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تفؼیش ٞبی ػبختٝ ؿذٜ تٛػظ پیشٚاٖ حضشت ٔحٕذ )ف( ثیٗ لشٖ ٞفتٓ ٚ ٞـتٓ یب ٟ٘ٓ دسخلٛف ػبختٕبٖ اٌش ٔؼٕبسی اػالٔی

. ٔلبِح اص ػًٙ تب آرش ؿٛدٔیـبٞذٜ ٔاختالف آؿىبسی ، ب وشد ٚ آٖ سا اػالٔی یب ٔؼّٕبٖ ٘بٔیذپدس ٞش ربیی وٝ ٚی دیٗ سا ثش دس اثتذا ،ؿٛد

ثش سٚی ثتٗ ٚ آرش  تشاؿیذٜػٙـً سٚوـی اص ٞبی ػبخت اص ػبخت ػـبدٜ تب ش ثٛد٘ذ ٚ سٚؽـپختٝ ٘ـذٜ تب چٛة ٔتغی ٘یض آرش ؿذٜ ٚپختٝ 

ٞب اص ثؼیبسی اص اؿىبَ تجؼیت سػذ وٝ ایٗ عشح٘ظش ٔی ٔتؼذد ثٛد٘ذ. دس اثتذا ثٝ ،خـت خبْاص آرش پختٝ ؿذٜ ثش سٚی  سٚوـی تب ،پختٝ ؿذٜ

ٔختّف، ایٗ ػٛأُ  ثؼذ اص ثشسػی ٕٞٝ .٘ذاٝتش پزیشفتدٚاصدٜ ٞضاس ػبِٝ یب ثیؾ ا٘ذ وٝ اػالْ سا دس ایٗ دٚسٜٝٔشدٔی ٚرٛد داؿتٚ  ذٙوٙٔی

 .ؿٛدرب ؿٙبػبیی ٔیپبسچٝ ٔـخق دس ایٗپیذایؾ اكَٛ یه

حذالُ ثؼذ اص  ةشغٔب٘ذٜ دس تش اص اكَٛ ثبلیای ٟٔٓسی لذیٕی دس ؿیٜٛثمبی اكَٛ ٔؼٕب اكُ ُ ثٝ ػٙٛأٖٕىٗ اػت اِٚیٗ اك

وٝ ؿبُٔ ٞب اؿىبَ لذیٕی وٝ دس آٖ ٝ اػتٟٔٓ ٚرٛد داؿت ٔٙغمٝتب لشٖ یبصدٞٓ دٚسػذ ٘ظش ٔی ثٝؿشح دادٜ ؿٛد.  1أپشاعٛسی وبسِٚیًٙ

، 2یٛدتٕٞؼبیٍی آ٘٘ذ. اِٚیٗ ٔٙغمٝ ٔتـىُ اص رٙٛة غشثی آ٘بتِٛی دس اٜدس ٔؼٕبسی اػالٔی پزیشفتٝ ؿذ ،ؿٛ٘ذٞبی ػبخت ٔیٞب ٚ سٚؽعشح

وٝ دس  ٞبیی دس ػٕبٖإِمذع لشاس داؿت ٚ ٚیشا٘ٝاعشاف ثیت ؿذ، فّؼغیٗ وٝ دسٔی سٚػبفبٚ  ٔـكؿٕبَ ػٛسیٝ وٝ ؿبُٔ ٔٙبعمی دس اعشاف د

اص غشة تب  ٚ ب ٔلش أتذاد یبفتٝایٗ ٔٙغمٝ اص عشف رٙٛة غشثی ت .اػت یفیب ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت ٚ ٌشاػب دس رشدٖ أشٚصِدیٛ٘بٖ ثٝ ػٙٛاٖ فیال

ٔب٘ذٜ ة ثشخی ٔشاوض لذیٕی ثبلیغشاػت. دس ٔ یشٚاٖٚیظٜ وب ٝث تٛ٘غٞبی وٝ ؿبُٔ ػٛاحُ ِیجی ٚ اوخش ثخؾاػت ؿٕبَ آفشیمب أتذاد یبفتٝ 

ثؼیبسی اص ایٗ أب  ،)دس ؿٕبَ آفشیمب( ٕٔىٗ اػت ثش ٟٔٙذػبٖ اػالٔی تأحیش ثٍزاس٘ذ 3( ٚ ٚاِٛثیّیغاِزضایش)تیٍٕبد رذیذ دس  ٔب٘ٙذ تبٌٔٛبدی

