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. ِب ٚ آٔچٗ تمؼيـ ٚ مـگؾىت ِبمت ٔيق مـ ثٗ تبؿيظ ِي مپبؿػ . فِبْ ِيگؾؿػ ٚ صبي ثٗ گؾىتٗ ِي پيٛٔؼػ 

  

ٚلتي ثٗ مـاي تبؿيظ لؼَ ِي ٔٙي  گٛيي ٘ـ آٔچٗ ػؿ گؾىتٗ ؿٚي ػاػٖ ػؿ رٍٛي چيّبٔت ثٗ تَٛيـ وييؼٖ 
.  گٛيي عيتٙب ٚ ٔمبىي ٘ب ٚعبن ثب تٛ مغٓ ِي گٛيٕؼ ٚ عجـ اف ػيـٚف ِي ػٕ٘ؼ . ِي ىٛػ 

  

ػْ آحبؿ گؾىتگبْ وّي ػؿ اصٛاي عٛيو ثٕگـيُ ٚ ثؼأيُ وٗ يبػي وٗ ػؿ آيٕؼٖ اف ِب پل چٗ ٔيه امت وٗ ثب ػي
. ثيبٔگـ فٍّي امت وٗ اوْٕٛ ِي وٕيُ (  چٗ ٔيه ٚ چٗ ثؼ ) عٛإ٘ؼ وـػ 

  
ٚ ثب ػيؼْ فيجبييٙبي عجيقت ثب فٍُ ثٗ ايٕىٗ ٚػيقٗ اي امت اف عـف عؼاٚٔؼ فيجب ثبيؼ ثىٛىيُ ٔفني پبن ٚ فٔؼگي 

.  ػؿايٓ ؿامتب مفـ ِي تٛأؼ ِبؿا ثٗ آٔچٗ ِي عٛا٘يُ ثـمبٔؼ . ٖ ثبىيُ آؿاَ ػاىت

  
 بسيار سفر بايذ                    تا پخته شىد خاهي             

  
ؿٚفٖ ثٗ ىٙـ فيبؿتي  ميبصتي ٚ تبؿيغي  2گـٖٚ أزّٓ فٍّي  رغـافيب فبفَ مفـي  1385ِبٖ ػؿ اؿػیجٙيت 

لـيـ ػؿ آِؼٖ گقيؼٖ اي ٚ چىيؼٖ اي امت اف آٔچٗ ػؿايٓ ىٙـ فيجب ِي تٛاْ ػيؼ ٚ يب آٔچٗ ثٗ ؿىتٗ ت. وبىبْ ىؼٔؼ
ثٕب ثـايٓ ػؿ ٍٛؿت ٚرٛػ ٔمَي ػؿ تٛضيضبت ٚ اعالفبت ثـ . ٔبَ ثـػ فيـا وٗ ؽوـ ّ٘ٗ آٔٙب ػؿ ايٓ ِزبي ّٔي گٕزؼ 

.  ِبثجغييؼ 

  
 تاريخچه شهركاشاى

   
اف ىٙـ٘بی امتبْ اٍفٙبْ ٚ ػؿ ىّبي ایٓ امتبْ ٚالـ کبىبْ  -ىٙـ چًٙ صَبؿاْ . ایٕزب کبىبْ امت

. کيٍِٛتـ ِی ثبىؼ 23۰فبٍٍٗ ایٓ ىٙـ تب اٍفٙبْ.امت

  

  
ايٓ ىٙـ ثب  تٛرٗ ثٗ ِٛلقيت عٛػ ٚ ثـعٛؿػاؿي اف آحبؿ ثي ٔؾيـ ػؿ فِـٖ تٛؿينت پؾيـ تـيٓ ىٙـ٘بي ايـاْ ثٗ 

ٔٛاصي ىّبي . ايبَ مبي ثـاي مفـ ِٕبمت امت  اف ٌضبػ آة ٚ ٘ٛايي  ِتٕٛؿ ٚ ػؿ اوخـ فَٛي ٚ. ىّبؿ ِي آيؼ 
لَّـ، لٙـٚػ ، :  ٚىّبي ىـلي ايٓ ىٙـ ؿا ػىت وٛيـ اصبعٗ وـػٖ ٌٚي ٚرٛػ  ىٙـ٘ب ٚ آثبػيٙبيي چْٛ 

رٛىمب ، ٔيبمـ، ثـفن ، وٍٗ ، ؿ٘ك ، افٔبٖٚ ، اؿػ٘بي ، امتـن ٚ ػٖ ٘ب آثبػي عٛه آ ة ٚ ٘ٛاي ػيگـ ػؿػإِٗ ٘ب ٚ 

ٔبؽـ فيجب ٚ عجيقي ٚ آة ٚ ٘ٛاي يياللي ٚ وٛ٘نتبٔي ػؿ أتؾبؿ ِنبفـاْ ٚ ِّٙبٔبْ ىٙـ اؿتفبفبت وـول ثب َ
وبىبْ ىٙـ ثب اٍبٌت ػؿ ٕ٘ـ، عـػ ػؿ فـٕ٘گ ، صىّت ػؿ فٍُ ٚ ِجؼا تّؼْ ثيـي امت . تبؿيغي  وبىبْ امت 

وٛيـ ٚ اف مٛي ػيگـ  وبىبْ اف يه مٛ ثٗ ؿٚ ثٗ. وبىبْ ىٙـي وٛيـي ػؿ وٕبؿ وٛ٘پبيٗ ٘بي ِـوقي ايـاْ امت .  
.  مـ ثٗ گٍنتبْ ٘بي   مـمجق ِي مبيؼ 

