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تق منکر  دیویآیضش آن ل ر ی سد قب پژ هشکدهی منآل   ف امنکح ذبمتکن
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پدیدهیلمندیدیتددر  
ایران آهییدههن
ال ام فتی

 مقدمه یبیان مس له

آل تددر همیپرن لمنهوناهبمکمه تددر  آیوانلهض
کمنن ب ن  یشو دب شو آیک آ یدطنیا ن همبمکمهه 

انا رمی دنه پرشنحس آ هن ی،لولهد یآتسدهممیآیسه مای

نشههدآیسهه مای وآتهه شههده آ لههویای ههن هههم م من ههدکهه 

ی نبه کهمه نشهدتددره  آحه آی آ رهد هدشیانلها 

ه ییه همیشه آی تدیهدیبههنآیبرده هم ،ههد مج  نآیبه آ 

تهم یشد.ب آیضلنلرکحنآییهدآ س هم تددرهسی۱لغرهرنلهم سمن

لههمنهوناشمهبزناآ ههد.انآیههضایههدشمهشاسهه  یشههوا وح رهه 

لییتددر  ب مبمنلیش آنلییتددر نآانپیاآشه ،به 

آیس مایب آ دآ ه کرار  رن یکمنبنس یاآنا.بممبونآحهنآا

طونیک آ سامن ین اب لدنین هتددره آ شن هههمیلهیی

آ اه ۰۸لمن ی بدهدآ  ه،آتسدهم  هشمنک ان هرن یکهمن

توآهب شن ههمیلییبمت یس فشوا.

کمه  ییمبد.آ طنیای نلن می  ب مبمنلیاآنآییهمکمه 

ان مههمیش شس لددآاآ دکیآ آحنآاب لیرضکهونه  پهرنی

ییمبیهد یههنآلههمندیدآهبه طههونح آییههدهبههنآیله رضه ییه همی


ینلرد د،آ مانتهمهکیو یپرشنح ههمیحیهم نی بهدآشهسی

دشی واب پ آ دآ  سکی یشو د.ان مبفطنحدآنآهایدشمه

بممثشدهلمآحنآالم همیبر لنیمدنکییهد  هن  هههمان

همیتدیدینآ

و بریم بنآیضبم ن دلمندیدیتددر حن

لیرضبمتلنیآلامتآحسد،ان سر انتم تممنآحهنآابر لهنی

ب آن غمه ی نا ،یهنآآحهنآا هنضآ هن ی هدشیلهمن لنیان

یلوآ یدلیرضپرنینآل نب  دمیید.آ طهنیای هنآ  هتمیهی


مین بمش شس مه وااآن د،ان سر ه لوآ همییبر لهنیبهنآی

ک ل نیبمتلدم یکهشونهمیا رهما نهیبهمن نیبهمتنآپهش لهن

لم همیطوت یلنکمن حدمنره اآشهس  بهملوته به ل همن  

ش آشههس  یههمانتههم شهه آنآ  ههههنسید،طبردسههمتلدههدآاآحههنآا

همنجهمیبر لنفنحر هم  رم همی هس اهینآبهنآیتم ده 


یمالنی نب ب ش شس ب  نت پرنی ینلید.انلا تهم ی

هرم یکیید.آنبس انآیضایدشمهل کرد یشواک بمیدلم شمنیبم

بددآ کمه  ر آه ن   رن آتسدم  ده م هدهکواکهمهلهم

شنآیذتدیدانهد یلاوششه ی،لم م ی آتسدممیحنآه 

لیرضب نشنمنی ،ر آهبمن نیکفن ب کمه ش آش .ان سر 

یدلب وم هدکمنآه.)۱،۱۸۱۱

لددآاآحنآالمنهوناهیتوآ هون به آحه آی ش آشه  انتهم 

انتم تممنآینآهان نت یش آنلم سمنلییینآنشنحس 

تممنتددر بنرمنیآ کشونهمن ب لمنهوناشینحس  آ سامن

آلههه  آ ساهههمن هههین اان یهههدیضاهههه یبدهههد،پدیهههدهی

ین المینکشونهم ر ان ییدهآیضپدیدهنآل نب  دمیید.

ان وناپرم دهمیآیسه مای آتسدهممیلهمنهوناشیتددره ا 
ایدشمه ساهم ج تهوااآنا.آ ایهدشمهبدبریم ه که بهنآیهضبهم ن

ال ام فتی میقق وهشک ه

لههمنهوناشیتددر ه نآل نب ه  دمیههد.

میههن یشههم

همی

لمنهوناشیتددر آینآهبمتهمه بن ی یهمطق یسههکبهنآی

ی امار کستن .
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شمهیآ  مدر آینآهانلا برضآند ی یملکبهواه بهنآی
بن م نی یانتو هیلمنهوناشیتددر  ارد من نیب  ان
ینلد.


پ شکی انشآل .لهمندیدیبیهمبه لدنیهملهم مهبهدآشه 

تهم یمبونآ  ن ۴۸یم۴۰لمن یآل .

ب .سففات ندی ع عیففت:آی هضلدنی همآ ایههدشمهتددر شیمل هی

آی هضل ر هقلههدیاآنال همپ ه آ آنآ ه یلدههمنیم  اههمهر ب ه 

اههنشآلهه  مبههمنجآلهه آ آحهه آی  ههنب لههمندیدآهان

میههن ین ههدلههمنهوناشیآیههنآه تهههمه بن ههیآ  یمطههق

تددر  ب برهم یای هن،مبهمنجآله آ کهمه  هنب آحهنآا

یسهکپناآ س  ن دلمنهوناشیآیهنآهنآآ ش شهس لهم یوهبه 

۱۱-۸لههمن  آحه آی  ههنب آحههنآا۴۸یهم۴۰لههم  بههمتلن 

ههمی

اهو یبهنآی هشمهاآاهلغرهرنآجلو یهولهییللهم سمنلهیی)

ل وین شرده لز لمنهوناشیتددر آیهنآهنآبهمن

لكیركی  ییدهپژ هیپر بریی ل رف دمید.

و
ن

تددر ب لد لیرضبمتلنآل  آ ساهمن هین اکه  ه لنیهض
پدیدهیتددرسیتهمهانینهبرن  یک ب بددبمشد.


تحقیق

هههن یههدکهه  لههسم ی م ههیبههنآیپههرنی تههوا ههدآناآ ههم

ل رقآیضپژ ه اننآلسمیالسرمبیب آهدآی هشم ف

ل رههههف م ویهههه  ۱ن

هههههمیلکیرکههههی تددر شههههیم سی 

ییدهپژ هیآل .ان نت ی هن اآاههمی وتهواان ریه ی

تددرهه لتم ههفآ  سههمینلنشههدمنیهمیآیههنآه بن ناهههمی
لم مه ف)بننلی،لو رم ل رفشهد د.انآاآ ه تددره 

آینآهلملهم ۱۱۷۸بهمآلهساماهآ ن لنکرهبیپر برهییشهد.

متک انآه بن م نی آه ددوتدان امندهمجتددرهسیآیهنآه،

تددر لمندیدنآتددره انلهیرض۴۰لهم  بر لهنان اهن
شنحس آ د.
بنآیلدررهض هر آهتوآ هیتددره ،کمنشیملهمهتددر ههمنآآ 
انلنکرکلییب ل الس ل نر  یکیید

الس آ نآتددر همیاآنآیلم

لییتوآه ی م یدک ان

 هس مهدم یدبهمن نی

ه نب آحنآاکدسنآ پم اهلمن تدآیف۱۸ان دکفتددره 

بمتلنآ لا تم شریی۱٫۴حن هدللهیمنیوبهنرمن و بریم ه )،

نآلشکرف یاههد.کهشونهمییکه اآنآیبهمن نیبهمتلنیههنسید

بمن نیلا تم شریی۱٫۱۱حن د،بهمن نی۱٫۰حن هدللهیمنیو

مدو متانآیضشن هینآناآن د.