، تأحیشاتی داؿتٝ اػت ٚ چٖٛ تٕبْ سػذ ٔؼٕبسی ٚیضیٍٛتیه اػپب٘یب وٝ ظشافت چٙذا٘ی ٘ذاسد٘ظش ٔی ا٘ذ ٚ ٔـخق ٘یؼتٙذ. ثٝٔشاوض اص ثیٗ سفتٝ

لٛا٘یٗ رذیذ اػالٔی ٔب٘ذٜ اػت تب ثبلی اص ِحبػ التلبدی اسصؽ ثٛدٜ اػت، دس اوخش ٔٛاسد ٔؼتجش ٚ ثب غایٗ ٔٙغمٝ تحت ػّغٝ سْٚ ٚ ثؼذٞب ثیضا٘

 فشاٞٓ ػبصد.دیٍش اػتبدوبساٖ ٔبٞش  وبساٖ ٚ، ٔؼشقٖوبساسا ثب ػًٙ

                                                           
1  - Carolingian 
2  - Antioch 
3  - Volubilis 

 

 مقدمه



 ٞبیخب٘ٝسٚدوٝ ػشصٔیٗ لذیٕی اِٟٙشیٗ اػت ؿٛد، ثیٗٔـتك ٔیاػالٔی ٘ظشات اِٚیٝ ٔؼٕبسی  ٞب ٚٔٙغمٝ دْٚ وٝ دس آٖ اوخش ایذٜ

ثؼذی  اتٔذاسی ٚ تأحیشٞبی ٔتٛاِی یٛ٘بٖسغٓ ٔٛد، حذالُ اص صٔبٖ ٘ئٛثبثّیبٖ، ػّیرب ٚ دس ػشصٔیٗ ایشاٖدس ایٗ ثبؿذ.ٔی -درّٝ ٚ فشات – دٚلّٛ

ِف ثب كٛست ٔؼتمُ ٚ ٔخبٝ ٘ذ وٝ ثاٜص أپشاعٛسی ػبػب٘ی ثٝ اسث ثشدٞب سا ا، ٔؼّٕب٘بٖ ایٗا٘ذٞب ٚ اؿىبَ لذیٕی ثبلی ٔب٘ذٜ، ثؼیبسی اص سٚ٘كسْٚ

چٝ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ افغب٘ؼتبٖ، پبوؼتبٖ اػت ایٗ تحمیك ثشای ٔٙبعك ٔؼٕبسی اػالٔی اص ؿشق تب آٖ ٕٔىٗ ٔب٘ذٜ ثٛد.سْٚ ٚ ٚاسحبٖ ثیضا٘ؼؾ ثبلی

٘یبصی  ربدس ایٜٗ اػت. دس ایٗ ٔٙبعك ٘فٛر وشد ،ٚ پیـیٙیب٘ـبٖ اؿبػٝ یبفتٝ اػت ٞبی ایشا٘یبٖ وٝ ثب ػبػب٘یبٖأب ایذٜ ،ؿٛدا٘زبْ  ،ٚ ٞٙذ اػت

 .ٌشددثٝ دٚسٜ ثؼذ اص لشٖ یبصدٞٓ ثشٔی چٖٛ ایٗ٘یؼت، ٔؼٕبسی ٞٙذ ٚ اػالٔی  ثٝ ثشسػی

    ثبؽ ٔـٟٛس فشدٚع  ایٗ ثحج ٘مُ ؿذٜ اػت. ٔخبَ خٛة ٞبی ٔشثٛعٝثخؾب٘ذٜ دس ٔاص آحبس ثبلیٞبی خبكی اص ٞش دٚ ٔٙغمٝ ٔخبَ

ٞبی اػت ٚ ٔشتجظ ثب تب٘هثخؾ ٔؼبٚی تمؼیٓ ؿذٜ ثٝ چٟبس اص عشیك ٔؼیشٞبی ٔشتفغ ؿذٜ . یه ٔؼیش ٔشثغ ؿىُ آثیبسی ؿذٜ وٝثبؿذٔی

 ٔیالدی 959دس ػبَ  اػت،٘ـذٜ  ٔٙتـشٞبیـبٖ ٞٙٛص حٞب وٝ عشا٘ذ. دٚ تب اص ایٗ ثبؽدس ثبالی ایٗ ثبؽ لشاس ٌشفتٝ وٝ آة اػت ٚ ؿؼبػی ٔتمبسٖ