  

ايٓ تٕٛؿ ٘ب ثبفج ىؼٖ تب چيُ ٘ـ گـػىگـ تيق ثيٕي . تٕٛؿ ػؿ رغـافيبي ِٕغمٗ اف ربؽثٗ ٘بي گـػىگـي امت 
. ِضَٛؿ ربؽثٗ ٘ب ٚ اِبوٓ ميبصتي ثي ثؼيقو ىٛػ 

  
ػٖ ٚ اف ىٙـ٘بي ثنيبؿ لؼيّي ايـاْ ٚ ٔيق ثٗ ؽجظ ه( لبىبْ يب لبمبْ ) ٔبَ ىٙـ وبىبْ ػؿ ِبعؾ امالِي  

ثٗ امتٕبػ تضميمبت ثبمتبْ ىٕبمي ػؿ تپٗ ٘بي ميٍه ، . گقاؿه يٛٔنىٛ  وٙٓ تـيٓ   ىٙـ ػٔيبٔيق ِي ثبىؼ 
ويٍِٛتـي غـة وبىبْ ، ايٓ ٔبصيٗ يىي اف ٔغنتيٓ ِـاوق تّؼْ ٚ ِضً مىٛٔت ثيـ ِبلجً تبؿط  4ٚالـ ػؿ 

.  ىٕبعتٗ ىؼٖ امت

  
ػؿ فِبْ مبمبٔيبْ ِٕغمٗ اي آثبػ ثٛػٖ امت ايٓ ىٙـ ػؿ ػٚؿٖ امالِي ٔيق يىي اف ىٙـ٘بي ُِٙ وبىبْ 

چًٙ  صَبؿاْ ٔيق ثٛػٖ امت ٚ ) ثٗ امتٕبػ رغـافي ػأبْ امالِي ، ٔبَ لؼيُ وبىبْ . ِٚقـٚف فـاق ٚ فزُ ثٛػ
يٛاؿ وبىبْ امت  لؼِت ٚرٛػ ػيٛاؿ ثنيبؿ عٛالٔي ػؿ اثتؼاي ٚؿٚػ وبىبْ وٗ گفتٗ ِي ىٛػ لؼيّي تـيٓ ػ

وبٖ فيبْ يىي ػيگـ اف ٔبِٙبيي امت وٗ ثٗ .  ٘قاؿمبٌٗ ػاؿػ ٚ ثبؿٚي ػٚؿٖ مٍزٛلي گٛيبي ّ٘يٓ ِغٍت امت 

ػؿ فِبْ ٘بؿْٚ اٌـىيؼ ح ثٗ فـِبْ فثيؼٖ عبتْٛ ّ٘نـ ٘بؿْٚ اٌـىيؼ ، ِـػَ گٕؼَ . وبىبْ ٔنجت ػاػٖ ِي ىٛػ 
وـػٔؼ ٚ ثٗ ايٓ ػٌيً وبٖ فيبْ ٔبِيؼٖ ِي ىؼٖ وٗ ثقؼ٘ب ثٗ ٖ   اف وبٖ رؼا ِي( وبىبْ ) ٘ب ؿا ػؿ ايٓ ِضً 

وبىبْ ػؿگؾىتٗ ثنيبؿ ػٚ ، وبمبْ ُ٘ گفتٗ ِي ىؼٖ ٚآْ ثٗ ػٌيً مىٛٔت .  وبىبْ تغييـ ٔبَ ػاػٖ امت 
  .لِٛي ثٗ ٔبَ وبمي ػؿايٓ ِضً ثٛػٖ امت



  

رـي لّـي ػؿ ػٚؿٖ مٍغٕت وـيُ عبْ ٖ 1192اف رٍّٗ ػؿ مبي . وبىبْ ثٗ وـؿات ثـ احـ فٌقٌٗ ٚيـاْ ىؼٖ امت 
٘زـي لّـي فٌقٌٗ مغتي وبىبْ ؿا ٌـفأؼ ٚ ثبفج  126۰آعـيٓ ثبؿ ػؿ مبي . فٔؼ ثـ احـ فٌقٌٗ عنبؿت ثنيبؿ  ػيؼ 

ىٙـ وبىبْ ِقّبؿي ٚيژٖ ثِٛي ربٌت تٛرٙي ػاؿػ ٚ آحبؿ . ٚ ثبفج ٚيـأي ؿٚمتب٘ب ٚ لَجبت اعـاف آْ ىؼ 
.    ي ػؿ آْ ثٗ چيُ ِي عٛؿػثٕب٘بي تبؿيغي ٚ ِؾ٘جي فـاٚاْ

     

   تپه ي سيلك

  
ػؿ فٙـمت آحبؿ  38ىّني ثب ىّبؿٖ  131۰ىٙـيٛؿ  24ميٍه ػؿ . ميٍه   ٔغنتيٓ ِبِٓ تّؼْ ثيـي امت  

لؼِت لؼيّي تـيٓ آحبؿ ثٗ ػمت آِؼٖ . ميٍه ػاؿاي ػٚ تپٗ ىّبٌي ٚ رٕٛثي امت . ٍِي ٚ تبؿيغي ايـاْ ؿميؼ
مبي  5۰۰۰پٗ رٕٛثي ثٗ مبي پيو ِي ؿمؼ ٚ لؼيّي تـيٓ آحبؿ ِىيٛفٗ اف ت ۷5۰۰اف تپٗ ىّبٌي ثٗ صؼٚػ 

