ جصاقی قا بؿوو هعؿوؾ کكؾو ؼىؾ به ایى لهیًهها اقائه هیيمایؿ .همچًیى شًبههای
کمحك ًٌاؼحه ٌؿهای همچىو ظٕىق ي٭اٌاو هلًؿی ؾق ؾقباق ِ٩ىی و ٠ال٬ه يؽىحیى ٌكًٌ ٪اواو هايًؿ شیکىب
ٕشاکىبٔگلیىن59:; – 5::;ٕ 8م ٔ .به ایكاو قا هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه اوث@ شیکىب گلیىن ،اوحاؾ ؾايٍگاه الیؿو ٨كؾی بىؾ که به
يمایًؿگاو هلًؿی کمپايی هًؿ ٌك٬ی هأهىقیث ؾاؾ جا به شىحصىی کحابها و يىؽههای ؼٙی ٨اقوی بپكؾاليؿ.
بؽً ِ٩ىی ؾق هؿؼل قوابٗ ایكاو و ايگلىحاو يیم کاهل و ٬ابل ٬بىل بىؾه ،به ٘ىقی که ظحی به اٌحباه ٌاه ولٙاو ظىیىٕ 9و٨ات
ٔ5;66 / 5579-5:=8 / 5549قا به شای ٌاه ولیماو54;;-5549ٕ :ه5:::-5:=8 /٪.م ،ٔ.به ً٠ىاو پاؾٌاهی که ؾق ؾهه
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 5:;4با ايگلیىی ها هكاو ؾاجی ؾاٌحه٬ ،كاق ؾاؾه اوث .با ایى ظال ،هىٔى٠ی که ؾق ایًصا هىقؾ جىشه هیباٌؿ ایى اوث که به يؿقت
ال هٍاقکث ايگلىحاو ؾق ِاؾقات پٍن بم ال کكهاو به ً٠ىاو ١٨الیحی ههن په ال ٠ؿم هى٨٭یث ٌكکث  EICؾق جّك ٦بؽً ٬ابل
جىشهی ال جصاقت ِاؾقات ابكیٍن ایكاو ،وؽًی به هیاو آوقؾه ٌؿه اوث .ؾق جّؿی ٫هٙالب ٨ى ٪الفکك٬ ،كو هصؿهن به ِىقت
اشمالی و به گىيه ای ؾق ایى هؿؼل بیاو هیٌىؾ که ال کحاب و٭ىٖ ولىله ِ٩ىی يىٌحه الکهاقت 5به ً٠ىاو جًها هًب ٟآو اوح٩اؾه
ٌؿه اوثٖ بؽً هم٩کكی ؾق قواله جىهان قیکه ؾق هىقؾ جصاقت ؾق اواوٗ ٬كو هصؿهن هیالؾی ،به جًهایی به ایى بعد ب١ؿی
ووی ٟجك و اوحعکام بیٍحكی بؽٍیؿه اوث ؾق ايحها ،آؼكیى ؼٗ که بیاو هی ؾاقؾ ؾق ٬كو هصؿهن ،ویاوث ٌكو ٞبه جعكی ٧و اذك
گفاقی بك قوابٗ يمىؾ ،ؾق وا ٟ٬با ؾیؿگاه ايگلىحاو که با قویکكؾ آوها ایى ه٭اله يىٌحه ٌؿه اوث ،ؾق جًا ٓ٬هیباٌؿ .جىهان
قیکه? ،ویاوث و جصاقت ؾق شًىب ایكاو و ؼلیس ٨اقن5;:9-5;89 ،مٕ > .قواله ؾکحكی ،ؾايٍگاه ایًؿیايا.ٔ5=;9 ،
هؿؼل اقهًىحاو و ایكاو :قوابٗ اقهًىحاو و ایكاو ؾق ؾوقه اوالهی يىبث به جّ١بات ٠مىهی هىشىؾ ؾق اوایل ؾوقه یک اوحرًاء
٬لمؿاؾ هیٌىؾ .ایى هؿؼل هكوقی شاه ٟوبىیاق ؾ٬ی ٫ال کل ؾوقه بیى والهای  5944جا  5<44م .اقائه هیؾهؿ و ا٘ال٠ات بىیاق
اِ٩هاو بیاو هیکًؿ ،هكچًؿ که ؾق هىقؾ ١٨الیثهای جصاقی بالقگاياو اقهًی ایكاو که یکی ال پك ايكژی جكیى و هى٫٨جكیى شىاه ٟؾق
ً
هیاو شىاه ٟجصاقی ؾق ؾوقاو ِ٩ىیه بىؾهايؿ ،يىبحا کن وؽى به هیاو آهؿه اوث٘ .بی١ی اوث که ؾق ایى هؿؼل که جىوٗ یک
هع٭ ٫قووی -اقهًی يىٌحه ٌؿه اوث ،گكایً قوویه ٕاجعاؾ شماهیك ٌىقویٔ بكای جأکیؿ بك يىؽهای ال جاقیػ قا يٍاو هیؾهؿ که
بكاوان آو اقهًیهای ایكاو ؾق جالي بكای ٨كاق ال ?یى ٢هىلماياو > و بكای هعاٝ٨ث ال ؼىؾ ؾق اواؼك ؾوقه ِ٩ىیه ،به ٘ىق ٨مایًؿه-
ای به قوویه قوی آوقؾيؿ.