، ا٘ذكٛست آصادا٘ٝ چیذٜ ؿذٜٝ وٝ ث ٞب سإٞٝ ػٙبكش آٖ بً٘ذ. تمشثیاٜاِضٞشا دس اػپب٘یب عشاحی ؿذدس صیش للش دس ٔذیٙٝ بٖثدس عَٛ خالفت وٛسدٚ

ٞبی وٝ ؿبخٝاػت وٝ یه اػتخش كّیجی ؿىُ دس ثبال لشاس ٌشفتٝ . ربیی یبفت 1ال٘یْٛٛٞبی ٞشوی سْٚ ثبػتبٖ ٚ ثبؽئٞبی پٕپتٛاٖ دس ثبؽٔی

شدی ـف ،٘ذاٜشاة ؿذٔیالدی خ 79ػبَ  ٞب دس صٔیٗ ِشصٜحبَ چٖٛ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞش . ثٝاػتخشٞبی ٔتمبعغ داسددس پبیبٖ ٞش ؿبخٝ  ٚٔتمبعغ داسد 

  سػذ ٘ظش ٔی ػخت ٘یؼت. ثٝٞبی ِٚٛثیّیغ ب دس ثبؽـٞذا وشدٖ ایٗـالٔی ثبؿذ. پیـٞبی اػشای ٔذَـبَ پیـیٙیٝ ٔؼتمیٕی ثـثبیذ ثٝ د٘ج

٘یض ثٝ ٘ٛثٝ  بٞوٝ آٖ ٜ اػتفشاٞٓ وشد أیٝثٙیفّؼغیٗ اٍِٛٞبیی سا ثشای  ٞبیوشا٘ٝٚیالیی لذیٕی یب ثیضا٘غ دس ٘ضدیىی دٔـك یب دس ٞبی خب٘ٝ

 دس ایشاٖ ٞبی فشدٚع ػبػب٘یپیذایؾ ثبؽٚ ای اص ثٟـت یب ثبؽ چٟبسثخـی ثٝ ػٙٛاٖ ٘ـب٘ٝؽ بسثبٟ٘ذ، ٘ظشیٝ چاٜخٛد ایٗ تأحیشات سا ثٝ اػپب٘یب ثشد

بیی ٞٞب دس آسأٍبٜثب ثٟـت ٔٛػٛد ٚ حتی وبسثشد آٖٞب ٞبیی دس ػشاػش رٟبٖ اػالْ، استجبط ٔؼتٕش آٖتىخیش ٌؼتشدٜ چٙیٗ ثبؽ. ا٘ذپزیشفتٝ ؿذٜ

ٔب٘ذٜ اص لشٖ ػْٛ پیؾ اص ٔیالد دا٘ؼت. چٙیٗ ا٘ؼزبٔی سا دس تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ آحبس ثبلیٔی سا ٔحُ دس آٌشاٚ تبدٕبیٖٛ دس دّٞی ٔب٘ٙذ آسأٍبٜ ٞ

 ٔـبٞذٜ وشد. تٛاٖٕ٘ی ٞبی ٔؼٕبسی غشة اسٚپبیه اص رٙجٝٞیچ

سػذ ػبِٗ ٘ظش ٔی ثٝای ٔـىُ اػت. تب ا٘ذاصٜ اؿىبَ ایشا٘یثبػتبٖ ٚ  اِٟٙشیٗثیٗٔب٘ذٜ دس ٔؼٕبسی اػالٔی ثبلی٘ـبٖ دادٖ آحبس 

دس ٔٙغمٝ  ٚاػظدس وٛفٝ ٚ  وٝ رذیبحبَ چٙیٗ ٔؼ ٞش ثٝدٞذ، ٞخبٔٙـی ایشا٘یبٖ سا ادأٝ ٔی ػٙت آپبدا٘بی داس ٔؼزذٕ٘بصٌضاساٖ ػتٖٛ

ػبِٗ دساص ٚ ثب  داسی ػتٖٛٔشثؼتبالس یٛ٘بٖ ثٝ ؿىُ تغییش ؿىُ ٔیذاٖ  ٔذیٖٛ تشثیؾ ٗ اػتٕٔى ،٘ذاٜتأػیغ ؿذ اِٟٙشیٗثیٗٔشوضی 