۱٫۱حن دللیمنیو سدف)آلساماهشد.
بنرمنبدبریم ) بمن نی 

الههس ا منآتددر هههمییلههشکرف یاهیههدکهه اآنآیلههم

بنآیلد یضحنمر همی ن   رنآ حن آح آی  سولذآ رهد

لمنهوناهآیهنسید.انآیضتوآ وبمن نیمدو متانلا پمیریی


دشیآ آن ویلم مه فبهنهشنحس شهد.بهملوته به آیهضکه 

ینآناآنالکدهسنآ لها تم هشریی) ان مبهفآحهنآاتم ده آ 

مننلدی همتنجبرضآند هیانآیهنآه وتهوا رهن  بیهمبه 

آ رهد ههدشیبهمتلنیبن ههوناآنههنسید .ههنب آحهنآا۴۸لههم  

من رننلدیب  ان ینلدلددآا آناشدشمه  من شدشمهآ 

بمتلنانآیضتددر هم ددوتدآ ۱۱ان دکفل م  یکیهد،ان

کشونبمه بنآبنبمشید،حن شد همتنجبرضآند هیآ هن دیهی

تمنیک آیض هنب انتددر ههمیالهس یآ تهد ا۱ان هد

اآنآیبنتددر کهف هشون دآن هدبیهمبهنآیهض همن  ههمتنج

آل .

بنآیآیض یاونآ  همنلیمنیوبمحن



الس لومتددر همییهنسیدک آ ن همنلنکرهکلهییانتهم 

منتی انحن شد.

ش نآ توآ یتددر به لهمنهوناشیتددره ههنسیدل

تعه ف ع عیت سات ند ا سات و ه

هم ی،

حس ی  ونآن هی.)۰۸،۱۷۱۰

لههمندیدینآ یلههوآهب ه آشههکم  هس اههیلدنیههم دههوا.بن ههی

ان امندمجتددر شیم سی،لمندیدیتددر ب آیهض دیمله 

لهیی

ک  نب آحنآالمنهوناهب کفتددر انتم آح آی بمشد.به 

بن یتوآ و لمنهوناهشدهتددره  ههمبهممیهوآه مکهنسنی

مبمنجایرقلن،تددر ن ب لویلمندیدی،تددرهسیآله که 

شدهتددر یماکناهآ د.

بر هض۳ل هم۱۱ان هد هتددر ه نآشن ههههمیلههیی۴۰لههمن  

انآیی ملمندیدیب شنش ینلدنیم یشوا

بر لنلشکرفاهید.آیض نب انتم ده یلهمندیدبرهض۱۱لهم

تم د شیملمههدنوهپسنلوه،بملوت ب لغررنآجلهم

شتففف -سففات ندی فففه :آی هضایههدشمهآ  ا هنحههنای بهدآشههسی 
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۱۸ان هد انتم د ه یلههمنهوناه۱۸ان هد بر ل هنآل ه .
ل نک شنت -ن

)۴۷،۱۸۸۱

.)۱۸۱۱

لومر آییک هنشهمه هر آه هن   هرنبه تهدآیف هوابنلهد 

ورد سات ندی ع عیت ش هشن شز ارشاه تا شمهوز

ر آه وآنرده کمه یمبد،تددر لمندیدآهآح آی  ییمبد.

امندمج شمه یاهدک تددر آیهنآه هر هد هممبهمتددره 

سات ندی ع عیت

تهمهن ب لویلمندیدی ین ا .ینآآینآه نآتفآ نر یشه آن

ع ان

تددرههسینآپههش لههنش آشههس آلهه  .ههمن آنیههممتم ههفآ 

بننلیهمیتددرسیلم مه ف س د شمه یاهدکه تددره 

تهمهن ب لمندیدی ین ا آیضن دان ییهدهلهنیولنآ یبهف

وآهدبوا .نب تددر لمندیدتهمهل۴۰لمن  بر لهن)ان
لم ،۱۸۱۸بنآبن۱٫۷ان دبوا.بمحن  بمجبمن نیان دآن
کیو ی وا ،سولذانلهم ۱۸۰۸آیهض هدآنبره آ ا بنآبهن
وآهدشد،یدییب  دآن۱۱٫۴ان د وآهدنلرد.
لمنهوناشیتددر ید اهوم منیآله که نیهش انکمهه 
نسدنبمن نیاآشس  آحه آی آ رهد هدشیان ه ه کدهسنی
اآنا.آیهض اهههومبهما مم هف ههشه  یشههوا،ان ه ه یآ 
رم ه یلههیی  ۷رههم رضلههیی۱شههم

همیشویههملنیآ  ن ا

تددر ب  لسم لمنهوناشیهنسیدل

م ی،حس ی  ونآن هی،

.)۰۸ ۱۷۱۰بههنآیان بهههسنآی هض ومههو بمی هدشا ه انلههم 
 ،۱۸۱۸رم یلییتددر تههمه۷۸٫۱لهم بهوا پر بریهی
یشواانلم ۱۸۰۸به ۷۴٫۱لهم  انلهم ۱۱۸۸به ۱۱٫۱

لههم بنلههد.آی هضشههم

بههنآیکههشونهمیلولههد یمحس انلههم 

۱۸۱۸بنآبن۱۱لم  بنآیکشونهمیلولهد  رمحسه بنآبهن۱۸٫۷
لم بواهآل .
انلم  ،۱۸۱۸نب تددر ۴۰لم  بر لهنانکهشونهمی
پرشنحس ۱۳٫۴ان د بنآیلمینکشونهم۴٫۷ان دبن ناشهده
آل .پر بریی یشواانلم ۱۰٫۴،۱۸۰۸ان هدآ تددره 
تهههمه۴۰لههمن  بر لههنبمشههید،انتههمنیکهه آیههض ههنب ان

کشونهمیلولد یمحس ۷۷٫۱ان د انکشونهمیانتم لولهد 
۱۱٫۰ان د انکشونهمییک تدآیفلولد یمحس ینآاآن د۱٫۰
ان دبمشد.
کس یتمنکلوت آیضک بنآلم پر برییلم مه هف س هد
انلم ۱۸۰۸له تددر ۴۸لمن  بر لهن۱۱کهشونتههمه
میوآهلمنهوناهلنیض

بر لنآ لهدی وآهدشدک آکیوهژآپضب 
کشوناآنا.انلم ،۱۸۱۸له تددر ۴۸لمن  برشسنکشون
ژآپ هضبنآب هن۷۱٫۷ان ههدبههن نا یشههوا.للههم مه هف س ههد،

لنشدمنیهمیمدو هی اهو   هنکض هشمه یاههدکه لدهدآا

تددر لمندیدآینآهانطیاه همیآ رنانتهم آحه آی بهواه
آل .
تد ۱شویمی هآله که  هنب تددره لهمندیدکهشونطهی
لههم همی۱۷۷۰ل هم۱۷۳۰آ  هی هنیکیوآ ههسیبن ههوناآن بههواه
آل ه .تددر ه لههمندیدکههشونپ ه آ کههمه انط هیلههم همی
۱۷۱۰لههم۱۷۴۰آ لههم ۱۷۳۰بهه بدههدآحهه آی یمحهه .آیههض
مدر ب انرفآمدهم لرمله همی هس همتددرهسی حهنآ  
شرکهمانآح آی  یمکمه  وآنردانآ نآمدم لرمله همی

هس متددرسیبوا.ب شو آیکه بهمکهمه لهه کواکهمهلهه 
لمندیدآهآح آی یمحس آل .ب آیضلنلرکلددآاتددر لمندید
آیههنآهللههیرض۴۸لههم  بر لههن)آ  ۱٬۱۳۷٬۴۳۱اهنانلههم 

،۱۷۷۰ب ه  ۳٬۱۱۱٬۸۱۱ا هنانلههم ۱۷۱۰نلههرد.ب ه مبمنل هی
ای نتددر لمندید۴۸لمن  بر لنانطی ر ینهآ رن هونا
ب هث۴٫۷بنآب هنشههد،ب ه هدر هضلنلر هکانهدر هضا نهی م هی
تددر ۴۰لمن  بر لن۴٫۱بنآبنشدانتمنیک تددر کهف
کشونانطیهدرضا نه۱٫۱بنآبنشهد.بهدیهیآله که آ تد ه 
موآ ف ر نانآح آی تددر لهمندیدکهشونانلهم همیآ رهن
آح آی آ رد دشی کمه لا بمن نیبواهآل .
شکف ۱نب تددر ۴۰ ۴۸لمن  بر لنتهمه آینآهنآ
انلم همی۱۱۰۸لم ۱۸۱۸رالایللم همی۱۷۱۱لهم۱۷۱۱