ؤ١یث و ١٨الیث های ایكاو به ً٠ىاو یک کٍىق ذكوجمًؿ يٝاهی ؾق اوایل ؾوقاو هؿقو هًىل هن بایؿ ؾق جع٭ی٭ات ٠لمی بكشىحه
هً١که گكؾؾ .ؾايً ياهه ایكايیکا جاکًىو وه هؿؼل قا به هىٔى٠ات يٝاهی اؼحّاَ ؾاؾه اوث .اولیى هؿؼل یً١ی  ،CERIKؾق
اِل هؽ ٧٩ا٠مال همیًههای يٝاهی و باز گیكی ه٥ىالو هی باٌؿ که با گفٌث لهاو هً١ای ذايىیه جعمیل يٝاهی يیم به آو ا٨موؾه
ٌؿ .هؿؼل ؾوم یً١ی چالؿقاو 6به يبكؾ هٍهىقی اٌاقه ؾاقؾ که ؾق وال  =64ه5958/ ٪.م .بیى ِ٩ىیاو و ٠رمايی ها قغ ؾاؾ و
هًصك به ٌکىث ِ٩ىیاو گكؾیؿ .ایى هؿؼل يه جًها پیٍك٨ث وا١٬ی يبكؾ قا هىقؾ بكقوی ٬كاق هیؾهؿ ،بلکه یک بعد هّ٩لی قا ؾق
بؽً اولیه به جىالو ٬ؿقت بیى ِ٩ىیاو و ٠رمايی ها و و٬ای ٟهًصك به شًگ اؼحّاَ هیؾهؿ .هؿؼل وىم اقجً هیباٌؿ که به
هكوق کلی جعىالت ههن اقجً ِ٩ىیه جا لهاو ولًٙث ٌاه ٠بان اول پكؾاؼحه و واؼحاق ٌکل گیكی اولیه اقجً قا جىِی ٧يمىؾه و
همچًیى اهمیث اِالظات يٝاهی جىوٗ ظاکن و٬ث و جمایمات ؾیكیًه ياؾیؿه گك٨حه ٌؿه بیى ٬ملبايها ،شًگصىیاو ٬بیلهای
جكکمى ،و ٬ىقچی ها ،يگهباو ?پكجىقیا >7که ؾق قوحههای ؼىؾ اوحؽؿام ٌؿه بىؾيؿ قا بیاو هیکًؿ .با ایى ظال ،يىیىًؿه ؾق هىقؾ
جعىالت ِىقت گك٨حه په ال وال =5:6م .هٙلبی بیاو يمی ؾاقؾ .بؿیى جكجیب ،وإال کلی ؾق هىقؾ جٕ١ی ٧آؼكیى اقجً ِ٩ىی
که یکی ال ٠ىاهل اِلی ?و٭ىٖ> کاهل ظکىهث هی باٌؿ ،بؿوو پاوػ با٬ی هايؿه اوث .ایى بعد ؾق ٬كو هصؿهن با جمكکم بك
٬ؿقت و جكکیب اقجًهای جعث قهبكی ياؾق ٌاه و کكین ؼاو ليؿ ال وك گك٨حه هیٌىؾ.