وٝ  2چبد٘ضاسٛپبدؿبٞی ٘ج عبقٞبی ثضسي وبؿی اص اٚ لبِت ثب اؿىبَ حیٛا٘بت ٚ رب٘ٛساٖ ػزیت ثبثُ لذیٓبس یـتدسٚاصٜ أزبٚس ثبؿذ.  ٔؼتغیّی

إٞیت ثبلی ثٕب٘ذ یب ٞٙٛص ٔٛاسدی اص  ٖٞب ثذٚلشٖٞبی ٟٕٔی ٞؼتٙذ. اٌش ایٗ سٚؽ ثشای ٔخبَ ،لشاس داس٘ذ ثشِیٗاػتبتّیچ ٔٛصٜ اوٖٙٛ ٞش دٚ دس 

ؿىٛفبیی ٔزذدؽ دس  ٞخبٔٙـی تبػّتؾ ایٗ اػت وٝ ثؼذ اص ػمٛط أپشاعٛسی  ـذٜ اػت،چٙیٗ تضئیٙی ثشای اص ثیٗ ثشدٖ اختالفبت پیذا ٘

تذسیذ ثٝ ػبُٔ اكّی دس عشاحی ٔؼٕبسی اػالٔی تجذیُ ؿذ. ایٗ  وبسی ثٝ٘بپذیذ ؿذ. اص آٖ صٔبٖ ثٝ ثؼذ تضئیٙبت وبؿی شاغٝ،لشٖ دٚاصدٞٓ دس ٔ

                                                           
1 - Herculaneum 
2  - Nebuchadnezzar 



    وبس ثٝ ٘یض ٞبی داخّیثشای تضئیٗ ثخؾ ٔؼٕٛالً أش اٌشچٝ دس چٙیٗ ٔٛاسدی ایٗ ،سفتوبس ٔی وبسی ؿذٜ ثٝٞبی ػًٙتش ثشای ػٕبستثیؾ

تضئیٗ ػبختٕبٖ ػبختٙذ، ٔی -اِٟٙشیٙی ثیٗٞبی ٕٞٝ سٚؽ - پختٝثب آرش پختٝ یب ٘ ٞب ساوـٛسٞبیی وٝ ػبختٕبٖ تٕبٔیحبَ دس  ٞش . ثٝسفتٔی

دس اكفٟبٖ، ٔؼزذ ٚصیشخبٖ دسالٞٛس،  أبْزذ ؼ، ٕٔىٗ اػت ثٝ ؿبٞىبسٞبیی چٖٛ ٔالیب٘ٛع اعّغاص ٞٙذ تب ػبحُ  :ثب وبؿی ثشاق ؿىٛفب ؿذ

 ؿٛد.ٚ اػپب٘یبیی لشٖ چٟبسدٞٓ ٘یض اؿبسٜ ی ٔشاوـی ثؼیبسی اص آحبس تبسیخ

غشة  ٔؼٕبسی تش دس ٔؼٕبسی اػالٔی اػت تبثیؾ ی،حاؿىُ ٚ ؿبیذ ٔؼٙی ثؼیبسی اص ػٙبكش لذیٕی عش ثمبیبیوٝ  پیـٟٙبد ؿذٜ اػت

 ایؿیٜٛ ثٝوٝ ایٗ ٔٛضٛع ٌؼتشدٜ سا  ایزبد ؿٛدحشی سا ثشای دسن ٔؼٕبسی اػالٔی فشاٞٓ ػبصد، ثبیذ سٚؿی ؤاسٚپب ٚ ایٗ أش ٕٔىٗ اػت سٚؽ ٔ

ٞبی ثبالی د٘یبی رذیذ سارغ ثٝ فشًٞٙ ٔغبِؼبتثشدٜ ؿذٜ دس  وبس سػذ اػٕبَ اكَٛ ٚیظٜ ٔؼٕبسی اػالٔی ثٝ٘ظش ٔی داس ؿشح دٞذ. ثٝٔؼٙی

اخیشؽ یؼٙی تـىیُ ٞٙش اػالٔی  عٛسوٝ دس وبسٕٞبٖ ،اػت 1سٌشثبًػٛدٔٙذ ثبؿذ. اِٚی سٚؽ والػیه یب ػبص٘ذٜ اػت وٝ ٔؼبدَ ثب سٚؽ اِ

