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  و كوردستانو كوردستان  كوردكورد
 سةرضاوة ميَذووييةكاندا لة بةلَطةنامة و

 )صةردةمي نويَ وياوضةرخ( 
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 كَومةَلةى ِرَوشهبريى مَيذوويى كوردصتاى                            خانةي موكزياني بؤ ضاث و بآلوكزدنةوة     
 

 (1) ةكاندايسةزضاوة مَيرووي و كوزدستاى لةبةَلطةنامة و كوزد   ●    
 خ. ٍ.ز.غُعسٍ عىمسإ ُٖضوتٌْىوغًين:  ●     

 ضابًعُ ؾُتاح ؾًَذ قَُُزطِؤشَ: غُضثُضؾتًاضٍ ث ●
 طؤضإ دَُاٍ ضواْسظٍُْخؿُغاظٍ ْاوَوَ:  ●
 ٖؤطط غسيل بُضط:  ●

 زيٓاض 4000 ْطر: ●
  2014ضاثٌ يُنُّ  ●
 زاُْ 1000ترياش:  ●
 )ُٖويًَط( َىنطياٌْضاثداُْ:  ●
 ( ثًَسضاوَ.2014(ٍ غاَيٌ )129يُ بُضِيَىَبُضايُتًٌ طؿتًٌ نتًَبداُْنإ شَاضٍَ غجاضزٌْ) ●
 

 (808) ظجنريٍَ نتًَب
 
 

 www.mukiryani.com ::َاَيجُضَِاَيجُضِ
 info@mukiryani.com: : ًُُٓيًٌُُٓيٌ
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 ْــاوَضِؤى
 

 ................................................................... طىتٍُ بُضايٌ
 باغٌ يُنُّ

 ..............(بُت بُنىضزغاَيٓاَُناٌْ عىمساٌْ و زوو ظاًْاضٍ ًََصوويٌ ططْطٌ تاي)
 باغٌ زووَّ

 يُ بَُيطُْاَُيُنٌ نىضزغتإ و ُْٖسٍَ ظاًْاضٍ ناضطًَطٍِ)
 ................................................... (عىمساٌْ غُزٍَ ؾاظزََُٖسا

 باغٌ غًًَُّ
 ........................... (1900-1500 نىضز وًََصووْىوغني يُغُضزٌََ ْىيَسا) 

 باغٌ ضىاضَّ
 ........................... (ظ زا 1758طُؾيت زنتؤض ًٓعع بُ نىضزغتاْسا يُغاَيٌ ) 

 باغٌ ثًَٓذُّ
 .............. (ٓاًََــسٍ يُطُؾتٓاَُ وغُضضاوَ ًََصوويًُناٌْ غُزٍَ ْؤظزََُٖسا) 

 باغٌ ؾُؾُّ
 ........................... زَظُضٍ َاضزئ يُضُْس نتًَبًَهٌ )ياغني عىَُضٍ( زا() 

 باغٌ سُؾتُّ
 )ٓازطاضَ غًاغًًُناٌْ نىضزغتإ يُزاْطاوَ ًََصوويًُ 

 ................................................ عرياقًُناٌْ غُضزٌََ عىمساًْسا(
 باغٌ ُٖؾتُّ

 ............... (زا 1972يُ ضِاثؤضتًَهِ زبًؤَاغِ بطيتاِْ غاَيِ )عريام ونىضزغتإ  
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 طوتةي بةرايي:
نىضز وَنى ُْتُوَيُنٌ زيَطئ ونىضزغتإ وَنى وواَلتًَهٌ ططْطٌ ْاو دُضطٍُ 
ضِؤشُٖاَلتٌ ْاوَضِاغت، يُغُضزََاًَْهٌ ظووَوَ ْاويإ يُتؤَاضَناٌْ ًََصوو ُْخؿًَٓطاوَ. 
بَُُٖإ ؾًَىَ يُغُضزََاٌْ ْىٍَ وٖاوضُضخًؿسا، غُزإ وبططَ ُٖظاضإ بَُيطُْاَُو 

ضضاوٍَ ًََصوويٌ باؽ يُنىضز ونىضزغتإ يإ بُؾًَو وْاوضُيُنٌ ُّٓ وواَلتُ غُ
وططوثًَهٌ ُّٓ ُْتُوَيُ زَنُٕ. ُّٓ نؤََُيُ باغٍُ يُزوو تىيٌَ ُّٓ نتًَبُزا 
باَلوزَنطيَُٓوَ، ضُْس زَْهًَهٔ يُخُضَاٌْ ُٓو بَُيطُْاَُو غُضضاوَ ًََصوويًاٍُْ نُ 

 زغتاًْإ تًَسا ٖاتىوَ. يُغُضزٌََ ْىيَسا ْاوٍ نىضز ونىض
يُّ ضُْس غاَيٍُ ضِابطزووزا ناتٌَ ُّٓ باؽ و تىيَصيُٓواُّْ ْىوغٌ ٓاَاجنٌ بُٓضَِتًِ 
ُٓوَبىو نُ ثًَطٍُ نىضزو نىضزغتإ يًََُصووزا زياضٍ بهُّ وخىيَُٓضاًْـ 
بُغُضضاوَناٌْ ًََصووٍ ُّٓ ووالت و ُْتُوَيُ ظياتط ٓاؾٓا بهُّ. بؤيُ َُٖىو ُّٓ 

يُناتٌ خؤياْسا يُطؤظاضَناْسا باَلونطاوُْتُوَ. ُْٖسٍَ يُّ طؤظاضاُْ طؤظاضٍ  باغاُْ
 ُٓنازميني، ضىْهُ ُْٖسٍَ يُباغُناًْـ يُبُٓضَِتسا تىيَصيُٓوٍَ ُٓنازميٌ بىوٕ.

يُبُضُٓوٍَ ُٖضيُى يُّ باغاُْ ثًَؿُنٌ خؤيإ ُٖيُ، بؤيُ ثًَىيػت ْانات يًَطَزا 
بٓىوغني. بُالّ تًُْا زََُوٍَ ضُْس خاَيًَو غَُُضِوو:  زضيَصٍَ بسَيينَ وثًَؿُنًًُنٌ تط

يُنًَُإ ُٓوَيُ نُ زَغتهاضيًُنٌ ظؤضٍ ُْٖسٍَ يُّ باغاُّْ نطزووَ، بُتايبُتٌ باغٌ 
( غاٍَ بُغُض ْىوغني وباَلونطزُْوَيسا 13)نىضزو ًََصووْىوغني يُغُضزٌََ ْىيَسا( نُ )
تًإ بُثًَساضىوُْوَو ظيازنطزٕ ُٖبىو. تًَجُضِيىَو ُْٖسٍَ يُظاًْاضيًُناٌْ ثًَىيػ

زووًََإ: يُنٌَ يُتىيَصيُٓوَنإ خؤّ يُبُٓضَِتسا بُعُضَبٌ ْىوغًىَُو باَلوّ نطزؤتُوَ. 
يُبُضُٓوٍَ زَضؾُتًؿِ ُْبىو بًهَُُ نىضزٍ، بؤيُ يُاليُٕ زَظطاٍ )َىنطياٌْ( يُوَ 

َُٖيُنامن ضانطزووَو نطاوَتُ نىضزٍ و ًٓٓذا خؤّ ثًَساضىوُْوٍَ تُواوّ بؤ نطزووَو 
زَضبطِئ وزاضِؾتُٓنُيِ طؤضِيىَ، بُدؤضيَو نًَُٖٓاوَُتُ غُض ؾًَىاظٍ ْىوغًين خؤّ. 
غًًًََُإ: بُثًَطُواٍُْ َُُٓ، يُنٌَ يُباغُنإ )طُؾيت زنتؤض ًٓعع بُنىضزغتاْسا( 
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َٔ َُْٓىوغًىَو ناتٌ خؤٍ بُعُضَبٌ يُاليُٕ ْىوغُضو وَضطًَطٍِ بُتىاْاٍ عرياقٌ 
ؿُض خُيات( ْىوغطاوَو باَلونطاوَتُوَ، بُالّ َٔ وَضَطًَطِاوَتُ غُض ظَاٌْ نىضزٍ )دُع

و غُضْر و ثُضاويَعّ بؤ ظيازنطزووَ. ٓٓذا يُيُنٌَ يُطؤظاضَنإ غُضيُْىٍَ 
باَلوَهطزؤتُوَ. بؤيُ ثًَِ باف بىو يًَطَف يُطٍَُ ُّٓ باؽ و تىيَصيُٓواُْزا باَلوٍ 

ُٖضيُى يُّ باغاُْ ثًَؿرت بُدًا باَلوبؤتُوَو ظؤضبُيإ بهَُُوَ. ضىاضَّ: يُبُضُٓوٍَ 
يًػيت غُضضاوٍَ خؤيإ ُٖيُ، بؤيُ بُثًَىيػتِ ُْظاٌْ بؤ َُٖىو نتًَبُنُ يُى 

 يًػتًَهٌ غُضضاوَ زابًَِٓ.
يُنؤتايًسا ُٓوَ َاوَ بًًََِ نُبًَطىَإ نتًَب ظياتط زَنُويَتُ بُض زيسٍ خىيَُٓضإ و 

هُ بؤ نؤنطزُْوٍَ باؽ وتىيَصيُٓوَ ثُضف وباَلوَنإ و يَُُٖإ ناتًؿسا ٖؤناضيَ
ثاضاغتًٓإ يُووْبىوٕ و ثُضتُواظَبىوٕ. ُٖضبؤيُ ثًَِ باف بىو ُّٓ نؤََُيُ باؽ 
وتىيَصيُٓوَيُ يُزوو تىيٌَ يُى نتًَبُزا باَلوبهَُُوَ. بُو ًٖىايٍُ خىيَُٓضإ وُٖضوَٖا 

 تىيَصَضاًْـ غىوزٍ يٌَ ببًٓٔ.
 

  ز.غُعسٍ ُٖضوتٌ                                                            
 2011-11-26ُٖويًَط                                                         
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 )باصي يةكةم(
 

 صالَهامةكاني عومساني و 
 دوو سانياري ميَذوويي طزنطي تايبةت بةكورد
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 )باصي يةكةم(

 عومساني و دوو سانياري مَيذوويي طزنطي تايبةت بةكورد صاَلهامةكاني
 

 ثَيشةكي:
( غاَيٍُ ضِابطزووزا ضُْسئ ْاٍَُ ظاْهؤيٌ ونتًَب وباؽ و ووتاض 10ُٖضضُْسَ يُّ )

ّ زَؾٌَ ًَٖؿتا بطىتطٍَ نُ اليًَُْهٌ ظؤضٍ ٓـُّ  آليُباضٍَ ًََصووٍ نىضزَوَ ْىوغطإ، بُ
ت بـُ ُْٖـسٍَ اليـٌُْ تـطيـ تـًُْا ظاًْــاضٍ      ًََـصووَ بـُتاضيهٌ َاوَتـُوَ و غـُباضَ    

غُضثًًًَُإ ُٖيُ و بؤ بُضِاغت ظآًًْإ ثًَىيػتُإ بُ بَُيطُْاٍَُ ؾُضٌَ و غُضضاوٍَ 
ًََصوويٌ ضَِغُٕ ُٖيُ. بًَطىَإ َُُٓ بؤ َُٖىو قؤْاغـُناٌْ ًََـصووٍ نـىضز ضِاغـتُ،     

و تىيَصَضإ خؤيإ (. ضىْهُ نًََُهٌ ْىوغُضإ 1914-1514بُتايبُتٌ ًََصووٍ ْىٍَ )
يُقُضٍَ ُّٓ َاوَ ًََصوويًًُ زَزَٕ، بُٖؤٍ طـطإ زَغـتهُوتين غُضضـاوٍَ ضَِغـُٕ و     
بَُيطُْاٍَُ ثًَىيػت. ُٓطُض زَغتًـ بهُوٕ ُٓوا بُظَاٌْ دًادًا ْىوغطاوٕ بُتايبُتٌ 

 ؾاضغٌ و تىضنٌ عىمساٌْ، نُ بًَطىَإ بُناضًَٖٓاًْإ ناضيَهٌ ٓاغإ ًُْ.
ؾُت بطَِخػٌَ نتًَبداُْناٌْ َىغٌَ وبُغسا وُٖضوَٖا تىضنًا وًَٓطإ ّ ُٓطُض زَضآلبُ

بُغُضبهطيَُٓوَ، ُٓوا زَيًٓاّ ظاًْاضٍ زَطُُٕ وبَُيطُْاٍَُ ًََـصوويٌ ططْطُـإ زَغـت    
زَنُوٍَ، نُ الثُضَِناٌْ ًََصووٍ نىضزغتإ ضِووْاى زَنُُْوَ. ُّٓ زوو ظاًْاضيًـٍُ نـُ   

و، بُّ ؾًَىَيُ بُزَغت ًَٖٓطاوٕ. ُٓوَبىو ظغتاٌْ غاَيٌ يُّ ووتاضَزا زََُوٍَ بًاخنَُُضِو
نُ خـُضيهٌ نؤنطزْـُوٍَ غُضضـاوَ بـىوّ بـؤ تًَـعٍ زنتؤضانـُّ، بُؾـًَىاظيَو          2000

يُؾــًَىاظَ َُتطغــًساضَنإ خــؤّ طُياْــسَ ؾــاضٍ بُغــسا. يــُوٍَ يُنتًَبداْــٍُ ؾــًَذ  
يًَُْىياْـسا زوو   عُبسويكازض طُيالٌْ ضُْس زَغتٓىوؽ وغُضضاوٍَ ضَِغُمن زَغـتهُوت. 

غاَيٓاٍَُ عىمساٌْ تًَسابىو نُ زوو ظاًْاضٍ ططْطٌ تايبُت بًََُـصووٍ نىضزيـإ يـًَُْى    

                                                           

 ( َ131ُّٓ ْىوغًُٓ باغًَهُ يُشَاض ٍ) ٌَُوبؤوَ، ُّٓ طؤظاضَ آلب 2002طؤظاضٍ )َُتني( يُناْىٍ يُن
 يُاليُٕ زَظطاٍ )خاٌْ( يُزٖؤى زَضزَضىو.



 

12 

ــُضِوو،    ــُنإ غَُ ــُوٍَ ظاًْاضيً ــًَـ ٓ ــُ ث ــاضزابىو.ثًَِ باؾ ــسا سُؾ ــىيٌَ خؤياْ زوو ت
 ثًَؿُنًًُى يُباضٍَ غاَيٓاَُ بسََُ خىيَُٓض:

 ُ يـُزوو ووؾـُ ثًَهٗـاتىوَ: ٓـُواًْـ      غاَيٓاَُ ظاضاوَيُنٌ يًَهسضاوٍ عىمساًًُْ نـ
)غاٍَ( و)ْاَُ(ٕ نُ يُظَاٌْ نىضزيؿسا َُٖإ واتا زَبُخؿـٔ. واتـا ظاضاوَنـُ ثًَهـطِا     

ُْف زَبـٌَ، ضـىْهُ   آلُْ(. ُٖضوَٖا ضِاثـؤضت وَُٖيػـُْطاْسٌْ غـا   آلزَبًَتُ )ْاٍَُ غا
ظ 1847ُْٖسٍَ داض ظاضاوٍَ )غاٍ تكىيِ( يـ بُناضزَٖات. زَويُتٌ عىمساٌْ يُغـاَيٌ  

يُنُّ غاَيٓاٍَُ زَضنـطز، زواتـط وياليُتـُناٌْ زَويـُتًـ يُغـُض ٖـَُإ ِضيَىؾـىَئ        
ٍُْ خؤيإ زَضنطز. نُ ظاًْاضٍ ناضطًَطٍِ وٓابىضٍ وٓاوَزاْهـاضٍ ودـىططا    آلضِاثؤضتٌ غا

وًََـصوويٌ ططْطـٌ يَُـُضِ وياليُتُنـُ بـُخؤوَزَططت. ٖـُضوَٖا زواتـط غــاَيٓاَُنإ        
 (1)ُْت غاَيٓاَُ ُٖبىو نُ تًُْا بؤ ٖىُْض زَضزَنطا.دؤضاودؤض بىوٕ و تُْا

 
 زانيازي يةكةم:

 -غُضَتاناٌْ ثُيسابىوٌْ قىتاغاٍُْ ؾُضٌَ ٖاوضُضر يُنىضزغتاْسا:
زَويــُتٌ عىمســاٌْ يُضىاضضــًَىٍَ ُٖوَيــُ ضانػــاظيًُناًْسا و بــؤ ْؤشَْهطزْــُوٍَ 

يًٍُ يُزَويُتـسا  ظ قىتاغاْـٍُ ضِوؾـس  1838-1837ى/ 1254زاَُظضاوَناٌْ، يُغاَيٌ 
ؾـاياٌْ باغـُ يُزَويـُتٌ     (2)زاَُظضاْس. نُ يُنُّ داض يُُٓغتاْبؤيٌ ثايتُختـسا بـىو.  

عىمساٌْ بُقؤْاغٌ خىيَٓسٌْ زواٍ غُضَتايٌ زَطىتطا )ضوؾسيًُ(،نُ بًَطىَإ يُووؾٍُ 
 )ايطؾس( ٍ عُضَبٌ ٖاتىوَ نُ واتاٍ )شيطٍ( زَبُخؿٌَ و َُبُغتًإ تٌَُُْ شيطيًُ.

ُْٖطاوَ يُُٖضيَِ و وياليُتُناْـسا ظؤض زوانـُوت. ٓـُوَتا يُوياليـُتًَهٌ      ّ ُّٓآلبُ
ظ يُنـُّ قىتاغاْـٍُ ضِوؾـسيًُ نطايـُوَ.     1869ى/ 1286ططْطٌ وَنى بُغسا يُغاَيٌ 

-1869ُٓويـ بُٖـُوَيٌ وايًًـُنٌ زَيػـؤظ وضانػـاظرنىاظٍ وَنـى )َسسـُت ثاؾـا        

                                                           

عًٞ ػانش عًٞ، ٚال١ٜ املٛؿٌ يف ايكشٕ ايظادغ عؼش، اطشٚذ١ دنتٛساٙ، ن١ًٝ اآلداب، جاَع١ املٛؿٌ ( 1)
  . 68، ق1992

، 7، َخ 1955اس٠ ٚايطباع١ احملذٚد٠، بػذاد ػشن١ ايتحعباغ ايعضاٟٚ، تاسٜخ ايعشام بني اذتاليني، ( 2)
  .41ق
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اٌْ عرياقٌ ًَٓػـتا( ٖـُض يـُو    زياضَ يُنىضزغتاٌْ باؾىضيـ )نىضزغت( 1)ظ( بىو.1872
 غُضوبُْسَزا ضُْس َُنتُبًَهٌ ضِوؾسٍ نطاُْوَ.
ــاَيٌ   ــاٌْ غ ــُتٌ عىمس ــاَيٓاٍَُ زَوي ــُ 1873-1872ى/ 1290غ ــُ قىتاغاْ ظ ن

ــُناٌْ      ــُ يُوياليُت ــُو قىتاغاْاْ ــُناٌْ ٓ ــاضٍَ قىتابً ــُضوَٖا شَ ــسيًُنإ و ٖ ضِوؾ
هٌ نـىضزيـ زَٖـًَينَ نـُ    غُضبُزَويُت زَشًََـطٍَ، يُيًػـتُنُزا ْـاوٍ ضـُْس ؾـاضيَ     

 :(2)قىتاغاٍُْ ضِوؾسيًُيإ تًَسابىو. ُٓويـ بُّ ؾًَىٍَ خىاضَوَ بىو
 

 شَاضٍَ قىتابًإ ْاوٍ قىتاغاُْ
 18 َُْسَيٌ
 39 ُٓضبًٌ
 35 عُقطَ
 25 نُضنىى
 38 غًًُاًُْ
 30 ضَواْسوظ

 
ٍَُ شَـاضٍَ  ُٓطُض شَاضٍَ قىتابًاٌْ ُٓو ؾاضَ نىضزياُْ بُضاووضز بهـُئ يُطـ       

ٍَ نـُ ِضيَـصٍَ          قىتابًاٌْ ؾـاضو ْاوضـُ عُضَبٓؿـًُٓناٌْ عـريام، بؤَـإ بُزياضزَنـُو
خىيَٓسَواضٍ وٓاغيت ؾًَطخىاظٍ يُنىضزغتاْسا يُو َاوَ ًََصوويًُزا يُٓاغـتًَهٌ خطاثـسا   
ُْبىوَ. ضىْهُ ُٓطُض شَاضٍَ قىتابًاٌْ قىتاغاٍُْ )بُغسازٍ يُنُّ( ٍ يًَسَضنُئ نـُ  

ٌ بىو، زَبًٓني شَاضٍَ قىتابًاٌْ ؾاضَناٌْ تط دًاواظيًُنٌ ُٓوتؤٍ يُطـٍَُ  ( قىتاب76)
 :(1)ُٖضوَنى يُّ يًػتٍُ خىاضَوَ بؤَإ بُزياضزَنُوٍَ (3)ؾاضَ نىضزيُناْسا ُْبىو.

                                                           

: عباغ ايعضاٟٚ، املـذس ايظابل، ، بُوَضططتٔ يُٖـ1286مجادٟ اآلخش٠  15( 15جشٜذ٠ ايضٚسا٤، عذد ) (1)
 .206ق

 .212-211، ق1290عثُا١ْٝ يظ١ٓ غايٓاَُ زويت عًًُ  (2)

طَزا يُتايجهطزُْنُ ُْٖسٍَ َُٖيٍُ تًَسانطابىو، ونطايُوَ يًَآلناتٌ خؤٍ نُ ُّٓ ووتاضَ يُطؤظاضٍ َُتني ب (3)
 ُّٓ ضُْس زيَطَ واْىوغطابىوٕ نُ ُّٓ َُٖيًَٓذاٍُْ ًَٓطَ ثًَطُواُْ ببؤوَ.  
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 شَاضٍَ قىتابًإ ْاوٍ قىتاغاُْ
 44 بُغطاٍ زووَّ

 47 َىغٌَ
 41 سًًًُ

 25 خىضاغإ )بُعكىبُ(
 20 ًوَىْتُؾ

 25 نىت ُٓيعًُاضَ
 35 ظوبًَط

 20 غاَُضِا
 30 عًُاضَ
 20 نُضبُال

 
 زانيازي دووةم:

 َُزايًاٍ نىضزغتإ:  
بًُز ؾًَطنؤ يُنتًَيب )نًَؿٍُ ًََصيُٓو ًَٓػـتاٍ نـىضز( باغـٌ ٓـُوَ زَنـا  نـُ            

ؤتاًْـإ  ظ زا ضِاثُضِيين بُزضخإ ثاؾـاٍ ب 1847ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ زواٍ ُٓوٍَ يُغاَيٌ 
زاَطناْسَوَ، زَويُت َُزايًايُنٌ بؤ بريَوَضٍ ُّٓ غُضنُوتُٓ زضوغتهطز و ْاوٍ يًَٓـا  
)َُزايًاٍ دُْطٌ نىضزغتإ( نُ ضِوويـُنٌ يًَـٌ ْىوغـطابىو دَـُزايًاٍ نىضزغـتإد      

                                                                                                                                        

 .212-211، ق1290عثُا١ْٝ يظ١ٓ غايٓاَُ زويت عًًُ  ( 1)
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ٍ )ٓاضؤر(ٍ يُغُض َُٖيهُْسضابىو، نُ بُزضخإ ثاؾا زواداض آلضِووَنٍُ تطيؿٌ ويٍَُٓ قُ
 (1)هطزبىو.خؤٍ يُوٍَ قامي

زضوغتهطزٌْ ُّٓ َُزايًايـُ يُاليـُٕ زَويُتـُوَ ًْؿـاُْيُنٌ ٓاؾـهطايُ يُغـُض            
بايُخٌ ُٓو غُضنُوتٍُٓ نُ بُزَغـتًإ ًَٖٓـا. َُٓـُف ضِاغتُوضِاغـت بَُيطـٍُ ٓـُوَ       
بُزَغتُوَ زَزا نُ ضِاثُضِيُٓنٍُ بُزضخإ ثاؾا تاضِاززَيُنٌ وا ؾطاوإ ببىو نـُ ظَْطـٌ   

ًَؿـتا        َُتطغٌ بؤ زَويُ ت يًَبسات. غـُضَضِاٍ بـُضظٍ بـُٖاٍ ٓـُو ضِاغـتًًُ، نُضـٌ ٖ
َُْاْسَتىاٌْ َُغُيٍُ ُّٓ َُزايًايُ بُزَيًٓايًُوَ وَضبططئ. ضىْهُ منىوْـُ و ويَٓـٍُ   
ُّٓ َُزايًايَُإ بُضضاو ُْنُوتبىو. ُٖضوَٖا غُضضاوٍَ غُضَنًُإ بؤ ٓـُّ ظاًْاضيًـُ   

ُُٓويـ بـؤ زانـؤنٌ نـطزٕ يُنًَؿـٍُ نـىضز      ُٖض تًُْا نتًَبُنٍُ بًُز ؾًَطنؤ بىو. ن
ْىوغطابىو، واتُ ضِيٌَ ُٓوٍَ تًَسَضىو نُ بؤ طُوضَنطزٌْ ضِاثُضِيُٓنـُ ٓـُّ َُغـُيُيٍُ    

 زضوغتهطزبًَت.
ّ خؤؾبُختاُْ ًَٓػتا زَتىاْني ضِاغيت ُٖبىوٌْ ُّٓ َُزايًايُ بػُملًَٓني. ٓـُوَتا  آلبُ     

ًْؿاٌْ دغاٍ تكىيِد ـُو بُضواضَنٍُ يُغـُض   يُغاَيٓاَُيُنٌ وياليُتٌ بُغسا ،نُ بُْاو
ظ ْىوغـطابًَت، يـُ الثـُضَِ    1907-1906ى/ 1325ّ واثًَسَضٌَ زواٍ غاَيٌ آلَُْاوَ بُ

يُيًػيت ُٓو َُزايًاياْـٍُ نـُ سهىَـُت زضوغـيت نـطزووٕ ْـاوٍ )نطزغـتإ         679
ــٌ ــُ     -َسايًُغ ــطاوَ ن ــٌ ْىوغ ــت. يُبُضاَبُضيؿ ــتإ( زيَ ــُزايًاٍ نىضزغ ــُ: َ وات

ظ يُغُضزٌََ غَُيتُُْتٌ عُبسوؿًَُـسٍ  1848ى/ 1263ايُنٌ ظيىَو يُغاَيٌ َُزايً
 ظ( زاْسضاوَ.1861-1839يُنُّ )

 
 

                                                           

 .43، 1992ٍبطِواُْ ضاثٌ غًًٌََُ ُّٓ نتًَبُ، بٌَ ؾىيَين ضاخ،  (1)
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 سةزضاوةكاني باسي يةكةم

 
بًُز ؾًَطنؤ، نًَؿٍُ ًََصيُٓو ًَٓػتاٍ نىضز، ضاثٌ غًًَُّ، بٌَ ؾىيَين ضاخ،  -

1992. 
 .1290عثُا١ْٝ يظ١ٓ غايٓاَُ زويت عًًُ  -
ػشن١ ايتحاس٠ ٚايطباع١ احملذٚد٠، ، 7، تاسٜخ ايعشام بني اذتاليني، َخ عباغ ايعضاٟٚ _

 .1955بػذاد 
عًٞ ػانش عًٞ، ٚال١ٜ املٛؿٌ يف ايكشٕ ايظادغ عؼش، اطشٚذ١ دنتٛساٙ، ن١ًٝ اآلداب،  -

  . 1992جاَع١ املٛؿٌ 
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 )باصي دووةم(

 
 كوردصتاى و يةنذيَ سانياري كارطيَزِي 

 مساني صةدةي شاسدةيةمذا لة بةلَطةنامةيةكي عو
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 كوردصتاى و يةندَي سانياري كارطَيِزي 

 لة بةَلطةنامةيةكي عومساني صةدةي شاسدةيةمدا
     

وٍ ًَٖعَناٌْ ؾا آليُغُضَتاناٌْ غُزٍَ ؾاظزََُٖسا نىضزغتإ ضِووبُضِووٍ ؾا
نىضزغتإ ( بؤوَ و يُُٓجناَسا ظؤضبٍُ ْاوضُناٌْ 1524-1501ًٓػُاعًًٌ غُؾُوٍ )

(، نُزَويُتًَهٌ ؾًعٍُ تىْسضَِو بىو 1736-1501بىوُْ بُؾًَو يُزَويُتٌ غُؾُوٍ )
زشايُتٌ قُواضَو َريْؿًُٓ خؤَاَيًًُ نىضزيُناًْؿٌ زَنطز. بؤيُ نىضز ضاوَضِيٌَ زَضؾُتًَو 
بىو بؤ ضِظطاض بىوٕ يُّ ضَِوؾُ زشواضَ. ظؤضٍ ُْبطز ُّٓ زَضؾُتُ ٖاتُٓاضاوَ ناتًَو غُيتإ 

( نُوتُ ًَُالٌَْ يُطٍَُ ؾا ًٓػُاعًًٌ 1520-1512ُيًٌُ يُنٌَُ عىمساٌْ )غ
بُغُضيسا غُضنُوت. َري و غُضزاضاٌْ نىضز  1514غُؾُوٍ و يُؾُضٍِ )ضاَيسيَطإ( ٍ غاَيٌ 

ُّٓ ُٖيُيإ قؤغتُوَو نُوتُٓ بُزَضْاٌْ ثامشاوٍَ ًَٖعَناٌْ غُؾُوٍ يُظؤضبٍُ ؾاضو 
َؾسا ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ ياضَُتٌ نىضزياْسا، ضىْهُ َريو ناٌْ نىضزغتإ. يُّ نطزاضآلقُ

غُضزاضاٌْ نىضز بُُٖوٍَ و نؤؾؿٌ َُال ًٓسضيػٌ بُزيًػٌ ضِيَهُوتٓٓاَُيُنًإ يُطٍَُ 
-1514ٌْ آلزَويُتٌ عىمساٌْ بُغتبىو. ًٓرت يُُٓجناٌَ ؾُضٍِ ضاَيسيَطإ و ضِووزاوَناٌْ غا

ُؾًَهٌ ططْطٌ بانىضو باؾىضٍ نىضزغتإ ٖاتُٓ زا ْاوضُناٌْ ْاوَضِاغت و ضِؤشٓاواو ب1516
-1520تٌ عىمساٌْ. زواتطيـ يُغُضزٌََ غىَيتإ غًًَُاٌْ قاْىٌْ )آلًَْى باظٍُْ زَغُ

زا، ُٖضيَُُناٌْ )وإ( و 1548و  1534ٌْ آل( يُُٓجناٌَ َُٖيُُتُناٌْ غا1566
زَويُتٌ عىمساٌْ )ؾاضَظووض( و )ُٓضظَضِؤّ(يـ ٖاتُٓ ثاٍَ ُٓو بُؾٍُ نىضزغتإ نُ غُضبُ

زا ثُميآْاٍَُ 1555بىو. ناتًَهًـ ُٖضزوو زَويُتٌ عىمساٌْ و غُؾُوٍ يُغاَيٌ 
تٌ يُنرتْا يُغُض ُٓوْاوضاٍُْ آل)ٓاَاغًُ( يإ َؤضنطز و ُٖضزووال زاًْإ بُزَغُ

تٌ آلنُزاطرييإ نطزبىو، ُّٓ بُؾٍُ نىضزغتإ بُؾًَىَيُنٌ ؾُضٌَ و بؤ ًَُٖؿُيٌ بُزَغُ

                                                           

   َ(ٍ طؤظاضٍ 7)ُّٓ باغُ يُ شَاضk21 زَضضىوَ. 2010ونطاوَتُوَ نُ يُغاَيٌ آلزا ب 
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يُُٓجناٌَ َُُٓزا نىضزغتإ يُثاٍَ ْاوضُناٌْ تطٍ ًُٓجطاتؤضياٍ  (1)َ ططيَسضا.عىمساًًُْو
 عىمساٌْ يُبَُيطُْاَُناٌْ ُٓو غُضزََُزا ْاوٍ ٖاتىوَ.

يُنًَو يُو بَُيطُْاَاُْ ُٓوَيُ نُيًَطَزا زَرنُيُٓضِوو، ُٓويـ زاُْ ضَِغُُْنٍُ 
ّ آلايتُخيت ثؤَيُْسا ثاضيَعضاوَ، بُيُُٓضؾًؿٌ ْاوَْسٍ بَُيطُْاَُ ًََصوويًُناٌْ )واضؾؤ(ٍ ث

 Zdzistaw Zygulski jr.- Odsiecsًَُُٓ ويَُٓنُميإ يُّ نتًَبُزا زَغتهُوت: )

Wiedenska 1683 ٌونطزُْوٍَ )آليُاليُٕ زَظطاٍ ب 1988( نُ يُغاَيKrajwa 

Agencja Wydawiczaونطاوَتُوَ. نتًَبُنُ بُُٖضزوو آل( يُؾاضٍ )نطانؤف( ٍ ثؤَيُْسا ب
َاٌْ ثؤَيُْسٍ و ًٓٓطًًعيًُو ثًَؿُنًًُى يُخؤزَططٍَ يُطٍَُ ضُْسئ ويَُٓو ُْخؿٍُ ظ

 ًََصوويٌ نُبُؾًَهٌ ظؤضيإ ٌٖ زَويُتٌ عىمساْني.
يُنتًَبُنُزا ُّٓ بَُيطُْاَُيُ بَُُٖيُ نطاوَتُ ٌٖ غُضزٌََ غىَيتإ غًًَُاٌْ 

اغتًسا زَطُضِيَتُوَ بؤ ( ٍ بؤ زاْسضاوَ. خؤؾٌ يُض1525ِ( و غاَيٌ )1566-1520قاْىٌْ)
ضاضَنٌ نؤتايٌ غُزٍَ ؾاظزَ، ضىْهُ يُنؤتايٌ بَُيطُْاَُنُ ٓاَاشَ بُْاوٍ غىَيتإ 
َىضازٍ نىضٍِ غىَيتإ غُيًِ نطاوَ، ٓاؾهطايُ َُُٓ غىَيتإ َىضازٍ غًًٌََُ عىمساًًُْ 

( باونٌ ٖاتُغُض 1574-1566( نُزواٍ غىَيتإ غُيًٌُ زووٌََ)1574-1595)
تُُْت. ُٖضوَٖا يُبَُيطُْاَُنُزا ْاوٍ زوضطٍُ )قىبطؽ( ٖاتىوَ وَى تُخيت غَُي

زا يُاليُٕ 1571تٌ عىمساٌْ، خؤزياضَ ُّٓ زوضطُيُ يُغاَيٌ آلْاوضُيُنٌ شيَطزَغُ
 (2)عىمساًُْناُْوَ زاطرينطا.

تساضيَهٌ ُٓوضوثٌ آلبَُيطُْاَُنُ نُيُبُٓضَِتسا ْاَُيُنٌ غىَيتاٌْ عىمساًًُْ بؤ زَغُ
خىزاو ثُغين ثًَػَُبُضو ضىاض ياضاٌْ زَغت ثًَسَنات بُّ ؾًَىَيُ: دبُضاوزيَطٍ  بُغتايؿٌ

بٌَ غايُتٌ سُظضَتٌ ضَِبيب عًعظَت ثريؤظبٌَ تىاْاناٌْ و بُضظبٌَ ْاوٍ، بَُىعذًعَ 
ثطِبُضَنُتُناٌْ َؤضٍ تُواونُضٍ ثًَػَُبُضايُتٌ وُٓغتًَطٍَ نُيىٍ الوضانٌ و ثًَؿُواٍ 

                                                           

د.طعذٟ عثُإ ٖشٚتٞ، نٛسدطتإ ٚاالَدلاطٛس١ٜ ايعثُا١ْٝ/ دساط١ بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ:   (1)
اسبٌٝ، َطبع١ خاْٞ، دٖٛى  -يف تطٛس طٝاط١ اشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطتإ،  َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ يًٓؼش

 وَابعسٖا. 30، ق2008
ستُذ فشٜذ بو احملاَٞ، تاسٜخ ايذٚي١ ايع١ًٝ ايعثُا١ْٝ، حتكٝل:  يُباضٍَ زاطري نطزٌْ زوضطٍُ ضِؤزؽ بطِواُْ:  (2)

 .256-255، ق2006، داس ايٓفا٥ع، برلٚت 10د.اذظإ ذكٞ ،ط
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ىٍُْ تًجٌ بصاضزَنإ ؾاْاظٍ ُٖضزوو دًٗإ ثًَػَُبُض سُظضَتٌ نؤََُيٌ ثًَػَُبُضإ من
َىسُممُزٍ َىغتُؾا زضووزو غُالٌَ خىاٍ بُضظ و بٌَ ٖاوتاٍ يُغُضبٌَ، ٓٓذا بُثاَيجؿيت 

زَغتًإ يُغُضبٌَ َُٖىويإ و َُٖىو آلثريؤظيٌ طًاٌْ ُٖضضىاض ياضاٌْ ضَظاٍ خىزاٍ با
.د زواٍ َُُٓ )تىغطا(ٍ غىَيتاٌْ ُٖيُ نُ واشؤٍ ثًاوضاناٌْ بُضِيَع و يُخىاتطغاٌْ َُظٕ

 ؾُضٌَ غىَيتإ بىو بؤ َؤضططزٌْ بَُيطُْاَُ ؾُضًًَُنإ.
ٓٓذا زََيٌَ: دَٔ غىَيتاٌْ غىَيتاُْناٌْ ظََإ، بَُيطٍُ خاقاُْناٌْ غُضزَّ ، تاز 
بُخؿٌ خىغطَواٌْ دًٗإ، غًَبُضٍ خىزاٍ ثازؾاٍ َُْٓإ. غىَيتإ و ثازؾاٍ 

ت و آلتطئ ؾاضو ٓاوَزاًُْنإ َُنهٍُ ثريؤظ و َُزيٍُٓ ضِؤؾٔ، ثريؤظتطئ وؾُضاؾُمتُْس
ًََُُنُت قىزغٌ ثريؤظ و ؾاٌَ خاٍُْ ٓاؾيت، ًَػط و يَُُٕ، غُْعا و عُزَٕ، 
زياضبُنط و نىضزغتإ، ُٓضظٕ ضِؤّ )ُٓضظَضِؤّ( و طىضدػتإ، بُغسا و وإ، سُيُب و َُٖىو 

يكُزَض و زوضطٍُ ضِؤزؽ، وياليُتٌ ضِؤّ و تُضابًىؽ، عُضَبػتإ، ُْٓازؤٍَ و قُضََإ، ظو
بُغطا و ؾُٖطظوٍ )ؾاضَظووض(، وَ سُغطَتٌ ثاؾايإ ُٓغتاْبىيٌ ثاضيَعضاو وزوضطٍُ 
قىبطؽد. ُٖضوَٖا ٓاَاشَ بُ تىْؼ و دُظآرييـ زَنات. زيَطٍ زواتطيـ يُويَُٓنُزا 

تٌ عىمساٌْ زَنا يُ بُؾٌ آلّ زياضَ باغٌ وياليُت و ْاوضُناٌْ شيَطزَغُآلزَضُْضىوَ بُ
ُٓوضوثا. ٓٓذا ْىوغطاوَ :دسُظضَتٌ غىَيتإ َىضازخإ نىضٍِ غىَيتإ غُيًِ خإ نىضٍِ 

ّ يُويَُٓنٍُ بُضزَغتُإ آلغىَيتإ...د. زَبٌَ زواتطيـ ْاوَضِؤنٌ ْاَُنُ زَغت ثًَبهات بُ
 رياوَ.َُُٓيإ زَضُْضىوَ، ضىْهُ تًُْا ويٍَُٓ بُؾٌ غُضَوٍَ بَُيطُْاَُنُ ط
 زواٍ خػتُٓضِووٍ بَُيطُْاَُنُ زَتىاْني ُّٓ غُضجناُْ تؤَاض بهُئ:

ُّٓ ًَٖعو تىاْايُ ظؤضَو غٓىوضَ ؾطاواٍُْ قَُيَُطَِوٍ زَويُتٌ عىمساٌْ وايهطزبىو  -1
غىَيتاُْناٌْ عىمساٌْ ظؤض بُؾإ و باَيٌ خؤياْسا َُٖيبسَٕ و ال  ُٓوَ يًَبسَٕ نُ ُٓوإ 

اياٌْ دًٗأْ و غًَبُضٍ خىزاُْ يُغُض ظَوٍ. يَُُٖىو ْىوغطاويَهٌ غُضنطزٍَ َُٖىو ثازؾ
تاٌْ تط بُؾاْاظيًُوَ ْاوضُناٌْ شيَط آلتساض و غُضؤنٌ ووآلؾُضًَؿسا بُتايبُتٌ بؤ زَغُ

تٌ خؤيإ ُٓشَاض زَنطز و يُنُ يُنُ ْاويإ زًََٖٓإ. َُُٓ ُْضيتًَو بىو َُٖىو آلزَغُ
 (1)زَضِؤيؿنت. غىَيتاُْناٌْ ُّٓ غُضزََُ يُغُضٍ

                                                           

 .210بؤ منىُْ بطِواُْ: َُٖإ غُضضاوَ، ص  (1)
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ظؤضبٍُ ُٓو ُٖضيَِ و ْاوضاٍُْ يُ بَُيطُْاَُنُزا ْاويإ ٖاتىوَ وياليُت بىوٕ يًَُْى  -2
 (1)ًُٓجطاتؤضياٍ عىمساًْسا، وَنى: زياضبُنط، ُٓضظَضِؤّ، ُْٓازؤٍَ، قُضََإ، تُضابًىؽ، بُغطا.

)ايايت/ ًٓايُت(  تُْاُْت ظاضاوٍَ )واليت/ وياليُت(يـ يُبَُيطُْاَُنُزا بُناضٖاتىوَ ُْى
ظ 1591ى/ 1000وَنى بًًُٓإ. َُُٓف ُّٓ ظاًْاضيُ ثؿرتِاغت زَناتُوَ نُ زََيٌ تاغاَيٌ 

ؾاياٌْ باغُ  (2)يُزَويُتٌ عىمساًْسا ظاضاوٍَ )وياليُت( يُدًاتٌ )ًٓايُت( بُناضزَٖات.
ا نُ )وياليُت( زواتطيـ )ًٓايُت( طُوضَتطئ يُنٍُ ناضطًَطٍِ بىو يُ زَويُتٌ عىمساًْس

 زابُف زَبىو بؤ ضُْس يُنٍُ بطىونرت ٓٓذا بطىونرت.
بُتًَبًين نطزٌْ ْاوٍ ْاوضُ يإ وياليُتُنإ، يًَُْى ْاوضُناٌْ عرياقٌ ًَٓػتا تًُْا  -3

)بُغسا( و )بُغطا( و )ؾاضَظووض( زَبًٓني و ْاوٍ )َىغٌَ( بُزٍ ْانُئ، نُ ُٓويـ 
ٌْ عرياقٌ ًَٓػتا. َُُٓف ُٓوَ زَغُملًيَنَ يُغُضزٌََ عىمساًْسا يُنًَو بىو يُوياليُتُنا

نُ يُّ َاوَيُزا َىغٌَ ََُيبُْسٍ وياليُتًَو ُْبىوَ وَى يُغُضضاوَيُنٌ تطيؿسا ٓاَاشَ 
 (3)وياليُتًَو بُْاوٍ َىغٌَ يُٓاضازاُْبىوَ. 1605-1581بُوَنطاوَ نُ يَُاوٍَ ًَْىإ 

ٌ ُٖبىوَ . ؾاياٌْ باغُ ٍَُُٓ َُُٓ يُناتًَهسايُ نُ ؾاضَظووض وَنى وياليُتًَو ُٖبىوْ
زوايٌ بؤيُ ُّٓ ْاوٍَ يًَٓطاوَ ضىْهُ يُغُضَتازا ََُيبُْسَنٍُ يُْاوضٍُ ؾاضَظووضٍ ًَٓػتا 

ٍ ظََيِ بىو زواتط طىاظضاوَتُوَ بؤ طىَيعُْبُض نُْعيو خىضَاَيٌ آلزابىوَ، نُ غُضزًَََو يُ قُ
ٍ طىاظضاوَتُوَ بؤ ؾاضٍ نُضنىى و ّ يُنؤتايٌ غُزٍَ ؾاظزَزا ََُيبُْسَنُآلًَٓػتا بىو، بُ

 (4)ْاوَنُؾٌ ُٖضوَنى ثًَؿىو بُ ؾاضَظووض َاوَتُوَ.
بُالٍ ًَُُٓ يَُُٖىوٍ ططْطرت ُٓوَيُ نُ ْاوٍ نىضزغتإ يُبَُيطُْاَُنُزا ٖاتىوَ،  -4

وَ ُٓطُض يُغُضجنُناٌْ ثًَؿىو بطُيُٓ ُٓو زَضَجناٍَُ نُ ُّٓ بَُيطُْاَُيُ زَطُضِيَتُوَ بؤ 
                                                           

د.خًٌٝ آٜادتٝو، تاسٜخ ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ َٔ ايٓؼ٤ٛ اىل : ٌْ عىمساٌْ يُبطِواُْ يًػيت ْاوٍ وياليُتُنا  (1)
 .168-167، ق2002، برلٚت 1االضتذاس، ت:د.ستُذ .ّ. االسْاؤٚط، داس املذاس االطالَٞ، ط

 .264، َاد٠ اٜاي١، ق5دا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ، َخ (2)
اط١ يف أٚكاعٗا ايظٝاط١ٝ ٚاالداس١ٜ ٚال١ٜ املٛؿٌ يف ايكشٕ ايظادغ عؼش/ دس، عًٞ ػانش عًٞ (3)

 .120،ق١1992 دنتٛساٙ، ن١ًٝ االداب جاَع١ املٛؿٌ/ اطشٚذٚاالقتـاد١ٜ، 
د.طعذٟ عثُإ ذظني، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ يف ايكشْني ايظابع عؼش ٚايثأَ عؼش/ دساط١ يف عالقاتٗا  (4)

 .95،ق2006ايظٝاط١ٝ ٚاالداس١ٜ ٚاالقتـاد١ٜ َع اٜاييت بػذاد ٚاملٛؿٌ، اسبٌٝ 
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ٌ غُزٍَ ؾاظزَ، وَ يُبُضُٓوٍَ يُزَقٌ بَُيطُْاَُيُنٌ تطٍ عىمساٌْ غاَيٌ ُٖؾتاناْ
بؤيُ زَتىاْني بُزَيًٓايًُوَ بًًَنَي نُ  (1)زا بَُُٖإ ؾًَىَ ظاضاوٍَ نىضزغتإ زَبًٓني،1525

زَويُتٌ عىمساٌْ ُٖضيُغُضَتاٍ غُزٍَ ؾاظزَوَ بُؾُضٌَ ْاوٍ )نىضزغتإ(ٍ 
 بُناضًَٖٓاوَ.

ّ طىَإ آلُبُناضًَٖٓاٌْ ُّٓ ْاوَ يُضِووٍ ناضطًَطِيًُوَ بىوَ، بُُٖضضُْسَ زياضَ ن
يُوَزاًُْ نُضَُِْٖسٍ دىططا  و ُْتُوَيًـ يُبُضضاو طرياوَ. ضىْهُ يُنُفاض َُٖىو ُٓو 

( 1520-1512ْاوضُ و َريْؿًُٓ نىضزيًاٍُْ نُ يُغُضزٌََ غىَيتإ غُيًٌُ يُنَُسا )
اليُتًَهًإ يٌَ ثًَهًَٗٓطا بُْاوٍ وياليُتٌ نىضزغتإ. نُوتُٓ ْاو قَُيَُطَِوٍ عىمساٌْ، وي

ّ يُبُضُٓوٍَ ْاوَْسٍ وياليُتُنُ ؾاضٍ زياضبُنط بىو ، بؤيُ )وياليُتٌ زياضبُنط(يؿٌ آلبُ
زا بُْاوٍ )وياليُتٌ زياضبُنط( 1520ثًَسَطىتطا. ُٓوَتا يُتؤَاضيَهٌ عىمساٌْ غاَيٌ 

زا ُٖضزوو ًَْىٍ 1527ُتُ عىمساًُْناٌْ غاَيٌ ّ يًَُْى يًػتًَهٌ وياليآلبُ (2)ْىوغطاوَ.
بَُُٖإ ؾًَىَ يُبَُيطُْاَُنٍُ بُضزَغتًؿُإ  (3)زياضبُنط و نىضزغتإ زَبًٓني.

ُٖضزوونًإ بُيُنُوَ ْاويإ ٖاتىوَ. نُواتُ يُغُضَتازا َُبُغت يُّ ْاوَ َُٖىو ُٓو ْاوضُ 
زواتط نُ ْاوضٍُ تطٍ نىضزغتإ  ّآلنىضزياُْ بىو نُ غُضبُ قَُيَُطَِوٍ عىمساٌْ بىوٕ. بُ

زاطرينطا، ُّٓ ْاوضاُْ ُْٖاتُٓ شيَط ضِنًَؿٌ ُّٓ ْاوَوَ. بَُيهى ُٖض ْاوضُيُنٌ طُوضَ 
وياليُتًَهٌ عىمساٌْ يٌَ ثًَهًَٗٓطا و بُْاوٍ ََُيبُْسٍ ْاوضُنُوَ باْطهطا. بؤيُ يُّ 

اوضٍُ نىضزٍ تط زَبًٓني، بَُيهُْاَُ ًَْىبطاوَزا يُثاٍَ )زياضبُنط و نىضزغتإ( ْاوٍ غٌَ ْ
ُٓواًْـ بطيتني يُ:)وإ( و )ؾاضَظووض( و )ُٓضظَضِؤّ(. َُٓاُْ ُٓو ْاوضُ نىضزياُْ بىوٕ نُ 

(زا زاطري نطإ، وَى ثًَؿرت ٓاَاشََإ 1566-1520يُغُضزٌََ غىَيتإ غًًَُاٌْ قاْىٌْ )
 ثًَسا.

 

                                                           

 .210ستُذ فشٜذ بو احملاَٞ، ّ . غ، ق (1)
 .267، َاد٠ اٜاي١، ق5دا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ، َخ (2)

(3) Colin Imber,The Ottoman Empire 1300-1650 \The Structure of Power ,1st pub. 

Palgrave Macmillan,2002,p.179. 
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 .2006داس ايٓفا٥ع، برلٚت 
-Colin Imber,The Ottoman Empire 1300-1650 \The Structure of 

Power , 1st
 pub. Palgrave Macmillan, 2002,p.179. 
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 س 1000-1000كورد ومَيذوونووصني لةصةردةمي نوَيدا 
 

 دةزوازة:  
يُنًَو يُتايبُمتُْسيًُناٌْ بىاضٍ ًََصووْىوغني، بَُٓاٍ )ثُضَغـُْسٕ( ـُ. ضـىْهُ    
ظاًْاضيًُ ًََصوويًُنإ نُ نُضَغـتٍُ غـُضَنٌ ٓـُّ ْىوغـًُٕٓ، بُتًَجـُضِبىوٌْ نـات       

و ظيازبىوٕ زإ. ُٓوٍَ َُٓطِؤ ْايعاْني، غـبٍُ زَظاْـسضٍَ. ٓـُوٍَ غـُضزًَََو     يُطؤضِإ 
و. ُٓوٍَ زويَـينَ بُضِاغـت   آلبًَُْٗين زازَْطٍَ، غُضزٌََ زواتط زَبًَتُ ظاًْاضيًُنٌ بُضب

زَظاْطا، َُٓطِؤ زَبًَتُ َُٖيُيُنٌ ًََصوويٌ. يُبُضٓـُوَ ٓـُو بطِيـاضٍَ نـُ ًََـصووْىوؽ      
 زَيسات، َُضز ًًُْ تاغُض ناضيطُضٍ ُٖبًَت.يُباضٍَ بابُتًَهُوَ 

بؤ ُٓوٍَ ظؤض يُبابُتٌ غُضَنًُإ زووض ُْنُويُٓوَ، زََيًنَي تـا ٓـُو ضـُْس غـاَيٍُ     
زوايٌ )ؾُضَؾٓاَُ( بُ يُنُّ نتًَيب ًََصوويٌ غُضبُخؤ زازَْطا، نُ بؤ ًََصووٍ نىضز و 

نُ دتًَهطِاٍ بُضٌَُٖ نىضزغتإ تُضخاْهطابًَت. )ؾُضَؾدإ(يـ بُيُنُّ نُؽ زازَْطا 
خؤٍ بؤ ًََصووٍ نىضزو نىضزغتإد تُضخإ نطزبًَت، ُٖضوَنى زنتؤض )نَُاٍ َُظٖـُض(  

ّ ظاًْاضيًُناٌْ َُٓطِؤ بؤَـإ زَضزَخـُٕ نـُ ٓـُّ سىنُـُ ًَٓػـتا       آلبُ (1)زَؾُضَىيَت.
ضُْسوضىٕ َُٖيسَططٍَ، ضىْهُ يُّ ضُْس غاَيٍُ ضِابطزوو بؤَـإ بُزياضنـُوت نـُ ثـًَـ     

ٓاَُ ضُْس غُضضاوَيُنٌ ًََصووٍ تط ُٖٕ نُباغٌ ضُْس اليًَُْهٌ ًََصووٍ نـىضز  ؾُضَؾ
يإ بُؾًَهٌ ًََصووٍ نىضزغتاًْإ نطووَ. يًَطَزا ْاوٍ ُْٖسيَو يُّ غُضضـاواُْ زَبـُئ   

أبـٞ  نُ يُغُزَناٌْ ْاوَضِاغتسا ْىوغطاوٕ، يُواُْ: نتًَيب )ايكالع واالنطاز( نُ يُاليُٕ )
                                                           

 ( َب29ُّٓ باغُ يُشَاض )ٕآليُُٖويًَط زَضضىوَ. بُ 5/11/1998ونطاوَتُوَ، نُ يُ آل( ٍ طؤظاضٍ )ضِاَا ّ
ونطزُْوٍَ ُّٓ باغُزا تًَجُضِيىَو يُّ َاوَيُزا ضُْسئ ثُضَغُْسٕ آليُبُضُٓوٍَ ضُْس غاَيًَو بُغُض ْىوغني وب

. بؤيُ ضِووياْساوَ، يُُٓجناَسا ُْٖسٍَ يُظاًْاضيًُناٌْ نؤٕ ببىوٕ وُْٖسيَهًؿًإ طؤضِاْهاضيًإ بُغُضزا ٖاتبىو
 بُثًَىغتُإ ظاٌْ يُظؤض ؾىيَٓسا زَغتهاضٍ باغُنُ بهُئ و ظاًْاضٍ ْىيٌَ بؤ ظياز بهُئ.

 .104، 1983ٍز.نَُاٍ َُظُٖض ُٓمحُز، ًََصوو، بُغسا  (1)
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ظ( زاْـطاوَ نُخـَُيهٌ بُغـطا بـىو. ٖـُضوَٖا      839-752 املـذا٥  اذتظٔ عًٞ بٔ ستُذ 
 -ابٔ قتٝب١ ايذٜٓٛسٟنتًَيب )اْػاب االنطاز( نُزاُْضَنٍُ ْىوغُضٍ ؾاضغٌ بُْاوباْط )

ٟ ظ َطزووَ(يُ. زواٍ َُٓاُْ )889يُغاَيٌ  ( نَُرييَهٌ نـىضزَ،  ابٔ ابٞ اشلٝحا٤ ايـشٚاد
ُ تاسٜخ آرسبٝحإنتًَيب ) َريْؿـًُٓ نىضزيًـُناٌْ ٓـُو ْاوضـُيُ      ( ٍ زاْاوَ نُ باؽ يـ

)ستُـذ بـٔ ابـشاِٖٝ بـٔ     ٍ تاسٜخ دٚي١ االنـشاد( زَنات يُغُزَناٌْ ْاوَضِاغتسا. زاْطاوٍ )
( يـ، يُنًَهُ يُّ غُضضـاواُْ. بًَطىَـإ ْـابٌَ )تـ ضيذ     ابٛايفٛاسغ عبذايعضٜض ارتضسجٞ
 (1)(يـ يُبري بهُئ.ابٔ املظتٛيفاضبٌ(ٍ ًََصووْىوغٌ طُوضَ )

ٌ تأسٜخ َٝافاسقني ٚآَذًَُْى ُّٓ غُضضاواُْزا نتًيَب )ُٖض ي  -(ٍ )ًٓبٓى ُٓظضَقٌ ؾـاضق
ظ َــطزووَ( بايــُخًَهٌ تايبــُتٌ ُٖيــُ. ُٖضضــُْسَ ٓــُّ نتًَبــُ بــُثًٌَ 1175يُغــاَيٌ 

ٍَ نـُ بـؤ ًََـصووٍ ٖـُضزوو ؾـاضٍ )ًَاؾـاضقني( و )ٓاَـُز/          ْاوًْؿاُْنٍُ وازَضزَنـُو
غُضَنٌ ظاًْاضيًُناٌْ تايبُتـُ بًََُـصووٍ ٖـُضزوو     ّ بُؾٌآلزياضبُنط( تُضخاْهطابٌَ، بُ

َريْؿًين )زؤغتُنٌ( و )َُضواٌْ(. وَى غُضضاوَيُنٌ ضَِغـًُْـ ٓـُشَاض زَنـطٍَ بـؤ     
ًََصووٍ نىضزغـتاٌْ بـانىض يـًُْىٍَ زووََـٌ غـُزٍَ ضـىاضَّ و غـُضَتاناٌْ غـُزٍَ         

ين(. ٓـُوٍَ  ؾُؾٌَُ نؤضٌ )نؤتاٍ غُزٍَ زَيُّ تا غُضَتاناٌْ غُزٍَ زواظزٌََ ظايً
ٍُْ زوايٌ ُّٓ نتًَبُ يُاليُٕ ُٖضزوو بُضِيَع )ز.قازض ثؿـسَضٍ(  آلدًَطٍُ زَيدؤؾًًُ يُّ غا

 (2)ونطايُوَ.آلو )ز.ٓانؤ بىضٖإ( وَضطًَطِزضايُ غُض ظَاٌْ نىضزٍ و يُزَظطاٍ وَضطًَطِإ ب
ــتسا ظؤض          ــُزَناٌْ ْاوَضِاغ ــُئ نُيُغ ــاؽ به ــُوَف ب ــت ٓ ــسا زَبًَ يُنؤتايً
ْىوغٌ نىضزَإ ُٖٕ نـُ ْىوغـطاوٍ ًََـصوويٌ طؿـتًًإ زاْـاوَو البـُال باغـٌ        ًََصوو

ٟ  ضِووزاوٍ تايبُت بُ نىضزيؿـًإ نـطزووَ. وَى: )   ( زاْـُضٍ نتـًَيب   أبٛذٓٝفـ١ ايـذٜٓٛس
ــاْطٌ  ابــٔ األ ــرل، )األخبــاس ايطــٛاٍ() ( نــُ بُزاْطاوَنــٍُ )ايهاَــٌ   ايتــ ضيذ( ْاوب

 (3)( زَْاغطٍَ.فٝات األعٝإٚزَضنطزووَ، )ابٔ خًهإ( نُ بُخاوٌَْ )
                                                           

 بٗضاد ػشفخإ، ذٍٛ املـادس ايتأسخي١ٝ املؤيف١ خـٝـَا يتأسٜخ ايهٛس ٚنٛسدطتإ خالٍ ايعـٛس ايٛطط٢، (1)
 .1997( سىظَيطإ 2ض( شَاضَ )طؤظاضٍ )ؾاُْزَ

، و: د.بذٟٚ عبذايًطٝف عٛض بطِواُْ: ًٓبٓى ُٓظضَقٌ ؾاضقٌ، ًََصووٍ ًَاؾاضقني وٓاَُز، غاغهطزُْوٍَ: (2)
 .2007ز.قازض قَُُز ثؿسَضٍ و بىضٖإ قَُُز، ضاثداٍُْ َٓاضَ، ُٖويًَط 

 .103-100نَُاٍ َُظُٖض، ؽ. خ، ٍ (3)
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 يةكةم: مَيروونووسني الي كوزد لةسةدةي شازدةمدا:
ُٖض يُغُزَناٌْ ْاوَضِاغتُوَ زياضزَيُى الٍ ًََصووْىوغإ بُطؿيت وًََصووْىوغاٌْ 

تُنُيإ ْازَٕ، آلنىضز بُتايبُتٌ بُضضاوزَنُويَت. ُٓويـ ُٓوَيُ نُ بايُر بًََُصووٍ وو
ٗاٌْ ًٓػالٌَ بُطؿيت، يإ ُٖض ًََصووٍ طؿيت زَْىوغٔ. يإ بَُيهى ظياتط ًََصووٍ دً

ُ      آلبُالٍ ًََـصووٍ ٓـُو ًًًَـُت و وو    تٔ. آلتاْـُزا زَضـٔ نـُ خـاوَٕ زَويـُت و زَغـ
  ُ تساضإ ٓـُو ناضَيـإ زَنـطز. ُٓواْـُ ثًًَـإ زَطـىتطا       آلُْٖسيَهًإ يُشيَط غـايٍُ زَغـ

ٍ تايبـُتٌ والواظٍ ُٖغـيت   (. بًَطىَـإ بُضشَوَْـس  َؤسخ ايبالطًََصووْىوغٌ زَضباض )
ُْتُوايُتٌ يُوغُضزََُ، ٖؤناضٍ غُضَنٌ ٓـُّ زياضزَيـُ بـىوٕ. يـُّ دـؤضٍَ زوايـٌ       

 يُ. (1)زَتىاْني ٓاَاشَ بُ منىُْيُنٌ زياض بهُئ نُ ُٓويـ )ًٓسضيػٌ بُزيًػٌ(
ًٓسضيؼ نىضٍِ سىغاَُززئ نىضٍِ عُيٌ نُ بُ )بُزيًػـٌ( ْاغـطابىو يُبُضٓـُوٍَ    

 ٌ بـُزيًؼ بـىو، نُغـايُتًُنٌ ًََـصوويٌ زيـاضٍ غـُضَتاٍ غـُزٍَ         نىضزيَهٌ خـَُيه
ؾاظزََُ. ُٓو ُْى ُٖض يًََُصووٍ نىضزغتإ بَُيهى يًََُصووٍ ُٖضزوو زَويُتٌ غُؾُوٍ 
وعىمساًْؿسا ضِؤٍَ وناضيطُضٍ ُٖبىو. ْاوبطاو يُنًَو بـىو يـُثًاوَ ْعيهـُناٌْ غـىَيتإ     

ُويـ الٍ غىَيتإ غُيًٌُ يُنُّ (. زواٍ 1512ٓ-1481بايُظيسٍ زووٌََ عىمساٌْ )
( ظؤض ثًُو ثايٍُ ؾُضٌَ ططْطـٌ وَضططتـىوَو ناضيطُضيًـُنٌ تـُواوٍ     1512-1520)

بُغُض ًََصووٍ نىضزَوَ ُٖبىوَ. بُتايبُتٌ بُو ضِؤَيُ ططْطٍُ نُ ُٖيبىوَ يُضِانًَؿـاٌْ  
ـ 1514َري و غُضاٌْ نىضز بـؤ الٍ غـىَيتإ غـُيًِ يُؾـُضٍِ ضـاَيسيَطإ )       ( و زواتـطي

ضِيَهدػتين ضِيَهُوتٓٓاَُيُى يًَُْىإ َريَ نىضزَنإ و غىَيتإ غُيًِ ُٖض يُو غـاَيُزا.  
 (2)تٌ عىمساًًْإ قُبىيهطز.آلنُ بُٖؤيُوَ ثُيىَْسٍ ًَْىاًْإ ضِيَهدطاو نىضزَنإ زَغُ

ًَهٌ ِضَْطًًٓؿـٌ ٖـُبى يـُبىاضٍ         دطُ يُو ضؤَيُ ًََصوويًـُ ططْطـُ، ْـاوبطاو زَغـت
ّ ُٓوٍَ بُالٍ ًَُُٓوَ ططْطـُ نتًَبـُ   آلنتًَب و ْاًًَهٍُ زاْاوَ. بُ ْىوغًٓساو ضُْسئ

                                                           

، نىضزغتإ 1طِواُْ: قُس بايطاقساض، ًٓسضيػٌ بسيًػٌ، و: ؾهىض َػتُؾا، ضيُباضٍَ ُّٓ نُغايُتًًُ ب (1)
1999. 

د. طعذٟ عثُإ ٖشٚتٞ، نٛسدطتإ ٚاالَدلاطٛس١ٜ ايعثُا١ْٝ/ دساط١ يف تطٛس طٝاط١ يُّ باضَيُوَ بطواُْ:  (2)
، 2008ى اسبٌٝ، َطبع١ خاْٞ، دٖٛ -(، َؤطظ١ َٛنشٜا1851ْٞ-1514اشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطتإ )

 ايفـٌ ايثاْٞ.
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ًََصوويًُناًْيت نُ يًَطَزا بُنىضتٌ باغًإ زَنـُئ: ًٓسضيػـٌ بُزيًػـٌ بُؾـُضَاٌْ     
غىَيتإ بايُظيسٍ زووَّ نتًَيب )ٖؿت بٗؿت(ٍ بُؾاضغـٌ زاْـاوَ نـُ باغـٌ ًََـصووٍ      

)يـإ   1505وبطاو ُّٓ نتًَبٍُ يُغاَيٌ ُٖؾت غىَيتاُْ يُنَُُناٌْ عىمساٌْ زَنات. ْا
تــُواوٍ نــطزووَو ثًَؿهُؾــٌ غــىَيتاٌْ نــطزووَ. نتًَبُنــُ بُؾــًَىاظيَهٌ   (1)(1512

  ُ ( زيَـطَ ٖـؤْطاوَو   800ّ ْعيهـٍُ ) آلُٓزَبًًاُْ ْىوغطاوَو يُؾًَىٍَ ثُخؿإ زايـُ. بـ
ــُناٌْ       ــىوزٍ يُنتًَب ــصووَ غ ــُّ ًََ ــًين ٓ ــؤ ْىوغ ــٌ ب ــٌ تًَسايُ.بُزيًػ ضىاضيُٓؾ

صووْىوغاٌْ ثًَـ خؤٍ وَضططتىوَ، بُتايبُتٌ ًََصووْىوغاٌْ عىمسـاٌْ وَى )عاؾـل   ًََ
ــؤ ظؤض     ــاوَ ب ــُ غُضض ــُف بىوَت ــُّ نتًَب ــًَىَ ٓ ــَُإ ؾ ــطٍ(. بُٖ ــاظازَ( و )ُْؾ ثاؾ

ٌ   -يًََُصووْىوغاٌْ زواٍ خؤٍ، وَى )غعسايسئ خىادُ  -تاز ايتىاضيذ( و )َـٓذِ باؾـ
ًَبـُ تآًَػـتا ٖـُض بـُ زَغتٓىوغـٌ      قشآـ االخباض(. دًَطـٍُ غـُضجنُ نـُ ٓـُّ نت    

ّ ضُْسئ زاْـٍُ ٓـُّ زَغتٓىوغـُ يَُؤظَخاْـُو     آلوُْنطاوَتُوَ. بُآلَاوَتُوَو غاؽ وب
نتًَبداُْناٌْ تىضنًاو َُٓيُاًْاو ًَٓطإ وًَػط ثاضيَعضاوَ. غُضضـاوَنإ نتـًَيب )ٖؿـت    

ويهـُضميٌ  بٗؿت( يإ بُُْخؿًَهٌ ْاياب يُقَُيَُساوَ، ُٖض بـؤ منىْـُ َاَؤغـتا )عُبس   
ؾـاياٌْ باغـُ )ُٓبىيؿـُظٍ    (2)َىزَضِيؼ( زَؾُضَىٍَ: دبـٌَ ْـُظيط و بـٌَ ٖاوتـا بـىوَد     
( واتُ ثاؾهؤيُنٌ بؤ ُّٓ رٌٜقَُُز(ٍ نىضٍِ ًٓسضيػٌ بُزيًػٌ، زواٍ َطزٌْ باونٌ )

( ْاغـطاوَ.  رٜـٌ ٖؼـب بٗؼـب   تُواوٍ نطزووَو بـُ )  1566نتًَبُ ْىوغًىَ نُ يُغاَيٌ 
اَُ(ؾٌ يًَٓطاوَ، ضىْهُ باغـٌ غـُضزٌََ غـىَيتإ غـًًَُاٌْ     ُٖضوَٖا ْاوٍ )غًًُإ ْ

  (3)( زَنات.1566 -1520قاْىٌْ )

                                                           

يُخؤزَططٍَ، بؤيُ ُْٖسٍَ نُؽ واٍ بؤ زَضٔ نُ  1512دًَطٍُ غُضجنُ ُّٓ نتًَبُ تا ضِووزاوَناٌْ غاَيٌ ( 1)
تُواونطابٌَ ٓٓذا زواتط باغٌ ضووزاوَناٌْ زواٍ ُّٓ  1505يُّ غاَيُ تُواوبىوبٌَ. يُواُْؾُ نتًَبُنُ يُغاَيٌ 

 .55قساض،ؽ. خ، ٍغاَيٍُ بؤ ظيازنطابٌَ. قُس بايطا

 .87، ق1983عبذايهشِٜ املذسغ، عًُاؤْا يف خذ١َ ايعًِ ٚايذٜٔ، بػذاد  (2)

 .56-52قُس بايطاقساض،ؽ. خ ، ٍ (3)
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ًٓسضيػٌ بُزيًػٌ نتًَيب )غُيًِ ْاَُ(ؾٌ بُؾًعطو ثُخؿإ يُغُض شيـإ و ضِؤَيـٌ   
ُّٓ نتًَبُف نُ ُٖض بُؾاضغًًُ يُغُض خىاغـيت   (1)غىَيتإ غُيًٌُ يُنُّ ٖؤًْىَتُوَ.