- Lockhart
- CALDERAN
- Praetorian
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هًاوبی قا ؾق هىقؾ جعىالت اقهًىحاو ؾق ؾوقه ِ٩ىیه ،جًً ها و ٌکا ٦ؾقوو کلیىای اقهًىحاو و ؤ١یث شاه١ه اقاهًه ؾق

بیاو ایى هىٔى ٞکه ؾوقه ِ٩ىیه به چه ٌکلی بایؿ ؾق هؿؼلهای ش٥كا٨یایی اقائه گكؾؾ ،کمی لوؾ هیباٌؿ .جاکًىو هًا٘ ٫و
ٌهكهای بىیاق کمی ؾق هؿؼل ها گًصايؿه ٌؿه ايؿ و جًها ؾق وه هىقؾ ٌاهل اقؾبیل ،بًؿق٠بان و بؽاقا ٕ٨ای ٬ابل جىشهی به ؾوقه
ِ٩ىیه اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث .بؽاقا به ویژه ؾق ایى هىقؾ بىیاق اقلٌمًؿ هیباٌؿ ،چكا که ا٘ال٠ات لیاؾی قا ؾق هىقؾ قوابٗ بیى
البک ها و ِ٩ىیاو که به قاظحی ؾق هًاب ٟذايىیه هىشىؾ يمیباٌؿ ،اقائه هیيمایؿٌ .ایؿ بهحك هیبىؾ بّكه يیم ؾق ایى ٨هكوث ٬كاق
ً
ؾاؾه هیٌؿ .بّكه يه جًها ؾق ظل٭ه اِلی ویاوث و جصاقت ِ٩ىی ٬كاق ؾاٌث ،بلکه ایى ٌهك ؾق بٕ١ی هىا ٟ٬هىح٭یما جعث ٬لمكو
و اؼحیاق ایكاو ٬كاق هی گك٨ث .شای جأو ٧ؾاقؾ که ؾا٤ىحاو ؾق بؽً قوابٗ جاقیؽی با ایكاو گًصايؿه يٍؿه اوث .بؽًهای هكجبٗ
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با ؾقبًؿ ؾق ؾوقه اوالهی که ؾق بؽً ؾقبًؿ گًصايؿه يٍؿهايؿ ،به ؾا٤ىحاو اقشا ٞؾاؾه ٌؿهايؿ ،اها بىیاق يااهیؿ کًًؿه اوث که
ا٘ال٠ات جاقیؽی بىیاق کمی آو هن ٨٭ٗ ؾق ؾوقه ٬اشاق ؾق هىقؾ ایى ٌهك ؾق ؾوحكن هیباٌؿ.

ً
با ایى ظال بىیاق ؼىب اوث که هٍاهؿه هیگكؾؾ ٕ٨ایی بكای ٌكض و٬ای ٟجاقیؽی ؾقباقیاو که ؾق بىیاقی ال هىاقؾ ِك٨ا ا٘ال٠اجی
ً
به لباو ٨اقوی هیباًٌؿ ،هع٩ى ٚيگه ؾاٌحه اوث .همايًؿ ب٭یه هًاب ،ٟيبایؿ ِك٨ا اقلي اومی ایى هًاب ٟؾق يٝك گك٨حه ٌىيؿ ،بلکه
بایؿ آوها قا ال لعا ٚؾوؾهاو٬ ،كیًه و شایگاه آو ها ؾق یک وًث جاقیػ يگاقی ؾق ظال قٌؿ يیم اقلیابی يمىؾ .وه يمىيه باقل آو
٠باقتايؿ ال :اظىى الحىاقیػ،5
٠الن آقای ٌاه اوما٠یل 6و ٠الن آقای ٠باوی .7به ؼّىَ ؾو هبعد آؼكی ال لعا ٚجىشه آوها به پیٍیًه ،ؾق يٝك گك٨حى هًابٟ
اِلی و يى ٞچٍن ايؿالٌاو بىیاق ٠الی هیباًٌؿ ،اگكچه همچًاو بیاو هیؾاقيؿ که چه کاقهایی هًىل بایؿ ؾق شهث کٍ٧
الگىهای هإذك ،ا٬حبان کلمات و همچًیى ٌیىه های گ٩حماو ايصام ؾاؾه ٌىؾ .ؾق ایًصا يیم هىاقؾ هكبىٖ به ؾوقههای ب١ؿی کًاق