ه نیشدنی)بمیکدی ن مین  ی دمید.بهنآلهم آیهضشهکف
یلوآهشاه انهاسهمالهم ش شهس ،آیهنآهان میهن بهملها 

تهم یآ  انلهمندیدیتددره انلها بهنرمنپهمیرضلنییهنآن
شنحس آل  .ینآانطیآیضلم همآیهنآهاآنآیتددره توآ هی
بواهآل .انلم  ۱۸۱۸نب تددر ۴۰لهم  بر لهنان
لهها تهههم یتههد ا۱٫۷ان هد  ههنب تددر ه ۴۸لههم  
بر لنبنآبن۱٫۰۷ان دبهن ناشهدهآله .انهدرهضلهم لهه 
تددر ۴۰لمن  بر لن ۴۸لمن  بر لهنآیهنآهبه لنلرهک

گزارش لیلیل ا ارشت

۹۹

5

بنآبن۱۸٫۷ ۴٫۴ان دبن ناشدهآل  .یم نه انآیهضشهکف

لمندیدبر آ ۰بنآبنشهد،نرکهضانآیهنآهشهدج هبر لهنآ 

بیمیلیی۴۰لمن ینآ د انینآنشرنا التا  یشواک ان

لهها تهههم یلبره آ ۴بنآبههن)بههوا.بههدیهیآله که آیهضآ هن

آ آیفا نهی ونابننلیان هدلهمندیدآهآیهنآهآ هدکیبره آ 

سر یکمه  ن   رنبواک  ی نشدلمآ رد دشیانبهد 

نب تهم یبواه ب لدنینبمش ش  مهشکمیبرهشسنشهده

لوندآ تد ا۷۳٫۰لهم انلهم ۱۷۷۰به ۳۱٫۱لهم انلهم 

انآ آ هنا نهشههکمین ب ه کههمه آل ه .ب ه  ا هن ینلههد،

۱۷۱۰ل نکه  همنآیهنآه)بنلهد.ههن یهدکه بهه مدههدهآیآ 

ن دهمیبمن نییدییآح آی  ب  یژهکمه شهدید هانآیهض

آح آی آ رد دشی نبواب کمه  ن   رنکواکهمهبهواآ هم

لغررنآجبنرمن ر نبواهآ د.

السم ناهمیپ شکی،بهدآشهسی آحه آی لها اآ ه   شمههی

بم تواآیضانکفتهمهبرضلهم همی۱۸۱۸ ۱۱۰۸تددره 

مدو هی ههنب ب ه  ههنم فبهدآشههسی ی هنش هدل هم ههن   ر هن

عدول  -۱تددر کف،تددر لمندید ،نب تددر لمندید۱۷۷۰لم۱۷۱۰
شهح

کل ع عیت

ع عیت  6۶سال

رسبت ع عیت 6۶

و بی ته

سال و بی ته به کل

یبه رفه

ع عیت

یبه رفه

ع عیت  65سال و

رسبت ع عیت  65سال و

بی ته یبه رفه

بی ته به کل ع عیت

۱۷۷۰

۱۴٬۱۱۳٬۴۱۱

۱٬۱۳۷٬۴۳۱

۴٫۱

۳۴٬۱۸۸۳

۱٫۸

۱۷۱۰

۱۱٬۴۱۱٬۱۱۴

۱٬۰۱۳٬۱۰۱

۴٫۱

۱۳۴٬۷۴۱

۱٫۸

۱۷۰۰

۷۷٬۳۸۴٬۳۱۱

۱٬۳۳۱٬۴۱۱

۰٫۷

۱٬۱۴۴٬۱۳۸

۷٫۰

۱۷۴۰

۱۱٬۱۱۸٬۱۳۴

۱٬۴۴۴٬۷۰۸

۰٫۱

۱٬۰۸۱٬۳۱۴

۷٫۱

۱۷۳۰

۴۸٬۸۱۷٬۱۷۱

۷٬۱۳۴٬۱۱۳

۴٫۴

۱٬۰۱۰٬۱۴۱

۱٫۱

۱۷۴۰

۳۸٬۱۱۰٬۳۴۱

۰٬۱۱۱٬۸۷۴

۳٫۷

۷٬۴۰۴٬۰۱۱

۰٫۱

۱۷۱۸

۳۰٬۱۱۱٬۴۴۱

۴٬۱۰۱٬۴۳۴

۴٫۱

۱٬۱۱۴٬۳۴۱

۰٫۳

۱۷۱۰

۳۱٬۱۱۴٬۱۳۸

۳٬۱۱۱٬۸۱۱

۱٫۷

۱٬۴۳۱٬۰۱۴

۴٫۱

*تددرسیک لض همب  ونج م شه یمآفهمن شدهبواهنآشم ف دیشوا.
مأخر :نک  م نآینآه

شرل– ۱

6

گزارش لیلیل ا

۱۱۰۸لم۱۸۱۸

ی
ها نلم هم 
ه آینآ 
۴۰لمن  بر ل نتهم 
مین  نب تددر   ۴۸
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ف ون ۱۸۱۸/۸۷/۰
ه 
مأخر :لمی لم م 

ب نشههنمته ههر کههمه یمبههد.آ نهم ناهههمیکههمه  ههن   ر هن

لدآ مطوت ی هآل ک بممث یشواک له تددر لیرضک 

ب نشههنمته،آح ه آی تددر ه لههمندیدآل ه .ب هنآلههم بههن نا

لض لم  تهوآهکهمه یمبهد .امندهمجآ هممشهدهان هونا

لهههم مه هههفل)۱۸۱۱انلههها تههههم یانحم ههه لهههم همی

ن دبمن نیانکشونبرم نآیضآل ک بمن نیکفانکهشونآ 

۱۱۰۸-۱۱۰۰حههنایکهه بهه لههض۴۸لههمن ی ینلههردآ ساههمن

لم همی۱۷۴۱ب بددشهن به کهمه  دهواه آ آ آ هناهه 

ینحهههه ۱۱لههههم ای ههههنمدههههنکیههههد،انحم هههه لههههم همی


۱۷۴۸لنم  شد رنیب  واشنحه لمبملیشهوآ ی،۱۷۴۸

۱۸۱۰-۱۸۱۸بههنآیهدرهضلهضآیهضآ ساههمنبه تههد ا۱۱لههم 

.)۱۷۴۱بهههن بیهههمیاآاهههههمی»بننلهههی یژشیههههمیبهدآشهههسی-

آح آی یمح .ب هدرضلنلرکانحم

۰

لم همی۱۱۰۸-۱۱۰۰

تددرسیآینآه«  ،ر آهبمن نیکفانلم ۱۷۳۱به تهد ا۱٫۱

انآینآهحنایک ب لض۴۸لمن ی ینلردآ ساهمن ینحه ۱۱

حن دکمه یمح  بنرمنیآ  هماشههنیکهشون هر بهمن نی

لههم ای ههنمدههنکیههد،بههنآیهدرههضلههضانحم هه لههم همی

پمیرضلنآ تدتم شریینآل نب  دوا دلمبملیشهوآ ی ۱۸۸۱


۱۸۱۸-۱۸۱۰آیضآ سامنب بر آ ۱۴لم آح آی یمح .