( ٖـُظاض زيَـط ٖـؤْطاوَ يـُخؤزَططٍَ،     80طاوَ. غُيًِ ْاَـُ نـُ )  غىَيتاٌْ ْاوبطاو ْىوغ
ظاًْاضٍ ظؤض ططْطٌ تًَسايُ. ضىْهُ بُزيًػٌ خؤٍ ؾايُزساَيٌ ظؤضبـٍُ ٓـُو ضِووزاواْـُ    

زا َطزووَ، ٓـُّ زاْـطاوَ تـُواو    1520ّ ناتٌَ ْاوبطاو يُغاَيٌ آلبىوَ نُ ْىوغًىيُتٌ. بُ
اوٍ نطزووَ. ُّٓ نتًَبُف ُٖض بُزَغتٓىوؽ ُْبىوَ. بؤيُ )ُٓبىيؿُظٍ(ٍ نىضٍِ زواتط تُو

 (2)َاوَتُوَو ضُْسئ زاٍُْ يُ َؤظَخاُْو نتًَبداُْناٌْ تىضنًاو ٓـُوضوثا ٖـَُيطرياوَ.  
ًٓسضيػٌ بُزيًػٌ نتًَبًَهٌ تطيؿٌ ُٖيـُ نـُ ثُيىَْـسٍ بـُبىاضٍ ًََـصووَوَ ُٖيـُ،       

ثُخؿاُْ وْاوبُْاو (يُ. ُّٓ نتًَبُ نُ بُؾاضغٌ ْىوغطاوَو ظؤضبٍُ سطاي١ خضاْٝـ١ ُٓويـ )
ٖؤْطاوَؾٌ تًَسايُ، ظياتط يُؾًَىٍَ طُؾتٓاَُ زايُ. ضىْهُ ْاوبطاو باغـٌ ٓـُو طُؾـتُ    

( يـُ ٓاظَضبًذاْـُوَ بـؤ    1490 -1479زَنا نُ يُطٍَُ غىَيتإ يُعكىبٌ ٓام قؤيًٓىزا)
ٓــاضضإ ُٓجناًَــساوَ. زَغتٓىوغــٌ ٓــُّ نتًَبــُ يُنتًَبداْــٍُ غــىيُمياًًُْ يــُتىضنًا  

دطُ يُواُْ زََئًَ ْاوبطاو نتًَبًَهٌ تطٍ ًََصوويٌ ُٖيُ نـُثًٌَ زَطـىتطٍَ    (3)َ.ثاضيَعضاو
ُ  (4))ت ضيذ ازضيـؼ ايبسيًػـٌ(.   ّ زيـاضَ َُبُغـت يَُـُف ٖـُض نتـًَيب )ٖؿـت       آلبـ

بٗؿت(ـُ. ضىْهُ يًَُْى نتًَبُ ْىوغطاوَناٌْ ًٓسضيػـٌ بُزيًػـٌ ٖـًت نتًَبًَـو بـُّ      
 (5)ْاوًْؿاُْ ْابًٓني.
ُ  ُّٓ ْىوغطاواُْ ّ بايـُخًإ بـؤ ٓـُّ    آليُطٍَُ ُٓوٍَ تايبُت ْني بًََُصووٍ نىضز، بـ

ًََصووَ ظؤضَ. بُتايبُت بؤ ضِووزاوَ غُضَنًًُناٌْ غُضَتاٍ غُزٍَ ؾاظزَّ وغـُثاْسٌْ  
تٌ عىمساٌْ بُغُض نىضزغتاْسا، نُ زاُْض خؤٍ يُظؤضبُيإ بُؾـساض بـىوَو ضِؤَيـٌ    آلزَغُ

                                                           

)ايذلمج١ ايعشب١ٝ( اعذاد ٚحتشٜش: ابشاِٖٝ صنٞ ٚأمحذ ايؼٓتٓا٣ٚ ٚ د. عبذاذتُٝذ دا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ،  (1)
 َٝٓاد(. -ٜع ايبذيٝظٞ )املكاٍ ايثاْٞ، َاد٠: ادس6َخْٜٛع، ايكاٖش٠)د.ت(،

 .57قُس بايطاقساض،ؽ. خ ، ٍ (2)

 .58ٖـ . ؽ، ٍ (3)

 َٝٓاد(. -، َاد٠: ادسٜع ايبذيٝظٞ )املكاٍ ايثا6ْٞدا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ، َخ (4)

 .57بؤ يًػيت نتًَبُناٌْ بُزيًػٌ بطِواُْ: قُس بايطاقساض،ؽ. خ ، ٍ (5)
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اْاٌْ ُّٓ نتًَباُْ يُاليُٕ نُغًَهٌ نـىضزَوَ بـُ   ناضيطُضٍ تًَسا طًَطِاوَ.دطُ يَُُف ز
 بُؾساضيًُنٌ ططْطٌ نىضزٍ زازَْسضٍَ يُبىاضٍ ًََصووْىوغًٓسا.

ُٖض يُغُضزٌََ ْىيَسا ْىوغـطاوٍ ًََـصوويٌ تطَـإ يُبُضزَغـتسايُ، نـُ نىضزيَـو       
ْىوغًىيُتٌ وبابُتٌ ْىوغًُٓنٍُ بطيتًًُ يُضُْس اليًَُْهٌ ًََصووٍ نىضز. َُبُغتُإ 

َزنشات َإَٔٛ بـو بـٔ   و نتًَبُيُ نُ ًَٓػتا يُنتًَبداٍُْ ًََصوويٌ نىضزٍ بًَُْىٍ )ُٓ
ــو ــٍُ    بٝهــ١ ب ــاٍَ يُطُجنًٓ ــُزإ غ ــطاوَ غ ــُو ْىوغ ــىوَ. ٓ ــٌ ططت ــىيًََٓهٌ ططْط ( ؾ

بَُيطُْاَُناٌْ عىمساٌْ بٌَ ْاظ نُوتبىو، بٌَ ُٓوٍَ نُؽ ًٖطٌ يُباضَيُوَ بعاْـٌَ. تـا   
ع ٓؤغًى( زؤظيًـُوَو يـُطؤظاضٍ )بىيًـُتٔ( غـاَيٌ     تىيَصَضٍ تىضنٌ )عًػُُت ثاضَانػ

ْاَُيُنُ بـُظَاٌْ تـىضنٌ عىمسـاٌْ    آلويهطزَوَ. نتًَبُنُ يُبُٓضَِتـسا غـها  آلب 1973
يُاليُٕ َُُٓىٕ بُطٌ نىضٍِ بًَطُ بُط )نُ َرييَهٌ ُٓضزَالٌْ بىوَو بُزَغت بُغـُضٍ  

ُ   (1)تساضاٌْ عىمساٌْ طًَسضاوَتُوَ(آلالٍ زَغُ ف بُغـىَيتإ َـىضازٍ   ْىوغـطاوَو ثًَؿـه
. يـُّ  1574غًًٌََُ عىمسـاٌْ نـطاوَ. بُبؤْـٍُ زاًْؿـتين يُغـُض تـُخت يُغـاَيٌ        

ٍ خؤٍ زَباتُبُض ُّٓ غىَيتاُْ ْىيًَُو زاواٍ ٓاوضِزاُْوٍَ آلْىوغطاوَزا َُُٓىٕ بُط غها
 (2)ثطِغؤظٍ يًَسَنات.

باغـٌ   -ايُنُ يُضِاغتًسا يُؾًَىٍَ يازاؾـتٓاَُز  –ْاَُنُيسا آلَُُٓىٕ بُط يُغها
ضِووزاوَناٌْ َريْؿًين ُٓضزَالٕ زَنات، نُ يُُْٖسيَهًاْسا بُؾساض و يُُْٖسيَهٌ تطيـ 

ـُوَ خُضيهٌ غـُثاْسٌْ  1534ٓاطازاض بىوَ. يُناتًَهسا زَويُتٌ عىمساٌْ ُٖض يُغاَيٌ 
ًَْهٌ ظؤض خـؤٍ  آلتٌ خؤٍ بىو بُغُض ُّٓ َريْؿًُٓ نىضزيًُزا، نُ تىاٌْ بؤ غـا آلزَغُ

وَناٌْ عىمساٌْ ضِابططيَت. غُضَجناًَـ ُٖوَيُناٌْ عىمساًًُْنإ آلًَؿاوٍ ؾايُبُضزَّ ي
                                                           

، يُاليُٕ عىمساًًُْنإ نطا بَُريٍ ُٓضزَالٕ. بُآلّ زواٍ 1550باونٌ يُغاَيٌ  َُُٓىٕ بُط زواٍ َطزٌْ (1)
َاوَيُى الزضاو بُْسنطا. ُٖضضُْسَ زواتط ٓاظازنطا، بُآلّ يُبُضُٓوٍَ َريْؿًين ُٓضزَالٕ دًَطٍُ ًَُالًٌَْ 

ُ ضُْس غاَيًَو الٍ ُٖضزوو زَويُتٌ عىمساٌْ وغُؾُوٍ بىو، عىمساًًُْنإ يُ َُُٓىٕ بُط زَيًٓا ُْبىوٕ. بؤي
ؾدامن َُغتىوضَّ ََاٖؿُضخؤيإ بُزَغت بُغُضٍ ًَٖؿتًاُْوَ. يُباضٍَ غُضزٌََ ُّٓ َريَ بطِواُْ: 

 .29-28، 1989ٍبُغسا  ،1ز. سػٔ داف و ؾهىض َػتُؾا، ض و: ًََصووّ ُٓضزَالٕ، نىضزغتاِْ:

طف٢، َطبع١ اجملُع ايعًُٞ َزنشات َإَٔٛ بو بٔ بٝه٘ بو، ت: ستُذ مجٌٝ ايشٚصبٝاْٞ ٚ ػهٛس َـ (2)
 .7-3، ق1983ايعشاقٞ، بػذاد 
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َايُثىوض بىو. يُّ ضِواْطُيُوَ نتًَبُنُ غُضضـاوَيُنٌ ططْطـُ يـُباضٍَ ضِووزاوَنـاٌْ     
ّ زَبٌَ آلًَْهٌ ظووٍ ًََصووٍ َريْؿًين ُٓضزَالٕ بُتايبُتٌ وؾاضَظووض بُطؿيت. بُآلغا

ْاَُ ُّٓ نتًَبـٍُ ْىوغـًىَ. بؤيـُ زَؾـٌَ     آلُط وَى غهآُوَف بطىتطٍَ نُ َُُٓىٕ ب
 بُثًٌَ بُضشَوَْسٍ خؤٍ ضِووزاوَناٌْ باغهطزبًَت.

ُٖض يُضىاضضًَىٍَ ْىوغطاوَ ًََصوويًُناٌْ غـُزٍَ ؾـاظزَّ، ثًَىيػـتُ ٓاَـاشَ بـؤ      
      ٌ ( املخطٛطـ١ ايضٜٛنٝـ١   -ْىوغطاويَهٌ ططْطٌ تـط بهـُئ نـُ بـُ )زَغتٓىوغـٌ ظيـؤن

ُ  30ٍَ يُطىْسٍ )ظيَىنإ( ْىوغطاوَ، نُ )ْاغطاوَ. يُبُضُٓو تٌ آلنِ( يُباؾـىوضٍ ضِؤشٖـ
ٓاًََسٍ زووضَو زَنُويَتُ ْاوضٍُ )بُضٍ طـاضٍَ( واتـُ زَوضوبـُضٍ ضـًاٍ طـاضَ. ٓـُّ       
زَغتٓىوغُ ًََصوويًُ بُظَاٌْ عُضَبٌ ْىوغطاوَو باؽ يًََُصووٍ بَُٓاَيـٍُ َريَنـاٌْ   

َنــاٌْ ًَْــطوَ بُطؿــيت وبَُٓاَيــٍُ ؾــَُسيٓإ )ٖــُناضٍ( وؾــًَدُناٌْ ظيَىنــإ وَري
َريَناٌْ بازيٓإ بُتايبُتٌ و ضُْسإ بابُتٌ الوَنٌ تط زَنات. بؤيُ بُغُضضـاوَيُنٌ  
ظؤض ططْط زازَْطيَت بؤ ًََصووٍ َريْؿًين بازيٓإ. تُْاُْت َاَؤغتا )ُْٓىَض َـايٌ(  

ُو تىيَـصَض  بؤيـُ ظؤضبـٍُ ٓـ    (1)ْاوٍ )ًََصووٍ َريْؿًين بازيٓإ(ٍ بُؾايػتُ زَظاًَْت.
وًََصووْىوغاٍُْ نًََُصووٍ ُّٓ َريْؿًُٓيإ ْىوغـًىَتُوَ، ثـُْايإ بـؤ بـطزووَ. وَى     

زوادـاضيـ ثطؤؾًػـؤض    (3)(، )ناوَ ؾُضيل ٓاًََـسٍ(. ستفٛظ ايعباطٞ، )(2))ُْٓىَض َايٌ(
زنتؤض )عًُاز عُبسويػُالّ ضَٓىف( ناضيَهٌ ططْط و ثطِبايُخٌ ُٓجناَـسا، نـاتٌَ ٓـُّ    

ويهـطزَوَ.  آليُضِيٌَ نتًَبداْـٍُ )تُؾػـري( ب   2009اغهطزَوَو يُغاَيٌ زَغتٓىوغٍُ غ
يَُُؾسا ثؿيت بُويَُٓيُنٌ ؾؤتؤنؤثٌ ٓـُّ زَغتٓىوغـُ بُغـتىوَ، نـُ يُنتًَبداْـٍُ      
ْاوَْسٍ ظاْهؤٍ زٖؤنسا ُٖيُ. زياضَ ويٍَُٓ تطيؿٌ يُُْٖسٍَ ؾىئَ ويُالٍ نُغاٌْ تـط  

ٓـُّ زَغتٓىوغـُف    (4)ؤتؤنؤثٌ نـطاوٕ. ّ َُٖىويإ يُغُض يُى زَغتٓىوؽ ؾآلُٖٕ، بُ
                                                           

 .115، ذاػ١ٝ ق1999، دٖٛى 2أْٛس املاٜٞ، االنشاد يف بٗذٜٓإ،ط (1)
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 .32، 29.ق2000دٖٛى  -ٜاْٞ/  اسبٌٝ،َطبع١ خباتَٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنش

د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف )دساط١ ٚحتكٝل(، ايؼحش٠ ايضٜٛن١ٝ/ ٚ ٝك١ ْظب اَشا٤ بٗذٜٓإ بطِواُْ:  (4)
 .11-10، ق2009ٚتأسخيِٗ، َهتب ايتفظرل يًٓؼش ٚاالعالٕ، اسبٌٝ 



 

36 

ثًَسَضٌَ ُٖض َُُٓ بٌَ نُ )ُْٓىَض َايٌ( ٓاَاشٍَ ثًَـسَنا. نـاتٌَ يُثـُضاويَعٍ نتـًَيب     
زَْىوغٌَ: دٓـُّ زضَختـُ    -ويهطزؤتُوَآلب 1960نُ يُغاَيٌ  -)االنطاز   بٗسيٓإ( زا

اَيُيُ نـُ ْـاوٍ   )َُبُغيت زَغتٓىوغُنُيُ( ًَٓػتا يُالٍ يُنًَو يُُْٓساَاٌْ ُّٓ بَُٓ
  (1)ؾًَذ قًُززيُٓد.

      ُ ّ يـُضِيَطَِوٍ  آليُضِاغتًسا ًََـصووٍ زاْـاٌْ زَغتٓىوغـُنُ بُتـُواوٍ ْاظاْـسضيَت. بـ
باغهطزٌْ ظجنريٍَ َريَناٌْ بازيٓإ زَتىاْطٍَ بطىتطٍَ نـُ يـًُْىٍَ زووََـٌ غـُزٍَ     

ُإ ًْـُ.  ؾاظزَّ زاْسضاوَ. غُباضَت بُْىوغُضَنُؾٌ بَُُٖإ ؾـًَىَ ٖـًت ظاًْاضيًـُن   
ّ زَغتٓىوغُنُ زووداض غُضيُْىٍَ ْىوغطاوَتُوَ: داضٍ يُنـُّ بُثًَٓىوغـٌ َـُالٍ    آلبُ

ظاْا )قَُُز بايًػاٌْ( يُطىْسٍ )ُٓغجًٓساض(ٍ غُضبُ ٓاًََسٍ. زووَّ داضيـ يُاليـُٕ  
ى/ 1210ظاْاٍ ٓايًين )تُٖا نىضٍِ َُال عىظيَط ؾَُسيين( يُطىْسٍ )ظيَىنإ( يُغاَيٌ 

 (2)ظ.1795
ّ زاْطاوَ ْاوبطاواُْ ُٖضضُْسَ بُؾًَهًإ بُتايبـُتٌ بـاؽ يًََُـصووٍ نـىضز يـإ      ُٓ

نىضزغتإ زَنُٕ و َاوَيُنٌ ظؤض بُض يُ)ؾُضَؾٓاَُ( ْىوغطاوٕ، ٖـُضوَٖا غُضضـاوٍَ   
ثطِبايــُخٔ بــؤ ًََــصووٍ نــىضز و َُٖىوؾــًإ بــُتًَهطِايٌ بُؾــساضٍ طــطْطٔ يــُبىاضٍ  

َف بطىتطٍَ نـُ ُْٖـسيَهًإ بُزَغـيت نُغـاٌْ     ّ زَبٌَ ُٓوآلًََصووْىوغٌ نىضزيسا، بُ
نىضز ُْْىوغطاوٕ )وَى نتًَيب: ايكالع واالنطاز(. ُْٖسيَهًؿـًإ ًََصووْىوغـٌ نـىضزٕ،    

ّ ْىوغًُٓناًْإ بُتايبُتٌ بؤ ًََصووٍ نىضزو نىضزغـتإ تـُضخإ ْـُنطزووَ )وَى:    آلبُ
ًَْهٌ ًََصووٍ ُّٓ ًٓسضيػٌ بُزيًػٌ(. َُٖىوؾًإ باؽ يُبُؾًَهٌ نىضزغتإ يإ اليُ

تُ زَنُٕ. يُزوايًؿسا بُؾـًَهًإ يـُضِيعٍ نتًَبـُ ووْبىوَنـإ زَشًََـطزضئَ )وَى:      آلوو
(. يُبُضُٓوَ زَتىاْني بًًَنَي )ؾُضَؾٓاَُ( تاسٜخ آرسبٝحإايكالع واالنطاز، اْػاب االنطاز، 

ٌ ُٓغتًَطَيُنٌ ثطِؾـٓطساضٍ ٓامسـاٌْ ًََصووْىوغـٌ نىضزيًـُو )ؾـُضَؾدإ(يـ بـاون      
ًََصووٍ نىضزَ. ضىْهُ تآًَػتا ؾُضَؾٓاَُ ُٓو بايُخـٍُ خـؤٍ يُزَغـت ْـُزاوَ نـُ      
ًَهٌ نـىضزَوَ بـؤ ًََـصووٍ ٖـَُىو         )يُنُّ زاْطاوٍ ًََصوويًـُ نُيُاليـُٕ ًََصووْىوغـ

 تُضخإ نطابًَت(. -واتُ نىضزغتاٌْ َُظٕ -بُؾُناٌْ نىضزغتإ
                                                           

 .115أْٛس املاٜٞ، ّ . غ، ق (1)

 .98عُاد عبذايظالّ، ايؼحش٠ ايضٜٛن١ٝ، قُ: بطِواُْ زَقٌ زَغتٓىوغُنُ ي (2)
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ّ بؤ ثًَىيػيت آلتاظَ بًٓاغًَٓني، بُؾُضَؾٓاَُ ظؤض يُوَ ْاغطاوو بُْاوباْطرتَ نُ ًَُُٓ 
ظاْػيت بابُتُنُ زَبٌَ ُٓوَ بًًَنَي نُ ؾُضَؾدإ نىضٍِِِ َري ؾَُػُززيين ضِؤشَنًًُ نـُ  

طُوضَتطئ خعَُتٌ بُ بـىاضٍ ًََصووْىوغـٌ    1597َريٍ بُزيًؼ بىو. ْاوبطاو يُغاَيٌ 
ٓاواٌْ نىضز و نطزُْوٍَ بٓر و بآلنىضزٍ نطز، نُ بُؾٌ يُنٌَُ ؾُضَؾٓاٍَُ بؤ ديُنا

ضِووْهطزُْوٍَ باضٍ شيإ وضؤًُْتٌ ٓاناضيإ بُزضيَـصايٌ ًََـصوود تـُضخاْهطز. يُغـاَيٌ     
بُؾٌ زووًََؿٌ خػتُثاٍَ نُ بؤ باغٌ غىَيتاُْناٌْ عىمساٌْ وثاؾاناٌْ ًَٓـطإ   1598

زا تـُضخاْهطاوَ.   1587-1287ٌْ آلوتىضإ وبُغُضٖاتُناٌْ نىضزغـتإ يـًَُْىإ غـا   
ٌ زووٌََ ؾُضَؾٓاَُ ؾتًَهٌ ٓـُوتؤٍ يُبُؾـٌ يُنـٌَُ نـَُرت ًْـُو      ُٖضضُْسَ بُؾ

ّ بُؾــٌ يُنــُّ ظيــاتط غــُضجنٌ آلبــُْاوَضِؤنًـ وَى ٓــُو ضَِغــُٕ و زَوَيَُُْــسَ، بــُ
ًََصووْىوؽ وؾاضَظاياٌْ ًََصووٍ ضِانًَؿاوَ، وَى زنتؤض نَُاٍ َُظُٖض زََيًَت. ضىْهُ 

تُْاُْت ثاف ٓـُويـ بَُاوَيـُنٌ   ظؤضبٍُ باغُناٌْ ُّٓ بُؾُ نُؽ ثًَـ ؾُضَؾدإ )
 (1)ظؤض( ًٖطٌ يُباضَيإ ُْْىوغًىَ.

بايُخٌ طُوضٍَ ؾُضَؾٓاَُ يُغىوزَ ظاْػتًًُنُيُتٌ يـُبىاضٍ ْىوغـًين ًََـصووٍ    
نىضز بُتايبُتٌ وًََصووٍ ْاوضُنُ بُطؿيت. تا ًَٓػتاف ُٖض ًََصووْىوغًَو تىيَصيٓـُوَ  

، زَبًَـت ْـاوٍ ؾـُضَؾدإ وؾـاناضَ     يُباضٍَ ًََصووٍ نىضزو نىضزغـتإ ٓـُجناّ بـسات   
ًَهًـ         َُظُْنٍُ يُغـُضووٍ يًػـيت غُضضـاوَناٌْ تؤَـاض بهـات. ٖـُض ًََصووْىوغـ

  ُ ( بهؤَيًَتـُوَ، زَغــتبُضزاضٍ  16-14تٌ ْاوَضِاغـت يُغـُزَناٌْ )  آليًََُـصووٍ ضِؤشٖـ
 ؾُضَؾٓاَُ ْابًَت بُُٖضزوو بُؾُنُيُوَ.

اضٍَ ضِووزاوَناٌْ نىضزغتإ يُخؤٍ ُٓو ظاًْاضٍ و ووضزَناضيًاٍُْ نُؾُضَؾٓاَُ يُب
ت وًَُالٌَْ وضَِوؾـٌ  آلططتىوَ، ويَُٓيإ يُغُضضاوٍَ تط زَغت ْانُويَت. غٓىوض وزَغُ

غًاغٌ َريْؿـًُٓ نىضزيـُنإ وٖـُضوَٖا غًاغـُتُناٌْ ٖـُضزوو زَويـُتٌ عىمسـاٌْ        
ٌْ وغُؾُوٍ و زَويُتاٌْ تىضنُاٌْ بُضاَبُض نىضزغتإ وَريْؿًُٓ نىضزيُنإ، ؾاْبُؾا
 ظاًْاضٍ ًََصوويٌ تط، يُططْطرتئ اليُُْناٌْ ْاوَضِؤنُ زَوَيَُُْسَنٍُ ؾُضَؾٓإَُ.

                                                           

ػشفخإ ايبذيٝظٞ، ايؼشفٓاَ٘، ت: َالمجٌٝ . ُٖضوَٖا بطِواُْ: 111-105نَُاٍ َُظُٖض، ؽ. خ، ٍ (1)
 .1953، بػذاد 1بٓذٟ ايشٚصبٝاْٞ، ط
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زَتىاْني بًًَنَي بايُخٌ ؾُضَؾٓاَُ يُوَزايُ نُزاُْضَنٍُ يُاليُى ٖاوضـُضخٌ ظؤضبـٍُ   
ُٓو ضِووزاواُْ بىوَ نُ نتًَبُنُ باغًإ زَنات. يُاليُنٌ تطيـ وَى َـريٍ َريْؿـًًَٓهٌ   

ــُف يَُُضدــُ   نــىضزٍ بُؾــساضٍ ــُّ زوو خاَي ــسا نــطزووَ. ٓ يُزضوغــتهطزٌْ ُْٖسيَهًاْ
بُٓضَِتًُناٌْ ضَِغُْايُتٌ وبُٖازاضٍ ُٖض غُضضاوَيُنٌ ًََصوويني. َُُٓ يُثاٍَ َُٖيىيَػيت 
ضَِخُٓططاُْو بابُتًاٍُْ ْىوغُض، نُ زَتىاْني بًًَنَي ؾُضَؾدإ يـُّ زوو َُضدـٍُ زوايـًـ    

 َُ غُضضاوَيُنٌ ًََصوويٌ نىضزٍ ضَِغُٕ وظؤض ططْطُ.بٌَ بُٖطَ ًُْ. نُواتُ ؾُضَؾٓا
 

 دووةم: كوزد ومَيروو لةسةدةكاني حةظدةو يةذدةمدا:
ناضواٌْ ًََصووْىوغٌ نـىضزٍ زواٍ ؾـُضَؾدإ بـُقؤْاغًَهٌ زانؿـاٌْ زضيَصخايُْـسا      

َزا تًَجُضٍِ، نُزَتىاْني بًًَنَي تاغُضَتاٍ غُزٍَ ْؤظزَيٌَُ خاياْس. يُّ َاوَيُ زووضو زضيَص
تًُْا ضُْس ُٖوَيًَهٌ نٌَُ ًََصووْىوغًُٓإ بُضضاو زَنُويَت: ُْٖسٍَ يَُاُْ تًُْا بطيتني 
يُُٖوَيٌ زضيَصنطزُْوَو تُواونطزٌْ ْىوغًُٓناٌْ ثًَؿىو يُضِيَطٍُ ْىوغًين ثاؾهؤ بؤيـإ،  
بُتايبُتًـ بؤ نتًيَب ؾُضَؾٓاَُ. زياضَ بايُر وططْطٌ ؾُضَؾٓاَُ بـؤ ًََـصووٍ نـىضز و    

ضٍ ًََصووْىوغٌ نىضزٍ ُْى ُٖض ًَٓػتا بَُيهى يُغُزَناٌْ ثًَؿـرتيـ بـؤ ضِوْـانبريإ    بىا
وخىيَٓسَواضاٌْ نىضز ضِووٕ وٓاؾهطا بىوَ، ُٓوَتا ٖـُض ظوو ُٖغـت بـُو نُيًَٓـُ طُوضَيـُ      
نطاوَ نُ زواٍ تُواوبىوٌْ ُّٓ نتًَبُ وَطزٌْ ؾُضَؾدإ زضوغـتبىوَ. بؤيـُ يًَـطَو يـُوٍَ     

 ًين ثاؾهؤ بؤ ُّٓ نتًَبُ نُيًَُٓنُ ثطِبهطيَتُوَ. ُٖوَيسضاوَ بُْىوغ
زا 1681ُْ ثاؾهؤيُنٌ تايبُتُ بُ )سانُاٌْ طَُيباخٌ( نُ يُغاَيٌ آليُنٌ يُّ ُٖو

تساضاُْ شياوَ، يإ ٖـُض  آلْىوغطاوَ. زياضَ ْىوغُضٍ ُّٓ ثاؾهؤيُ يُشيَط غايٍُ ُّٓ زَغُ
اؾـهؤيٍُ بـؤ ؾـُضَؾٓاَُ    تًُْا ظاًْـاضٍ يـُباضٍَ ٓـُوإ ٖـُبىوَ، بؤيـُ ٖـُض ٓـُّ ث       

   ُ تٓاغـٌ  آلظيازنطزووَ. ُّٓ ثاؾهؤيُ يُثُضاويَعٍ نتًَبُنُ زاْطاوَ يـُو ضـاثٍُ نـُ ضِؤشٖ
ويهطزؤتـُوَ. ٖـُضوَٖا   آليُثرتغـبؤضط ب  1862ضِوغٌ )ويًآًَؤظـ ظيَطِْؤظــ( يُغـاَيٌ   

يُوضاثٍُ ؾُضَؾٓاَُؾسا زَبًٓطٍَ نُ قَُُز عـُيٌ عـُوٌْ ثـُضاويَعٍ بـؤ ْىوغـًىَو      
 (1)ويهطزؤتُوَ.آلظَنٌ نىضزٍ يًَُػط ب آلىيؾُضَد

                                                           

 .25، 5002ٍونطاوَناٌْ بٓهٍُ شئ،غًًَُاِْ آلُْٓىَض غىيتاِْ،زوو ظَيًِ ؾُضَؾٓاَُّ بتًًػًِ، ب (1)
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ْىوغـطاوَو )ؾـَُعٌ( ْاويَـو زايٓـاوَ. ٓـُّ ظاتـُ        1687ثاؾهؤيُنٌ تط يُغـاَيٌ  
يُغُضوبُْسٍ وَضطًَطِاٌْ ؾُضَؾٓاَُ بؤ غُض ظَاٌْ تىضنٌ، ًََصووٍ ُٖضزوو َريْؿـًين  

ا غُضزٌََ ( ت1597)ُٓطًٌ( و )ثايى(ٍ يُو ؾىيٍَُٓ نُؾُضَؾدإ يًٌَ وَغتاوَ )غاَيٌ 
خؤٍ، ُٖض بُظَاٌْ تىضنٌ تُواونطزووَ. بٌَ ُٓوٍَ يُّ ؾىيَُٓزا ٓاَاشَ بُّ ناضٍَ خؤٍ 
ــُشَاضَ     ــسَٕ( ب ــاٌْ )يُْ ــٍُ بطيت ــُ نتًَبداْ ــهؤيُ ي ــُّ ثاؾ ــٌ ٓ ــات. زَغتٓىوغ به

(Add.18547ُثــاضيَعضاوَ. ضِوْــانبريٍ نىضزغــتاٌْ ضِؤشٖــ )تًـ )ٓــُْىَض غــىَيتاٌْ( آل
(ٍ طؤظـاضٍ  7اوَتـُ غـُض ظَـاٌْ نـىضزٍ. ٓٓذـا يـُشَاضَ )      ثُيساٍ نـطزووَو وَضيطًَطِ 

ــعيٓط( ب ــُٖاضٍ آل)ط ــُوَ نــُ يُب ــٍُ   2000ويهطزؤت ــط ويَٓ ــىوَ. زوات يُغــىيس زَضض
زَغتٓىوغُنُ بُزَقٌ خؤٍ يُطٍَُ وَضطًَطِاُْ نىضزيُنُ يُضِيَطٍُ بٓهٍُ شئ يُغًًَُاٌْ 

ــاَيٌ  ــسا  2005يُغ ــىيٌَ نتًَبًَه ــُزوو ت ُ –زا ي ــ ــطٍ ؾ ــهؤيُنٌ ت ــُ ثاؾ ضَؾٓاَُف ن
(1)ونطاوَتُوَ.آلب -يُخؤزَططٍَ

 

يُثاٍَ َُٓاُْ زوو ُٖوَيٌ غُضبُخؤف بُضضاو زَنـُوٕ بـؤ ْىوغـًُٓوٍَ ًََـصوو يـُّ      
َاوَيُزا: يُنًَُإ ْىوغطاويَهٌ ططْطٌ )ابـٔ قُـس( ْاويَهـُ نـُ ْاوًْؿـاٌْ )تـاضيذ       

ٌْ ؾاضغـٌ  ( الثُضَِيُو بـُظَا 270نطزغتإ(ٍ َُٖيططتىوَ. زَغتٓىوغٌ ُّٓ نتًَبُ نُ )
َهتبـ١ ايعظـهشٜني ايعاَـ١ يف    ٍُْ زوايـٌ يـُ )  آلظ ْىوغطاوَ، تا ُّٓ غـا 1701يُغاَيٌ 

ّ زواتط نُ ُٓو نتًَبداُْيُ خطايـُ  آل( يُ غاَُضِضا َُٖيطريابىو. بَُذسط١ االَاّ ايؼرلاصٟ
 (2)غُض نتًَبداٍُْ َؤظَخاٍُْ عرياقٌ، ٓـُّ زَغتٓىوغـُ ْـاوبطاوَ يـًَُْىٍ زا ْـُبىو.     

ايُر و ططْطٌ ُّٓ زَغتٓىوغُ بؤ ناضواٌْ ًََصووْىوغٌ نىضزٍ وطُوضَيٌ ُٓو بًَطىَإ ب
ظياٍُْ نُ بُوْبىوٌْ يُْىوغًين ًََصووٍ نىضز زَزات، ظؤض بُضانٌ ظاْطاوَ، بؤيُ زياضَ 

 بُزَغيت ُْٓكُغت غُضْطىّ نطاوَ.
ُٖوَيٌ زووًََؿًإ بطيتًًُ يُطُؾتٓاَُيُنٌ ًََصوويٌ نُ قىتابًُنٌ ٓايًين نىضز 
يُغُزٍَ زواظزٍَ نؤضٌ )ُٖشزٍَ ظايًين( ثًٌَ ُٖغـتاوَ. ٓـُّ قىتابًـُ نـُ )تـُٖاٍ      

بـؤ   -وَى ًَْىٍ خؤٍ يُ زَغتٓىوغُنُزا ْىوغـًىَ -نىضٍِ يُسًاٍ نىضزٍ بايًػاٌْ(يُ 
                                                           

 .87-2بطِواُْ: ٖـ . ؽ، ٍ( 1)
، نٛسنٝع 91، بػذاد، ق1د.عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ايتأسٜخ ٚاملؤسخٕٛ ايعشاقٕٝٛ يف ايعٗذ ايعثُاْٞ، ط (2)

 .35عٛاد، َاكٞ االنشاد ٚذاكشِٖ يف املـادس ايعشب١ٝ ايكذمي١ ٚاذتذٜث١، ق
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خىيَٓسٕ ظؤضبٍُ ؾاضَناٌْ نىضزغتاٌْ نطزووَ، ٓٓذا ضىوَتُ ؾاّ و يُويَؿُوَ بؤ ًَػط. 
ضَت بُطُؾتُنٍُ و ُٓو ؾىيَٓاٍُْ نُثًًَاْـسا تًَجـُضِيىَ   ْاوبطاو تًَبًًُٓناٌْ خؤٍ غُبا

يُزَغتٓىوغًَهسا تؤَاض نطزووَ. ُّٓ زَغتٓىوغُ نُ زَنطٍَ وَى طُؾتٓاَُ و ٖـُضوَٖا  
( يـُ قـاٖريَ   داس ايهتـب املــش١ٜ  وَى ياززاؾتًـ ُٓشَاض بهطٍَ،ًَٓػتا تانُ زاٍُْ يُ )

ــُشيَط شَــاضٍَ ) ــا( ٖــَُيطرياوَ. زَغتٓىو 373ي ــُ( 94غــُنُ )دىططاؾً ــُضِ )وَضَق ( ث
( زيَطٍ تًَسايُ وبُخـُتٌ ْىغـدٌ ٓاغـايٌ ْىوغـطاوَ.     25يُخؤزَططٍَ وُٖض يُنًَؿًإ )

يُُْٖطاويَهٌ ططْطسا، ًََصووْىوغٌ عرياقٌ )زنتؤض عًُاز عُبسويػُالّ ضَٓـىف( يـُّ   
 (1)ونطزؤتـُوَ. آلٍُْ زوايـٌ ٓـُّ زَغتٓىوغـٍُ غـاغهطزؤتُوَو زوو ضـاثٌ يـٌَ ب      آلغا

ٓـُّ نتًَبـُ غـىوزَُْسَ بـؤ ٓاؾـٓابىوٕ بـُباضوزؤخٌ ٓـاوَزاٌْ وؾاضغـتاٌْ          بًَطىَإ
 تٌ ؾاّ وًَػط يُغُزٍَ ُٖشزََسا.آلنىضزغتإ وُٖضزوو وو

زواٍ باغهطزٌْ ُّٓ زاْطاواُْ زَبٌَ بُضِاؾهاوٍ ُٓوَ بًًَنَي نُ تًُْا ُّٓ ضُْس ُٖوَيـُ  
َيُى يُٓاغيت ثًَىيػتسا نٍَُُ ًََصووْىوغٌ يَُاوٍَ زوو غُزٍَ ضَِبُقسا، بًُٖت ؾًَى

تًُْا زوويإ  ُٖوَيٌ ْىوغًين نتًَيب غُضبُخؤٕ.  -وَى بًًُٓإ-ْني.غُضباضٍ َُُٓف 
ْـُ تىوؾـٌ   آلُٓواًْـ ظؤض دًَطٍُ زَيدؤؾٌ ْـني، ضـىْهُ بُضٖـٌَُ يـُنًَو يـُّ ُٖو     

يُْاوضىوٕ ٖاتىوَو ُٖوَيُنٍُ تطيـ ُٖضضؤًَْو بًَت تـًُْا بطيتًًـُ يُطُؾـتٓاَُيُى،    
تُ ضىاضضًَىٍَ ًََصووْىوغني بُواتاٍ تُواوٍ ظاضاوَنُ. يُبُضُٓوَ َاوٍَ ٓـُّ زوو  نُْاضًَ

غُزَيُ وَى نُيًًََٓهٌ طُوضَ َاوَتُوَو بُُٖضضٌ ٖؤناضيَو بًَت بُالثُضَِيُنٌ تاضيـو  
زازَْطيَت يُتؤَاضٍ ًََصووْىوغٌ نىضزيسا. ٖـُض َُٓـُف بىوَتـُ تُطُضَيـُنٌ طـُوضَ      

ُزَناٌْ سُظـسَو ٖـُشزٍَ نـىضزو نىضزغـتإ بُطؿـيت.      يُبُضزَّ ْىوغًين ًََصووٍ غ
ضىْهُ َُُٓ وايهطزووَ نُ ْاضاضبني ثُْا ببُيُٓ بُض ُّٓ ٓاَاشَ نَُُو نىضتـُ باغـاٍُْ   
نُ يُباضٍَ نىضزَوَ يُو ْىوغطاوَ ًََصوويًاُْزا ٖاتىوَ نُ بُزَغيت ضِؤَيٍُ ُٓو ًًًَُت 

نىت نــطزووَو نىضزغــتاًْإ و زَويُتاْــُ ْىغــطاوُْتُوَ نــُ بــُضزَواّ نىضزيــإ غــُض
                                                           

ٚاالْاكٍٛ َٚـش ٚاذتحاص، َكتبظات ذككٗا سذ١ً ط٘ ايهشدٟ ايبايٝظاْٞ يف ايعشام ٚبالد ايؼاّ بطِواُْ:  (1)
. سذ١ً ط٘ 2002،داس ايثكاف١ ٚايٓؼش ايهشد١ٜ، بػذاد 1ٚعًل عًٝٗا: ايذنتٛس عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ط

ايهشدٟ ايبايٝظاْٞ يف ايعشام ٚبالد ايؼاّ ٚاالْاكٍٛ َٚـش ٚاذتحاص، حتكٝل: ايذنتٛس عُاد عبذايظالّ سؤٚف، 
 .2007ٚايٓؼش، اسبٌٝ ، َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ يًبرٛث 2ط



 

41 

زاطرينطزووَ. واتُ ثُْا زَبطزضيَتُ بُض ْىوغطاوٍ زوشَٓإ. نُبًَطىَإ َُٓـُف زَبًَتـُ   
ٖؤٍ وَضططتين ويَُٓيُنٌ ؾًَىاو يُباضٍَ ًََـصووٍ نـىضز وؾُضاَؤؾـهطزٌْ ضِؤَيـٌ ٓـُّ      

 ُْتُوَيُ يُبًٓازْاٌْ ؾاضغتاًْسا.
 

 ثةزةسةندني مَيروونووسني لةسةدةي نؤزدةمدا:
نُ ضاو بُغُزٍَ ْؤظزََُٖسا زَخؿًَٓني، بُثًَطُواٍُْ زوو غُزَنٍُ ثًَؿرت زَبًٓني 
ناضواٌْ ًََصووْىوغٌ نىضزٍ ٖـُْطاوٍ بـُطىضِ زَٖـاوٍَ. ٓـُوَتا ضـُْسئ غُضضـاوٍَ       
ــُزَيُ      ــُو غ ــىضزٍ ٓ ــاٌْ ن ــيت ًََصووْىوغ ــُ بُزَغ ــتسايُ ن ــصوويًُإ يُبُضزَغ ًََ

وَ دـٌَ ثُجنـٍُ ضِؤَيـُ نىضزَنـاٌْ نىضزغـتاٌْ      ُْخؿًَٓطاوٕ. دًَطٍُ غُضجنُ يُّ باضَيُ
 ت، بُتايبُتٌ يُ َريْؿًين ُٓضزَالٕ، ظؤض زياض و ناضيطُضَ.آلضِؤشُٖ

ْؤبُضٍَ ناضٍ ًََصووْىوغٌ نىضزٍ يُغُزٍَ ْؤظزَّ، يُزَغتجًَهٌ غُزَنُزا )غاَيٌ 
ظ( يُزايو بىو. ُٓويـ نتًَيب )ظوبسَتىيتُواضرنٌ غُُْْسَدٌ(ٍ )َـُال قَُـُز   1800

ُ       ؾ ّ آلُضيـ(ٍ قاظٍ ُٓضزَالُْ. ْـاوٍ بٓـُِضَتٌ نتًَبُنـُ تـًُْا )ظبـسَ ايتىاضيذ(ــُ بـ
يُبُضُٓوٍَ ضُْس نتًَبًَهٌ تط بُّ ْاوَ ُٖٕ، بؤيُ ووؾٍُ )غٓٓسدٌ( بؤ ظيـازنطاوَ تـا   

تانــُ زَغتٓىوغــًَهٌ ٓــُّ نتًَبــُ يُنتًَبداْــٍُ ظاْهــؤٍ  (1)يــُواًْرت دًابهطيَتــُوَ.
ّ ثًَسَضٌَ زاٍُْ تطٍ يُنتًَبداٍُْ تايبُتٌ نُغاْسا ٖـُبٌَ.  آل)ناَربيسز( ثاضيَعضاوَ. بُ

ُّٓ زاْطاوَ بُؾًَىٍَ ًََـصووٍ طؿـيت ْىوغـطاوَو يُثًَؿـُنٌ وزواظزَ بـُف ونؤتـايٌ       
ثًَهٗاتىوَ. ُٖضضُْسَ بُثًٌَ ْاوًْؿـاُْنٍُ وازَضزَنـُوٍَ نُنتًَبُنـُ بُتـًُْا باغـٌ      

   ُ ُؾـٌ يـاظزٍَ نتًَبُنـُ يـُباضٍَ     ّ تـًُْا ب آلًََصووٍ ُٓضزَالٕ و ؾاضٍ غـُٓ بهـا، بـ
دُْشازٍ نىضز وبَُٓاَيٍُ وايٌ وَريَناٌْ ُٓضزَالٕد زَزوٍَ. نُ بًَطىَـإ ٓـُو بُؾـُ    

ُّٓ نتًَبُ غُضضـاوَيُنٌ ًََـصوويٌ بُبايـُر     (2)ططْطرتئ وقُبُتطئ بُؾٌ نتًَبُنُيُ.
                                                           

ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، يُثُضاويَعٍ ًََصووٍ ُٓضزَالٕ زا، زَظطاٍ ضاخ و ثُخؿٌ غُضزَّ، ضاثداٍُْ  (1)
 .8، 1999ٍٓؤؾػًيت بابإ، غًًَُاٌْ 

ت يُغُزٍَ سُظسَوَ تا غُضَتاٍ غُزٍَ ْؤظزَ آلٍ. ٌٓ. ظاغًًًُظا، نىضزغتاٌْ خىاضووٍ ضِؤشُٖ (2)
، 1997، و: ز. ضَِؾاز َريإ، ُٖويًَط 1991َىغهؤ  -وٍ َريْؿًٓاٌْ ُٓضزَالٕ وبابإ()نىضتُيُنٌ ًََصو

ٍ17-18. 
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         ُ  وططْطُ، بُتايبـُتٌ بـؤ ًََـصووٍ َريْؿـًين ٓـُضزَالٕ. ٖـُض يُبُضُٓوَيـُ نـُ بؤتـ
غُضضاوَيُنٌ ضَِغُٕ بؤ ظؤض يُّ زاْطاوَ ًََصوويًاٍُْ نُزواتط يُباضٍَ ًََصووٍ ُٓضزَالٕ 
ْىوغطاوٕ. يُواُْ )تاضرنٌ ُٓضزَالٕ( ٍ َاٖؿـُضَؾدامنٌ ٓـُضزَالٌْ، نـُ زواتـط باغـٌ      

 زَنُئ. 
دًَطٍُ غُضجنُ نُ يُّ غـُزَيُف بُٖـَُإ ؾـًَىٍَ غـُزَناٌْ سُظـسَو ٖـُشزَ،       

زابىوٕ بؤ ثطِنطزُْوٍَ نُيًَين زواٍ ؾُضَؾٓاَُ. يـُّ ضىاضضـًَىَيُزا   ُْٖسٍَ ُٖوٍَ يُٓاضا
ــاَيٌ   ــُضزَالٌْ( يُغ ــٌ ٓ ــُز ًٓرباًُٖ ــُت  1810)قَُ ــهؤيُنٌ تايب ــىاٌَْ ثاؾ ظ زَت

بَُريْؿًين ُٓضزَالٕ بؤ ؾُضَؾٓاَُ بٓىوغٌَ. زَغتٓىوغٌ ُّٓ ثاؾهؤيُ بـُٖؤٍ )دـؤٕ   
ٕ    –َايهؤمل  يُغـُضَتاٍ غـُزٍَ ْؤظزََـسا(     نُ زثًؤَاتهاضيَهٌ بطيتـاٌْ بـىو يـًَُٓطا

خـاٌْ ٓـُضزَالٕ(    آلبُؾًَهٌ ُّٓ ضانُيُ بؤ )َُٓاْىي (1)خؤؾبُختاُْ يُووْبىوٕ ثاضيَعضا.
زَطُضِيَتُوَ نُ ُّٓ ثاؾهؤيٍُ بُْاوبطاو زاوَو ُٓويـ خػتىيُتًُ غـُض زَغتٓىوغـًَهٌ   

يـُ يُْـسَٕ    ؾُضَؾٓاَُ نُ ًَٓػتا يُنتًَبداٍُْ )ُٓجنىٌَُْ ثازؾايٌ ٓاغًايٌ بطيتاًْا(
( ثاضيَعضاوَ. َاَؤغتا )ٓـُْىَض غـىَيتاٌْ( ٓـُّ ثاؾـهؤيٍُ وَضططتـىوَو      158بُشَاضَ )

نـُ يـُ    1993غـاَيٌ   -1-نطزوويُتًُ نىضزٍ و غـُضَتا يـُطؤظاضٍ )زَضواظَ/ شَـاضَ   
ويهطزؤتـُوَ. زواتـط بـُ ٖاونـاضٍ خـاتىو )ُْغـطئ بطْـا( ٓـُّ         آلزاًُْاضى زَضضىوَ( ب
 1997تًُ ؾاضغـًًُنٍُ وَى ْاًًَهُيـُنٌ غـُضبُخؤ يُغـاَيٌ     وَضطًَطِاُْو زَقُ بُٓضَِ

 (2)ونطزَوَ.آلتٌ غىيس بآليُضِيَطٍُ )ثُخؿٓاٍَُ ُْوضؤظ( يُوو
ُٖضضُْسَ )قَُُز ًٓرباًٌُٖ ُٓضزَالٌْ( ٍ ْىوغُضٍ ُّٓ ثاؾهؤيُ بًََُصووْىوغـٌ  

ٌ  آلزَضباض ُٓشَاضزَنطٍَ، بُو ثًًٍَُ ضِووزاوْىيؼ )وقآع ْطـاض(ٍ ٓـَُاْىي   َـريٍ   خـاْ
( الثـُضَِ ثًَهٗـاتىوَ بايـُخًَهٌ    13ّ خىزٍ ثاؾـهؤيُنُ نـُ يـُ )   آلُٓضزَالٕ بىوَ، بُ

يـُتٌ نىضزغـتإ يـَُاوٍَ    آلبُضضاوٍ ُٖيُ. ضىْهُ ظؤض اليٌُْ ًََصووٍ غًاغٌ ونؤَُ
( وغـاَيٌ ْىوغـًين   1597يًَُْىإ غاَيٌ تُواوبىوٌْ ؾـُضَؾٓاَُ )  –ظياتط يُزوو غُزَ 

سَناتُوَ. ُٖضوَٖا ْىوغُضٍ ُّٓ ثاؾهؤيُ بؤ ظاًْاضيُناٌْ، ضِووْ -(1810ثاؾهؤيُنُ )
ــٌ( و    ــامل اضاٍ عباغ ــُتٌ )ع ــتىوَ، بُتايب ــُٕ بُغ ــاوٍَ ضَِغ ــسٍَ غُضض ثؿــيت بُُْٖ

                                                           

 .21ٖـ . ؽ ، ٍ (1)

 .13-12ُْٓىَض غىيتاِْ، ؽ . خ، ٍ (2)
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ٓـُوٍَ يُنـًَُإ زاْـطاوٍ )ُٓغـهُْسَض بـُطٌ تىضنُـإ(ٍ        (1))دٗاْطؿاٍ ْـازضٍ(. 
ٕ  1629-1587ًََصووْىوغٌ ؾاعُباغٌ يُنٌَُ غـُؾُوٍ )  ٖـٌ   ظ( يـُ. زووًََؿـًا

-1736)َريظا َُٖسٍ خـاٌْ ٓػـرتابازٍ(يُ  نـُ ضِووزاوْـىيؼ وٖـاوزٌََ ْازضؾـا )      
ّ ُٓوٍَ دًَطٍُ غُضغىضَِاُْ ُٓوَيُ نُ ْىوغُضٍ ُّٓ ثاؾهؤيُ ًٖت آلظ( بىو. ب1747ُ

ٓاَاشَ بُنتًَبُنٍُ )َُال قَُُز ؾـُضيؿٌ قـاظٍ( ْانـا، ُٓطُضضـٌ ٓـُويـ تايبُتـُ       
 (2)بًََُصووٍ ُٓضزَالٕ.

يساُْزا )ًٓػُاعًٌ نـىضٍِ َـُال قَُـُز سىغـًَين ٓـُضزَالٌْ( غـاَيٌ       ُٖض يُّ َُ
ظ نتًَيب )تاضرنٌ ُٓضزَالٕ(ٍ زاْا بؤ تـُواونطزٌْ ٓـُو بُؾـٍُ ؾـُضَؾٓاَُ نـُ      1828

 1842ثاؾـهؤيُنٌ تـطٍ ؾـُضَؾٓاَُ يُغـاَيٌ      (3)تايبُتُ بُ ؾُضَاْطَِواياٌْ ُٓضزَالٕ.
باغٌ )سانُاٌْ َىنطيإ( يُخؤزَططٍَ.  يُاليُٕ َريظا َُمحىزٍ باُْيٌ ْىوغطاوَو تًُْا

زياضَ ُّٓ ثاؾهؤيُ يُنتًَيب )الثُضَِيُى يُزيطؤنٌ َىنطيإ(ٍ َاَؤغتا سىغًَٔ سىظٌْ 
 (4)ونطاوَتُوَ.آلَىنطياًْسا ب

ُ آلُٖض يُّ َاوَيُزا و ُٖض يُنىضزغتاٌْ ضِؤشُٖ ّ ٓـُفاضَيإ يـًَُْى نـىضزَ    آلتسا، بـ
ــُت  ــٌ ب ــُنإ زوو ًََصووْىوغ ــُى   )زوْبىيٌ(ي ــُزواٍ ي ــُى ي ــُ ي ــُضياَُْٗيسا ن ىاْا غ

     ٌ َـطزووَ( و   1828غـاَيٌ   -)عُبسويطَِظام بـُطٌ نـىضٍِ ُْدـُف قىيًدـاٌْ زوْبـىي
)ضِؤغتُّ خاٌْ نىضٍِ ُٓمحُز خاٌْ زوْبىيٌ(ٕ. بُثًٌَ طىتٍُ )زنتؤض نـَُاٍ َُظٖـُض(   

اػاس٠ ٍ )يُنًَُإ تًُْا نتًَيب )تاضيذ ايسْابًُ(ٍ زاْاوَو زووًََؿًإ ُٖضزوو ْىوغطاو
ّ يــًَُْى يًػــيت غُضضــاوَناٌْ نتــًَيب آلبــُ (5)(ٍ ُٖيــُ.املــزاٖب( ٚ )اػــاس٠ االدٜــإ

)ؾُضَاْطَِواياٌْ َىنطيإ(ٍ َاَؤغتا )قَُُز دًٌَُ ضِؤشبُياٌْ( ضاوَإ بـُْاوٍ زوو  
                                                           

بطِواُْ زَقٌ ؾاضغٌ و وَضطًَطِاُْ نىضزيًُنٍُ ثاؾهؤيُنُ يُطٍَُ ثًَؿُنٌ ُْٓىَض غىَيتاٌْ يُ: ٖـ . ؽ ،  (1)
ٍ83-180. 

 .9ّ باضَيُوَ بطِواُْ: ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، ؽ . خ، ٍيُ (2)

)ثُضاويَع(، ُٖضوَٖا: ٍ. ٌٓ.  195، 1973ٍؾُضَؾداٌْ بُتًًػٌ، ؾُضَؾٓاَُ، و: ُٖشاض،بُغسا  (3)
 .22ظاغًًًُظا، ؽ . خ، ٍ

 .13ُْٓىَض غىَيتاٌْ، ؽ . خ، ٍ (4)

 .131نَُاٍ َُظُٖض، ؽ. خ، ٍ (5)
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جتشبـ١ االذـشاس ٚتظـ١ًٝ    نتًَيب تطٍ )عُبسويطَِظام بُطٌ زوْبىيٌ( زَنـُوٍَ، ٓـُواًْـ: )  
زيـــاضَ ٓـــُو زوو نتًَبـــٍُ زوايـــٌ ضـــاثهطاوٕ و  (1) ش طـــًطا١ْٝ(ٕ.االبــشاس( ٚ )َـــ  

ونطاوُْتُوَ. تُْاُْت خؤؾِ يُناتٌ ْىوغًين تًَعٍ زنتؤضانُّ غىوزّ يُنتًَيب )ػطبُ آلب
ُ  (2)االسطاض( بًين نُ يُاليُٕ )سُغـُٕ قـاظٍ تُباتـُبايٌ( غـاغهطاوَتُوَ.     ّ غـٌَ  آلبـ

تًَُٓزَضإ( َُٖيطرياوٕ. ظاًْاضيـُناٌْ ٓـُّ   نتًَبُنٍُ ثًَؿرت بُيُنُوَ يُنتًَبداٍُْ )َا
زاْطاواُْ بُتايبُتٌ ُٓواٍُْ نؤتايًُناٌْ غُزٍَ ٖـُشزَو غـُضَتاناٌْ غـُزٍَ ْـؤظزَ     
بايُخٌ ًََـصوويًإ ظؤضَ، ضـىْهُ زاْـُضَناًْإ ٖاوضـُضر و تُْاْـُت بُؾـساض بىوْـُ        

 (3)تًاياْسا.
وتًَٓهٌ زياضٍ بُخؤوَ بًين، ًََصووْىوغني يُشيَط غايٍُ َريْؿًين ُٓضزَالْسا ثًَؿهُ

زياضَ ُٖض يُبُض ُٓوَيُ نُظؤضبٍُ ًََصووْىوغُ نىضزَناٌْ ُّٓ َريْؿًُٓ زاْطاوَناًْـإ  
بًََُصووٍ ُٓضزَالٕ و بًَُْىٍ )ًََصووٍ ُٓضزَالٕ( ُْخؿاْسووَ. ُٓوَتا )خىغـطَو نـىضٍِ   

ٌ بـٌُْ  ظ( نتًَيب )تاضرن1833ى /1249قَُُز نىضٍِ َُْىضُٖط(ٍ ُٓضزَالٌْ غاَيٌ )
ٓــُضزَالٕ/ يــإ: تــاضرنٌ ٓــُضزَالٕ(ٍ زاْا.زَغتٓىوغــًَهٌ ٓــُّ نتًَبــُ يُنتًَبداْــٍُ 

وازَظاْطا ُّٓ زَغتٓىوغُ تانـُ زاُْيـُ.    1979ًْؿتًُاٌْ ثاضيؼ َُٖيطرياوَ. تا غاَيٌ 
ّ نُ يُوغاَيُ يُ )تاضإ( نتًَبًَو بُْاوٍ )يىبيب تـُواضيذ( بُثًَؿـُنًًُنٌ نـىضتٌ    آلبُ

ونطايُوَ، زَضضىو ٍَُُٓ زوايٌ زَغتٓىوغـًَهٌ تـطٍ   آلًٌ ُٓضزَالٌْ( ب)زنتؤض ًٓػُاع
َُٖإ نتًَبُنٍُ )خىغطَو نـىِضٍ قَُُز(ــُ. زواتـطيـ بـُ بـُضاوضز نـطزٕ زَضضـىو        

ّ بُطىتٍُ )ظاغًًًُظا( ظاْػيت تطَ، بؤيُ آلزَغتٓىوغُنٍُ ثاضيؼ ُٖضضُْسَ ْىيرَتَ، بُ
يُطٍَُ وَضطًَطِاٌْ بؤ  1984بَُٓا و يُغاَيٌ ُٖض يُاليُٕ ُّٓ نىضزْاغُ ضِوغًًُوَ نطايُ 

ّ زَبٌَ ُٓوَف بـعاْني  آلبُ (4)ويهطزَوَ.آلظَاٌْ ضِوغٌ وثًَؿُنٌ وثُضاويَع بؤ ْىوغًين ب

                                                           

 .113، 1992ٍؤشبُياٌْ، ؾُضَاْطَِواياٌْ َىنطيإ، بُغسا، بطِواُْ: قَُُز دًٌَُ ضِ (1)

عبذايشصام بٝو دْبًٞ، جتشب١ االذشاس ٚتظ١ًٝ االبشاس، تـرٝح: ذظٔ قاكٞ طباطبا٥ٞ، اْتؼاسات بطِواُْ:  (2)
 ف.1349/ زاْؿطاَ تربيع، ضاثداُْ ؾؿل، تربيع َؤطظ١ تاسٜخ ٚفشٖٓو اٜشإ

 .132نَُاٍ َُظُٖض، ؽ. خ، ٍ (3)

 .19-18. ٌٓ. ظاغًًًُظا، ؽ . خ، ٍٍ (4)
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نُ زَغتٓىوغُنٍُ تاضإ ضَِغُْرتَ، ضىْهُ بُثًٌَ طىتٍُ )زنتؤض ًٓػُاعًٌ ُٓضزَالٌْ( 
 (1)بُخُتٌ خىزٍ ْىوغُض ْىوغطاوَ.

َُاَيٍُ َرياٌْ ُٓضزَالُْ وباب وباثرياٌْ يـُزَضباضٍ َرياْـٌ   خىغطَو بُط خؤٍ يُبٓ
ّ غُضَضِاٍ ُٓوَف ُٓو ًََصووْىوغٌ زَضباض ُْبىو، آلُٓضزَالْسا خاوَٕ ثًُو ثايُ بىوٕ. بُ

ضىْهُ خؤٍ يُثًَؿُنٌ نتًَبُنُيسا زََيٌَ نُ يُغُض زاواٍ نُؽ ُّٓ نتًَبٍُ ُْْىوغًىَ 
إ ثًَىَ ُْْاوَ بؤ ٓـُّ نـاضَ. بـَُيهى ٓـُو تـًُْا      و ُٖضوَٖا تَُاع و ثاضَو ثىيًـ ثاَيً

يُزَغتبُتاَيٌ، خؤٍ بُّ ناضَ بُغىوزَ خُضيو نـطزووَ. غـُباضَت بُغُضضاوَناًْؿـٌ    
زياضَ غىوزٍ يُ ؾُضَؾٓاَُ و ُْٖسٍَ غُضضاوٍَ ططْطٌ تـط بًًٓـىَ وَى )دٗاْطؿـاٍ    

  ٕ و ٖـُضوَٖا بًـٓني و    ْازضٍ(، َُُٓ يُثاٍَ طًَطِاُْوَناٌْ نُغاٌْ ٓاطـازاض يـُضِووزاوَنا
بًػتُٓناٌْ خؤٍ، بُتايبُتٌ نُ خؤؾٌ يُضِووزاو وثًَؿٗاتُنإ ْعيو بـىوَ. بؤيـُ ٓـُّ    

 (2)نتًَبُ غُضضاوَيُنٌ بُثًَع وططْطُ بؤ ًََصووٍ ُٓضزَالٕ.
ظ 1846نتًَيب )تاضرنٌ ٓـُضزَالٕ(ٍ )َاٖؿـُضَؾدامنٌ نىضزغـتاٌْ(ف نـُ غـاَيٌ      

اوبطاوإُْ نُ يُشيَط غـايٍُ َريْؿـًين ُٓضزَالْـسا    ْىوغطاوَ، ُٖض يُضِيعٍ ُٓو زاْطاوَ ْ
ْىوغطاوٕ. ُّٓ خاتىوُْ نُ بُْاظْاوَ ؾـًعطيًُنٍُ )واتـُ: َُغـتىضَ( ْاغـطاوَ، نطـٌ      
ُٓبىؿُغُٕ بُطٌ نىضٍِ قَُُز ٓاغايـُ. ٖـُضوَٖا نطـٌ َـاٌَ )غـازم ُٓملىيو(ــُ       

ظ يُؾـاضٍ  1805وٖاوغُضٍ خىغطَو خاٌْ ْاناٌَ َريٍ ُٓضزَالُْ. َُغتىضَ يُغـاَيٌ  
 (3)ظ بُُْخؤؾٌ ضِؾاُْوَ يُؾاضٍ غًًَُاٌْ َطزووَ.1847غُٓ يُزايهبىوَو يُغاَيٌ 

َُغتىضَ يُطًَطِاُْوٍَ ضِووزاوَناٌْ ثُيىَْس بُُٓضزَالٕ تا غاَيٌ ْىوغًين نتًَبُنـُ  
بُضزَواّ زَبًَت، يُبُضُٓوَ يُْىوغًين ًََصووٍ غاَيُناٌْ زوايـٌ نـُخؤٍ ٖاوضـُضخًإ    

يُنٌ ظؤض ووضزَ. َُُٓ بُثًَطُواٍُْ ًََصووٍ ضِووزاوَ نؤُْنإ نـُ َُٖيـٍُ   بىوَ تاضِاززَ
ظَقًإ تًَسايُ و بُزَطُُٕ نات وغاتٌ ضِووزاوَنـإ بـاؽ زَنـات. غـُضَضِاٍ َُٓـُف      
ــَُإ    ــُوٍَ بابُتًاْ ــُوَيٌ يًَهساْ ــُو ٖ ــيت ضَِخُٓططاْ ــُ ُٖغ ــُوٍَ نتًَبُن يُخىيَٓسْ

                                                           

 .11ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، ؽ . خ، ٍ (1)

 .12-10ٖـ . ؽ، ٍ (2)

، 1َاٖؿُضَؾدامن َُغتىضٍَ نىضزغتاٌْ، ًََصووٍ ُٓضزَالٕ، و: ز. سُغُٕ داف وؾهىض َػتُؾا، ض (3)
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ًـُناٌْ ٖـُضزوو نتـًَيب )ظوبسَتىيتـُواضرنٌ     بُضضاوزَنُويَت. بؤ منىْـُ ظؤضدـاض ظاًْاضي  
غُُْْسَدٌ َُال قَُُز ؾُضيؿٌ قاظٍ( و )تاضرنٌ بٌُْ ُٓضزَالٌْ خىغـطَو(، نـُ زوو   

 غُضضاوٍَ غُضَنٌ ُّٓ نتًَبُٕ، يُباضٍَ يُى ضِووزاو بُضاوضز زَنات.
تانُ زَغتٓىوغًَهٌ ُّٓ نتًَبُ زوابُزواٍ طُضِاًَْهٌ ظؤض بُزَغت نـُوت ويُغـاَيٌ   

ُ  (1)ونطايـُوَ. آليُغُٓ يُاليُٕ )ْاغـط ٓـاظاز ثـُضوَض( ضـاثهطاو ب     1946 ّ ًَٖؿـتا  آلبـ
يُاليُٕ ُٖضزوو َاَؤغـتا )ز.   1989يُبُضزَغيت خىيَُٓضاٌْ نىضز زاُْبىو، تا يُغاَيٌ 

ٓـًرت   (2)ونطايُوَ.آلسُغُٕ داف( و )ؾهىض َػتُؾا( وَضطًَطِزضايُ غُض ظَاٌْ نىضزٍ وب
نٌ ضَِغٌُْ ططْط بُزَغت خىيَُٓض وًََصووْىوغاٌْ نىضزَوَ. يُوناتُوَ بىوَ غُضضاوَيُ

ٍُْ زوايًـ يُاليُٕ َاَؤغتا )ُٖشاض( وَضطًَطِاًَْهـٌ تـطٍ بـؤ نـطاو ٖـُضوَٖا      آليُّ غا
يُطٍَُ غُضضاوٍَ تطيـ بُضاوضز نطا، ٓـًرت ضـاثٌ يُنـُّ وزووََـٌ زووبـاضَ بـُظَاٌْ       

 (3)ونطايُوَ.آلنىضزٍ ب
غتاٌْ غُضبُ زَويـُتٌ عىمسـاًًْـ ضـُْس ٖـُوَيًَهٌ     ٖاونات يُطٍَُ َُٓاُْ يُنىضز

ــُوٍَ     ــٓبريٍ ضَِْطساْ ــُوٍَ ضِؤؾ ــاضَ بىوشاْ ــُويَت. زي ــاو زَن ــًُٓإ بُضض ًََصووْىوغ
ثُضَغُْسٌْ باضوزؤخٌ غًاغًًُ، ُٓوَتا َريْؿـًين غـؤضإ نـُ يُغـُضزٌََ قَُـُز      

وتُٓ ( ثًَؿهُوتًَٓهٌ زياضٍ بُخؤوَ بـًين، ٓـُّ ثًَؿـهُ   1836-1813ثاؾاٍ طُوضَ )
بىوَ ٖؤٍ بُضَوثًَؿطىوٌْ تط يُباضوزؤخٌ َُُٖاليٍُُْ شيإ. ًََصووْىوغًًٓـ يـُنًَو  
ــصووَإ      ــًين ًََ ــُوَيٌ ْىوغ ــُضزََُزا زوو ٖ ــُو غ ــؤضإ ي ــُ، يُغ ــُو اليُْاْ ــىو ي ب

 ُْ بُٖاْساٌْ ثاؾاٍ طُوضَ خؤٍ ٖاتؤتُبُض.آلبُضضاوزَنُويَت. يُنًَو يُو ُٖو
يُنتًَيب )ًََصووٍ َرياٌْ غؤضإ( زََيًَت ديُو َاَؤغتا )سىغًَٔ سىظٌْ َىنطياٌْ( 

بــَُريظا قَُــُزٍ وَقــآًع ْطــاض  ]قَُــُز ثاؾــا[ظ( َــري 1818ى /1233غــاَيُزا )
وغُضْىوغُضٍ وت نُ َُٖىو نطزَوَو غُضبىضزٍ َري بٓىوغـًَتُوَ، ٓـُويـ بُؾاضغـٌ    

وٍ ْـاوَ  وبُؾًعط زَغيت نطزَ ْىوغًُٓوَ. ُٖتا زوايًَُين ضَِغىوٍَ ثاؾاٍ وتـىوَو ْـا  
                                                           

 .20ٍ. ٌٓ. ظاغًًًُظا، ؽ . خ، ٍ (1)

 َُغتىضٍَ نىضزغتاٌْ، ؽ . خ. بطِواُْ: َاٖؿُضَؾدامن (2)

، زَظطاٍ ٓاضاؽ، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ 2بطِواُْ: َُغتىضٍَ نىضزغتاٌْ، ًََصووٍ ُٓضزَالٕ، و: ُٖشاض، ض (3)
 .2005ثُضوَضزَ، ُٖويًَط 
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      ُ ّ يـُٖاتين ضِوؽ  آل)َُيًدا(، ُٓو نتًَبُ يـُنٔ طـُيًَو نُغـٌ ضَواْـسظٍ ٖـُبىوَ، بـ
وَٗادطاتٌ خَُيهٌ ضَواْسظ يًَُْىضىوَ. تًُْا زاُْيُنِ زَغت نُوت بؤ ْىوغًُٓوٍَ ُّٓ 

ُٓوٍَ زََاْطُيًَُْتُ ُٓو ضِايٍُ نُ ُّٓ زاْـطاوَ غُضضـاوَيُنٌ ططْطـُ،     (1)ثُضِاوَيُد.
)َىنطيــاٌْ( خــؤٍ زََيًَــت: دظؤض بــُناضّ ٖــات، ضــىْهُ بُزضيَــصٍ  ُٓوَيــُ نــُ ٖــُض

يُضِاغتًؿسا ُٖضوايُ، ضىْهُ يُظؤض ؾـىيَٓسا و يـُظاًْاضٍ    (2)غُضبىضزيإ باؽ زَناتد.
ططْطسا ٓاَاشٍَ بؤ )َُيًدا( نطزووَ. ُٖضضـؤًَْو بًَـت ٖاوضـُضخًٌ ْىوغـُض يُطـٍَُ      

غُضضـاوَنُ بايـُخٌ تايبـُتٌ خـؤٍ     ضِووزاوَنإ و ْعيهٌ يُناضوباضٍ َري وازَنُٕ نُ 
ّ ُٖوَيٌ زووَّ ؾًَىٍَ ياززاؾيت وَضططت، ظاْاٍ بُْاوباْطٌ نىضز )قَُُز آلُٖبًَت. بُ

نىِضٍ ٓازَّ( نـُ يـُشيَط غـايٍُ َريْؿـًين غـؤضاْسا خعَـُتٌ ظؤضٍ ٓـايًين ثـريؤظٍ         
ــسا      ــُزواٍ خؤي ــطاوٍ ي ــُْسئ ْىوغ ــس وض ــاٍ ثًَطُياْ ــُْسئ ظاْ ــطز و ض ــالٌَ ن ًٓػ

ُ       (3)ؿت.بُدًًََٗ ّ يـُنًَهًإ نـُ ٖـُض    آلظؤضبـٍُ ٓـُّ ْىوغـطاواُْ بابـُتٌ ٓـايًٓني، بـ
ٍُْ زوايًـ يُنتًَبداٍُْ تايبُتٌ )زنتؤض ُٓمحـُز  آلبُزَغتٓىوغٌ َاوَتُوَ تا ُّٓ غا

ُٓويـ بطيتًًُ يُغُضبىضزٍَ شياٌْ خؤٍ نُ بـُظَاٌْ   (4)عىمسإ ُٓبىبُنط( َُٖيطريابىو.
. بًَطىَإ ُّٓ زَغتٓىوغُ زَضًَتُ خاْـٍُ ياززاؾـيت   عُضَبٌ وؾاضَظاياُْ ْىوغًىيُتٌ

ًََصوويٌ نُؾًَىاظيَهٌ ْىوغًين ًََصووَو زَبًَتُ غُضضاوَيُنٌ ططْط بـؤ َيًَهؤَيًٓـُوَ   
يًََُصووٍ ُٓو غُضزََُ. ضىْهُ طىَإ يُوَزا ًُْ نُياززاؾتٓىوؽ باغٌ ضِووزاوَنـاٌْ  

ٓاٍَُ ظاْايُنٌ طـُوضٍَ وَى  غُضزٌََ خؤٍ زَنات. َُُٓ يُاليُى و يُاليُنٌ تط شيٓ
)قَُُزٍ نىضٍِ ٓازَّ( ظاًْاضٍ ططْطُإ غُباضَت بُشياٌْ ضِؤؾٓبريٍ ٓـُو غـُضزٍََُ   

 ًََصووٍ نىضز ثًَسَبُخؿٌَ.