ٌٛ٘ٝ وٝ ٔؼٕبسی دس اػپب٘یب ٚ ٕٞبٖ .ؿٛدثؼذ اص ٔیالد ٔی 1199أیٝ ٚ ٔؼٕبسی ػجبػیبٖ تب ػبَ ؿبُٔ ٔؼٕبسی خالفت ثٙی ٜ اػت وٝتؼشیف ؿذ

 وٙٙذٜ ٚتؼییٗ ؿشق، دٚسٜ ٚ ایشاٖدس  .اػبع ایٗ ٔؼیبسٞب لشاس داؿت٘یض ثش 1986دس ػبَ  2إِٛساٚیذدس دٚساٖ خالفت وٛسدٚثبٖ تب پیشٚصی 

ایٗ دٚسٜ اص  ،لشٖ یبصدٞٓ پبیبٖ یبفتدس چٟبس ػبَ آخش لیبٖ ٔؼٕبسی ػّزٛ ؿذ وٝ تٟٙب ثب تىٕیُٔی بٖٞب ٚ غض٘ٛیػبص٘ذٜ ؿبُٔ ٔؼٕبسی ػبٔب٘ی

 ٍٕٞٛ٘ی سػذ وٝ٘ظش ٔی حبَ ثٝ شٞ ثٝ .ٔـخق ؿذٜ اػتٞبی ٔختّف اص صٔبٖ لجُ اص اػالْ وبسٌیشی ػشیغ ٚ فؼبَ اؿىبَ ٚ سٚؽ ٝثعشیك 

ٞب دس ػبختبسی ٚاحذ ٕٔىٗ اػت دس بقعثشای ٔخبَ  ،٘ذاٜوشدایزبد ٔیٛدؿبٖ سا ٞبی خاٌشچٝ اوخش تضئیٙبت ثخؾبدٜ ثبؿذ. ٞشٌض اتفبق ٘یفت

 .ا٘ذدس ایزبد ٍٕٞٛ٘ی ٔـخق ؿذٜ یٌٛ٘ٝ تالؿاٌشچٝ ثذٖٚ ٞیچ ،ٞبی ٘ؼُ اػجی ؿىُ ٔتغیش ثبؿٙذعبقلٛػی یب  یه عبق

ایٗ پذیذٜ دس ربی دیٍش ٔٛسد ثحج ٚ  وٝ دس ػشاػش اػالْ ٔمبسٖ ثٛد٘ذغ ثب پخؾ ٚ ا٘تـبس ٔمش٘ٔؼٕبسی والػیه ٚ ٔؼٕبسی اػالٔی 

أب ا٘تـبس  ،الػیه سخ دادٜ اػتایشاٖ دس دٚساٖ لجُ اص ٔؼٕبسی و دس چٝ ایٗ أشرب الصْ ثٝ روش اػت وٝ اٌشدس ایٗ .ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت

ٝ ثٝ كٛست ٘ؼُ اػجی ؿىُ دس اػپب٘یب ٚ ایبِت آفشیمب ٚ چٝ ثچٝ  عبقد ٚ ٕٞشاٜ ثب اػتفبدٜ رٟب٘ی اص پبیبٖ لشٖ یبصدٞٓ اتفبق افتبیغ آٖ دس ػش

ٞب دس ٔلش ٚ عٕیِٕٛساٚیذ دس ؿٕبَ آفشیمب ٚ اػپب٘یب ٚ دس اٚاخش دٚساٖ حىٛٔت فباكٛست ػبدٜ ثٛد. ایزبد ٔشحّٝ والػیه ٔمبسٖ ثب حىٛٔت 

اص  ٞب دس آ٘بتِٛیػّزٛلیبٖ ػجه والػیه سا وبُٔ وشد٘ذ ٚ خٛیـبٚ٘ذاٖ آٖ ایشاٖ ٔلش ثٛد. دس ػٛسیٝ ٚ ٞب دسیٛثیاحبٖ آٖ یؼٙی ٚ فبت ٖٛصٍ٘ی

أب ؿشایظ خبف دس آٖ  ،افغب٘ؼتبٖ اؿىبَ والػیه ػّزٛلیبٖ سا ثٝ ٞٙذ ثشد٘ذ غٛسیذٞبیرب آٚسد٘ذ. ثٝ ایٗ ، آٖ ساٞبی ثیضا٘غعشیك پیشٚصی