.  پيو ِي ؿمؼ 

  
ىّني وبٚه ػؿ  1312پـٚفنٛؿ ؿِٚٓ گيـييّٓ ٔقػيه ثٗ ٔيُ لـْ ػؿ ايـاْ ثٗ وبٚه پـػاعتٗ امت ، ػؿ مبي  

ِزؼػا ثقؼ اف يه ٚلفٗ مٗ مبٌٗ گيـييّٓ ػؿ . مـپـمتي وـػ ٚ ػؿ مبي ثقؼ ٔيق اػاِٗ ػاػ  تپٗ رٕٛثي ميٍه ؿا 
٘يبت ثبفٔگـي ميٍه ثب آٚاؿ ثـػاؿي  138۰ٔيّٗ ػَٚ ػي ِبٖ  ػؿ . اٌي ؿا ٘ؼايت وـػ ىُصفبؿيٙبي تپٗ  1316مبي 

اثٙبِی ثبلی ّٔبٔؼ کٗ آٔچٗ تٛمظ گـیيّٓ ثٗ مبفٖ فؾيُ عيتی ٚ ثبف ثيٕي ثغيي اف تپٗ رٕٛثي ميٍه 
ثمبیبی فیکٛؿاتی امت کٗ صؼالً مٗ عجمٗ مکٛ ثٛػٖ ٚ چٙبؿگٛىٗ فیگٛؿات ؿٚ ثٗ . تٍٛيف ىؼٖ امت 

. اؿرٙت اٍٍی امتچٗ

  
فيگٛؿات ثٗ ثٕبي پٍٗ پٍٗ اي . فيگٛؿات ٔبِي امت آٌّبٔي وٗ ثٗ ايٓ گٛٔٗ ِقّبؿي ِؾ٘جي گفتٗ ِي ىٛػ 

ػؿ مبعت فيگٛؿات ميٍه  . کٗ ٘ـ  عجمٗ آْ ٔنجت ثٗ عجمٗ پبييٓ تـ وٛچىتـ ِييٛػ . ِی ىٛػفؾيّي اعالق 
. ٖ ىؼٖ امت مبٔتي ِتـ امتفبػ 35ػؿ 35عيت ػؿ اثقبػ 125۰۰۰۰ثيو اف 

  

  
ميٍه اٌٚيٓ ِٕغمٗ ِـثٛط ثٗ ِؼٔيت ٚ امىبْ . فؼػ تزبٚف ّٔي وٕؼ  31وً فيگٛؿات ٘بي ايـاْ ٚ ثيٓ إٌٙـيٓ اف  

ميٍه اٌٚيٓ ِضً امتفبػٖ اف ٍٕقت وٛؿٖ پقي . ميٍه  اٌٚيٓ ِضً پيؼايو عظ امت . ٚ ىٙـ ٔييٕي امت 
ٌه اٌٚيٓ ِضً ؽٚة ٚ امتغـاد ٚ مي.  ثـاي پغت مفبي ٚ اف ثقؿگتـيٓ ِـاوق وٛفٖ گـي ٚ مفبي مبفي امت 

. امتضَبي فٍقاتي چْٛ ِل ، ٔمـٖ ، ٚ ثـٔق امت ٚ ثبالعـٖ ميٍه اٌٚيٓ فيگٛؿات رٙبْ امت
  

ىگفت آٚؿ تـيٓ لنّت ػؿ مبعتّبْ ايٓ فيگٛؿات ػٚ ٔيُ ثـره ِغـٚعي ىىً امت وٗ ػؿ مغش اٌٚيٓ مىٛ ٚ 

يب ّ٘ٗ ايٓ تفبميـ ٚ ّ٘ٗ ايٓ اِتيبفاتي وٗ ثـ ىّـػيُ ، . ِتًَ ثٗ ػيٛاؿٖ ىـلي ػِٚيٓ مىٛ اضبفٗ ىؼٖ ثٛػ 
.  حجت ٔـميؼٖ امت  ثٗ ػٌيً فؼَ صفؼ صـيُ تپٗ ِتبمفبٔٗ ايٓ احـ رقٚ آحبؿ ثبمتبٔي رٙبْ ثٗ

  

  باغ فيي كاشاى

ٚرٛػ ثبك فيٓ ثٗ ػٚؿاْ آي ثٛيٗ ِٕنٛة امت وٗ اف ايٓ ػٚؿاْ ىٛا٘ؼي ػؿ ػمت ٔينت ٚ احجبت ايٓ ِغٍت ٔيبف 
ِـػَ ( ٘زـي لّـي  9۰9)ػؿ ػٚؿاْ آغبفيٓ صىِٛت ىبٖ امّبفيً ٍفٛي . ثٗ تضميمبت ثبمتبْ ىٕبمي ػاؿػ 

. ٖ ثٗ ىٛق آِؼٖ ثٛػٔؼ ، ِيتبلبٔٗ ِٕتؾـ ػيؼاؿ ىبٖ ِضجٛة عٛػ ثٛػٔؼ وبىبْ وٗ اف ؿمّي ىؼْ ِؾ٘ت ىيـ
ّ٘ٗ اليبؿ ِـػَ ػؿ ايٓ . ػؿ ثبك فيٓ رٍٛك وـػ ٚ ػؿ مـ چيّٗ فيٓ ثبؿ فبَ ػاػ . ىبٖ امّبفيً ثٗ وبىبْ آِؼ 

فيٓ  ىبٖ امّبفيً ػٚ ثبؿ ثٗ ثبك. ) ريٓ ٚ مـٚؿ ىـوت وـػٔؼ ٚ پل اف ِـامُ ىبٖ ػمتٛؿ ثـپبيي عٍقت ػاػ 