                                                           

 .54، 1962ٍ، ُٖويًَط 2سىغًَٔ سىظٌْ َىنطياٌْ، ًََصووٍ َرياٌْ غؤضإ، ض (1)

 .54ٖـ . ؽ، ٍ (2)

 صبرل بالٍ ازلاعٌٝ، عًُا٤ َٚذاسغ يف اسبٌٝ.و ْىوغطاوَناٌْ نىضٍِ ٓازَّ بطِواُْ:  غُباضَت بُشيإ (3)

( ضاضَْىوغٌ زَغتٓىوغُنُ 1998بُثًَىيػيت زَظامن ُٓوَ بًًََِ نُ زنتؤض ُٓمحُز ًَٓػتا )واتُ غاَيٌ  (4)
ُّ زوايًُزا بؤّ ضِووٕ ْاظاٌَْ، ضىْهُ خؤٍ يُُٖويًَطَ ونتًَبداُْنٍُ يُبُغسا بُدًًََٗؿتىوَ. ؾاياٌْ باغُ ي

 بؤوَ نُ زاٍُْ تطٍ ُّٓ زَغتٓىوغُ يُنتًَبداٍُْ َؤظَخاٍُْ ًْؿتًُاٌْ بُغسا َُٖيطرياوَ.
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ّ يُوثُضٍِ بانىض يًُْىٍَ زووٌََ غُزٍَ ْؤظزََسا آلُٖض يُنىضزغتاٌْ عىمساٌْ، بُ
َُٖيهُوت نُ )َُال َـُمحىزٍ   قىتاغاٍُْ ًََصووْىوغٌ نىضزٍ ظاْايُنٌ ثايُبُضظٍ يٌَ

بايُظيسٍ(يُ، بايُظيسٍ ويَطِاٍ بُؾساضٍ ظؤضٍ يُبىاضٍ ُٓزَبسا، ضِؤَيٌ بُضضاوٍ يَُُيساٌْ 
ًََصووْىوغًسا طًَطِاوَو بُيُنُّ وَضطًَطٍِ ؾُضَؾٓاَُ بؤ ظَاٌْ نىضزٍ زازَْطيَت. نُضٌ 

ــ  ــطزضاوَ نــُ بُزَغــتدُتٌ بايُظيــسٍ خــؤٍ ْىوغــطابىو ت ا ًَٓػــتا زاْــٍُ ٓــُّ وَضطًَ
يُنتًَبداٍُْ طؿيت )غُيتًهؤف ؾًَسضئَ ( يُ )يًًٓٓططاز / ثرتؤطـطاز( بُزَغتٓىوغـٌ   
َاوَتُوَ. زياضَ خُضيهبىوٕ يُطٍَُ ؾُضَؾٓاَُ و ٓاؾٓابىوٕ يُطـٍَُ ُٖغـيت ًََـصوويٌ    
ؾُضَؾدإ، َُال َُمحىزيإ ٖاْساوَو غُوزاٍ ًََصووْىوغًًٓإ خػتؤتُ غُضٍ. ٓـُوَتا  

يَطٍُ ؾُضَؾدإ بططيَتُبُض ويُغُض ضِيَىؾىيَين ٓـُو ًََـصووٍ نـىضزو    بايُظيسٍ ويػيت ضِ
ظ( ٓـُو ًْـاظٍَ   1858نىضزغتإ يُغـُضزََُناٌْ زواٍ ٓـُو بٓىوغـًَتُوَ. يُغـاَيٌ )    

بايُظيسٍ  ٖاتُبُض ودنًتابٌ تاضرنٌ دسيسٍ نىضزغتإد ٍ ْىوغٌ نـُ ْعيهـٍُ ٖـُظاض    
(ٍ نؤضٌ 1200ُّٓ زاْطاوَ يُغاَيٌ )الثُضَِيُو زابُؾٌ ياظزَ بُف وثًَؿُنًًُى زَبٔ. 

ّ ظؤض داضيـ ٓاَـاشٍَ  آل( ٍ ظايًًًُٓوَ باغُناٌْ زَغت ثًَسَنات، ب1785-1786ُ)
    ُ ّ ٓـُوٍَ دًَطـٍُ ثُشاضَيـُو ظيـاًَْهٌ     آلبؤ ضِووزاوَناٌْ ثًَـ ٓـُّ غـاَيُ نـطزووَ. بـ

 َُظًْؿُ بؤ ناضواٌْ ًََصووْىوغٌ نىضزٍ و ْىوغًُٓوٍَ ًََـصووٍ نـىضزو نىضزغـتإ،   
ُٓوَيُ نُ تآًَػتا ضاضَْىوغٌ ُّٓ نتًَبُ ْاظاْطٍَ. غـُضَضِاٍ ٓـُوَف زيـاضَ ٖـُضوَنى     
زنتؤض نَُاٍ َُظُٖض زََيًَت: دبُو منىوُْ نَُاْـٍُ يُبُضزَغـتُإ زإ وازَضزَنـُوٍَ    

 (1)ُٖغيت ًََصووْىوغٌ َُال َُمحىزٍ بايُظيسٍ قىوٍَ بىوَ...د.
بايُظيـسٍ تـًُْا ٓـُو زاْـطاوٍَ ْـُبىوَ،      ّ ُٓوٍَ دًَطٍُ زَيدؤؾًًُ ُٓوَيُ نُ آلبُ

بَُيهى نتًَبًَهٌ ططْطٌ تطٍ ُٖيُ نُ ًَٓػتا بـُ ظؤض يُظَاْـُ ظيٓـسووَنإ ضـاثهطاوَ.     
ٓـُويـ )عـازات وضغــىَاتٓاٍَُ ُٓنطازيـُ(، نـُ دطــُ يُبايـُخٌ ططْطـٌ يــُبىاضٍ       

ووٍ ُٓتٓؤططا  ، بايُخًَهٌ ًََصوويٌ بُضضاويؿٌ ُٖيُو غُضضاوَيُنٌ ضَِغُُْ بؤ ًََـص 
 (2)يُتٌ نىضزغتاٌْ بانىض يُغُزٍَ ْؤظزََسا.آلشياٌْ ٓابىضٍ و نؤَُ

                                                           

 .129نَُاٍ َُظُٖض، ؽ . خ، ٍ (1)

 .131-130ٖـ . ؽ، ٍ (2)
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ًَذطُ يـُّ زاْـطاوَ ًََصوويًاْـٍُ ْاوَـإ بـطزٕ و ْاويـإ زَبـُئ، ظؤض         ٌَ ب واثًَسَض
زَغتٓىوغٌ ًََصوويٌ تطيؿُإ ُٖبًَت نُ بُخاٍَُ ظاْاو ضِؤؾٓبرياٌْ نىضز ُْخؿًَٓطابٔ 

ُإ وًٖطًإ يُباضَوَ ُْظاْني. ُٖض بؤ منىوُْ تا غاَيٌ ّ تا ًَٓػتا ُْنُوتبُٓ بُضزَغتآلبُ
ًٖت ظاًْاضيًُنُإ يُباضٍَ ُّٓ زَغتٓىوغُ ًََصوويًُ ططْطُ ُْبىو نُ َاَؤغتا  1985

)َُمحىز ُٓمحُز قَُُز( يُو غاَيُ ٖـُواَيٌ زؤظيٓـُوٍَ ضِاطُياْـس و زَقُنـٍُ يُطـٍَُ      
ذًكـ١ َفكـٛد٠ َـٔ تـأسٜخ ػـٗشصٚس/ اٚ      )َيًَهؤَيًُٓوَيُنٌ بُثًَعٍ خؤٍ يُشيَط ْاوًْؿاٌْ 

( يُبُؾٌ عُضَبٌ طؤظاضٍ ٖـ1290اىل  530َزنشات عًُا٤ ايذٜٔ ايبًباطٝني َٓز عاّ 
 ونطزَوَ.آل)ناضوإ( ب

ُّٓ زَغتٓىوغُ نُ َاَؤغتاٍ ْاوبطاو الٍ َاَؤغتا َـُال َـُمحىزٍ نـىضٍِ َـُال     
بطيتًًـُ   (1)نـُوت،  عُبسويطَِمحاٌْ نىضٍِ َُال قَُـُز غـُضطُتٌ بًَباغـٌ بُضزَغـيت    

يُضُْس بريَوَضيًُى نُ بَُٓاَيُيُنٌ ٓايًين بًباغٌ يُغُض قىضٓاًَْهٌ زَغتٓىوؽ ثؿت 
ظ( 1136ى /530زواٍ ثؿت تؤَاضيإ نـطزووَ. غـُيس ًٓـرباًِٖ سىغـًَين نُغـاَيٌ )     

زَغتًهطزووَ بُْىوغًين بريَوَضيًُناٌْ يُغُض  (2)يُْىوغًُٓوٍَ ُّٓ قىضٓاُْ بىوَتُوَ،
ُنٌ قىضٓاُْنُ. زواٍ ُٓويـ ْـُوَناٌْ نـُ وَى خـؤٍ َـُال بـىوٕ، بُٖـَُإ       الثُضَِي

زَغتىض نىضتـٍُ بريَوَضيًـُناٌْ خؤيـإ يُغـُض ٖـَُإ قىضٓـإ و زواتـط ثـُِضٍ تـط،          
ظ( َُال 1873ى / 1290بُتًَجُضِبىوٌْ نات وغُضزَّ ْىوغًىَ. يُنؤتايًسا و يُغاَيٌ )

َُٓاَيُيـُ، ٖـاتىوَ ٓـُو بـريَوَضٍ     قَُُزٍ غـُضطُتٌ طىَيعُْبـُضٍ، نـُ يُٖـَُإ ب    
 وياززاؾتُ ًََصوويًاٍُْ نؤنطزؤتُوَو يُضُْس ثُضِيَهسا ْىوغًىيُتًُوَ.

ُّٓ زَغتٓىوغُ بُُٖضزوو ظَاٌْ ؾاضغٌ وعُضَبٌ ْىوغطاوَو خـاوَٕ بريَوَضيًـُنإ   
ظؤض اليٌُْ شياٌْ نىضزَواضٍ ُٓو غُضزََاَُْإ بؤ ضِووٕ زَنُُْوَ. بُتايبـُتٌ اليـٌُْ   

                                                           

ز واثًَسَضٌَ ُّٓ زَغتٓىوغُ ًَٓػتا يُنتًَبداٍُْ ُٓوقا  غًًَُاٌْ بًَت، ضىْهُ َاَؤغتا َُمحىز ُٓمحُ (1)
ونطزَوَ، ًَُٓٓساضٍ طؿيت ُٓو نتًَبداُْيُ بىو. ُٖضوَٖا ؾىيَين آلووتاضَنٍُ ب 1985قَُُز نُ يُغاَيٌ 

 َُٖيطرياٌْ زَغتٓىوغُنٍُ زياضٍ ُْنطز.

( زاْسضاوَ. 16425( يُ بُغسا يُ شيَط شَاضَ )املؤطظ١ ايعا١َ يآل اس ٚايذلاثُّٓ قىضٓاُْ ًَٓػتا يُ ) (2)
 530ُذ، ذًك١ َفكٛد٠ َٔ تأسٜخ ػٗشصٚس/ أٚ َزنشات عًُا٤ ايذٜٔ ايبًباطٝني َٓز عاّ ستُٛد امحذ ستبطِواُْ: 

 .138، ق1985( اًٍٜٛ 36ٖـ، زت١ً )ناسٚإ( عذد )1290اىل 
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. ُٖضوَٖا ظاًْاضٍ ووضزَإ يُغُض ُْٖسٍَ ضِووزاوٍ ًََـصوويٌ ثًَسَبُخؿـٔ. بـؤ    ظاْػيت
منىوُْ زَغتٓىوغُنُ ظؤض بُووضزٍ و بُزضيَصٍ باغٌ ٖؤيُنإ وضِووزاوٍ نىؾتين غًًَُإ 

ظ( بُزَغيت )ؾُقٌَ بـطايِ(  1765ى / 1178ثاؾاٍ زووٌََ بابإ زَنات، نُ يُغاَيٌ )
ُضضاوَ ًََصوويًـُناٌْ تـط ظاًْـاضٍ نـًَُإ يُغـُض ٓـُّ       ْاويَو نىشضاوَ. يُناتًَهسا غ
  (1)ضِووزاوَ بؤ تؤَاض نطزووئ.

ُٖض غُباضَت بُو دؤضَ زَغتٓىوغاُْ، بُثًَىيػيت زَظاْني ْاوٍ زَغتٓىوغـًَهٌ تـط   
( زاْطاوَ. ُٖضضـُْسَ  4460بًَٗٓني نُ يُنتًَبداٍُْ َؤظَخاٍُْ عرياقٌ يُشيَط شَاضَ )ح

ُ    ُّٓ زَغتٓىوغُ بؤ ًََصو ّ بايُخُنـٍُ يُوَزايـُ نـُ    آلوٍ نـىضز تـُضخإ ْـُنطاوَ، بـ
بُضٌَُٖ خاٍَُ ْىوغُضيَهٌ نىضزَ، ُٓويـ )يُسًا ُْظيط قؤض بُط ظازٍَ ضَواْـسظٍ(  

ظ َـطزووَ. )يـُسًا ْـُظيط( زاْطاوَنـٍُ بـُظَاٌْ       1860يُ، نُ يُ زَوضوبُضٍ غاَيٌ 
صووٍ ؾـُضَِناٌْ عىمسـاٌْ   ( ْىوغًىَو باؽ يًََُتاسٜخ ايظًطإ ايػاصٟعُضَبٌ بُْاوٍ )

 (2)وًََصووٍ عرياقٌ عىمساٌْ بُتايبُتٌ زَنات.
بًَذطُ يُو ْىوغطاوَ ْاوبطاواُْ، يُنىضزغتاٌْ عىمساٌْ تا تُواوبىوٌْ غُزٍَ ْـؤظزَ  
ضــاوَإ بــًُٖت ٖــُوَيًَهٌ تــطٍ ًََصووْىوغــٌ نــىضزٍ ْانــُوٍَ. دطــُ يُضِؤشْاَــٍُ 

بُزَضضـىوٕ نـطزو ضـُْسئ بابـُتٌ     زَغـيت   1898(ٍ ًْػاٌْ 22)نىضزغتإ( نُ يُ )
 ونطزَوَ.آليُغُض ًََصووٍ نىضز يا ًََصووٍ طؿيت يُشَاضَناٌْ ب

يًَُْى بابُتُ ًََصشوويًُناٌْ ُّٓ ضِؤشْاَُيُ ثًَىيػتُ ْاوٍ ٓـُّ ظجنريَيـُ ببـُئ نـُ     
)عُبسويطَِمحإ بُط بُزضخإ ثاؾا( يُشيَط ْاوٍ )سهأًََ دعيطَ ابٔ عُط( بُؾـًَىَظاضٍ  

نُضـٌ   (3)ويسَنطزَوَو باغٌ ًََـصووٍ َريْؿـًين بؤتـاٌْ زَنـطز.    آلشووضوو ب نطَاجنٌ
ت( ثًَـ تـُواوبىوٌْ غـُزٍَ ْـؤظزَ زوو زاْـطاوٍ     آليُبُؾُنٍُ تطٍ نىضزغتإ )ضِؤشُٖ

 ًََصوويٌ تطَإ بؤ بُدًَُاوَ.

                                                           

 وَابعسٖا. 138ّ . ٕ، ص (1)

 .243د.عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ايتأسٜخ ٚاملؤسخٕٛ ايعشاقٕٝٛ، ق (2)

، يُ: )نىضزغتإ( يُنَُني 1900-1898ٌْ آل( غا14-8ضَ )بطِواُْ: ضِؤشْاٍَُ )نىضزغتإ( شَا (3)
 .1972ضِؤشْاٍَُ نىضزٍ، نؤنطزُْوٍَ: ز.نَُاٍ ؾىاز، بُغسا 
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ٍُْ زوايٌ يُنتًَبداٍُْ )ًٌَ ًَو( يـُتاضإ زَغتٓىوغـًَو بـُْاوٍ )غـري     آليُّ غا
ى/ 1288( الثُضٍَِ ثاظزَ زيَطٍ ثًَهٗاتىوَو يُغـاَيٌ ) 214ضايُوَ، نُ يُ )االنطاز( زؤظ

ــُظَاٌْ ؾاضغــٌ ْىوغــطاوَ.  1871 ــاٌْ( ب ــٔ ضغــتِ باب ظ( بُثًَٓىوغــٌ )عبــسايكازض اب
زَغتٓىوغُنُ يُاليُٕ )قَُُز ضَٓىف تُوَنىيًٌ( غاغهطايُوَو ثًَؿـُنٌ و ثـُضاويَعٍ   

ٍُْ زوايـًـ  آليـُّ غـا   (1)ونطايـُوَ. آلبٖـُتاوٍ( يـُتاضإ   1366بؤ ْىوغطاو يُغـاَيٌ ) 
يُاليُٕ َاَؤغـتا )نـُضميٌ سًػـاٌَ( وَضطًَِطزضايـُ غـُض ظَـاٌْ ؾـرييين نـىضزٍ و         

 (2)ونطايُوَ.آلتٌ غىيس بآليُوو
ًٖت يُباضٍَ زاْـُضٍ زَغتٓىوغـُنُ ْـاظاْطٍَ ٓـُوَ ْـُبٌَ نـُ يُبَُٓاَيـٍُ باباْـُ         

 (3)ََيًَت ُٓو يُؾاضٍ غـُٓ زاًْؿـتىوَ.  ّ )ظاغًًًُظا( زآلُٖضوَنى يُْاوَنٍُ ضِازياضَ. بُ
)غري االنطاز( يإ )ضَوؾٌ نىضزإ( باؽ يُ ًََـصووٍ ٓـُضزَالٕ وبابـإ وغـؤضإ وضـُْس      
ضِووزاويَهٌ تط زَنات. ْىوغُض يُطًَطِاُْوٍَ ضِووزاوَ نؤُْنإ ظؤض خًَطايُ و تُْاُْت ظؤض 

يًِ ثاؾـاٍ يُنـٌَُ   بُنًَُـ غاَيُنإ زياضٍ زَنات. بؤ منىوُْ يُباغٌ غُضزٌََ غُ
بابإ )ضاضَطٌ زووٌََ غُزٍَ ٖـُشزَ(، نـُ غـُضزًَََهٌ ثـطِ ضِووزاوَ، تـًُْا باغـٌ       
نُغًَيت وخىوضَِوؾيت غُيًِ زَنات و ًٖطٌ تطْا. زياضَ ٖؤيُنُف بؤ ُٓوَ زَطُضِيَتُوَ 
نُ غُضضاوٍَ ثًَىيػيت بؤ ُٓو غُضزََاُْ زَغت ُْنُوتىوَ. بؤيُ ضِيَـٌ تًَسَضـًَت نـُ    

ُ  بُظؤضٍ  ّ نـُ زيَتـُ غـُض ضِووزاوَنـاٌْ     آلثؿيت بُطًَطِاُْوٍَ زََاوزَّ بُغـتبًَت . بـ
غُزٍَ ْؤظزَ بُتايبُتٌ يُزواٍ غًًُنإ، ًٓرت ضِووزاوَنإ ظؤض بُزضيَصٍ و بُووضزٍ باؽ 
زَنات. بًَطىَإ ُٓوَف يُبُض ُٓوَيُ خؤٍ ٖاوضُضخٌ ُّٓ ضِووزاواُْيُ. زياضَ َُُٓف 

زياض زَخات. ٓـُو بايُخـُ ظؤض ظيـاتط زَبًَـت نـُ زَبًـٓني       ططْطٌ وبايُخٌ نتًَبُنُ بُ
ُْٖسيَو ضِووزاو نُ يُغُضضاوَناٌْ تط نًَُإ يُغُض ظاْطاوَو ْىوغـطاوَ، ٓـُو ظاًْـاضٍ    
ظؤض وتُْاُْت زَطٌُُْ يُغُضيإ تؤَاض نطزووَ. وَنى باغـهطزٌْ ضاضَْىوغـٌ قَُـُز    

                                                           

بطِواُْ: عبسايكازض ابٔ ضغتِ باباٌْ، غري االنطاز ، بهىؾـ: قُس ضٓىف تىنًٌ، ضاخ اوٍ ، ضاثداُْ  (1)
 ٖـ . ف.1366اضشْط، تٗطإ، تابػتإ 

، 1زض نىضٍِ ضؤغتٌَُ بابإ، ضَوؾٌ نىضزإ/ ًََصووٍ نىضزغتإ، و:نُضميٌ سًػاٌَ، ضبطِواُْ: عبسايكا (2)
 .1999ْاوَْسٍ ضاخ و ضِاظاْسُْوٍَ َُْػىوض، غىيس 

 .22ٍ. ٌٓ. ظاغًًًُظا، ؽ . خ، ٍ (3)
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وَيساٌْ عُظيع بـُطٌ بابـإ بـؤ    ثاؾاٍ غؤضإ زواٍ ضِؤيؿتين بؤ ُٓغتاْبؤٍ، ُٖضوَٖا ُٖ
  ُ تٌ ضِاغـتُوخؤٍ عىمسـاٌْ   آلطًَطِاُْوٍَ سىنٌُ بابإ يُغًًَُاٌْ زواٍ غـُثاْسٌْ زَغـ

 (1)( زا.1849بُغُضيسا يُغاَيٌ )
زاْــطاوٍ زووَّ )سسيكــُ ْاقــطيُ زض دػطاؾًــا وتــاضيذ نطزغــتإ(ٍ )َــريظا عــُيٌ 

تاٌْ(يُ. نـُ يُبَُٓاَيـٍُ   ْاغطاو بُ: وَقـآًع ْطـاض نىضزغـ   -ُٓنبُضخإ غازم ُٓملىيو
ُٓضزَالُْ و ٓاَؤظاٍ )َاٖؿُضَؾدامن َُغتىضٍَ نىضزغتاٌْ(يُ. ٓـُّ زاْـطاوَ يُغـاَيٌ    

تا ًَٓػتا ضىاض زاُْ يُزَغتٓىوغٌ ٓـُّ   (2)ظ بُظَاٌْ ؾاضغٌ ْىوغطاوَ.1891ى /1309
نتًَبُ يُبُضزَغتسايُ نُ ُٖضَ ْىيًَُنُيإ ٌٖ نتًَبداٍُْ )ًَٓؤضغـهٌ( يـُو بـُْاوٍ    

خؤؾــبُختاُْ  (3)تٓاغــٌ( ثــاضيَعضاوَ.آلوَوَ يــُ )يًًٓٓطــطاز( يــُ )ثــُمياْطاٍ ضِؤشُٖٓــُ
زَغتٓىوغٌ ُّٓ زاْطاوَف يُاليُٕ َاَؤغتا )قَُُز ضَٓىف تُوَنىيًٌ( غـاغهطايُوَو  

ٍُْ زوايًـ نطاوَتُ عُضَبٌ ويُ آلزياضَ يُّ غا (4)ونطايُوَ.آلُٖتاوٍ( ب1364يُغاَيٌ )
ططْطــٌ )سسيكــُ ْاقــطيُ( يُوَزايــُ نــُ  (5)ونطاوَتــُوَ.آلاليــُٕ )زَظطــاٍ ٓــاضاؽ( ب

ًَهٌ ِضووْـٌ خػـتؤتُ غـُض بـاضوزؤخٌ ًََـصوويٌ ودـىططا  ٓـُضزَالٕ بُطؿـيت          تًؿه
و)غُٓ(ٍ ثايتُخت بُتايبُتٌ. ًٓرت ْاوضُو ضِووباضو ضًا و خًًََـُنإ وتُْاْـُت بَُٓاَيـُ    

 زياضَناٌْ ُٓضزَالًْؿٌ بُباؾٌ باغهطزووَ.

                                                           

 . 189-182، 171-169بطِواُْ: عبسايكازض ابٔ ضغتِ باباٌْ، ّ .خ، ص (1)

 .13خ، ٍُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، ؽ .  (2)

 .20ٍ. ٌٓ. ظاغًًًُظا، ؽ . خ، ٍ (3)

سسيكُ ْاقطيُ زض دػطاؾًا وتاضيذ ، عًٌ انرب وقآع ْطاض نطزغتاٌْبطِواُْ:  (4)
 1364، تٗطإ ضاخ اوٍ، ضاثداُْ اضشْطف تىنًٌ، ٓىقُس ض نطزغتإ، تكشًح:

 ف.ٖـ.

نشدطتإ، ت: جإ دٚطب، َٓؼٛسات  عًٞ اندل نشدطتاْٞ، اذتذٜك١ ايٓاؿش١ٜ يف تاسٜخ ٚجػشافٝابطِواُْ:  (5)
 .2002داس ٥اساغ، َطبع١ ٚصاس٠ ايذلب١ٝ، اسبٌٝ 
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ُيٌ ُٓنبُض نىضزغتاٌْ يُّ نتًَبـٍُ خؤيـسا ضـُْس دـاضٍَ ْـاوٍ      دًَطٍُ غُضجنُ، ع
ُ  (1)نتًَبًَهٌ تطٍ خـؤٍ ٓـُبات نـُ بُْاوًْؿـاٌْ )تـاضيذ االنطاز(ــُ،       ّ ظاًْـاضٍ  آلبـ

 ُٓوتؤَإ يُباضَيُوَ ًُْ.
يُنؤتايًسا ثًَىيػتُ ُٓوَ بطىتطٍَ نُ ٖـَُىو ٓـُو بُؾـساضيًُ نىضزيًاْـُ يـُبىاضٍ      

ذطُ يُوتاضَ ًََصوويًُ نىضزيُنٍُ عُبسويطَِمحإ بُزضخإ ًََصووْىوغٌ نُ باغهطإ )بًَ
يُ ضِؤشْاٍَُ نىضزغتإ، نُ ُٓويـ يُزوا غاَيُناٌْ ُّٓ ضىاض غُزَيُيُ نـُ باغـُنٍُ   
ــىضزٍ(       ــُ ن ــُضَنإ )وات ــانٌ ْىوغ ــُظَاٌْ ظطُ ــًإ ب ــُوَ(، ًٖط ــُ زَياْططيَت ًَُٓ

ُ      (2)ُْْىوغطاوٕ. ضَبٌ و نًََُهًؿـًإ  بَُيهى ظؤضبـُيإ بُؾاضغـٌ و ُْٖـسيَهًإ بـُ عـ
بُتىضنٌ زاْطاوٕ. بًَطىَإ ٖؤناضٍ َُُٓف ظاْطاوَ، ُٓويـ ُٓوَيُ نُ ٓـُو ظَاْاْـٍُ   
زوايٌ بُتايبُتٌ ؾاضغٌ، يَُُٖىو ُّٓ َاوَيُزا ظَاٌْ ُٓزَب و ْىوغني بىوٕ يَُُٖىو 

تٌ ْاوَضِاغت. بُثًَطـُواٍُْ ظَـاٌْ نـىضزٍ نـُ بًَذطـُ يُؾـًعطو       آلْاوضُناٌْ ضِؤشُٖ
ًُٖت بىاضيَهٌ تطٍ ْىوغًين ُٓو غـُضزََُ بُناضْـُٖاتىوَ. ضـىْهُ بـُظَاٌْ     ُٓزَب ي

ْىوغني يُقَُيُّ ُْزَزضا. بؤيُ ظاْا و ْىوغُض وخىيَٓسَواضَ نىضزَنـإ زَبىوايـُ ُٖضغـٌَ    
 ظَاٌْ ؾاضغٌ و عُضَبٌ و تىضنٌ يإ بُالٍ نَُُوَ يُنًَهًإ بعأْ.

بًُٖت دؤضيَو يُضِؤٍَ وبُؾساضٍ نىضز غُضَضِاٍ َُُٓف زَبٌَ بعاْني نُ ُّٓ َُغُيُيُ 
يُبىاضٍ ًََصووْىوغني نُّ ْاناتُوَ، ضىْهُ ًََصوو ظاْػـتُ ْـُى ٓـُزَب. ُٖضبؤيـُ تـا      

يًََُصووْىوغاٌْ نىضز، تُْاُْت ًََصووْىوغُ بُْاوباْطـُناًْـ، بًَذطـُ   ًَٓػتاف ظؤض 
 يُنىضزٍ بُظَاٌْ تطيـ زَْىوغٔ.

 
 

 
 
 

                                                           

 .13ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، ؽ . خ، ٍ (1)

ٖاتُبُضُّٖ نُ )غٓطٍُ بٗاضغتإ(ٍ َاَؤغتا سىغًَٔ  1925يُنُّ نتًَيب ًََصوويٌ نىضزٍ يُغاَيٌ  (2)
 .169سىظٌْ َىنطياًًُْ. بطِواُْ: نَُاٍ َُظُٖض، ؽ . خ، ٍ
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 سةزضاوةكاني باسي سَييةم

 
 -: نتًَب:يُنُّ

 بُظَاٌْ نىضزٍ: -أ
ونطاوَناٌْ بٓهٍُ شئ، آلُْٓىَض غىيتاِْ، زوو ظَيًٌ ؾُضَؾٓاَُّ بتًًػًِ، ب -

 .2005غًًَُاِْ 

بذٟٚ ًٓبٓى ُٓظضَقٌ ؾاضقٌ، ًََصووٍ ًَاؾاضقني وٓاَُز، غاغهطزُْوٍَ: ز. -
 ، و: ز.قازض قَُُز ثؿسَضٍ و بىضٖإ قَُُز، ضاثداٍُْ َٓاضَ،عبذايًطٝف عٛض

 .2007ُٖويًَط 

 .1962، ُٖويًَط 2سىغًَٔ سىظٌْ َىنطياٌْ، ًََصووٍ َرياٌْ غؤضإ، ض -

 .1973ؾُضَؾداٌْ بُتًًػٌ، ؾُضَؾٓاَُ، و: ُٖشاض،بُغسا  -

عبسايكازض نىضٍِ ضؤغتٌَُ بابإ، ضَوؾٌ نىضزإ/ ًََصووٍ نىضزغتإ، و:نُضميٌ  -
 .1999ىيس ، ْاوَْسٍ ضاخ و ضِاظاْسُْوٍَ َُْػىوض، غ1سًػاٌَ، ض

 .1983ز.نَُاٍ َُظُٖض ُٓمحُز، ًََصوو، بُغسا  -
)نىضزغتإ( يُنَُني ضِؤشْاٍَُ نىضزٍ، نؤنطزُْوٍَ: ز.نَُاٍ ؾىاز، بُغسا  -
1972. 

ز. سػٔ داف و  و: ًََصووّ ُٓضزَالٕ، ؾدامن َُغتىوضَّ نىضزغتاِْ:ََاٖؿُض -
 .1989بُغسا  ،1ؾهىض َػتُؾا، ض

، زَظطاٍ ٓاضاؽ، 2ووٍ ُٓضزَالٕ، و: ُٖشاض، ضَُغتىضٍَ نىضزغتاٌْ، ًََص -
 .2005ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، ُٖويًَط 

 .1999، نىضزغتإ 1قُس بايطاقساض، ًٓسضيػٌ بسيًػٌ، و: ؾهىض َػتُؾا، ض -
 .1992قَُُز دًٌَُ ضِؤشبُياٌْ، ؾُضَاْطَِواياٌْ َىنطيإ، بُغسا،  -

ًََصووٍ ُٓضزَالٕ زا، زَظطاٍ ضاخ و ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، يُثُضاويَعٍ  -
 .1999ثُخؿٌ غُضزَّ، ضاثداٍُْ ٓؤؾػًيت بابإ، غًًَُاٌْ 
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ت يُغُزٍَ سُظسَوَ تا آلٍ. ٌٓ. ظاغًًًُظا، نىضزغتاٌْ خىاضووٍ ضِؤشُٖ -
َىغهؤ  -غُضَتاٍ غُزٍَ ْؤظزَ )نىضتُيُنٌ ًََصووٍ َريْؿًٓاٌْ ُٓضزَالٕ وبابإ(

 .1997ويًَط ، و: ز. ضَِؾاز َريإ، 1991ُٖ

 بُظَاٌْ عُضَبٌ: -ب
 .1999، دٖٛى 2أْٛس املاٜٞ، االنشاد يف بٗذٜٓإ،ط -

سذ١ً ط٘ ايهشدٟ ايبايٝظاْٞ يف ايعشام ٚبالد ايؼاّ ٚاالْاكٍٛ َٚـش ٚاذتحاص،  -
،داس ايثكاف١ ٚايٓؼش 1َكتبظات ذككٗا ٚعًل عًٝٗا: ايذنتٛس عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ط

 .2007َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ يًبرٛث ٚايٓؼش، اسبٌٝ ، 2. ط2002ايهشد١ٜ، بػذاد 

د. طعذٟ عثُإ ٖشٚتٞ، نٛسدطتإ ٚاالَدلاطٛس١ٜ ايعثُا١ْٝ/ دساط١ يف تطٛس  -
اسبٌٝ،  -(، َؤطظ١ َٛنشٜا1851ْٞ-1514طٝاط١ اشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطتإ )

 .2008َطبع١ خاْٞ، دٖٛى 

، بػذاد 1ٚصبٝاْٞ، طػشفخإ ايبذيٝظٞ، ايؼشفٓاَ٘، ت:َالمجٌٝ بٓذٟ ايش -
1953. 

 .1983عبذايهشِٜ املذسغ، عًُاؤْا يف خذ١َ ايعًِ ٚايذٜٔ، بػذاد  -

عًٞ اندل نشدطتاْٞ، اذتذٜك١ ايٓاؿش١ٜ يف تاسٜخ ٚجػشافٝا نشدطتإ، ت: جإ  -
 .2002دٚطب، َٓؼٛسات داس ٥اساغ، َطبع١ ٚصاس٠ ايذلب١ٝ، اسبٌٝ 

، 1خٕٛ ايعشاقٕٝٛ يف ايعٗذ ايعثُاْٞ، طد.عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ايتأسٜخ ٚاملؤس -
 بػذاد.
د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف )دساط١ ٚحتكٝل(، ايؼحش٠ ايضٜٛن١ٝ/ ٚ ٝك١ ْظب اَشا٤  -

 .2009بٗذٜٓإ ٚتأسخيِٗ، َهتب ايتفظرل يًٓؼش ٚاالعالٕ، اسبٌٝ 

/دساط١ طٝاط١ٝ 1842-1700نا٠ٚ فشٜل امحذ ػاٚيٞ ٥اَٝذٟ، اَاس٠ بادٜٓإ  -
 .2000دٖٛى  -اف١ٝ،َٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ/  اسبٌٝ،َطبع١ خباتاجتُاع١ٝ  ك

 نٛسنٝع عٛاد، َاكٞ االنشاد ٚذاكشِٖ يف املـادس ايعشب١ٝ ايكذمي١ ٚاذتذٜث١. -

َزنشات َإَٔٛ بو بٔ بٝه١ بو، ت: ستُذ مجٌٝ ايشٚصبٝاْٞ ٚ ػهٛس َـطف٢،  -
 .1983َطبع١ اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، بػذاد 

 



 

56 

 غٌ:بُظَاٌْ ؾاض -ز
جتشب١ االذشاس ٚتظ١ًٝ االبشاس، تـرٝح: ذظٔ قاكٞ عبسايطظام بًو زْبًٌ،  -

/ زاْؿطاَ تربيع، ضاثداُْ ؾؿل، تربيع طباطبا٥ٞ، اْتؼاسات َؤطظ١ تاسٜخ ٚفشٖٓو اٜشإ
 ف.1349

عبسايكازض ابٔ ضغتِ باباٌْ، غري االنطاز ، بهىؾـ: قُس ضٓىف تىنًٌ، ضاخ اوٍ  -
 ٖـ . ف.1366، تابػتإ ، ضاثداُْ اضشْط، تٗطإ

سسيكُ ْاقطيُ زض دػطاؾًا وتاضيذ نطزغتإ، ، عًٌ انرب وقآع ْطاض نطزغتاٌْ -
 ف.ٖـ. 1364، تٗطإ ضاخ اوٍ، ضاثداُْ اضشْطقُس ضؤوف تىنًٌ،  تكشًح:

 -زووَّ: ًٓٓػايهًؤثًسيا:
محذ )ايذلمج١ ايعشب١ٝ( اعذاد ٚحتشٜش: ابشاِٖٝ صنٞ ٚأدا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ،  -

، َاد٠: ادسٜع ايبذيٝظٞ )املكاٍ 6َخايؼٓتٓا٣ٚ ٚ د. عبذاذتُٝذ ْٜٛع، ايكاٖش٠)د.ت(،
 َٝٓاد(. -ايثاْٞ

 -غًًَُّ: ووتاض وتىيَصيُٓوَ:
بٗضاد ػشفخإ، ذٍٛ املـادس ايتأسخي١ٝ املؤيف١ خـٝـًا يتأسٜخ ايهٛس ٚنٛسدطتإ  -

 .1997 ٕ( سىظَيطا2طؤظاضٍ )ؾاُْزَض( شَاضَ )خالٍ ايعـٛس ايٛطط٢، 
ستُٛد امحذ ستُذ، ذًك١ َفكٛد٠ َٔ تأسٜخ ػٗشصٚس/ أٚ َزنشات عًُا٤ ايذٜٔ  -

 .1985( اًٍٜٛ 36ٖـ، زت١ً )ناسٚإ( عذد )1290اىل  530ايبًباطٝني َٓز عاّ 
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 س دا 1501ردصتاندا لةصاَلي طةشيت دكتؤر ئيظش بة كو

 
 ثَيشةكي:    

( باغًَهٌ يُشيَط ْاوٍ دَؿـاٖسات  جعفش ارتٝاطوَضطًَطِو ْىوغُضٍ بُتىاْاٍ عرياقٌ )
( 12ايسنتىض ايؿع بني بػساز ونطنىى واملىقٌد يُطؤظاضٍ )االقالّ( ٍ بُغـسايٌ بُؾـٌ )  

تــٍُ عــُضَبٌ ونطزؤتــُوَ. باغــُنُف بطيتًًــُ يُثىخآل( ب1966غــاَيٌ زووَّ )ٓــابٌ 
بُؾًَهٌ طُؾتٓاٍَُ طُضِيسَيُنٌ بًاٌْ بُْاوٍ )زنتؤض ًٓعع(، نُ يُبُٓضَِتسا بـُظَاٌْ  

ونطاوَتُوَ. يُبُضُٓوٍَ ٓـُّ باغـُ ُْٖـسٍَ ظاًْـاضٍ بـُثًَعَإ غـُباضَت       آلًٓٓطًًعٍ ب
بَُاوَيُنٌ ططْطٌ ًََصووٍ نىضزغتإ )غُزٍَ سُظسَّ( زَزاتـٌَ، بؤيـُ بُثًَىيػـتُإ    

ّ يُُْٖسٍَ ؾـىيَٓسا  آلوٍ بهُيُٓوَ. بُآلخؤٍ بًهُيُٓ نىضزٍ وغُضيُْىٍَ بظاٌْ بُزَقٌ 
ثُضاويَعَإ بؤ ظيازنطزووَ بَُُبُغيت ضِووْهطزُْوٍَ ُْٖسٍَ ظاضاوَو خػتُٓضِووٍ ضـُْس  

 غُضجنًَهٌ ثًَىيػت. 
 دةقي باسةكة:

 زنتؤض ًٓعع يُبُغسا بُضَو ٓـُوضوثا بـُضٍَِ   1758( ٍ سىظَيطاٌْ غاَيٌ 18يُضؤشٍ )
نُوت بُ ِضَيطاٍ َىغٌ ـ َاضزئ ـ زياضبُنط ًٓٓذـا سُيـُب. بـؤ نؤتـايٌ ًَٖٓـإ بـُ         
طُؾتُنٍُ. ثًَؿرتيـ خؤٍ و ٖاوََيُناٌْ ضازضو نُشاوَو نُيىثُيُناًْإ بُضٍَِ نطزبىو. 
ناتًَو زَغتًإ بُدىيُ نـطز يـُو ِضَيطايـٍُ نـُ يـُ بـانىوضٍ بُغـسا و ُٓععًًََـُوَ         

تٌ زدنًُ يُ بُضاَبُض نؤؾهٌ آلازضَناًْإ يُنُْاضٍ ضِؤشُٖزَغتجًَسَنات، بًًًٓإ وا ض
َُٖيسضاوَ، نُ َاوٍَ ًًًََو يُ ؾىضٍَ ؾاضَنُ زووضَ. تا ُٓو قؤْاغـٍُ   (1)الزيًٌَ ثاؾا

                                                           

 ( َب  119ُّٓ باغُ يُشَاض )يـُزٖؤى   2001ونطاوَتـُوَ، نـُ يـُناْىٌْ يُنـٌَُ     آل( ٍ طؤظـاضٍ )َـُتني
 زَضضىوَ.
 ( نُ ْىوغُض زايٓاوٕ، َُٖىو ثُضاويَعَناٌْ تط ٌٖ وَضطًَطِٕ.17( و )3دطُ يُثُضاويَعَناٌْ شَاضَ ) تًَبًين:

ًؿاُْيُى نـُ ثًَـٌ زَطـىتطا )تـُوؽ(، ثًُوثايـُيإ      يًُُٓجطاتؤضياٍ عىمساًْسا، ثًاواٌْ زَويُت بُٖؤٍ ْ (1)
( تـُوغًإ ٖـُبىو بـُثًٌَ بايـُخٌ     3يإ  2زياضٍ زَنطا. ُٓواٍُْ ًٓايُت )يإ: وياليُت( يإ بُضِيَىَ زَبطز )
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ضِيَطا نُغاًَْو بؤ بُضيَهطزٕ يُطَُيًإ ٖاتبىوٕ، زياضتطيًٓإ َػتُض طـاضزٌْ نؤْػـؤيٌ   
ْػايٌ بىوٕ يُ بُغـسا. َُٓـٍُ زوايـٌ غـٌَ     بطيتاٌْ و قُؾُ ظًسيٌ ُٓغكى  بابًٌ ؾُضَ

ْاٍَُ زابىوَ ًٓعع: يُنًَُإ بؤ باونُ الْعاّ َصزَزَضّ ًٓتايًايٌ يُ َىغٌَ، زووًَإ 
بؤ باونُ يؤدًِٓ َصزَزَضّ ؾُضَْػايٌ يُ َاضزئ ، غًًًََُؿًإ بؤ تؤَاٍ نؤْػـؤيٌ  

َض، نـُباظضطاًَْهِ  ؾُضَْػِ يُ سُيُب. ُٖض بؤ بُضِيَهطزٕ خىادُ ضِؤؾآًًًـ ٖاتبىوَ ز
ُٓضَُِْ بىو. بُ طىتُّ زنتؤض ًٓعع ُّٓ خىادُيُ َاوَيُى يَُُوبُض يُطٍَُ شَاضَيُنِ 

 ظؤض يُ ٖاوضَطُظاِْ خؤٍ يًَُٓطاُْوَ بؤ ؾاضٍ بُغسا نؤضًإ نطزبىو. 
( ًَٖػـرت  30ُٖض ُّٓ خىادُ ضِؤؾآًًُ ناضوباضّ ناضواُْنُّ ضِيَهدػـتبىو نـُ يـُ )   

ٕ و ٖـَُيططتِٓ نُيىثُيـُنإ. يُبُضاَبـُض َُٓـُف غـُضؤنِ      ثًَهسَٖات بـؤ غـىاضبىو  
بؤ ُٖض ًَٖػرتيَو وَضزَططيَت، بَُُضدًَو خؤيـإ و باضَناًْـإ    (1)( قطف45ناضواُْنُ )

بطُيًَُْتُ سُيُب. ُٖض ًَٖػرتيَهًـ يُضِيَطازا ثُنِ نُوت بُ يُنًَهِ تط بًطؤضِيَتُوَ. 
ٓـُوإ بًَـت. غـباضَت بـُ دًـُونًَـ      غُنإ يـُ غـُض سػـًَيب    آلّ زَبٌَ ٓايًهِ وآلبُ

)ايػايؼ( و نُشاوَضِ و ثًاوَناًْـ، ُٓوا يُغُض ضِيَبىاضَنإ ثًَىيػت بىو يـُ سُيـُب   
بؤ زووَّ و سُؾت ثًاوَنُّ.  (2)( ظيَطِ َُسبىبًـ60( قطف بسَُْ ُٓوَّ يُنُّ و )25)

                                                                                                                                        

ًٓايُتُنُ. َُُٓف َا  ُٓوٍَ ثًَسَزإ ْاظْاوٍ ثاؾا َُٖيبططٕ. )تُوؽ(يـ بطييت بىو يُطىضظيَو زاوٍ نًهـٌ  
ًَُإ ثاؾـا          آلض يىتهٍُ ٓآُغح نُ يُغُ يُى ؾؤِض زَنطايـُوَ. َُبُغـيت ًٓعـع يـُ ووؾـٍُ ثاؾـا يًَـطَ غـً

ظ سىنُطِاٌْ نطزووَ. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُباضٍَ ُٓو 1762-1749ٌْ آلُٓبىيُيًٍُ وايٌ بُغسايُ نُ يًَُْىإ غا
، 1، م1بذاجملٝـذ ايكٝظـٞ، د  ٖاًَتٕٛ جٝب ٚ ٖاسٚيذ بٜٛٔ، اجملتُع االطالَٞ ٚايػشب، ت: ع ثًُوثاياُْ بطِواُْ:

 .185-184، ق1997، دَؼل 1ط
( 6ظ يًَسضا. غُضَتا نًَؿٌ )1688ى/ 1099قطف: زضاويَهٌ ظيىٍ عىمساٌْ بىو نُبؤ يُنُّ داض يُغاَيٌ  (1)

ّ زواتط نًَـ وْطخـٌ يُبُضاَبـُض زضاوَنـاٌْ تـط     آلزضُّٖ بىو )ُٖض زضًََُٖهًـ ْعيهٍُ غٌَ ططاّ زَبىو( بُ
ُغُضزاٖات. ؾاياٌْ باغُ قطف الٍ ُٓوضوثًًُنإ بُ )ثًاغتُض( زَْاغـطا. بـؤ ظاًْـاضٍ ظيـاتط     طؤضِاٌْ ظؤضٍ ب

 .142، ق1958عباغ ايعضاٟٚ تاسٜخ ايٓكٛد ايعشاق١ٝ ملا بعذ ايعٗٛد ايعباط١ٝ، بػذاد بطِواُْ: 

يٓاضٍ عىمسـاٌْ  ( َُُٓ ز)عباغ ايعضاٟٚ ٍتاسٜخ ايٓكٛد ايعشاق١ٝ(واتُ ظيَطٍِ خؤؾُويػت، بُثًٌَ نتًَيب ) (2)
ّ زياضَ ُٓو بطَِ ثاضَيُ يُضاو ٓاغيت نطيٌَ ُٓو غُضزََُ ظؤضَ، وَى يـُو طُؾـتُزا تًَبـًين    آلُٓو ناتُ بىو. بُ

 زَنطٍَ.
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ُز ٓاغا تـُضخإ  خىادُ ضِؤؾآًًًـ ضِايػجاضزبىوٕ نُ يُضِيَطازا ضازضيَهِ تايبُت بؤ قَُ
 بهُٕ، نُ بؤ ثاضاغتِٓ ناضواُْنُو ٓاطازاضبىوِْ ببىوَ ٖاوََيًإ.

تآًَىاضَّ ضِؤشّ زووَّ يُو ضازضطُيُ َاْـُوَ ٓٓذـا طًًَـإ زايـُوَو بـُضَو بـانىوض       
ّ يُ بُياًًُْنُّ ُّٓ ضِؤشَ )زووؾُّ( طُؾتًَهًإ بًَُْى ضَِظّ ثاؾـا زا نـطز   آلبعواتٔ. بُ

ابىو. زنتؤض ًٓعع و ٖاوََيُناِْ  يُو ضَِظَزا بطِيَهـِ ظؤض ًَـىَو   نُ زَوضّ نؤؾهُنُّ ز
بُضوبىوًَإ بًِٓ: وَى تطيٌَ غجِ و ضَِف نُ يُناتِ ثًَطُيؿنت زابـىو، تـىو يـُدؤضّ    
ُٓوضوثِ نُ يَُىغًَُوَ ًَٖٓطابىو، ُٖضوَٖا قُيػِ و َُٖيىوشَو خؤر نُ ًَٖؿـتا تـُواو   

بُ طىوتُّ ًٓعع يًَطَ يُوَضظّ ٓاغايًسا زَطُْـُ   ثًَطِاُْطُيؿتبىوٕ. ٓٓذا غًَى و باوّ نُ
ّ بُضّ بٌَُٖ و ُٖجنري و ُْٖاض ًَٖؿـتا نـاٍَ )نـاضى( بـىوٕ. يـُ      آلٓاغتِ ثًَطُيؿنت. بُ

ناتًَهسا طٓسؤضَّ بطىوى و ٓاضوو)خًاض( يُو وَضظَزا ثًَطُيؿتبىوٕ. ٖـُضوَٖا تًَبًٓـِ   
 ُْٖسٍَ زاضّ ظَيتىٕ ودىضيَهِ طُوضَّ تىويإ نطز.

ٓاغا نُ بؤ ثاضاغتِٓ ناضواُْنُ يُطَُيًإ ًَْطزضابـىو، ضِاغـجاضزَّ تايبـُتِ يـُ     قُس 
غًًَُإ ثاؾاوَ ثًَبىو بؤ غُضزاضإ و طُوضَ بُضثطغاِْ ُٓو ُٖضيَُاْـُّ زَنُوتٓـُ غـُض    
ضِيَطاّ ًَْىإ بُغسا و سُيُب، ُٖضوَٖا ضىاض ْىوغطاوّ يُّ دؤضَّ بؤ ثاؾاناِْ َىغـٌَ  

ُب َُٖيططتبىو، دطُ يُ ضىاض ْاَـُّ تـط يـُ عبسايًـُ ٓاغـاّ      وزياضبُنط وٓؤضؾُ و سُي
بؤ نًُُٖناِْ ضىاض ثاؾا ْاوبطاوَنُ. ْىوغطاوَناِْ ثاؾانإ يُ دؤضِنِ غجِ  (1)نًُُٖوَ

ّ ِٖ نًُُٖنإ يُ دؤضِنِ ضَِْـط غـىوض. زنتـؤض ًٓعـعيـ بـَُيًَِِِٓ زابـىو       آلزابىوٕ، بُ
اتٌَ يـُ سُيـُب يًَـٌ دًازَبٓـُوَ،     ( قطؾُ بساتُ قُس ٓاغا ن 500زياضيُنِ باف نُ )

 ُٓطُض بُ باؾِ يُطَُيًاْسا ظىَيًَتُوَ.
ُْبىوْايـُ   (2)زنتؤض ًٓعع زََيٌَ ُٓطُض ُٓوإ يُ خعَُتهاضاِْ خاوَٕ ؾهؤّ بُضيتاًْا

بُّ ؾًَىَيُ بُباؾِ و بُضِيَعَوَ َاََُيُيإ يُطٍَُ ُْزَنطا، و ضِيَطـُيإ ثـَِ ْـُزَزضا يـُ     
ُناضبًَٓٔ. يإ ُٓو طؤيُ ٓاو ظيَطِنطاوَ يُغـُض ضـازضَنُيإ بـُضظ    طُؾتُنُياْسا نُشاوَ ب

بهُُْوَ، ضىْهُ تًُْا ثاؾا َا  ٍَُُٓ ُٖبىو. ُٓوَ بىو ناتًَو يُ ْعيو نؤؾهِ ثاؾا 
                                                           

نًُُٖ: نُؽىزا و نًَدىاؾٌ ثًَسَطىتطا، ثايُيُنٌ ناضطًَطٍِ عىمساٌْ بىو وَى ياضَُتًـسَض يـإ دًَطـطٍ     (1)
 وايٌ وابىو.

 تٌ بُضيتاًْايُ.آلاًًْاٌْ ووَُبُغيت ٖاوًْؿتًُ (2)
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َُٖيًاْسابىو ُّٓ طؤيُؾًإ بُضظ نطزبؤوَ، ثاؾا يُ نؤؾهُنُّ خؤيُوَ تًَبًِٓ نطز وبـُ  
 ُ ّ نـاتَِ تًًَاْطُياْـس نـُ َُٓـُ ضـازضطُّ      آلغُضغاًًَُوَ ثطغًاضّ يُ باضَّ نطز. بـ

طُؾتًاضاِْ ًٓٓطًًعَ، ثًاوَناِْ ضِاغجاضز نُ ُٖقًإ بـُ غـُضياُْوَ ْـُبًَت، َُٓـُف     
 بىوَ ٖاْسَضّ بُضزَواّ بىوًْإ يُغُض َُُٓ.

زواّ زوو ناتصًََط ضِؤيؿنت بُ ضِيَطُزا ُٓو خُْسَى و قىيالُْيإ بًِٓ نُ ْـازض قـى    
وا  ثًَؿـىو   (2)ناتِ ٓابًىقُزاِْ بُغسا يُ غُضزََِ ُٓمحُز ثاؾاّ يُ (1)خإ )ْازضؾا(

زاميُظضاْسبىو، بؤ ُٓوَّ تُوقًَهِ تىْس بؤ َاوَّ سُؾت َـاْط بـُزَوضّ ٓـُو ؾـاضَزا     
ياظزَ قىيًُ بُ ويَطاِْ بًٓطإ نُ بُخؿـت زضوغـت نطابـىوٕ و يـُ ٖـَُىو       (3)بػُثًََِٓ.

ظإ تؿُْط ٖاويَصّ تًَسا بهُٕ. ُٖضيـُى يـُّ   اليُنُوَ زَالقُيإ ُٖبىو بؤ ُٓوَّ غُضبا
يُوّ تط زووض بىو. زواّ بُضزَواَبىوٕ يُضِؤيؿنت يُ  (4)( ياضز500َقىيالُْ بُ ُْٓساظَّ )

غُعات زوو و ًْىّ زواّ ًْىَؾُو طُيؿتُٓ طىْسّ )يُْهًذُ( يـإ طىْـسّ ْـىَّ نـُ     
ِ  (5)تآًَػتا تـط بـُ ْـاو ثـُضيَعّ      يُ ؾىيَِٓ خؤّ َاوَ. ٓٓذا زواّ غُعاتًَو ضِؤيؿـتٓ

طُمنسا ضىوُْ )زَوخَُيُ( نُ تا ًَٓىاضَّ ضِؤشّ زواتط تًايسا َاْـُوَ. زنتـؤض ًٓعـع زََيـٌَ     

                                                           

ًَصوويًـُ زياضَنـاٌْ ًَٓـطإ وْاوضـُنُيُ بُطؿـيت. يُغـاَيٌ          (1) ًَٓطاْـٌ   1730ْازضؾا: يـُ نُغـايُتًًُ َ
تاٌْ زَوضوبـُض ُٓجناَـسا. يُغـاَيٌ    آليُزاطريناضٍ ُٓؾػاًُْنإ ضِظطاض نطز و زواتط ضـُْسئ ؾطاواخنـىاظٍ يـُوو   

ُ تادٌ ؾاًَٖيت يُغُضْا و بَُٓاَي 1736 زا نـىشضا.   1747تساضٍ ُٓؾؿـاضٍ زاَُظضاْـس. يُغـاَيٌ    آلٍُ زَغـ
 يُباضٍَ شيإ وغُضزٌََ ْازضؾا بطِواُْ: 

Lokhart, Nadir Shah, London 1938. 

ٌْ آلُٓمحُز ثاؾا: يُنًَهُ يُوايًًُ بُتىاْا وْاغطاوَناٌْ بُغسا يُغـُضزٌََ عىمسـاٌْ نـُ يـًَُْىإ غـا      (2)
عًـٞ ػـانش عًـٞ، تـأسٜخ     ُتٍُ نطز. يُباضٍَ غُضزٌََ ُّٓ وايًًُ بطِواُْ: سىنُطِاٌْ ُّٓ ًٓاي 1723-1747

 ٚ دٚاتش.113، ق1984ايعشام يف ايعٗذ ايعثُاْٞ، بػذاد 

د. عـال٤ ْـٛسغ، ايعـشام يف ايعٗـذ ايعثُـاْٞ/ دساطـ١ يف ايعالقـات        بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ:  (3)
 .179-154، ق1979، بػذاد 1800-1700ايظٝاط١ٝ 

 ؾىوت(. -يُى ياضزَ زَناتُ غٌَ ثٌَ )قسّ (4)

 .1966ووؾٍُ ًَٓػتا واتُ غاَيٌ  (5)
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شَاضَيُنِ ظؤض يُ ضَِظو بار زَوضّ ُّٓ زوو طىْسَيإ زابـىو نـُ يُٖـَُىو وَضظَناْـسا     
 غُوظَ و ًَىَيإ بؤ بُغسا زابني زَنطز.

ت دىوَيُّ آلتط ناضواُْنُ بُ ٓاضاغتُّ ضِؤشُٖيُ زَوضوبُضٍ سُؾتِ ًَٓىاضَّ ضِؤشّ زوا
نطزو يُغُض ُّٓ ٓاضاغتُيُ بُضزَواّ بىو بؤ َاوَّ غُعات و ًْىيَو تا طُيؿتُ ضـًََُو  
يإ ضِووباضيَهِ بطىوى نُ زَضِشيَتُ زدنًُوَ. بُٖؤٍ ثطزيَو نُ يُغُضّ زاْطابىو تىاًًْإ 

خايًؼ بًَت. يًَطَوَ ٓاضاغتُّ طؤضِا بؤ بجُضُِْوَ ُٓوزيىّ ضِووباضَنُ نُيُواُْيُ ضِووباضّ 
بانىوض، يُضِيَطازا ضِيَهُوتِ خُيهًَهِ ظؤضيإ نطز نُ بُضَو بُغسا زَضىوٕ. يًَُْى ُٓواُْ 

غاُْ آلؽ ثًَهسَٖات. ُّٓ ووآل( وو300تًَبًِٓ ناضواًَْهِ طُوضَيإ نطز نُ يُ ْعيهُّ )
خىضَِنـاِْ ثاؾـاّ بُغـسا    نُبطيتًبىوٕ يُ ًَٖػـرت و سىؾـرت و نـُض، )نـا( يـإ بـؤ ٓا      

باضنطزبىو. ناضواُْنُّ ًٓعع تا غُعات يُنِ زواّ ًْىَؾُو يُ ضِؤيؿـنت بـُضزَواّ بـىو    
ٓٓذا طُيؿتُ ) خإ َكباح ( نُ ناضواْػُضايُى بىو تـا ًَٓـىاضَّ ضِؤشّ زواتـط تًايـسا     

غسا سُواُْوَ. يُو ناضواْػُضايُ زوو ناضواٌْ بطىونًإ بًِٓ يُ ُٓغتَُبؤَيُوَ بُضَو بُ
زَٖاتٔ. يُ ًَْىاًْإ تًَبًِٓ ضُْس غىاضيَهًإ نطز نُ يـُ ضِيَطـازا يـُ بـانىوضّ َىغـٌَ      

 ضِووت نطابىوُْوَو بطيٓساض نطابىوٕ.
قؤْاغِ زواتط نُ ناضواُْنُّ زنتؤض ًٓعع يُ ؾُوّ زواتط تًايسا وَغتا ناضواْػُضاّ 

بًٓايُ نؤُْنُّ غـُض  )غُباح( بىو يُ ْعيو ثطزّ غُباح. ُٓو ناضواْػُضايُ يُ تًُْؿت 
يُْىٍَ بًٓازْطابؤوَ. زنتؤض ًٓعع زََيٌَ ُٓو ٓاغايُّ يـُ طَُيًاْـسابىو يًَـطَ بـؤ ؾـىًَْهِ      
ْعيهِ بطزٕ و ضريؤنُ بُْاوباْطُنُّ ُٓمحُز ثاؾاو ؾًَطَنُّ بؤطًَطِاُْوَ. طىايا ؾـًَطيَو  

ُٓمحـُز  بؤ َاوَّ غٌَ غاٍَ تطغِ يُو ْاوَ زضوغت نطزبىو خُيهُنـُ يًَـٌ تؤقـابىوٕ ،    
ثاؾا نُ بؤ غُيطإ ٖاتبىوَ ًَٓطَ، ضِيَهُوتِ ُٓو ؾًَطَّ نطزو ْاضـاض ضِووبـُضِووّ بـؤوَ.    

ّ تىاِْ بُ ضَُِنُّ ؾًَطَنُ بهىشيَـت. َُٓـُ   آلُٖضضُْسَ ُٓغجُنُّ شيَطّ يُ زَغتسا بُ
يُ ناتًَهسا طُؾتٓاَُّ ًْجؤض و غُضضاوَ عُضَبِ و تىضنًًُنإ يُغُض ُٓوَ نؤنٔ نـُ  

وَ يُْاوضُّ )عُقُضقؤف(ّ ْعيو ناظًَُ ضِوويساوَ نُ ثاؾـا ظؤض دـاض بـؤ ضِاو    ُٓو ضِووزا
زَضىوَ ُٓوٍَ. ُٖضوَٖا زََئًَ يُوناتُزا غًًَُإ ٓاغـاّ يُطَُيـسابىوَ نـُ يـُْعيهرتئ     
نؤيًُناِْ ُٓمحُز ثاؾا بىو. ُٓويـ َُٖإ غًًَُإ ثاؾاّ ُٓبىيُيًُيُ نُ زواتـط بـىوَ   

زنتؤض ًٓعع غُضزاِْ بُغساّ نطز. ٓـُوَّ ظاْـطاوَ غـًًَُإ    وا  بُغسا. واتُ يُوناتُّ 
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ٓاغاّ نؤيًُ ياضَُتِ ُٓمحُز ثاؾا زاوَ بؤ ظاَيبىوٕ بُغُض ُٓو ؾـًَطَ. يُثازاؾـتِ ٓـُّ    
 ناضَف ثاؾا عازيًُ خاتىوِْ نطُ طُوضَّ خؤّ يٌَ َاضَنطز.