 .وـٛس ٔٛرت تغییشات آٖ اؿىبَ ؿذ

عٛس آصادا٘ٝ اص  ٝٞبی سػٕی ثٞب ٚ ایذٜسٚؽسغٓ اختالف ٘ظشٞبی ػمیذتی ٚ پبدؿبٞی، ػّی ،ٞبی والػیه ٚ غیشوالػیهدس ػشاػش دٚسٜ

ٞبی تضئیٙی ثب وٝ سٚؽحبِی دس ،ؼٝ یبفتػٛسیٝ دس ٔلش ٚ آ٘بتِٛی تٛػ وبسیػًٙ تضئیٙبت .یه ٔٙغمٝ اػالْ ثٝ ٔٙبعك دیٍش ٔٙتـش ؿذ٘ذ

ٞبی ٘مبؿی ؿذٜ دس ػشاػش اػالْ ایزبد ؿذ٘ذ. تجذیُ عشح تضئیٙی اص یه ٔبدٜ ثٝ ٔبدٜ دیٍش ٚ ٌبٞی اٚلبت ٔٛصائیه ٚ ثؼذٞب تضئیٙبت ثب ٔٛصائیه

                                                           
1  - Oleg Grabar 
2  - Almoravid 



ٝ ث یب رب لیػّزٛدٚسٜ دس  یػٍٙ بتٙثشای ٔخبَ لشم ٌشفتٗ اؿىبَ ٌچجشی خبسری ثشای تضئی ،ثبصٌـت ٔزذد ثٝ ٔبدٜ اَٚ ثؼیبس سایذ ثٛد

ثّىٝ اص  ،تٟٙب اص ٌچجشی ٚ ٘مؾ ٚ ٍ٘بسٞبی آرش ٘ٝ ،وبساٖػًٙ ،دس ٞٙذ تٛاٖ ثشؿٕبسد.شاوؾ سا ٔیربیی ثیٗ ٌچجشی ٚ چٛة تشاؿیذٜ ؿذٜ دس ٔ

 ٘ذ. اٌٝشفتِٟبْ ٔؼٕبسی چٛثی ٞٙذٚ ٘یض ا

حبَ ثب ؿشٚع اٚاخش لشٖ ػیضدٞٓ ٚ اٚایُ لشٖ  ٞش ثٝ والػیه ادأٝ داد.ٔؼٕبسی اػالٔی والػیه ثٝ ٕٞبٖ ؿیٜٛ ٚ ا٘تمبَ ٘ظشات دٚسٜ 

دػت آٔذٜ اص پیـٙیبٖ خٛد  ٝػٛسیٝ اؿىبَ ث ٔلش ٚ . ّٕٔٛویبٖٚرٛد آٔذ ٝیب دس ا٘ذاصٜ ػبخت ث چٟبسدٞٓ وبٞـی دس ٔمذاس تضئیٙبت ػغٛح

ٔمذاس تضئیٙبت  ،ثذٖٚ تغییش دادٖ اؿىبَ اكّی بٖایّخب٘یٖ، ثؼذ اص اٟ٘ذاْ ٔغٛال ایشاٖدس  .وبس ٌشفتٙذ ٝای ٔـبثٝ ثؿیٜٛ دس ٞب سایٛثیایؼٙی 

 آؿىبس اػت. ٖ یؼٙی تیٕٛسیب ٞبوٝ ایٗ دس ٔؼٕبسی فبتحبٖ آٖ ،ػّزٛلی سا وبٞؾ داد٘ذ

ٌؼتشدٜ ٘ظبٔیبٖ  ٞب ؿشح دادٜ ؿذٜ اػت پیـشفت ٚ تٛػؼٝ سا دس دٚساٖ تؼّظوٝ تٛػظ آفشیمبیی عٛسٕٞبٖ ،ٜ والػیهٚسدٚسٜ ثؼذ اص د

ٞبی آخشیٗ اثذاػبت دس پیـشفت .داسد دٞب ٚرٛثیٗ ایٗ ٘ظبٔیبٖ استجبط ثؼیبس ٔحذٚدی اص ٘ظشات ٚ ایذٜسػذ دس ٘ظش ٔی ثٝدٞذ. ٛؿؾ ٔیپ

 ٔغَٛ دس ػّؼّٝ ٚ 1559 ػبَ سطیٓ كفٛی دس ایشاٖ اص ،1453اص پیشٚصی لؼغٙغٙیٝ دس ػبَ ػخٕب٘ی ثؼذ  أپشاعٛسیٔؼٕبسی اػالٔی تٛػظ 