گفاٌحه ٌؿهايؿ .به ً٠ىاو هرال٠ ،بان ياهه 8و ٠الن آقای ياؾقی9کصا هىحًؿ؟ همچًیى هیجىاو به ُؾقه ياؾقه :که ال اهمیث کمحكی
بكؼىقؾاق اوث ،اٌاقه يمىؾ و ٠الوه بك ایى ،يىیىًؿه آو ،یً١ی هیكلا هعمؿ ههؿی اوحكاباؾی;ؾق یک ه٭اله به ؼىبی پىًٌ ؾاؾه
ٌؿه اوث .ایى ؾو هىقؾ يیم هىحع ٫ایى هىحًؿ که همايگىيه که هؿؼل ؾوحىق ٌهكیاقاو< ؾق لهاو قویؿو ؾايًٍاهه ایكايیکا به ظك٦
? ،> Dهًىل يگاقي يٍؿه بىؾ ،به ٔمیمه أا٨ه گكؾيؿ .به هعمؿ ابكاهین بى لیى ال١ابؿیى ياِكی ،ؾوحىق ٌهكیاقاو ٕوال های
 5549جا 5554ه .٪ .پاؾٌاهی ٌاه ولٙاو ظىیى ِ٩ىیٔ ،ویكایً هعمؿ ياؾق ياِكی ه٭ؿم ٕجهكاو57;7 ،ه .ي5==8/م ٔ.هكاش١ه
کًیؿ.
قوایات و گماقي های هبل٥او اقوپایی هًب ٟههمی بكای ًٌاؼث ها ال شاه١ه ِ٩ىی هیباًٌؿِ .ك ٦يٝك ال پكؾاؼحى به اهىق هكجبٗ
با کلیىا٨ ،كهیؽحگاو و قاهبايی که ال ؾولث ِ٩ىیه بالؾیؿ هیکكؾيؿ و ؾق اِ٩هاو و ٌهكهای بمقگی هايًؿ ٌیكالٌ ،ماؼی و جبكیم
ا٬اهث ؾاٌحهايؿ و ا٤لب بكای ؾه ها وال ؾق آيصا هايؿه ايؿ ،ي٭ً ١٨الی قا ؾق جعىالت ویاوی و اشحما٠ی ای٩ا يمىؾهايؿ و بىیاقی ال
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ً
هٍاهؿات ؼىؾ قا ذبث کكؾهايؿ .بًابكایى ،شایگاه آوها ؾق ؾايًٍاهه ایكايیکا کاهال ٬ابل ٬بىل و ؾقوث هیباٌؿ .ؾق يحیصه هیجىاو
گ٩ث که جاکًىو ٨٭ٗ به کاقهلیثها 5و کاپىویىهإ٨ 6ایی ؾق هؿؼل قا اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث که ؾق ه٭ایىه با ظصن ا٘ال٠ات
ه٩یؿ و آهىليؿه آوها بىیاق لیاؾ ال ظؿ هی باٌؿ .همکى اوث ٌؽّی ایى وإال قا بپكوؿ که چكا هماو ق٨حاق ؾق هىقؾ آگىوحیًیها
که ال اولیى يمایًؿگاو ؾیى هىیعی بىؾيؿ که ؾق ایكاو هىقؾ اوح٭بال ٬كاق گك٨حًؿِ ،ىقت يگك٨ث .اگكچه يىبث به کاقهلیثها -که
يىٌحههای آوها به ِىقت بؽً هایی هًحؽب و هصما ؾق ؾوحكن هؽا٘باو ايگلیىی لباو ٬كاق ؾاقؾ =– کمحك ًٌاؼحه ٌؿه هیباًٌؿ،
اها آگىوحیًیها پیً ال آو ها ؾق آيصا ظٕىق ؾاٌحًؿ و ظحی جا اواؼك ٬كو ه٩ؿهن هیالؾی ؾق اِ٩هاو ِىه١های ؾاٌحًؿ و ؾق ٔبٗ
ً
جصكبیات و هٍاهؿات ؼىؾ يىبحا پكکاق و ١٨ال جك بىؾيؿ .ظحی جاقیػ آگىوحیًیها ؾق ه٭االت و کحابهای هح١ؿؾ يىٌحه ٌؿه جىوٗ
پؿق کاقلىن آلىيىى  ،O.S.A.به ٘ىق قومی و به ؾ٬ث ذبث و ٔبٗ ٌؿه اوث.