، يـُوٍَ يُغـُض   (1)زواّ ُٖؾت غُعات ضِؤيؿنت ناضواُْنُ طُيؿـتُ زَيًـِ عـُباؽ   
ثطزيَهِ بُضزئ ثُضِيُٓوَ نُ يُزوو تام ثًَهسَٖات، ٓٓذا يُ ناضواْػـُضايُى باضطـُيإ   

بـىو، بـُ بؤضـىوِْ ًٓعـع      1758( ّ سـىظَيطاِْ غـاَيِ   22خػت. ٓـُو ضِؤشَف نـُ )  
طُضَرتئ ضِؤش بىو. تُْاُْت يُ طُضَإ ًٖت خىاضزًَْهِ ثٌَ ُْخىضا. ُٖضوَٖا زََيًَت يُ 

ويَهِ ضطِّ نؤيًؤيإ نطز. ُٖض يُ ضِيَطا آلُ ضِيَهُوتِ ضُْس ؾازوو قؤْاغِ زوايِ ضِيَطا ن
زا بُالّ ضُْسئ ضِيَبىاض تًَجُضِئ يُ ًَْىاًْاْسا ثاؾاّ نُضنىنِ بُزبُخت نُ غىَيتإ يـُ  
بُض ضُْس ٖؤيُى يًٌَ تىوضَِ ببىو. بؤيُ بُضَو بُغسا باضطُّ تًَهٓابىو تا غـًًَُإ ثاؾـا   

 ىاظيَت.ضاضَّ بهات و ؾُؾاعُتِ بؤ غ
يُ ططْطرتئ ُٓو ؾتاُّْ يُ باضَّ ضِيَطاّ ًَْىإ ُٓو َُْعَيُ و قُضَتُثُ باغِ زَنات 
ُٓوَيُ نُ ثًاواِْ ناضواُْنُ ضُنًإ ٓاَازَنطز و ٖؤؾساضيًإ وَضططت ُْوَنى يـُناتِ  
تًَجُضِئ بُ باِْ )نُغهُزاوَضّ( تىوؾِ دُضزَ وضِيَطـط بـب. طـُضَاف تىوْـسّ نـطز      

ًٓعع زاًْؿتِٓ ْاو نُشاوَّ ثُ غُْس نطز بُغُض غـىاضّ ًَٖػـرت. زواّ    بُدؤضيَو زنتؤض
 بطِيِٓ باُْنُ بُ زَؾتًَهِ نؿتىناَيِ بُ ثًت تًَجُضِئ نُ ضِووباضّ ْاضئ ٓاوّ زَزا. 

زنتؤض ًٓعع و ضِيَبىاضَناِْ تط بًًًٓإ قُضَتُثُ ؾاضؤضـهُيُنٌ الزيًَـٌ دىاْـُ نـُ     
ّ ؾُقاَُناِْ ؾطاواْرت بىو يُو ؾـُقاَاُّْ نـُ   آل، بُيُغُض بُضظايًُى بُقىضِ بًٓازْطاوَ

ًٓعع تا ُٓو ناتـُ يُٖـُض ؾاضؤضـهُيُنِ تـطٍ تـىضنِ بًًٓبـىوّ. خـَُيهِ قُضَتُثـُ         
ُٓمسُضتط بىوٕ يُ زاًْؿتىاِْ بُغسا ضىْهُ ْاضاض بىوٕ يُو نًًََطُو ضَِظاُْ ناضبهُٕ نـُ  

خـُ ظؤضَف ناضواُْنـُ ْـُيتىاِْ    يُ طٍَُ ُٓو َُٖىو ضَِظوبا (2)يُ زَوضوبُضيإ ظؤض بىوٕ.
ُْٖسيَو ًَىَّ بؤ خىاضزٕ زَغتهُوٍَ. يُو ؾـتُ غـُيطاُّْ يـُو طُؾـتُزا يـُ بـاضَّ       
قُضَتُثُ باغسَنطٍَ ُٖبىوِْ شَاضَيُنِ ظؤضّ باَيٓسَّ يُم يُقُ، نُ بُ غُزَ ٖايإ يٌَ 

وغُض زاض زَبًٓطا يُُٖض اليُى يُاليُناِْ ُٓو ؾاضؤضهُيُ. يُ غُض خاْىوَنإ و يُ ضَِظ 
                                                           

 (ٍ يًَٓطاوَ.املٓـٛس١ٜزَيًٌ عُباؽ: ًَٓػتا ْاوٍ ) (1)
ّ بؤ ثابُْس بىوٕ بُزَقُنُ بُْاضاضٍ وَنـى خـؤٍ   آليُو بطِطُيُزا ثططِثططِيًُى يُْىوغني بُزٍ زَنطيَت. بُ (2)

 وَضطًَطزضا.
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وزيىاضَنإ. زياضَ ُٓو يُم يُقاُْ ُٖضوَنى ًٓعع زََيًَت ُٖغـتًإ بـُزَيًٓايِ زَنـطز و    
ــُم        ــُم ي ــىوَ ي ــىاض بًَط ــا ض ــَِ ت ــُى غ ــُض ًًَٖالُْي ــُ ٖ ــًَٓطإ. ي ــُوٍَ ُْزَتطغ ي

 9-8ُٖبىوٕ.طُوضَناًْؿًإ زَْطًَهٌ غُيطيإ ُٖبىو يُو زَْىونُ نُ زضيَـصّ زَطاتـُ   
 قُضَتُثُ تا َُٓطِؤف يُ ًَْى خَُيهسا بُ يُم يُم بًَُْىباْطُ.بؤغُ. ؾاضاوَف ًُْ نُ 

يُ زواّ قُضَتُثُ ناضواُْنـُ يـُ ؾاضؤضـهُّ ٓاغـهِ نؿـطّ باضطـُّ خػـت نـُ         
زَنُويََتُ غُض ططزيَهِ ْعّ و شَاضَيُى دؤطُّ ٓاوّ غاظطاض بُزَوضوبُضيسا تًَسَثـُضٍَِ.  

ُٖض يُ ٓاغهِ نؿـطّ تًَبًٓـِ   ّ يًَطَف ناضواُْنُ ًٖت ًَىَيُنِ زَغت ُْنُوت، آلبُ
 شَاضَيُنِ يُنذاض ظؤضّ ؾَُؿَُُنىيَطَ نطا.

ٓذا ناضوإ بُضَو تىظ خىضَاتىو بُضٍَِ نُوت، يُ ضِيَطازا ضِيَهُوتِ شَاضَيُنِ ظؤض ًٓ
ُ آلنىيًؤيإ نطز بُ دؤضيَو وو ّ زنتـؤض ًٓعـع   آلغُنإ يُضِؤيؿتٓسا بُغُضيإ زَنُوتٔ. بـ
َ ظؤض بٔ ْاطُٕ بُوَّ نُ ثًَؿرت يُ َُزغُؾكُض بًًٓبىوّ. زََيٌَ ُّٓ نىيًؤياُْ ُٖضضُْس

ضىْهُ يُوٍَ ُٓوَْسَ ظؤضبىوٕ تَُىَصيَهًإ يُ زَوضّ َطؤظ زضوغت زَنطز نُيُ زووضّ 
 غُز ياضزَ ظياتط ُْبًٓطٍَ.

تىظخىضَاتىو يُ شَاضَيُى خاْىوّ قىضِّ ضاى ثًَهسيَت، ضَِظَناًْؿِ بُخؿتِ قىوضِ 
ُ    بُضِيَهِ ثُضشئ نطاوٕ  ّ آلو بطِيَهِ ظؤض يُ خىضَا و قُيػـِ و غـًَىّ زًََٖٓايُبـُض. بـ

غُخيت غُضَا و بُغتَُيُنٌ ظغتاٌْ ضِابطزوو بىوَ ٖؤٍ يُْاوبطزٌْ بطِيَهـٌ ظؤضٍ تـطٍَ.   
ًَهسا يُ وَضظٍ ٓاغـايًسا يًَـطَ تطيًَـُنٌ ظؤض زيَتُبـُض و ؾـُضابٌ ْايـابٌ تطيَـٌ         يُ نات

اتـط ضِيَبـىاضإ بًًًٓـإ شَاضَيـُنٌ ظؤض ٓـاؾطَتٌ      ًَُٖؿُ يًَٓابطٍَِ . يُبُياٌْ ضِؤشٍ زو
تىظخىضَاتىو خُضيهٔ بُ طؤظَ يُ ضَُُناٌْ زإَُ ضًا ْعيهُنإ ٓـاو بـؤ َاَيـُناًْإ    
زًََٖٓٔ. ُٖض يُو ضِؤشَزا زنتؤض ًٓعع غُضزاٌْ غـُضزاضٍ ْاوضـُنٍُ نـطز نـُ الويَهـِ      

ٍَ       30قؤظٍ تَُُٕ ) ضاويؿـٌ بـُ    ( غاَيٍُ خعَـٌ ثاؾـاٍ زيـاض بـُنط بـىو. ٖـُض يـُو
غُضنطزٍَ ًَٖعَناٌْ غُض بُ غًًَُإ ثاؾا يُو زَظُضَ نُوت. ناتًَو ٓاغاٍ ناضواُْنـُ  
يُباضٍَ ضِيَطاٍ نُضنىى ثطغًاضٍ يٌَ نطزٕ طىتًإ ٓـُو ضِيَطُيـُ َُتطغـًساضَ، ضـىْهُ     
ثًَـ ضُْس ضِؤشيَو نؤضُضَ عُضَبُنإ ًَٖطؾًإ نطزبىوَ غُض تُتـُضٍ ثاؾـاٍ بُغـسا و    

 ياوَضٍ، بؤيُ ْاضاض بىوٕ ًَٖعيَهٌ تايبُت يُطٍَُ خؤيإ بسَٕ.ُٖؾت غىاضٍ 
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طٍَُ َُُٓؾسا ناضواُْنٍُ ًٓعع بٌَ َُتطغٌ طُيؿتُ زاقـىم، نـُ بُطىتـٍُ ًٓعـع     يُ
طىْسيَهٌ بىزََيُيُ و يُغُض ططزيَو َُٖيهُوتىوَ. خَُيهُنُؾٌ يُ غـُض ثـُضوَضزَنطزٌْ   

ِ بُضِيَىَزَضـٔ نـُ زَيؿطؤؾـُٓ    نطٌَ ٓاوضيؿـِ )زوز ايكـع( و ضـًٓين نىتـاَيٌ ٓاوضيؿـ     
ّ ُٓوٍَ دًٌَ غُضغىضَِاُْ ُٓوَيُ نـُ ًٓعـع ٖـًت    آلباظضطاْاٌْ بُغسا وؾاضَناٌْ تط. بُ

ٓاَاشَيُى بؤ ُٓو ٓاضاَطُيُ ْانات نُ َُٓطِؤ بُْاوٍ )اَاّ ظئ ايعابسئ( ْاغطاوَ، يـُ  
ؿتين ُٓو طىْـسَ  ناتًَهسا ًَٓػتا و يَُُوبُض زاقىم بُو ٓاضاَطُيُ ْاغطاوَ. زواٍ دًًََٗ

طُيؿـتُ   1758( ّ سـىظَيطاٌْ  27وتًَجُضِئ بُالٍ تاظَخىضَاتىو ناضواُْنُ يُ ضِؤشٍ )
 نُضنىى.

يُ نُضنىى زنتؤض ًٓعع و ٖاوََيُناٌْ يُ خاْىويَهٌ ْعيو ؾـاض زابـُظئ نـُ بؤيـإ     
ًَػـتا ضـىْهُ ٓـُو         ٓاَازَ نطابىو، ُٓو خاْىوَ يُواُْيـُ نُوتبًَتـُ ْاوضـٍُ قؤضيـٍُ ٓ

يـُ وَى زوضطـٍُ يًَـسيَت ناتًَـو بـاضإ      آلٍ نُضنىنُ. ًٓعع زََيٌَ ُٓو قُآليت قَُُبُغ
زَباضيَت و ٓاو يُ زَوضٍ نؤزَبًَتُوَ. ُٖضوَٖا ٓاَاشَ بُو ٓابًىقُيُ زَنات نُ ْازض ؾا 

غاٍ يَُُوبُض غُثاْسبىويُ غُض ٓـُو ؾـاضَ بـُض يـُوٍَ زاطـريٍ بهـات، يـُ         (1)(15)
( ضِؤشٍ خاياْـس و يـُو   24رينطزٌْ َىغـٌَ. ٓـُو ٓابًىقُيـُ )   ناتًَهسا بُضِيَىَ بىو بؤ زاط

َاوَيُزا زاًْؿتىإ بٌَ ياضَُتٌ ًٖت ًَٖعيَهِ غُضباظٍ بُضططيإ نـطز، ضـىْهُ ثًَـٓر    
ُٖظاض نُغًإ ضُنساض بىو. بؤيُ زواٍ ضُْس َُضدًَو ٓٓذـا ؾـاضَنُيإ زابُزَغـتُوَ،    

ُٓوٍَ خىاضزٕ و ٓاظوقُ بـؤ يُؾـهطٍ    ُٓوَ بىو يُ طًإ و َاَيًإ زَيًٓانطإ يُ بُضاَبُض
 ًَٓطإ زابني بهُٕ.

ْازض ؾا غُضَتا ثابُْسٍ بَُيًَُٓناٌْ بىو، بُآلّ نُ ُْيتىاٌْ َىغٌَ بططيَت ُٖضضُْسَ 
ٓابًَىقُيسا وؾىضَناٌْ بُتىْسٍ بؤضزوَإ نـطز، ٓـُو ناتـُ طُضِايـُوَ غـُض نـُضنىى و       

ناتًَهًـ ُٓو يُؾـهطَ تىضنًًـٍُ   غُضاُْيُنٌ طُوضٍَ بُغُضزاًْؿتىاُْنُيسا غُثاْس. 
بؤ ضِظطاضنطزٌْ نُضنىى ًَْطزضابىو يُو ؾاضَ ْعيهبؤوَ، ْازض ؾا يًَـٌ نؿـايُوَو يُطـٍَُ    
خؤؾٌ ُٓوَْسٍَ زَغهُوت و نـٍُ وثـُيٌ زاًْؿـتىإ بطزبـىو نـُظيرَت بـىو يـُتىاْاٍ        

يـُ  َُٖيططتين، َُُٓف غُضباضٍ ُٓو ناآلو ٓاظوقُيٍُ نُ يُؾهطَنٍُ ثًَىيػيت بىو. بؤ
                                                           

 1743( غاَيُ ضىْهُ ُّٓ ضِووزاوَ يُغاَيٌ 15ّ ضِاغتُنٍُ )آل( غاٍَ ْىوغطاوَ، ب50ُعُضَبًًُنُ ) يُزَقُ (1)
 بىو. 1758ضِوويساوَو طُؾتُنُف يُغاَيٌ 
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يُؾىيًَٓهٌ ْعيو باؾىوضٍ نـُضنىى بطِيَهـٌ ظؤضٍ ٓاظوقـُو زاُْويًََـُ عـَُباض نـطز و       
ؾاضزيُوَ. ضىْهُ ُْيتىاٌْ يُطٍَُ خؤٍ َُٖيًبططٍَ و ُْؾًسَويػـت بًؿـُوتًَينَ، بـُآلّ    
َُٖىو َُٓاُْ وَنى ثاضويَهٌ غاْا نُوتُٓ زَغت تىضنُنإ. يُناتٌ ٓابًَىقُزاٌْ قُآلٍ 

نُؽ يُ بُضططيهاضإ نىشضإ وخَُيهُنُف تـؤقني و ظؤض خـطاخ    (500نطنىى ْعيهٍُ )
تُْطُتاو نطإ. طؤضٍِ سىغًَٔ ثاؾاٍ غُضزاضٍ نُضنىنٌ عىمساٌْ زَنُويَتُ ضِؤشُٖآلتٌ 
قُآلنُ، ْاوبطاو يُ ؾُضٍِ زَضبُْس بُ طىيًُتؤثًَهٌ ًَٓطاٌْ بطيٓـساض ببـىو، زواتـطيـ بـُ     

ُ بطيٓساضٍ بًًٓبـىوٍ. بـُآلّ ْـازض ؾـا خـؤٍ      مشؿًَطٍ غُضباظيَهٌ ًَٓطاٌْ نىشضا ناتٌَ ب
غــعاٍ ٓــُو غــُضباظٍَ زا وؾُضَاًْــسا يــُ غــًَساضَ بــسضٍَ و الؾــٍُ سىغــًَٔ ثاؾــاف 
بًَٓطزضيَتُوَ نُضنىى بؤُٓوٍَ بُضِيَعَوَ يُ طؤضبٓطٍَ. َُٖىو ُٓو ضِوزاواُْف ثًَـ زاطـري  

 (1)نطزٌْ ؾاضَنُ ضِوياْسابىو.
و  (2)نُضنىى باغٌ زَنات، ٖاتين َىتُغُيًًِ يُو ؾتاٍُْ ًٓعع يُناتٌ َاُْوٍَ يُ

ٌَ يـُ طـُوضَ ُٓؾػـُضاُْ بـؤ َاَيُنـٍُ.         ؾُضَاْسٍَ ًَٖعٍ يًُْطُضٍ )اْهؿـاضٍ(و غـ
ُٖضوَٖا زََيٌَ ُٓو ثاؾايٍُ نـُضنىى بـُضِيَىَزَبات بـُظؤضٍ ثاؾـاٍ خـاوَٕ ثًـٍُ زوو       

ٓـُو ناضوبـاض    ، ُٓوثاؾايُف ُٓوناتُ يُوٍَ ُْبىو بؤيُ َىتُغُيًًِ يُ ؾـىيَين (3)تُوغُ
 بُضِيَىَ زَبات.

ُٖضوَٖا ًٓعع زََيٌَ طُوضَ ظاْاٍ ٓايين )َُال( ؾاضَنُف غُضزاٌْ نطزو ضِايهًَؿا ْاو 
طؿتىطؤيُنٌ ٓايين زضيَص غُباضَت بُ ًٓػـالّ وَُغـًشًُت و بطِواْـًَُٖٓاٌْ ؾَُيـُنإ     

                                                           

وَناٌْ ْازضؾا بـؤ غـُض نـُضنىى وْاوضـُناٌْ تـطٍ نىضزغـتاٌْ       آلبؤ ظاًْاضٍ ظياتط و ووضزتط يُباضٍَ ؾا (1)
ـا        ني،د. طعذٟ عثُإ ذظباؾىوض بطِواُْ:  ١ يف ايكشْني ايظـابع عؼـش ٚايثـأَ عؼـش/ دساطـ١ يف عالقاٗت ٛٝب نٛسدطتإ ادتٓ

 ٌ اييت  بػذاد ٚاملٛؿٌ، اسٝب  ايفـٌ ايشابع. ،2006ايظٝاط١ٝ ٚ االداس١ٜ ٚ االقتـاد١ٜ َع ٜا
َىتُغُيًًِ: ثايُيُنٌ ناضطًَطٍِ عىمساٌْ بىو، بُو نُغـُ زَطـىتطا نُؾـىيَين وايـٌ زَططتـُوَ يـُناتٌ        (2)
اَازَُْبىوٌْ يُبُض ُٖض ٖؤيُى يُٖؤيُنإ. بؤيُ ثًَؿٌ زَطىتطا )قآُُكاّ(. ُٖضوَٖا بُغُضزاضٍ ٓـُو ؾـاض   ٓ

 ُ تٌ ْاوَْـسٍ ًٓايـُت بـىوٕ. وَى بُغـطا نـُ يُغـُضزٌََ سـىنُِطاٌْ        آلوْاوضاُْف زَطىتطا نُ غُضبُ زَغـ
ٜٛذٟ، تـاسٜخ ذـٛادث بػـذاد    عبـذايشمحٔ بـٔ عبـذال ايظـ    ََُايًهُنإ يُبُغسا غُض بًُٓايُتٌ بُغسا بـىو.  
 .5، ق1978ٚايبـش٠، حتكٝل: د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف، بػذاد 

 ( ثًَٓاغٍُ تُوؽ نطاوَ.1يُثُضاويَعٍ شَاضَ ) (3)
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اضاَطـاٍ  )َُغًشًُنإ( بُ ثًَػَُبُضٍ ًٓػالّ قُس )ز.ر (. ُٖضوَٖا ثٌَ طىتىوَ نُ ٓ
زاًْاٍ ثًَػَُبُض يُ قُآليُ، بؤيـُ َىتُغـُيًًِ و غـُضؤنٌ ناضواُْنـُ و ٖاوََيـُناٌْ،      
ٖاوضٍَِ يُطٍَُ زنتؤض ًٓعع ضىوٕ بؤ غُضزاٌْ ُٓو ٓاضاَطايـُو بًٓـًين ؾـتُناٌْ ْـاوٍ.     

ٕ يًًَإ نؤبىوُْوَ تاشَاضَيـإ بـىو بـُ    آلناتًَو طُيؿتينَ و تًايسا طُضِإ وغىضِإ، َٓسا
َٓساٍَ. ٓٓذا زَغتًاْهطز بُْاضَِسُتهطزٕ و بُضز تًَططتًٓإ تا َىتُغُيًًِ  400 -300

 ُ ( يـاضزَ  250زَطاتـُ ْعيهـٍُ )   آلوٓاغا يًًَإ خىضِيُٓوَ. ًٓعع زََيٌَ زضيَصٍ ْاوضٍُ قـ
( ياضزَ زَبٌَ. نُضٌ بُضظيًُنـٍُ تـا يىتهـٍُ ؾـىوضَنُ     120وثاًًُْنُؾٌ ْعيهٍُ )

ُ   ( ثٌَ زَبًَت. ضىْهُ 80ْٖعيهٍُ ) ْـُبًين،   آلًت ؾىيَُٓواضيَهٌ قىيًـُ و تؤثًـإ يُقـ
بؤيُ ًٓعع باوَضٍِ وابىو قاميًًُنٍُ زَطُضِيَتُوَ بؤ ؾىئَ وبُضظيًُنٍُ، بُدؤضيَو تـًُْا  
بُبُضز وتؿُْط زَتىاْطٍَ بُضططٍ بهطٍَ. ًٓعع وٖاوََيُناٌْ زووزٍَ بىوٕ يُضىوُْ ْاو ُٓو 

ُٖضضــُْسَ َىتُغــُيًًِ و َُالؾــًإ  َعطُوتــٍُ طــؤضٍِ زاًْــاٍ ثًَػَُبــُضٍ يًَبــىو،
يُطَُيسابىو. ُٓوإ يُوَ زَتطغإ ْاخؤؾًًُنًإ بًَتُضٍَِ، ضـىْهُ زَيـاْعاٌْ َىغًـَُاْإ    

ّ بُضثطغإ تًًَاْطُياْسٕ آلضِيَطٍُ نُغاٌْ ْاَىغًَُإ ْازَٕ بطُٓ ْاو َعطُوتُناًْإ. بُ
تـًُْا ؾُيـُناٌْ خـَُيهٌ    نُ ُٓو قُزَغُنطزُْ خَُيهاٌْ وَى ُٓوإ ْاططيَتُوَ، ضىْهُ 

تُ دًٌَ َُبُغنت. ٓٓذا ْاوبطاوإ ضىوُْ شووضَوَ و زوو طؤضِيـإ بـًين، يـُنًإ    آلُٓو وو
ٌٖ زاًْاٍ ثًَػَُبُض وُٓويرت ٌٖ ًٓؿُعًا بىو بُو ثًًٍَُ ثًًَإ طىتطا. وَى ضِيَعيًَٓـإ و  

ــى   ــسٍَ ط ــُ ُْٖ ــاٌَ َعطُوتُن ــُخًَطًَٖٓاًْـ ًُٓ ــاو و آلب ــُض زََىض ــسَ غ  وٍ ثطشاْ
 زَغتُغطَِناًْإ.

ًٓعع زََيٌَ َُاليُنُ ظؤض ُٖوَيٌ يُطٍَُ الويَهٌ ٖاوََيًإ زا نُ ْاوٍ َػـتُض ثًطـؤ   
 ّ غُضنُوتىو ُْبىو.آلبىو بؤ ُٓوٍَ بيبَ بُ َىغًَُإ، بُ

ُٖضوَٖا باؽ يُظؤضٍ باَيٓسٍَ يُم يُم زَنات يُنُضنىى، زواٍ ُٓوٍَ يُقُضَتُثـُ  
ٌَ ٓـُوإ ٖـُض يـُو ناتـُوٍَ ْاوضـٍُ ؾىضاتًـإ         يُّ باضَيُوَ بُزضيَصٍ زوا. ٓٓذـا  زََيـ

 بُدًًََٗؿتبىو طىيَبًػيت زَْطٌ باَيٓسَ ُْببىوٕ.
ّ دًٌَ غُضغاًًَُ نُ زَبًٓني زنتؤض ًٓعع يُطُؾـتٓاَُنُيسا ٖـًت ٓاَـاشَ بـؤ     آلبُ

ُٖبىوٌْ ُْوت يُْاوضٍُ نُضنىى ْانات ، دطُ يُطىتُيُنٌ غـُضثًًٌَ ْاَـُؾٗىّ نـُ    
نُ باغٌ نُضنىى يُطؤضِيَسا ًُْ. َُُٓ يُناتًَهسا شَاضَيُى طُضِيـسٍَ   يُناتًَهسا زَيًٌََ
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تط بُتايبُتٌ ناضغنت ًْجؤض، بُِضووٌْ باغـًإ يـُو اليُْـُ نـطزووَ. ٓـُوَتا ًْجـؤض نـُ        
بُْاوضـُنُزا تًَسَثـُضِيَت،    -واتُ تًُْا ُٖؾت غاٍَ زواٍ ًٓعـع  -1766يُٓازاضٍ غاَيٌ 

تؤَاض زَنات و زََيًَـت: ديـُتىظخىضَاتىوٍ ْعيـو     ظاًْاضٍ ظؤض يُباضٍَ ُْوتٌ نُضنىى
ّ خَُيو بايُر بُقريٍِ ٓـُو ْاوضـُيُ ْـازَٕ    آليُْهًذُ خىٍَ وقريِ و ناٌْ ُْوت ظؤضٕ، بُ

ضىْهُ غُضضاوَناٌْ ُٓو َاززَيُ يُ )ًٖت(زا ظؤضتطَ نُ زَنُويَتُ غُض ؾىضات وخـَُيو  
ٓٔ، نُضـٌ يـُو ْاوضـُيُزا    يُوٍَ بُظؤضٍ بؤ ْاوثؤؾهطزٌْ نُؾتًُناًْإ بُناضٍ زًََٖـ 

ُْوت ضَِوادٌ ُٖيُ نُ يُدؤضٍ ضَِؾٌ ٓاغايًُ وخَُيو وَى غـىوتٌَُُْ بـؤ ضـطاناًْإ    
يُدًاتٌ ظَيت بُناضٍ زًََٖٓٔ... ُٖضضٌ ضطاٍ ثاؾـانإ و زَوَيَُُْـسَناٌْ بُغسايـُ    
ًَهـسيَت نـُ ووؾـو زَنطيَتـُوَ يـُدًاتٌ ضـطا بـُناض         ُٓوا يُثُِضؤٍ نؤٌْ بُُْوتهطاو ث

ٓطيَت. ُٖض بُو ُْوتُف نؤضُض ودىوتًاضَ عُضَبـُنإ يُغـُضَتاٍ بـُٖاض الؾـٍُ     زًََٖ
سىؾرتَناًْإ غىام زَزَٕ ناتًَو تىونٌ زَوَضيَـت بـؤ ٓـُوٍَ تـىونٌ ْـىيٌَ بًَتـُوَ.       
ُٖضوَٖا ظاًِْ نُ يُو ْاوضُيُ ُْوتٌ غجٌ ُٖيُ و خَُيو وَى زَضَإ بؤ ضاضٍَ ُْٖسٍَ 

ايًُوَ ثًًَإ طىمت نُ ُٓطُض ُٓو ُْوتُ بطِشيَٓطيَتُ غُضٍ ُْخؤؾٌ بُناضٍ زًََٖٓٔ. بُزَيًٓ
 (1)ُٖض نُغًَو ُٓوا زَضًَتُ ْاو يُؾٌ و وَى ٓاضَقُ يُثٌَ وثًٌ زيَتُزَضد.

ناضواُْنـٍُ ًٓعـع نـُضنىنٌ بُدًًََٗؿـت ويـُضِيَطاٍ       1758(ٍ سىظَيطاٌْ 29يُ )
طُيؿتُ ٓـاَيتىٕ نـؤثطٍ    ُٖويًَطَوَ بُضَو َىغٌَ ُْٖطاوٍ ْا. يُبُضَبُياٌْ ضِؤشٍ زواتط

)ثطزٍَ(. زنتؤض ًٓعع زََيٌَ يُناتصًََط ضىاضو ًْىٍ بُياٌْ بُالٍ طىْسيَهٌ خطاثىوضـهُزا  
تًَجُضِئ نُ يُزيىٍ ضُثٌ ضِيَطانُوَ زضيَص زَبًَتُوَ تا زَطاتُ ثطزيَهٌ ْـىٍَ. ٓـُو ثـطزَ    

َمحُتـُ. يـُّ   غُوَ غـُضنُوتين ظؤض ظ آليُتًُْا تاقًَهٌ بُضظ ثًَهسيَت وبُغُض ثؿيت وو
زوايًُزا يُنًػٍُ غًًَُإ ثاؾا ُٓبىيُيًٍُ وايٌ بُغـسا بًٓـازْطاوَ. ثـطزَ نؤُْنـُف     

ّ تآُو ناتُ زوو تـاقٌ بـُثًَىَ َـابىو نـُ     آلبُويَطاٌْ يُْعيهٌ ثطزَ ْىيًَُنُ زَبًٓطا بُ
يٌ ظيًَُنُ بُضظ بىوٕ. ناضواُْنُ زواٍ ُٓوٍَ يُثطزَنـُ ثُضِيًـُوَ بـؤ    آل( ثٌَ يُقىو45)
تىٕ نؤثطٍ ضىو. ْاوبطاو يًَطَزا ضُْس تًَبًًًُٓى تؤَاض زَنات: يُباضٍَ ثطزَ نؤُْنـُ  ٓاَي

زََيٌَ نطيػتًاُْ نؤُْنإ ُّٓ ثطزَيإ يُو ؾىيَُٓ زضوغتهطزووَ. يُباضٍَ ظيٌَ بطىونًـ 
زََيٌَ ُّٓ ظيًَُ يُْاو دُضطٍُ ؾاخُناٌْ نىضزغتإ غُضضاوَ زَططٍَ وزواداض زَضِشيَتُ ْاو 

                                                           

 .84-83، ق1965سذ١ً ْٝبٛس اىل ايعشام يف ايكشٕ ايثأَ عؼش، ت:د. ستُٛد ذظني األَني، بػذاد  (1)
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ُٖضوَٖا زََيٌَ ُّٓ ظيًَُ َاغٌ ْايابٌ تًَسايُ نـُ نًَؿـٌ ُْٖـسيَهًإ زَطاتـُ      زدنًُوَ.
( ضَِتٌ. طىَإ يُوَزاًُْ نُ ًٓعع يًَطَ َُبُغيت َاغٌ )ايبـع( ـُ نـُ دـؤضيَهٌ     200)

ْاغطاوَو قُباضٍَ طُوضَ زَبًَت وُٖتا ًَٓػتاف يُّ ظيًَُزا ظؤضَ. يـُضِيَطاٍ ٖاتًٓـإ بـؤ    
يُوَ زَنات نُ طىيًُتؤيَهٌ بُضزيين طُوضَيإ بـًين و ثًًَـإ   ٓاَيتىٕ نؤثطٍ ًٓعع باؽ 

طىتٔ ُٓوَ يُنًَهُ يُو طىيًُتؤثاٍُْ نُ تؤثُناٌْ ْازضؾا يُناتٌ ًَٖطؾُنُيإ بـؤ ٓـُو   
ْاوضُيُ بُناضيإ ًَٖٓاوَ. ُٖضوَٖا ٓاَـاشَ بـُوَ زَنـات نـُ ٓـُو طىْـسَ بُْاوباْطـُ        

ت بـُو ناضواْاْـُ زَبُغـيتَ نـُ بُاليـسا      )واتُ:ٓاَيتىٕ نؤثطٍ( يُضِووٍ ٓابىوضيًُوَ ثؿـ 
تًَسَثُضِٕ. يُثاٍَ ُٓو بُضوبىوَُ نؿتىناَيًاٍُْ نُ بـُضٌََ زيًََٓـت. بُتايبـُتٌ ؾـؿيت     
ْاياب و طٓسؤضٍَ بًَُْىباْط.ٓٓذا زََيٌَ يىتهُو ْاوضُ ؾـاخاويُناٌْ ْعيـو ًَٓـطَ، ظؤض    

ضوإ وضِيَبىاضٍ بٌَ ضُى داض زَبُٓ ثُْاطٍُ ُٓو دُضزَ وضِيَططاٍُْ ًَٖطف زَنُُْ غُض نا
 و ُٓواٍُْ تىاْاٍ بُضططيًإ ًُْ.

(ٍ ًَٓىاضَ ناضوإ يُٓاَيتىٕ نؤثطٍ نُوتُضٍَِ بـُضَو ٖـُويًَط، يـُضِيَطازا    7يُناتصًََط )
ثاغُواْإ ْاوبُْاو تُقُيإ زَنطز بؤ تطغاْسٕ وزووضخػتُٓوٍَ دُضزَو ضِيَطـطإ. َُٓـُ   

(ٍ زواٍ ًْىَؾُو طُيؿتُٓ )يٌُْ خـإ(  1يُ ) ناضيَو بىو َُٖىو ناضواُْنإ زَياْهطز.
(ٍ بُضَبـُيإ  5ّ يُضِؤيؿنت بُضزَواّ بـىوٕ تـا يُناتـصًََط )   آلواتُ ناضواْػُضاٍ ْىٍَ، بُ

 يُزووضَوَ ُٖويًَط بُزياضنُوت.
يُنُّ غُضجنٌ ًٓعـع يـُباضٍَ ٖـُويًَط ُٓوَيـُ نـُ يُواُْيـُ ٓـُو ؾـاضَ ثامشـاوٍَ          

بُضيـسا زاضاٍ ؾـاٍ ؾـاضؽ يُبُضاَبـُض ُٓغـهُْسَضٍ      )ُٓضبًًَال(ٍ نؤٕ بًَت نُ يُزَوضو
َُنسؤٌْ ؾهػيت خـىاضز ويـًُْىٍَ ؾـُوزا زواٍ نؤتـايٌ ٖـاتين ؾـُِضٍ طؤطاَبًـا        

ّ َاُْوٍَ زاضا يُ ٓـُضبًًَال زضيَـصٍَ ُْنًَؿـا،    آل)طؤطًًَُال( ثاؾُنؿٍُ نطز بؤُٓوٍَ. بُ
ٍ ْـىٍَ بـؤ   تٌ َـاز ضـىو بَُُبُغـيت نؤنطزْـُوٍَ ًَٖـعٍ ؾـُضِنُض      آلضىْهُ بُضَو وو

يُؾهطَنٍُ. ضِاغتُوخؤ زواٍ ضِؤيؿتين زاضا ُٓغهُْسَض زَغيت بُغُض ٖـُويًَطزا طـطت   
وبطِيَهٌ ظؤض نُيىثُيٌ ؾاٍ ًَٓطاٌْ تًَسا زؤظيًُوَ، غُضباضٍ ٓاظوقٍُ يُؾهطٍ ًَٓطاْـٌ و  

( تايٓت يُوٍَ نُ زاضا ثًَـ ؾُضَِنُ يـُويٌَ زاْـابىو. يـُى تـايٓتًـ بـُطىيَطٍَ      400)
( ثاوَْـسٍ  340ٕ يُى نًَـ )بُعُضَبٌ:وَظُْ( ظيىَ نـُ ٓـُويـ زَناتـُ )   ؾُضُْٖطُنا

 ( ُٖظاض ثاوَْسَ.10ًٓػتُضيًين، يإ يُى نًَـ ظيَطِ نُ بُضاَبُضٍ ْعيهٍُ )
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 ُ ُ    آلغُباضَت بُقـ ٍ نـُضنىى يُغـُض ططزيَهـٌ    آلٍ ٖـُويًَطيـ ًٓعـع زََيـٌَ وَى قـ
ُ  زَغتهطزٍ بُضظٍ ؾًَىَ باظُْيٌ زضوغتهطاوَ نُ ضىوُْْاوٍ  ّ طىْسَنـٍُ  آلغـُختُ. بـ

ُٖضضُْسَ تًُْا طىْسيَهٌ بىوزََيُيـُ،   -يُآلَُبُغيت ٓاوَزاٌْ زاًََين قُ – آلْعيو قُ
نُضٌ بُٓاؾهطا طـُواٌٖ ٓـُوَ زَزات نـُ يُؾـىَيين ؾـاضَيهٌ طـُوضٍَ غـُضزََاٌْ        
ثًَؿىوَ. ُٓويـ بُتًَبًين نطزٌْ ؾطاواٌْ طؤضِغتاُْ نؤُْنُ وُْٖسيَو نُالوَ نـُ تآـُو   

ُ (1)ُ يُوٍَ َابىوٕنات ُ   20ٍ ٖـُويًَط بـُ )  آل.ْاوبطاو قـ ٍ نـُضنىى  آل( ثـٌَ بـُضظتط يُقـ
وٍ ْازضؾا وزواٍ طَُاضؤزاًَْو نُ آلزَقُبًًََينَ. ُٖضوَٖا زََيٌَ ُٓو ؾاضَف نُوتُبُض ؾا

ُ   6-5يُ )  آل( ضِؤش تًَُٓثُضٍِ زَغيت بُغُض زاطريا. ٓٓذا زََيٌَ ٓاوَزاًًُْنـٍُ خـىاض قـ
شٓاواٍ بىو. غُضباضٍ َُٓاُْ يُباضٍَ ُٖويًَط باغٌ ُٓوَ زَنـات نـُ   يُالٍ باؾىوضٍ ضِؤ

ضِيَبــىاضاٌْ ناضواُْنــُ تىاًًْــإ يــُوٍَ بطِيَهــٌ تــُواو ْــاٌْ بــاف و ًًَٖهــُو ؾــرييإ  
 زَغتهُوٍَ، يُطٍَُ َُضِيَو وُْٖسيَو غًَىَ غىوضَ.

ُ 8يُناتصًََط ) زَوضوبـُضٍ  (ٍ ًَٓىاضٍَ ُٓو ضِؤشَ ناضواُْنُ ُٖويًَطٍ بُدًًََٗؿـت و ي
( ٍ بُضَبُيإ زواٍ ثُضِيُٓوَ يُظيٌَ طُوضَ طُيؿتُ ٓاغهٌ نَُيُى. ًٓعع زََيـٌَ يـُو   5)

طىْسَ يُخاْىويَهٌ ثاى وخؤف زابُظئ و بُزضيَصايٌ ُٓو ضِؤشَ يُوٍَ َايُٓوَ.ُٖض ُٓوغا 
يُيُنًَو يُو ٓاغاياٍُْ يَُىغًَُوَ ٖاتبىو ظاًًْإ نُ ثاؾايُنٌ ْىٍَ يُ سُيُبـُوَ بـؤ   

( غـُضباظَوَ  1000و ) آل( ٓـا 40غٌَ ٖاتىوَ.بُو ْعيهاُْف ناضواُْ َُظُْنٍُ بـُ ) َى
يَُىغًَُوَ بُضَو سُيُب زَطُضِيَتُوَ. َُبُغتًـ يُثاؾا ْىيًَُنُ يًَطَ )سادٌ سىغًَٔ 
ثاؾاٍ دُيًًٌ(يُ نُ يُناتٌ ٓابًىقُزاُْنٍُ َىغٌَ تىاًْبىوٍ غـُضنُوتىواُْ يـُضِووٍ   

بـؤ   1758زواٍ ُٓوَ بؤ سُيُب طىاظضايُوَ. زوايًـ يُغـاَيٌ  ْازضؾا بىَغيتَ. ُٓوَبىو 
 داضٍ نؤتايٌ ًَٖٓطابؤوَ َىغٌَ و ُٖض يُويَـ َطز.

ُٓو ُٓؾػُضٍَ نُ يُطٍَُ َُؾطَظَيُنٌ غُضباظٍ يُُٖويًَطَوَ بؤ ثاضاغتين ناضواُْنُ 
تٌ بًين ضِاغجًَطزضابىو، يُطَُيًسا طُيؿتُ نَُيُى. بُالِِّ ٓاغاٍ بُضثطغٌ ناضواُْنُ ظَمحُ

يُضِاظيهطزٌْ ُٓؾػُضٍ ْاوبطاو بؤ ُٓوٍَ نُ بُٖـَُإ ؾـًَىَ بًاْطُيًَُْتـُ َىغًـًَـ.     
طىايا ًٓعع يُطىْسٍ نَُيُى ظاًْىيُتٌ نُ ٓـُو ُٓؾػـُضَ طىَـاٌْ ٓـُوٍ يًَـسَنطٍَ نـُ       
ثُيىَْسٍ بُزظ و ضِيَططَ ؾـاخاويُناُْوَ ٖـُبًَت و ٖاوبُؾـًإ بًَـت يـُوٍَ زَغـتًإ       

                                                           

 يُواُْيُ َُبُغيت َٓاضٍَ ضؤيٌ بًَت. (1)
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( غُضباظٍَ 12( قطؾًإ ثًَسا بؤ خؤٍ ُٓو )25زواٍ ُٓوٍَ بَُيًَين ) ّآلبُ (1)زَنُويَت.
يُطَُيًسا بىوٕ، ضِاظيبىو بُّ ُٓضنُ َُٖيبػـيتَ.ُٓو ثًـاوٍَ ٓـُّ ظاًْاضيًـٍُ زايـُ ًٓعـع       
تًًَطُياْس نُ ُٓو دؤضَ َُٖيػىنُوت نطزُْ يُاليُٕ ُٓو ُٓؾػُضَوَ ؾتًَهٌ غُيط ًْـُ،  

 (2)هٌ نَُيُى يًَُٓعيسيًُ ؾُيتإ ثُضغتُنأْ.ضىْهُ ُٓو و َُٖىو زاًْؿتىاٌْ ٓاغ
بُّ بؤُْيُوَ ًٓعع ضُْس ظاًْاضيًُى يُباضٍَ ًَٓعيسيُنإ تؤَاض زَنات، نـُ يُباونـُ   
الْعاٍ َصزَزَضٍ ًٓتاَيًايٌ يَُىغٌَ وَضيططتبىو. ْاوبطاو زََيـٌَ ٓـُّ خَُيهاْـُ ضِؤشيَـو     

َُٖيطُضِاوُْتـُوَ بـؤ ثُضغـتين    يُضِؤشإ ؾُيُ بىوٕ زواتط َىغًـَُإ بـىوٕ و ٓٓذـا يًَـٌ     
ؾُيتإ. يُطٍَُ َُٖىو َُٓاُْؾسا تا ُٓو ناتُ يُْاخؤؾٌ و تُْطاُْزا ٖـاواضٍ َُغـًح   

ّ ضِؤشيَو آلزَنُٕ. ُٓوإ زََئًَ ؾُيتإ ًَٓػتا ْاتُبايُ يُطٍَُ خىزاٍ بُضظ و بٌَ ٖاوتا. بُ
ُوٍَ خىزاف بُخؿٓسَو يُضِؤشإ واظ يُ خؤبُظٍ ظاْني زيَينَ وًَهُضٌ ُٓو زَبًَت. يُبُضٓ

ًَٗطَباُْ بؤيُ َُٖىو تاوإ وخطاثُناضيُناٌْ ؾُيتإ زَبىوضٍَ. ُٓو ناتُف بؤ ؾُيتإ 
و ؾىيَٓهُوتىواٌْ ُٖيـُ نـُ بُزَيًٓايًـُوَ بطـُٓ بُُٖؾـت. زواٍ َُٓـُ ٓٓذـا ًٓعـع         

 (3)بُنًََُو زضيَصيًُوَ باؽ يُبطِواٍ ًَٓعيسيُنإ بُخىزٍ ؾُيتإ زَنات.
ٍَ ؾُو ناضوإ يُنَُيُى دىيٍُ نطز بُضَو َىغٌَ و بُٓاضاغتُيُنٌ يُزَوضوبُضٍ ًْى

( ضِووبـاضيَهٌ بطـىونٌ نُوتـُ ثـًَـ نـُ      3الض بُالٍ ضِؤشٓاوازا زَضِؤيؿت. يُناتصًََط )
يُغٓىوضٍ ًَٓطاُْوَ غُضضاوَ زَططٍَ و زَضِشيَتُ زدنًُ. يُواُْيـُ ًٓعـع َُبُغـيت يَُـُ     

غُعات طُيؿتُٓ طىْسيَهٌ بطـىونٌ ؾـُالٕ نـُ    ( 2ضِووباضٍ خاظض بًَت. زواٍ ُٓوَ بُ)
)نُضًًَؼ( يإ )طاوضنؤٍ( ثًَسََئًَ. غُضزاضٍ طىْسَنُ بـُ ًٓعـعٍ طـىت طىايـُ ٓـُو      
طىْسَ ضِؤشيَو يُضِؤشإ يُضِووٍ ٓاوَزاًًُْوَ ؾاضيَهٌ طُوضٍَ وَى َىغٌَ بىوَ. ُٓو ناتُ 

ّ يُّ زَظُضاْـُ بطـىوى   وبىوُْوٍَ ًٓػالآلّ زواٍ بآلََُيبُْسٍ َُتطاٌْ نًساٌْ بىو، بُ
                                                           

يُطُؾتٓاَُنإ و غُضضاوَناٌْ غُضزٌََ عىمساٌْ ظؤض داض نىضز بُضِيَططٍ ودُضزَيٌ تاواْباض زَنطيَت،  (1)
 .286طعذٟ عثُإ، املـذس ايظابل، قبؤ ظاًْين غُضضاوٍَ ُّٓ تاواْباض نطزُْ وبُضثُضضساُْوٍَ بطِواُْ: 

ُضـاويَهٌ ْـعّ غـُيط زَنـطإ وُٖضضـٌ      نىضزَ ًَٓعيسيًُنإ يُزَويـُتٌ عىمساًْـسا غـُضزََاًَْهٌ ظؤض ب    (2)
 .148-147خطاثُناضٍ وطُْسََيٌ ُٖبىو زَخطايُ ثاَيًإ. يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: َُٖإ غُضضاوَ، ص

بًَطىَإ ُّٓ ظاًْاضيًاُْ غُضثًًَني وَُٖيُيإ ثًَىَزياضَ، بؤ ظياتط ٓاؾٓا بىوٕ يُّ باضَيـُوَ بطِواْـُ: ْـُدِ     (3)
 .1999ًَْىإ ضُْس دَُػُضٍ و بطِواٍ يُنتاثُضغتًسا، ُٖويًَط ُٓيىٌَْ، ٓايًين ًَٓعيسٍ يُ
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( خًَعاْـٌ تًَـسا َاوَتـُوَ نـُ يُوَضـٍُ      30بؤتُوَو بايُخٌ نُّ بؤتُوَ. بؤيُ تـًُْا ) 
زاًْؿتىواٌْ ثًَؿىوٕ. ُٓواُْ يُطٍَُ ؾُيُناٌْ ؾىيَُٓناٌْ تطٍ َىَيهٌ غـىَيتاٌْ َـُظٕ   

ُوٍَ ونطزْآل)ًُٓجطاتؤضياٍ عىمساٌْ( ٓاظازٍ ٓايًين تُواويإ ُٖيُ، بَُُضدًَو ُٖوَيٌ ب
ــُبىوٌْ     ــُ ٖ ــًشًُت. بؤي ــُض َُغ ــُ غ ًــَُاْإ وَضُْطًَطِْ ــُزَٕ وَىغ ــُيإ ْ ٓايًُٓن

تُ َُْا نُ بُطىتٍُ ًٓعع ًٖت َىغًَُاًَْو تًايـسا  آلَصزَزَضَنإ ًٖت غىوزيَهٌ يُّ وو
 ُْبؤتُ ؾُيُ يُضِؤشاٌْ نؤضًًُوَ.

طاوٍ بُضِيَىَضىوٌْ زاًْؿتىاٌْ نُضًًَؼ يُغُض نؿتىناٍَ وضًٓين ُْٖسٍَ دؤضٍ ضـٓ 
نُتاٌْ ظبطَ. نًًََػايُنٌ تًَسايُ يُطٍَُ ضىاض قُؾُ نُ بؤيإ ُٖيـُ شٕ بًَـٓٔ. يـُْعيهٌ    

ّ آليُنٌ يُغُض بىوَ. بُآلُٓو طىْسَ ططزيَهٌ زَغتهطز ُٖيُ نُ يُغُضزََاٌْ ثًَؿىو قُ
يُخىزٍ طىْسَنُ نُ بُنؤََُيٌَ ظبٌَ و خاؾاى زَوضَ زضاوَ، ثامشاوٍَ نًًََػـايُنٌ نـؤٕ   

اضٍَ ظَاٌْ زاًْؿتىوإ ًٓعع تًَبـًين نـطز نـُ بُنًـساٌْ ضَِغـُٕ وٖـُضوَٖا       ُٖيُ. يُب
عُضَبٌ و تىضنٌ زَٓاخعٔ. يُْعيهٌ نُضًًَؼ طـؤضٍِ )قُززيػـُ باضبـاضَ( ُٖيـُ نـُ      
بُزَغيت باونٌ نىشضا يُُٓجناٌَ َهىضِبىوٌْ يُغُض ٓايًين َُغًشًُت. زََئًَ طىايـُ  

نٍُ زَغـيت ؾـهاوَ، بؤيـُ زَغـتًهطزووَ     ناتًَو باونٌ ُٖوَيًـساوَ بًهـىشٍَ مشؿـًَطَ   
بُغىوتاْسٕ و ثاضضُثاضضُ نطزٌْ الؾُنٍُ. ُٖضوَٖا زَطًَطُِْوَ نـُ تؤَـاٍ قُززيػـٌ    
َصزَزَضٍ َُغًشٌ غُضٍ يُُْيُٓواو نُضًًَؼ زاوَ ناتًَو ثًاياْـسا تًَجـُضِيىَ بـُضَو    

 ت.آلزووضطُناٌْ ًٖٓسٍ ضِؤشَ
وبطغـًَتًًٍُ بـُزيهطز، نـُ يُغـاَيٌ     ُٖض يُو زَظُضَزا ًٓعع ناضيطُضٍ ُٓو ططاْـٌ  

بــُٖؤٍ ٖــاتين نىيًــؤ وبُغــتَُيُى نــُوتبؤوَ وٓــُو ْاوضــُيٍُ ططتبــؤوَ نــُ   1757
ــُضٍ. يًُْىَؾــُوٍ )  ــٌَ و زَوضوب ــُوَتا َىغ ــص زَبًَت ــُنطَوَ زضيَ ــَُىظ 3يُزياضب (ٍ ت

ناضواُْنُ يُنُضًًَؼ مجٌ و يُبُضَبُيإ طُيؿـتُ َىغـٌَ، زواٍ ٓـُوٍَ بـُ ُْيٓـُوا      
ؽ و يُبُؾُنٍُ تط آلْؼ ثًَػَُبُض تًَجُضٍِ و يُبُؾًَهٌ زدنًُ يُغُض ثؿيت وووطؤضٍِ يى

 يُغُض ثطزيَو ثُضِيُٓوَ نُ يُغُض ْؤظزَ بُيُّ زاْسضابىو.
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 ئامَيــدي

 مَيذووييةكاني صةدةي نؤسدةيةمدالةطةشتهامة وصةرضاوة  
 

 :ثَيشــةكي    
ٓاًََسٍ بُسىنٌُ ُٓوٍَ يُنًَهُ يُؾـاضَ ٖـُضَنؤٕ وزيَطيٓـُناٌْ نىضزغـتإ وبـؤ      
َاوٍَ ضُْس غُزَيُى ثايتُخيت َريْؿًين بازيٓإ بىو، يـُتؤَاضٍ ًََـصووزا بايـُخٌ    

ْؿـًُٓف بـؤ   تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُ.ُٖض بُٖؤٍ َُُٓف تُْاُْت زواٍ ضِووخـاٌْ ٓـُّ َري  
َاوَيُنٌ زضيَص ُٖض بُْاوَْسٍ ٓـُو زَظـُضَ َاوَتـُوَ نـُْاوٍ بازيٓـاٌْ ثاضاغـتىوَ.       
يُُٓجناٌَ َُُٓزا يُغُضضاوَ ًََصوويًُناْسا بُظؤضٍ ْاوٍ ٖاتىوَ ويُظؤضبـٍُ اليُْـُوَ   
 –باغٌ نطاوَ. وَ ُٖضضُْسَ شَاضَيُنٌ نُّ طُضِيسٍَ بًـاٌْ بـُ ٓاًََسيـسا تًَجـُضِيىٕ     

ّ بىوَتُ دًَطٍُ غُضجنٌ ٓـُو طُؾـتًاض   آلبُ –يُغُض ضِيٌَ غُضَنٌ ُْبىوَ  يُبُض ُٓوٍَ
 وطُضِيساٍُْ نُبُْاوضُنُزا طىظَضيإ نطزووَ.

ٓاَاجنٌ ًَُُٓ يُّ تىيَصيُٓوَيُ ُٓوَيُ نَُُٖيهُوتٌ دـىططا  و بـاضوزؤخٌ ٓـاوَزاٌْ    
ٍ  آلوَُٖيىَُضدٌ نؤَــُ ٓاًََـسٍ و   يُتٌ و زاًْؿتىإ يُطٍَُ اليُُْناٌْ ٓـابىوضٍ ؾـاض

زَوضوبُضٍ بُثًٌَ طىظاضؾٌ طُضِيسَنإ وظاًْاضيًُناٌْ غُضضاوَ ًََصوويًـُناٌْ غـُزٍَ   
  ُ ّ يُبـُض ٓـُوٍَ ظؤض يـُو غُضضـاوَ ًَْىبطاواْـُ نُباغـٌ       آلْؤظزَُّٖ بُزياض غـُئ. بـ

ـ نًَُٖؿتا َريْؿًين بازيٓإ َابىو 1842ضِووزاوَناٌْ ْاوضُنُيإ نطزووَ بُض يُغاَيٌ 
ىاضضًَىٍَ طًَطِاُْوٍَ ضِووزاوَ غًاغـٌ و غـُضباظيًُناٌْ َريْؿـًين بازيٓـإ     ـ ُٖض يُض

ْاوٍ )ٓاًََسٍ( يإ ًَٖٓاوَ، بؤيُ ُّٓ تىيَصيُٓوَيُ َُٖىو غُضضاوَنإ ْاططيَتـُوَ، يـإ   
 اوَناًْإ َُبُغيت ًَُُٓ ْني.بُواتايُنٌ تط ُّٓ ظاًْاضيًاُْ وغُضض

                                                           

     ،)ٌباغُ يُبُٓضَِتسا تىيَصيُٓوَيُنٌ ُٓنازميًًُ و يُ )طؤظاضا ظاْهؤيا زٖؤى/ َطؤظايـُتٌ  ـــ ٓـُنازمي ُّٓ
 ونطزُْوَ.آل، ٖاتؤتُ ب2008( ناْىٌْ يُنُّ 2( ٖصَاضا )11ثُضِبُْسا )
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خاًَْهٌ ططْط وضاضَْىغػاظ يًََُصووٍ وَ يُبُضُٓوٍَ يُغُزٍَ ْؤظزََُٖسا وَضضُض
زا َريْؿًين  1842زَظُضٍ بازيٓإ بُطؿيت وٓاًََسٍ بُتايبُتٌ ضِوويسا ناتٌَ يُغاَيٌ 

بازيٓإ يًَُْىبطا، بؤيُ ُّٓ غُزَيُ نطايُ ضىاضضًَىٍَ ظٌََُْ ُّٓ تىيَصيُٓوَيُ. ٓـُوَبىو  
َغـتسا وٖـُضوَٖا يـُضِووٍ    يُزواٍ ُّٓ ضِووزاوَ ؾاضٍ ٓاًََسٍ بايُخٌ ضِاًَاضٍ خؤٍ يُز

ناضطًَطٍِ و ٓاوَزاِْ و ٓابىوضيؿُوَ بُضَ بُضَ يُ ثاؾُنؿـُ زابـىو . َُٓـُ يُاليـُى و     
يُاليُنِ تطيـ يُزواّ ُّٓ بُضواضَزا غُضضاوَ ًََصوويًُنإ نُ َرت ظاًْاضيًإ يـُباضَّ  

ضِووزاوَ  ٓاًََسّ تؤَاض نطزووَ  بُسىنُِ ُٓوَّ يُّ َاوَيُزا ظؤضنُّ بىوَ تُ  ْاوَْسّ
غًاغِ و غُضباظيًُناِْ ْاوضُنُ. يُ غؤْطُّ َُُٓوَ ناضيَهِ بٌَ غـىوز ًْـُ ُٓطـُض    
طُضِاًَْو بًَُْى طُؾتٓاَُو غُضضاوَ ًََصوويُناِْ ُّٓ غُزَيُزا بهُئ ويُغُض غُضْر و 
ظاًْاضيًُناِْ طُضِيسَ و ًََصووْىوغُناِْ ُّٓ َاوَيُ يُباضٍَ ؾاضّ ٓاًََسّ ضِاوَغتني و 

 اُْوَيإ بؤ بهُئ. يًَهس
  

 دةزوازة: ئامَيدي بةز لةسةدةي نؤزدةيةم:
ثًَـ ُٓوٍَ بًًَُٓ غُض َُبُغيت غُضَنٌ باغُنُ نُ غُزٍَ ْؤظزََُ خـطاخ ًًْـُ   
ُٓطــُض وَى زَضواظَيــُى ٓاوضِيَــو يــُباضوزؤخٌ ٓاًََــسٍ يــَُاوٍَ غــُزَناٌْ ثًَؿــىو 

 بسَيُٓوَ:
ُ  نِ  يُ بانىوضّ 162ؾاضّ ٓاًََسّ نُ ْعيهُّ  تِ َىغًـَُوَ  زووضَ  يـُ   آلضِؤشٖـ

يُ يُ غـُض ؾـاخًَهٌ غطوؾـيت ضِوتـُخت     آل.ُّٓ قُ(1)يُنِ نؤٕ و زيـَطيُٓآلبُٓضَِتسا  قُ
، وَ (2)( ثٌَ يُ ظًََين زَوضوبُضٍ خـؤٍ بـُضظتطَ   400ـ  300بًٓازْطاوَ نُ يُ ًَْىإ )

ظؤضبـٍُ  ٓاًََـسٍ ْـاوٍ يـُ     (3)يُ ٓاغيت ضِووٍ زَضيا بُضظَ. ( ثٌَ 1250ْعيهٍُ )
                                                           

يُباضٍَ ْاوٍ )ٓاًََـسٍ(  . 212-211،ق1986،بػذاد2ٚاملٛاقع ايعشاق١ٝ،ط( مجاٍ بابإ،اؿٍٛ ازلا٤ املذٕ 1)
أْـٛس املـاٜٞ، االنـشاد يف     ٖـُضوَٖا:  ;213-211وضَِط وضِيؿُ ًََصوويًُنـٍُ بطِواْـُ: ٖـَُإ غُضضـاوَ، ص    

 ؾاياٌْ باغُ ًَٓػتا ٓاًََسٍ ََُيبُْسٍ قُظايُنُ يُثاضيَعطاٍ زٖؤى.. 43-41،ق1999،دٖؤى 2بٗذٜٓإ،ط
 .41ٛساملاٜٞ، ّ . غ، ق( ا2ْ)
/دساطــ١ طٝاطــ١ٝ اجتُاعٝــ١   1842-1700( نــاٚٙ فشٜــل امحــذ ػــاٚٙ يــٞ ٥اَٝــذٟ، اَــاس٠ بادٜٓــإ        3)

  . 25، ق2000دٖٛى  - كاف١ٝ،َٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ/  اسبٌٝ،َطبع١ خبات
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غُضضاوَ ًََصوويُناٌْ غُزَناٌْ ْاوَضِاغتسا ٖاتىوَ و وَى قُآليـُنٌ قـايِ و غـُخيت    
ٖـُضوَٖا يـُ    (1)نىضزإ نُضِؤَيٌ يُضِووزاوَناٌْ ْاوضـُنُزا ٖـُبىوَ باغـٌ يًَـىَنطاوَ.    

غُضضاوَناٌْ غُضزٌََ عىمساًْـ وَى ثًَطٍُ َريْؿًين بازيٓإ ضُْسَٖا دـاض ْـاوٍ   
  (2)زشواضٍ نطاوَ. بطاوَو باغٌ قاميٌ و

ٌَ باغـٌ َريْؿـًين بازيٓـإ زَنـات يـُ بـاضٍَ قـُآلٍ          ؾُضَؾداٌْ بُزيًػٌ نـات
ٓاًََسيسا زََيٌَ: د ُّٓ قُآليُ يُطُأل ؾاضَنُ زَنُويَتُ غُض ؾاخًَهِ بُضزٍ باظُْيٌ نُ 

ًًَََٓطآد، وَ ٓاَاشَ بُ ُٖبىوٌْ  ]رساع[( باأل 100بُضظيًُنٍُ يُ ُْٖسٍَ الوَ بُ ) زَخُ
بريٍ ٓاو زَنات يُ ؾاضَنُزاو زََيـ  :دٓاوَناًْـإ بـؤ طـُضَاو و قىتاغاْـُ و ظؤض       زوو

ؾىيَين تط بُناضزًََٖٓطئَ، بُآلّ ٓاوٍ خىاضزُْوَ ، زاًْؿتىوإ يُزَضَوٍَ ؾاض بُ ثؿيت 
. بًَطىَإ َُُٓف ٓاَاشَيُ بؤ ٓـُوٍَ نُٓـُّ ؾـاضَ يـُ غـُزٍَ      (3)ووآلؽ  زَيًَٗٓٔ د

زَيُ ٓاوَزإ بىوَ نُ بايُخًؿـًإ بـُ خىيَٓـسٕ و ظاْػـت زاوَ،     ؾاظزََُٖسا تا ُٓو ضِاز
ضىْهُ خىيَٓسٕ و قىتاغاُْ يُ شيَطغايٍُ ٓاوَزاٌْ و ٓاضاٌَ زَبىوشيَُٓوَ. يُ ضِاغتًؿـسا  
ُٖض ؾُضَؾدإ خؤٍ زواتط باغٌ خًَطخىاظٍ و ٓايني ثُضوَضٍ خَُيهِ ٓاًََـسٍ زَنـات و   

ؤ بًٓازْاٌْ قىتاغاُْ و َعطُوت ،نُ بُُٓضنٌ تساضاٌْ زَنات بآلٓاَاشَ بُ ُٖوَيٌ زَغُ
  (4)وبىوُْوٍَ خىيَٓسَواضٍ.آلظاْايإ بىوُْتُ ٖؤٍ بطَوزإ بُ ناضوباضٍ ظاْػيت ٓايني و ب

                                                           

ْؼا، برلٚت ّ(، ؿبح االعؼ٢ يف ؿٓاع١ اال1418ٖـ/821امحذ بٔ عًٞ ايكًكؼٓذٟ )ت: بؤ منىوُْ بطِواُْ :( 1)
ّ(، ايهاٌَ يف ايتـأسٜخ، داس ايفهـش،   1233ٖـ/630عضايذٜٔ ابٔ اال رل)ت: ;309،ق7،د378، ق4،د1987
 .363،ق9،د1978برلٚت 

 ;667ٖــ،ق 1202، اطـتاْبٍٛ  1د بؤمنىوُْ بطِواُْ: قُس غعًس املسضؽ،طًؿٔ َعاضف )بُظَاٌْ تـىضنٌ(  (2)
ــُض ــاسخيٞ ) ٖامم ــ١ ت ــب عثُاْٝ ــىضنٌ(،دٚي ــُظَاٌْ ت ــاف اطــال١َٝ َطبعــ٘  9َذلمجــٞ: ستُــذ عطــا ،د ، ب ،أٚق

ْعُٞ صادٙ َشتل٢ افٓذٟ،نًؼٔ خًفا، ت: َٛط٢ ناظِ ْٛسغ، َطبعـ١ االداب   ;16،ق1329طٞ،اطتاْبٍٛ 
 .297،ق1971ـ ايٓحف 

(3)    ٞ ــاْ ــذ ايشٚصبٝـ ــال امحـ ــٌ املـ ــشفٓاَ٘،ت:ستُذ مجٝـ ــإ ايبذيٝظٞ،ػـ ــشف خـ ــ١ 2،طػـ ــٛسات َؤطظـ ،َٓؼـ
 .254،ق2001ـ اسبٌَٝٛنشٜاْٞ،َطبع١ ٚصاس٠ ايذلب١ٝ 

 .254ّ . ٕ، ق (4)
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وَ غُباضَت بُ غُضضاوَناٌْ ٓاو يُ ٓاًََسٍ طُضِيسَّ عىمساٌْ )ُٓويًا ضُيُبٌ( يُ 
ُضضاوٍَ طُوضَ زَنات يُ ًَْى ْاوَضِاغيت غُزٍَ سُظسََُٖسا ٓاَاشَ بُ ُٖبىوٌْ زوو غ

ُّٓ قُآليُزا و زََي : دُّٓ زوو ٓاوَ يـُ نًَىَنـاٌْ )ثُؾـًـ( زيَٓـُزَضو بـُشيَط ثـطزٍ       
ُ  [)قىغإ(  َُُٓف َاْـاٍ   (1)زازَضِؤٕ و تًَهَُيٌ ؾُت زَبٔد. ]يُضِاغتًسا)قىبُٖإ( ـ

ٕ . يُناتًَهـسا  ُٓوَيُ نُ ُّٓ زووٓاوَ ناٌْ و غُضضاوَٕ و يًَُْى قُآلٍ ٓاًََسيسا ُٖبىو
)تاظُضٌَْ(ٍ طُضِيسٍَ ؾُضَْػِ ـ نُ يُ َُٖإ َـاوَزا غـُضزاٌْ ؾـاضَنٍُ نـطزووَ ـ       
ظاًْاضيًُنٌ ثًَطُواٌْ َُٓاَُْإ زَزاتٌَ و زواٍ ٓـُوٍَ زََيـٌَ: د ٓاًََـسّ ؾـاضيَهٌ     
ٍَ بـُ نـَُرت يـُ غـُعاتًَو بـؤ          ًَهٌ بـُضظ نـُْاتىاْط خؤؾُ ...و زَنُويَتُ غُض ؾـاخ

وٍد، ٓاَاشَ بُوَ زَنات نُ د يًُْىٍَ ضِيَطازا يًَُْى بُضزإ زا غـٌَ  يىتهُنٍُ غُضنُ
يإ ضىاض ناٌْ َُٖيسَقىَيٌَ ، نُ خَُيهُنُ بَُُضِوَاآلتُناًْاُْوَ زيَُٓ غُضيإ و َُٖىو 

يًَـطَزا زَتـىاْني    (2)بُياًًُْى نىْسَناًْإ يًٌَ ثطِزَنُٕ ، ضىْهُ ٓاو يُ ؾاضَنُزاًُْد.
)تاظُضٌَْ( ظياتط يُضِاغـتًُوَ ْعيهـُ، يُبـُض ٓـُوٍَ ٓـُّ طُضيسَيـُ        بًًَنَي ظاًْاضيُناٌْ

بُثًَطُواٍُْ ؾُضَؾدإ و ُٓويًاضُيُبٌ خؤٍ غُضزاٌْ ٓاًََسٍ نطزووَ . َُُٓ يُاليُى 
ويُاليُنٌ تطيـ زَبًٓني ضِؤشُٖآلتٓاغًَهٌ تط نُ ْاوٍ )ٖٓـطٍ ؾًًَس(ــُ يُغـُضَتاناٌْ    

سٍ ٓاوٍ نَُُ و ًٖت برييَو يُْاوؾـاضَنُزا  غُزٍَ بًػتُّ باغٌ ُٓوَ زَنات نُ ٓاًََ
ًًُْ نُبتىاْطٍَ غىوز يُ ٓاوَنُّ وَضبطريٍَ . وَ ُٓويـ زََيـٌَ ٓاًََـسٍ ثؿـت بـُزوو     

بـُآلّ   (3)ناٌْ يإ غُضضاوَ زَبُغيتَ نُ يُ ًْىٍَ ضِيَطـاٍ غـُضنُوتين قُآلنـُ زايـُ.    
او يـُْاو ٓاًََسيـسا   يُطُأل َُُٓؾسا ضِيٌَ تٌَ زَضٌَ يُغـُضزٌََ )ؾـُضَؾدإ ( بـريٍ ٓـ    

ُٖبىوبٌَ و ُٓوناًْاواٍُْ )ُٓويًا ضُيُبٌ( يـ باغٌ نطزووٕ زياضَ َُبُغيت ُٓوَ بـىو  
 يُقُزٍ قُآلٍ ٓاًََسيسا َُٖيكىآلوٕ ُْى يًَُْىؾاضَنُزا.