ٞبی اػالٔی لجّی فشق داس٘ذ ٚ ٞشوذاْ خٛدآٌبٞی ثب ٕٞٝ سطیٓ ی. ایٗ ػٝ أپشاعٛسایزبد ؿذ 1555ثؼذ اص ثبصٌـت ٕٞبیٖٛ دس ػبَ  ٞٙذ

تضئیٙبت ٚ ٔلبِح ٔؼٕبسی ٔٛرٛد ٚ ػجه ٚاحذ ایزبد ؿذٜ تٛػظ خٛدؿبٖ سا  ،یه اص ایٗ ػٝ أپشاعٛسی، اؿىبَ ٞش. ا٘ذخبكی سا ایزبد وشدٜ

. ٞش ػٝ أپشاعٛسی ا٘ذٜوشدپیذا ٔی ٞبی خبكی ساحُ، ساٜٞبی ػىٛ٘ت ٚ آسأٍبٞبی لذیٕی، ٔحُوٝ ثشای ٔـىالت ٔؼبرذحبِی دس ،٘ذاٝشفتپزی

 ٗ ٔزبٚستـبَ ایـح ٞش ٘ذ ثب ایٗ ٚرٛد ٔشصٞبی ٔزبٚس سا ثیٗ خٛد تمؼیٓ وشدٜ ثٛد٘ذ. ثٝاٜؿذثشای اختالف ٘ظشٞبی پبدؿبٞی اص یىذیٍش رذا ٔی

ٖ ٔشصٞبی خٛدؿبٖ ػجٛس ؿذ٘ذ. أب ٞشٌض اص ٔیبفشػتبدٜ ٔی یٞش أپشاعٛس یبالتثٝ ااػتبدوبساٖ ٍی ؿذ. ـبدالت فشٞٙـش ثٝ تجـبیی ٔٙزـرغشافی

ٞٙش ٘ذ. ٞٙٛص دس تحمیمی وٝ دس ٔٛسد اٜایشا٘ی اِٟبْ ٌشفتٝ ثٛد بٖاص كفٛیساػتی  ٝث ٖحبكُ ؿٛد وٝ ٔغٛال ٕٔىٗ اػت ایٗ ٘تیزٝ .وشد٘ذٕ٘ی

عٛس  ثٝا٘ذ وٝ ٞش وذاْ ثشدٜ وبس تیٕٛسیبٖ سا ثٝ ثٝ اسث ٌشفتٝ ؿذٜ اص اؿىبَ یبٖ ٘یضٞٙذعٛس ػبدٜ ثیبٖ ؿذٜ وٝ  ثٝ اػت، ٞب كٛست ٌشفتٝآٖ

 .ػتٔؼتمُ ٔٙتمُ ؿذٜ ا

 یٞبفؼیذاص ٞب . ایٗ ٔـىُایزبد ؿٛدٔؼٕبسی دس ػشاػش ٔٙبعك اػالٔی روش ؿذٜ دس ایٗ وتبة ؤاِی دس ٔٛسد اسصیبثی ٕٔىٗ اػت ػ

  ٌٛ٘ٝ اثذاػبت ٔؼٕبسی ربِجی كٛست ٍ٘شفت. رب ٞیچاػت. دس آٖ 1511ثؼذ اص ػبَ  شاوؾٚ ٔ 1228ٚ ثخـی اص اِزضایش ثؼذ اص ػبَ  تٛ٘غ

ٔٛری اص  یی یبوٝ تمّیذ اص اؿىبَ اسٚپبتب ایٗ لبٞشٜ، یٝٔب٘ٙذ ٘تبیزی دس ّٕٔٛو ،ٞبی ٌزؿتٝ ثب ٘تبیذ ٔىب٘یىی ٚ پیؾ پب افتبدٜ تىشاس ؿذ٘ذؿیٜٛ

   تضئیٙبت لذیٕی یب حتی دس ایزبد تضئیٙبت رذیذ دس ٌشدا٘یدس ٔٛسد ثبص احش حبضش،ٞب كٛست ٌشفت. ٞبی تشنپیشٚصی اص تمّیذ ػخٕب٘ی ثؼذ

 ایٗ وتبة اػت. ٜخبسد اص ٔحذٚد اػت وٝ ثیبٖ وبُٔ آٖ ٞبی اِٚیٝ دس ػشاػش ایٗ ٔٙبعك ٚ دس ػشاػش اػالْ كٛست ٌشفتٝؿیٜٛ
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