.)۱۸۸۱بنآلم  سمینلنشهدمنیهمی۱۷۱۰ ۱۷۱۸،۱۷۴۰

رنا یای نانپدیدهیلمندیدیتددر کمه  ر آهبمن نی 

10

65+

60+

9/3

ههر آهبههمن نیکههفآیههنآهبهه لنلرههکتههد ا۱٫۱۱ ۳۱٫۰،۱٫۱
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 نب تددر لمندی دآینآه۱۷۷۰-۱۷۱۰شرل  ۲

عدول–۲تددر   نب تینیتددر ۴۰ ۴۸لم  بر لنکشونانلم همیلنشدمنی

تددر +۴۰

تددر +۴۸

لم
۱۷۷۰

۱۸۴٫۱

۱۱۸٫۱

۱۷۱۰

۱۱۷٫۳

۱۱۸٫۱

۱۷۰۰

۱۱۱٫۱

۱۸۱٫۴

۱۷۴۰

۱۸۰٫۱

۱۱۱٫۷

۱۷۳۰

۱۱۱٫۷

۱۱۴٫۱

۱۷۴۰

۱۱۱٫۴

۱۸۳٫۴

۱۷۱۸

۱۱٫۱

۱۴٫۱

۱۷۱۰

۱۳٫۱

۱۳٫۴

 نک  منآینآه

گزارش لیلیل ا ارشت

۹۹
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ملب شد.ب آیضلنلرکآ اه ۱۷۴۸ب بددبهمن نیآیهنآهان
لا ل نیبمتپمیرضلدبر شده بهنآلهم لئهونیشه آنتددرسهی
آ سامن دین اانلم همی لیلغررنآج یماینآل نب  دمیدکه 
آ پرم دهمی هآح آی  نب لمندیدیتددر اناه همی لهی
وآهدبوا.

ل

رالج لوآا و ی ح ن  ی ن کهمنکنای هنم فای هنی

بن مهلمندیدل درف وآهد دوالتنریی)۱۱۳ ۱۷۱۱،

پی بینی ع عیت سات ند
سههمینپر برههییتددرهه  ههشمهاآاتددرهه لههمندیدآ تههد ا

بملوت ب  ن انلدنیملمندیدیتددر   ملبمجتد ۱

 ۱٫۱ر روه انب تد ا ۱۱ر روه ان وآهدنلرد.ب مبمنلیبم

دهآل  یلوآه یرض سر شرنیکناکه  یم نه تددره ۴۰

ههنلههیمنیویتددرههسیآ ساههمن ههین اآیههنآهان ییههدهبهمپدیههدهی

لم  بر لننآب میوآهتددر لمندیدان انب رنی انآیهنآه

لمندیدیتددر ن ب ن شوا لام جهنلیمنیوان هدآنلهه 

لههمندیدیتددرهه هیههو  ههم  ههشده،انلههم  ،۱۷۱۰ههنب 

تددر لمندید وآهدبوا.لمنهوناشیتددر آینآهاناه همی

تددر لمندیدل۴۰لمن  بر لن)۴٫۱ان دبواهآل .

لیپدیدهآیآتسیم  مپ ینآل لشکف.)۷آیض مدر به انرهف

بننلی نب تینیتددر ۴۰لمن  بر لنآینآهانطی۷۰

تهوون سونهدیضاهه ی۱۷۴۸آله که به  م یهد وتهیبهنن ی

لم آ رنتمکیآ  هآل که تددره لهمندیدآیهنآهبه لهد 

لم سدمهلییتددر آینآهانتم تنک هنسید اناه همی

م شدهپر  ین ا.ب شو آیک آیض نب آ لم ۱۷۱۸به 

لیب لیرض۴۰لم  برشسن ینلید .هنفبه ن اهه ۱۷۴۸

بددآ  ن ۱۸۸لی یمحس آل .ب مبمنلیلددآا مهلمندیدآ 

ان م  ن اب تددر ،ل مممبنآی د مج کمتهمیبهدآشسی

ناآهلمندیدپرشیشنحس آل  .م شهدهلهمندیدیتددره آ 

 ههه نحیا نآهبهههمناآنی،ه ییهههه همیلونهههد هههو آا لههههمین

آیضترثآهدر اآناک آکدن مهلمندید وی لنپنل بواه 

رم یدیهمیشن هلییکواکمه ارن آکنریملروه،پوشم ،شرن

ب تدمی همیآتسدممی آیس مایبر لنی رم اآن د.آ  هتم

شد ...نآب شدجآح آی اآا د.لهز بهم ن ابه  دنله 

ک آ کمهآشسغم  مهانبه نلدیکدسنآل ،لهم همیکهمن

لتددر ت مآنسد ر ) و ب نشهیان به  هممان اهوابهنسمه

حدمنر  هههمکولهمهلن ان دشهمهک لهنآله  .همههدنیرهض

م  دواه حشمنآیضتددر  مدمبن م ه نی ی و شهییب هی

ان دکمحیآ  فبم شنس ییهم همنجههمیشغ یشهمهبهنآی

بممث یدشراس شده دآن شد ب آیضلنلرکشو ب نشیبن

تدمی آ  هواانلهیرضلهمنهوناشی دآن هد.آیهض آیدر ههمان

امم و شی  هد مج و شهیکهشون آنا دهوا.آیهضشهن هآ 

کیهههمن هههنم فای هههنی هههوهلام جههههمیتیهههنرسیان ریههه ی

تددر هی م یک انلض ن ابه اآ هش مهیهنآنشنحه ،حهشمن

ان د

شرل-3پر برییله تددر ۴۰لم  بر لنآینآهآ لم ۱۷۱۰لم۱۱۷۸

8
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عدول -3پر برییکفتددر  ان دتددر ۴۰لمن  بر لنبمحن آ ل۱٫۴حن د) ۱۱۷۸-۱۷۱۰
ان دتددر ۴۰لمن  بر لن

نب تینی

لم همیپر بریی

کفتددر

۱۷۱۰

۴۸٬۸۷۴٬۱۴۳

۴٫۸۱

۱۳٫۴

۱۱۸۸

۴۰٬۱۰۱٬۷۷۸

۴٫۴۴

۱۱٫۱

۱۱۸۰

۴۱٬۱۱۱٬۱۱۱

۳٫۴۷

۴۱٫۱

۱۱۱۸

۱۱٬۱۳۱٬۸۸۷

۱٫۸۱

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۴٬۱۰۴٬۴۳۴

۱۸٫۴۱

۴۴٫۳

۱۱۱۸

۱۸۷٬۰۴۰٬۳۴۱

۱۱٫۸۴

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۸۴٬۱۱۴٬۱۱۸

۱۱٫۱۱

۴۴٫۰

۱۱۷۸

۱۱۱٬۱۳۰٬۱۰۴

۱۴٫۴۴

۴۳٫۳

عدول -4پر برییکفتددر  ان دتددر ۴۰لمن  بر لنبمحن ا مل۱٫۱۱حن د) ۱۱۷۸-۱۷۱۰
ان دتددر ۴۰لمن  بر لن

نب تینی

لم همیپر بریی

کفتددر

۱۷۱۰

۴۸٬۸۷۴٬۱۴۳

۴٫۸۱

۱۳٫۴

۱۱۸۸

۴۱٬۱۳۱٬۸۰۱

۴٫۴۱

۱۱٫۱

۱۱۸۰

۴۱٬۱۷۴٬۱۱۱

۳٫۱۸

۴۱٫۱

۱۱۱۸

۱۱٬۴۱۱٬۷۴۸

۱٫۱۴

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۴٬۸۸۱٬۸۸۱

۱۸٫۱۷

۴۴٫۳

۱۱۱۸

۱۱٬۸۱۷٬۴۱۷

۱۱٫۴۱

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۸۱٬۳۴۱٬۱۳۱

۱۰٫۱۸

۴۴٫۰

۱۱۷۸

۱۸۱٬۸۱۳٬۰۴۴

۱۴٫۱۰

۴۳٫۳

عدول -5پر برییکفتددر  ان دتددر ۴۰لمن  بر لنبمحن لومل۱٫۰حن د) ۱۱۷۸-۱۷۱۰
ان دتددر ۴۰لمن  بر لن

نب تینی

لم همیپر بریی

کفتددر

۱۷۱۰

۴۸٬۸۷۴٬۱۴۳

۴٫۸۱

۱۳٫۴

۱۱۸۸

۴۱٬۳۴۰٬۷۱۱

۴٫۳۱

۱۱٫۱

۱۱۸۰

۴۴٬۰۱۱٬۸۱۱

۳٫۱۴

۴۱٫۱

۱۱۱۸

۱۱٬۱۱۱٬۷۸۱

۱٫۱۷

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۷٬۸۸۷٬۸۱۱

۱۱٫۱۴

۴۴٫۳

۱۱۱۸

۱۱٬۱۱۴٬۸۰۸

۱۷٫۱۰

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۰٬۷۸۱٬۱۱۴

۱۴٫۱۷

۴۴٫۰

۱۱۷۸

۱۰٬۷۱۳٬۴۱۴

۱۱٫۱۱

۴۳٫۳

گزارش لیلیل ا ارشت
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عدول -6پر برییکفتددر  ان دتددر ۴۰لمن  بر لنبمحن  همنمل۱٫۱حن د) ۱۱۷۸-۱۷۱۰
سالهای پی بینی