                                                           

ُٓويًا ضُيُبٌ، نىضز يًََُصووٍ زضاوغًَهاًْسا)يإ ـ غـًاسُتٓاٍَُ ٓـُويًا ضـُيُبٌ( و: ْانـاّ، بُغـسا       ( 1)
1988ٍ ،57. 

جإ باتٝظب تافشْٝٝ٘،ايعشام ف٢ ايكشٕ ايظابع عؼشنُا سآٙ ايشذاي١ ايفشْظٞ تافشْٝٝ٘،ت: بؼرل فشْظٝع ( 2)
 .117، ق1944طبع١ املعاسف، بػذاد ٚنٛسنٝع عٛاد، َ

ــ١ ٚصاس٠     ( 3) ــاساغ ،َطبع ــشاقٞ، َٓؼــٛسات داس ٥ ــشدٟ يف املٓعــٛس االطتؼ ــع ايه ــذسخإ ايظــٓذٟ ، اجملتُ د.ب
 .490، ق2002ايذلب١ٝ،اسبٌٝ 
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يُباضٍَ ٓاغيت ٓاوَزاٌْ ؾاضٍ ٓاًََسيـ )تاظُضٌَْ(ّ ؾُضَْػٌ ـ نـُ يُْاوَضِاغـيت    
ُ ـ زََيٌَ: د ٓاًََسٍ ؾاضؤضهُيُنٌ ُْ طـُوضَ و ْـُ    غُزٍَ سُظسََُٖسا ٖاتؤتُ ؾاضَن

ّ ُٓوَ ظياز زَنات نُ: دقُيػُضيًُنٌ طُوضٍَ يُْاوَضِاغـتسايُ ضـُْسئ   آلبطىونُد بُ
بًَطىَإ ُٖبىوٌْ ٓـُّ   (1)زوناٌْ تًَسايُ نُ َُٖىو دؤضَناٌْ باظضطاْإ يُخؤ زَططٍَد.

ُض ٓـاوَزاٌْ ؾـاضَنُ، بُوثًًَـٍُ    باظاضِ و قُيًػُضيًُ طُوضَيُ يُ اليُى بَُيطُيُ يُ غـ 
زونإ و باظاضٍِ طُوضَ بٌَ نطِياض و زاًْؿتىاٌْ ظؤض ُٖبىوٌْ ْابًَـت . يُاليـُنٌ تـطيـ    
ٓاَاشَيُ بؤ ُٓوٍَ نُ ٓاًََـسٍ ِضؤَيـٌ ََُيبُْـسَيهٌ باظضطـاٌْ بًًٓـىَ بـؤ ْاوضـُناٌْ        

 زَوضوبُضٍ ُٖضوَنى زواتط ٓاَاشٍَ ثٌَ زَنُئ .
ٓاًََسٍ بؤتُ دًَطٍُ غُضجنٌ طُضيسَيُنِ بًاٌْ تـطيـ نـُ   ُٓو بايُخُ ٓابىوضيًٍُ 

ْعيهٍُ غُزَيُى زواٍ )تاظُضٌَْ( ٖاتؤتـُ ْاوضـُنُ ، ٓـُويـ )ًْجـؤض(ٍ بُضَضـَُيُى      
يُضىاضضًَىٍَ طُؾتًَهِ ظاْػيت  1766ُٓملاٌْ و بُضَِطُظْاَُ زاًُْاضنًًُ نُ يُ غاَيٌ 

سيسا زََيٌَ : دبطِيَهِ ظؤض بُضوبىوّ يُ بُنىضزغتاْسا تًَجُضٍِ. ْاوبطاو يُ باضٍَ َريٍ ٓاًََ
زَنطٍَ و ُٖضوَٖا ضُْسئ ناٌْ قىضقىؾِ و ٓاغٔ ُٖيُ نُ  ]اغترياز[ْاوضُنُيسا ٖاوضزَ 

زيـاضَ )ًْجـؤض( بُٖـَُإ ؾـًَىَ      (2)َُٖيسَغيتَ بُ زَضًَٖٓاٌْ و غىوز يٌَ وَضطـطتين د. 
ــُّ بىاض   ــُ يـ ــىوَ، بؤيـ ــاضَنُف بـ ــرتاتًصيًُنٍُ ؾـ ــُ غـ ــازاضٍ بايُخـ ــُوَ ٓاطـ َيـ

دقُآليُنٌ قاميُ وزَنُويَتُ غـُض ؾـاخًَهِ ظؤض ضِى، ضِيَطُناًْؿـٌ غـُخنت و     :زَْىوغٌَ
  (3)ْاتىاْطٍَ زَغيت بُغُض زابطريٍَ د.

ُٓطُض طُضِيسَ و طُؾتًاضَ بًاًًُْنإ بُّ ؾًَىَ يُ ططْطٌ و بايـُخٌ َُُٖاليُْـٍُ   
ض و ًََصووْىوغـاٌْ  ؾاضٍ )ٓاًََسٍ( يإ بؤ زَضنُوتيبَ، ؾـتًَهٌ ٓاغـايًُ نـُ ْىوغـًا    

( نـُ  1788ـ   1738ستُذ اَني ايعُـشٟ  ْاوضُنُ ظياتط ُٖغتًإ بَُُ نطزبٌَ، ُٓوَتا )
ظاْا و ًََصووْىوغًَهٌ خَُيهٌ َىغٌَ بىو يُ باضٍَ ٓاًََسيـُوَ زَْىوغـٌَ : دقُآليـُنٌ    

                                                           

 . 118ـ117( ايعشام يف ايكشٕ ايظابع عؼش... ، ق1)

، 1965،ت: د.ستُـٛد ذظـني االَـني، بػـذاد     ( ناسطنت ْٝبٛس، سذ١ً ْٝبٛس اىل ايعشام يف ايكشٕ ايثأَ عؼش 2)
 . 76ق

 .76ـ75،ص  ( ّ . 3ٕ)
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قاميُ ، غُختُ ، َُظُْ ، غُضٍ زَطاتُ نُؾهُالٌْ ؾُيُى ...دُٖضوَٖا بُظؤضٍ خًَـطو  
 (1)ْاوضُنُزا َُٖيسَزات. بًَطٍ

يُ ثاٍَ َُٓاُْ زَبٌَ ُٓوَف بعاْني نُؾاضٍ ٓاًََسٍ يَُُٖىو ٓـُو َاوَيـٍُ يًَـطَزا    
َُبُغتُاُْ بٌَ نًَؿُو ًَُٖؿُ يُثُضَغُْسْسا ْـُبىو ، بـَُيهى ُْٖـسٍَ دـاض تىوؾـٌ      

ُ وبىوُْوٍَ ثُتاٍ )تاعىٕ ـ ضِؾاُْوَ ( يُؾاضَنُزا يآلناضَغاتٌ غطوؾيت زَبؤوَ، وَى ب
يـإ ضِووبـُضِووٍ ًَٖطؾـٌ وايًـُناٌْ      (2)ظ( نُخَُيهًَهٌ ظؤضٍ يـُْاوبطز. 1778غاَيٌ )

 (3)زَوضوبُض و نًَؿُو ًَُالًٌَْ ْاوَخؤيٌ ًَْىإ بَُٓاَيٍُ زَغُآلتساضٍ بازيٓإ زَبؤَْ.
ــُّ نًَؿــُو ناضَغــاتاُْ ناضيطــُضيًإ بُغــُض ؾــاضَنُ و ضَِوؾــٌ    بًَطىَــإ َُٖىوٓ

 ؿت.  ثُضَغُْسٌْ بُدٌَ زًََٖ
 

 سةزضاوةكاني سةدةي نؤزدةيةم: ئامَيــدي بةثَيي طةشتهامة و
غُضضاوَ ًََصوويًُناٌْ غـُزٍَ ْؤظزَٖـُّ ُٓطـُض َُٖىوؾـًإ ْـُبٌَ ُْٖـسيَهًإ       
ظاًْاضٍ َُُٖاليُُْيإ يَُُضِ ٓاًََسٍ ؾُضاُّٖ نطزووَ.بُتايبُتٌ غاَيٓاَُناٌْ َىغًٌَ 

طًَطٍِ اليُْـُناٌْ دـىططا  وٓـابىوضٍ    نُ يُثاٍَ ُٖيىَُضدٌ غًاغـٌ ونـاض   (4)عىمساٌْ
                                                           

، 1( ستُذ اَني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، ٌَٓٗ االٚيٝا٤ َٚؼشب االؿفٝا٤ َٔ طادات املٛؿٌ اذتذبا٤، د1)
 . 67، ق1967حتكٝل: طعٝذ ايذٜٛٙ جٞ،َطبع١ ادتُٗٛس١ٜ، املٛؿٌ 

صبذ٠ اال اس ادت١ًٝ يف اذتٛادث االسك١ٝ ، اْتخب صبذت٘: د.داٚد ادتًـ،،   (  ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ ،2)
 .145، ق1974حتكٝل: عُاد عبذايظالّ سؤٚف، َطبع١ اآلداب، ايٓحف 

ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، غشا٥ب اال ـش يف ذـٛادث    ُٖضوَٖا: 94ق ُٖض بؤ منىوُْ بطِواُْ : ّ . ٕ، (3)
، سطـٍٛ ذـاٟٚ ايهشنٛنًٞ،دٚذـ١    48ـ47،  19،ق 1940اّ ايشبٝعني، املٛؿٌ  سبع ايكشٕ ايثايث عؼش،َطبع١

 . 93ايٛصسا٤ يف تاسٜخ ٚقا٥ع بػذاد ايضٚسا٤، ت: َٛط٢ ناظِ ْٛسغ،َطبع١ نشّ ،برلٚت )د.ت(، ق

غاَيٓاَُ: ظاضاوَيُنٌ عىمساٌْ يًَهسضاوَ يُ ُٖضزوو ووؾٍُ )غاٍَ( و)ْاَُ( ثًَهٗاتىوَ، نـُ يُنىضزيؿـسا   ( 4)
زا  1847ُْ(. زَويُتٌ عىمساٌْ يُنُّ غاَيٓاٍَُ يُغاَيٌ آلَاْا زَبُخؿٌَ واتُ )ْاَُ يإ ضِاثؤضتٌ غا َُٖإ

ًَطٍِ وٓـابىوضٍ وٓـاوَزاٌْ          زَضنطز، زواتطيـ وياليُتُنإ بـُّ نـاضَ َُٖيػـإ،وَ ُٖضيُنـُيإ ظاًْـاضٍ طـاضط
ًاضٍ ظياتط يُباضٍَ غاَيٓاَُناٌْ عىمساٌْ ودىططا  وًََصوويٌ ططْطًإ يَُُضِ وياليُتُناًْإ خػتُضِوو.بؤ ظاْ

 39،ص1999، اْكـطَ  ايعثُاْٝـ١ بطِواُْ: سػٔ زوَإ،ايبًبًًىططاؾًا وايؿٗطؽ املىسس يًػايٓاَات وايٓىغاالت 
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( يـ يـُنتًَيب  1816-1744 ٜاطني ايعُشٟيُتًؿًإ خػتؤتُ ضِوو. ُٖضوَٖا )آلونؤَُ
( زا يُضىاضضًَىٍَ شَاضزٌْ ُٖضيَُُناٌْ غُض غا١ٜ املشاّ يف تاسٜخ ستاطٔ بػذاد داسايظالّ)

ضٍ دـىططا   بُ بُغـسا، باغـٌ ٓاًََـسٍ وْاوضـُناٌْ زَوضوبـُضٍ نـطزووَ و ظؤض ظاًْـا       
غشا٥ـب اال ـش يف   ُٖضوَٖا يُنتًَبـٌ )( 1)يُتٌ يُباضَيإ تؤَاض نطزووَ.آلوٓابىوضٍ ونؤَُ

 (2)( زا ضِووزاوٍ َُُٖدؤضٍ ْاوضٍُ بازيٓإ زَخاتـُ ضِوو. ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايث عؼـش 
وَ بُسىنٌُ ْعيهٌ ظٌََُْ ودىططا  ظاًْاضيًُناٌْ ْاوبطاو بايُخٌ ًََصوويٌ بُضضاويإ 

يُ. يُثاٍَ َُٓاُْ يُُْٖسٍَ غُضضاوٍَ تطيـ زَنطٍَ ظاًْاضٍ يُباضٍَ ٓاًََـسٍ زَغـت   ُٖ
نُوٍَ  وَى )قاَىؽ االعالّ(ٍ )مشؼ ايسئ غاٌَ( نُ ؾُضُْٖطًَهٌ دىططا  ًََصوويٌ 
ٓتٓؤططا  عىمساًُْ  يُنؤتايًُناٌْ غُزٍَ ْؤظزَُّٖ زاْـسضاوَ. يًَـطَزا ْـانطٍَ ُْٖـسٍَ     

عبـاغ ايعـضاٟٚ ـ ايعُادٜـ١ يف     ًـ ؾُضاَؤف بهُئ ـ وَى ) غُضضاوٍَ غُزٍَ بًػتَُ
( ـ نُثؿتًإ بُ ظاًْـاضٍ   ؿذٜل ايذًَٛجٞ ـ اَاس٠ بٗذٜٓإ ايهشد١ٜ ( وَ )شتتًف ايعـٛس

 غُضضاوَناٌْ غُزٍَ ْؤظزَُّٖ بُغتىوَ. 
غُباضَت بُطُؾتٓاَُناًْـ نُ بؤضىوٕ و غُضجنٌ ططْطًإ يُباضٍَ اليُْـُ دـؤضاو   

ُ ٓاًََسٍ و شيإ و ضاالنٌ زاًْؿتىواٌْ ْىوغـًىَ. يـًَُْى ُٓواْـٍُ    دؤضَناٌْ تايبُت ب
بايُخٌ غُضَنًًإ بؤ ُّٓ تىيَصيُٓوَيُ ُٖيُ زَبٌَ غـُضَتا ٓاَـاشَ بـُ طُؾـتٓاَُنٍُ     

زا يُ بُغساوَ طُؾتًَهٌ بؤ باؾىوضٍ  1820)نًؤزيؤؽ دًُؼ ضيت( بهُئ نُيُ غاَيٌ 
ُ   نىضزغتإ نطز، ْاوبطاو ُٖضضُْسَ غُضٍ يـُ باز  ّ يُضِيَطـٍُ خـَُيهٌ   آليٓـإ ْـُزاوَ بـ

 (3)غًًَُاٌْ ُْٖسٍَ ظاًْاضٍ ططْطٌ يُباضٍَ ٓاًََسٍ و َريْؿًين بازيٓإ تؤَاض نطزووَ.
يُّ ظاًْاضيًاُْف ططْطرت ُٓوَيُ نُ طُضِيسَيُنٌ ؾُضَْػٌ بُْاوٍ )ًَٖٓطٍ بًَٓسَض( بـؤٍ  
                                                                                                                                        

ًَُـُ يـُّ باغـُزا َُبُغـتُإ تـًُْا         ٌَ ثًَٓر غـاَيٓاٍَُ زَضنـطز ،نُٓ وَابعسٖا.ؾاياٌْ باغُ وياليُتٌ َىغ
 َُٓاُْيُ. 

ٜاطــني ايعُــشٟ، غاٜــ١ املــشاّ يف تــاسٜخ ستاطــٔ بػــذاد داسايظــالّ، َطبعــ١ داس ايبـــشٟ ، بػــذاد   بطِواْــُ: (1)
 َٚابعذٖا.   92،ق1968

 .80،70،48،37،36،23ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب اال ش ، ؿفرات  بؤ منىوُْ بطِواُْ:( 2)

ٕ 1ٌ، ض، و:قَُـُز سَُـُ بـاق   1820بطِواُْ: نًىزيىؽ دًُؼ ضيت، طُؾيت ضيت بؤ نىضزغتإ ( 3)  -، ًَٓـطا
 .70-1992ٍ،67تُوضيَع 
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ُٖناضيًُوَ ٖاتؤتُ ؾـاضٍ  زا يُضِيَطاٍ  1895بُدٌَ ًَٖؿتىوئ، ضىْهُ ْاوبطاو يُغاَيٌ 
ٓاًََسٍ و غُضجنٌ ووضزٍ يُباضٍَ باضٍ ٓاوَزاٌْ ؾاضَنُ و زاًْؿتىإ و ُْٖسٍَ ُْضيت و 

ُّٓ طُضِيسَيُ ؾايُؼاَيًَهٌ ططْطُ يُغُض ُٓو ُٖيىَُضدـٍُ   (1)ضاالنًًإ تؤَاضنطزووَ.
ْـٌ  نُ ٓاًََسٍ يُ نؤتايٌ غـُزٍَ ْؤظزََُٖـسا تًًَـسا بـىوَ ، بؤيـُ بـُ بـُضاوضز نطز       

ظاًْاضيًُناٌْ ُّٓ طُضِيسَيُ يُطٍَُ باضوزؤخٌ ؾاضَنُ يًُْىٍَ يُنٌَُ غُزٍَ ْاوبطاوزا 
ًًٌَٖ بُياٌْ يإ ضَِوؾٌ ثُضَغُْسٌْ ٓاًََسميإ بؤ بُزياض زَنُويَت وزَظاْـني ٓايـا غـُض    
بُضَو ُٖوضاظ يإ ْؿًَىَ. ُٖض بؤ ُّٓ َُبُغتُف غـىوز يُظاًْاضيًـُناٌْ ٖـُضزوو بـطا     

ٍ. ويَططاّ( و )ًَٓسطاض. تٌ. ٍُٓ. ويَططاّ( وَضزَطريٍَ. ضىْهُ ٓـُّ زوو بـطا   )زَبًًى. ُٓ
ًٓٓطًًعَ يُغُضَتاٍ غُزٍَ بًػتُّ ـ واتُ ضُْس غاَيًَو زواٍ بًَٓـسَض ـ بـؤ َُبُغـيت      
)ٓايًين / َىشزَزَضٍ( طُؾتًَهًإ بُنىضزغتاْسا نطز و يُنًَهًإ غٌَ َاْط و ٓـُوٍ  

َاوَتُوَ . بؤيُ ؾاضَظايًُنٌ باؾًإ يـُباضٍَ ْاوضـُنُو   تطيإ بؤ َاوٍَ زَ غاٍَ يُوٍَ 
بًَذطُ يـُّ طُؾـتٓاَاُْ    (2)زاًْؿتىاٌْ ثُيسا نطزووَ و يُ نتًَبًَهسا تؤَاضيإ نطزووَ.

تٓاغـاٌْ تـطيـ زَبًٓـطٍَ نـُ     آليًَطَزا غىوز يُ ظاًْاضٍ وطىظاضؾُناٌْ طُضِيسَ و ضِؤشُٖ
 يُؾىيَين خؤيإ ٓاَاشَيإ ثًَسَنطٍَ.    

بؤ ُٓوٍَ بتىاْني ظاًْاضٍ و ُٖضوَٖا تًَبًين وغُضجنُنإ بُضِيَهٌ غُيٓـُ ضِوو، وَ   وَ
بَُُبُغــيت زَغــت نــُوتين زَضَجنــاٌَ ًََــصوويٌ ضِاغــت و زضوغــت َُٖيػــُْطاْسٕ 
وتىيَصيُٓوٍَ ثًَىيػتًإ بؤ بهطٍَ، واثًَىيػت زَنات بُثًٌَ ٓـُّ بابُتاْـٍُ زازٍَ ثـؤيني    

 بهطئَ: 
 
 ايُخِ دىططاؾِ ــ غرتاتًصّ :و بَُٖيهُوت  -أ

ُٖضضُْسَ ٓاؾهطايُ نُ ٖؤناضّ غُضباظّ و ٓاَـاجنِ بـُضططّ ناضيطـُضيإ  يُغـُض     
 -ّ َُٖيهُوت و ؾىيَُٓنُّ يُبايُخِ غرتاتًصّ آلٍ ٓاًََسيسا  ُٖبىو،  بُآلبًٓازْاِْ قُ

                                                           

ــُنط     ( 1) ــا،ًَٓطإ،و: ُٓبىب ــتإ ،ًَعؤثؤتاًَ ــطٍ بًَٓسَض/نىضزغ ــُؾُضْاٍَُ ًَٖٓ ــطٍ بًَٓسَض،غ ــُ: ًَٖٓ بطِواْ
 و زواتط. 252، ٍ 2006خؤؾٓاو،غًًَُاٌْ 

جشجٝع  إ، ت:َٗذ ايبؼش١ٜ / اذتٝا٠ يف ػشم نشدطت( بطِواُْ: زبًًى. أٍ.ويططاّ و أزطاض. تٌ. أٍ. ويططاّ، 2)
 .7-6ق 2001، َٓؼٛسات داس ٥اساغ، اسبٌٝ 3فتح ال، ط
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و بـاؽ   يُ نُوتبىوَ غُضووٍ زؤَيًَهٌ بـُضَِظ آلٓابىوضٍ بُزووض ُْبىو.يُبُض ُٓوٍَ ُّٓ قُ
و )ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض(   (1)وَى يُغُضضاوَناٌْ عىمساٌْ نؤتايٌ غُزٍَ ْؤظزََُٖسا ٖاتىوَ

بؤيـُ   (2)طُضِيسٍَ ؾُضَْػًـ نُ يُ َُٖإ َاوَ بُويَسا ٖاتىوَ َُُٓ زووثات زَناتُوَ.
وَى ْاوَْسيَو وابىو بؤ نؤنطزُْوٍَ بُضوبىوَُ نؿتىناَيًًُناٌْ ْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ. 

تًَبًين ُٓوٍَ نطزووَ نُ دظؤضبٍُ (  3)ظُضٌَْ( يُْاوَضِاغيت غُزٍَ سُظسََسا ُٓوَتا )تا
تىتٔ و َاظووٍ خؤيـإ زًََٖٓٓـُ ٓـُوٍَ     ]َُبُغيت نىضزغتاُْ[تٌ ٓاؾىوض آلخَُيهٌ وو

بًَطىَإ ُّٓ نؤنطزُْوَيُف بُؾًَو بىو يُ ثطِؤغٍُ ُْٖاضزٌْ ُّٓ بُضوبىوَاُْ بؤ  (4)د.
 (5)وَى ثًَؿرت يُ طىظاضؾُناٌْ )ًْجؤض ( بؤَإ بُزياضنـُوت. زَظُضو ووآلتاٌْ زَوضوبُض 

يُثاٍَ َُُٓف ٓاًََسٍ نُوتبىوَ غُض ضِيَطايُنٌ باظضطاٌْ نُ دىططا  ْاغًَهٌ عًَطاقـٌ  
يُْاوَضِاغيت غُزٍَ  (6)ْاوٍ زٌََْ :دُٓو ثًَطُ قؤقعٍَ ًَْىإ ضَِواْسظ و دعيطٍَ بؤتإد.

اشٍَ بُّ ضِيَطايُ زاوَ و خؤؾٌ يُ )سُيُب(ـُوَ سُظسََُٖسا )تاظُضٌَْ(ٍ ؾُضَْػٌ ٓاَ
  (7)بؤ تُوضيَع ثًًَسا تًَجُضِيىَ.

بًَطىَإ بايُخٌ قُآلٍ ٓاًََسٍ يـُضِووٍ غـُضباظيًُوَ اليـًَُْهٌ ظيـاتط بُضضـاو و      
ططْط بىو بؤيُ غُضجنٌ ًََصووْىوؽ و طُضِيسَناٌْ ظؤضتط ضِانًَؿاوَ و ظؤضبُيإ بُغُخيت 

ُٓوَتا )ياغني عىَـُضٍ(   ;َُٖيساوَ و غتايؿٌ ؾىيَُٓنُيإ نطزووَ و قاميٌ قُآلنُياْسا 
                                                           

َٛؿٌ ٚالٜـيت   ;3206،ق1310،َٗشإ َطبع٘ طٞ،اطتاْبٍٛ 4( سلع ايذٜٔ طاَٞ ،قاَٛغ االعالّ ،د1)
ٖـ، عضتًٛ ؿفٛت بو َعشفت١ًٝ تشتٝـب ٚ دسدصتـٞ دفعـ١ اٍٚ سم ، َٛؿـٌ َطبعـ١       1325طايٓا١َ سزلٝظٝذس 

  . 196، ق طٓذٙ طبع  اٚيُٓؼذس
  .259بطِواُْ: غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض، ٍ( 2)
ــُض ظاًْــاضٍ غُضضــاوَ   ( 3) ــسٍَ دــاض ثــُْا ببُيٓــُ ب ــُوٍَ باغــُنُ ْاضــاضئ ُْٖ ــاتط ضِووْهطزْ يــُثًَٓاو ظي

 وطُؾتٓاَُناٌْ غُزَناٌْ ثًَؿرت.

 .117( ايعشام يف ايكشٕ ايظابع عؼش... ، ق4)

 ض يُغُزٍَ ْؤظزَُّٖ ( يُّ يىيَصيُٓوَيُزا .بطُضِيَىَ بؤبابُتٌ )ٓاًََسٍ بُ( 5)

،بػـذاد )د.ت(   2( د.ابشاِٖٝ ػشٜف ،املٛقع ادتػشايف يًعشام ٚأ شٙ يف تأسخيـ٘ ايعـاّ ذتـ٢ ايفـتح االطـالَٞ،د     6)
 .113،ق

 .119( ايعشام يف أيكشٕ ايظابع عؼش...  ، ق7)
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نُ ًََصووْىوغًَهٌ ؾاضٍ َىغٌ بىو يُغُضَتاٍ غُزٍَ ْؤظزََُٖسا ؾاضٍ ٓاًََسٍ بـُ  
نُ وقـاميٌ ؾـىضَنٍُ   آلتٌ نىضزإد زازٌََْ وٓاَاشَ بُ بُضظٍ وغُخيت قُآلدبٓهٍُ وو

ُ (1).زَنات و زََيٌَ دبُ بُضظيًُنٍُ زَطاتُ ٓامسإد تٓاغـًَهٌ ًٓتـاَيٌ   آلٖـُضوَٖا ضِؤشٖ
( ظؤض ظاْػتًاُْ تط يَُُضِ بايُخٌ غـُضباظٍ  1835-1762بُْاوٍ )دؤظييب ناَباًًٌْ 

ٍ ٓاًََسيسا زَزوٍَ وزَْىوغٌَ: دبُضُْس تؤثًَهٌ نٌَُ قُباضَ بطىوى نُ واثًَسَضٌَ آلقُ
    ٍ ٖـُض يُؾـهطيَهٌ    طىاغتُٓوَيإ بؤ ُٓوٍَ ُٓغتُّ بٌَ، زَتـىاٌَْ خـؤٍ بجـاضيَعٍَ يـُزش

َُبُغيت بـاضاّ  [ٓاغًاوٍ بًَُٖع. ًَٖٓاٌْ ُّٓ تؤثاُْف بؤ ؾاضَنُ يُاليُٕ باضإ ثاؾا وَ
يُضِاغتًؿـسا ضِووزاوَ ًََصوويًـُنإ تاضِاززَيـُنٌ ظؤض      (2)بىود.]1768-1714ثاؾايُ 

      ُ ٍ آلزضوغيت ُّٓ بؤضىوُْيإ غُملاْسووَ، بـُدؤضيَو َرياْـٌ بازيٓـإ بـُٖؤٍ قـاميٌ قـ
و آلسٍ وغُخيت يُبُضاَبُض زوشَٓسا تىاًْىياُْ ضُْسئ داض خؤضِاططيٌ يُبُضزَّ ؾـا ٓاًََ

تٓاغُ ًَْىبطاوَ ٓاطـازاضٍ ُْٖـسٍَ   آلزياضَ ُّٓ ضِؤشُٖ(  3)وًَٖطؾُناٌْ زوشَٓاًْاْسا بهُٕ.
ضِووزاوٍ يُّ دؤضَ بىوَ بؤيُ زََيٌَ: دسُؾت وَظيط وثاؾاياٌْ تطٍ زَوضوبُض ضُْس داضيَو 

تًًُنٌ آلؾاياٌْ باغُ ٖاوو (4)ّ بٌَ ٖىزَ بىوَد.آلزَغيت بُغُض زابططٕ، بُ ُٖوَيًاْساوَ
تًًُنٌ تطٍ ًٓتاَيٌ نُْاوٍ )زؤًَٓهؤ الْعا( يـُ، يُيازاؾـتُناًْسا بؤضـىوًَْهٌ    آلٖاوو

ٍ ٓاًََسٍ وخـؤضِاططيٌ يُبُضاَبـُض ًَٖـطف    آليُباضٍَ قاميٌ قُ 1769ٖاوؾًَىَ يُغاَيٌ 
زَبٌَ ٖـُض َُٓـُف واٍ يُطُضِيـسَ     (5)ضِوو.تساضاٌْ عىمساٌْ زَخاتُ آلوثًالُْناٌْ زَغُ

                                                           

 .92( غا١ٜ املشاّ، ق1)

طؤظـاضٍ نـؤضٍِ ظاًْـاضٍ    ت االٜطـايٝني، ت: د.ٜٛطـف ذـ،، )   ( َرلٜال غايٝيت ، ايذلاث ايهشدٟ يف َؤيفـا 2)
 .282-281،ق1981( 8، َخ)زَغتٍُ نىضز( -عريام

اْـٛس املـاٜٞ، ّ .    ;108غشا٥ـب اال ـش، ق   ٖـُضوَٖا:  94ٜاطني ايعُشٟ، صبـذ٠ اال ـاس،ق   بؤ منىوُْ بطِواُْ:( 3)
 .140-139غ،ق

 .281( َرلٜال غايٝيت ، ّ . غ ،ق4)
ملٛؿــٌ يف ايكــشٕ ايثــأَ عؼــش ذظــب َــزنشات دَٚٓٝهــٛ الْــضا، ت: ايكــع سٚفا٥ٝــٌ ( دَٚٓٝهــٛ الْــضا، ا5)

 .62،ق1953، املٛؿٌ 2بٝذاٚد،ط
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      ُ ٍ ٓاًََـسٍ بـُ دنًًًـٌ    آلوؾىيَُٓواضْاغٌ ًٓٓطًًـعٍ )ٖٓـطٍ اليـاضز( نطزبـٌَ نـُ قـ
  (1)نىضزغتإد يُقَُيُّ بسات.

يُنؤتايًُناٌْ غُزٍَ ْؤظزَ وغُضَتاٍ غُزٍَ بًػتًَُـ طُضِيـسَ وطُؾـتًاضَنإ   
ــسٍ وططْطــٌآلٓاَاشَيــإ بُغــُخيت وقــاميٌ قــُ ّ آلؾــىيَُٓنٍُ نــطزووَ، بــُ ٍ ٓاًََ

يُطىظاضؾُناًْإ ظياتط واُٖغت زَنٍُ نُ ُٓوإ َُبُغتًإ غُضزََاٌْ ضِابطزووَ ْـُى  
ٓــُو ناتــٍُ ٓــُوإ تًًَــسإ. َُٓــُف ٓــُوَ زَطُيــٌَُْ نُٓاًََــسٍ يــُضِووٍ غًاغــٌ  
وغُضباظيًُوَ زواٍ ضِووخاٌْ َريْؿًين بازيٓإ بايُخٌ داضاٌْ َُْاوَ.ُٓوَتا )ًَٖٓـطٍ  

زا ٖاتؤتـُ ٓاًََـسٍ زواٍ ٓـُوٍَ ٓاَـاشَ بـُوَ      1895ٓسَض( ٍ ؾُضَْػٌ نُ يُغاَيٌ بًَ
َــُتط بــُضظ َُٖيهــُوتىوَ، 400-300زَنــات نُؾــاضَنُ يُغــُض ثــاْهًَهٌ ْعيهــٍُ 

ــاميٌ قُ ــت: دًٓــسٍ ؾــاض نــُ يُضــاو باضوزؤخــُ خطاثُنــٍُ   آليُوَغــؿٌ ق نــُزا زََيًَ
بُزيىاضيَهٌ ثتُو زَوضَ زضاوَ.تـًُْا   يُنٌ بُبايُر بىوَ...ثاْهُنُآلًَٓػتايسا،ثًَؿإ قُ

ضِيَطاٍ بؤ زَضـٌَ...ٖاتين زوشَـٔ بـؤ طـطتين ؾـاض ظؤض زشواض بـىوَ.        (2)يُغٌَ زَضواظَ
ٓاغا بُزَضطايُنٌ ثتُوٍ ٓاغـين شَْـط ططتـىو، ضـُْس ثاغـُواًَْهٌ      -زَضطايُنٌ تام

 (3)نًَؤٍ، زَضواظٍَ ؾاض ثًَو زيَٓٔد.
ٌ غُزٍَ بًػتَُسا نُباغٌ ٓاًََـسٍ زَنـُٕ   ُٖضزوو بطا )ويَططاّ( يـ يُغُضَتاناْ

 ُ يـُنٌ  آلزََئًَ: دؾاضؤضهُيُنُ يُغُض باًَْهٌ تًُْاٍ طُوضَ َُٖيهُوتىوَ،... زَبـٌَ ق
قايِ بىوبًَت نًََُصووَنـٍُ زَطُِضيَتـُوَ بـؤ ِضؤشاْـٌ ٓاؾـىضيُنإ... ٓـُو ؾـىوضاٍُْ        

طٍ ْـاوٍَ دطـُ   نُغطوؾت ثًًَساوَ ًَُٖؿُ بؤ ثاضاغتين بُؽ بىوٕ، ًٖت ٖؤيُنٌ بُضط
 (4)يُثاضيَعطاضٍ نطزٌْ ُٖضزوو زَضواظَنٍُد.

                                                           

،داس ايـشاصٟ يًطباعـ١   1( جًًٝٞ جًٌٝ ٚآخشٕٚ، اذتشن١ ايهشدٜـ١ يف ايعــش اذتـذٜث، ت: د.عبـذٟ ذـاجٞ،ط     1)
 .13،ق1992ٚايٓؼش،برلٚت 

زَضواظَ وُْٖـسيَهٌ تـط باغـٌ زوو زَضواظَ زَنـُٕ وَى      ( دًَطٍُ غُضجنُ ُْٖسٍَ غُضضاوَ ٓاَـاشَ بُغـٌَ  2)
 ٍ ٓاًََسٍ زوو زَضواظٍَ ُٖبىو وَى ًَٓػتاف ُٖض وايُ.آلّ يُضِاغتًسا قُآلزواتطيـ زَبًٓني ، بُ

 .252( غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض، 3ٍ)
 .266( َٗذ ايبؼش١ٜ...،ق4)
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ثًَـ ُٓوٍَ ُّٓ بابُتُ تُواو بهُئ، خاَيًَو ُٖيُ زَبٌَ باغٌ بهُئ نُتايبُتـُ بـُ   
ٓاووُٖواٍ ٓاًََسٍ وظؤضبٍُ ُٓو غُضضاواٍُْ ثؿتُإ ثٌَ بُغتىوٕ ٓاَاشٍَ ثٌَ زَنُٕ، 

، نُ وازَنات زاًْؿـتىإ يُظؤضبـٍُ   ُٓويـ بُضظٍ ثًٍُ طُضَاٍ ؾاضَنُيُ يُٖاويٓاْسا
ناتُناٌْ ٓـُّ وَضظَزا ثـُْا ببُْـُ بـُض ؾـىيَُٓ بـُضظ وثـطِ يُغـابات وِضَظ وباخـُناٌْ          
 (1)زَوضوبُضٍ ٓاًََسٍ، نُزياضَ ؾىيَين سُواُْوٍَ ؾًَٓهًإ بؤ خَُيهُنُ زابـني زَنـطز.  

َـُ وْازضوغـتُ،   ُٓوَتا )ضيت( يُّ باضَيُوَ زََيٌَ: دٓاًََسٍ يُٖاويٓاْـسا ُٖوانـٍُ طُض  
بؤيُ ُٓضٔ بؤ ُٓو ٖاويُٓ ُٖواضاٍُْ نُ ْعيهٍُ زوو غُعات وًْىيَـو يُؾـاضَوَ زووضَ   
وُٓنُوُْ غُض ُٓو بُضظايًاٍُْ بُزضيَصايٌ ٖاوئ بُؾطيإ ثًَىَيُ. َري يُّ نىيَػـتاْاُْزا  

   (2)خاْىوٍ خؤٍ ُٖيُ، نُخَُيهٌ تطيـ غاباتٌ تًا َُٖئُزَٕد.
  
 ٌ و زاًْؿتىإ:اضوزؤخٌ ٓاوَزاْب -ب

بُض يُوٍَ باغٌ ٓاوَزاٌْ ٓاًََسٍ بهُئ زَبٌَ ُٓوَ بعاْني نُ ٓـُّ ؾـاضَ زَضؾـُتٌ    
ؾطاواْبىوٌْ غٓىوضزاضَ بُسىنٌُ ُٓوٍَ ضِووبُضو ثاْتايٌ ُّٓ ؾاخٍُ ؾـاضَنٍُ يُغـُض   
بًٓاز ْطاوَ زياضٍ نطاو ودًَطريَ.غُضَضِاٍ َُُٓف زَتـىاْني بًَـًنَي يـَُاوٍَ غـُضزٌََ     

بازيٓاْسا ـ بُتايبُتٌ يُغُزٍَ ُٖشزَّ وزواتط ـ يُضِووٍ ٓاوَزاٌْ و شَـاضٍَ     َريْؿًين
زاًْؿتىاُْوَ ٓاًََسٍ بُ يُنًَو يُو ََُيبُْساُْ ُٓشَاض زَنطا نُبُثًَىَضٍ ُٓو غُضزََُ 
زَتىاْطا ْاوٍ )ؾاض( يإ يٌَ بٓطيَـت يُنىضزغـتاْسا.ُٖض بؤيـُ ًََصووْىوغـًَهٌ عرياقـٌ      

ُ  –ا يُْاٍَُ زنـــتؤضانُيس  يـُتٌ عـريام زَنـات يُغـُضزٌََ     آلنُباغـٌ شيـاٌْ نؤَ
يًَُْى ؾـاضَناٌْ نىضزغـتاٌْ عرياقـٌ ًَٓػـتا تـًُْا       -(1831ـ1749ََُايًهُناْسا)

)ٓاًََسٍ وُٖويًَط ونُضنىى وغًًَُاٌْ و ظاخؤ وبُزضَ وخاُْقني وَُْـسَيٌ وٓـانطٍَ( بـُ    
تًسا طىظاضؾـُناٌْ )ضيـت( ٍ   يُضِاغـ  (3)ؾايػتٍُ ُٓوَ زازٌََْ نُثًًَإ بطىتطيَت )ؾاض(.

                                                           

ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض،    ;3206،ص4، ز طاَٞ، ّ . غسلع ايذٜٔ  ;92ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق بطِواُْ:( 1)
 . 252ؽ . خ ، ٍ

 .170-169طُؾيت ضيت...، ٍ (2)

،اطشٚذ١ دنتٛساٙ، 1831-1749( عُاد عبذايظالّ سؤٚٚف، اذتٝا٠ االجتُاع١ٝ يف ايعشام ابإ عٗذ املُايٝو 3)
 .33،ق1976ن١ًٝ االداب جاَع١ ايكاٖش٠ 
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زا غُباضَت بُ زاًْؿتىاٌْ ٓاًََسٍ بَُيطٍُ ُٓوَ بُزَغـتُوَ  1820غاَيٌ بُضيتاًْـ يُ
( 200( ٖــُظاض َــاَيٌ َىغًــَُإ و)1000زَزَٕ، ٓـُوَتا زََيــٌَ ٓاًََــسٍ: دْعيهـٍُ )  

( ثُجنا َاَيُ نطيػتًإ و،ُْٖـسٍَ خاْـُوازٍَ )يـاقىبٌ( و    50زووغُز َاَيٌ دىويُنُو )
( نــُؽ زابٓــًَني ٓــُوا بؤَــإ 6-5ُٓطــُض ٖــُض َاَيًَــو بــُ) (1)ُضَــٌُْ( تًَسايــُد.)ٓ

( ُٖظاض غُض زاًْؿـتىاٌْ يـُخؤ زَطـطت.    7زَضزَنُوٍَ نُ ُٓو ناتُ ؾاضَنُ ظياتط يُ )
( ُٖظاض ونـُضنىنًـ ْعيهـٍُ   5يُناتًَهسا ُٖض يُو َاوَيُزا ؾاضٍ غًًَُاٌْ ْعيهٍُ )

ُٓوَ زَطُيٌَُْ نُٓاًََـسٍ ٓـُو ناتـُ ؾـاضيَهٌ      َُُٓف(2)( ُٖظاض نُغٌ تًَسابىو.10)
 ٓاوَزإ بىوَ.

بُ طؿيت يُ بًَذطُ يُ ٓاًََسٍ نُ ََُيبُْسٍ زَظُضٍ بازيٓإ بىو زياضَ زَظُضَنُف 
ضِووٍ زاًْؿتىاُْوَ قُضَبايؼ و ٓاوَزإ بىوَ . ُٓوَتا يُغُزٍَ سُظسََُٖسا )تاظُضٌَْ(ٍ 

ٍ َريٍ بازيٓإ زََيٌَ : دزَتىاٌَْ ُٖؾت تـا  طُضِيسٍَ ؾُضَْػٌ يُ باضٍَ تىاْاٍ غُضباظ
زَ ُٖظاض غُضباظ نؤبهاتُوَ ، وًََٖعيَو يُ ثًازَ نُ ظياتط بٌَ يُوٍَ الٍ ُٖضبُطًَهٌ تط 

زيـاضَ يـًُْىٍَ يُنـٌَُ     (3)ُٖيُ ، َُُٓف يُبُض قُضَبايػٌ ْاوضُنٍُ بُزاًْؿتىإد.
ض( ّ طُضِيسٍَ ًٓٓطًًـعٍ  غُزٍَ ْؤظزًََُٖـ ُّٓ زَظُضَ ُٖض وابىوَ ، ضىْهُ )ؾطايعَ

يُ طُؾتٓاَُنُيسا بُثًٌَ طىتٍُ )زنتؤض ضِؤؽ( ـ نُ ُٓويـ ثؿيت بُطىظاضؾٌ خـَُيهٌ   
زَظُضَنُ بُغـتىوَ ـ زََيـٌَ بازيٓـإ ْعيهـٍُ زواظزَٖـُظاض طىْـسٍ تًَسايـُ وَ يُٖـُض          

 (4)غُض زاًْؿتىإ ُٖٕ. 300ـ200طىْسيَهًؿسا 
ٍ شَاضَوَ ظؤضبىوٕ يَُُٖإ ناتسا يـُضِووٍ  زاًْؿتىاٌْ بازيٓإ نُبُّ ؾًَىَيُ يُضِوو

ضَِطُظ و ٓايًٓؿُوَ َُُٖدؤض بىوٕ. ضىْهُ يُثاٍَ نىضزَ َىغًَُاُْنإ نىضزٍ ًَٓعيسٍ و 

                                                           

 .167طُؾيت ضيت...، ثُضاويَعٍ ٍ (1)
 .35ُاد عبذايظالّ، ّ . غ ، ق( ع2)

 .118ايعشام يف أيكشٕ ايظابع عؼش... ،ق( 3)

، 1964،َطبع١ املعاسف،بػذاد 1،ت:ذعفش ارتٝاط،ط1834( جُٝع بًٝٞ فشٜضس، سذ١ً فشٜضس اىل ايعشام يف 4)
وَزاٌْ بًَطىَإ ُّٓ شَاضَيُ ُٖضََُِنًًُو ظيَسَضِؤيٌ ظؤضٍ ثًَىَ زياضَ، يُطٍَُ َُُٓؾـسا بَُيطـٍُ ٓـا   . 13ق

 زَظُضَنُ بُ زَغتُوَ زَزات.
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.وَُّٓ ؾطَ ضَِطُظٍ و ٓايًين (1)دىيُنُ و نطيػتًإ و ُٖضوَٖا ُٓضًَُْؿٌ يُ خؤزَططت
َى يُ طىظاضؾُ ضابطزوَنٍُ يُ تاضِاززَيُنٌ ظؤض يُخىزٍ ؾاضٍ ٓاًََسيـ ضَِْطٌ زابؤوَ و

ــُآلّ وَى ٖــُض يُوطىظاضؾــُ   ــُزياض زَنــُويَت. ب ــسٍ ب )ضِيــت( يَُُضِزاًْؿــتىاٌْ ٓاًََ
زَضزَنُوٍَ دىويُنُنإ ضِيَصَيُنٌ زياضٍ زاًْؿتىاٌْ ٓاًََسيإ ثًَو زًََٖٓا يُوَاوَ يُ 

ىْـس و  ًَْىبطاوَزا نُْعيهٍُ ثًَٓر يُنٌ نؤٍ زاًْؿتىاٌْ ؾاضَنُ زَ بىو . زيـاضَ يـُ ط  
زيَٗاتُناٌْ زَظُضَنُف بـُ طؿـيت شَـاضٍَ دىيُنـُنإ نـُّ ْـُبىو. ؾـاياٌْ باغـُ         
دىويُنُناْـ بُنىضزٍ ٓاخاوتًٓإ زَنطز ُٓطُضضـٌ ُْٖـسٍَ ووؾـٍُ )عًـربٍ( ؾـًإ      

  (2)بُناضزًََٖٓا.
زواٍ ضِووخاٌْ َريْؿًين بازيٓإ وبُتايبُتٌ يـًُْىٍَ زووََـٌ غـُزٍَ ْؤظزَٖـُّ     

َُْايُوَ وبَُيهى يُزوانُوتًٓـ زابىو.ٖؤنـاضٍ ٓـُّ زوانُوتٓـُف     باضوزؤر بُّ ؾًَىَيُ
زَطُضِيَتُوَ بؤ زَظطاناٌْ زَويُتٌ عىمساٌْ نُ يـُزواٍ ضِووخـاٌْ َريْؿـًين بازيٓـإ     
يُزَظُضَنـــُزا زاَـــُظضإ، ٓـــُّ زَظطاياْـــٍُ طُْـــسََيٌ نـــاضطًَطٍِ و غـــتَُهاضٍ 

ل ايسًَىدٌ( نُ يُنؤتايًُناٌْ وْاغُقاَطرييًإ يُطٍَُ خؤيإ بؤ زَظُضَنُ ًَٖٓا.)قسي
غُضزٌََ عىمساٌْ خـؤٍ ؾُضَاْبـُض بـىو يـُّ ْاوضـاُْ ظؤض بـُدىاٌْ ٓـُّ باضوزؤخـُ         

تٍُ زَنُويَتُ زَغـيت بًاًًْـُوَ ضـاوَضِيٌَ ٓـُوٍَ     آليًَهسَزاتُوَ ناتٌَ زََيٌَ: دُّٓ وو
ٌْ يًَٓـانطٍَ نـاض بـؤ ثُضَغـُْسٕ وٓاوَزاْهطزْــُوَ بهـات، بـَُيهى يـُثًَٓاو بــًَُٖعنطز       

تٌ خــؤٍ، بُؾــًَىَيُنٌ غــتَُهاضاُْ ســىنٌُ زَنــات وتىوؾــٌ ناويهــاضٍ  آلزَغــُ
بًَطىَإ ُّٓ ٖؤناضَف ناضيطُضٍ يُ نَُبىوْـُوٍَ شَـاضٍَ زاًْؿـتىاٌْ    ( 3)زَناتد.

 ٓاًََسٍ و ُٖضوَٖا زابُظيين ٓاغيت ٓاوَزاٌْ ؾاضَنُ بُزياض نُوت.
بطايإ )ويططاّ( يـُباضٍَ   يُُٓجناٌَ َُُٓزا زَبًٓني يُغُضَتاناٌْ غُزٍَ بًػتَُسا

ٓاًََسيًُوَ زََئًَ: دُّٓ ؾاضؤضهُيُ ًَٓػتا تًُْا نؤََُيًَو خاْىوٍ خطاثُ وقُباضَنـٍُ  

                                                           

 .13،ق ّ . غ( جًًٝٞ جًٌٝ ، 1)
،َشاجعـ١ ٚتكـذِٜ: د.عبـذايفتا     2ؿذٜل ايذًَٛجٞ،اَاس٠ بٗذٜٓإ ايهشد١ٜ أٚ اَاس٠ ايعُادٜـ١، ط  بطِواُْ :( 2)

 .137ـ 136، ق1999عًٞ حي٢ٝ، اسبٌٝ 

 .79-67ُٖضوَٖا  79، ص ( ّ . 3ٕ)
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ــُد.   ــاتط ًًْ ــُوضَ ظي ــسيَهٌ ط ــُباضٍَ طىْ ـــ  (1)يُق ــسَض( ي ــطٍ بًَٓ ــُناٌْ  )ًَٖٓ طىت
طز ُٖض واثًؿإ زَزات، ْاوبطاو ناتٌَ غُضزاٌْ ٓاًََسٍ نـ  1895نُزَطُضِيَتُوَ بؤغاَيٌ 

زَْىوغٌَ: دؾاض، دطُ يُططزيَهٌ ططهٍُ ويَطإ نُزاًْؿتىاُْ نًؤَيـُناٌْ بُزبُختاْـُ   
زَشئ، ؾتًَهٌ زيهُ ًًُْد. زواتطيـ يُبُضاَبُض ٓـُّ ويَطاًًْـٍُ بُضضـاوٍ زَنـُويَت     
خؤٍ ثٌَ ضِاْاطرييَت و زََيًَت : دُٓطـُض ؾـاضيإ بُٖـُظاضإ تـؤثًـ بؤضزووَـإ نطزبـا       

ًَٓػتاٍ خطاخ ُْزَبىو، داضبُداض ضاوَإ بُ نؤَيًتًَـو زَنـُوٍَ   ًَٖؿتا وَى باضوزؤخٌ 
ى 1310بَُُٖإ ؾًَىَ غاَيٓاٍَُ َىغًٌَ غـاَيٌ   (2)نُ ثُْاطٍُ خًَعاُْ ُٖشاضَنأْد.

ظ(  ٓاَاشَ بُنُالوَ و ويَطاْـٍُ ظؤض زَنـات يـًَُْى ٓاًََسيـسا وزََيًَـت      1892-1893)
( َاَيٌ يُخؤ 5000َْسَ ٓاوَزإ بىو نُ )َُٓاُْ ثامشاوٍَ ُٓو غُضزََُٕ ناتٌَ ؾاض ُٓو

( خـاْىو ٓاوَزاْـُ وٓـُواٌْ تـطيـ ويَطاْـُٕ، تُْاْـُت       160ّ ًَٓػتا تًُْا )آلزَططت.بُ
ُٖضوَٖا يُ غاَيٓاٍَُ غاَيٌ  (3)باضَطاٍ سهىَُتًـ اليُنٌ نُالوَيُواليُنٌ ٓاوَزاُْ.

وَزاٌْ ظ( يـ باغـٌ ٓـُو ؾـىيَُٓواضاُْ نـطاوَ نُبَُيطـٍُ ٓـا      1895-1894ى)1312
ــُ ــسئ. ب ــُنإ بُْعيهــٍُ ) آلثًَؿــىوٍ ٓاًََ ( خــاْىو 200ّ شَــاضٍَ خــاْىوَ ٓاوَزاْ

( نُغًـ زابًٓنَي ُٓوا نؤٍ 10وَُٓطُض شَاضٍَ ُْٓساَاٌْ ُٖض َاَيًَو بُ)(4)قُبًًََٓطاوَ.
( غُض تًَجُضِ ْانـات، يُناتًَهـسا يُٖـَُإ ٓـُو     2000طؿيت زاًْؿتىاٌْ ٓاًََسٍ يُ )

( نُؽ 5000)قاَىؽ االعالّ( زا شَاضٍَ زاًْؿتىاٌْ ُّٓ ؾاضَ بُ )َاوَيُزا يُنتًَيب 
( 10ّ زياضَ ُّٓ شَاضَيٍُ زوايٌ ظؤض ووضز ًًُْ، ضىْهُ ْعيهـٍُ ) آلبُ(5)يُقَُيُّ زضاوَ.

                                                           

 .266( َٗذ ايبؼش١ٜ...،ق1)

 .254-253ُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...، ٍ( غ2)

ٖـ،َهتٛبٞ ٚالٜب طعادتًٛ ذظٔ تٛفٝـل افٓـذٟ َعشفتًٝـ١ تشتٝـب اٚيُٓؼـذس ،      1310( طايٓا٤١َ َٛؿٌ 3)
ؾاياٌْ باغُ )ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض( يــ خطاثـٌ بـاضٍ تـُالضٍ سهىَـُت زووثـات زَناتُوَ.بطِواْـُ:          . 175ق

 .253غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...،ٍ
ٖـ، َهتٛبٞ ٚالٜب طعادتًٛ ؿادم افٓـذٟ َعشفتًٝـ٘ تشتٝـب اٚيُٓؼـذس،     1312يٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ ( طا4)

 . 276َٛؿٌ ٚالٜيت َطبع٘ طٓذٙ باؿًُؼذس، ق

.ٖــُضوَٖا بطِواْــُ: ؾُيػــٍُ زَبــاؽ )وَضطًَطِإ(،نىضزغــتإ 3206،ص4، ز ّ . غ ( سلـع ايــذٜٔ طــاَٞ، 5)
 . 110، 2004ٍ، ُٖويًَط 1ظطاٍ ٓاضاؽ ، ضونطاوَناٌْ زَآليُضاثهطاوَ عىمساًًًُْناْسا، ب
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غــاٍَ زواتــطيـ ًَٖؿــتا زاًْؿــتىاٌْ ٓاًََــسٍ ُْطُيؿــتىوُْتُ ٓــُّ شَاضَيــُ، ٓــُوَتا 
-400شَـاضٍَ خاْىوَنـإ بـُ )    ظ(1908-1907ى )1325غاَيٓاٍَُ َىغًٌَ غاَيٌ 

  (1)( نُؽ زازٌََْ.4606( خاْىو وَ نؤٍ طؿيت زاًْؿتىإ بُ )500
غُباضَت بُ ضَِطُظَناٌْ زاًْؿتىإ يُ ٓاًََسٍ دًاواظيًـُنٌ بُضضـاو زَبًٓـطٍَ يـُ     

ـ   1896ى )1314ًَْىإ ُّٓ غاَيٓاٍَُ زوايٌ ونتًَيب )قاَىؽ االعالّ( نُ يُ غـاَيٌ  
( غُضَنٍُ زاًْؿتىإ نىضزٍ 5000. ٍَُُٓ زوايٌ زََيٌَ ًْىٍَ )ظ( زا زَضضىوَ 1897

ــُ )  ــُ ي ــطيـ بطيتًً ــساٌْ.600( دىيُنــُ و )1900َىغًــَُأْ و ًْىَنــٍُ ت  (2)( نً
ًَهسا يُغاَيٓاٍَُ ًَْىبطاوزا ـ نُ ْعيهٍُ زَغـاٍَ زواتـط زَضضـىوَ ـ ِضيَصَنـُ بـُّ         يُنات

يُبـُض   (3)( دىيُنـُ. 87ٌْ و )( نطيػـتًاٌْ نًـسا  656( َىغًَُإ و )3863ؾًَىَيُ: )
ُٓوٍَ يُّ َاوَيُزا ٓاَاشٍَ تطَإ يُبُض زَغتسا ًًُْ بؤيُ ْاظاْطٍَ تـاض ٓاغـتًَو ٓـُّ    

 ُ ّ ُٓطـُض ضِاغـت بـٌَ زَتـىاْني بًَـًنَي ـ يـَُاوٍَ ٓـُّ         آلظاًْاضيًاُْ دًَطٍُ باوَضِٕ، بـ
ًْؿتىاٌْ ٓاًََـسٍ  (غاَيُزا ـ طؤضِاًَْهٌ طُوضَ وْاضىوٕ يُى يُضِيَصٍَ ضَِطُظَناٌْ زا 10)

ــصٍَ  % ظيــاز بىويٓــُ ،ويُبُضاَبُضيؿــسا 50ضِوويــساوَ، بــُدؤضيَو َىغًــَُاُْنإ بُضِيَ
( نُغًإ يٌَ َاوَ ،وَ ضِيَصٍَ نًساُْناًْـ يُضـاو خـؤٍ   87( دىيُنُ تًُْا )1900يُ)

 ُ % ظيـاتط بـىوَ   750ّ بـُ بـُضاوضز يُطـٍَُ ضيَـصٍَ دىيُنـُ ْعيهـٍُ       آلظؤض ُْطؤضِاوَ بـ
ٍ دىيُنُنإ بىوٕ يـُّ ؾـاضَزا. يُضِاغـتًسا     3\1ثًَؿرت نًساُْنإ ْعيهٍُ  ،يُناتًَهسا

ٓاَاضَنٍُ )قاَىؽ االعالّ( غُباضَت بُشَاضٍَ دىيُنُنإ يُ ٓاًََسيسا ُٓطـُض ظيَـسَ   
ّ زَبٌَ تاضِاززَيُى يُضِاغـتًًُوَ ْعيـو بـٌَ، ضـىْهُ )ًَٖٓـطٍ      آلضِؤيًؿٌ تًَسا نطابٌَ، بُ
يَتُ ؾاضَنُ تًَبًين ظؤضيـٌ شَـاضٍَ دىيُنـُنإ زَنـات     ز 1895بًَٓسَض( نُ يُغاَيٌ 

وزََيًَت: دغُضَوٍَ ؾاض دطُ يُ دىوإ نُ بُؾٌ ظؤضٍ زاًْؿتىإ ثًَـو زيَـٓٔ نُغـٌ    
ٍَ يُبُضضـٌ يـُّ ضـُْس غـاَيٍُ زواتـطزا شَاضَيـإ بـُّ        آلبُ( 4)زيهٍُ يًَٓاشٍد. ّ ْاظاْط

 ٖ ؤٍ ثًَهـُوَ شياًْـإ يُطـٍَُ    ؾًَىَيُ نُّ بؤتُوَ.ُٖضضؤًَْو بًَت زياضَ دىيُنُنإ بـُ
                                                           

 .196ٖـ ،ق 1325( َٛؿٌ ٚالٜيت طايٓا١َ سزلٝظٝذس 1)

 . 3206، ق4،د ؽ . خ ( سلع ايذٜٔ طاَٞ،2)
 .196ٖـ ، ق 1325( َٛؿٌ ٚالٜيت طايٓا١َ سزلٝظٝذس 3)

 .254( غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...، 4ٍ)
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 ُ ّ ٓـُّ ثُيىَْسيًـُ   آلنىضزَ َىغًَُاُْنإ ثُيىَْسٍ ظؤضيإ يُطَُيًاْسا ثُيسا نطزبىو دبـ
يُضِيٌَ ؾىونطزٌْ شُْ دىوَنإ بـُ َىغًـَُاْإ زضوغـت بـىوَد وَى )ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض(       

  (1)ٓاَاشٍَ ثٌَ زَنات.
َزاْـــٌ وشَــاضٍَ بــؤ ٓــُوٍَ يــًُْىٍَ زووََــٌ غــُزٍَ ْؤظزََــسا ٓاغـــيت ٓاو 

زاًْؿتىاٌْ ْاوضُناٌْ غُض بُٓاًََسٍ بعاْني زَبٌَ ضَِوؾٌ ناضطًَطٍِ ٓاًََسٍ بُزياض غُئ 
زواٍ ضِووخاٌْ َريْؿًين بازيٓإ ُّٓ ؾاضَ بـىوَ ثاؾـهؤٍ    ;نُ ُٓويـ بُّ ؾًَىَيُ بىو

نطايُ قُظايُى يُيًىاٍ ُٖناضٍ غُض بـُ   1849ُٓيايُتٌ َىغٌَ، زواٍ َُُٓف يُغاَيٌ 
تا  1883ٌْ آلطُضِايُوَ غُض َىغٌَ وزواتطيـ يُغا 1869ياليُتٌ وإ، ٓٓذا يُغاَيٌ و

يُّ َاوَيُزا  (2)ظ( غُض بُ يًىاٍ ُٖناضٍ بىو يُوياليُتٌ وإ.1893-1892ى )1310
ــو زَٖــات  ــُثًَٓر ْاسًــُ ثًَ ــس و)366) (3)ي ــُخؤ 23940( طىْ (غــُض زاًْؿــتىاٌْ ي

( 13680( تـىضنٌ عىمسـاٌْ، )  860زَبـىوٕ: ) ُٓواًْـ بُّ ؾًَىَيُ زابُف ( 4)زَططت.
( نطيػــتًاٌْ نًــساٌْ، 3000( نطيػــتًاٌْ ُْغــتىضٍ، )3000نــىضزٍ َىغًــَُإ، )

يـُّ بـُضواضٍَ زوايًؿـُوَ تانؤتـايٌ      (5)(نـىضزٍ ًَٓعيـسٍ.  1500( دىيُنُ، )1900)
 غُضزٌََ عىمساٌْ ََُيبُْسٍ قُظايُى بىو غُض بُ يًىاٍ ْاوَْـس يُوياليـُتٌ َىغًـَسا.   

ظ( قُظاٍ ٓاًََسٍ يُغٌَ ْاسًـُ   1895ـ1894ى ) 1312وَ بُثًٌَ غاَيٓاٍَُ غاَيٌ (6)
 ثًَو زَٖات نُ بطييت بىوٕ يُ ْاسًُناٌْ ٓاًََسٍ و زاوزيُ و بُضواضٍ باآل،  بُ ٖـَُىو 

                                                           

 .254( ه . ؽ ، 1ٍ)

، ١ٜ1 يف شتتًف ايعــٛس، حتكٝـل: محـذٟ عبذاجملٝـذ ايظـًفٞ ٚعبـذايهشِٜ فٓـذٟ، ط       ايعُاد( عباغ ايعضاٟٚ، 2)
 .18،ق1998َطبع١ ٚصاس٠ ايثكاف١، ١ٖٚيَٝش

، بـُضواضٍ شيَـط، ًَْـطوَ، ضِيَهـإ.     آلُّٓ ْاسًاُْ زَبٌَ َُٓاُْ بىوبٔ: ْاسًٍُ ٓاًََسٍ)ْاوَْس(، بُضواضٍ بـا ( 3)
 .18بطِواُْ: ه . ؽ ، ٍ

 . 3206،ص4،ز . غ ّ( مشؼ ايسئ غاٌَ، 4)

 .111( ؾُيػٍَُ زَباؽ، ؽ . خ، 5ٍ)

طايٓا٤َ٘ ٚالٜب  ;175ٖـ،ق1310طايٓا٤١َ َٛؿٌ  ُٖضوَٖا بطِواُْ: ;18( عباغ ايعضاٟٚ، ّ . غ ، ق6)
 .196ٖـ، ق 1325َٛؿٌ ٚالٜيت طايٓا١َ سزلٝظٝذس  ;276ٖـ،ق1312َٛؿٌ 



 

94 

( نطيػتًاٌْ 28( نطيػتًاٌْ ناغؤيًهٌ و )1007( َىغًَُإ و )12822قُظايُنُف )
  (1)زَططت. ( دىيُنٍُ يُخؤ221ثطؤتػتاْت و )

ُٖضغُباضَت بُ زاًْؿتىاٌْ ٓاًََسٍ و زَظُضٍ بازيٓإ بُطؿـيت زَبـٌَ ٓاَـاشَ بـُ     
َُٖيىيَػيت ْازؤغتاٍُْ ًََصووْىوغًَهٌ غُزٍَ ْؤظزَُّٖ بهـُئ نُدًَطـٍُ غـُضْر و    

( زا غشا٥ـب اال ـش  يُغُض ضِاوَغتاُْ . ُٓويـ )ياغني عىَُضٍ ( يُ بُتايبُتٌ يُنتًَيب )
ــ  ــًَهٌ تىْ ــُ ًَٖطؾ ــَُىو    ن ــُت ٖ ــيت وتُْاْ ــإ بُطؿ ــُضخَُيهٌ بازيٓ ــُ غ س زَنات

ضًاْؿًُٓناًْـ، وَ ضُْسئ ناضو ضَِؾتاضٍ ْابـُدًًَإ زَخاتـُ ثـاٍَ وضـُْسَٖا ثُْـسٍ      
ؾاياٌْ باغُ )قسيل  (2)زضوغتهطاو وٖؤْطاوٍَ طاَيتُداضٍِ بؤ ُّٓ َُبُغتُ  زَخاتُ ضِوو.

ــؤ خؤضَِث  ــُوَ ب ــُّ َُٖيىيَػــتٍُ طُضِاْسؤت ــسًَىدٌ( ٓ ًَؿــهطزٌْ )ياغــني عىَــُضٍ( اي
يُبٓاَاَيٍُ دُيًًًُناٌْ زَغُآلتساضٍ َىغٌَ نَُاوَيُى ثُيىَْسيإ يُطٍَُ َريْؿـًين  
بازيٓإ ٓاَيؤظ وزشواض بىو، زياضَ ْاوبطاو ُٖوَيٌ زاوَ يُ ضِيَطٍُ زشايُتٌ نطزٌْ زوشَٓاٌْ 

شيَـط غـايٍُ   دُيًًًُنإ ضِيَع وبُخؿًؿٌ َُٓاٍُْ زوايٌ بؤ خؤٍ زَغتُبُض بهات و يُ 
  (3)ُٓواْسا عُغًَتُوَ.

  
 اليـٌُْ ٓابـىوضٍ: -ز

ؾاضٍ ٓاًََسٍ بُْاوضُناٌْ زَوضوبُضيًُوَ يُضِووٍ ٓابىوضيؿُوَ بايُخٌ نُّ ْـُبىو،  
َُُٓف بُ ٖؤٍ بطِؾيت بُضوبىوٌَ نؿتىناَيٌ ضَِظ وباخُناٌْ وزَوَيَُُْسٍ بُغـاَاٌْ  

ــ    ــُ باظضطاًًْ ــُر وثُيىَْسيً ــُضوَٖا باي ــاْعايٌ وٖ ــإ  ن ــرت ٓاَاشََ ُناٌْ وَى ثًَؿ
ثًَهطز.بًَطىَإ ُّٓ ططْطٌ وبايُخُ ٓابىوضيًٍُ ٓاًََسٍ ظؤض بُٓاؾـهطا يُطُؾـتٓاَُ و   
ًَهـطاوَ و ٓاَـاشٍَ بـؤ نـطاوَ.          غُضضاوَ ًََصوويًـُناٌْ غـُزٍَ ْؤظزَٖـُّ ُٖغـيت ث

 ُٖضوَنى يًَطَ بُزوا يُضىاضضًَىٍَ ُّٓ بابُتاٍُْ خىاضَوَ زَرنُيُٓ ضِوو:
 
 

                                                           

 .276، 150ٖـ، ق1312( طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ 1)

 .98-97،غا١ٜ املشاّ، ق 108، 101ـ 100غشا٥ب اال ش ، ق :بطِواُْ ( 2)
 . 22ـ21(  اَاس٠ بٗذٜٓإ...، ق3)
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 وثًؿٍُ زاًْؿتىإ:ناض -1

غاَيٓاَُناٌْ َىغًٌَ عىمساٌْ ٓاَاشَ بـُوَ زَنـُٕ نـُ ظؤضبـٍُ خـَُيهٌ ٓاًََـسٍ       
خانُنُؾٌ بـُثًت  ( 1)وْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ بصيَىٍ شياًْإ يُغُض نؿتىناٍَ نطزٕ بىوَ.