به ٌكض و٬ای ٟکاقهلیها و هأهىقیث پاپ ؾق ایكاو يىٌحه آيىو ،شلؿ  6هكاش١ه کًیؿ ٕلًؿو5=7= ،م.ٔ.
کاقلىن آلىيىى Due lettere riguardante i primi tempi delle missioni>? ،.O.S.A
Nueva >? Ala missione augustiniana de Persia, «» Analecta Augustiniana 29 (1966): 272-315
»« documentacion inedita sobre las missions agustinianes en la India y en Persia (1571-1609),
Analecta Augustiniana 33 (1970): 310-93; «»El convento agustiniano de Ispahan durante el periodo
1621-1671. Documentacion inedita, «» Analecta Augustiniana 36 (1973): 247-308; «»El P. Antonio
de Gouvea O.S.A. y la embajada persa de Dengiz Beg (1609-1612), Analecta Augustiniana 38
(1975): 63-94; Missioneros Agustinos en Georgia (siglo XVII). Estudios de Historia Agustiniana (,
ٕواالؾولیؿ Aٔ1978 ،آل پی .وایمىو ؾی هىقیه »« Pionero de las missions agustinianas en Persia (t 1585),
Analecta Augustiniana 62 (1979): 343-72; «»La embajada persa de Denguiz-Beg y Antonio de
;@Gouvea osa a la luz de nuevos documentos, «» Archivo Agustiniano 44 (1980): 49-115
?>  .Cautiverio en Argel y liberacion de Antonio de Gouvea, O.S.A. ob. tit.ؾی گكیى (1620-21), «» La
 ACiudad de Dios Real Monasterio de el Escorial 194: 2-3 (1981): 475-91آل کىيىيحى آگىوحیايى de Ispahan
; @durante el periodo 1690-1702, «» Archivo Agustiniano 47 (1983): 141-83يىهیىى ?> florilegio
documental sobre los Augostinos en Persia (1608-1622), «» Analecta Augustiniana 50 (1987): 45; @119ال اهباشاؾا a Persia di D. Garcia de Silvay Figueroa, Embajador en Persia [1612-1629] (Badajoz:
.ٔDiputacion Provincial,1993
کمبىؾ يىبی هًاب٨ ٟاقوی لباو ،به ویژه ؾق هىقؾ ٬كو ه٩ؿهن ،همىاقه با٠د ٌؿه اوث جا قوایات و گماقٌات هىا٨كاو بی ٌماق٤كبی
که ال ایكاو ؾق ؾوقه ِ٩ىیه بالؾیؿ کكؾه ايؿ ،به ً٠ىاو هًاب١ی ٤یك٬ابل ايکاق بكای ایى ؾوقه ؾق يٝك گك٨حه ٌىيؿ .ههنجكیى آوها به
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سلسلههای صفى یه ،افطار یه و زيذیه

 @agostiniane in Persia, «» Analecta Augustiniana 24 (1961): 152-201ای ،پی ،شىله ؾی قولاقیىO.S.A., y ،

ؾقوحی هىقؾ قویؿگی ٬كاق گك٨حهايؿ .ظٕىق پحكو ؾال واله 5ؾق ایكاو که ياهههای وی ؾ٬ی٫جكیى و آهىليؿهجكیى قوایات یک ٨كؾ
ؼاقشی ال اواؼك ولًٙث ٌاه ٠بان اول هیباًٌؿ ،ؾق ه٭الهای هّ٩ل ي٭ل ٌؿه اوث که ا٘ال٠ات ههمی قا ؾق هىقؾ هىائل
ا٬حّاؾی ،ویىحن ظ٭ى٬ی و اهىق يٝاهی اقائه هی ؾهؿ .ایى ه٭اله همچًیى به اهمیث ویژه هٍاهؿات ؾال واله ال قوابٗ ٌؽّی ؼىؾ
با ٌاه ٠بان اٌاقه هیکًؿ .ه٭اله يىٌحه ٌؿه ؾق هىقؾ ژاو چاقؾیى 6يه جًها ال لعا ٚجىِی ٧ليؿگی و و٩كهایً ،بلکه ال لعاٚ
اقلیابی اهمیث هٍاهؿات وی ،هًاب١ی که وی به آوها اوًاؾ کكؾه و جأذیك او بك يىیىًؿگاو ب١ؿی ٬ابل وحایً هیباٌؿ.