کل ع عیت

صد ع عیت  65ساته و بی ته

رسبت عنسی

۱۷۱۰

۴۸٬۸۷۴٬۱۴۳

۴٫۸۱

۱۳٫۴

۱۱۸۸

۴۱٬۱۱۱٬۱۱۷

۴٫۳۸

۱۱٫۱

۱۱۸۰

۴۱٬۸۱۱٬۱۸۴

۳٫۱۱

۴۱٫۱

۱۱۱۸

۱۱٬۷۷۴٬۱۸۴

۱٫۷۸

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۰٬۱۸۷٬۱۴۰

۱۱٫۸۱

۴۴٫۳

۱۱۱۸

۱۳٬۰۱۸٬۴۱۴

۱۱٫۴۱

۴۴٫۴

۱۱۱۰

۱۱٬۳۴۴٬۱۴۴

۱۰٫۱۸

۴۴٫۰

۱۱۷۸

۱۸۱٬۷۱۱٬۷۱۸

۱۴٫۳۷

۴۳٫۳

عدول  -7پر بریی نب  آبنس یکفتددر  لمندیدآهانلم همی ونا انلحن آ ۱٫۴،حن د)
سالهای

ع عیت ۱4-۶

پی بینی

ساته

ع عیت فعال شز
رظه شصادا ی
ی 64-۱5سال

ع عیت  65ساته و
بی ته

رسبت وشبساگی کل
ع عیت
یبا ترفل

رسبت وشبساگی سات ندشن
ی 65ساته و بی ته

۱395

۱۱٬۷۸۱٬۰۴۱

۰۰٬۴۴۱٬۸۴۳

۱٬۴۳۱٬۰۱۴

۱۷٫۷

۴٫۳

۱4۶۶

۱۱٬۸۴۷٬۱۴۰

۰۴٬۷۱۸٬۱۴۸

۰٬۴۴۰٬۱۴۰

۱۰٫۴

۱٫۳

۱4۶5

۱۱٬۱۱۴٬۱۸۳

۴۸٬۱۱۴٬۴۴۱

۳٬۸۱۳٬۰۰۱

۱۳٫۰

۱۱٫۴

۱4۱۶

۱۱٬۱۰۴٬۱۰۱

۴۷٬۱۱۱٬۱۱۳

۴٬۰۱۱٬۴۸۱

۱۳٫۴

۱۷٫۱

۱4۱5

۱۱٬۱۱۴٬۰۱۱

۴۴٬۷۱۳٬۸۳۱

۱۸٬۱۱۰٬۱۰۴

۱۱٫۱

۱۰٫۴

۱4۲۶

۱۷٬۸۱۳٬۱۷۴

۴۳٬۱۰۱٬۴۷۴

۱۱٬۰۱۱٬۱۴۴

۰۱٫۱

۱۴٫۱

۱4۲5

۱۱٬۴۱۱٬۳۱۱

۴۴٬۱۷۳٬۸۱۱

۱۰٬۷۴۴٬۰۱۱

۰۴٫۳

۱۱٫۴

۱43۶

۱۴٬۸۳۱٬۳۱۸

۴۳٬۱۱۴٬۱۳۷

۱۴٬۱۴۳٬۱۱۰

۴۴٫۴

۱۴٫۱

عدول  -8پر بریی نب  آبنس یکفتددر  لمندیدآهانلم همی ونا انلحن ا م۱٫۱۱،حن د)
سالهای

ع عیت ۱4-۶

پی بینی

ساته

ع عیت فعال شز
رظه شصادا ی
ی 64-۱5سال

ع عیت  65ساته و

بی ته

رسبت وشبساگی کل
ع عیت
یبا ترفل

رسبت وشبساگی سات ندشن

ی 65ساته و بی ته

۱395

۱۱٬۷۸۱٬۰۴۱

۰۰٬۴۴۱٬۸۴۳

۱٬۴۳۱٬۰۱۴

۱۷٫۷

۴٫۳

۱4۶۶

۱۸٬۴۱۳٬۴۴۴

۰۴٬۷۱۸٬۱۴۸

۰٬۴۴۰٬۱۴۰

۱۰٫۰

۱٫۳

۱4۶5

۱۱٬۱۱۱٬۸۱۳

۴۸٬۱۱۴٬۴۴۱

۳٬۸۱۳٬۰۰۱

۱۴٫۷

۱۱٫۴

۱4۱۶

۱۸٬۷۸۳٬۴۱۸

۴۷٬۱۱۱٬۱۱۴

۴٬۰۱۱٬۴۸۱

۱۰٫۱

۱۷٫۱

۱4۱5

۱۱٬۷۰۱٬۱۱۷

۴۴٬۱۴۱٬۰۰۱

۱۸٬۱۱۰٬۱۰۴

۱۰٫۱

۱۰٫۱

۱4۲۶

۱۱٬۱۱۴٬۱۱۰

۴۳٬۱۸۱٬۷۱۱

۱۱٬۰۱۱٬۱۴۴

۱۳٫۷

۱۴٫۴

۱4۲5

۱۱٬۱۱۱٬۱۷۱

۴۴٬۱۱۸٬۴۱۱

۱۰٬۷۴۴٬۰۱۱

۰۷٫۱

۱۷٫۱

۱43۶

۱۸٬۰۰۴٬۱۴۴

۴۱٬۱۳۷٬۱۰۳

۱۴٬۱۴۳٬۱۱۰

۴۱٫۷

۱۱٫۰

۱۶

گزارش لیلیل ا
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ومماینآبنلددآا س ممهرمهکیکهون ان سر ه  اهمم هو 

ههبناهآلههه .انتمنیکههه  یلوآ ههن بهههمبن م ههه نی ی آی هههما

ممنی  د مج نلبذبن ه آنا دوا.انهدرض مهانتمنیک 

بنسنهمی یملکآ آیض رن یمار آ نم یبهنهشنحس  نشهد 

همیشغ یبنآیآیضشن هآ 

لولد آیس مای وانآبهبهواببههشد.انکیهمنآیهض همن ،آیهض

تددر  ماه کناهبوا،شو ب ن ای نیبنبم آنکمن آناشد

شن هآ تددر ب لهضآ ا آ نلهرد  همنتددره ان دهن 

 ن برکمنیب  ه و  هن برکهمنیتوآ همهبهمشهسم ن به 

آ ا آ بمتنآبنا ان سر ل مممبنآی نکض لهمینکمتههم 

کولمهآینآه سوآ هن  رهم آیهضشهن ه

ههد مج ههنلبذب هم هآح ه آی یمح ه .لههز حن ههد نیاه ه ی

هم)نآبنآی ن اب بم آن

ش سیهمل رن وانآبنن ییممهدهیههنملهیییدهیی سوندیهض

کمن ماه دمید لمکیوه هر آ آیهضلهواتددرهسیبههنهیت منآ

اه ۱۷۱۸ش آش  پدیدهیششسم نیتددر نآبه  تهوا نا

کشون وانآبنآیبنسنلم یحن

آح آی  هما.انآیضحن

ب ن آ تددر لپی نهتددرسیحن

عدول -9پر بریی نب  آبنس یکفتددر  لمندیدآهانلم همی ونا انلحن لوم۱٫۰،حن د)
ع عیت فعال شز رظه