َُُٓف يُظؤضٍ شَاضٍَ طىْسَنإ يُْاوضُناٌْ غُض بُٓاًََسٍ بُزياض  (2)وبُضَنُت بىو.
، ُٓوَتا ُٖض غاَيٓاَُنإ ٓاَاشَ بُوَ زَنـُٕ نـُ يـُخىزٍ ْاسًـٍُ ٓاًََـسٍ      زَنُويَت

( طىْـس  90-80( طىْس ُٖبىوَ ويُْاسًٍُ )زاوزيُ( ٍ غـُض بُقـُظاٍ ٓاًََـسيـ )   60)
ُ ( 3)( يإ ويَطإ بىوُْ وُٓواٌْ تطيـ ٓاوَزإ بىوُْ.6-5ُٖبىوُْ نُ) ّ زيـاضَ يُبـُض   آلبـ

خاوٍ غُخت بـىو بؤيـُ بُؾـًَهٌ خـانٌ ٓـُّ      ُٓوٍَ زَظُضَنُ بُطؿيت ْاوضُيُنٌ ؾا
زَظُضَ بُنُيو نؿتىناٍَ نطزٕ ُْزَٖات وَى غُضضاوَ عىمساًُْناٌْ نؤتـايٌ غـُزٍَ   

ًٓرت بُضتُغـهٌ ظَويًـُ نؿـتىناَيًًُنإ وايهطزبـىو      (4)ْؤظزَُّٖ ٓاَاشٍَ ثٌَ زَنُٕ.
ـ ظؤض ثُيـسا    نًًََطٍُ ضاْسٌْ زاُْويًٍََُ وَى طُمن ودـؤ ـ نُضِووبـُضٍ ؾطاواًْـإ زَوٍَ    

ُْبًَت وخَُيو ظياتط بايُر بُضَِظ وباؽ وضاْسٌْ زاضٍ بُبُض بسَٕ نُ يُقُزثاَيٌ ؾـاخُنإ  
 و ظَويًُ تُالٕ ويًَصَناًْـ ُٓجناّ زَزضيَت.

 ;ٓاَاشَ و ظاًْاضٍ ظؤضبٍُ غُضضاوَنإ ضِاغيت ُّٓ بؤضىوٍُْ غُضَوَ بُزياض زَخـُٕ 
دضُْسَٖا طىْسٍ ٓاوَزاٌْ ُٖيُ، وطـُوضَيٌ   ُٓوَتا )قُس اَني عىَُضٍ( زََيٌَ ٓاًََسٍ

ٖـُضوَٖا )ياغـني عىَـُضٍ( بطاؾـٌ     (5)و ؾطاواٌْ ضَِظو باخُناٌْ ْهىَيًًـإ يًَٓـانطٍَد.  
ٌَ: دزاضٍ ظؤضيـإ تًَسايـُ يُٖـَُىو          ٍَ ْاوضـٍُ غـُض بُٓاًََسيـسا زََيـ يُوَغؿٌ ُْٖـس

هٌ ٓاًََـسٍ  زياضَ يُنؤتايٌ غـُزٍَ ْـؤظزًََـ خـُيَ    (6)دؤضَناٌْ بُضوبىوّ وًَىَد.
زا زَضًَتُ 1895ظؤضبُيإ خاوٕ ضَِظو باؽ بىوٕ، يُبُض ُٓوٍَ )ًَٖٓطٍ بًَٓسَض( نُيُغاَيٌ 

                                                           

 . 276ٖـ، ق1312( طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ 1)

 .175ٖـ،ق1310( طايٓا٤١َ َٛؿٌ 2)

 .277ٖـ، ق1312طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ  ;175ٖـ،ق1310( طايٓا٤١َ َٛؿٌ 3)
 . 111ؾُيػٍَُ زَباؽ، ؽ ، خ، ٍ( 4)

 .67، ق1دٌَٓٗ االٚيٝا٤ ،  (5)
 .96( غا١ٜ املشاّ، ق6)
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ُّٓ ؾاضَ تًَبًين ُٓوَ زَنات نُ دباغُناٌْ ظؤض زَيطريٕد و زََيـٌَ: دخـَُيو، ؾـاضيإ    
 (1)بُغُض زَبُٕد.  ]نات[بُدٌَ ًَٖؿتىوَ ويُْاو باغإ

ُضٍ ٓاًََسٍ يَُاوٍَ غُزٍَ ْؤظزََُٖسا دؤضَٖـا  بُٖؤٍ ُّٓ ضَِظ وباغُ ظؤضَوَ زَظ
بُضوبىوّ وًَىٍَ بُضُّٖ زًََٖٓا يُواُْ)بطْر وطُمن ودؤ وطُمنُؾاٌَ وبازاّ وطىيَع ومسام 
وظَيتىٕ وُٖجنري وُْٖاض ُٖضٌََ وتىو وخـؤر وظَضزَيـىو وغـًَى وتـطٍَ وتـىوتٔ ويؤنـُ(       

 (3)ؽ االعـالّ( زا ٖـاتىوَ.  ونتـًَيب )قـاَى  (2)نُْاويإ يُُْٖسٍَ غـاَيٓاٍَُ عىمسـاٌْ   
ؾاياٌْ باغُ ُّٓ غُضضاوٍَ زوايٌ زََيٌَ ُّٓ بُضوبىوَاُْ ظؤض باؾـٔ وتـىوتٔ ويؤنـُف    

ُٖضوَٖا )ياغني عىَُضٍ(يـ بُضانٌ وبـؤٕ   (4)بُضِيَصَيُنٌ ظؤض يُوٍَ بُضُّٖ زًََٖٓطٍَ.
ُ خؤؾٌ ُٓو تىوتُٓزا َُٖيسَزات نـُ يُظؤضبـٍُ ْاوضـُناٌْ غـُض بُٓاًََـسٍ زًََٖٓطايـ      

دًَـطٍُ غُضجنُ دتىوتين ٓاًََسٍد ٖـُض بــُّ ْـاوٍَ تُْاْــُت يًَُٓطاًْـــ    (5)بُض.
يـُثاٍَ  ( 7)ٖـُْطـىيين ٓاًََــسيًـ بُٖـَُإ ؾًــَىَ.  (6)بـُْاوبـاْط و ْاغــطاو بـىو،

َُٖىو َُٓاُْ يُُْٖـسٍَ غـاَيٓاٍَُ عىمساًْـسا ٖـاتىوَ نـُ خـَُيهٌ ٓاًََـسٍ نطَـٌ         
و ثُضوَضزَ زَنـُٕ بـؤ بُضٖـًََُٗٓاٌْ نىتـاَيٌ ٓاوضيؿـِ ويـُو       ٓاوضيؿِ يُغُض زاضٍ تى

 (8)( ُٖظاض قطِوؾًإ زَغت زَنُويَت.10-5ُْ ْعيهٍُ )آلضِيًَُوَ غا
ناضاَُيٌ ويًَٗاتىويٌ خَُيهٌ ٓاًََسٍ وزَوضوبُضٍ يُبىاضٍ نؿتىناَيسا يُوَ بـُزياض  

نطزُْوٍَ ُْٖسٍَ زَنُوٍَ نُؾًَطٍ ُْٖسٍَ دؤضٍ ثًؿُغاظٍ خؤضانٌ ببىوٕ، وَى ووؾو 

                                                           

 .  3206، ص4،ز ّ . غ. ُٖضوَٖا بطِواُْ: مشؼ ايسئ غاٌَ، 252غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...، ٍ( 1)

 .276ٖـ،1312طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ  ;175ٖـ،ق1310( طايٓا٤١َ َٛؿٌ 2)

 .  3206،ق4د،  ( سلع ايذٜٔ طاَٞ، ّ . غ3)

 . 18عباغ ايعضاٟٚ، ّ . غ ، ق، ُٖضوَٖا بطِواُْ: 3206، ص4ّ . ٕ، ز (4)

 .94( غا١ٜ املشاّ، ق5)

، ػـشن١ ايتحـاس٠   2م،  اخل …يف ادتػشاف١ٝ ٚايتأسٜخ ٚاآل اس ٚخطط بػذاد( ٜعكٛب طشنٝع،َباذث عشاق١ٝ /6)
 .150،ق1948ٚايطباع١ احملذٚد٠، بػذاد 

 .107( عباغ ايعضاٟٚ، ّ . غ ، ق7)
 .277-276ٖـ، ق1312طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ واُْ: بؤ منىوُْ بطِ( 8)
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ٖـُضوَٖا  ( 1)دؤضٍ بُضوبىوٌَ وَى ُٖجنري وتطٍَ بـؤ ثاضاغـتين وٖـُْاضزٌْ بـؤ زَضَوَ.    
زضوغت نطزٌْ ُْٖسٍَ دؤضٍ ؾُضبُت وؾريٌَُُْْ وَى )ياغني عىَُضٍ( باغًإ زَنات 

 ( 2)و غُضغاٌَ خؤٍ بُضاَبُضيإ زَضزَبطِيَت.
ُثًؿٍُ تطَوَ خُضيو بىوٕ وَى ٖاونات يُطٍَُ َُٓاُْزا بُؾًَهٌ خَُيهٌ ٓاًََسٍ ب

ضِغنت وضٓني. ُٓوَتا )ًَٖٓطٍ بًَٓسَض( ٍ ؾُضَْػٌ ناتٌَ يُٓاًََسٍ بىو تًَبًين ُٓوٍَ نطز 
نُدًٓـ وناضٍ خَُيو ضِغنت وضًُٓٓد، باغٌ ٓـُوَف زَنـات نـُ يُنـُيًَين زَضطـاٍ      
 (3)َايًَو بًًٓىيُتٌ شْإ بُؾـًَىَيُنٌ غـُضَتايٌ دـؤضَ قىَاؾـًَو زضوغـت زَنـُٕ.      

بًَطىَإ نُغاًَْهًـ ُٖبىوٕ نُثًؿُيإ زضوغت نطزٌْ ضَِشوو بـىو يـُزاض بـؤ ٓـُوٍَ     
 بًؿطؤؾُٓ ْاوضُناٌْ زَوضوبُض وَى زواتط باغٌ زَنُئ.

َُغُيُيُنٌ بَُيطُُْويػتُ نُثًؿٍُ بُؾًَهٌ تطٍ زاًْؿتىاٌْ ٓاًََسٍ باظضطاٌْ و 
اَـاشَ بُٖـُبىوٌْ باظضطاْـإ    نطِئ وؾطؤؾنت بىوبًَت، يُّ باضَيـُوَ )ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض( ٓ   

وناضواْػُضا وُٖضوَٖا باظاضِيَهٌ ططهُ زَنات يُٓاًََسيسا وزََيـٌَ: ديُبُضاْبـُض تـًين    
ُٖض غُباضَت بُ باظاضِ يُ )قاَىؽ  (4)ُٖتاوزا بُغاباتٌ يُضطوو زضوغت نطاو ثاضيَعضاوَد.

وٌْ بًَطىَـإ ٖـُبى   (5)( زونإ ٖـُبىو. 80)قاَىؽ االعالّ( زا ٖاتىوَ نُ يُٓاًََسٍ )
ناضواْػُضاف بَُيطٍُ ُٓوَيُ نُباظضطاْاٌْ زَضَوَ ضِوويإ يُّ ؾاضَ نطزووَ بَُُبُغيت 

 باظضطاٌْ.
ُٖض غُباضَت بُ باظضطاٌْ ظؤضبٍُ غُضضـاوَناٌْ غـُزٍَ ْؤظزَٖـُّ ٓاَـاشَ بـُوَ      
زَنُٕ نُ ٓاًََسٍ و ْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ ضُْسئ بُضوبىوًَإ بُ ضِيَصَيُنٌ يُ خؤيـإ  

تــاٌْ زَوضوبــُض. ٓــُوَتا يــُنتًَيب آلُّ زًََٖٓــا وزًََْطزضايــُ ٖــُضيَِ و ووظيــاتط بُضٖــ
)غـًاستٓاَُ سـسوز( ـ نـُ غُضضـاوَيُنٌ عىمسـاٌْ ْاوَضِاغـيت غـُزٍَ ْؤظزََـُ ـ           
ٍَ و ٓاًَََـسٍ زَؾطؤؾـطيَتُ ٖؤظَنـإ يـُ ِضَواْـسظ و         زاٖاتىوَ نُ بُضوبىوَـُناٌْ ٓـانط

                                                           

 .111ُٖضوَٖا: ؾُيػٍَُ زَباؽ، ؽ . خ، ٍ. 3206،ق4،د بطِواُْ: مشؼ ايسئ غاٌَ، ؽ . خ( 1)

 . 94( غا١ٜ املشاّ، ق2)

 . 255، 254غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...، ٍ( 3)

 .255( ه . ؽ، 4ٍ)

 . 3206، ص4،ز ّ . غ( مشؼ ايسئ غاٌَ، 5)
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ـ بـاؽ يـُوَ زَنـات نـُ ظؤضبـٍُ      ُٖضوَٖا )مشؼ ايـسئ غـاٌَ ( يـ    (1)زَوضوبُضٍ.
بُتايبـُتٌ   (2)بُضوبىوَُناٌْ ٓاًََسٍ بؤ )باؾـكُآل( زًََْـطزضٍَ يـُ ٖـُضيٌَُ ٖـُناضٍ.     

  (3)ُٖجنريٍ ووؾههطاوَ و ًََىش و تىتٔ و بطْر و دؤ.
بًَطىَإ ناضيَهٌ ٓاغايٌ بىو نُ بُؾـًَهٌ ططْطـٌ بُضوبىوَـُناٌْ زَظُضَنـُ يـُ      

وَ، بُتايبُتٌ نُ طُضِيسَ بًاًًُْناًْـ ٓاَـاشَ بـُوَ   باظاضَِناٌْ َىغًًـ غاؽ بهطيَتُ
زَنُٕ نُُّٓ ؾاضَ تاضِاززَيُنٌ ظؤض ثؿت بُ بُضَُُٖ نؿتىناَيٌ و ٓاشََيًًُناٌْ ْاوضُ 

يـُّ باضَيـُوَ )ياغـني عىَـُضٍ( باغـٌ ٓـُوَ        (4)ؾاخاويُناٌْ زَوضوبُضٍ زَبُغتًَت.
ُْٖاض و ُْٖطىئ و طـُظؤ و   زَنات نُ دؤضَٖا بُضوبىوٌَ وَى بطْر و َاظوو و يؤنُ و

تُْاْـُت زَتـىاْني بًَـًنَي يـُّ     ( 5)سُيىا يُ زَظُضٍ بازيٓاُْوَ بؤ ؾاضٍ َىغٌَ زَٖـات. 
ٌَ ثؿـيت بـُ خـَُيىوظٍ زَظـُضٍ بازيٓـإ         َاوَيُزا ناضٍ ٓاغٓطُض وظيَِطْطـُضاٌْ َىغـ
ًَؿـٍُ          بُغتبىو ُٓوَتا يـُ زوا غـاَيُناٌْ غـُزٍَ ُٖشزَٖـُّ بـُ ٖـؤٍ بـُضثابىوٌْ ن

خؤيٌ يُ زَظُضٍ بازيٓإ و نَُبىوُْوٍَ ٖاتىوضؤ يُ ًَْىإ َىغـٌَ و ٓـُّ زَظـُضَ    ْاوَ
ْطخٌ زاض وخَُيىوظ يُ َىغٌَ ططإ بىوبـُ دؤضيَـو نـاضٍ ٓاغـٓطُضإ و ظيَطِْطـُضإ يـُّ       

  (6)ؾاضَزا وَغتا.
غُضباضٍ َُٓاٍُْ باغهطإ ُْٖسٍَ بُضٌَُٖ زَظُضٍ ٓاًََسٍ زًََْطزضايـُ ووآلتـاٌْ   

بُتايبُتٌ ضِوغًا و ًَٓطإ نُٖاوغًٌَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ بـىوٕ ، بـؤ منىوْـُ    زَوضوبُضيـ 
 (7))مشؼ ايسئ غاٌَ( باغٌ ٓـُوَ زَنـات نـُ ًََـىشٍ ٓاًََـسٍ زَطُيؿـتُ ِضوغـًا.       

                                                           

 .  107عباغ ايعضاٟٚ، ّ . غ ، ق بُضِاطىاغنت يُ: (1)

 . 3206،ق 4( قاَٛغ االعالّ، د2)

 . 111ؾُيػٍَُ زَباؽ، ؽ . خ، ٍ( 3)

، 1975( 3( غ )10ــ 9( االب يٜٛع طانٛ )تعشٜب(، املٛؿٌ ذظب سذ١ً بادجش ، زتًـ١ )بـني ايٓٗـشٜٔ( ع)   4)
 .63دَٚٓٝهٛ الْضا، ّ . غ ، ق ;66ـ65ق

 .96ق ( غا١ٜ املشاّ،950)

 .48( غشا٥ب اال ش،ق6)

 . 3206،ق4،د ( سلع ايذٜٔ طاَٞ، ّ . غ7)
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ُٖضوَٖا يُّ ضُْس الثُضٍَ ثًَؿىوزا ٓاَاشََإ بُوَ نطز نُ تىوتٔ وُْٖطىيين ٓاًََسٍ 
 طإ . ظؤض بُْاوباْط و بُضَِواز بىوٕ يُ ًَٓ

 
 غاَاٌْ غطوؾيت: -2

ــاَاُْ     ــُضجنٌ غ ــؤظزَّ غ ــُزٍَ ْ ــاوَناٌْ غ ــتٓاَُ وغُضض ــًَىَ طُؾ ــَُإ ؾ بُٖ
غطوؾتًًُناٌْ زَظُضٍ ٓاًََسيًإ زاوَ وٓاَاشَيـإ ثًَهـطزووَ. يـُّ باضَيـُوَ )ياغـني      
عىَُضٍ( زََيًَت يُْاوضُناٌْ غُض بُ ٓاًََسٍ بُتايبُتٌ يُ )ُٖضوض( ناْعاناٌْ ظَضْـًذ  

غُضضـاوَ عىمساًْـُناٌْ    (1)ؾٌََُ يإ َؤّ ُٖيُ نُ ُٓو ْاوٍ زٌََْ )َىًَا(.وٓاغٔ و
نؤتايٌ غُزٍَ ْؤظزًََـ بـاؽ يـُوَ زَنـُٕ نـُ ْاوضـٍُ ٓاًََـسٍ دبُضـُْس دـؤضَ         

ى 1310ٌْ آلٓـُوَتا يُغـاَيٓاَُناٌْ َىغًـٌَ غـا     (2)ناْعايُنٌ زَطُُٕ زَوَيَُُْسَد.
َ ناْعانـاٌْ )َـؼ ونربيـت وٓاغـٔ و     ى وُٓواٌْ تطيؿسا ٖاتىوَ  نُ يُّ زَظُض1312و

َُُٓ يُثاٍَ خَُيىوظٍ بُضزٍ نـُ بطايـإ)ويَططاّ( ٓاَـاشَ     (3)قىضقىؾِ وٌٖ تطيـ( ُٖٕ.
بُُٖبىوٌْ زَنُٕ يُؾاخُناٌْ ْعيو ٓاًََسٍ وزََئًَ: دضُْسَٖا ضني يُخَُيىوظٍ بـُضزٍ  

غـتاٌْ ضـطِ   ٖـُض ٓـُو ؾـاخاُْ بُزاض    (4)ضاى يُظؤضبٍُ ُّٓ ْاوضـاُْ زضيَـص زَبًَتـُوَد.   
نُ دؤضَٖا بُضوبىوٌَ غطوؾيت وَى بـُضِوو وطًَـىش وَاظوويـإ بُضٖـُّ      (5)زاثؤؾطابىوٕ

ٍ زاضَناًْـ طُظؤ ثُيسا زَبـىو وَى )ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض(    آلُٖضوَٖا يُغُض طُ( 6)زًََٖٓا.

                                                           

 .93( غا١ٜ املشاّ، ق1)

 . 111ؾُيػٍَُ زَباؽ، ؽ . خ، ٍ( 2)
 .278ٖـ،1312طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ  ; 176ٖـ،1310( طايٓا٤١َ َٛؿٌ 3)

 .266( َٗذ ايبؼش١ٜ...، ق4)
 . 3206،ق4( سلع ايذٜٔ طاَٞ، ّ . غ ،د5)
،  ّ . غ. زبًًى. أٍ.ويططاّ و أزطـاض. تـٌ. أٍ. ويطـطاّ،    251-245،250ٍ بًَٓسَض، ؽ . خ، ٍ ًَٖٓط( 6)
ّ َُبُغيت َاظووَ ضىْهُ زََيٌَ بؤ آل. ؾاياٌْ باغُ ُّٓ غُضضاوٍَ زوايٌ تًُْا باغٌ بُضِوو زَنات ب265ُص

 بؤيُنطزٌْ دٌ وبُضط بُناضزٍَ.
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بًَطىَإ زاضَناًْـ يُاليُٕ خَُيهٌ زَظُضَنُ ض بؤ ٓاَـازَنطزٌْ  (1)ٓاَاشٍَ ثًَسَنات.
 ٕ وَنى خؤٍ بؤ ضُْسئ َُبُغت بُناض زَٖات.ضَِشوو يا

دًَطٍُ غُضجنُ ُّٓ ناْعاياُْ تآـُو غـُضزََُ بُؾـًَىَيُنٌ ٓـُوتؤ غـىوزيإ يـٌَ       
ُٖضضُْسَ غاَيٓاَُناٌْ َىغٌَ باغٌ ُٓوَ زَنُٕ نُ بُٖؤٍ  (2)ُْبًٓطابىو نُباؽ بهطٍَ،

اغتًسا َُُٓ زَطُضِيَتـُوَ  ّ يُضِآلبُ( 3)ُْبىوٌْ ثاضٍَ ثًَىيػت ُّٓ ناْعاياُْ زَضًَُْٖٓطاوٕ
بؤ زوانُوتىويٌ زَويُتٌ عىمساٌْ بـُثًَىَضٍ ٓـُو غـُضزََُ ٖـُضوَٖا نَُتُضخـٌَُ      

تُْاْـُت  ( 4)بُضثطغاٌْ ُّٓ زَويُتُ ُٖضوَى بطايإ )ويَطـطاّ( ُٖغـتًإ بَُـُ نـطزووَ.    
زا يُبُضاَبـُض )ًَٖٓـطٍ بًَٓـسَض( زإ     1895غُضزاضَ عىمساًًُْنٍُ ٓاًََسيـ يُغاَيٌ 

َُغُيُيُ زازٌََْ وٓاَاشَ بُوَ زَنـات نـُ الٍ غـُضؤنُناٌْ ٖـُوَيٌ زاوَ وثًَـٌ       بُّ
ّ وَى خؤٍ زََيٌَ آلضِاطُياْسووٕ نُ زَضًَٖٓاٌْ ُّٓ ناْعاياُْ بؤ زَويُت ظؤض بُغىوزَ، بُ

: دوَضاًَإ زاوَتُوَ نُُّٓ ناضَ يُؾاٌْ ُٓو زاًًُْ ويَُُبُزوا ْـابٌَ خـؤ يـُّ دـؤضَ     
 (5)د.ًٓؿاُْ َُٖيكىضتًَينَ

 
 :زَضَجنـــاّ

يُنٌ غطوؾيت َُٖيهـُوتىوَ،  آلٓاًََسٍ نُؾاضيَهٌ زيَطيين نىضزغتاُْ ويُؾًَىٍَ قُ
بؤ ضـُْسئ غـُزَ ْاوَْـسٍ َريْؿـًين بازيٓـإ بىو.بؤيـُ يـُ طُؾـتٓاَُو غُضضـاوَ          
ًََصوويًُنإ وَبُتايبُتٌ ُٓواٍُْ غُزٍَ ْؤظزَُّٖ ـ نَُُبُغـيت ٓـُّ باغـُٕ ـ ظؤض      

 ُ ضُْسئ اليُُْوَ باغٌ نطاوَ:ْاوٍ ٖاتىوَ وي
يُضِووٍ َُٖيهـُوت و بايـُخٌ غـرتاتًصٍ و ٓابىوضيًـُوَ طُؾـتٓاَُ وغُضضـاوَنإ       
ــسٍ يــًَُْى زؤَيًَهــٌ ثــطِ زاضغــتإ و ضَِظو بــاؽ   ٓاَاشَيــإ بــُوَ زاوَ نــُ قــُآلٍ ٓاًََ

                                                           

 .250( غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...،1ٍ)

يإ )ويَططاّ( تًَبًين ناًَْهًإ نطز نُ يُؾًَىٍَ زضظيَو بـىو ثاًًُْنـٍُ ؾـُف ثـٌَ زَبـىو وَزََيـًَٔ       ( بطا2)
 .266َٗذ ايبؼش١ٜ..، قيَُاوَناٌْ ضِابطزووزا خَُيىوظٍ بُضزٍ يٌَ زَضًَٖٓطاوَ.بطِواُْ: 

 . 278ٖـ،1312طايٓا٤َ٘ ٚالٜب َٛؿٌ  ; 176ٖـ،1310طايٓا٤١َ َٛؿٌ  بطِواُْ:( 3)

 . 266ايبؼش١ٜ...، ق ( َٗذ4)

 .257-256ٍغُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بًَٓسَض...، ( 5)
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َُٖيهــُوتىوَ، َُٓــُف وايهطزبــىو ببًَتــُ ْاوَْــسيَو بــؤ نؤنطزْــُوٍَ بُضوبىَــُناٌْ 
اٌْ زَوضوبُضٍ . ُٖضوَٖا نُوتبىوَ غُض ضِيَطايُنِ باظضطـاٌْ ًَْـىإ ضَِواْـسظ و    ْاوضُن

دُظيطٍَ بؤتإ. يُاليُنٌ تط ظؤضبٍُ طُضِيسَ وًََصووْىوغُنإ ٓاَاشَيإ بُبايُخٌ ٓـُّ  
قُآليُ زاوَ بؤ َُبُغيت بُضططٍ و خؤضِاططيٌ نطزٕ يُبُضاَبـُض ؾـاآلوٍ ًَٖطؾـبُضاْسا.    

وَنإ زَضزَنُوٍَ نُ ٓاًََسٍ زواٍ ضِووخاٌْ َريْؿًين بازيٓـإ  بُآلّ يُطىظاضؾٌ غُضضا
 زا ُّٓ ططْطًًٍُ داضاٌْ َُْاوَ . 1842يُ غاَيٌ 

غُباضَت بُ زاًْؿتىإ وباضٍ ٓاوَزاًْـ يُضِيٌَ ظاًْـاضٍ طُضِيـسَ وًََصووْىوغـُنإ    
بـىو،  ظاًُْإ نُٓاًََسٍ يُ ًْىٍَ يُنٌَُ غُزٍَ ْؤظزَ زا ؾاضيَهٌ ٓاوَزإ و طُؾاوَ 

( ُٖظاض غُض زاًْؿتىاِْ يُخؤزَططت ، وَبؤَإ بُزياضنُوت نُ يـُضِيعٍ  7وَ ْعيهٍُ )
ؾاضَناٌْ تطٍ نىضزغتإ زابىو يُضِووٍ ؾطاواْـٌ و قـُباضٍَ زاًْؿـتىاُْوَ. بـُآلّ زواٍ     
ِضووخاٌْ َريْؿـًين بازيٓـإ شَـاضٍَ زاًْؿـتىاٌْ بـُضَ بـُضَ يُنَُبىوْـُوَ زابـىو         

 وخاْىوَ ويَطاُْنإ يُظيازبىوٕ زابىوٕ.يُبُضاَبُضيؿسا نُالوَ 
وَتايبُت بُاليٌُْ ٓابىوضيـ زَبًٓني طُضِيسَو ًََصووْىوغُنإ باغٌ ُٓوَ زَنُٕ نُ 
خَُيهٌ ٓاًََسٍ و زَوضوبُضٍ بؤ بصيَىٍ شياًْإ ثؿـتًإ بُنؿـتىناٍَ نـطزٕ زَبُغـت و     

ٌ ضـُْسئ دـؤضٍ   ظياتطيـ بايُخًإ بُ ضَِظو باؽ زَزا، يُ ٓـُجناٌَ َُٓـُزا زَيـاْتىاْ   
ًَىَو بُضوبىوّ بُضِيَصَيُنٌ ظؤض بُضُّٖ بًَٓٔ و بؤ ْاوضُناٌْ زَوضوبُض و تُْاُْت ضِوغًا 
و ًَٓطاًْـ بًَٓطٕ ، وَى تىوتٔ و ُْٖطىئ و ُٖجنري و ًََىش و مسام و ٌٖ تـط. ٖـُضوَٖا   
بُؾًَهٌ زاًْؿتىإ خُضيهٌ باظضطاٌْ و ُْٖسيَهٌ تطيـ ثًؿُططٍ بـىوٕ وَبُتايبـُتٌ   
دؤضَ قىَاؾًَهًإ زضوغت زَنطز. يُثاٍَ َُٖىو َُٓاُْ غُضضـاوَنإ ٓاَاشَيـإ بـُوَ    
نطزووَ نُ زَظُضٍ ٓاًََسٍ بُُْٖسٍَ غاَاٌْ غطوؾيت زَويَُُْس بىو، بُتايبُتٌ ٓاغٔ 

 َؼ و قىضقىؾِ وبُضَُُٖناٌْ زاضغتإ.   و
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 سةزضاوةكاني باسي ثَيهجةم

 
 يُنُّ: ضاثهطاوٍ سهىٌَ:

ٖـــ، َهتــٛبٞ ٚالٜـب طــعادتًٛ ذظــٔ تٛفٝــل افٓــذٟ  1310َٛؿــٌ طـايٓا٤َ٘   -1
 َعشفتًٝ٘ تشتٝب اٚيُٓؼذس.

ٖــ، َهتـٛبٞ ٚالٜـب طـعادتًٛ ؿـادم افٓـذٟ       1312طايٓا٤َ٘ ٚالٜـب َٛؿـٌ    -2
 َعشفتًٝ٘ تشتٝب اٚيُٓؼذس، َٛؿٌ ٚالٜيت َطبع٘ طٓذٙ باؿًُؼذس.

ًٝـ٘  ٖــ، عضتًـٛ ؿـفٛت بـو َعشفت     1325َٛؿٌ ٚالٜـيت طـايٓا١َ سزلٝظـٝذس     -3
 تشتٝب ٚ دسدصتٞ دفع٘ اٚي٘ سم ، َٛؿٌ َطبع٘ طٓذٙ طبع  اٚيُٓؼذس.

 زووَّ: طُؾتٓاَُنإ:
 بُظَاٌْ نىضزٍ: –أ 
ُٓويًا ضُيُبٌ، نـىضز يًََُـصووٍ زضاوغـًَهاًْسا)يإ ـ غـًاسُتٓاٍَُ ٓـُويًا        -4

 .1988ضُيُبٌ( و: ْاناّ، بُغسا 
:قَُُز سَُُ بـاقٌ  ، و1820نًىزيىؽ دًُؼ ضيت، طُؾيت ضيت بؤ نىضزغتإ  -5
 .1992تُوضيَع  -، ًَٓطا1ٕ،ض

ًَٖٓطٍ بًَٓسَض، غُؾُضْاٍَُ ًَٖٓطٍ بايٓسَض/نىضزغتإ، ًَعؤثؤتاًَـا،ًَٓطإ، و:   -6
 .2006ُٓبىبُنط خؤؾٓاو، غًًَُاٌْ 

 بُظَاٌْ عُضَبٌ: -ب
جإ باتٝظب تافشْٝٝـ٘، ايعـشام يف ايكـشٕ ايظـابع عؼـشنُا سآٙ ايشذايـ١ ايفشْظـٞ         -7

 .1944،ت: بؼرل فشْظٝع ٚنٛسنٝع عٛاد، َطبع١ املعاسف، بػذاد تافشْٝٝ٘
ــشام يف    -8 ــضس اىل ايعــ ــ١ فشٜــ ــضس، سذًــ ــٞ فشٜــ ــُٝع بًٝــ ــش 1834جــ ،ت:ذعفــ

 .1964،َطبع١ املعاسف، بػذاد 1ارتٝاط،ط
، َٗـذ ايبؼـش١ٜ / اذتٝـا٠ يف ػـشم     زبًًى. أٍ.ويططاّ و أزطاض. تـٌ. أٍ. ويطـطاّ   -9

 .2001ٛسات داس ٥اساغ،اسبٌٝ ،َٓؼ3نشدطتإ، ت:جشجٝع فتح ال،ط
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دَٚٓٝهٛ الْضا، املٛؿٌ يف ايكشٕ ايثأَ عؼش ذظب َزنشات دَٚٓٝهـٛ الْـضا،    -10
 .1953، املٛؿٌ 2ت: ايكع سٚفا٥ٌٝ بٝذاٚد،ط

ناسطنت ْٝبٛس، سذ١ً ْٝبٛس اىل ايعشام يف ايكشٕ ايثأَ عؼش ،ت: د.ستُٛد ذظني  -11
 .1965االَني، بػذاد 
 :ٍَُ زنتؤضاغًًَُّ: ْا

عُــاد عبذايظــالّ سؤٚٚف، اذتٝــا٠ االجتُاعٝــ١ يف ايعــشام ابــإ عٗــذ املُايٝــو   -12
 .1976،اطشٚذ١ دنتٛساٙ، ن١ًٝ االداب جاَع١ ايكاٖش٠ 1749-1831

 ضىاضَّ: نتًَب:ـ
 بُظَاٌْ تىضنٌ: -أ

ــاالت      -13 ــايٓاَات ٚايٓٛط ــذ يًظ ــشغ املٛذ ــا ٚايفٗ ــإ، ايبٝبًٝٛطشافٝ ــٔ دَٚ ذظ
 .1999ايعثُا١ْٝ،اْكش٠ 

 .1310،َٗشإ َطبع٘ طٞ،اطتاْبٍٛ 4سلع ايذٜٔ طاَٞ، قاَٛغ االعالّ ،د -14
 ٖـ.1202، اطتاْبٍٛ 1َعاسف ،د طًؿٔستُذ طعٝذ املذسغ،  -15
ــُض -16 ــذ عطــا ،د  ٖامم ــاسخيٞ،َذلمجٞ: ستُ ــ١ ت ــب عثُاْٝ ــاف اطــال١َٝ 9،دٚي ،أٚق

 .1329َطبع١طٞ، اطتاْبٍٛ 
 بُظَاٌْ نىضزٍ:-ب
ــاؽ )وَضطًَطِا -17 ــٍُ زَبـ ــسا،  ؾُيػـ ــاثهطاوَ عىمساًًًُْناْـ ــتإ يُضـ ٕ(،نىضزغـ

 .2004،ُٖويًَط  1ونطاوَناٌْ زَظطاٍ ٓاضاؽ ، ضآلب
 بُظَاٌْ عُضَبٌ: -ز

د.ابشاِٖٝ ػشٜف ، املٛقـع ادتػـشايف يًعـشام ٚأ ـشٙ يف تأسخيـ٘ ايعـاّ ذتـ٢ ايفـتح          -18
 ،بػذاد )د.ت(. 2االطالَٞ،د

ح االعؼـ٢ يف ؿـٓاع١   ّ(، ؿـب 1418ٖــ/ 821امحذ بٔ عًٞ ايكًكؼٓذٟ )تـٛيف:  -19
 .7،د4،د1987االْؼا، برلٚت 

 .1999،دٖٛى 2أْٛس املاٜٞ، االنشاد يف بٗذٜٓإ،ط -20
د.بذسخإ ايظـٓذٟ ، اجملتُـع ايهـشدٟ يف املٓعـٛس االطتؼـشاقٞ، َٓؼـٛسات داس        -21

 .٥2002اساغ ،َطبع١ ٚصاس٠ ايذلب١ٝ، اسبٌٝ 
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، ستٜٛإ، أٚيػـا جٝػايٝٓـا  ّ.غ. الصاسٜف، ّ.أ. ذظشتٝإ، ػانش ٚ ،جًًٝٞ جًٌٝ -22
ــاجٞ،ط     ــذٟ ذ ــذٜث، ت: د.عب ــش اذت ــ١ يف ايعـ ــ١ ايهشدٜ ــ١  1اذتشن ــشاصٟ يًطباع ،داس اي

 .1992ٚايٓؼش،برلٚت 
 .1986،بػذاد2مجاٍ بابإ،اؿٍٛ ازلا٤ املذٕ ٚاملٛاقع ايعشاق١ٝ،ط -23
سطــٍٛ ذــاٟٚ ايهشنٛنًٞ،دٚذــ١ ايــٛصسا٤ يف تــاسٜخ ٚقــا٥ع بػــذاد ايــضٚسا٤، ت:  -24

 .ْٛسغ،َطبع١ نشّ ،برلٚت )د.ت(َٛط٢ ناظِ 
ــذ    -25 ــال امحــــ ــٌ املــــ ــشفٓا١َ،ت:ستُذ مجٝــــ ــإ ايبذيٝظٞ،ػــــ ــشف خــــ ػــــ

 .2001،َٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ،َطبع١ ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ـ اسب2ٌٝ،طايشٚصبٝاْٞ
،َشاجعــ١ 2ؿــذٜل ايــذًَٛجٞ،اَاس٠ بٗــذٜٓإ ايهشدٜــ١ أٚ اَــاس٠ ايعُادٜــ١، ط  -26

 .1999ٚتكذِٜ: د.عبذايفتا  عًٞ حي٢ٝ،اسبٌٝ 
ايعُاد١ٜ يف شتتًف ايعــٛس، حتكٝـل: محـذٟ عبذاجملٝـذ ايظـًفٞ      عباغ ايعضاٟٚ،  -27

 .1998ُٖويًَط، َطبع١ ٚصاس٠ ايثكاف١، 1ٚعبذايهشِٜ فٓذٟ، ط
ّ(،ايهاَــٌ يف ايتــأسٜخ، داس ايفهــش، 1233ٖـــ/630عضايــذٜٔ ابــٔ اال رل)تــٛيف: -28
 .9،د1978برلٚت 
/دساط١ طٝاط١ٝ 1842-1700اس٠ بادٜٓإ ناٚٙ فشٜل امحذ ػاٚٙ يٞ ٥اَٝذٟ، اَ -29

 .2000دٖٛى  -اجتُاع١ٝ  كاف١ٝ،َٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ/  اسبٌٝ،َطبع١ خبات
ستُذ اَني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، ٌَٓٗ االٚيٝـا٤ َٚؼـشب االؿـفٝا٤ َـٔ      -30

 .1967، حتكٝل: طعٝذ ايذ٠ٜٛجٞ،َطبع١ ادتُٗٛس١ٜ، املٛؿٌ 1طادات املٛؿٌ اذتذبا٤، د
ْعُــٞ صادٙ َشتلــ٢ افٓذٟ،نًؼــٔ خًفــا، ت: َٛطــ٢ نــاظِ ْــٛسغ، َطبعــ١   -31

 .1971االداب ـ ايٓحف 
ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُـشٟ ، صبـذ٠ اال ـاس ادتًٝـ١ يف اذتـٛادث االسكـ١ٝ ،        -32

اْتخب صبذت٘: د.داٚد ادتًـ،، حتكٝـل: عُـاد عبذايظـالّ سؤٚف،َطبعـ١ اآلداب، ايٓحـف       
1974. 
غا١ٜ املـشاّ يف تـاسٜخ ستاطـٔ بػـذاد داسايظـالّ،َطبع١      ــــــــــــــــ، ـــــــــــــ -33

 .1968داس ايبـشٟ ،بػذاد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــ،غشا٥ب اال ش يف ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايـث عؼـش،َطبع١    -34
 .1940اّ ايشبٝعني، املٛؿٌ 

 …اس ٚخطط بػذاديف ادتػشاف١ٝ ٚايتأسٜخ ٚاآل ٜعكٛب طشنٝع،َباذث عشاق١ٝ / -35
 .1948، ػشن١ ايتحاس٠ ٚايطباع١ احملذٚد٠، بػذاد 2ماخل، 

 ثًَٓــذُّ: طؤظــاض:
َرلٜال غايٝيت ، ايذلاث ايهـشدٟ يف َؤيفـات االٜطـايٝني، ت: د.ٜٛطـف ذـ،،       -36

 .1981( 8، َخ)زَغتٍُ نىضز -طؤظاضٍ نؤضٍِ ظاًْاضٍ عريام)

ش ، زتًــ١ )بــني ايٓٗــشٜٔ( يــٜٛع طــانٛ )تعشٜــب(، املٛؿــٌ ذظــب سذًــ١ بــادج  -37
 .1975( 3( غ )10ـ9ع)
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 ملخص البحث

 آميدي يف كتب الرحالت ومصادر القرن التاسع عشر
 

إ قًع١ آَٝذٟ)ايعُادٜـ١( قـذ ٚسد ازلٗـا نـثرلًا يف املــادس ايتأسخيٝـ١ ، ٚتٓاٚشلـا            
ؿ١ًُ الَاس٠ َععِ ايشذاي١ االجاْب ايزٜٔ طافشٚا عدل املٓطك١ ، ٚريو يعشاقتٗا ٚبكا٥ٗا عا

بادٜٓإ طٛاٍ قشٕٚ عذ٠. سغِ إ اشلذف ايذفاعٞ نـإ ميثـٌ عـاَاًل فـاعاًل يف بٓـا٤ تًـو       
االطـذلاتٝح١ٝ. ٚنـإ ريـو َـٔ      –ايكًع١ ، اال إ َٛقعٗا الخيًٛ َٔ االُٖٝـ١ ادتػشافٝـ١   

ادتٛاْب امل١ُٗ اييت جًب اْعاس املؤسخني ٚايشذاي١ ، فأعحبٛا مبٓاع١ قًع١ آَٝذٟ َٚٛقعٗا 
ففٞ ٖزا ايـذد ٜزنش اذذ ايشذاي١ : )تتُهٔ ٖزٙ ايكًع١ َٔ خالٍ بلع١ َذافع ؿـػرل٠  . 

اذتحِ َٔ ايـُٛد جتاٙ ا١ٜ ق٠ٛ آط١ٜٛٝ نبرل٠(. ٚيهٔ بعذ طكٛط اَـاس٠ بادٜٓـإ تشاجعـب    
ا١ُٖٝ ٖزٙ ايكًع١ َٔ ايٓاذٝتني ايظٝاط١ٝ ٚايعظهش١ٜ. ٚفُٝـا ٜتعًـل بأيٓاذٝـ١ ايعُشاْٝـ١     

ٍ عٗذ االَاس٠ ناْب آَٝذٟ تعذ َـٔ املشانـض اذتلـش١ٜ ايـيت ميهـٔ      فُٝهٔ ايكٍٛ بأْ٘ خال
اطالم ؿف١ املذ١ٜٓ عًٝٗا يف نشدطتإ. ٚٚفكًا ملعًَٛات املكِٝ ايدلٜطـاْٞ )سٜـخ( ْظـتٓتخ    

( ْظـ١ُ. ٚيهـٔ يف اٚاخـش ايكـشٕ ايتاطـع      7000ذـٛايٞ )  1820باْٗا ناْب تلِ يف عاّ 
عض املـادس ايعثُا١ْٝ . ٚناْب ملذ١ٜٓ ( ػخف ٚفكًا يب5000عؼش مل تهٔ حتتٛ اال ع٢ً )

آَٝذٟ َٚٓاطكٗا اجملاٚس٠ ا١ُٖٝ اقتــاد١ٜ ًَرٛظـ١ اٜلـًا، ار تؼـرل املــادس ايعثُاْٝـ١       
ايعا٥ذ٠ يٓٗا١ٜ ايكشٕ ايتاطع عؼش اىل غ٢ٓ املٓطك١ بـاْٛاع عـذ٠ َـٔ املعـادٕ )نايٓرـاغ      

عِ اٖـايٞ املٓطكـ١   ٚايهدلٜب ٚاذتذٜذ ٚايشؿاق ٚايفرِ اذتحشٟ( نُا الذغ ايشذاي١ إ َع
نـاْٛا ميتًهــٕٛ ايبظــاتني ٚنـاْٛا ٜـــذسٕٚ اْٛاعــًا َـٔ ستاؿــًِٝٗ ايضساعٝــ١ اىل املٓــاطل    

 ٚايبًذإ اجملاٚس٠ . 
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Abstract 

Amedi in the historical sources and traveler 

books 

 in 19
th

 century 

    Amedi is one of the oldest citadel in Kurdistan, and it was for 

centuries capital of Badinan Emirate, for this reason its name mention 

in historical sources, and many foreign travelers interested in this 

citadel. Its clear that the building of Amedi was for the military 

purpose in the beginning, but also this citadel had a strategically and 

economical role. This fact was made many of travelers interested in 

this citadel and praised its defendable position. But after the fallen of 

Badinan emirate, this citadel lost its military and political role in 

Kurdistan. 

    In the other side Amedis population was large in 19
th

 century, for 

this reason we can say Amedi was not a castle but it was a citadel. 

According to the (K.J.Rich) s information, we can concludes that 

more than (7000) people are leaved in Amedi in 1820. But after the 

fallen of the emirate this number are decline to (5000) according to 

Ottoman sources. In the economic side the historical sources improved 

that region of Amedi was very important. According to the Ottoman 

sources in the end of 19
th

 century this region was rich with some kind 

of metals like (copper, iron, lead, sulphur, charcoal). Also we can see 

that most of Amedis people had a groves, and they are export some 

kind of fruits to the adjacent regions and countries.    
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 م()باصي شةشة

 

 دةظةري مارديو لةضةنذ كتيَبيَلي )ياصني عومةري( دا
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 دةظةري مارديو لةضةند كتَيبَيلي )ياصني عومةري( دا
 توَيذيهةوةيةكي مَيذوويي شزؤظةكاري بةراووردكاريية

        
 ثًَؿــُنٌ:

زَظُضٍ َاضزئ بُزضيَصايٌ ضـىاض غـُزٍَ سـىنُطِاٌْ عىمسـاٌْ ضـُْسئ ٖـُوضاظ و       
ؤوَبًين و بُثًٌَ غُْط و ضِؤَيٌ خؤٍ ضُْسئ الثُضٍَِ يًََُصووزا ُْخؿـاْس.  ْؿًَىٍ بُخ

ُْٖسٍَ يُو الثُضِاٍُْ ًََصووٍ َاضزئ يُاليـُٕ ًََصووْىوغـُ عرياقًًـُناٌْ غـُضزٌََ     
ــُتٌ ياغــني عىَــُضٍ )  ــُ 1816 -1745عىمســاٌْ تؤَــاضنطاوٕ. بُتايب (، نــُ نتًَب

ثطِيـُظاًْاضئ. بـُدؤضيو زَتـىاْني بًَـًنَي ٓـُّ      ًََصوويًُناٌْ يُّ اليُُْوَ زَوَيَُُْس و 
نتًَباُْ بُغُضضاوٍَ ضَِغُٕ و بُبايُر زازَْطئَ بؤ ًََصووٍ زَظـُضٍ َـاضزئ. ضـىْهُ    
ًَهٌ ًََـصوويٌ ٓـُّ زَظُضَيـُ نـُثِط بـىو         يُاليُى ُّٓ ًََصووْىوغُ ٖاوضـُضخٌ قؤْـاغ

ُ وَى ٓاؾـهطايُ  يُِضووزاو وطؤضِاْهـاضٍ. يُاليـُنٌ تـطيـ ًْؿـتُدًٌَ َىغـٌَ بـىو نـ       
 يَُاضزيُٓوَ ْعيهُ.

يــُّ تىيَصيُٓوَيــُ ُٖوَيــسَزَئ ٓــُّ ظاًْاضيًاْــٍُ نُتايبــُتٔ بًََُــصووٍ َــاضزئ 
ــُتٌ     ــُئ، بُتايب ــإ به ــسا زَغتًٓؿ ــُناٌْ عىَُضي ــسا يُنتًَب ــُضزٌََ عىمساًْ يُغ

شٕ اآل اس ادت١ًٝ يف اذتٛادث االسك١ٝ( ٚ )غشا٥ـب األ ـش يف ذـٛادث سبـع ايكـ     يُنتًَبُناٌْ: )
(، نــُ يــُّ باضَيــُوَ ايثايــث عؼــش( ٚ )غاٜــ١ املــشاّ يف تــأسٜخ ستاطــٔ بػــذاد داسايظــالّ

بُنُيهٔ. ٓٓذا ُّٓ ظاًْاضيًاُْ بُثًٌَ ثُيىَْسيًإ بُاليُُْناٌْ ٓاوَزاٌْ و نـاضطًَطٍِ و  
يـُتٌ، زَخُيٓـُضِوو. بؤٓـُوٍَ ؾـًهطزُْوَيإ بـؤ بهـُئ.       آلغًاغٌ و ٓابىضٍ و نؤَُ

                                                           

  ٌْ7ْىوغُض بُّ باغُ بُؾساضٍ يُغًُجؤظيًََُهٌ ًَْىزَويُتٌ نطز يُباضٍَ )ًَسيات(، نُ يُضِؤشا-
يُنىضزغتاٌْ بانىض )تىضنًا( بُغرتا. زواتطيـ وَنى تىيَصيُٓوَيُنٌ ُٓنازميٌ، بُثًٌَ ْىوغطاوٍ  9/10/2011
 ونطزُْوَ.آليُطؤظاضٍ )ُٓنازميٌ( وَضطريا بؤ ب 21/11/2011يُضِيَهُوتٌ  138اضَ شَ
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بهُئ يُطٍَُ ظاًْاضيًُناٌْ غُضضاوَ ًََصوويًُناٌْ تط، بُتايبُتٌ  ُٖضوَٖا بُضاووضزيإ
دٚذ١ ايٛصسا٤ يف تـاسٜخ ٚقـا٥ع بػـذاد    غُضضاوَ عرياقًًُناٌْ ٖاوضُضخٌ عىَُضٍ وَى )

عثُـإ   -سطٍٛ ذاٟٚ ايهشنٛنًٞ( ٚ) َطايع ايظعٛد بطٝب اخباس ايٛايٞ داٚٚد -ايضٚسا٤
  ٟ ُٓبـُض طىظاضؾـٌ طُؾـتًاض و طُضِيـسَ     (. ُْٖـسٍَ دـاضيـ ثـُْا زَبُي   بٔ طـٓذ ايبــش

( نُ يُّ َاوَيُزا غـُضزاٌْ ْاوضـُنُيإ   ابٞ طايب خإبًاًًُْناٌْ وَى )ٓؤيًعًٌَ( و )
اسبعـ١ قـشٕٚ َـٔ    نطزووَ. بًَطىَإ غُيطٍ ُْٖسٍَ شيَسَضٍ ْـىيَـ زَنـُئ بُتايبـُتٌ )   

غاغهطزُْوٍَ يىْهطيو(. يُنؤتايًسا َُبُغتُإ ُٓوَيُ يُضِيَطاٍ  -تاسٜخ ايعشام اذتذٜث
ــُويـ     ــُوَ، ٓ ــا بهُيٓ ــاضزئ ويَٓ ــُضزٍََُ َ ــُو غ ــاضوزؤخٌ ٓ ــُوَ ب ــُّ ظاًْاضيًاْ ٓ

 يُطؤؾًُْطاٍ ًََصووْىوغًَهٌ عريام َىغًًًَُوَ.
 

 دةزوازة: سةزجنَيكي طشيت لةبازةي دةظةزي مازديو:
ُ 90ؾـاضٍ َــاضزئ نـُ زَنُويَتــُ )   تٌ زياضبــُنط، آل( نًًؤَــُتطٍ باؾـىضٍ ضِؤشٖــ

ضٍ ضًاٍ قُضَزاؽ )يإ: قُضَدُزاؽ(زا َُٖيهُوتىوَ. بُؾـٌ ٖـُضَ ظؤضٍ   يُزاًََين باؾى
ؾاضَنُ يُغُض تُثؤيهُيُنٌ طُوضَزا بًٓازْطاوَو بُضَو باؾـىض بُغـُض زَؾـتًَهٌ ثـإ     

يـُنٌ قـايِ و ثتـُو    آلوبُضيٓسا زَضِواٌْ. بُؾُنٍُ تطيؿٌ يُخىاض ُّٓ تُثؤيهُ زايُ. قُ
نٍُ بىوَتُ دًَطـٍُ غـُضجنٌ   آلَاضزئ وقُ قاميٌ ؾاضٍ (1)الٍ غُضَوٍَ ؾاضَنُ ُٖيُ.

طُضِيسَو طُؾتًاضَنإ و بُؾًَىٍَ دًادًـا باغـٌ نـطاوَ. طُضِيـسٍَ عىمسـاٌْ )ٓـُويًا       
يـُ  آليُزا َُٖيسَزا و زََيٌَ: دُّٓ قُآلضُيُبٌ( يُْاوَضِاغيت غُزٍَ سُظسََسا ظؤض بُّ قُ

    ُ ٖـُتا الٍ ًْـىَضِؤ    ُٓوَْسَ بُضظَ نُزيىاضٍ بىضدـُناٌْ شووض ٖـُوضَنإ زَنـُوٕ بؤيـ
نُُٖوضَنإ ُْضَِوُْوَ يُخىاضَوَضِا الٍ شووضووٍ ْابًٓسضٍَ. َـٔ يُطُؾـتُناٌْ خؤَـسا    

ٍ آلّ ًٖطــًإ ْاطُْــُ ٓــُّ قــُآلٍ بــُضظو طــُوضَو بــُْاوباْطِ زيــىَ بــُآلطــُيًَو قــُ
 ُ يـُ يـُتىاًْين بُؾـُضزا ًْـُ َُطـُض      آلَاضزيُٓ...بُٓاؾهطا زَتىامن بًًََِ ططتين ٓـُّ ق

ٖـُضوَٖا طُضِيـسٍَ ًٖٓـسٍ     (2)ٌْ يُتاوٍ بطغًَيت خؤيإ بُزَغـتُوَ بـسَٕد.  زاًْؿتىا
                                                           

ّ(، 1898سَٚـٞ ) 1316، َٗـشإ َطبعـ٘ طـٞ، اطـتاْبٍٛ     6سلع ايذٜٔ طاَٞ، قاَٛغ االعـالّ ، َـخ   (1)
 .4092ق

 .73، 1988ٍنىضز يًََُصووٍ زضاوغًَهاًْسا)يإ ـ غًاسُتٓاٍَُ ُٓويًا ضُيُبٌ( و: ْاناّ، بُغسا  (2)
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زا زَْىوغــٌَ: دَــاضزئ 1802بُضَِضــَُيُى ؾاضغــٌ )ٓــُبى تايًــب خــإ(يـ يُغــاَيٌ 
يُقُزثاَيٌ ؾاخًَهٌ ضِى َُٖيهُوتىوَ، و ؾىضَيُنٌ تؤنُُو ثتُو زَوضٍ زاوَ. يُتطؤثهٌ 

ُٓوٍَ بؤ طُيؿنت ثًٌَ ثًَىيػت بُغـُضنُوتين  يُنٌ قايِ ُٖيُ...، يُبُضآلبُضظايًُنُ قُ
   ُ قاميـُناٌْ ٓـُّ    آلتاؾُبُضزو بطِيين ضِيَطٍُ تُغو وزشواض زَنا، بؤيـُ بُغـُخترتئ قـ

  (1)بُؾٍُ ظَوٍ زازَْطٍَد.
ضِاغيت ُّٓ طىتُيٍُ غُضَوَ يُضِووزاوَ ًََصووويًُناْسا زَبًٓني، ُٓوَتا يُغُضوبُْسٍ 

اًْـُنإ زواٍ غـُضنُوتًٓإ يُؾـُضٍِ ضـاَيسيَطاٌْ     غـُؾُوٍ، عىمس  -ًَُالًٌَْ عىمساٌْ
ــاَيٌ  ُ  1514غ ــ ــُض ضِؤشٖ ــإ بُغ ــُشَىوٌْ خؤي ــسا ٖ ــُ آلُٖوَيًاْ ــُْازؤٍَ و ْاوض تٌ ٓ

يــُّ ضىاضضــًَىَيُزا ًَٖــعَ غــُضباظيُناٌْ عىمســاٌْ يُطــٍَُ  (2)نىضزيُناْــسا بػــُثًَٓٔ.
ؾتًًاُْ بطـُٓ ًَْـى   زا تىاًًْإ بُؾًَىَيُنٌ ٓا1515ًَٖعَناٌْ َريَ نىضزَنإ يُغاَيٌ 

نٍُ آلٍ َاضزيٓسا خؤٍ قاميهطز و قُآلّ ًَٖعيَهٌ غُؾُوٍ يًَُْى قُآلؾاضٍ َاضزيُٓوَ. بُ
بُزَغتُوَ ُْزا. خُغطَو ثاؾاٍ ؾُضَاْسٍَ عىمساٌْ بؤ َاوٍَ غـاَيًَو ٓابًىقـٍُ ٓـُّ    

ّ ٓابًىقُزضاوإ بُضزَواّ بـىوٕ يُبـُضططٍ. تاغـىَيتإ غـُيًٌُ يُنـُّ      آليٍُ زا، بُآلقُ
يُؾـــهطيَهٌ طـــُوضٍَ  1516( زواٍ زاطرينطزْـــٌ ؾـــاّ يُغـــاَيٌ 1520 -1512)

    ُ نـُ  آلبُغُضنطزايُتٌ قَُُز بًَكًٌ ثاؾا ٖـُْاضز و زواٍ ؾـُضِيَهٌ خىيَٓـاوٍ ٓٓذـا ق
 (3)نُوتُ زَغت عىمساًًُْنإ.

َاضزئ نُ ُّٓ َُٖيهُوتُ ْايابٍُ ُٖيُ، يَُُٖإ ناتًؿـسا يـُضِووٍ زاًْؿـتىاُْوَ    
ــُ ــاضيَهٌ تايب ــُف   ب ــَُىو زَظُضَن ــُضوَٖا ٖ ــاضزئ وٖ ــاضٍ َ ــُوَتا ؾ ــُ. ٓ تٌ ُٖي

يُنؤتايًُناٌْ غُزٍَ ْؤظزََسا يُضِووٍ ٓايني و ٓايٓعاوَ ططوثٌ دؤضاودؤضٍ زاًْؿتىاٌْ 
يُخؤزَططت. نُبطييت بىوٕ يَُىغًَُإ ونطيػتًإ ودىيُنُو ًَٓعيسٍ. بُٖـَُإ ؾـًَىَ   

                                                           

، 2007، بػـذاد  1سذ١ً ابٞ طايب خـإ اىل ايعـشام ٚاٚسبـا، ت: َــطف٢ جـٛاد، داس ايـٛسام يًٓؼـش، ط        (1)
 .245ق

د. طعذٟ عثُـإ ٖشٚتـٞ، نٛسدطـتإ ٚاالَدلاطٛسٜـ١ ايعثُاْٝـ١/ دساطـ١ يف       يُباضٍَ ُّٓ ضِووزاواُْ بطِواُْ:  (2)
ٞ  (، َؤط1851-1514تطٛس طٝاط١ اشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطـتإ )  اسبٝـٌ، َطبعـ١ خـاْٞ،     -ظـ١ َٛنشٜـاْ

 .58-35، ق2008دٖٛى 
 .167، 162-161سَٚٞ، ق 1330، اطتاْبٍٛ 4دٚيب عثُا١ْٝ تاسخيٞ، َذلمجٞ: ستُذ عطا، د ٖاممُض، (3)
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ٌ نىضز وتـىضى وعـُضَب و ضـُضنُؽ    ُْتُوٍَ دًاواظيؿٌ تًَسا ٓانٓذٌ بىوَ، بُتايبُت
زيـاضَ يُغـُزَناٌْ ثًَؿـرتيـ ٓـُّ      (1)وُٓضٌَُْ ونًساٌْ وٓاغىضٍ ودىيُنُو قـُضَز. 

ُٖيىَُضدُ يُٓاضازابىوَ، ضىْهُ يُْاوَضِاغيت غُزٍَ سُظسََسا ُٓويًاضُيُبٌ غُباضَت 
، ضـىْهى  تساضٍ زَظُضَنُ زََيٌَ: دثًاوٍ زَيُٓضّ و يُغُضخؤ بؤ ًَٓطَ زَغت ْازاآلبُزَغُ

واليًَهـٌ زٍ نىضزَنـاٌْ )ؾـكاقٌ(     ]َُبُغيت ًَٓعيسيُناُْ[اليًَهٌ نىضزَ ثطضُٓنأْ 
و)ٓاؾسٍ( يُ وزَؾتُناًْؿٌ خًًٌََ )نىضبىو(ٍ تىضنُاٌْ تًَسايُ، ُْخيتَ يُوالتط ٖؤظٍ 

يُنؤتايٌ غُزٍَ ٖـُشزًََـ )ٓـؤيًعًٌَ( يـُباضٍَ     (2)عُضَبٌ )تٍُ( نؤضُض ُٖٕ...د.
زَْىوغٌَ: د ْعيهٍُ غٌَ ُٖظاض نىضز وثًَٓر ُٖظاض يإ ؾُف ُٖظاض  زاًْؿتىاٌْ َاضزئ

عُضَب وتىضنٌ تًَسايُ، يُطٍَُ ُٖظاضو ثًَٓر غُز ُٓضٌَُْ يـُعكىبٌ. ْعيهـٍُ ٖـَُإ    
شَاضَف يُُْغتىضيُنإ )نًساُْنإ(...ٖـُضوَٖا يـَُاضزئ ْعيهـٍُ بًػـت َايبـاتٌ      

ُ  (3)ُٖيـُد. دىيُنُ ُٖيُ، نُضَُيًُناًْـ زيَطيَهًإ يُويَسا  تٓاغـاٌْ  آلطُضِيـسَو ضِؤشٖ
  (4)وٍ ضَِطُظيًٍُ زَظُضٍ َاضزئ زَنُٕ.آلتطيـ ٓاَاشَ بُّ تًَهُ

يُاليُنٌ تط َاضزئ بايُخًَهٌ بُضضاوٍ ُٖبىو يُضِووٍ ٓابىضيًـُوَ بُتايبـُتٌ        
ــُضزََاًَْو      ــتىناَيًًُناٌْ. غ ــُ نؿ ــٌ بُضوبىوَ ــٍُ وؾطَي ــُثًيت خانُن ــُٖؤٍ ب ب

ُٖضوَٖا نـُوتبىوَ غـُض ضِيَطايـُنٌ باظضطـاٌْ      (5)غتًَهٌ باؾسا بىو.ثًؿُغاظيؿٌ يُٓا
ظؤض  (6)تـٌ ؾـاٌَ بُنىضزغـتإ وعـريام ططيَـسَزا.     آلغُضَنٌ نُضِؤشٓاواٍ ٓـُْازؤٍَ و وو 

                                                           

 .4093، 4092، ق6سلع ايذٜٔ طاَٞ، ّ .غ، َخ (1)

 .72، ٍغًاسُتٓاَُ (2)
 .27ق ،1988 بػذاد ،،د.ٜٛطف ذ ت: ،1796-1794سذ١ً اٚيٝفٝٝ٘ اىل ايعشام (3)
طتٝفٔ ُٖظًٞ يْٛهشٜو،اسبع١ قشٕٚ َـٔ تـاسٜخ ايعـشام    ، 246-245ابٞ طايب خإ، ّ . غ، ق بطِواُْ: (4)

 .252،ق2004برلٚت  ،5طداس ايشافذٜٔ يًٓؼش،  اذتذٜث،ت:جعفش ارتٝاط،

 .4093، ق6سلع ايذٜٔ طاَٞ، ّ .غ، َخ، 28ّ . غ، ق اٚيٝفٝٝ٘، (5)

د.طعذٟ عثُإ ذظني، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ يف ايكشْني ايظابع عؼـش  ، 16-15.غ ، قّ  طتٝفٔ يْٛهشٜو، (6)
ٚايثأَ عؼش/ دساط١ يف عالقتٗا االداس١ٜ ٚايظٝاط١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ َع اٜاييت بػذاد ٚاملٛؿـٌ، َطبعـ١ طـُٝا،    

 .358، ق2006ايظًُٝا١ْٝ 
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َىغًَُوَ  -َاضزئ -يُناضواُْ باظضطاًًُْنإ وطُضِيسَو طُؾتًاضَنإ بُضِيَطاٍ زياضبُنط
  (1)عريام.زَٖاتُٓ نىضزغتاٌْ باؾىض وؾاضَناٌْ 

وَنــى ثًَؿــرت –َــاضزئ زواٍ ٓــُوٍَ بــىو بــُ بُؾــًَو يــًُُٓرباتؤضياٍ عىمســاٌْ 
تٌ عىمساٌْ تًَسا زاَـُظضا. ُٓويًاضـُيُبٌ زََيـٌَ غـىَيتإ غـًًَُاٌْ      آلزَغُ -بامساْهطز
بـُضَو بُغـسا، َـاضزيين نـطزَ      1534( يَُُٖيُُتُنٍُ غاَيٌ 1566-1520قاْىٌْ )
بُثًٌَ زَغتٓىوغًَهٌ ًََـصوويًـ َـاضزئ يُغـُضَتاٍ     (3)وباضَطاٍ بُط. (2))غُجنُم(

ّ يــُناتًَهٌ ْازيــاض آلزياضبــُنط بــىو، بــُ (4)ســىنُطِاٌْ عىمساًْــسا غــُضبُ وياليــُتٌ
ُ  (5)بُزياضبـُنط ططيَسضاوَتـُوَ.   1648خطاوَتُغُض بُغسا. ٓٓذا زووباضَ يُغـاَيٌ   ّ آلبـ

ُئ يـُّ َاوَيـُزا، ْـاوٍ    نُغُيطٍ ُْٖسٍَ يًػيت غُجنُقُناٌْ ًٓايُتٌ زياضبُنط زَن
نُواتـُ   (6)َاضزئ ْابًٓني ويُدًاتٌ ُٓو غُجنُقٌ ْػًَبني ُٖيُ نـُ يـُْعيو َاضزيٓـُ.   

ْػًَبني ََُيبُْـسٍ غـُجنُم بـىو، يُواُْيـُ َـاضزيًٓـ غـُضبُّ غـُجنُقُ بـىوبٌَ يـُّ          
َاوَيُزا. يإ َاضزئ يُضِووٍ ناضطًَطِيًُوَ ُٖيىَُضدًَهٌ تايبـُتٌ ٖـُبىوَ. َُٓـُف    

                                                           

أػش يف ايعشام، فــٌ كـُٔ نتـاب    ، جعفش ارتٝاط، َؼاٖذات جٕٛ 42-30ّ . غ، ق اٚيٝفٝٝ٘، بطِواُْ: (1)
 .124، ق2007)سذاي١ اٚسبٕٝٛ يف ايعشام(، داس ايٛسام يًٓؼش، يٓذٕ 

غُجنُم: واتُ يًىا ، يُزَويُتٌ عىمساٌْ ُٖض ًٓايُتًَو زابُف زَبىو بؤ ضـُْس غـُجنُقًَو، نـُ غـُجنُم      (2)
 بُط بُضِيَىٍَ زَبطز.

 .72، ٍغًاسُتٓاٍَُ ُٓويًا ضُيُبٌ (3)

 1864وزواٍ غـاَيٌ   1591طُوضَتطئ يُنٍُ ناضطًَطٍِ بىو يُزَويُتٌ عىمساًْسا، بُضيُغـاَيٌ   وياليُت: (4)
بُناضزَٖات. يَُاوٍَ ًَْىإ ُّٓ زووغاَيُف ظاضاوٍَ ًٓايُت بُناضزًََٖٓطا. ًَُٓـُف يُبـُناضًَٖٓاٌْ ٓـُّ زوو    

 ظاضاوَيُ يُتىيَصيُٓوَنُزا ضَِضاوٍ ََُُٓإ نطزووَ.