. آِؼ ٚ ػؿ آٔزب ريٓ ٚ مـٚؿ ثـ پب وـػ 
ٌٚي . مبي امت 12۰۰لؼِت ايٓ ثبك صؼ الً . ثبك فيٓ وبىبْ اف فيجب تـيٓ ٚ ػي أگيقتـيٓ ثبغٙبي رٙبْ امت 

مينتُ آثـمبٔي آْ ٚرٗ تّبيق ايٓ ثبك ثب مبيـ . لؼِت ثٕب٘بي آْ ثٗ فٙؼ ىبٖ امّبفيً ٍفٛي ثـ ِيگـػػ 
ايٓ مينتُ آثـمبٔي ٚ ٔٛؿ عبً ثبك آؿايي آْ ، فيجبيي ٚ فضب مبفي ثنيب ؿ عٛثي  ٚرٛػ. ثبغٙبي رٙبْ امت 

اف ثٕب٘بي ايٓ ثبك ِي تٛاْ اف . ٘قاؿ ِتـ ِـثـ امت  25ِنبصت ايٓ ثبك صؼٚػ . اف ثبك ؿا ثٗ تّبىب ِي گقاؿػ

يبط وـيُ فّبؿتٙبي ٘يتي ٚؿٚػي ، مـ ػؿة ، وٛىه ٍفٛي ، صّبَ ٍفٛي وٛىه لبربؿي ، صّبَ لبربؿي ، س
. عبٔي ٚ ىبٖ ٔييٓ ٔبَ ثـػ 

فتضقٍييبٖ ثـ احـ ػٌجنتگيٙبيي وٗ ثٗ ٍفبي ثبك ٚ فيجبييٙبي چيّٗ فيٓ ػاىت ثٗ صبري صنيٕغبْ ٍؼؿ افؾُ 
اٍفٙبٔي ٍؼؿ افؾُ مـپـمت صٛفٖ صىّـأي وبىبْ ػمتٛؿ ػاػ تب ّ٘قِبْ ثب مبعتٓ ِؼؿمٗ مٍغبٔي 

ػؿ ِؼتي وٗ ايٓ ِىبْ ػؿ صبي تقّيـات ٚ . ؿاييي ىب٘بٔٗ ثؼ٘ؼ عـاثيٙبي ثبك ؿا ِـِت ّٔٛػٖ آٔزبؿا فيت ٚ آ

٘زـي لّـي وبؿ مبعت 1226ٔٛمبفي ثٛػ ، عٛػ ىغَب ثـاي مـويي ٚ تفـد ػؿ ثبك صبضـ ِي ىؼ تب ػؿ مبي 
.  آْ ثٗ پبيبْ ؿميؼ 

  
:  افقٚػٖ ٘بي ثبك ػٚؿاْ فتضقٍييبٖ ثٗ ثبك فيٓ فجبؿتٕؼ اف 



ٍفٛي ثٗ ثٕب افقٚػٖ ىؼٖ امت ، وٗ فجبؿت ثٛػٔؼ اف ، تَٛيـ ػؿثبؿ ؿمّي ٔمبىيٙبيي وٗ ػؿ ىتـگٍٛي  -1

. فتضقٍييبٖ 
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آعـيٓ ػيؼاؿه ػؿ اف . ٘زـي لّـي ػؿ ثبك فيٓ البِت وـػ  1234ٚ 1224،  1225،  1226فتضقٍييبٖ ػؿ مبٌٙبي 
اف صٛاػث ُِٙ ايٓ ثبك ِي تٛاْ ثٗ تبد . ٘زـي لّـي ٕ٘گبَ فقيّت ثٗ اٍفٙبْ أزبَ گـفت  1249ثبك ػؿ مبي 

اف ثقؿگتـيٓ ريٕٙبي . ٘بػت ِيـفا تمي عبْ اِيـ وجيـ اىبؿٖ وـػ گبؿي ىبٖ امّبفيً اٚي ٚ ىبٖ فجبك ػَٚ ٚ ه

.  وٗ ػؿ ػاعً ثبك ثـ پبىؼٖ ريٕٙبي ىبٖ فجبك وجيـ امت 

  

  چشوه سليواًيه

آة آْ فٛق . ػؿ رٕٛة ثبك فيٓ چيّٗ آثي ِٛمَٛ ثٗ چيّٗ مٍيّبٔيٗ ، ثب لـيت ثٗ ػٚافػٖ مٕگ آة ٚرٛػ ػاؿػ 
آة چيّٗ فيٓ ثٗ . ػاىتٓ ثقضي اِالس ثـاي آىبِيؼْ ِٕبمت ٔينت اٌقبػٖ ٍبف امت ٌٚي ثٗ ٚامغٗ 

ٚامغٗ ويفيتٙبي عبً عٛػ ِبٕٔؼ ٍبفي ٚپبوي ٚ ؿٚىٕبيي وُ ٔؾيـ ٚ ّ٘چٕيٓ ويفيت حبثت ٚ تغييـ ٔبپؾيـه 

. ّ٘ٛاؿٖ ِيٙٛؿ ٚ ضـة اٌّخبي ثٛػٖ امت 
ايٓ چيّٗ افثٓ . عبٍيت عجي ػاؿػ ِـػَ ثـاي ايٓ آة فمبيؼ َِٛ٘ٛ ػاؿٔؼ ٚ ِيگٛيٕؼ : ) عجك ٔٛىتٗ فالٔؼْ 

ٍغـٖ ٘بيي ثٗ ٔبَ وٖٛ ػٔؼأٗ ٚ ىىبف تغتٗ مٕگٙبيّقئٓ گچ ٚ آ٘ه ٚالـ ػؿ ىو ويٍّتـي وبىبْ اف فِيٓ ِي 
. رٛىؼ 