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

ایى ه٭اله ؾق ?اظیا و ٠ؿم ه١ك٨ی> چاقؾیى به ً٠ىاو هىا٨كی که هٍاهؿات آوها ؾق بكؼی هىاقؾ به ً٠ىاو هٍاهؿات ياه١حبك ًٌاؼحه
ً
ٌؿهايؿ@ همايًؿ قوایات بكؼی ال ٌكًٌ ٪اواو ؼىؾؼىاه و ـاجا ه٥كْ که ٬بل ال وی وشىؾ ؾاٌحهايؿ ،بىیاق هى ٫٨بىؾه اوث .ؾق
ظ٭ی٭ث ،گكچه چاقؾیى با همه شىايب ليؿگی ؾق ایكاو به ٘ىق یکىايی آًٌا يبىؾه و ظحی گاهی ؾچاق ا٤كا ٪يیم هیگكؾؾ ،اها يٍايه-
ای ال ویژگیهای?اهپكیالیىحی قایس ؾق ٬كو يىلؾهن > ؾق وی وشىؾ يؿاٌث@ او پیً ٨كْهای بىیاق کمی قا به ً٠ىاو ظ٭ى ٪هىلن
پفیك٨حه بىؾ و بكای بىیاقی ال چیمهایی که ؾق ایكاو با آوها قوبكو ٌؿه بىؾ اظحكام ؼاِی ٬ائل هیٌؿ .هٍاهؿات وی بك وا١٬یثهای
ً
ـیل ؾاللث ؾاٌحًؿ :کاهال آهىليؿه ،ؾق اکرك هىا ٟ٬ؾ٬ی ٫و گاهی او٬ات هًعّك به ٨كؾ ال لعا ٚجًها هًب ٟهىشىؾ و ؾق ؾوحكن.
هىاقؾ هٍابهی قا هی جىاو ؾق هىقؾ ي٭اي و هىا٨ك هلًؿی کكيیل ؾی بكوو 7بیاو يمىؾ که ؾق وال 5;47-5;48م .یً١ی ؾق لهايی که
جًها چًؿ هًب ٟهعؿوؾ ال آو ؾق اؼحیاق ؾاقین ،به ایكاو و٩ك کكؾه اوث .وی به هیماو کمی به ا٘ال٠ات هىشىؾ ؾقباقه ایكاو ا٨موؾ ،اها
هٍاهؿات وی به ج١بیك يىیىًؿه هؿؼل?ِكیط،کاهل و هح١اؾل > هیباًٌؿ و جمایل ؾاقيؿ جا هًاب ٟؾیگك قا هىقؾ جأییؿ ٬كاق ؾهًؿ.
ا٘ال٠ات کمی که ها ؾقباقه وی به ً٠ىاو یک ٌؽُ ٠اؾی هی ؾايین ،به ؼىبی ؾق ایًصا آوقؾه ٌؿه اوث.
همچًیى قا٨ائل ؾو هايه 8که به هؿت يین ٬كو ؾق اِ٩هاو وکىيث ؾاٌحه و هحكشن اِلی ؾقباق بىؾه و ال بىیاقی ال هىا٨كاو و
يمایًؿگاه ؼاقشی ؾیگك يیم هٙل ٟبىؾه ،گماقٌات و قوایات ؼىب و ؾ٬ی٭ی قا به قٌحه جعكیك ؾق آوقؾه اوث .ایى هىٔى ٞکه گماقي
اق لٌمًؿ اها کمحك ًٌاؼحه ٌؿه ٨كؾی اقهًی به يام بؿقون بؿیک 9ال اؤا ٞایكاو ؾق لهاو ٌاه ولیماو ؾق آو گًصايؿه يٍؿه اوث،
ً
اظحماال يحیصه یک اٌحباه وهىی بىؾه اوث و يه یک ايحؽاب آگاهايه.