. ْكاًل عٔ: 139-138ٜ ، تأسٜخ َاسدٜٔ )شتطٛط(، ٚسق١ عبذايظالّ املاسد (5)
داس ايهاتب ايعشبٞ يًطباع١ ٚايٓؼش، عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، داٚد باػا ٚايٞ بػذاد، 

 .152،ق1968ايكاٖش٠ 

 ، ُٖضوَٖا:36بطِواُْ: ُٓويًاضُيُبٌ، ؽ .خ، ٍ (6)
Ayni Ali Efendi (Defteri Hakani Emini-1018/1609): Osmanli Imparatorlugunda 

Eyalet Taksimati, Toprak Dagitmi ve Bunlarin Mali Gucleri, Bu gunkudile 

Ceviren:Hadiye Tuncer, Gursoy Basmevi- Ankara 1964,s.13-14. 
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اغيت بُزووض ًُْ، ضىْهُ زواتط ُٖض بايُر و َُٖيهُوتٍُ ْايابٌ ؾاضَنُ وازَنـا نـُ   يُضِ
( ٍ ُٖبٌَ وتُْاْـُت يُنؤتايًـُناٌْ غـُزٍَ    voyvoda –غُضزاضَنٍُ ثًٍُ )وَيؤزَ 

تٌ بُغُض ْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ )يًَُْىياْسا: ْػًَبني و ْاوضٍُ آلُٖشزََسا زَبًٓني زَغُ
ُ   (1)زَطا.نىضزَ ًَٓعيسيُناًْـ( ضِا  (2)تساضيَهُ ثًُنـٍُ يَُىتُغـُيًًِ  آل)وَيـؤزَ( زَغـ

بُضظتطَو يُثاؾاٍ ثًُ زوو ْعَرتَ، بُظؤضٍ سىنُطِاٌْ ُٖضيًََُهٌ بطـىوى يـإ ؾـاضيَهٌ    
زَنطز نُبُؾًَو ُْبىو يًُٖت وياليُتًَهسا، ُْٖسٍَ داض ضِاغتُوخؤ غُضبُ ثايتُخت بىو. 

ّ يُضِووٍ دؤضَوَ يـُو نـَُرت   آلُٖبىو بُ )وَيؤزَ( َُٖىو دًاونُناٌْ ثاؾاٍ ثًُ زووٍ
زيـاضَ َُبُغـيت    (4))يؤْهطيو( وَيؤزَ بُدسهىَـُتًَهٌ غـُضبُخؤد زازَْـٌَ.    (3)بىو.

ُٓوَيُ نُ غُضبًُٖت وياليُتًَو ُْبىو.)ٓؤيًعًٌَ(ف ٓاَاشَيُنٌ يُّ دـؤضَ زَزا نـاتٌَ   
واتـُ  [ّ َُٓطِؤ آل، بُُْ زايسَْاآلزََيٌَ دُّٓ ؾاضَ ثًَؿرت غُضزاضيَهٌ ُٖبىو نُغىَيتإ غا

 (5)غُضبُ ثاؾاٍ بُغسايُو ُٓو َىتُغُيًًٌُ بؤ زازٌََْد. ]1794غاَيٌ 
غُضَتاٍ ُّٓ ثاؾهؤيُتًًٍُ َاضزئ بؤ بُغسا زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضزٌََ سُغـُٕ ثاؾـاٍ   

ُ     1723 -1704وايٌ بُغسا ) تٌ زابـىو،  آل(. ُّٓ وايًًـُ نـُ يُٖـُوَيٌ ؾطاواْهطزْـٌ زَغـ
َاضزيين زَنطز. بُو ثًًٍَُ ويَػتطُيُنٌ ططْطُ يُغُض ضِيَطاٍ ٖاتىضؤٍ بُبايُخُوَ غُيطٍ 

ًَْىإ بُغسا و ُٓغتاْبؤٍَ. ُٖضوَٖا زَنطيَت ببًَتُ بٓهُيُى بؤ يًَسإ ونـؤْرتؤيهطزٌْ نـىضزَ   

                                                           

ؾاياٌْ باغُ يُنؤتايًُناٌْ غُزٍَ  .151، عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، ّ . غ، ق31ّ . غ، ق اٚيٝفٝٝ٘، (1)
يُنًَو بىو يُّ غٌَ غُجنُقٍُ نُوياليُتٌ زياضبـُنطيإ ثًَهـسًََٖٓا و ٓـُّ غـُجنُقُ ثًَـٓر       ْؤظزََسا َاضزئ

مشـؼ ايـسئ غـاٌَ، ّ .ؽ،     قُظاٍ ُٖبىو نُبطييت بىوٕ يُ:َاضزئ، ْػًَبني، دُظيطَ، ًَـسيات، عُوًًْـُ.  
 .4093، ص6َر
ىوٌْ، ُٖضوَٖا بُغـُضزاضٍ ؾـاضَ   ُٓو نُغُيُ نُدًَطٍُ وايٌ زَططيَتُوَ يُناتٌ ٓاَازَُْبَىتُغُيًًِ:  (2)

 تًإ يُخىزٍ وايٌ وَضزَطـطت. آلغُضَنًُناًْـ زَطىتطا نُ ضِاغتُوخؤ غُضبُوياليُت بىوٕ، يُبُضُٓوٍَ زَغُ
 .بؤ منىُْ غُضزاضٍ بُغطا ثًٌَ زَطىتطا )َىتُغُيًًِ( ناتٌَ غُضبُ ًٓايُتٌ بُغسا بىو

 .151عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، ّ . غ، ق (3)
 .158...، ققشٕٚاسبع١  (4)
 .27...، قسذ١ً اٚيٝفٝٝ٘ (5)
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يُُٓجناَـسا تـىاٌْ َـاضزئ غاتـُشيَط      (1)ًَٓعيسيًُ ًَُٖؿـُ ياخًًـُناٌْ زَظـُضٍ ؾـٓطاض.    
ٖـُضوَٖا يُغـُضزٌََ ُٓمحـُز ثاؾـاٍ نـىضٍِ سُغـُٕ ثاؾـا زا         (2)ُٖشَىٌْ ًٓايُتُنٍُ.

 1731بؤيُ وَيؤزٍَ َـاضزئ يُغـاَيٌ    (3)( َاضزئ ُٖض غُضبُ بُغسا بىو.1747 -1723)
 (4)وٍ زَويُتٌ عىمساٌْ بؤ ًَٓطإ، يُشيَط ؾُضَاٌْ وايٌ بُغسا زابىو.آليُغُضوبُْسٍ ؾا

ُيىَْـسٍ بـُتىاْاو نُغـايُتٌ    تٌ بُغـسا يُاليـُى ث  آلزياضَ ُّٓ ثُضَغُْسٍُْ زَغُ
سُغُٕ ثاؾاو ُٓمحـُز ثاؾـاوَ ٖـُبىو، يُاليـُنٌ تـطيـ طـُضَىطىِضبىوٌْ ًَُالًَْـٌ        

ًَٓطاٌْ يـُّ َاوَيـُزا واٍ ثًَىيػـت نطزبـىو بُضَيـُنٌ بـًَُٖع يُغـٓىوضٍ         -عىمساٌْ
تساضاٌْ زَويُت زواٍ َطزٌْ ُٓمحُز ثاؾا آلتٌ زَويُتسا ثًَهبًَٗٓطٍَ. بؤيُ زَغُآلضِؤشُٖ

ّ آلبُ (5)زا َاضزئ يًُٓايُتٌ بُغسا زازَبطِٕ وخؤيإ غُضزاضٍ بؤ زازًََْٔ.1747ُغاَيٌ ي
-1780ّ يُغُضزََاٌْ وايًُناٌْ زواتطٍ بُغسا بُتايبُتٌ غًًَُإ ثاؾاٍ طـُوضَ ) آلبُ

 1835تـا يُغـاَيٌ    (6)( زووباضَ زَبًَتُوَ ثاؾهؤٍ بُغسا يُضِووٍ ناضطًَطِيًـُوَ. 1802
زياضَ ثاؾهؤيُتٌ َاضزئ بؤ بُغسا يُدًاتٌ زياضبـُنط ظؤض   (7).بُيُنذاضٍ يًٌَ زازَبطٍَِ

دًَطٍُ غُضغىضَِإ بىوَ بؤ ُْٖسٍَ طُضِيسٍَ بًاٌْ، يُبُضُٓوٍَ زووضٍ ًَْـىإ بُغـساو   
يُناتًَهـسا زياضبـُنطيـ    (8)َاضزئ ظؤض ظياتطَ بُبُضاووضز يُطـٍَُ َـاضزئ وزياضبـُنط.   

 ايُخًؿٌ يُبُغسا نَُرت ُْبىو.ْاوَْسٍ ًٓايُتًَهٌ ططْطٌ عىمساٌْ بىو ب
                                                           

 .111-110طعذٟ عثُإ ، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ...، ق، 152عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، ّ . غ، ق (1)
جدلا٥ٌٝ ذٓٛؾ اؿفش، َٓتحع املشتاد يف تاسٜخ بػذاد/ اٚ شتتـش املظـتفاد يف تـأسٜخ بػـذاد، )شتطـٛط( داس      (2)

 .158ّ .غ ، ق طتٝفٔ يْٛهشٜو،، 129-128، ق1104ؿذاّ يًُخطٛطات، بشقِ 

، 2، د1967، بػـذاد  1سجياسد نٛى، بػذاد َذ١ٜٓ ايظالّ، ت: فـؤاد مجٝـٌ ٚايـذنتٛس َــطف٢ جـٛاد، ط      (3)
 .111، طعذٟ عثُإ ، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ...، ق69ق

 .169ّ .غ ، ق طتٝفٔ يْٛهشٜو، (4)
 .197ّ .ٕ ، ق (5)
" يف بػذاد، ت: ستُـذ صتٝـب اسَٓـاصٟ، َطبعـ١ املعـاسف،      ي٘ َٓذ ايهٛطًُٝإ فا٥ل بو، تاسٜخ املُايٝو " (6)

 .112، طعذٟ عثُإ، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ...، ق86، ق1961بػذاد 
 .242ّ .غ ، ق طتٝفٔ يْٛهشٜو، (7)

 .27اٚيٝفٝٝ٘، ّ .غ، ق (8)
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 ياسني عومةزي و نووسيهةكاني:
تٌ َىغًًَإ قـؤضر  آلزا بَُٓاَيٍُ دُيًًًًُنإ زَغ1834ُ-1726ٌْ آليَُاوٍَ غا

نطزبىو، بُدؤضيَو نُ يُناتٌ وَضططتين ثؤغيت وايٌ َىغٌَ و بُبٌَ ُٓويـ ُٖض خؤيـإ  
ُّٓ بَُٓاَيُيُزا بـاضٍ ضِؤؾـٓبريٍ    يُشيَط غايٍُ (1)سىنُطِاٌْ ضِاغتُقًٍُٓ ؾاضَنُ بىوٕ.

وظاْػت يَُىغٌَ بطَوٍ ثًَسضا وبُٖاْسإ وبُخؿؿٌ دُيًًًًُنإ ضُْسئ ظاْـا وٓـُزيب   
وًََصووْىوؽ زَضنُوتٔ وزَيإ نتًَب يُبىاضَ دؤضبـُدؤضَناٌْ ظاْػـيت ٓـُو غـُضزََُ     

 (2)ْىوغطإ و وَضطًَطِزضإ.
  ٌ ظاْـا وُٓزَبسؤغـت يُؾـاضَنُزا     يُّ َُٖيىَُضدُزا عىَُضيـُنإ وَى بَُٓاَيُيـُن

ٍ خـُتًيب عىَـُضٍ   آلبُزياضنُوتٔ و يًَُْى ٓـُّ بَُٓاَيُيُؾـسا ياغـني نـىضٍِ خـُيطوي     
يُٖـــَُىويإ ظيـــاتط ْاوبـــاْطٌ ثُيـــسانطز. بُوثًًَـــٍُ يـــُنًَو بـــىو يُْىوغـــُضَ 

 1745ياغـني عىَـُضٍ يـُنؤتايٌ تـَُىظٍ      (3)ُٖضَبُضَُٖساضَناٌْ غُضزٌََ خؤٍ.
َ. ُٖض يُوٍَ زَغيت بُخىيَٓسٕ نطزووَو يُنؤتايًـسا يُغـُض زَغـيت    يَُىغٌَ يُزايهبىو

ظاْاٍ بُْاوباْطٌ ُٓو غـُضزٍََُ ؾـاضَنٍُ )عُبـسويكازض ٓـُضبًًٌ( ظاْػـيت ؾًكٗـٌ       
ــٌُْ   ــسووَو يُتَُ ــاوَٕ      46خىيَٓ ــني خ ــيت وَضططتىوَ.ياغ ــاظٍَ ظاْػ ــاَيًسا ًٓذ غ

ُْبىوَ. يُ ظؤضبـٍُ َـاوٍَ   ضِؤؾٓبرييًُنٌ ؾطاوإ بىوَ ُٓطُضضٌ برينطزُْوٍَ ظؤض قىوٍَ 
تًَُُْسا بصيَىٍ شياٌْ يُْىوغـني وزاْـإ ثُيـسانطزووَ. يـُِضَيطاٍ ٓـُوٍَ نـُ نتًَـب و        

تساض وثًاوَ زياضَنـاٌْ َىغـٌَ تـا يُبُضاَبـُضزا     آلْىوغًُٓناٌْ زَنطزَ زياضٍ بؤ زَغُ
ثازاؾت وَضططٍَ.بَُُف تىاًْىيُتٌ ظؤضبٍُ ناتٌ بـؤ ظاْػـت وْىوغـني تـُضخإ بهـا.      

بطاو وَى ظاْا و ْىوغُضاٌْ غُضزٌََ خؤٍ تًُْا يُيُى بىاضزا ْىوغني وزاْاٌْ ُْبىوَ، ْاو

                                                           

سايػـالّ ضؤوف،  غُباضَت بُضَِضَُيُنٌ دُيًًًًُنإ و َـاوٍَ سىنُطِاًًْـإ يَُىغـٌَ بطِواْـُ: عُـاز عب      (1)
 .1975ّ، ايٓذـ 1834-1726ٖـ/ 1249-1139املىقٌ   ايعٗس ايعجُاٌْ/ ؾرتَ اؿهِ احملًٌ 

، 1، ايتٜٓٛش يًطباع١ ٚايٓؼش، ط1834-1726ٖـ/ 1250-1139طٌٗٝ قاػا، املٛؿٌ يف ايعٗذ ادتًًٝٞ  (2)
 .303-302، ق2010، برلٚت 1ط

(3) Percy Kemp, Mosuli Sketches of Ottoman history, Middle Eastern Studies, 

vol.17, no.3, (jul.1981) , p310. 
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بَُيهى يُثاٍَ ًََصووْىوغني، يـُبىاضَناٌْ ٓـُزَب وؾـًعطو ٓـايني و بـاوَضِ و تُغـُوف و       
 (1)تُْاُْت ثعيؿهـ بُضٌَُٖ ُٖبىوَ.

وبـاْطٌ  غُضَضِاٍ ُٓوَف ياغني عىَـُضٍ ظيـاتط وَى ًََـصووْىوؽ زَضنـُوتىوَو ْا    
ثُيسانطزووَ. ضىْهُ يُّ بىاضَزا ْعيهٍُ سُظسَ نتًَيب ُٖيـُ، نـُبؤ ضـُْسئ ؾـًَىاظٍ     

ايظـٝف  ًََصووْىوغٌ ثؤيني زَنطئَ: يًَُْىياْسا نتـًَيب بًـؤططا  )تـطادِ( ُٖيـُ، وَى:)    
(. ٖــُضوَٖا املٗٓـذ يف َٓاقـب َـٔ زلـٞ امحـذ( ٚ )ايشٚكــ١ ايفٝرـا٤ يف تـٛاسٜخ ايٓظـا٤        

عٓـٛإ االعٝـإ يف رنـش    تساضَناًْؿٌ ْىوغـًىَ، وَى: ) آلَُاَيُ زَغُيُباضٍَ ًََصووٍ بٓ
بُتايبـُتٌ   ايتـأسٜخ االخبـاسٟ(  (. ُْٖسيَهًؿًإ ًََصووٍ ٖـُواَيني ) تٛاسٜخ ًَٛى ايضَإ

شَاضَيُى يُنتًَبُناًْؿـٌ يُؾـًَىٍَ    غشا٥ب األ ش يف ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايث عؼـش(. )
)ايـذس  املهٓـٕٛ يف املـ  ش املاكـ١ٝ     غاَيُنأْ، وَى: نطِؤْؤيؤشيإ واتُ تؤَاضٍ ضِووزاوطُيٌ 

ــصووٍ َــٔ ايكــشٕٚ( ٚ )اآل ــاس ادتًٝــ١ يف اذتــٛادث االسكــ١ٝ  (. ٖــُضوَٖا يُْىوغــًين ًََ
غا١ٜ املشاّ يف تاسٜخ ستاطٔ بػذاد داس ايظالّ( ٚ) ١َٝٓ ْاوضُيًـ بُضٌَُٖ ُٖيُ، وَى: )
 (2)االدبا٤ يف تأسٜخ املٛؿٌ اذتذبا٤(.

ُوٍَ ياغني عىَُضٍ يًََُصووْىوغـاٌْ غـُضزٌََ خـؤٍ )بُتايبـُتٌ     يُاليُنٌ تط ٓ
 ُ تساضيَهٌ آلعرياقًًُنإ( دًازَناتُوَ ُٓوَيُ نُ ُٓو تًُْا ًََصووٍ ُٓيايُتًَو يإ زَغـ

تاٌْ زَوضوبُض تؤَاض بها. آلُْْىوغًىَ، بَُيهى ُٓو ُٖوَيًساوَ ًََصووٍ َُٖىو ْاوضُو وو
ؾُضِ وضِووزاوَ غًاغًًُنإ ْازَٕ، بَُيهى ُٓو ظاًْاضٍ ُٖضوَٖا نتًَبُناٌْ تًُْا بايُر بُ

  ُ ــابىضٍ و نؤَ ــٌ ٓ ــُباضٍَ ضَِوؾ ــط     آلي ــٌُْ ت ــيت والي ــيت و ظاْػ ــُتٌ وتُْسضوغ ي
غُضضاوٍَ ظاًْاضيًُناٌْ عىَُضٍ بؤ ضِووزاوَناٌْ ثًَـ غـُضزٌََ خـؤٍ   (3)زَخاتُضِوو.

ٌْ غُضزٌََ خؤٍ ظيـاتط  ّ بؤ ضِووزاوَناآلبطيتًُ يُنتًَبُناٌْ ًََصووْىوغاٌْ ثًَؿىو. بُ
                                                           

، ت: ستـب امحـذ ادتًًٝـٞ ٚ    1834 -1726برلطٞ نُٝب، املٛؿٌ ٚاملؤسخٕٛ املٛؿًٕٝٛ يف ايعٗـذ ادتًًٝـٞ/   (1)
يـُباضٍَ ْـاوٍ ُْٖـسٍَ يـُ     ، 153-152، ق2007غامن ايعهًٝٞ، َشنض دساطات املٛؿـٌ، جاَعـ١ املٛؿـٌ    

 اُْ َُٖإ غُضضاوَو الثُضَِ.نتًَبُناٌْ بطِو
 .157-153ّ . ٕ، ص (2)
ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، غشا٥ب اال ش يف ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايث عؼش،َطبع١ اّ  بؤ منىُْ بطِواُْ: (3)

 .102، 48، 27، 23، 21، 19،ق 1940ايشبٝعني، املٛؿٌ 
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ثؿيت بُ بًًٓٓـُناٌْ خـؤٍ وطًَطِاْـُوٍَ ٖاوضـُضخُناٌْ بُغـتىوَ. ُٖضضـُْسَ خـؤٍ        
    ُ ّ غـؤضاخٌ ْاوضـُناٌْ تـطٍ    آليَُىغٌَ وْاوضُناٌْ زَوضوبـُضٍ ظيـاتطٍ ْـُبًًٓىَ، بـ

يُباظضطإ و ضِيَبىاض و ناضواْطًًُنإ زَغتهُوتىوَ. بًَطىَإ غُيطٍ بُضٖـٌَُ ُْٖـسٍَ   
 (1)غُناٌْ ٖاوضُضخٌ خؤؾٌ نطزووَ.يًََُصووْىو

ّ ُٓوٍَ وَى خاَيًَهٌ ًَْطُتًغ يُغُض عىَُضٍ تؤَاض زَنطٍَ ُٓوَيـُ نـُ ٓـُو    آلبُ
بؤيُ بٌَ اليُْاُْ ضِووزاو وثًَؿٗاتُناٌْ ُْْىوغًىَ.  (2)وَى دًََصووْىوغٌ زَضباضد وابىو.

زيَطٍ ٓـُوإ  ُٓو يُبُضُٓوٍَ يُشيَطغايٍُ دُيًًًًُنإ زَشيا وغـىوزٍ يُبُخؿــ وضـاو   
زَبًين، ُٖوَيًسَزا خؤٍ يُوإ ضَِثًَـ بها وبُزَيٌ ُٓوإ بٓىوغٌَ. َُُٓف ُْٖسٍَ دـاض  
واٍ يًَسَنطز نُ يُضِاغيت زووضبهُويَتُوَو بُخطاخ يُغُض زوشَٔ وُْياضاٌْ دُيًًًًُنإ 
بٓىوغٌَ، داض نُغايُتٌ بٔ يـإ طـطوخ وقـُواضٍَ غًاغـٌ و ُْتـُوَيٌ. وَى ٓـُوٍَ       

ُضخاتطٍ ُٓوإ ًَٖـطف زَناتُغـُض َريَنـاٌْ بازيٓـإ و خـَُيهٌ بازيٓـإ.       ظؤضداض يُب
ُٖضبُوَف ْاوَغيتَ و َُٖىو نىضز بُخىوٍ ُْؾـًاو وَغــ زَنـات و يـُْطخًإ نـُّ      

غُضَضِاٍ َُُٓف نتًَبُناٌْ عىَُضٍ بُغُضضاوٍَ ظؤض بُْطر زازَْطئَ بؤ  (3)زَناتُوَ.
ضـُناٌْ زَوضوبـُضٍ بُطؿـيت، َُٓـُف     ْىوغًُٓوٍَ ًََصووٍ عـريام بُتايبـُتٌ و ْاو  

 بُٖؤٍ زَوَيَُُْسٍ ْىوغًُٓناٌْ و ُٓو ووضزَناضيًاٍُْ نُتًًَاْسا ُٖٕ.
 

                                                           

، 6-4،ق1968سايظـالّ،َطبع١ داس ايبــشٟ ،بػـذاد    ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ يف تاسٜخ ستاطٔ بػذاد دا (1)
١َٝٓ االدبا٤ يف تـأسٜخ املٛؿـٌ اذتـذبا٤، حتكٝـل ْٚؼـش: طـعٝذ ايـذٜٛٙ جـٞ،         ،ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُش٣ 

 .7-5،ق1955َطبع١ اشلذف، املٛؿٌ 

 .152برلطٞ نُٝب، ّ .غ، ق (2)

بـؤ ظاًْـاضٍ ظيـاتط يـُّ     ، 108-107، 81ق، غشا٥ـب اال ـش،   99-97قبؤمنىوُْ بطِواُْ: غايُ املـطاّ،   (3)
،َشاجع١ ٚتكذِٜ: د.عبذايفتا  2ؿذٜل ايذًَٛجٞ،اَاس٠ بٗذٜٓإ ايهشد١ٜ أٚ اَاس٠ ايعُاد١ٜ، ط باضَيُوَ بطِواُْ:

نتـًَيب   1940دًَطٍُ غُضجنُ )غُزيل دُيًًٌ( زواٍ ُٓوٍَ يُغاَيٌ . 27-21، ق1999عًٞ حي٢ٝ،اسبٝـٌ  
ــش(  ــب اال  ــُوَ،آلٍ ب )غشا٥ ــسضِيَينَ     ونطزؤت ــُ ب ــُو الثُضِاْ ــًَتُوَو ٓ ــُ بهًَؿ ــُناٌْ نتًَبُن ــساوَ زاْ ُٖوَيً

برلطٞ نُٝـب، ّ .غ،  ّ ظؤض غُضنُوتىو ُْبىوَ يُّ ناضَيسا. بطِواُْ: آلنًَُٖطؾهطزًْإ تًَسايُ بؤ غُض نىضز، بُ
 .157ق
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 كتَيبةكاني ياسني عومةزي وةك سةزضاوة بؤ مَيرووي دةظةزي مازديو:
ُٓوٍَ يًَطَزا يُْىوغًُٓناٌْ عىَُضٍ ثؿتًإ ثًَسَبُغتني بطيتني يُ غٌَ نتًَب، ُّٓ 

ونطاوُْتــُوَ، بُثًَطــُواٍُْ نتًَبــُناٌْ تــطٍ نُظؤضبــُيإ آلاوٕ وبغــٌَ نتًَبــُ ضــاثهط
زَغتٓىوغٔ و يُُٓضؾًؿٌ زووضَزَغت ثاضيَعضاوٕ و وابُٓاغاٌْ زَغت ْانُوٕ. ٖـُض ٓـُّ   
غٌَ نتًَبُف ظاًْاضٍ ظياتطيإ يُباضٍَ زَظُضٍ َاضزئ تًَسايـُ و بـؤ ٓـُّ تىيَصيُٓوَيـُ     

 ططْطٔ. ُٓواًْـ َُٓإُْ:
وَى يُْاوًْؿاُْنٍُ ضِازياضَ، ٓـُّ   يف تاسٜخ ستاطٔ بػذاد داسايظالّ: غا١ٜ املشاّ -1

ّ نُغُيطٍ ْاوَضِؤنٌ زَنُئ زَبًـٓني تـًُْا   آلنتًَبُ بؤ ًََصووٍ بُغسا تُضخاْهطاوَ. بُ
باغٌ بُغسا وْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ يُخؤْاططٍَ، بَُيهى ظاًْـاضٍ يـُباضٍَ ٖـَُىو ٓـُو     

ًََصوويًُوَ غُضبُ بُغسا بىوٕ. زياضَ  وووٍ ناضطًَطٍِ ؾاضو ْاوضاُْف زَخاتُضِوو نُ يُضِ
ْاوضُناٌْ عرياقـٌ   ُّٓ ؾاضَف يُو غُضزََُ ْاوَْسٍ ًٓايُتًَهٌ طُوضَ بىو نُ ظؤضبٍُ

ٓـًرت عىَـُضٍ ضِووزاو    (1)ًَٓػتا و ُْٖـسٍَ ْاوضـٍُ زَضَوٍَ عرياقًؿـٌ يـُخؤزَططت.    
تٌ عىمساٌْ بُغُض بُغـسا  آلَغُوثًَؿٗاتُناٌْ ُّٓ ؾاض وْاوضاُْ يُغُضَتاٍ غُثاْسٌْ ز

ظ زَْىوغًَتُوَ. ُٖضوَٖا باغٌ ٓاووُٖواو باضٍ 1805ى/ 1220( تا غاَيٌ 1534)غاَيٌ
 (2)ٓاوَزاٌْ وبُضوبىوٌَ ٓابىضٍ وظاْا وُٓزيب وْاوزاضاًْؿًإ زَنات.

يُّ نتًَبُزا ياغني عىَُضٍ ًََصووٍ عـريام و   اآل اس ادت١ًٝ يف اذتٛادث االسك١ٝ: -2
زَوضوبُضٍ بُتايبـُتٌ ْاوضـُو ُٖضيَُـُناٌْ ًُٓرباتؤضيـاٍ عىمسـاٌْ وًَٓطاْـٌ        تاٌْآلوو

( غاٍَ بُغاٍَ ْىوغـًىَتُوَ.  1794يُغاَيٌ يُنٌَُ نؤضًًُوَ تاغاَيٌ زاْاٌْ نتًَبُنُ )
ْاوبطاو ُٖض تًُْا بايُخٌ بُاليٌُْ غًاغٌ و نطزَغُضباظيًُنإ ُْزاوَ، بَُيهى ظؤضبـٍُ  

ــُضظَو  ناضَغــاتُ غطوؾــيت و تُْطــصَ  ــاضنطزووَ. وَى ظََــني ي ٓابىضيًُناًْؿــٌ تؤَ
وبىوُْوٍَ ثُتا وططاٌْ. بايُخٌ ُّٓ نتًَبُ يُوَزايُ نـُ ْىوغـُض خـؤٍ ؾـايُزساَيٌ     آلب

 (3)ُْٖسٍَ يُّ ضِووزاواُْيُ نُْىوغًىيُتٌ، بُتايبُتٌ ُّٓ ناضَغاتاٍُْ زوايٌ.
                                                           

 .113-112ق١...، طعذٟ عثُإ ، نٛسدطتإ ادتٓٛبٝيُباضٍَ غٓىوضٍ زَغُآلتٌ ًٓايُتٌ بُغسا بطِواُْ:  (1)
 .4، قغا١ٜ املشاّ (2)

ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ ، صبذ٠ اال اس ادت١ًٝ يف اذتٛادث االسك١ٝ ، اْتخب صبذتـ٘: د.داٚد ادتًـ،،    (3)
 .10-7، ق1974حتكٝل: عُاد عبذايظالّ سؤٚف،َطبع١ اآلداب، ايٓحف 
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ًَىٍَ نتًَبُنٍُ َُُٓف يُغُض ؾ غشا٥ب األ ش يف ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايث عؼش: -3
ثًَؿىوَو بايُخٌ يُو نَُرت ًُْ. زياضَ َُبُغتًؿٌ ُٓوَبىوَ نُببًَتُ تُواونُضٍ ٓـُو.  

ــا   ــاٌْ غ ــُوٍَ ضِووزاوَن ــاضَ نُزَي ــُ ضِازي ى 1225 -1200ٌْ آليُْاوًْؿــاٌْ نتًَبُن
 ُ ّ غـُضَتا وَنـى ظًََُٓغـاظيًُى نىضتـٍُ طـطْطرتئ ٓـُو ناضَغـاتُ        آلتؤَاضبها، بـ

 ُ ــتؤت ــتًاٍُْ خػ ــاَيٌ  غطوؾ ــُ يُغ ــساوَ.  855-854ى )240ضِوو ن ــُوَ ضِووياْ ظ( ي
( غاَيُ بـىوَ نُنتًَبُنـٍُ   25يُبُضُٓوٍَ عىَُضٍ خؤٍ ٖاوضُضخٌ ضِووزاوَناٌْ ُّٓ )

بؤ تُضخاْهطزووَ، بؤيُ ووضزَناضٍ ظؤضَإ زَزاتـٌَ بُتايبـُتٌ غـُباضَت بـُو ٓـاشاوَو      
 (1)طؿيت ضِووياْساوَ.ُْٖاَُتٌ وناضَغاتُ غطوؾتًًاٍُْ نُ يَُىغٌَ وْاوضُنُ بُ

بُغُيطنطزٕ و ووضزبىوُْوَ يُظاًْاضيًُناٌْ ُّٓ نتًَباٍُْ ياغني عىَُضٍ غـُباضَت  
بَُاضزئ وْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ، زَتىاْني يُّ اليُْاٍُْ خىاضَوَ ضـُْس تًَطِوآًًَْهُـإ   

 غُباضَت بًََُصووٍ زَظُضٍ َاضزئ زَغتهُوٍَ.
 

 يُنُّ: باضٍ ٓاوَزاٌْ:
(زا نُ باغٌ ؾاضو ْاوضـُناٌْ غـُض بًُٓايـُتٌ    غا١ٜ املشاُّضٍ يُنتًَيب )ياغني عىَ

يُنٌ بُْاوباْطُ يُغُض ؾاخًَو آلبُغسا زَنا ٓاَاشَ بُ )َاضزئ( يـ زَنا و زََيٌَ: دقُ
نُزَضِواًَْتُ ؾاضٍ زًْػط وؾاضٍ زاضا وؾـاضٍ ْػـًَبني، يُبُضزًََؿـًسا ٓاوَزاًًْـُنٌ     

ــُباظاضِيَو وناضواْ  ــُ ن ــُوضَ ُٖي ــُخؤزَططٍَ   ط ــُ(ٍ ظؤض ي ــُ )َُزضَغ ــُضاو قىتاغاْ ػ
   ُ نـُ و زيَٗـاتًَهٌ   آلخاْىوَناًْإ وَنى ثًًهاُْ وايُ خاْىو يُغـُض خـاْىوَ تازَطاتـُ ق

 (2)ظؤضيؿٌ ُٖيُد.
ُٓطـُض زيَـطٍ غــُضَتاٍ ٓـُّ زَقــُ بُغـُضثًًٌَ غىيًَٓٓــُوَ وازَظاْـني )عىَــُضٍ(      

ضــىْهُ ُٓويًاضــُيُبًـ  وَغــؿًَهٌ ووضزٍ َــاضزئ زَنــاو خــؤٍ ؾــاضَنٍُ بًًٓــىَ.
وَ ُٖتا َُوزاٍ ضـىاض قؤْـاؽ   آليُْاوَضِاغيت غُزٍَ سُظسََسا زََيٌَ: ديُبىضدُناٌْ قُ

ُ  آلبُُٖض ضىاض الٍ خؤيسا زَبًٓسضٍَ. يُّ قُ ناٌْ ُْغـًَبني و ؾـُْطاض وضـًاٍ    آليـُوَ قـ

                                                           

 غشا٥ب اال ش، ؿفرات َتفشق١. بطِواُْ نتًَيب: (1)

 .86ق (2)
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ُ  (1)ؾُْطاض وزَؾتُ ثإ و بُضيُٓنٍُ زيـاضَد.  ّ ُٓطـُض بُباؾـٌ يًَـٌ ووضزبًٓـُوَ     آلبـ
ظاْني نُ )عىَُضٍ( ُّٓ وَغؿٍُ يُدىططاؾًٓاغاٌْ غـُزَناٌْ ضِابـطزوو وَضططتـىوَ و    زَ

 (2)خؤٍ ؾىيَُٓنٍُ ُْبًًٓىَ. ضىْهُ خؤٍ زََيٌَ نـُ ٓـُو يَُىغـٌَ زووض ُْنُوتؤتـُوَ.    
ُٖضوَٖا ُٓو ْاوٍ )ؾاضٍ زاضا( زيَينَ و وازَظاٌَْ ُٖضَابىو، يُناتًَهـسا يُوغـُضزََُزا   

خـؤ ُٓويًاضـُيُبًـ    (3)ّ يُْعيهًسا طىْـسيَهٌ ٓـاوَزإ ٖـُبىو.   آلتًُْا نُالوَ بىوَ، بُ
ّ ٓاَـاشَ بُٖـُضزوو   آليُزَقُنٍُ ثًَؿىوزا زََيٌَ يَُاضزيُٓوَ ْػًَبني وؾٓطاض زياضٕ، بُ

 ؾاضٍ زاضا وزًْػط ْانات. َُُٓف يُبُضُٓوٍَ َُْابىوٕ.
َضططتيبَ غُباضَت بُبُؾٌ زوايٌ وَغؿُنُؾٌ، زَنطٍَ يُو باظضطإ و طُؾتًاضاٍُْ و

ــىوٕ يُغُضضــاوَناٌْ    ــُنًَو ب ــُ ي نــُ غــُضزاٌْ َاضزيًٓــإ نــطزووَ. ضــىْهُ َُٓاْ
ّ ُٖضضُْسَ ُّٓ وَغـؿٍُ عىَـُضٍ بـؤ ؾـاضَنُ     آلظاًْاضيًُناٌْ، وَى ثًَؿرت طىمتإ. بُ

يُضِاغيت ْعيو بٌَ، ْانطٍَ ُٓو ضِاغتًًُ ؾُضاَؤف بهُئ نُ خىزٍ ؾـاضٍ َـاضزئ يـُو    
ُْبىوَ. ُٓوَتا طُضِيسٍَ ؾُضَْػٌ )ٓؤيًعًٌَ( نُٖاوضـُضخٌ   غُضزََُزا يُباضيَهٌ باؾسا

    ُ و ؾـىضَناٌْ ثًَؿـرت   آل)عىَُضٍ( بىو، غُباضَت بُّ اليُْـُ زَْىوغـٌَ: دبًَطىَـإ قـ
يُباضيَهٌ باؾسا بىوٕ، ُٖضوَٖا زاًْؿتىاًْؿٌ ثًَؿرت ظؤض يَُطِؤ ظؤضتـط بـىوٕ. َـاضزئ    

 (4)ؾاضد.غُضَضِاٍ ؾطاواٌْ، ظياتط يُطىْسيَو زَضٌَ ُْى يُ
بًَطىَإ ُّٓ ٓاشاوَو ؾُضِاٍُْ نُ يُزَظُضَنُزا ضِوويإ زَزاو ٖـُضوَٖا ٓـُو ططاْـٌ    

وزَبىوُْوَ ناضيطـُضيًإ ٖـُبىو يُغـُض بـاضٍ ٓـاوَزاٌْ ؾـاضو       آلوثُتاياٍُْ نُتًًَسا ب
 زَظُضَنُ، وَى زواتط بؤَإ زَضزَنُوٍَ.

 
 
 

                                                           

 .73، ٍغًاسُتٓاٍَُ ُٓويًا ضُيُبٌ (1)

 .5، قغا١ٜ املشاّ (2)

ُٖضوَٖا بطِواُْ: ُٓويًاضـُيُبٌ، ؽ . خ،  ، 2081، ق1306،اطتاْبٍٛ 3سلع ايذٜٔ طاَٞ، ّ .غ، َخ (3)
ٍ74. 
 .152عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، ّ . غ، ق ُٖضوَٖا بطِواُْ: ،27سذ١ً اٚيٝفٝٝ٘، ق (4)
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 زووَّ: اليٌُْ ناضطًَطٍِ:
ٍ َـاضزئ ْاظْـاوٍ )وَيـؤزَ(ٍ ٖـُبىو، نُثًُيـُنٌ      ثًَؿرت بامساْهطز نـُ غـُضزاض  

ناضطًَطٍِ تايبُت بىو.ُٖضوَٖا يُضِووٍ ناضطًَطِيؿُوَ يُظؤضبٍُ َاوَناٌْ غُزٍَ ُٖشزَو 
ًْىٍَ يُنٌَُ غُزٍَ ْؤظزَ ُّٓ غُضزاضَ غُضبُ وايٌ بُغـسا بـىو. ٓـُّ زوو ضِاغـتًًُ     

يُضُْس ؾـىئَ ْـاوٍ غـُضزاضٍ    يُنتًَبُناٌْ ياغني عىَُضيسا ضَِْطًإ زاوَتُوَ. ُٓوَتا 
(. ٜٚٛكـ١ ّ بُؾـًَىَ عُضَبًُنـٍُ واتـُ )   آلَاضزئ يُطٍَُ ْاظْاوٍ )وَيؤزَ( زًََٖينَ، بُ

بًَطىَإ َُُٓف غُضجنٌ ووضزٍ عىَُضٍ زَغُملًَينَ يُبُناضًَٖٓاٌْ ثًُ ناضطًَطِيًُنإ. 
 ٌ َـاضزئ   َُُٓف يُاليُى ُٓوََإ بؤ ضِووْسَناتُوَ نُ يُو غُضزََاُْف غـُضزاضَناْ

ُّٓ ثًُو ْاظْاوَيإ ُٖضَابىو، يُاليُنٌ تطيـ بُّ ٖؤيُوَ ْاوٍ ُْٖسٍَ يُغـُضزاضَناٌْ  
ظ( باغــٌ 1793/ 1792ى )1207َـاضزئ زَظاْـني. بــؤ منىْـُ يــُضِووزاوَناٌْ غـاَيٌ     

ُْٖـسٍَ دـاضيـ ْاظْاوَنـُ يـُزواٍ ْاوَنـُ       (1))وَيؤزٍَ َاضزئ عًػا ٓاغـا( زَنـا.  
ظ( ْـاوٍ )ًٓـرباًِٖ   1791 -1790ى )1205ووزاوَناٌْ غاَيٌ زازٌََْ. وَى ُٓوٍَ يُضِ

ُٓطُض َُٓاٍُْ ْاوَإ ًَٖٓإ )ٓاغا( و )ُٓؾُْسٍ( بٔ يُى  (2)ُٓؾُْسٍ وَيؤزَ( زًََٖينَ.
ى 1208يُزواٍ يُى، ُٓوا ُْٖسيَهًؿًإ )بُط( بىوٕ، وَى )ُْدِ بـُط( نـُ يُغـاَيٌ    

َُُٓف ُٓوَ ثًؿاْسَزا نُ ُّٓ  بًَطىَإ (3)ظ( نطايُ وَيؤزٍَ َاضزئ.1794 -1793)
يُتٌ دًـاواظ بـىوٕ.   آلغُضزاضاٍُْ َاضزئ يُبُٓضَِتسا يُٓاغت وثًَطٍُ ناضطًَطٍِ و نؤَُ

ْـابٌَ   (4)ضىْهُ ُٖضيُى يُّ ْاظْاواُْ واتاٍ تايبـُتٌ خؤيـإ ٖـُبىو يـُّ غـُضزََُزا.     
يـُّ  وَى –ُٓوَف يُيازنُئ نُ زاْاٌْ غٌَ غـُضزاض يـَُاضزئ يـُّ َاوَيـُ نَُـُزا      

 بَُيطٍُ ْآاضاٌَ ضَِوؾٌ ناضطًَطٍِ زَظُضَنُيُ. -ٍُْ غُضَوَزا زياضَآلغا
بَُُٖإ ؾـًَىَ وابُغـتُبىوٌْ َـاضزئ بًُٓايـُتٌ بُغـسا يـُِضووٍ ناضطًَِطيًـُوَ،        
يُنتًَبُناٌْ عىَُضيسا بُضِووٌْ زياضَو يُزَّ وغاتٌ دًادًازا ٓاَاشٍَ ثًَسَنطٍَ. ٖـُض  

                                                           

 .31غشا٥ب األ ش، ق (1)

 .167، صبذ٠ آل اس، ق191غا١ٜ املشاّ، ق (2)
 .33، غشا٥ب األ ش، ق191غا١ٜ املشاّ، ق (3)

د.طـــٌٗٝ ؿـــابإ، املعحـــِ املٛطـــٛعٞ يًُــــطًرات ايعثُاْٝـــ١ ايتاسخيٝـــ١،  يـــُّ باضَيـــُوَ بطِواْـــُ: (4)
 .2000َشاجع١:د.عبذايشصام ستُذ ذظٔ بشنات، َهتب١ املًو فٗذ ايٛط١ٝٓ، ايشٜاض،
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( زا نُ ؾاضو ْاوضُناٌْ غُضبُ بُغسا زَشًََطٍَ و بُنىضتٌ شاّغا١ٜ املبؤ منىُْ يُنتًَيب )
باغًإ زَنا، ٓاَاشَ بُ )َاضزئ( يـ زَنا. بُو ثًًٍَُ يُغُضوبُْسٍ زاْـاٌْ نتًَبُنـُ   

ُٖضوَنى يُغُضضاوٍَ تـطيـ َُٓـُ    (1)ظ( ُٓويـ بُؾًَو بىو يُّ ًٓايُتُ.1805)غاَيٌ 
 (2)زووثات زَنطيَتُوَ.

ايـُتٌ بُغـسا بُغـُض َاضزيٓـسا، يُْىوغـًُٓناٌْ عىَُضيـسا       ُٖشَىٌْ ناضطًَطٍِ ًٓ
بُؾًَىاظٍ دًادًا ويُضِووزاوٍ دؤضبُدؤضزا زَضزَنُوٍَ: ُْٖسٍَ داض يُُٖوَيٌ وايٌ بُغسا 
بؤ غُثاْسٌْ غـُقاَطريٍ يُزَظـُضٍ َاضزيٓـسا خـؤٍ زَْـىَييَن. وَى ٓـُوٍَ يُغـاَيٌ        

زٌْ ٓــاشاوٍَ ٖؤظَنــاٌْ ظ( زا ًَٖعيَهــٌ ٖــُْاضز بــؤ يــُْاوبط1810 -1809ى )1225
تٍُ وايٌ بُغـسا يـُالبطزٕ وزاْـاٌْ    آلّ ظؤض داضٍ تط ُّٓ ُٖشَىٕ وزَغُآلبُ (3)َاضزئ.

ّ ٓـُّ نطزاضاْـُ ٖؤنـاض وؾـًَىاظٍ دًاواظيـإ      آلغُضزاضٍ َاضزيٓسا بُضدُغتُ زَبىو. بُ
 ُ بُ تساضاٌْ غـُض آلُٖبىو. ُْٖسٍَ داض ُّٓ البطزٕ وزاْاُْ يُضىاضضًَىٍَ دًَطؤضِنًٌَ زَغـ
ظ زا نـاتٌَ  1801ًٓايُتُنُ بىو.ُٓوَتا غًًَُإ ثاؾاٍ طـُوضٍَ وايـٌ بُغـسا يُغـاَيٌ     

ويػيت َىتُغُيًًٌُ بُغطا غعا بسا، بطِياضيـسا يُطـٍَُ ْـُدِ بـُطٌ وَيـؤزٍَ َـاضزئ       
يُؾىيًََٓهٌ تطزا عىَُضٍ غُضَتا باغٌ يًَدػـتين ْـُدِ بـُط     (4)دًَطؤضِنًًَإ ثًَبها.

 ُ ُ      زَنا، ٓٓذا باغٌ طؤضِيٓـ ّ آلوٍَ ثؤغـتُنٍُ يُطـٍَُ َىتُغـُيًًٌُ بُغـطا زَنـا. بـ
يُُٖضزوو باضزا زياضَ نُ َُبُغت غعازاٌْ َىتُغُيًًُُنُ بىوَ. ضىْهُ تـًُْا زَغـت   

 (5)بُغُض غاَاٌْ ُٓو زاطرياوَ.
يُباضيَهٌ تطزا زَبًٓني ُٓمحُز ٓاغاٍ وَيؤزٍَ َاضزئ نُْاغطابىو بُ )ٓـُبى زبػـٌ   

ــاَيٌ  ــسازٍ( يُغ ــسَخطٍَ  1808 -1807ى )1223بُغ ــساوَ يًَ ــٌ بُغ ــُٕ واي ظ( يُالي

                                                           

 .86ق (1)

 .271، طتٝفٔ يْٛهشٜو، ّ . غ، ق37إ فا٥ل بو، ّ . غ، قطًُٝ (2)

 .105غشا٥ب األ ش، ق (3)

 .197غا١ٜ املشاّ، ق (4)
 .57، غشا٥ب األ ش، ق197ّ . ٕ، ق بطِواُْ: (5)
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ويُؾىيَين ُٓو يُنًَهٌ تط زازَْطٍَ، ضىْهُ ْاتىاٌَْ نـؤْرتؤَيٌ ٓـُو ٓاشاوَيـُ بهـا نـُ      
 (1)يَُاضزئ غُضيَُٗيسا.

َُُٓف زَخطيَتُ ضىاضضًَىٍَ بُضثطغًاضيًُتٌ وايٌ بُغسا يُبُضقُضاضنطزٌْ ٓاغـايـ  
 ُ ــ ــُضيَهٌ غ ــاضزئ، وَى زَظ ــُضٍ َ ــُناٌْ  يُزَظ ــُض يُظاًْاضيً ــُتٌ بُغسا.ٖ ضبُ ًٓاي

عىَُضيًُوَ زَظاْني نُغُضزاضَناٌْ َاضزيًٓـ يُغعازإ وبُْـسنطزٕ يُاليـُٕ وايًًـُوَ    
وَنٍُ وايٌ بُغسا بؤ آليُغُضوبُْسٍ ؾا 1791بُزووضْني. ضِووزاويَهٌ يُّ دؤضَ يُغاَيٌ 

ـ   (2)غُضنىتهطزٌْ بعووتُٓوٍَ تُميىض ثاؾاٍ ًًَـٌ،  خـؤٍ يـُضِووزاوٍ    زَبًـٓني. ٓـُوي
الزاٌْ ًٓرباًِٖ ُٓؾُْسٍ وَيؤزَ زَبًًَٓتُوَ، نُ عىَُضٍ ُٖضداضٍَ بُؾًَىَيُى باغـٌ  

( زا بـاؽ يـُوَ زَنـا نـُوايٌ بُغـسا وَيـؤزٍَ ْـاوبطاوٍ        غاٜـ١ املـشاّ  زَنا. يُنتًَيب )
ثاضٍَ يًَػُْسووَ، ٓٓذـا يًًَدػـتىوَ وعًػـا     (3)( نًؼ50زَغتطري نطزووَو ْعيهٍُ )

ّ يُنتًَبًَهٌ تطزا زََيٌَ وايٌ ضؤتُ َـاضزئ وعًػـا   آلبُ (4)يَين ُٓو زاْاوَ.ٓاغاٍ يُؾى
ٓاغاٍ نطزؤتُ غُضزاضٍ ُٓوٍَ وًٓـرباًِٖ ُٓؾُْسيؿـٌ زَغـتطري نـطزووَو بُْـسنطزووَ      

ُ       (5)بُٖؤٍ ُْٖسٍَ ناض نـُ نطزوويـُتٌ.   ّ آلواتـُ يًَـطَ ٖؤناضَنـٍُ ٓاَـاشَ ثًَـسَنا بـ
ّ بطَِ آلٌ تطيؿسا الزإ و بُْسنطزُْنٍُ باؽ زَنا بُبُؾًَىَيُنٌ تَُىَصاوٍ. يُؾىيًََٓه
واتُ ٖـَُإ بـطَِ ثـاضَ بـاؽ      (6)( ُٖظاض قطف.25ثاضَ زَغت بُغُضزاطرياوَنُ زَبًَتُ )

 (7)( قطؾـٌ تًَـسابٌَ.  500ّ بُؾًَىَيُنٌ تط، ضىْهُ واباوبىو نُ ُٖض نًػًَو )آلزَنا بُ
َُٖيٓـُططتىوَ، ضـىْهُ نـاتٌَ زوو     زياضَ وايٌ بُغسا ًَٖؿتا زَغيت يُغُض ُّٓ وَيؤزَيُ

غاٍَ زواتط زَضًَتُ َىغٌَ وايٌ ْاوبطاو ؾُضَإ بُوايٌ َىغٌَ زَنـا نُزَغـتطريٍ بهـا.    
                                                           

 .80غشا٥ب األ ش، ق (1)

 يُالثُضَِناٌْ زواتط باغٌ ُّٓ بعووتُٓوَيُ زَنُئ. (2)

ُ يإ قطف بُظؤضٍ بـُ نـًؼ زَشًََـطزضإ، ْـاوَضِؤنٌ نًػـًَو      نًؼ: يُزَويُتٌ عىمساًْسا زضاوٍ ٓاقط (3)
 يُغُضزًَََهُوَ بؤ غُضزًَََهٌ تط و يُْاوضُيُنُوَ بؤ ْاوضُيُنٌ تط زَطؤضِا.

 .191ق (4)

 .167صبذ٠ اآل اس، ق (5)

 .24غشا٥ب األ ش، ق (6)

 .114ق ،1965بػذاد الَني،،ت:ستُٛد ذظني ا18سذ١ً ْٝبٛس اىل ايعشام يف ايكشٕناسطنت ْبٝٛس،  بطِواُْ: (7)
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ؾاياٌْ باغُ ُْٖسٍَ  (1)ّ زواتط وايٌ ضِاظٍ زَنا نُٓاظاز بهطٍَ.آلُٓويـ ُّٓ ناضَ زَنا بُ
َنُٕ بؤ ْاوضـُنُ  غُضضاوٍَ تطٍ عرياقٌ ٖاوضُضر نُباغٌ ُّٓ َُٖيُُتٍُ وايٌ بُغسا ز

يُزشٍ تُميىض ثاؾاٍ ًًٌَ، ٓاَاشَ بـُّ نطزَواْـٍُ وايـٌ ْانـُٕ يَُُٖبـُض غـُضزاضٍ       
ّ يؤْططيو زََيٌَ وَيؤزٍَ َاضزئ طىَاٌْ يًَهطاوَ بؤيُ غـعاٍ  آلبُ (2)ْاوبطاوٍ َاضزئ.

يَُُؾسا بؤَإ زَضزَنُوٍَ نُ عىَـُضٍ بُتـُْط ٓـُوَبىوَ     (3)زاضايٌ زضاوَو يًَدطاوَ.
يًُنإ بُووضزَناضيًُوَ تؤَاض بها ُْى بُنىضتٌ. يًَطَف ْعيهٌ َىغٌَ يَُاضزئ ظاًْاض

يُضِووٍ دىططاؾًًُوَ )بُبُضاووضز يُطٍَُ ْاوضُناٌْ تطٍ عريام( ياضَُتٌ زاوَ نـُ ٓـُو   
 يُضِووزاوَنإ ْعيهرت بٌَ و ووضزَناضٍ ظياتطٍ زَغتهُوٍَ.
ٌ بُغـُض َاضزيٓـسا تًَٓاثـُضٍَِ    ُْٖسٍَ داض ُّٓ ؾُضَاْاٍُْ وايٌ بُغـسا وا بُٓاغـاْ  

تٌ ناضطًَطٍِ بُغسا بُغـُض  آلويُاليُٕ خَُيهٌ ؾاضَنُ بُضثُضض زَزضيَتُوَ. بَُُف زَغُ
ُّٓ زَظُضَ زَنُويَتُ شيَط ثطغًاضَوَ. ضىْهُ ُّٓ َُٖيىيَػتٍُ خَُيهٌ َاضزئ ُٓطُضضـٌ  

ًَهٌ ططْطًؿـٌ  ّ بُؾآلبُؾًَهٌ ثُيىَْسٍ بُضَِؾتاضٍ خطاثٌ غُضزاضَنُياُْوَ ُٖبىو، بُ
يُزشٍ غُثاْسٌْ غُضزاضَناُْ يُاليُٕ وايٌ بُغـساوَ. ضـىْهُ نـاتٌَ خـَُيهٌ َـاضزئ      

ظ( بُيُى زَغـت يَُُٖبـُض ظؤضزاضٍ عًػـا ٓاغـاٍ     1794 -1793ى )1208يُغاَيٌ 
غُضزاضٍ ؾاضَنُيإ ضِاثُضِئ ونىؾتًإ، زواتط غٌَ غُضزاضٍ تطيـإ يـُى يـُزواٍ يـُى     

بؤ َاضزئ زايٓابىوٕ. تُْاُْت ضِيَطٍُ ُْٖسيَهًإ ُْزا بطـُٓ   ضَِتهطزَوَ نُ وايٌ بُغسا
ؾاضَنُ وثؤغتُنُ وَضبططٕ. تا يُزواٍ غٌَ غاٍَ ٓٓذا غـُضزاضٍ ضـىاضَّ بـُظَبطٍ ًَٖـع     
خؤٍ بُغُضياْسا غُثاْس. عىَُضٍ ُّٓ ضِووزاواْـٍُ بُووضزَناضيًـُوَ تؤَـاض نـطزووَو     

يُناتًَهـسا يُظؤضبـٍُ    (4)غطآب األثـط( زا. بًَاليُْاُْ ْىوغًىيُتٌ، بُتايبُتٌ يُنتًَيب )
                                                           

 .30غشا٥ب األ ش، ق (1)

دٚذ١ ايٛصسا٤ يف تأسٜخ ٚقا٥ع بػذاد ايـضٚسا٤، ت: َٛطـ٢ نـاظِ ْـٛسغ، َطبعـ١      ، سطٍٛ ذاٟٚ ايهشنٛنًٞ (2)
َطايع ايظعٛد بطٝب اخبـاس ايـٛايٞ داٚد/   ،عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ ايبـشٟ، 195-194،قنشّ، برلٚت)د.ت(

ّ(، حتكٝل: د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف ٚط١ًٝٗ 1826-1774ٖـ)1242ىل ط١ٓ ا 1188تأسٜخ ايعشام َٔ ط١ٓ 
 .204-203،ق1991عبذاجملٝذ ايكٝظ٢، داس اذته١ُ يًطباع١ ٚايٓؼش، املٛؿٌ 

 .253اسبع١ قشٕٚ، ق (3)

 .193-191غا١ٜ املشاّ، ق ُٖضوَٖا بطِواُْ: ،39،41، 33ق (4)
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غُضضاوَ عرياقًُناٌْ تطٍ ُّٓ َاوَ ًََصوويًُ، ظاًْاضٍ ُٓوتؤَإ يُّ باضَيـُوَ زَغـت   
  (1)ْانُوٍَ.

ُٖض غُباضَت بُاليـٌُْ نـاضطًَطٍِ، يُظاًْاضيًـُناٌْ عىَـُضٍ تًَبـًين ضِووزاويَـو       
 ٌ ظ( زا 1793 -1792ى )1207 زَنُئ نُتًايسا يُنًَو يُوَيؤزَناٌْ َاضزئ يُغـاَي

تٌ يُزَضَوٍَ زَظُضَنٍُ خؤٍ ثًازَ بهـا، ٓـُويـ عًػـا    آلُٖوَيٌ ُٓوَ زَزا نُزَغُ
ٓاغايُ )ثًَؿرت ْاوَإ بطز( نُزَغت زَخاتُ ًَْـى ناضوبـاضٍ ْاوضـٍُ ؾـٓطاض وًَٖـطف      

ّ ؾهػت زَخىا. دًَطٍُ غُضجنُ عىٍَُ يُنتًَيب آلزَناتُ غُض نىضزَ ًَٓعيسيًُنإ، بُ
( زا ٓاَاشَ بُوَزَنا نـُ يـُّ نـطزَ غـُضباظيُزا نـىضزَ ًًًَـُنإ بُؾـٌ        اآل اس صبذ٠)

    ُ ( زا َُٓـُ  غشا٥ـب األ ـش  ّ يـُنتًَيب ) آلغُضَنٌ ًَٖعَنـٍُ َاضزيًٓـإ ثًَهـسًََٖٓا. بـ
ُٖض ضؤًَْو بٌَ زياضَ َُُٓ ُٓوَ زَطُيٌَُْ نُ يُّ َاوَيُزا وَيؤزٍَ َاضزئ  (2)ْابًٓني.
ُوضَيُؾسا زَؾها. يُناتًَهسا َُٓاُْ ًَُٖؿُ بـُٖؤظيَهٌ  تٌ بُغُض ُّٓ ٖؤظَ طآلزَغُ

يُغـُضَيهٌ تـطَوَ َُٓـُ بَُيطُيـُنٌ تـطَ يُغـُض ٓـُوٍَ         (3)ياخًبىو يُقَُيُّ زَزضإ.
نًََُصووْىوغــٌ ْــاوبطاو ضِووزاوَنــإ بُٖــَُإ ؾــًَىَ يُٖــَُىو نتًَبــُناٌْ زووبــاضَ 

اواظتط زَياخناتـُضِوو. َُٓـُف   ْاناتُوَ. بَُيهى بُزضيَصتط يإ نىضترت و ُْٖـسٍَ دـاض دًـ   
ثُيىَغتُ بُزَّ وغاتٌ ْىوغًين ضِووزاوَنإ وُٖضوَٖا ضِاززٍَ زَيًٓابىوٕ يُظاًْاضيًُنإ 

 غُباضَت بُّ ضِووزاواُْ.
 

 غًًَُّ: ضَِوؾٌ غًاغٌ:
ُٖضضُْسَ ياغني عىَـُضٍ يُنتًَبـُناٌْ خؤيـسا ظاًْـاضٍ َُُٖاليُْـٍُ غـُباضَت       

ُ بُظؤضبٍُ ْاوضُنإ تؤَـاضنطزوو  ّ طىَـإ يُوَزاًْـُ نُظاًْاضيًـُناٌْ تايبـُت     آلَ، بـ
بُاليٌُْ غًاغٌ يَُُٖىو اليُُْناٌْ تط ظياتطٕ. َُٓـُ بـؤ زَظـُضٍ َـاضزيًٓـ ٖـُض      

 ضِاغتُ، وَى يًَطَ بُزوا زَبًٓني:
                                                           

طـايع  َ، عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، دٚذ١ ايٛصسا٤ / يهشنٛنًٞسطٍٛ ابؤ منىوُْ غُيطٍ ُّٓ نتًَباَُْإ نطز ) (1)
 ّ ُّٓ ظاًْاضياَُْإ ُْبًين.آل( بُايظعٛد/ طًُٝإ فا٥ل بو، تاسٜخ املُايٝو

 .31، غشا٥ب األ ش، ق172صبذ٠ اآل اس، ق بطِواُْ: (2)
 .1973 د. امحذ عثُإ أبٛبهش، انشاد املًًٞ ٚابشاِٖٝ باػا، بػذاد يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: (3)
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ظ( زا عىَُضٍ ٓاَـاشَ بـُوَ زَنـا    1774 -1773ى )1188يُضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 
نُ  (1)اَازَنطز يُزشٍ قَُُز ثاؾاٍ َريٍ بابإ،نُوايٌ بُغسا َُٖيُُتًَهٌ غُضباظٍ ٓ

ًَهُضٌ ُٓيايُتٌ بُغسا ُْزَبىو. وايٌ يُطٍَُ ُّٓ َُٖيُُتُ سـادٌ غـًًَُاٌْ وَيـؤزٍَ    
ٌْ ثًَطٍُ َريٍ بابإ نؿإ، قَُُز آلضىاآلَاضزيين ُْٖاضز. ناتٌَ ُّٓ ًَٖعاُْ بُضَو قُ

  ُ غـُضباظيًُوَ يـًَُٓطإ طُضِايـُوَو    ّ زواتـط بُياضَـُتٌ   آلثاؾا بُضَو ًَٓطإ ضِايهـطز. بـ
ُ  (2)ًَٖعَناٌْ ُٓيايُتٌ بُغـسا يُؾـُضِيَهسا ضِووبـُضِووٍ بىوْـُوَو تًَهًاْؿـهاْس.      ّ آلبـ

يُضِاغتًسا ُّٓ ضِووزاوَ ًٖت ثُيىَْسٍ بَُاضزيُٓوَ ًُْ وعىَُضٍ يًَطَزا َُٖيٍُ نـطزووَ  
ٍ زواتط يُنتًَبًَهٌ نُ ُّٓ سادٌ غًًَُاٍُْ بُ وَيؤزٍَ َاضزئ زاْاوَ. ضىْهُ ُٖض خؤ
   ٍ  (4)وايـٌ بُغسايـُ.   (3)تطزا َُٖيُنُ ضِاغت زَناتُوَو زََيٌَ )سـادٌ غـًًَُإ( نـُؽىزا

يُغُضضاوٍَ تطيؿسا زَبًٓني نُوايٌ ُّٓ ًَٖعاٍُْ يُطٍَُ نُؽىزاٍ خـؤٍ ٖـُْاضزووَ بـؤ    
غُض قَُُز ثاؾاٍ َريٍ بابإ. بًُٖت ؾًَىَيُنًـ ْـاوٍ َـاضزئ و وَيؤزَنـٍُ يـُّ     

يُُْٖـسٍَ غُضضـاوٍَ تـطزا ٖـاتىوَ نـُ ٓـُّ )سـادٌ غـًًَُإ( ـُ           (5)وزاوَ ْايًَت.ضِو
بًَطىَإ َُٓـُف ٖـًت    (7)يإ َىتُغُيًًٌُ ثًَؿىوٍ بُغطايُ. (6)َىتُغُيًًٌُ بُغطا
 يُضِاغتًًُنُ ْاطؤضٍَِ.

ضِووزاويَهٌ تط نُ عىَُضٍ باغٌ زَنا وثُيىَْـسٍ بـُ زَظـُضٍ َاضزيٓـُوَ ُٖيـُ،      
ُُتُ غُضنىتهاضيًُنٍُ غًًَُإ ثاؾاٍ طُوضٍَ وايٌ بُغسا بؤ غُض ٖؤظٍ بطيتًُ يُ َُٖي

                                                           

، 2ستُذ اَني صنٞ، َؼاٖرل ايهشد ٚنشدطتإ، دقَُُز ثاؾاٍ نىضٍِ خايًس ثاؾاٍ باباُْ، يُباضٍَ بطِواُْ:  (1)
 .371-370، ق2005اآل اس ايها١ًَ يًُؤيف، اعذاد: سفٝل ؿاحل، ايظًُٝا١ْٝ 

-317قٛبٝـ١...،  طـعذٟ عثُـإ ، نٛسدطـتإ ادتٓ    يُباضٍَ ٓـُّ ضِووزاوَ بطِواْـُ:  . 138صبذ٠ اآل اس، ق (2)
318. 

 نُؽىزا: دًَطط و ياضيسَزَضٍ وايٌ بىو يُوياليُتسا.( 3)
 .185غا١ٜ املشاّ، ق (4)
 .216طتٝفٔ يْٛهشٜو، ّ . غ، ق بطِواُْ: (5)

، تاسٜخ االَاس٠ ايبابا١ْٝ،ت: ػهٛس َــطف٢ ٚ ستُـذ املـال عبـذايهشِٜ املـذسغ، َؤطظـ١       بًطذظني ْاظِ  (6)
 .125، ق2001اسبٌٝ َٛنشٜاْٞ يًطباع١ ٚايٓؼش، 

 .148سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ . غ، ق (7)
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ًًٌَ نُ يُشيَط غـُضنطزايُتٌ تـُميىض ثاؾـاٍ ًًَـٌ زابـىوٕ. بـُو ثًًَـٍُ ٓـُّ ٖـؤظَ          
ُّٓ  (1)يُزَوضوبُضٍ َاضزئ يُْاوضُناٌْ تىضعابسئ )ًَسيات( و قُضَدُزاؽ زازًَْؿنت.

ظ( يُ يُنتًَيب )غايُ املـطاّ(  1791-1790) ى1205َُٖيُُتُ نُ يُضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 
( زا بُزضيَـصتط زَخطيَتـُ ضِوو.   صبذ٠ اآل اس( ٚ )غشا٥ـب األ ـش  بُنىضتٌ و يُُٖضزوو نتًَيب )

و دتَُُض ثاؾاٍ َريٍ  (2)عىَُضٍ ْاوٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ ًًٌَ بُ دتَُُض ثاؾاٍ ًًٌَد
ى نـىضزاٌْ ْاوضـُنُ بـُ    َُُٓف يُبُضُٓوَيُ نُ ْاوٍ )تُميىض( يًَُْ (3)ًًٌَد زًََٖينَ.

  ُ  (4)ّ يُغُضضـاوَ عرياقًًـُناٌْ تـط بـُ )تـُميىض( ْىوغـطاوَ.      آل)تَُُض( باْطـسَنطا. بـ
غُباضَت بُٖؤناضَناٌْ َُٖيُُتُنـُف بـؤ غـُض ٓـُّ ٖـؤظَ، عىَـُضٍ داضيَـو زََيـٌَ         

تٌ آلداضيَهٌ تطيـ زََيٌَ دًَٖع و زَغُ (5)دزَغتىَؾاْسُْناٌْ تَُُض ثاؾا ظياز ببىود.
يُٖـُضزوو باضيؿـسا ٖـُض ضِاغـتُ ضـىْهُ ٓـُّ ٖـؤظَ يـُشيَط          (6)بىود.تٌ َُظٕ بآلزَغُ

غُضنطزايُتٌ تُميىض ثاؾا، يُّ َاوَيُزا ًَٖع و تىاْاٍ ظيازٍ نطزبىو بُدؤضيَو ًَهُضٌ 
ُ   آلوايٌ و زَغُ تٌ زَويـُت يـُو   آلتساضاٌْ ْاوضُنُ ُْزَبىوٕ وَُتطغـًإ يُغـُض زَغـ

 (7)زَظُضاُْ زضوغتهطزبىو.
َنا نُ ُّٓ َُٖيُُتـٍُ وايـٌ بُغـسا يُغـُض ؾـُضَاٌْ خـىزٍ       عىَُضٍ باؽ يُوَ ز
َُُٓ يُغُضضاوٍَ تطيؿـسا زووثـات    (8)( بىوَ.1807 -1789غىَيتإ غُيًٌُ غًًَُّ )

                                                           

ــُ: ، 146...، قطــعذٟ عثُــإ، نٛسدطــتإ ٚاالَدلاطٛسٜــ١ (1) طــتٝفٔ يْٛهشٜــو، ّ . غ، ٖــُضوَٖا بطِواْ
 .152، عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، ّ . غ، ق252ق

 .164، صبذ٠ اآل اس، ق191غا١ٜ املشاّ، ق (2)
 .23غشا٥ب األ ش، ق (3)

 .203، عثُإ بٔ طٓذ ايبـشٟ، ّ . غ، ق194هشنٛنًٞ، ّ . غ، قسطٍٛ اي (4)

 .191غا١ٜ املشاّ، ق (5)

 .23غشا٥ب األ ش، ق (6)

طــعذٟ عثُــإ،   ،253، طــتٝفٔ يْٛهشٜــو، ّ . غ، ق 195 -194سطــٍٛ ايهشنــٛنًٞ، ّ . غ، ق  (7)
 . 147...، قنٛسدطتإ ٚاالَدلاطٛس١ٜ

 .23غشا٥ب األ ش، ق (8)
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ّ عىَُضٍ ُٓوَف ظياز زَنا نُ يَُُٖإ ناتسا غىَيتإ وايٌ ٓؤضؾـٍُ  آلبُ (1)زَنطيَتُوَ.
ّ وايٌ بُغسا ُٖض بُوَ ُْوَغتاوَو آلبُ (2)ضِاغجاضزووَ نُبُؾساضٍ يُّ َُٖيُُتُزا بهات.