  

  :در وجه تسويه ايي چشوه دو روايت ًقل هي شىد 

ػٚؿاْ ىبٖ فجبك ػَٚ أزبَ ىؼٖ وبىبْ يىي اف ِـاوق يٙٛػي ٔييٓ ايـاْ ثٛػٖ وٗ عجك آِبؿگيـي وٗ ػؿ  : اٌف 
عبٔٛاؿ يٙٛػي ػؿ ايٓ ىٙـ مىٛٔت ػاىتٗ أؼ ٚ ػؿ آْ ػٚؿاْ ثب صضٛؿ چٕؼ تٓ اف فٍّبي يٙٛػ  1۰۰۰امت ، ثيو اف

يٙٛػيبْ مبوٓ ػؿ ايٓ ىٙـ ثـاي ايٓ آة لؼامت . ػؿ ايٓ ىٙـ ٌمت اٚؿىٍيُ ػَٚ ثٗ آْ اعالق ىؼٖ امت 

يٓ چيّٗ اف ِقزقات مٍيّبْ ٔجي امت ، اف ّ٘يٓ ؿٚي آْ ؿا چيّٗ عبٍي لبيً ثٛػٔؼ فيـا ِقتمؼ ثٛػٔؼوٗ ا
. مٍيّبٔيٗ ٔبِيؼٖ أؼ 

ثـعي ٔيق افتمبػ ػاؿٔؼ ػؿ فِبْ ىبٖ مٍيّبْ ٍفٛي ػؿ اعـاف ايٓ چيّٗ ٍفٗ يب ثٕبيي مبعتٗ ىؼٖ امت  : ة  
ٚايتٙبي ىفب٘ي اٌجتٗ ٘ـ ػٚ ، ؿ. ،ثٗ ايٓ مجت آْ ؿا ثٗ ٔبَ مٍيّبْ ٍفي ، چيّٗ مٍيّبٔيٗ ِي عٛإٔؼ 

. ٘نتٕؼ وٗ ثـاي آْ مٕؼ ِىتٛثي ِٛرٛػ ٔينت اِب ػؿ فـٕ٘گ فبِٗ ِٛؿػ لجٛي ٚالـ گـػيؼٖ امت 

  

  بازار بسرگ كاشاى

آٔچٗ ػؿِقّبؿي ايـاْ ىبيؼ ثيو اف ٘ـ چيق عٛػّٔبيي ِيىٕؼ ثبفاؿ٘بي مـ پٛىيؼٖ ٚ مجه ِقّبؿي عبً آْ   
ٌٚي .امت ٚ ػؿ ايٓ ِيبْ ثبفاؿ ثقؿگ وبىبْ چيق ػيگـي ا مت لؼِت ثبفاؿ وبىبْ ِـثٛط ثٗ ػٚؿٖ مٍزٛليبْ امت 

التَبػي ثـاٚؿػ وٕٕؼٖ ٔيبف٘بي ارتّبفي ُ٘  اّ٘يت ثبفاؿ اف يه ِىبْ. اٚد ؿٚاد آْ ثٗ فِبْ ىبٖ فجبك ثـ ِيگـػػ 
ثبفاؿ وبىبْ ثب عٛي تمـيجي يه ويٍِٛتـ ِتيىً اف اثٕيٗ ٘ب ٚ صزـٖ ٘بي . ثٛػٖ امت وٗ ثٗ اّ٘يت آْ ِي افقٚػٖ 

ثٕبي تبؿيغي امت وٗ  4۰ِزّٛفٗ ثبفاؿ ػاؿاي .ِغتٍف ، ٔمو ِّٙي ؿا ػؿارتّبؿ لؼيُ ثـاٚؿػٖ ِي وـػٖ امت 

ْ اف ِنزؼ اِبَ عّيٕي ، وبؿٚأنـاي اِيٓ اٌؼٌٚٗ ، تيّچٗ ٍجبك ، ِنزؼ ٚ ِيؼاْ ِيـ فّبػ اف آْ رٍّٗ ِي تٛا
  . ٔبَ ثـػ.......... ، ِيؼاْ مٕگ ، تىيٗ ٘ب ، آة أجبؿ٘ب ، ِيؼاْ ٚ ثمقٗ ِيـ فّبػ ٚ 

  

  



 هسجذ هير عواد 

ِيؼاْ ِيـ فّؼ ػؿ فِبْ . ِنزؼ ِيـ فّبػ ػؿ ثـ گيـٔؼٖ يىي اف فيجبتـيٓ ِضـاثٙبي ِنبرؼ ايـاْ ثٛػٖ امت 

ِيؼاْ اٍٍي ثب . لبربؿي اف ىىً ِنتغيٍي عٛػ تغييـ ىىً ػاػٖ امت ٚ ؽب٘ـ اِـٚفيو ؿا ثٗ عٛػ گـفتٗ امت 
اٚؿت آْ ػٚ ثبة وبؿٚأنـا ٚ يه ثبة صّبَ ثبة ِغبفٖ ، اِبؿت ٚلت ٚ ثـد مبفت ٚ مبعتّبْ ػاؿ اٌيفبء ٚ ػؿ ِذ 4

ثٗ ػمتٛؿ ِيـ  ۷5۰ايٓ ِنزؼ ػؿ مبي . ٚ ِؼؿمٗ ٚ ِنزؼ ثٛػٖ امت وٗ ِنزؼ ِيـ فّبػ اف آْ رٍّٗ امت 