همیى هىٔى ٞهیجىايؿ ؾق هىقؾ پیك بالیى ن .ز ، :.پمٌک ٌؽّی ياؾقٌاه و يىیىًؿه گماقٌی ال ؾیؿ یک ٌاهؿ ٠یًی ال آو ؾوقه
ِؿ ٪يمایؿ .ال ٬لن ايؿاؼحى چًؿیى هىا٨ك ٨كايىىی هى شمله بىال یله ٬ىژ ;  ،ابه کاقه<  ،گابكیل ؾی چیًىو = ،ؾاولیك ؾواليؿل 54و
همچًیى اویلیای کلیبی 55اهل ٠رمايی قا به ایى ؾلیل که ایكاو جًها بؽً کىچکی ال و٩كهای آوها قا جٍکیل ؾاؾه اوث یا به ایى
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ؾلیل که گماقٌات آوها به ه٭ؿاق چٍمگیكی به ا٘ال٠ات ها ؾق هىقؾ کٍىق ایكاو يمیا٨مایًؿ ،هیجىاو جىشیه يمىؾ .همیى هىٔى ٞؾق
هىقؾ 5شاو بل که ؾق اوایل ٬كو هصؿهن به ایكاو و٩ك کكؾه اوثِ ،ؿ ٪هیکًؿ.
ه٭ؿاق ٬ابل جىشهی ال ا٘ال٠ات شؿیؿ بیىگكا٨ی ؾق هىقؾ کىقيلم ؾی بكویى قا هیجىاو ؾق هصمى٠ه ه٭االت اؼیكی که به ليؿگی،
هىا٨كتها ،يىٌحهها و ي٭ٍه های وی اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث ،یا٨ث .به ویژه ژاو ؾی هىيؿ هكاش١ه کًیؿDen vermaarden ? ،
 > « Een korte biografie.Cornells de Bruijؾق ویكایًهای ژاو ویلن ؾقیىقوقل ،ژاو ؾی هىيؿ و هلیى وايچیىی-
وؾيؿيبكگٕ Ik hadde de nieusgierigheid. « De reizen der het Nabije Oosten van Cornells de Bruijn ? ،ظؿوؾ
 5;6; -5:96مٕ ٔ.لىوو 5==; ،م.64-= ،ٔ .
بؿقون بؿیک ،وهیل وىجاوseu explicatio utriusque celeberrimi, ac pretiosissimi theatri quadraginta ،
 ،columnarum in Perside orientis, cum adjecta fusiori narratione de religioneهىقیبان ) ویى5:;< ،مٔ.
ایى ٔمیمه بایؿ ٌاهل هؿؼل هایی ؾق هىقؾ بكؼی اٌؽاَ هايًؿ کًث هًكی بًؿ بلىهىيث ٕ ،ٔCount Henry Bandو٩یك پاؾٌاه
 ،ٔCumaeusيمایًؿه هلًؿی ٌكکث هًؿ ٌك٬ی گكؾؾ که ؾق وال 5:96م .بكای اي١٭اؾ ه١اهؿه جصاقی شؿیؿی با ؾقباق ِ٩ىی به
اِ٩هاو و٩ك کكؾ و ٌكض و٩ك و هفاکكات وی هىٔى ٞکحابی ٘ىاليی و بىیاق آهىليؿه هیباٌؿ که جىوٗ هًٍی وی يىٌحه ٌؿه اوث.
کكيلم اوپیلمى ،ژوقيال der reis van den gezant der O. I. Compagnie Joan Cumaeus naar Perzie in 1651-
 ،1652آ .هىجم ٕآهىحكؾام 5=4< ،مٔ.