سالهای

ع عیت ۱4-۶

پی بینی

ساته

۱395

۱۱٬۷۸۱٬۰۴۱

۰۰٬۴۴۱٬۸۴۳

۱4۶۶

۱۸٬۳۸۱٬۱۴۸

۰۴٬۷۱۸٬۱۴۸

۰٬۴۴۰٬۱۴۰

۱4۶5

۱۸٬۱۱۴٬۴۴۱

۴۸٬۱۱۴٬۴۴۱

۳٬۸۱۳٬۰۰۱

۱۰٫۱

۱4۱۶

۱۴٬۴۱۳٬۰۰۸

۴۷٬۱۱۱٬۱۱۴

۴٬۰۱۱٬۴۸۱

۱۱٫۴

۱۷٫۱

۱4۱5

۱۴٬۰۷۷٬۱۱۴

۴۰٬۱۳۱٬۴۱۴

۱۸٬۱۱۰٬۱۰۴

۱۱٫۸

۱۰٫۱

۱4۲۶

۱۰٬۱۸۰٬۰۴۴

۴۴٬۰۸۱٬۱۱۴

۱۱٬۰۱۱٬۱۴۴

۱۱٫۸

۱۴٫۴

۱4۲5

۱۰٬۱۱۸٬۷۳۷

۴۱٬۴۱۰٬۷۱۳

۱۰٬۷۴۴٬۰۱۱

۱۳٫۸

۱۷٫۳

۱43۶

۱۱٬۴۰۴٬۱۱۸

۴۱٬۱۳۱٬۸۴۱

۱۴٬۱۴۳٬۱۱۰

۰۰٫۱

۷۸٫۱

شصادا ی
ی 64-۱5سال

ع عیت  65ساته و

رسبت وشبساگی کل

رسبت وشبساگی

ع عیت

سات ندشن ی 65ساته و

یبا ترفل

بی ته

۱٬۴۳۱٬۰۱۴

۱۷٫۷

۴٫۳

۱۰٫۱

۱٫۳
۱۱٫۴

بی ته

عدول -۱۶پر بریی نب  آبنس یکفتددر  لمندیدآهانلم همی ونا انلحن  همنم۱٫۱،حن د)
سالهای

ع عیت

پی بینی

 ۱4-۶ساته

ع عیت فعال شز
رظه شصادا ی

ی 64-۱5سال

ع عیت 65
ساته و بی ته

رسبت وشبساگی کل
ع عیت

یبا ترفل

رسبت وشبساگی سات ندشن
ی 65ساته و بی ته

۱395

۱۱٬۷۸۱٬۰۴۱

۰۰٬۴۴۱٬۸۴۳

۱٬۴۳۱٬۰۱۴

۱۷٫۷

۴٫۳

۱4۶۶

۱۸٬۴۷۴٬۱۱۱

۰۴٬۷۱۸٬۱۴۸

۰٬۴۴۰٬۱۴۰

۱۰٫۱

۱٫۳

۱4۶5

۱۸٬۱۳۴٬۱۴۱

۴۸٬۱۱۴٬۴۴۱

۳٬۸۱۳٬۰۰۱

۱۰٫۱

۱۱٫۴

۱4۱۶

۱۱٬۴۱۰٬۱۰۰

۴۷٬۱۱۱٬۱۱۴

۴٬۰۱۱٬۴۸۱

۱۱٫۰

۱۷٫۱

۱4۱5

۱۴٬۰۸۳٬۴۴۷

۴۴٬۱۸۱٬۸۱۴

۱۸٬۱۱۰٬۱۰۴

۱۷٫۱

۱۰٫۱

۱4۲۶

۱۴٬۸۴۴٬۴۴۸

۴۴٬۱۴۱٬۱۱۴

۱۱٬۰۱۱٬۱۴۴

۱۰٫۳

۱۴٫۳

۱4۲5

۱۴٬۱۱۸٬۱۴۴

۴۴٬۸۸۱٬۴۴۷

۱۰٬۷۴۴٬۰۱۱

۰۱٫۱

۱۷٫۷

۱43۶

۱۴٬۴۷۱٬۴۴۳

۴۷٬۰۳۸٬۱۸۴

۱۴٬۱۴۳٬۱۱۰

۰۱٫۰

۱۱٫۱

گزارش لیلیل ا ارشت

۹۹

۱۱

شرل  -4پر برییبمنلکافکفکشونبم همنلیمنیوپر بریی۱۷۱۰-۱۱۷۸

ل و ای نیبهنن یلهم سدمهلهییتددره آ هم ه به ب نشهی

تددر آل .ان او م یحد ی،لمندیدآهآینآهانشن ههمی

سوندیضاه ی.)۱۷۴۸بیمبنآیضتسیآشنآکیوه ر آهبمن نیبمت

لیییهنآناآن هدکه نشهدآ ا همنییبهفآ اهه ۱۷۳۸نآل نبه 

لهمله یهم ههمناهه یای هن آنالهض

یکییههد،بیههمبنآیضآیهضن هدکههم الیطبردهیآله .مههال هبهنآیهض


لمندیدی وآهیدشدک  و ای نیبهنتددره لهمندیدل۴۸یهم

آحهه آی شههم

آ رههد ههدشی ههر ب  وبهه ی ههوا ههر آهنشههد

۴۰لمن  برشسن)کشون آنا وآهید دوا.آیض ومو انتمنهی

لمندیدآهنآلشدید یکیدل رن آیی.)۱۷۱۴

آل ک لمندیدیهشدآن یمب نآهتددرسی رن ،ب ک آ هک

تدآ ۷لم۰پر برییتددر کفکشون تددر ۴۰لهمن  

لم سمنهمیتددرسیانطیشه آن آ س هم تددرهسیبهملهمندیدی

 هس مبمن نی شمه یاههد .هنب تیهنی

ن ا ،سوندیضاه شه

برشسننآبمحن

ن ب ن  یشو دک آ نیکم الیطبردیآل  ،نه که بهنآی ییهده

ملب شدهبنآیهنحن تمکیآ  هآل ک ان ونجل هق

من نج ییمبهدبه کهمنشرنیلرمله  شهروه»لهمندیدیلهمن «

،تددره لهمندیدبه لهد  م شهدهپره 

ههنکهدآمآ حههن

آل لحس ی.)۱۷۴ ۱۷۱۴،

وآهدنح .لومهر آیهضکه انن هدلهمنهوناهشهدهتددره ،

سمینپر برهییانلهیمنیوهمی هس هملتهدآ ۷لهم )۰هشمه

منبمت مدر ا تی بهمهدهدی نلاهم جاآنا .هناآهبه طهون

یاهدک انلدمملیمنیوهملددآاتددره ۴۰لهم  برهشسنبهم


ک ی ،ر آه ن   رنبمتلنی نب ب  مهاآن د آ رد دشی

برییهمآیضتددر بمآتسدم ب م
یکدی نبنآبنآل  ینآانپر  

ههممدو متکدسنآ  مهآله ،بیهمبهنآیهض،لدهدآا هم یکه به 


شه   درییب لیرضبمتلننلردهآ د.انهنلیمنیوح ذله 

لیرضلمنهوناشی ینلیدب  نآلکبر آ  ناآهآل .انآکدن

مهلغرهرن یکیهدبه آیهضلنلرهکآشهنبهمن نیبرهشسنشهوالهه 

کشونهم ،هنب تیهنیانلهیرضلهمنهوناشیشویهمیهدرهضآ هن

تددر ۴۰لمن  برشسنکدسن آشنبمن نیکدسنشواله  همه

آل ب طونیک بن یلهضآ  م شده،لهمنهوناشیبه  رهمه

برشسن یشوالشکف .)۷التا  یشوابمهن ر آ هیآ بهمن نی

ناهآ د.انآنلبمابمهدرهض ومهو ،لدهدآابرهشسنیآ  همهان


ب هنتم آینآهبمپدیدهیلمنهوناشیتددر ن ب ن  وآهدشد

ا نآهلمندیدیحمیدهدننبواه لیهمیینآبر آ  ناآهل نب 

آیضپدیدهآیشنی  مپه ینآله  .یهنآانتهم تممهنآیهنآهان

یکیید.بدیهیآل  مهلمندیدیک ب لیهمیی دشی یکییدب 


نت آ س م لم سمنلییتددر ینآناآنا.انآیض نت  ر آه

تدمی ههم  هد مجبهدآشهسی پ شهکیبرهشسنیان میهن بهم

نشدلمت شن ههمی هس هملهیی ساهم جآ  هر آهنشهدکهف

لهمینآحهنآاتددره  رههم اآن هد ا نه بمیهدبهنآیآیهضشههن هآ 

۱۲

گزارش لیلیل ا
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تددر تدمی هم لدآبرنیاآشس بمشد.
آ  بمتث هه انب هثلهمندیدیتددره بمنلکاهفیهم  هنب 
آبنس یآل .آیضشم

اهیدهی دآنلکا یآله که 
 شمه 

یدحناحدم ،ل رضه یی همیآحنآا رنحدم نآبهنا

اآنا.