اف فيجبييٙبي ؽب٘ـي ايٓ ِنزؼ ٚؿٚػي ِٕضَـ ثٗ . فّبػاٌؼيٓ ىجٍي ىيـٚأي ، ٚفيـٚلت مبعتٗ ىؼٖ امت 
.  عـس تقييٕبت ممف عـاصي ثؼيقيـا ثٛرٛػ آٚؿػٖ امت فـػ آْ امت وٗ ثب ػٚ ٚؿٚػي يىنبْ ٚ 

ِضـاة ايٓ ِنزؼ وٗ ُ٘ اوْٕٛ فيٕت ثغو ِٛفٖ ثـٌيٓ آٌّبْ امت اف ٕ٘ـِٕؼي يىي اف امتبػ وبؿاْ وبىبْ 
. امت 

اف ٔىبت ُِٙ ػيگـ، ٚرٛػ وتيجٗ تبؿيغي ثـ فـاف ػؿة ٚؿٚػي ِنزؼ امت وٗ ِجٕي ثـ ؿفبيت فؼاٌت ٚ ونت 

  فيت ِبٌيبتي ػؿ ِبٖ ِجبؿن ؿِضبْ ، ِّٕٛفيت لّبؿ ثبفي ٚ فـٚه ِٛاػ ِغؼؿ امتصمٛق ىٙـٚٔؼي ِقب

  خاًه هاي تاريخي

عبٔٗ ٘بي . ػؿ وبىبْ ثيو اف ٘ـ چيق مبفٖ ٘بي تبؿيغي تٛرٗ ٘ـ ثيٕٕؼٖ ٚ گـػىگـي  ؿا ثٗ عٛػ رٍت ِي وٕؼ 

اٌگٛي ِقّبؿاْ ٚ ِٕٙؼمبْ ىؼٖ تبؿيغي وبىبْ ٘ـ يه ٍِّٛ اف ؿِٛف مبعتّبْ مبفي امت وٗ اِـٚفٖ ثٗ ٔٛفي 
.  امت

عبٔٗ ٘بي تبؿيغي وبىبْ ٘ـ يه گٛيبي يه فـٕ٘گ لؼيّي ٚ مٕت امالِي امت ٚ ىبيؼ ثؼ ٔجبىؼ ثٗ گٛىٗ 
. ايي اف ايٓ فـٕ٘گ لؼيّي ثپـػافيُ 

  

  تيوچه اهيي الذوله  -1
تيّچٗ اِيٓ اٌؼٌٚٗ اف آحبؿ ثنيبؿ فيجبي وبىبْ امت وٗ ثٗ . ايٓ ثٕب ّٔبيي اف ؽٚق ٕٚ٘ـ ِقّبؿاْ ايـأي امت  

ثٕب ػؿ مٗ عيمٗ ٚ ثب . ٘زـي لّـي مبعتٗ ٚ اف ىب ٘ىبؿ٘بي امتبػ فٍي ِـيُ وبىبٔي امت  1285مٕٗ 
ايٓ ثٕب ػؿ ايبَ ِضـَ . آْ ِي افقايؼ  تقييٕبت ٕ٘ؼمي فيجب آؿامتٗ ٚ مبعتٗ ىؼٖ امت ٚ عـس وبؿ ممف ثـ فيجبيي

  .ػؿ ِـامُ مٕتي فقاػاؿاْ وبىبْ امت ( ؿ )ٚ ٍفـ ِيقثبْ فقاػاؿاْ اثب فجؼاهلل اٌضنيٓ 
  

  
 خاًه تاريخي طباطبايي   -2
  

اف فيجب تـيٓ ثٕب ٘بي لؼيّي وبىبْ امت وٗ ػؿ ٔقػيىي عبٔٗ تبؿيغي ثـٚرـػي ٚ ػؿ رٛاؿ ثمقٗ ِجبؿوٗ اِبِقاػٖ 

ايٓ ثٕب ِٕقي ِنىٛٔي . ثـِي گـػػ  125۰تبؿيظ مبعت ثٕب ثٗ مبٌٙبي . ْ ا ِيـ اصّؼ ٚالـ ىؼٖ امت مٍغب
ِقّبؿ ايٓ ثٕب اف ِقّبؿاْ ِقـٚف وبىبْ ، يقٕي امتبػ فٍي . صبد رقفـ عجبعجبيي اف تزبؿ ثقؿگ فـه ثٛػٖ امت 

ػإٔؼٚ ِقتمؼٔؼ لجً اف فٌقٌٗ ٚيـأگـ  فؼٖ اي لؼِت اي ثٕب ؿا ثيو اف آٔچٗ گفتٗ ىؼ ِي.ِـيُ وبىبٔي ثٛػٖ امت 

٘ـي لّـي ػؿ ّ٘يٓ ِضً ، ِٕقي ِنىٛٔي لـاؿ ػاىتٗ امت وٗ ثٕبي لغقي ثـ ؿٚي آْ مبعتٗ  1192مبي 
.  ىؼٖ 

  
تّبَ گچجـيٙبي ايٓ ثٕب ثٗ ػمت امتبػ ثقؿگ ٔمبىي ايـاْ امتبػ اثٛاٌضنٓ غفبؿي وبىبٔي ٍِمت ثٗ ٍٕيـ 

.  اٌٍّه أزبَ ىؼٖ امت 
  

ثغو . عبٔٗ ثٗ ِبٕٔؼ ثنيبؿي اف عبٔٗ ٘بي اىـاف ِيتًّ ثـ لنّت ٘بي أؼؿٚٔي ، ثيـٚٔي ٚ عؼِٗ امت 