يحیجه گیری
ؾق پایاو ،جاقیؽچه کاال و اشًان هكگم ؾق هٙال١ات ه١اِك ایكاو به ٘ىق ٌاؼّی هىقؾ بكقوی ٬كاق يگك٨حه اوث .ؼىٌبؽحايه
ؾايًٍاهه ایكايیکا ،ایى قويؿ قا لیك پا گفاٌحه و ال هیاو بىیاقی ال هىاقؾ ،به هىائل هكبىٖ به ً٨اوقی و کاالهای هّك٨ی پكؾاؼحه
اوث .ابكیٍن ظاوی هىاؾ و کاقبكؾهای ؼىبی ؾق هىقؾ شًبههای ً٨ی پكوقي کكم ابكیٍن٨ ،كآوقی ابكیٍن و هًىىشات ابكیٍمی
هیباٌؿ که بؽً اٝ٠ن آو هكبىٖ به ؾ وقه ِ٩ىیه اوث .ه٭اله ٌگ٩ث ايگیم ؾق هىقؾ لبان ٌاهل بىیاقی ال ا٘ال٠ات هكبىٖ به
ؾوقه ِ٩ىیه بىؾه که ج٥ییكات ایصاؾ ٌؿه ؾق وبک لبان پىٌیؿو لو و هكؾ و پؿیؿه شالب جأذیك اقوپا بك وبک ؼیا٘ی ؾق ؾوقاو
ِ٩ىیه قا يٍاو هیؾهؿ٬ .هىه ها و ٬هىه ؼايه ها به همكاه وىاالجی ؾق هىقؾ هًٍاء ٬هىهٌ ،هكت اولیه آو به ً٠ىاو یک هاؾه ؾاقویی،
قاه های جهیه ایى يىٌیؿيی و کاقکكؾهای اشحما٠ی و ویاوی و جىو١ه جأویىاجی که ؾق آو ٬هىه وكو و هّكٌ ٦ؿه اوث ،به ً٠ىاو
هىٔى ٞاِلی ایى هٙال١ات ٬كاق گك٨حهايؿ .با اوح٩اؾه ال هًاب ٟبىیاق هعؿوؾ ًٌاؼحه ٌؿه ،هك ؾو ه٭اله ا٘ال٠ات بىیاق اقلٌمًؿی
ؾق هىقؾ شًبههای جاقیػ اشحما٠ی قا اقائه هیؾهًؿ .پىل قایس و ویىحن هالی که یکی ال بهحكیى ظالثهای آو ؾق يٝك گك٨حى
جعىالت هكبىٖ به وکه ؾق ؾوقه ِ٩ىیه هیباٌؿ ،بیٍحك بك قوی ٌىاهؿ وکه ًٌاوی بؿوث آهؿه ال وکههای وا١٬ی و با پكؾاؼحى به
هىٔى٠ات ههمی هايًؿ کاهً ولو وکه ،گفاق ال يىٌحه های ٠كبی بك قوی وکه و ج٥ییك آو به لباو ٨اقوی ؾق اواوٗ ٬كو ٌايمؾهن
و ه١ك٨ی وکههای شؿیؿ هحکی هیباٌؿ .همايًؿ بىیاقی ال هؿؼل های ؾیگك ،ایى هؿؼل يیم با اقائه یک ٨هكوث و کحابًٍاوی ٨ى٪

- John Bell

1

سلسلههای صفى یه ،افطار یه و زيذیه

چاقلم ؾوم ؾق ایكاو ؾق وال 5:99 -5:98م ، .و یىهاو کىهائىن ٕJohan

ً
ال١اؾه به پایاو هیقوؿ .ؾايًٍاهه ایكايیکا ؾق هىقؾ يعىه پكؾاؼحًً به قؼؿاؾهای ؾوقاو اوایل ایكاو هؿقو٠ ،مىها ٌایىحه وحایً
هیباٌؿ که جاکًىو يیم به ٘ىق کلی ؾقیا٨ث يمىؾه اوث .ایى ِ
ؾائكه الم١اق ٦که گًصیًهای ال ا٘ال٠ات و بیًً هیباٌؿ ،ؾق ظال
جبؿیل ٌؿو به یکی ال ٌاهکاقهای بمقگ هٍحكک ؾق ّ٠ك ها هیباٌؿ.
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