ر آهبمنلکافیم  نب   آبنس یکهفآ ل هنر   دهو آحهنآا
شن ههمیلیی  نالم   ۸-۱۱لهم   لهمنهوناشمه  ۴۰لهمن   
بمتلنبنتددر حدم شن هلیی  ۱۰-۴۱لهم تم هف  یشهوا.
یم ن ان  ونجکهننح هذتددره لهمنهوناشمه ۴۰لهمن   
بمتلنینآنشرنا نب  آبنس یلمندیدآهتم ف یشوا.
بنآلم بننلیهمی هونجشنحسه بهمنلکاهفانکهشونن هدی
آح آیشی وآهداآش .ان ونجآتنآییشدهحن آ   هدآن
آیضشم

 یما ن دآح آی  هلنیو  وآهدبوا.ان  هونج

ل قحن ا م  هدآنشهم
وآهداآش .آشنحن لوم 

  هنبسمت  یهما  ن هدآح آیهشی
قشهوا  هدآنآیهضشهم

  

ن دآح آیشی هکیدلن وآهدبوا.ان ونجمد هیشهدهحهن 
همنم ،دآنآیضشم

 ن د هتمن بریمبرض وآهداآش .

بدیهیآل آ تد موآ ف ر نانآیضآن وهملغررنآج نبواب 
لم سمنلییتددر بملوت ب لرمل همیتددرسیآل .
ب آیضلنلرک سمین  هشمهاآابهمآحه آی لها بهمن نی  هنب 
آبنس ی  ر آح آی   ییمبهد  تددره حدهم مهال هبهنلم رهض
رم هم ه یی همیلمندیدآهبمیدب  رم هم ه یی همیکواکهمه  
وتوآ مه ر بزناآ د.بدیهیآله که آیهض  مهدر لهمنلهرده

راا ج و پیین ا ش
آح آی لض حنآییدلمنهوناشیب  وای وا یلوآ د  نم ف  
من همی هدینآب ا بم اآشس بمشد،هن ید  دیلهوآهلهیرض
پرنینآآن آ مت سنآایبهمکهمه لهال سی  یهمآحه آی   ملوآ هی
اآ ن لل ونیک مدو مت توااآنا).آ همن هدن به آح آیه 
لمنهوناشی نم ینآانتیب همی هس مآیسه مای،آتسدهممی،
بهدآشسی،ن آ شیم سی ...آی ما ی دمید.
آ  مهتددر شیملیلمنهوناشیتددر آ نیکم الیطبردهی  
بدیهیآل ک آ نه نآ س م تددرهسیتهما   یشهواآ ساهمن
ین اآیضپدیدهانتهمه بنرمنیآ  یمطقتههمهآ تد ه ان

آینآهآلامتبرمحسد.آنبس  مه  یهو   هههم  ساهم ج  وآههدبهوا.
یبالیلومر اآاهشدانآینآه سوندیضاه ی ۱۷۴۸که آکیهوهان
لیرضتوآ ی ب نشنمنیینآنشنحس آ د)بمپش لنش آشهسضله 
آنی همناه به لهدنین  آناشن هههمیلهیی  ۴۸لهم   برهشسن
یشو د.آ  


آل ب ا بم  واپدیدهیلمندیدیتددر  اناه همیبدهدی
لههمنهوناشیتددر ه نآشههکف  وآهی هداآا.ا ن ه بهههسنآل ه 

بن م هم لرمل همییان وآته بمپدیهدهیلهمندیدی  لهز 
لمنهوناشیتددر آینآهکه اناهه همی  لهیبه   یهو   وآههد
پرول  ،ونالوت ینآناهد


ومماینآبنا

ان۷۸لم۱۸لم  ییهدهتددره لهمندیدحهناآ وآهیهدبهوا.

همیآیسه مایحهشمن

یم ن تددر توآهآ ن ی،آکیوهبسوآ هدبه طهون ارهد 
ر ن آیوشهوا آ شهغف ان هد یملهکبن هوناآنبمشهد،

تددر حدم ل درف وآهدکنا.

لهشکرف هم وآاهاههد آ لهال تهندی ن آ هیبن ههواآن

امندمجان وناکشونهمییکه   هن   هشمنک آیسه مایپمیرهض

اآشس آ د شمه یاهد ن پمیرض شمنک انآیضکشونهمحن سی
بنآی مب بمآ نآج یایآیس مایپرنشدهتددر حنآه کهناه
آل .ب آیضلنلرکک  همآحنآابم شنس نآلن رکب  هشمنک 
ان  ههرن یکههمنکناهآ ههد.آ ههرنآت  ههشمنک   ههرن یکههمنان  رههمه
لمندیدآهانبنرمنیآ کشونهمیموو،OECDآ تد ژآپهض،
آح آی یمحس آل لب وم هدکمنآه.)۰ ۱۸۱۱،

لوت  بهنهشرنی ارد لوا یدآ پی نهتددرهسیحن ه هم
انآ نوی بن م همینآنشرنا ،ینآتددر ب ن لهم آ هن 

کواکمه  وتوآ مهب لیرضپم اهلمن ی  برهشسنآاآ ه   وآههد
یمح ک ان ونجحنآه  بهواه  ینلهم

مییک له آیهضشهن هآ تددره یمبهف  التاه 

بمشد،انلمندیدی ر حدم   وحق وآهدبوا.


لد یضبن م ه همییبهنآیت وشهرنیآ  هن  اهی هممانآ هن



آشن لمندیدیتددر  نآ یههمیینآاننآباه بهمکمهه 

لوآ  توآا لنآحرکیب  یژهان وناتوآ مه  ناآه .

تددر انلضکمنبم واب هدنآهاآناآ مآ سامن هین ابهم
آح آی طو مدنبرشسنب طونبمن وهطو مدهنکهمنیآحهنآا
ر آح آی یمبد.ب مبمنلیپر بریی یشوابمبهبوا د مج

بهدآشسی پ شکی آ کم مجبرشسنان ییهدهیلهمندیدآهبه 

آ ههممکههمن ون هدیههمان وآه هدبههوابی همب هنآی هض یلههوآهل هض

گزارش لیلیل ا ارشت
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بم شههنس ینآان ههونجلدمی هف ههمهب ه ل ه رنآ ههدآ

لمنهوناهکمه  ییمبد به هدرهضانرهف،شهنسن  بهبهوا

 

ل رضآتسدممی نحو رم همیآیس مای،آتسدممی بهدآش 
تههندی ن آ هیآحههنآالههمندیدآ آهدره ب له آییبن ههوناآن

یوآ رض  نآنلیبنآیبهنه یدیآ لوآ میی ههمب کمنبن .
بملوت ب آیضک لمندیدشدهتددر  ،نآ یههمییانبهمنهی
لنم نشدآیسه مایان ییهدهنآآی هما یکیهد مد کهنا 

آ ههن مم ههمنیانبههمنهی نآیب هههمیبهدآشههسی،لرههنس همی

بم شنس ی بم نهنحهمه هدشیانآیهضا نآهنآبه ا بهم 
اآنا .ه لههنیضآیههدآممد هیکه انتههو هیبم شههنس یبمی هد

یلم ال





ههونجشههرنا،آ ههالشلرههنس همیبم شههنس یآلهه کهه 

نا یهدنآههنسید.بیمبنآیهضآتهم ه آایبرهشسن هنامان
ههونا ههمهبم شههنس ی ،ا ه شههن  وب هیبههنآیآ ههالش

کییدهیآیض آیدر آ هدکه 
بم شنس یلدنک کناه  یدک  
آحه آی شههدمنلههمندیدآه آحه آی طههو مدههن،بممهثنشهد