أؼؿٚٔي ثـاي فٔؼگي عٛػ عبٔٛاػٖ امت ٚ ثغو ثيـٚٔي ثـاي ثـگقاؿي ِّٙبٔي ٚ ِـامّٙبي ريٓ ٚ فقا وبؿثـػ 
اِيٓ وٕٕؼٖ ٔيبف٘بي ٔٛؿ ِقّبؿي ايٓ مبفٖ ت. ػاىتٗ ٚ ثغو عؼِٗ ِضً فٔؼگي عؼِتىبؿاْ ثٛػٖ امت 

اٍبٌت ِقٕب ػؿ گچجـي ٘ب ٚ ٔٛؿ ِقّبؿي اف ٚيژگي ٘بي ِٕضَـ ثٗ فـػ ايٓ ثٕبي . رغـافيبيي ، ػيٕي ٚ ٍِي امت 
.  لبربؿي امت 

  

ػؿ فيـ لنّت أؼؿٚٔي ِغٍَٛب اتبق ِـوقي ، مـػاة ثقؿگي لـاؿ ػاؿػوٗ ػاؿاي ِيغَبت ِٕضَـ ثٗ فـػ امت ٚ 
ٚرٛػ ثبػگيـ ، ممف ضـثي ، ٔٛؿ َِبٌش ثٗ وبؿ ؿفتٗ ػؿثؼٔٗ، ػٚ رؼاؿٖ ثٛػْ ثؼٔٗ ،  : ثٗ فًٍ ِغتٍف ، افرٍّٗ  

، ٔنيُ عٕىي اف مغش   8-1۰ٚرٛػ صٛضي وٗ لجال ػؿ ِـوق مـػاة ثٛػ ، اعتالف اؿتفبؿ ثب مغش وٛچٗ ػؿ صؼٚػ 
ػؿرٗ اعتالف  15   -2۰صُٛ صيبط ِـوقي ٚاؿػ فيـفِيٓ ىؼٖ ٚػؿ ٔتيزٗ ثب فج ِي ىٛػ وٗ ػؿ فًَ تبثنتبْ 

.  ػِب ثب ثيـْٚ ثٗ ٚرٛػ ثيبيؼ 

تيىيً ىؼٖ ٚ ثٕب ثـايٓ (   آٖٚ ، ثٗ ِقٕي ِىبْ ) وٍّٗ مـػ اٖٚ اف ػٚ وٍّٗ مـػ ٚ  :  تٛضيش مـػاٖٚ  )   
. مـػاٖٚ ثٗ ِقٕي ِىبْ مـػ ِي ثبىؼ 

  
اٖ ٔييٓ ايٛأي ػؿ ػٚ عـف اتبق ه. وبؿي ٚ ٔمبىي ٚ گچ ثـيٙبي ربٌت اف رٍّٗ پٕچـٖ ٘بي ِيجه گچي امت 

.  ثب آييٕٗ وبؿيٙبي ثنيبؿ فيجب ػيؼٖ ِييٛػ 



ػؿة ٚؿٚػي ِي  5آة عبٔٗ اف ػٚ ؿىتٗ لٕبت ػٌٚت آثبػ ٚ َٔـ آثبػ تبِيٓ ِي گـػيؼٖ امت ، عبٔٗ عجبعجبيي ػاؿاي 

فٍت پيچ ٚ عّٙبي . ثبىؼ وٗ ٚؿٚػي اٍٍي ثٗ ػٚ ٚؿٚػي أؼؿٚٔي ٚ ثيـٚٔي ػؿ لنّت ٘يتي تمنيُ ِي گـػػ 
.  ٚ٘بي ٚؿٚػي ىىنتٓ اعتالف اؿتفبؿ ٚ ٔؼاىتٓ ػيؼ ِنتميُ امت ؿا٘ـ

  خاًه تاريخي بروجردي

ايٓ عبٔٗ تٛمظ ثبفؿگبٔٗ ثٗ ٔبَ صبد ميؼ . ايٓ عبٔٗ ػؿ ِضٍٗ مٍغبْ اِيـ اصّؼ ػؿ عيبثبْ فٍٛي ٚالـ امت 
ِبي اٌتزبؿٖ اف  چْٛ ٍبصت عبٔٗ. لّـي ػؿ ػٚؿٖ لبربؿيٗ مبعتٗ ىؼٖ امت  12۷5صنٓ ٔغٕقي ػؿ صٛاٌي مبي 

ثـٚرـػ ٚاؿػ ِي وـػٖ  ٌؾا ثٗ صبد صنٓ ثـٚرـػي ِيٙٛؿ ىؼٖ ٚ عبٔٗ ٘بيي وٗ ِتقٍك ثٗ ٚي ثٛػٖ امت ثٗ 
  .عبٔٗ ثـٚرـػي ِٛمَٛ امت 

ِقّبؿ ايٕجٕبي فيجب امتبػ فٍي ِـيُ وبىبٔي ثٛػٖ ٚ . ايٓ عبٔٗ ِيقثبْ فيجب تـيٓ ثبَ ِنىٛٔي رٙبْ امت 

. تـميُ ىؼٖ امت ( وّبي اٌٍّه ) چيـٖ ػمت ، ِيـفا ِضّؼ غفبؿي وبىبٔي ٔمبىيٙبي آْ ثٗ ػمت امتبػ 
گچجـيٙب ٚ . عبٔٗ ػاؿاي ثغو أؼؿٚٔي ٚ ثيـٚٔي امت ٚثب گچجـيٙبي پـ ِقٕب ٚ ِٕضَـ ثٗ فـػ آؿامتٗ ىؼٖ امت 