لرمل همیمدو ی نو  یشهوا .یهنآبهمپرهشنح همی

ه یی بنآیطنشهمیبم شنس یآل ان سر  رم ب ل رض

پ شههکی بهدآشههسی آح ه آی لهها اآ ه   شههمهیآحههنآا

ههمنیب ید ههدج دسههبننآآتسیم  مپ ه ین یلههم ا.آنبس ه آی هض
آ التمجلیهم د اب لرهنس همیبم شهنس ی رهن .ان

نب ب  نآیب همیشه ی لغ ی  یملک حدمنر ههمی
بد یبممثشدهلمآحنآابرشسنیانلیرض۴۰لهم  برهشسن

آیهولدنکه آ ه یبهنآ هالشلرههنس همیبم شهنس ییههنآن

ان مین بمش شس آ لوآ مییتندی یملبیبن واآنبهواه 

اآنا ،نیان مبفطنآتهیلرهنس همیبم شهنس ی،ل رهض

انمرضتم بسوآ یهدلهم همیبرهشسنینآبهملهال  دشهی

آتسدممی ،منرمج لرمل همیبم آنکمننآل له رنیهنآن
یاهههدلن م هه آیههنآه ،همنشههیب  ۷هههن،۱۷۱۱شههدمنه


دههواه ان ن ه آیسه مای ههر  ه آیاههم  دمییههد.به آیهض
لنلرکل رنلمندیدیبنآیس مابهنس یبه لهال  ل هن 

.)۰۱۳۸

تددر اآنا،آشنم ه پ شهکیبه  هدشیطوت یلهن،آ همکه 

ید تهمیبم شنس یان مبهف ولهم مجآیسه ماکهاله 

ل ن لن نامکددکید،شم کدسنیبنآیکمن توا وآهد

ل وتجتددرسیبنرمنتنم هنسید،انتهم تممهنیکهی
آ  شکالجمددهی رن یکمنانآینآهکدبواشغفآله .بهم
ت آیضت یمبهفلوته تددره تهوآهانآیسه ماآی هما

اآشه ،آشهنآحههنآاطوت یلهن هدشیکییهد بسوآ یهدآ ن ههمن

تندیحدم بمییبدم ید،ل رنآج م ا و کدسن وآهدبوا.


لههم دهآ طنی هقآلههساماهکم هفآ  همنجه هم لوآ مییهههمی
کنکشدهانطو  هدشی.به میوآه دهم آی هما نآکه یکه 

آ طنی هقانیمح ه ت هقبرد ه یآی هضشههم الهلههم ه آنات هف

لمندیدآهبسوآ یدان هب  ونج رد  ی حدمنر  دواه،به 

یشوا.لهز  یلهوآهبهمآ هالتمجلهم سمنی دهفحهنای


شو آیک آیضشو حدمنر هملهبد  اهمبقبهممال هق همه

کههناهتههنم هم لههن می ش آنی یههمبو ههید تک ه  وت هک
شامیلم یانآیضتو ه یشوا،بد هکمه نحمهشن هههمی


بمشههید.آی هضآ هنآ یدل هولههبکبهبههوابهدآش ه ن آ هی 
تههندم یلههمندیدآهشههده آ لههویای هن یههمحوآیسهه مای

بم شههنس ،لدههما  یههمبو  ه منی ههید تنآحههنآه کههنا

اردینآب هدنآه وآهداآش .

لنآ ان.)۴۴ ۴۳،۱۷۱۱




لدهرههد  هرههم دههواهلرملهه همینحههمهآتسدههممیهدنههوه

لمنهوناهآ ه آکیوه 

تدمی همیبهدآشسی،شغ ی حنآه  ناهل لر  م ه همی
لمندیدآهلولذبه همیا نسی  و ی.بملغررنلهبد
ههدشی شههنسن  م وآنهههمیهههنس آی،تدمیهه آ آحههنآا

۱4
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ل رهههق بننلهههینآهههههمیآحههه آی  لهههن ین واآلکمیهههی

کهضلمتهب  یاونیمانلم ی مهب آاآ ه  هدشیلهوا ید 


شههوابهه  دههییآحهه آی  ن ایهههمی ههید تآلهه  ،ههمه
شکالجمدملدما  ید تبمآح آی یمبفلوته  یهمبو ه

 ههم بن م ه نی ی لرمل ه ش آنیبههنآیتددر ه لههمندید 

آح آی لضبم شنس یان مهلمندیدیتددره پرهشیهما
یشوا.شمیمهتکنآل ،لغررنانلضبم شنس یانبرشسن

ب شدج وناب ث آ س مابواه ان وآنایبهمآمسنآمهمج

ری ه یلههمندیدشههدهتددر ه  ههر ب هنآ ههالشلرههنس همی

لوت ب ب ثهمیتددرسیکه یبهالی اهنششهد،آشهنفنحره 

تدمی آ آحنآالمنهوناهب  آلا ی امم نسدنیب رنی

کشونهمیلولد یمحس 6انتم آ ممآل ،آشن  همآ ک

ومو بنرمنبمآهدرسیآل  آکدنب ثهمیبرضآند هیان



م ی،حس ی  ونآآنهی)۰۱،۱۷۱۰



سمینپر برییتددر  هشمهاآابهمههنلهیمنیوییآیهنآهان

ییدهبمپدیدهیلمندیدیتددر ن ب ن  وآهدشد آیضآ ن

آتسیم  مپ ینآل .تسیآشنبمن نیبمتن ا،ت ه تددره 
توآهتممنل سوندیضاه ش

)،لمل یم همناه یای ن

آنالضلمندیدی وآهیدشدک  رم یدب کمنشرنیلرمل 

«لمندیدیلمن »آل .آیضانتمنیآل ک لمندیدیهشدآن
یمب نآهتددرسی رن ،ب ک آ کلهم سمنهمیتددرسهی

انطیش آن آ س م تددرسیبملمندیدین ب ن  یشو دکه 

آ نیطبردیآل .


انبن م نی یهمیآیسه مای،آتسدهممی،حنهی هی،نحهمهی 
لرملیلوت ب بددکرایتددر آ آهدر  م یبن هوناآن

آل .بیمبنآیضپرهشیهما یشهوابن م ه نی آهبه بدهدکراهی
تددر بر آ بددکدی هلوت  دمیید.بدیهیآله حنآهه 
ناه ینلم همیآتسدممی،آیس مای،نحهمهی،بهدآشهسی،
ینسی حنهی یت مبنآیاآشسضتددرسیبره آ تددره 
وتواانکشونمن نی ترملیب  ان ینلد.



سمین شمهاآاآینآهبهمشهن لهدهتدیهدشدهنیبهمپدیهده
آتسدممیلمندیدین به ن  وآههدشهد.لهمنهوناشیتددره 
اهیدهیلغرهرنآ تددرهسیبهنرمن
سر ه یشه آنلهیی  هشمه 

توآه،ک ان هلددآاآحنآا کنکدهیبرهشسنآ آحهنآا و هث

آل ،ب تددرسی نضلن،ک ان هلددآاآحنآا و هثبرهشسن
آ آحهههنآا ههه کنآلههه ل یکههه .)۷۷۴،۱۷۱۰لهههمندیدی
تددر ه آیههنآهحنآییههدیطبرد هیآل ه ک ه آ نه ه نآ س ههم 

تددرسیتم فشده  دیلوآه هنآ سویمیم دکو کنا،

یآ 
ی هن  آ ه ن ههمبه نلهم هم 
فآ ه 
یم ه 
حس ی ،آنهم مل، )۱۷۱۴بننله ۴

ها ن ییهدهتددره آیهنآه ،
ی  ) ۱۷۴۰-۱۰ه  
ال نحس مده نلا نلهم هم 
ج
پمیمه م اکسنآتددر شیملی ،اآ هش مه آ اآلهال ی  ،آته دم هو م ل ر هم 

لهنآه.
هل، ۱۷۱۰،۱۷۰۰، ۱۷۴۰،۱۷۳۰، ۱۷۴۰، ۱۷۱۸،۱۷۱۰
 نک  همنآیهنآ ۳

ی او   نکض ،لهنآه نک  هم ن
یمدو 
یلنشدمنیهم 
نلا ر 
 ، )۱۷۷۰سمی 
آینآه.
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