 .ٔمبىيٙبي اتبق ىبٖ ٔييٓ ايٓ ِزّٛفٗ ػؿ ٔٛؿ عٛػ وُ ٔؾيـ امت
ٔٛؿ ثبَ ايٓ فّبؿت والٖ فـٔگي ِيجب ىؼ . ) ثـي ٚ ؿٔگ آِيقي گـػيؼٖ امت ممف تبالؿ ثب عـس ثنيب ؿ فيجبيي گچ

 ) 
ممفٙب ٚ ثؼٔٗ ػاعٍي مـپٛىيؼٖ ٚ تبالؿ٘بي رٕجي آْ ثب ٔمٛه گً ، ِـك ، ىىبؿگبٖ ٚ صيٛأبت ، گچجـي ٚيب 

اٚيـي اف ثٗ عًَٛ ؿٚي ػيٛاؿ٘بي اتبق ىبٖ ٔييٓ تٌ. ٔمبىي ٚيب ثب عظ عٛه تبثٍٛ٘بيي فيجب آفـيٕو ىؼٖ أؼ 

پبػىب٘بْ لبربؿ ػؿ تبثٍٛ٘بي ػيٛاؿي عٛػّٔبيي ِي وٕؼ وٗ گٛيبي ٚرٛػ ؿٚاثظ ميبمي ثيٓ ايٓ عبٔٛاػٖ ٚ ثقؿوبْ 
 . ويٛؿي ِي ثبىؼ 

ٔمبىيٙبي ايٓ ثٕب ػؿ ىيٖٛ ٘بي ِتٕٛؿ ٚ ثب ؿٔگ ؿٚغٓ ٚ آثـٔگ ، فيـ ٔؾـ ٕ٘ـِٕؼ ٔبِؼاؿٔمبىي ايـاْ ػؿ ػٚؿٖ 
ٚ عـصٙبي .ْ غفبؿي وبىبٔي ، ٍِمت ثٗ وّبي اٌٍّه تـميُ گـػيؼٖ امت لبربؿيٗ ، ِـصَٛ ِيـفا ِضّؼ عب

.  گچجـي ايٓ عبٔٗ ٔيق ثب ٔؾبؿت امتبػ ثقؿگ تٙيٗ ٚ ثٗ أزبَ ؿميؼٖ امت 

  
ٔىتٗ ربٌت ثـ ػٌيً مبعت عبٔٗ ثـٚرـػي ٘ب ، ىـط ِـصَٛ صبد ميؼ رقفـ عجبعجبيي ثـاي عٛامتگبؿي ػعتـه 

.  ثٛػٖ امت 
  

اؿ امت وٗ صبد آلب صنٓ ثـٚرـػي ثـاي فـفٔؼه ميؼ ِٙؼي اف ػعتـ صبد ميؼ رقفـ عجبعجبيي ِبرـا اف ايٓ لـ

) عٛامتگبؿي ِيىٕؼ ٚ عبٔٛاػٖ عجبعجبيي ىـط ِٛافمت عٛػ ؿا مبعت عبٔٗ اي آثـِٕٚؼ ٚ ػؿ عٛؿ ىبْ ػعتـىبْ 
أي وٗ عبٔٗ عجبعجبييٙب ٚ ثٗ ّ٘يٓ ػٌيً آلبي ثـٚرـػي اف امتبػ فٍي ِـيُ وبه.  لـاؿ ِيؼٕ٘ؼ ( ِب٘ـط مٍغبْ 

   .ؿا مبعتٗ ثٛػ ػفٛت ِيىٕؼ وٗ ايٓ عبٔٗ ؿا ثنبفػ

  خاًه تاريخي عا هري

٘زـي  1192تبؿيظ مبعت ثٕب ثٗ فِبْ فّـاْ وبىبْ ثقؼ اف فٌقٌٗ مبي . ثقؿگتـيٓ عبٔٗ ِنىٛٔي ايـاْ امت 

. لّـي ثـ ِيگـػػ
ايٓ ثٕب ٘ؼيٗ ٚ پييىو ثٗ . اٌجتٗ ثقضي اف لنّتٙبي عبٔٗ لؼِتي ثييتـ ٔنجت ثٗ آٔچٗ گفتٗ ىؼٖ ػاؿػ 

ٚيژگي ٘ب ٚ فيجبييٙبي عبً ( عبٔٗ ٘ب ) صيبط ِزقا امت وٗ ٘ـ يه اف صيبط ٘ب  ۷عبٔؼاْ فبِـي امت ٚ ىبًِ 

.  عٛػ ؿا ػاؿامت 
ثقؼ اف آْ عبٔٗ ثقؿگ فبِـيٙب ٚ مپل عبٔٗ عبٔٗ صيّت اهلل عبْ فبِـي ىّبٌي تـيٓ لنّت ِزّٛفٗ ٚ 

ػؿ رجٙٗ ىّبٌي عبٔٗ اي لـاؿ ػاؿػ وٗ لجال رقء ايٓ . ػيگـي امت وٗ ػؿرٕٛثي تـيٓ ِٕغمٗ ِزّٛفٗ لـاؿ ػاؿػ 
ىبيبْ ؽوـ امت وٗ وٍيٗ لنّتٙبي ثٕب ٘بي ايٓ . ِزّٛفٗ ثٛػٖ ٚ ػؿ صبي صبضـ اف آْ تفىيه ىؼٖ امت 

  .امت ......... أٛاؿ گچجـي ، ٔمبىي ، آييٕٗ وبؿي ِٚزّٛفٗ ِقيٓ ثب تقيٕبتي ٔؾيـ 
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