تٌ نؤنطزؤتُوَ نُْعيهـٍُ  آلتساضإ وٖؤظَناٌْ شيَط زَغُآلًَٖعيَهٌ ظؤضتطٍ يَُري وزَغُ
يُيـُنٌَ   (3)( ُٖظاض دُْطاوَض زَبىوٕ. ٓٓذا بُضَو زَظـُضٍ َـاضزئ نُوتؤتـُضٍَِ.   30)

  ُ ىُْتـُ ثـاٍَ   تساضاُْف زَٖـًَينَ نـُ ٖات  آليُنتًَبُناًْسا عىَُضٍ ْاوٍ ُٓو َـريو زَغـ
َُٖيُُتُنُ. ُٓواًْـ: عُبـسويِطَمحإ ثاؾـا و ًٓـرباًِٖ ثاؾـاٍ بابـإ، ؾـُتاح ثاؾـاٍ        
غُضزاضٍ ظَٖاو، غُضؤنٌ ٖؤظٍ َىْتـُؾًو يـُخىاضووٍ عـريام، يُطـٍَُ وايـٌ َىغـٌَ       

َُُٓ يُناتًَهسايُ نُغُضضاوَناٌْ تط ُْى ُٖض ُّٓ ْاواَُْإ ْـازٌََْ، بـَُيهى    (4)بىوٕ.
اٌْ َُٖيُُتُنُمشإ بؤ ٓاؾهطا ْانُٕ. تًُْا باؽ يُظؤضٍ شَاضٍَ ُٓو شَاضٍَ بُؾساضبىو

ُ  (5)ًَٖعاُْ زَنُٕ نُ وايٌ بُغسا نؤيهطزوُْتُوَ بؤ ُّٓ َُٖيُُتُ. ّ يـُدًاتٌ ٓـُوَ   آلبـ
( ٖـُظاض ؾـُضِنُضٍ ٖـُبىوَ    15ُْٖسٍَ يُغُضضاوَنإ باؽ يُوَ زَنُٕ نُتُميىض ثاؾا )

بٌَ ُّٓ ظاًْاضيًاُْ بَُيطُٕ يُغُض طُوضَيٌ ٓـُو   ُٖضضؤًَْو (6)نُٓاَازٍَ بُضططٍ بىوٕ.
 َُتطغًًٍُ نُ ًًًَُنإ بؤ زَويُتٌ عىمساًًْإ زضوغتهطزبىو.

بُثًٌَ ظاًْاضيًُناٌْ )عىَُضٍ( تُميىض ثاؾا تىاْاٍ بُضَْطاضيٌ ًَٖعَ ًَٖطؾبُضَناٌْ 
ؤ زَظُضَنـُ  يُخؤضِاُْزيتىَ و ضِايهطزووَ. يُُٓجناَسا ُّٓ ًَٖعاٍُْ ًَٖطؾـًإ ًَٖٓـابىو بـ   

ــعٍَ ثامشــاوٍَ ٖــؤظٍ ًًَــٌ وزَغــتًإ يًَُٓثاضاغــتىوٕ. زواٍ ؾــُضِو   نُوتىوُْتــُ ويَ
ًَْهٌ طُوضَيإ يًَهطزووٕ. زواٍ ُٓوَ وايٌ بُغـسا ضـىوَ َـاضزئ    آلنىؾتاضيَهٌ ظؤض، تا

وناضوباضٍ ُّٓ زَظُضاْـٍُ ِضَيهدػـتُوَو ًٓـرباًِٖ ٓاغـاٍ بـطاٍ تـُميىض ثاؾـاٍ نـطزَ         
 (7)تساضٍ ْاوضُنُؾٌ غعازا ٓٓذا طُضِايُوَ بُغسا.آلُْٖسٍَ زَغُ غُضؤنٌ ٖؤظٍ ًًٌَ و

                                                           

 .194، سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ . غ، ق203شٟ، ّ . غ، قعثُإ بٔ طٓذ ايبـ (1)
 .24-23غشا٥ب األ ش، ق (2)

 .191، غا١ٜ املشاّ، ق24-23ّ . ٕ، ق  (3)

 .165-164صبذ٠ اآل اس، ق (4)
 .195، سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ . غ، ق203عثُإ بٔ طٓذ ايبـشٟ، ّ . غ، ق (5)
َـ    تأسٜخ، عباغ ايعضاٟٚ، 195سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ . غ، ق (6) ، ػـشن١ ايتحـاس٠   6خايعشام بـني اذـتاليني، 

 .110،ق1954ٚايطباع١ احملذٚد٠، بػذاد 
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ٌَ باغـٌ ٓـُّ ِضووزاوَ يـُنىضتٌ          (1)بُغسا. ٌَ عىَـُضٍ َُبُغـيت بـىوب يًَـطَزا ثًَسَضـ
يإ ُٖض ُٓوَْسَ ظاًْاضيًٍُ زَغتهُوتىوَ. ضىْهُ يُغُضضاوَيُنٌ تـطٍ   (2)بربِيًََٓتُوَ.

ؾـا غـُضَضِاٍ خؤزظيٓـُوٍَ ُْٖـسٍَ     ْعيو يُضِووزاوَنإ بؤَإ زَضزَنُوٍَ نُ تـُميىض ثا 
يُاليُْططاٌْ، زواٍ ُٓوٍَ ضُْس داضيَو يُْعيو ٓؤضؾُ ؾُضٍِ يُطٍَُ ًَٖعَناٌْ زوشَـين  

ُ  (3)نطزووَ، ٓٓذا يُنؤتايًسا ْاضـاضٍ ضِانـطزٕ و ضَِظـني بـىوَ.     ّ يُغـُضيَهٌ تـطَوَ   آلبـ
ت زَنـا  آلوَاُْنإ زَزاتٌَ وباغٌ ُٖظاضإ َـُضِ آلعىَُضٍ ُْٖسٍَ شَاضََإ يُباضٍَ تا

ّ ُّٓ شَاضاُْ يَُُٖىو نتًَبُناٌْ وَنى يـُى  آلنُغُضباظإ يُٖؤظٍ ًًًًَإ بطزووَ. بُ
ْني. ُٖضوَٖا زواتـط ظاًْـاضٍ ظؤض يـُباضٍَ ضاضَْىوغـٌ تـُميىض ثاؾـا و مجىدؤَيـُناٌْ        

 نُ بؤ تىيَصيُٓوَنٍُ ًَُُٓ ططْطٌ ُٓوتؤيإ ًُْ. (4)يُْاوضُنُ تؤَاض زَنا.
زاوَ ظيــاٌْ طًــاٌْ وَــاززٍ ظؤضٍ بُزَظــُضٍ َــاضزئ و     بًَطىَــإ ٓــُّ ضِوو 

زاًْؿتىواُْنٍُ طُياْسووَ. غُضَضِاٍ َُُٓف ُْبىوَتُ ٖؤٍ طًَطِاُْوٍَ غُقاَطريٍ بـؤ  
زَظُضَنُ. بَُيهى بُثًَطُواُْ، زواٍ ضُْس غاَيًَهٌ نـُّ يـُّ ضِووزاوَ ضَِوؾـٌ ٓاغـايـ     

ــ  تساضاٌْ آلُدؤضيَو زَغــُخــطاثرت تًَهطــىوَو ٓــاشاوَ ؾــاضٍ َاضزيًٓؿــٌ ططتؤتــُوَ، ب
ْاوضُنُف وابُٓاغاٌْ ضَِوؾُنُيإ ثٌَ ًَُٖٔ ْانطيَتُوَ.يُُٓجناَسا زَظُضَنُ ناويهاضٍ 

ياغني عىَُضيـ نُ يَُىغٌَ زازًَْؿت ْعيو بـىو   (5)وُْٖاَُتٌ ظياتط بُخؤوَ زَبًين.
تىوَو يُّ ضِووزاواُْ، بؤيُ دًا يًََُصووْىوغُ عرياقًًُناٌْ تط ظاًْاضٍ باؾـٌ زَغـتهُو  

 غاٍَ بُغاٍَ بُووضزٍ يُنتًَبُناٌْ تؤَاضٍ نطزووَ، وَى يًَطَ بُزوا زَبًٓني.
وَنٍُ غُض ٖؤظٍ ًًَـٌ يُاليـُٕ غـًًَُإ    آلزياضَ عًػا ٓاغا، نُ يُغُضوبُْسٍ ؾا

ثاؾاٍ طُوضٍَ وايٌ بُغساوَ نطابىوَ وَيؤزٍَ َاضزئ، ضِؤَيٌ ُٖبىو يُبـُضثابىوٌْ ٓـُّ   
يُغُضزٌََ ُٓوزا ضَِوؾٌ َاضزئ تًَهطىو، يُاليُنٌ تطيـ باضططشيًُ. ضىْهُ يُاليُى 

                                                           

 .191، غا١ٜ املشاّ، ق167-166، صبذ٠ اآل اس، ق24غشا٥ب األ ش، ق (1)

عثُـإ بـٔ طـٓذ ايبــشٟ، ّ . غ،      ُْٖسٍَ غُضضاوٍَ تطيـ وا بُنىضتٌ باغٌ ضِووزاوَنُ زَنُٕ، بطِواُْ: (2)
 .253ّ . غ، ق ، طتٝفٔ يْٛهشٜو،203ق

 .195سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ . غ، ق بؤ زضيَصٍَ ُّٓ ضِووزاواُْ بطِواُْ: (3)

 .192، 191، غا١ٜ املشاّ، ق169-167، صبذ٠ اآل اس، ق34-33، 25، 24غشا٥ب األ ش، ق بطِواُْ: (4)

 .153-152عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، ّ . غ، ق يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: (5)
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ُٓو غًاغُتًَهٌ خطاثٌ يُْاوضُنُ ثُيطَِوزَنطز. يـُنًَو يُٖـُْطاوَ ضـُوتُناٌْ )نـُ     
ظ( ُٖوَيًـسا  1793-1792ى )1207يُالثُضَِناٌْ ثًَؿىو بامساْهطز( ُٓوَبىو يُغـاَيٌ  

ًَٓعيسيًُنإ زَغـتهُوت و   الغايٌ وايٌ َىغٌَ بهاتُوَو ُٓويـ يُغُض سًػابٌ نىضزَ
ّ ناتٌَ ًَٖطؾٌ نطزَغُض بـانىضٍ ضـًاٍ ؾـٓطاض، ًَٓعيسيًـُنإ     آلٌْ زَغتهُوٍَ. بُآلتا

بُضَْطاضٍ بىوُْوَو ضىاضزَ نُغًإ يًَُٖعَناٌْ نىؾت و ْاضاضيإ نطز بطُضِيَتـُوَ بـؤ   
 (1)ُٓو ؾىيٍَُٓ يًٌَ ٖاتىوَ.

ؤيـُ يُغـاَيٌ زواتـط تىوؾـٌ     ُّٓ وَيؤزَيُ غىوزٍ يَُُٖيُناٌْ خـؤٍ وَضْـُططت، ب  
ناضَغاتًَهٌ طُوضَتط بىو، ُٓفاضَيإ غُضٍ خؤؾٌ يُغُض زاْا. عىَُضٍ يُضِووزاوَناٌْ 

ظ( باغٌ ُٓوَزَنا نُ دغتُّ و ظؤضزاضٍ عًػـا ٓاغـاٍ   1794-1793ى )1208غاَيٌ 
ظيـازٍ نـطز بؤيـُ خـَُيهٌ      (2)وَيؤزٍَ َاضزئ و يىغـ ٓاغا َُُٖـُزٍ َـريٍ نـىضز   

ٕ وَغـتإ و ٖـُضزوونًإ نىؾـت. ٓٓذـا بـؤ وايـٌ بُغـسايإ ْىوغـٌ         َاضزئ يـُزشيا 
يإ يُزشٍ عًػا ٓاغا نطز. ُٓويـ زاوانـُياٌْ قبـىَيهطز و ْـُدِ بـُطٌ بـطاٍ      آلوغها

ّ زواٍ َاوَيُى ؾُضِيإ يُطٍَُ ُٓويؿسا نطز و آلعًػا ٓاغاٍ نطزَ غُضزاضٍ َاضزئ. بُ
    ُ  (3)ز ٓاغـاٍ نـطزَ غـُضزاضيإد.   يَُاضزئ بُزَضيإ ْا. زواٍ ٓـُوَ َـري غـاضٍ قَُـ
 (4)عىَُضٍ ُّٓ ضِووزاوَ يُؾىيًََٓهٌ تط بُنىضترت زَْىوغٌَ.

يؤْططيو ُّٓ ضِووزاوَ زَخاتُ ضىاضضًَىٍَ ًَُالًٌَْ ططوخ و نُغـايُتًُناٌْ ؾـاضٍ   
غـُضنطزٍَ تؿُْطـساضإ    1796َاضزئ و زََيٌَ ُٖض ُّٓ ٓاشاوَيُ وايهـطز نـُ يُغـاَيٌ    

ّ زَنطٍَ طىتُناٌْ عىَُضٍ بُضِاغترت بعاْني آلبُ (5)َنُ ضِابهات.)تؿُْططٌ باؾٌ( يُؾاض
        ُ ٌَ ٓـُّ ٓاشاوَيـُ بـُٖؤٍ غـتُّ و ظؤضزاضٍ زَغـ ٌَ بُٓاؾـهطا زََيـ تساضاٌْ آلبعاْني نـات

َاضزيُٓوَ بُضثابىوَ، وَى يُزيَطَناٌْ ثًَؿىو ٓاَاشََإ ثًَسا. ضىْهُ ٓـُو ٖاوضـُضخٌ   
ْعيو بـىو. يُواُْيـُ ٓـُو ظاًْاضيًـُناٌْ      ُّٓ ضِووزاواُْيُو يُضِووٍ دىططاؾًؿُوَ يًًَإ

                                                           

 .31، غشا٥ب األ ش، ق172صبذ٠ اآل اس، ق (1)
 زياضَ غُضؤى ٖؤظيَهٌ نىضزَ، ضىْهُ عىَُضٍ ووؾٍُ )َري( بؤ غُضؤى ٖؤظ بُناضزيَينَ. (2)

 .33غشا٥ب األ ش، ق (3)
 .191غا١ٜ املشاّ، ق (4)

 .253اسبع١ قشٕٚ، ق (5)
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ٌَ يُغُضضـاوَناٌْ ظاًْاضيًـُناٌْ ٓـُو         يُنُغاٌْ ْـعيهرتيـ وَضطـطتيَب، ضـىْهُ يـُن
ًَطىَـإ ٖاَىؾـؤنطزًْـ         باظضطإ وِضيَبىاضاُْ بـىو نـُ ٖاَىؾـؤٍ َىغًـًَإ زَنـطز. ب

 يًَُْىإ َاضزئ و َىغٌَ طُضَىطىضِ بىو.
َاضزيًٓـ، عىَُضٍ ُٖواَيٌ ووضزَإ زَزاتـٌَ  غُباضَت بُضِانطزٌْ تؿُْططٌ باؾٌ 

ظ( باغــٌ ٓــُوَ زَنــا نــُ ٓــُّ 1796-1795ى )1210نــاتٌَ يــُضِووزاوَناٌْ غــاَيٌ 
نُغايُتًُ بُٖؤٍ ظؤضزاضٍ و غتَُهطزٌْ يُخَُيو ثـُْاٍ بطزؤتُبـُض ًٓـرباًِٖ ٓاغـاٍ     

سُغاض(ٍ ّ وَيؤزٍَ َاضزئ )غاضٍ قَُُز ٓاغا( بُؾًٌََ باْطٌ نطزؤتُ )قؤض آلًًٌَ. بُ
ٍَ نىؾـتىويُتٌ وغـُضٍ بـؤ بُغـسا ٖـُْاضزووَ. زيـاضَ وَيـؤزٍَ          ْعيو َاضزئ و يـُو
ْاوبطاويـ يُاليُٕ خَُيهٌ َاضزيُٓوَ ُْويػرتاو بىوَ بؤيُ نُ طُضِاوَتُوَ باضَطاٍ خؤٍ، 

يؤْططيو زََيـٌَ زواٍ َُٓـُ يـُنٌَ يـُثاَيًَىضاواٌْ دـَُاوَضٍ       (1)ُٓويؿًإ زَضنطزووَ.
ّ ثًَٓاضٌَ َُُٓ تُواو ضِاغت بـٌَ، ضـىْهُ بـُثًٌَ    آلبُ (2) ُٓو زاْسضاوَ.َُٖيطىو يُؾىيَين

ّ زواتط يُطَُيًـسا ضِيَههـُوتىوٕ. نُضـٌ    آلطىتٍُ عىَُضٍ غُضَتا يُويـ ياخًبىوٕ، بُ
زواٍ َاْطًَو بُضثطغإ ُّٓ غُضزاضَيإ يًَدػتىوَو ُْدِ بُطًإ يُدًاتٌ ُٓو زاْـاوَ.  

جًَهطزؤتُوَ. ضىْهُ ُّٓ غـُضزاضَ ْىيًَـُ ُٖضضـُْسَ    بَُُف غُضيُْىٍَ ْآاضاٌَ زَغتً
ياضَُتٌ غُضباظٍ يَُىغٌَ و ٖؤظٍ )تٍُ( عُضَبٌ يُاليُٕ وايٌ بُغسا بؤ زابًٓهـطاوَ،  

ّ ُْيتىاٌْ بُغُض بُضططيٌ خـَُيهٌ َـاضزئ ظاَيـيَب وبطـًَتُ ًَْـى ؾـاضَنُ. زواتـط        آلبُ
َيٌ زواتـط زواٍ زضيَصَنًَؿـاٌْ   ًَٖعيَهٌ باباًْـ بُٖاْاٍ ُْدِ بُطُوَ ٖاتىوَ ٓٓذا يُغا

ٓابًىقٍُ غُض َاضزئ، خَُيهُنُ بُْاضـاضٍ زَضواظٍَ ؾـاضَنُيإ يُبـُضزَّ غـُضزاضٍ     
نطزووَ. ُٓويـ ًَٖؿتا واظٍ يُ زَيطَِقٌ ًَُْٖٓاوَو زواٍ ضىوُْ ًَْى ؾـاضَنُ،  آلْاوبطاو وا

ِ بـُط بُضاَبـُض   ثًَسَضٌَ ُّٓ زَيطَِقًًٍُ ْـُد (3)غٌَ نُغٌ يًًَإ نىتىوَو َُٖيىاغًىَ. 
 خَُيهٌ َاضزئ بؤ ُٓوَ بطُضِيَتُوَ نُ عًػا ٓاغاٍ بطاٍ يُاليُٕ ُٓواُْوَ نىشضابىو.

                                                           

 طاوَ.يُّ نتًَبٍُ زووًََإ ضِووزاوَنُ بُنىضتٌ باغه .193، غا١ٜ املشاّ، ق39غشا٥ب األ ش، ق (1)

 .253اسب١ قشٕٚ، ق (2)
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ُّٓ ضِووزاوٍَ ثًَؿىو غًاغُتٌ ضُوتٌ وايٌ بُغسا يَُُٖبـُض َـاضزئ ثًؿـاْسَزاو    
ُٓوَ ضِووٕ زَناتُوَ نُ ُٓويـ ضِؤَيٌ ُٖبىو يُ ْآاضاَبىوٌْ زَظُضَنـُ. ضـىْهُ نـاتٌَ    

اضَنُ ًٖت نًَؿُيُنًإ يُطٍَُ غُضزاضَنُيإ )عُيٌ بُط( ْـُبىو، ٓـُو ٓـُّ    خَُيهٌ ؾ
غُضزاضٍَ يًَدػت و ُْدِ بُطٌ يُؾـىيَين زاْـا، نُثًَؿـرت يُاليـُٕ خـَُيهٌ َـاضزئ       
ضَِتهطابؤوَ. ناتًَهًـ ٍَُُٓ زوايٌ خُضيهبىو بُُٖض ؾًَىاظيَو بٌَ ثًَطٍُ خؤٍ يـُوٍَ  

َىتُغـُيًًٌُ بُغـطا دًَطؤضِنًًَـإ ثًَبهـات، وَى      بًَُٖع زَنطز، وايٌ بطِياضيسا يُطٍَُ
ثًَؿرت بامساْهطز. ياغني عىَُضٍ دًا يًََُصووْىوغـُ عرياقًًـُناٌْ تـط ٓـُّ ضِووزاوٍَ     

ــاَيٌ    ــُ يُغ ــًىَ ن ــؤ   1802 -1801ى )1216ْىوغ ــٌ ب ــُضوَٖا ُٓوَؾ ــىو. ٖ ظ( ب
نُغـٍُ   تؤَاضنطزووئ نُ ُّٓ بطِياضَ َُتطغٌ الٍ ُْدِ بُط زضوغتهطزووَ بؤيـُ ٓـُّ  

نُُّٓ بطِياضٍَ يُبُغساوَ بؤ ًَٖٓاوَ يُطٍَُ غـُضؤنٌ ٖـؤظٍ تـٍُ بُْـسنطزووَو خؤؾـٌ      
ّ زواتط ثُْاٍ بؤ وايٌ َىغٌَ آلبَُاٍَ وَٓساَيًُوَ بؤ الٍ يُنٌَ يُٖؤظَنإ ضِايهطزووَ. بُ

بطزووَو بُتهاٍ ُٓو وايٌ بُغسا يًَـٌ خؤؾـبىوَو بـاْطٌ نطزؤتـُ بُغـسا. يُُٓجناَـسا       
و ُْدِ بـُطًـ بـىوَ    (1)اٍ َىتُغُيًًٌُ بُغطا نطاوَ بُغُضزاضٍ َاضزئٓاغ آلعُبسوي

 (2)بُ َىتُغُيًًٌُ بُغطا.
ظ( عىَـُضٍ بُزضيَـصٍ باغـٌ ٓـُوَ     1808 -1807ى )1223يُضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 

زَنا نُ َاضزئ بُزَغت ُْٖسٍَ خَُيهٌ ٓاشاوَضٌ ؾاضَنُو ٖؤظَناٌْ زَوضوبُض تىوؾٌ 
ُنذاض ظؤض بىوَ. يُُٓجناَسا وَيؤزٍَ َاضزئ يُاليـُٕ غـًًَُإ   ٕ و ناويهاضيًُنٌ يآلتا

( نـُؽ يُٓاشاوَضـًًإ   60( طـؤضِزضاوَو ) 1810-1808ثاؾاٍ بطىونٌ وايٌ بُغـسا ) 
ُٖض ُّٓ وايًًـٍُ بُغـسا يُغـاَيٌ زواتـط خـؤٍ       (3)نىشضاوٕ ٓٓذا باضوزؤر ًَُٖٔ بؤتُوَ.

ــُبًاْىو  ــُوَ.ناتٌَ ب ــُضَ ْاوَت ــُّ زَظ ــُنٌ ظؤضٍ ي ــايـ ٓاشاوَي ــُضاضنطزٌْ ٓاغ ٍ بُضق
َُٖيُُتًَهٌ غُضباظٍ زَباتُغُض  ْاوضُناٌْ بانىضٍ ًٓايُتُنـٍُ. عىَـُضٍ بـُووضزٍ    
ُٖواَيٌ ُّٓ َُٖيُُتٍُ ْىوغًىَو يُغُضَتازا زََيٌَ: دغًًَُإ ثاؾاٍ وايٌ بُغسا بطِياضيسا 

 ُ وٍَ ضِشيَُـٌ  بُضَو َاضزئ بطٌَ وؾُضَاٌْ بًَُٖعَناْسا يُثًَـ ُٓوزا بطِؤٕ بؤ ضِاغـتهطزْ
                                                           

 .57غشا٥ب األ ش، ق (1)
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ّ ُْٖسٍَ غُضضاوٍَ تط ضِاؾهاواُْتط زََيـًَٔ وايـٌ بـؤ تـَُبًَهطزٌْ     آلبُ (1)تُد.آلُّٓ وو
  (2)( و نىضزَ ًَٓعيسيًُنإ ُّٓ َُٖيُُتٍُ بطزووَ.آٍ ايعفرل ٚ عٓض٠ٖؤظَ عُضَبًُناٌْ )

زَظُضٍ َاضزئ بىوَ ثًَطٍُ غُضَنٌ ُّٓ َُٖيُُتُو وايٌ ًَٖعَناٌْ نؤيُو نـُضنىى  
ٌَ و ٖــُويًَط وَُْــسَيٌ وظَٖــاب وتهطيــت وٖــؤظَ عُضَبًــُناٌْ يــُّ زَظــُضَ وَىغــ

نؤنطزَوَو بُؾًَهٌ ططْطٌ ثًَهسازاُْناًْـ ُٖض يُوٍَ ضِووياْسا. يُُٓجناَسا طىْسَناٌْ 
ْهطزٕ بىوٕ. غـًًَُإ ثاؾـا ٖـُض بـُوَ ُْوَغـتا و يُزضيَـصٍَ ٓـُّ        آلَاضزئ تىوؾٌ تا

نإ آلُناٌْ غُضبُ ًٓايُتٌ زياضبُنطيـ. بؤيُ غهاَُٖيُُتُزا زَغتسضيَصٍ نطزَغُض ْاوض
يُثؤغـتُنٍُ خـطا. غـُباضَت بـُٖؤناضٍ      1810يُزشٍ ظيَسَ بـىوٕ و زواتـط يُغـاَيٌ    

يًَدػــتُٓنٍُ، عىَــُضٍ ٓاَــاشَ بــُنطزَوَناٌْ وايــٌ ْــاوبطاو زَنــا نــُبطيتني يــُ:  
     ٔ  (3)د.دغتَُهاضٍ وطُْسََيٌ وثُضتـُواظَنطزٌْ خـَُيو يُزياضبـُنطو َىغـٌَ و َـاضزي

ــىوَ    ــُنًَو ب ــُضٍ َــاضزئ ي ــُ غــُض زَظ ــُ نطاوُْت ــُّ زَغــتسضيَصيًاٍُْ ن ــُ ٓ نُوات
يُٖؤناضَناٌْ يًَدطاٌْ ُّٓ وايًًُ. ؾاياٌْ باغُ ُْٖسٍَ غُضضاوٍَ تطيـ ٓاَـاشَ بـُوَ   

 (4)زَنُٕ نُ زَظُضٍ َاضزئ ْاوَْسٍ ظؤضبٍُ ضِووزاوَناٌْ ُّٓ َُٖيُُتُ بىوَ.
ُ  ُٖضضُْسَ ظؤضٍ ُْبطز ُّٓ َُٖيُ ّ ُْٖاَُتًـُناٌْ  آلُتٍُ وايٌ بُغسا تُواو بـىو، بـ

زَظُضٍ َاضزئ ُٖض نؤتايٌ ُْٖات. َُغُيُيُنٌ بَُيطُُْويػتُ نُ تىْسوتًصٍ زَبًَتُ 
ٖؤٍ تىْسوتًصٍ ظياتط. ضىْهُ ُٓو خَُيهاٍُْ نُغاَإ وٖؤيُناٌْ بـُضزَواٌَ شياًْـإ   

ٕ بهـُٕ.  آلإ خـَُيهٌ تـط تـا   ٕ زَضٌَ، ْاضاضٕ ُٓواًْـ بؤ ثُيسانطزٌْ بصيَىٍ خؤيآلبُتا
يُُٓجناٌَ َُُٓزا يَُاوٍَ زواٍ َُٖيُُتُ غُضباظيُنُ زَبًٓني زَظُضٍ َاضزئ بُزَغت 

ْهاضٍ وزَغـتسضيَصٍ ٖؤظَنـإ زَْـاَيًَينَ. عىَـُضٍ يـُضِووزاوَناٌْ غـاَيٌ       آلوٍ تاآلؾا
ٍ 1810ى )1225  ظ( ُّٓ باضوزؤخٍُ زَظُضٍ َاضزئ ويَٓا زَنات وٓاَاشَ بُناضزاْـُوَ

ْازضوغيت وايـٌ بُغـسا زَنـا يَُُٖبُضيـسا. ضـىْهُ زََيـٌَ وايـٌ ْـاوبطاو )بُضيـُوٍَ          
ٍَ زَضويَــ ٓاغـاٍ نـىِضٍ سـادٌ غـًًَُاٌْ وَيـؤزَ         ٍَ( ًَٖعَيهٌ يُطـُ يُثؤغتُنٍُ غط
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ْاضزووَ بؤ زَظُضَنُ نُ يُضُْس ٖؤظيَهٌ عُضَبٌ ثًَهٗاتبىو. ُّٓ ٖؤظاُْ بىيَطٍ ُٓوَيإ 
ّ يُزَوضوبُضٍ ْػًَبني زَغتًاْهطز بُنؤنطزُْوٍَ ثاضَ آلُٓوَ بُُْبىوَ يَُاضزئ ْعيو بب

 (1)وغاَإ يُٖؤظَناٌْ ُّٓ ْاوَ.
ٌْ و ضِيَططيًاُْ، ضِيَطاٍ ًَْىإ َاضزئ و َىغٌَ نُ ؾـازََاضيَهٌ  آليُُٓجناٌَ ُّٓ تا

باظضطاٌْ بـىو يُْاوضـُنُ، بُتـُواوٍ يَُُتطغـٌ زابـىو. بُتايبـُتٌ يُزَغـت نـىضزَ         
ــُناْ ــُّ ضِيَطايــُ      ًَٓعيسيً ــُتُطُضيًإ ي ــسٍ ض ــُْسئ باْ ــٓطاض، نُض ــُضٍ ؾ ٌ زَظ

بؤيــُ باظضطــإ وطُؾــتًاضَنإ بــُبٌَ نــاضواًَْهٌ طــُوضَ بــُّ ضِيَطايــُزا  (2)وببــؤوَ.آلب
ــىْهُ ضِووزاوٍ    ــىو، ض ــإ ب ــتًإ يُغــُض زَيً ــُض زَغ ــًَىَيُف ٖ ــُّ ؾ ُْزَضِؤيؿــنت. ب

ُْيُنُإ يـُّ باضَيـُوَ زَزاتـٌَ    عىَُضيـ منى (3)ضِووتهطزُْوَيإ يُّ ضِيَطايُ بًػتبىو.
ظ( زَْىوغٌَ: دناضواًَْو يُؾـاضٍ  1811 -1810ى )1225ناتٌَ يُضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 

سُيُبُوَ ٖات وناتٌَ يَُاضزئ ْعيهبـؤوَ ضِيَططاْـٌ خـَُيهٌ ؾـٓطاض يًَـٌ ثُيـسابىوٕ       
ْهطز وخَُيهُنُ بايٌ غـُز ٖـُظاض قـطف دطـُ يُسىؾـرت وُٓغـح و       آلوناضواُْنُيإ تا

َُٖىو ُّٓ ضِووزاواْـُ بَُيطـُٕ يُغـُض بـٌَ تىاْـايٌ بُضثطغـاٌْ        (4)غٌ يُزَغتساد.آلوو
وبىوْــُوٍَ ْآــاضاٌَ،  آلزَظُضَنــُ يَُُٖبــُض تًَهطــىوٌْ ضَِوؾــٌ ٓاغــايـ وب    

 نُضَِْطساُْوٍَ خطاثٌ بُغُض غُضدُّ بىاضَناٌْ شياٌْ زاًْؿتىإ ُٖبىو.
 

 يُتٌ:آلضىاضَّ: باضوزؤخٌ ٓابىضٍ ونؤَُ
ُْسٍَ ناضَغـاتٌ ٓـابىضٍ و تُْسضوغـيت، عىَـُضٍ يُنتًَبـُناٌْ خـؤٍ       بًَذطُ يُٖ

    ُ يـُتٌ زَظـُضٍ   آلظاًْاضٍ تطٍ ُٓوتؤ ْازا نُ تايبـُت بـٌَ بـُباضوزؤخٌ ٓـابىضٍ و نؤَ
َاضزئ. بؤ منىُْ ُٓو باغٌ زابىُْضيت وُٖضوَٖا شَاضَو ططوثُناٌْ زاًْؿـتىإ و نـاضو   

ًَُْى ضِووزاوَناٌْ تـطزا نُباغـًإ زَنـا،     ّ يآلثًؿٍُ خَُيو و بابُتٌ يُّ دؤضَ ْانا. بُ
  ُ ــابىضٍ ونؤَ ــٌ ٓ ــُباضٍَ ضَِوؾ ــاف ي ــاشٍَ ب ــتسَنُوٍَ.  آلٓاَ ــُ زَغ ــُتٌ زَظُضَن ي
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ُ آليُالثُضَِناٌْ ثًَؿىو بًًُٓإ نُبُٖؤٍ ؾُضِوؾا تساضاٌْ عىمسـاٌْ  آلوَناٌْ وايٌ وزَغـ
ىْـُ  ٕ وناويهـاضٍ بـُخؤوَ بـًين. ٖـُض بـؤ من     آليُْاوضُنُ ضُْسئ دـاض زَظُضَنـُ تـا   

ظ، 1791وَنٍُ غًًَُإ ثاؾاٍ طُوضٍَ وايٌ بُغسا بؤغُض ٖؤظٍ ًًَـٌ يُغـاَيٌ   آليُؾا
ت آلًَٖعَ ًَٖطؾـبُضَنإ بـُثًٌَ طىتـٍُ عىَـُضٍ دْعيهـٍُ زَ ٖـُظاض غـُض َـُِضوَا        

بًَطىَـإ   (1)ٕ بـطزووَ. آلوْعيهٍُ غٌَ ُٖظاض سىؾرت وضًٌََ وطاد يإ يًًًًَُُنإ بـُتا 
ؤظَناٌْ غـُضبُ َـاضزئ. يَُُٖيُُتُنـٍُ غـًًَُإ ثاؾـاٍ      ًًًًَُنإ يُنًَو بىوٕ يُٖ

  (2)ْهطإ.آلبطىونًـ طىْسَناٌْ َاضزئ تا
بًَطىَإ ُّٓ ضِووزاواُْ بُناضَغاتٌ ٓابىضٍ زازَْطئَ بؤ خُيهٌ زَظُضَنـُ، ضـىْهُ   
ناضيطُضٍ خطاثًإ زَبىو يُغُض ضَِوؾٌ ٓابىضٍ وبـصيَىٍ شيـاٌْ زاًْؿـتىإ، وَى زواتـط     

ْهاضيًُناٌْ ٖؤظَنـإ ونطزاضَنـاٌْ ضـُتُطُضٍ وضِيَطـطٍ     آلوَ تاآلضوَٖا ؾازَبًٓني. ُٖ
يُزَظُضَنُ، نُعىَُضٍ باغًإ زَناو يُالثُضَِناٌْ ثًَؿىو خطاُْضِوو، بَُيطٍُ ٓاؾهطإ 

   ُ يـُتٌ زَظُضَنـُ يُنؤتايًـُناٌْ غـُزٍَ     آليُغُض خطاثـٌ ُٖيىَـُضدٌ ٓـابىضٍ ونؤَ
إ ُّٓ ضَِوؾُ ْاغُقاَطريٍَ نـُ يُٓـُجناٌَ   ُٖشزَو غُضَتاناٌْ غُزٍَ زواتط. بًَطىَ

ُّٓ نطزاضاُْ زضوغت زَبىو، ُْى تًُْا ناضيطُضٍ ُْطـُتًعٌ يُغـُض بـصيَىٍ زاًْؿـتىإ     
نًُ ٓابىضيُنإ ويُُٓجناَسا اليـٌُْ  آلبُدًَسًََٖؿت، بَُيهى زَبىوَ ٖؤٍ غػت بىوٌْ ضا

 ٓابىضٍ يُزَظُضَنُ زوازَنُوت.
ٍ نُضِاغــتُوخؤ ثُيىَْــسيًإ بُاليــٌُْ ٓــابىضٍ ُٓطــُض بًًَُٓغــُض ٓــُو ضِووزاواْــُ

يُتٌ زَظُضٍ َاضزيٓـُوَ ُٖيـُ، زَبًـٓني عىَـُضٍ ضـُْس ظاًْاضيًـُنٌ نـُّ        آلونؤَُ
ّ ُّٓ ظاًْاضياْـُ بايـُخًَهٌ ظؤضيـإ ُٖيـُ، يُبُضٓـُوٍَ      آليُنتًَبُناًْسا باؽ زَنا. بُ

و بُو ؾًَىَيٍُ نُ ظؤضبُيإ يُغُضضاوٍَ تطزا زَغت ْانُوٕ. بُتايبُتٌ بُّ ووضزَناضيًُ
 ٓاَاشَيإ يُباضٍَ َاضزئ تًَسابٌَ. ضِووزاوَناًْـ َُٓإُْ:

ظ( زا ٓاَاشَ بُوَ زَنا نُ بؤ َاوٍَ 1770-1769ى )1183يُضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 
ُٖؾتُيُى غُضَاوغؤَيُنٌ ظؤض غُخت َاضزيين ططتؤتُوَ، بُدؤضيَو نـُؽ ْـُيتىاًْىَ   
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ّ آلو باغٌ ٓاناَُناٌْ ُّٓ غُضَاوغؤَيُ ْانات، بُُٖضضُْسَ ُٓ (1)يَُاَيُنٍُ زَضبطٌَ.
 يُواُْيُ ناضيطُضٍ خطاثٌ يُغُض بُضوبىوٌَ نؿتىناَيٌ زَظُضَنُ ُٖبىوبٌَ.

ظ( 1771-1770ى )1185( زا ٖاتىوَ: نُ يُغاَيٌ اآل اس ادتًٝـ١ ُٖضوَٖا يُنتًَيب )
َىغـٌَ و  زا تاعىًَْهٌ طُوضَ َاضزئ وْػـًَبني ودعيـطٍَ ططتؤتـُوَ ٓٓذـا طُيؿـتؤتُ      

(يؿـسا ٓاَـاشَ بـُّ ثُتايـُ     ١َٝٓ األدبا٤يُنتًَيب ) (2)قىضباًًُْنٌ ظؤضٍ يًَهُوتؤتُوَ.
ّ ُٖض يُضىاضضًَىٍَ َىغًَسا نُ بابُتٌ غُضَنٌ نتًَبُنُيُ. بؤيُ يًَطَزا باغٌ آلزَنا، بُ

يُُْٖسٍَ غُضضاوٍَ تطيـ ظاًْاضٍ يُغُض ُّٓ ضِووزاوَ زَغت زَنـُوٍَ،   (3)َاضزئ ْانا.
ؾاياٌْ باغُ ٓـُّ ثُتايـُ زواتـط تُؾـٍُُْ نـطزووَو       (4)ّ باغٌ َاضزيين تًَسا ًُْ.آلبُ

ظؤضبٍُ ْاوضُناٌْ نىضزغتإ وبُغسا وبُغطاؾٌ ططتؤتـُوَ. يُُٓجناَـسا    1773تاغاَيٌ 
 (5)ُٖظاضإ نُغٌ يُْاوبطزووَ.
ظ( ٓاَـاشَ بـُ تـاعىًَْهٌ تطغـٓانرت     1800-1799ى )1214يُضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 

وبؤتُوَ ٓٓذا بُتىْسٍ زياضبُنط وَـاضزئ وؾـاضٍ   آليُُْٖسٍَ ْاوضٍُ ُْٓازؤٍَ بزَنا نُ 
دعيطَؾٌ ططتؤتُوَ. غُباضَت بُناضيطُضٍ ُّٓ ثُتايـُ تطغـٓانُ يـَُاضزئ، عىَـُضٍ     
زََيٌَ: دظؤضيُٓيإ َطزٕ ونًَُُٓيإ َاُْوَ، ُٖضضٌ طىْسَناًْاْـُ ٓـُوا ظؤض بُنـٌَُ    

زواتــط  (6)غــُناًْإ بــٌَ ؾــىإ َاْــُوَد.آلوووت آلضِظطاضيــإ بــىو تُْاْــُت َــُضِوَا
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بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: ز. غُعسٍ عىمسـإ ٖـُضوتٌ، تُْطـصَ ٓـابىضٍ وتُْسضوغـتًُناٌْ       (5)
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ٓـُّ  (1)ُْخؤؾًًُنُ يُويَىَ ثُضِيىَتُوَ بؤ َىغٌَ ويُوٍَ ناضَغاتًَهٌ تطغٓانٌ ْاوَتُوَ.
ناضَغاتُ ُٖض بُوَ ُْوَغتاوَو يُْاوضُناٌْ باؾـىضٍ نىضزغـتإ وٖـُضوَٖا بُغـسا ف     

ىوْـُوٍَ ٓـُّ ثُتايـُ    وبآلؾاياٌْ باغُ ُْٖسٍَ غُضضاوٍَ تطيـ باغـٌ ب  (2)وبؤتُوَ.آلب
تُْاْـُت خـىزٍ ياغـني     (3)ّ ظاًْاضميإ يُباضٍَ َاضزئ ْازٌََْ.آلزَنُٕ يُْاوضُنُزا، بُ

 (4)ّ ٓاَاشَ بُ َاضزئ ْانا.آلعىَُضيـ يُؾىيًََٓهٌ تط باغٌ ُّٓ ضِووزاوَ زَنا بُ
ــاتُ    ــُّ ناضَغ ــٓر غــاٍَ بُغــُض ٓ ــُضِبىوٌْ ثًَ ــٍُ عىَــُضٍ زواٍ تًَج ــُثًٌَ طىت ب

ُ      تُْسضوغـتً  تٌ زَويـُتٌ  آلًُ، ططاْـٌ وقـاتىقطٍِ ضـُْسئ ْاوضـٍُ ًٓايُتـُناٌْ ضِؤشٖـ
عىمساٌْ ططتؤتُوَ. ٓـُّ تُْطـصَ ٓابىضيًـُ يُٖـُض ْاوضـُيُى ٖؤنـاضٍ خـؤٍ ٖـُبىو.         
غُباضَت بَُاضزئ، عىَُضٍ ٖؤناضَنٍُ زَطًَطِيَتُوَ بؤ خطاثُناضٍ ٖؤظَنـإ ونـٌَُ   

 (5)ٌ ضَِوؾٌ ٓاغايـ بُٖؤناض زازٌََْ.بُضوبىوٌَ نؿتىناَيٌ. بؤ )ْػًَبني(يـ تًَهطىوْ
-1808ى )1224ُٖض يُضِيَطٍُ ظاًْاضيًُناٌْ ُّٓ ًََصووْىوغُوَ زَظاْني نـُ يُغـاَيٌ   

ظ( ططاًُْنٌ ظؤض زشواض يَُاضزئ يُٓاضازابىو بـُدؤضيَو زَغـتهُوتين نُيىثـُيٌ    1809
 خــؤضانٌ ظؤض غــُخت بــىو. َُٓــُف بــُٖؤٍ ٓــاشاوَو ؾــُضٍِ ٖؤظَنــإ يُطــٍَُ يــُنرت

يُّ ظاًْاضيًاٍُْ عىَُضٍ  (6)ْهطزٌْ بُضوبىوٌَ ْاوضُنُ يُاليُٕ ًَٖعَناٌْ بُغسا.آلوتا
عىَُضٍ زَضزَنُوٍَ نُ ُّٓ ْآاضاٌَ وٓاشاواٍُْ يُّ َاوَيُزا يُزَظُضَنـُ بـُضثاببىوٕ   
ناضَغاتٌ ٓابىضٍ تطغٓانًإ يًَهُوتؤتُوَ. ُّٓ َُٖيُُتـُ غـُضباظيًٍُ غـًًَُإ ثاؾـاٍ     

بـُبًاْىوٍ طًَطِاْـُوٍَ غـُقاَطريٍ نطايُغـُض زَظُضَنـُ،      بطىونٌ وايٌ بُغساف نـُ  
 ضَِوؾُنٍُ بُٓاقاضيَهٌ خطاثرتزا بطز.
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-1756ٌْ آلبُض يُوٍَ نؤتايٌ بُّ باغُ بًَٓني زَبٌَ ٓاَاشَ بُوَ بهـُئ نـُ يُغـا   
ــُ    1757 ــُّ ويَٓ ــٌ ن ــاتًَهٌ َطؤي ــاضٍ غطوؾــيت ناضَغ ــسٍَ ٖؤن ــُجناٌَ ُْٖ زا يُٓ

َغــاتُ نــُ خــؤٍ يُبطغــًَيت وقاتىقطِيًــُنٌ تطغــٓانسا يُْاوضــُنُزا ضِوويــسا. ٓــُّ ناض
نُواتُ ٓاغـايًُ   (1)زَبًًُٓوَ، يُْاوضُناٌْ زياضبُنطَوَ تا َىغٌَ و زَوضوبُضٍ ططتُوَ.

نُ َاضزيًٓـ تىوؾٌ ُّٓ ناضَغاتُ بىوبٌَ، وَى يُُْٖسٍَ غُضضاوَزا بُضِووٌْ ٓاَـاشٍَ  
ضِاغـتُوخؤ ٓاَـاشَ بُزَظـُضٍ    ّ دًَطـٍُ غُضغـىضَِاُْ نـُ عىَـُضٍ     آلبُ (2)ثًَسَزضٍَ.

بًَطىَإ َُُٓ  (3)َاضزئ ْانا، ُٖضضُْسَ يُضُْس نتًَبًَهًسا باغٌ ُّٓ ناضَغاتُ زَنا.
ُٓوَ ْاطُيٌَُْ نُ بُثًٌَ ظاًْاضيًُناٌْ ُّٓ ًََصووْىوغُ زَظُضٍ ْاوبطاو زووض بـىوَ يـُّ   

ناضَغـاتُنُ  ناضَغاتُ، ضىْهُ عىَُضٍ يُغُضَتاٍ باغهطزٌْ ضِووزاوَنُ زَْىوغـٌَ: د 
ــىو، ططاْــٌ عُدــُّ وعــُضَب وٖــَُىو وو  ــاٌْ آلزشواض بــىو، يًَكُوَاُْنــُ َــُظٕ ب ت

نُواتُ ُٓو بُؾًَىَيُنٌ طؿيت ٓاَاشٍَ بُْاوضُ تىوؾبىوَنإ زاوَو يُبُض  (4)ططتُوَد.
ؾطاواٌْ ْاوضُ دىططاؾًًُنُ بُثًَىيػيت ُْظاًْىَ نُ ؾاض بُ ؾاض و ْاوضُ بُ ْاوضُ ْاويإ 

 بًَٗينَ.
 

 ختــٍُ تىيَصيُٓوَنُ:ثى
( نـُ خـَُيٌ )َىغـٌَ( ـُ، يـُو      1816-1745ياغني نىضٍِ خُيطويالٍ عىَـُضٍ ) 

ًََصووْىوغُ عرياقًًُ زَطُُْاٍُْ غُضزٌََ عىمساًًُْ، نُ نتًَبُناًْإ طؿتطري و ثـطِ  
غشا٥ـب األ ـش(   يُ ووضزَناضئ. ُّٓ ًََصووْىوغُ يُنتًَبـُ ًََصوويًـُناٌْ، بُتايبـُتٌ )   

ت و ْاوضُناٌْ زَوضوبُض تؤَاض نطزووَو تًُْا آل( ظاًْاضٍ ظؤضٍ يُباضٍَ وودت١ًٝٚ)اآل اس ا
ٌَ يـإ ُٓيايُتـُناٌْ عـريام ْـُزاوَ، ٖـُضوَنى ظؤضبـٍُ          بايُخٌ بـُِضووزاوَناٌْ َىغـ

                                                           

( آب 2) غ (12) ( د)زتًـ١  ايذنتٛس اٜفض بني بػـذاد ٚنشنـٛى ٚاملٛؿـٌ، االقـالّ     َؼاٖذات جعفش ارتٝاط، (1)
 .47، ق، بػذاد1966

، داس 1، ط1ؿٛس َٔ تأسٜخ ايعشام يف ايعـٛس املع١ًُ، د ، جعفش ارتٝاط،43دَٚٓٝهٛ الْضا، ّ . غ، ق (2)
 َإ زوو غُضضاوَ.بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُباضٍَ ُّٓ ضِووزاوَ بطِواُْ ُٖ. 160،ق1971ايهتب، برلٚت 

 .184-183، ق١َٝٓ االدبا٤، 115-112صبذ٠ اآل اس، ق (3)

 .112صبذ٠ اآل اس، ق (4)
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ًََصووْىوغُ عرياقًُناٌْ ُّٓ غُضزََُ واياْسَنطز. يُُٓجناَسا عىَُضٍ نُضَغـتُيُنٌ  
ــصووٍ ُٓيايُتــُ عىمساًْــُنإ يُظؤضبــٍُ بُنــُيهٌ دًًََٗؿــتىوَ بــؤ ْىوغــًٓ ُوٍَ ًََ

 اليُُْناُْوَ.
ضِووزاوَناٌْ زَظُضٍ )َاضزئ( يـ دًَطٍُ غُضجنٌ عىَُضٍ بىوٕ، بُتايبـُتٌ نـُ   
ُّٓ زَظُضَ يَُىغٌَ ْعيهُ و يُضِووٍ ناضطًَطِيؿُوَ يُّ َاوَيُزا غُض بُ ًٓايُتٌ بُغـسا  

( ُْٖسٍَ ظاًْاضٍ تًَسايـُ غـُباضَت   ملشاّغا١ٜ ابىو. بؤيُ نتًَبُناٌْ عىَُضٍ بُتايبُت )
غشا٥ـب األ ـش( ٚ)اآل ـاس    بُباضٍ ٓاوَزاٌْ َاضزئ. ُٖض ُّٓ نتًَبُ يُطٍَُ ُٖضزوو نتًَيب )

( ُٖواَيٌ ظؤضيإ تًَسايُ يُباضٍَ ُٓو طؤضِاْهاضيـُ ناضطًَطِيًاْـٍُ نـُ وايـٌ بُغـسا      ادت١ًٝ
ُ  (Voyvoda)يُثؤغيت غُضزاضٍ َاضزئ  و ٓـاشاوَ ْاوخؤيًاْـُف   زَيهطز. ُٖضوَٖا ٓـ

يُخؤزَططٕ نُبُٖؤٍ ضِاثُضِيين زاًْؿتىوإ يُزشٍ غُضزاضٍ زَظُضَنُيإ، يإ يُُٓجناٌَ 
ًَٖطؾُ غُضباظيًُناٌْ ُٓيايُتـُناٌْ زَوضوبـُض و زَغـتسضيَصٍ ٖؤظَنـإ ضِوويـإ زَزا.      
عىَُضٍ باغٌ ُْٖسٍَ ناضَغات وقُيطاٌْ ٓـابىضٍ و تُْسضوغـتًـ زَنـا نـُ زَظـُضٍ      

وبىوْـُوٍَ ثـُتاٍ تـاعىٕ.    آلًٓإ ططتؤتُوَ يُّ َاوَيـُزا. بُتايبـُت ططاْـٌ و ب   َاضزي
َُٓاُْ يُطٍَُ ظاًْاضٍ دؤضاودؤضٍ تط،نُظؤضبُيإ يُغُضضاوٍَ تطزا ْابًٓطئَ، َُٖىويإ 
ثًَهُوَ غًُاٍ ًََصوويٌ زَظُضٍ َاضزئ بُزياضزَخُٕ يُطؤؾـًُْطاٍ ًََصووْىوغـًَهٌ   

 عرياقٌ َىغًًًَُوَ.
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 ةكاني باصي شةشةمصةرضاو

 
 ونطاوَ: آليُنُّ: بَُيطُْاٍَُ ب

-Ayni Ali Efendi (Defteri Hakani Emini-1018/1609): Osmanli 

Imparatorlugunda Eyalet Taksimati, Toprak Dagitmi ve Bunlarin Mali 

Gucleri, Bu gunkudile Ceviren:Hadiye Tuncer, Gursoy Basmevi- 

Ankara 1964. 

 زَغتٓىوؽ:زووَّ: 
جدلا٥ٌٝ ذٓٛؾ اؿفش، َٓتحع املشتـاد يف تـاسٜخ بػـذاد/ اٚ شتتــش املظـتفاد يف تـأسٜخ        -

 .1104بػذاد، )شتطٛط( داس ؿذاّ يًُخطٛطات، بشقِ 

 غًًَُّ: نتًَب:
 -بُظَاٌْ تىضنٌ: -أ
، 1306، اطـتاْبٍٛ  3سلع ايذٜٔ طاَٞ، قاَٛغ االعالّ ، َٗشإ َطبعـ٘ طـٞ، َـخ    -

 سَٚٞ.1316، اطتاْبٍٛ 6َخ

 سَٚٞ. 1330، اطتاْبٍٛ 4، دٚيب عثُا١ْٝ تاسخيٞ، َذلمجٞ: ستُذ عطا، دٖاممُض -

 -بُظَاٌْ نىضزٍ: -ب
ُٓويًا ضُيُبٌ، نىضز يًََُصووٍ زضاوغًَهاًْسا)يإ ـ غًاسُتٓاٍَُ ٓـُويًا ضـُيُبٌ(     -

 .1988و: ْاناّ، بُغسا 

ٟ بٗا٤ايذٜ ت:،1820نًىزيىؽ دًُؼ ضير، ضسًُ ضير   ايعطام عاّ-  بػساز، 1ز،ٔ ْـٛس
1951. 
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 بُظَاٌْ عُضَبٌ: -ز
ابٞ طايب خإ ، سذ١ً ابـٞ طايـب خـإ اىل ايعـشام ٚاٚسبـا، ت: َــطف٢ جـٛاد، داس         -

 .2007، بػذاد 1ايٛسام يًٓؼش، ط
 .1988 بػذاد د.ٜٛطف ذ،، ت: ،1796-1794سذ١ً اٚيٝفٝٝ٘ اىل ايعشام اٚيٝفٝٝ٘، -
-   ٛ ، ت: 1834 -1726ؿـًٕٝٛ يف ايعٗـذ ادتًًٝـٞ/   برلطٞ نُٝب، املٛؿـٌ ٚاملؤسخـٕٛ امل

ستب امحذ ادتًًٝٞ ٚ غامن ايعهًٝٞ، َشاجع١ ايذلمج١: ؿـال  طـًِٝ عًـٞ، َشنـض دساطـات      
 .2007املٛؿٌ، جاَع١ املٛؿٌ 

، داس ايهتـب،  1، ط1ؿـٛس َـٔ تـأسٜخ ايعـشام يف ايعــٛس املعًُـ١، د       جعفش ارتٝاط، -
 .1971برلٚت 

ات جٕٛ أػش يف ايعشام، فـٌ كـُٔ نتـاب )سذايـ١ اٚسبٝـٕٛ يف     جعفش ارتٝاط، َؼاٖذ -
 .2007ايعشام(، داس ايٛسام يًٓؼش، يٓذٕ 

، تاسٜخ االَاس٠ ايبابا١ْٝ، ت: ػهٛس َـطف٢ ٚ ستُذ املال عبـذايهشِٜ  بًطذظني ْاظِ  -
 .2001املذسغ، َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ يًطباع١ ٚايٓؼش، اسبٌٝ 

يثـأَ عؼـش ذظـب َـزنشات دَٚٓٝهـٛ الْـضا، ت:       ــ دَٚٓٝهٛ الْضا، املٛؿٌ يف ايكشٕ ا
 .1953، املٛؿٌ 2ايكع سٚفا٥ٌٝ بٝذاٚد،ط

دٚذـ١ ايـٛصسا٤ يف تـأسٜخ ٚقـا٥ع بػـذاد ايـضٚسا٤، ت: َٛطـ٢        ، سطٍٛ ذاٟٚ ايهشنٛنًٞ -
 .ناظِ ْٛسغ، َطبع١ نشّ، برلٚت)د.ت(

، 1ط، 2سجياسد نٛى، بػذاد َذ١ٜٓ ايظالّ، ت: فؤاد مجٌٝ ٚايذنتٛس َـطف٢ جٛاد، د -
 .1967بػذاد 

داس  طتٝفٔ ُٖظًٞ يْٛهشٜو،اسبع١ قشٕٚ َٔ تـاسٜخ ايعـشام اذتـذٜث،ت:جعفش ارتٝـاط،     -
 .2004برلٚت  ،5طايشافذٜٔ يًٓؼش، 
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د.طعذٟ عثُإ ذظني، نٛسدطـتإ ادتٓٛبٝـ١ يف ايكـشْني ايظـابع عؼـش ٚايثـأَ عؼـش/         -
ػـذاد ٚاملٛؿـٌ، َطبعـ١    دساط١ يف عالقتٗا االداس١ٜ ٚايظٝاط١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ َع اٜـاييت ب 

 .2006طُٝا، ايظًُٝا١ْٝ 

د. طعذٟ عثُإ ٖشٚتٞ، نٛسدطتإ ٚاالَدلاطٛس١ٜ ايعثُا١ْٝ/ دساط١ يف تطـٛس طٝاطـ١    -
ٞ  1851-1514اشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطتإ ) اسبٝـٌ، َطبعـ١    -(، َؤطظـ١ َٛنشٜـاْ

 .2008خاْٞ، دٖٛى 
يف بػذاد، ت: ستُذ صتٝـب اسَٓـاصٟ،   " ي٘ َٓذ طًُٝإ فا٥ل بو، تاسٜخ املُايٝو "ايهٛ -

 .1961َطبع١ املعاسف، بػذاد 
، ايتٓـٜٛش  1834-1726ٖــ/  1250-1139طٌٗٝ قاػا، املٛؿـٌ يف ايعٗـذ ادتًًٝـٞ      -

 .2010، برلٚت 1يًطباع١ ٚايٓؼش، ط
،َشاجعـ١ ٚتكـذِٜ:   2ؿذٜل ايذًَٛجٞ،اَاس٠ بٗـذٜٓإ ايهشدٜـ١ أٚ اَـاس٠ ايعُادٜـ١، ط     -

 .1999،اسبٌٝ د.عبذايفتا  عًٞ حي٢ٝ

َـ ، عباغ ايعضاٟٚ - ، ػـشن١ ايتحـاس٠ ٚايطباعـ١ احملـذٚد٠،     6ختأسٜخ ايعشام بني اذتاليني، 
 .1954بػذاد 

داس ايهاتب ايعشبٞ يًطباعـ١ ٚايٓؼـش،   عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، داٚد باػا ٚايٞ بػذاد،  -
 .1968ايكاٖش٠ 

-    ٟ يـٛايٞ داٚد/ تـأسٜخ   َطايع ايظـعٛد بطٝـب اخبـاس ا   ،عثُإ بٔ طٓذ ايـٛا٥ًٞ ايبــش
ّ(، حتكٝـــل: د. عُـــاد 1826-1774ٖــــ)1242اىل طـــ١ٓ  1188ايعـــشام َـــٔ طـــ١ٓ 

عبذايظــالّ سؤٚف ٚطــ١ًٝٗ عبذاجملٝــذ ايكٝظــ٢، داس اذتهُــ١ يًطباعــ١ ٚايٓؼــش، املٛؿــٌ   
1991. 

ــٛس،    - ــنت ْبٝ ٕ  ناسط ــش ــشام يف ايك ــٛس اىل ايع ــ١ ْٝب ــني،  ،18سذً ــني االَ ــٛد ذظ  ت:ستُ
 .1965بػذاد
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ٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، ٌَٓٗ االٚيٝا٤ َٚؼشب االؿـفٝا٤ َـٔ طـادات    ستُذ اَني ب -
 .1967، حتكٝل: طعٝذ ايذٜٛٙ جٞ،َطبع١ ادتُٗٛس١ٜ، املٛؿٌ 1املٛؿٌ اذتذبا٤، د

، اآل اس ايها١ًَ يًُؤيف، اعذاد: سفٝـل  2ستُذ اَني صنٞ، َؼاٖرل ايهشد ٚنشدطتإ، د -
 .2005ؿاحل، ايظًُٝا١ْٝ 

ارتطٝب ايعُشٟ ، صبذ٠ اال ـاس ادتًٝـ١ يف اذتـٛادث االسكـ١ٝ ، اْتخـب       ٜاطني بٔ خرلال  -
 .1974صبذت٘: د.داٚد ادتً،، حتكٝل: عُاد عبذايظالّ سؤٚف،َطبع١ اآلداب، ايٓحف 

ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ يف تاسٜخ ستاطٔ بػذاد داسايظالّ،َطبع١ داس ايبـشٟ ،بػـذاد   -
1968. 

ــب ايع  - ــٔ خــرلال ارتطٝ ــث    ٜاطــني ب ــشٕ ايثاي ــع ايك ــٛادث سب ــش يف ذ ــب اال  ــشٟ، غشا٥ ُ
 .1940عؼش،َطبع١ اّ ايشبٝعني، املٛؿٌ 

١َٝٓ االدبا٤ يف تأسٜخ املٛؿٌ اذتذبا٤، حتكٝل ْٚؼش: ،ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُش٣  -
 .1955طعٝذ ايذٜٛٙ جٞ، َطبع١ اشلذف، املٛؿٌ 

 ضىاضَّ: ووتاض و تىيَصيُٓوَ:
ٌ، تُْطصَ ٓابىضٍ وتُْسضوغتًُناٌْ نىضزغتإ يُغُضزٌََ ز. غُعسٍ عىمسإ ُٖضوت -

ٔ  عىمساًْسا،  ٖـُويًَط، ش   -)ظاْهؤ( طؤظاضٍ ظاْػتُ َطؤظايُتًُناٌْ ظاْهـؤٍ غـُالسُزي
(42 )2009. 
 ( د)زتًـ١  َؼاٖذات ايذنتٛس اٜفض بني بػذاد ٚنشنـٛى ٚاملٛؿـٌ، االقـالّ    جعفش ارتٝاط، -
 .، بػذاد1966( آب 2) غ (12)

- Percy Kemp, Mosuli Sketches of Ottoman history, Middle Eastern 

Studies, vol.17, no.3, (jul.1981). 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 منطقة ماردين يف بعض مؤلفات ياسني العنري

( َٔ املـؤسخني  1816-1745ٜعذ املؤسخ املٛؿًٞ ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ )     
ٍ ايعٗذ ايعثُاْٞ ايزٜٔ تتُٝض َؤيفـاتِٗ بايؼـُٛي١ٝ ٚايتفــٌٝ. ار    ايعشاقٝني ايكال٥ٌ خال

ٚ ٕ املؤسخ املزنٛس يف َؤيفات٘ ايتأسخي١ٝ )ٚخاؿـ١ً نتابٝـ٘: غشا٥ـب اال ـش ٚ اآل ـاس ادتًٝـ١(        د
َعًَٛات غضٜش٠ َٚفـ١ً اذٝاًْا عٔ عُّٛ املٓطك١، ٚمل ٜٓرـش اٖتُاَ٘ حبٛادث اٜايت٘ أٚ 

نإ ٜفعٌ أغًب املؤسخني ايعـشاقٝني يف ريـو ايعٗـذ. ٚيـزيو      االٜاالت ايعشاق١ٝ ٚذذٖا نُا
تشى يٓا ايعُشٟ َعًَٛات ١َُٗ ختذّ نتاب١ تأسٜخ االٜاالت ايعثُا١ْٝ َٔ شتتًف ادتٛاْب. 

 ٚخاؿ١ً فُٝا ٜتعًل بايشبع األخرل َٔ ايكشٕ ايثأَ عؼش ٚايشبع االٍٚ َٔ ايكشٕ ايتايٞ.
َتضاٜـذ يف َؤيفـات ٜاطـني ايعُـشٟ، ٚريـو      ٚذعٝب أخباس َٓطك١ َاسدٜٔ بأٖتُـاّ       

يكشبٗا ادتػشايف َٔ املٛؿٌ، ٚتبعٝتٗا االداس١ٜ ألٜاي١ بػذاد خالٍ ايفذل٠ املزنٛس٠. ار صتذ يف 
تًو املؤيفات َعًَٛات عذٜذ٠ عـٔ ايتبـذالت االداسٜـ١ ايعذٜـذ٠ ايـيت نـإ ٚايـٞ بػـذاد         

(. ٖٚـٛ َــطًح    voyvodaجيشٜٗا يف َٓـب ذانِ َاسدٜٔ ٚايزٟ نإ ٜعشف بـ )ٜٚٛك١
اداسٟ عثُاْٞ رٚ اؿٌ اٜطايٞ.نُا ْكف ع٢ً ايفٛكـ٢ ٚايكالقـٌ ايذاخًٝـ١ ايـيت ذـذ ب      
فٝٗــا جــشا٤  ــٛس٠ طــهاْٗا عًــ٢ ذــانِ َٓطكــتِٗ، أٚ ْتٝحــ١ محــالت االٜــاالت اجملــاٚس٠  
ٚاعتذا٤ات ايعؼا٥ش ايكاط١ٓ يف املٓطك١.ٚنزيو ٜتطشم ايعُـشٟ يف َؤيفاتـ٘ ايتأسخيٝـ١ اىل    

ث ٚاالصَات االقتـاد١ٜ ٚايـر١ٝ اييت اؿـابب َـاسدٜٔ خـالٍ تًـو ايفـذل٠      بعض ايهٛاس
ٚخاؿ١ً ذـٛادث اجملاعـ١ ٚايػـال٤ ٚتفؼـٞ االٚب٦ـ١ ايفتانـ١ نايطـاعٕٛ. ٚريـو اىل جاْـب          
َعًَٛات َتٓٛع١ أخش٣ تظاِٖ مبحًُٗا يف َعشف١ َالَح َٓطك١ َاسدٜٔ ايتأسخي١ٝ خالٍ 

 ريو ايعٗذ ٚفل سؤ١ٜ عشاق١ٝ َٛؿ١ًٝ.
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Abstract 

Mardin region in the Yãsìn al-Ûmaries authoresses 

            
    The historiographer of Mosul Yãsìn al-Ûmari (1745-1816), is one 

of the rare Iraqi historiographers in the Ottoman period, who their  

authoresses is comprehensiveness and detailing. This historiographer, 

chronicled in his historical authoresses – Especially in his two books: 

(Gharãib al-Àthar) &(al-Ãthãr al-jalìya)- abundant information about 

whole of the period. And he didn’t limited his work in the events of 

his Iyalet or Iraqi Iyalets only, just like most of the Iraqi 

historiographers in this period. Therefore the Ûmari leave for us very 

important knowledge, which very useful for writing the history of 

Ottoman Iyalets in middle east in many aspects, Especially in the end 

of 18th and the beginning of 19th centuries. 

     The Yãsìn al-Ûmaries authoresses contain many information about 

district of Mardin, because its near the Mosul, also it was under the 

administration influence of Baghdad Iyalet at this time. This 

authoresses include many historical events of the internal anarchy and 

disorders, which caused by the uprising of its population against the 

ruler of Mardin. Or because of the campaigns of neighboring Iyalets 

and tribal attacks. The authoresses also, offer many information about 

the administrative changes, which the wali of Baghdad do it in the 

post of Mardin ruler which called (voyvoda). Al-Ûmari writes down 

some information in his historical authoresses, about the economical 

conjunctures and Health calamities, which happened in this region 

during the Ottoman period. Especially the events of famine and the 

deadly pestilence. These facts with other information mentioned in 

these authoresses, contribute to understanding the historical aspects of 

Mardin region in this period, according to Mosul s historian.  
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 ئادطارة صياصييةكانى كوردصتاى

 لة دانزاوة مَيذوويية عرياقييةكانى صةردةمى عومسانيدا
 

 ثَيشةكى:
ٍَ، ؾـتًَو ًًْـُ بـُ تـانى تـًُْا بًَـت. بـَُيهى يـُ         َطؤظ ض تاى بًَت، ياخىز نؤَـ  ُ

زَوضوبُضيَهِ ثإ و بُضيٓسا زَشّ نـُ بُٖـَُىو ؾـًَىَيُى يُطَُيًـسا يـُناضيًَههطزٌْ      
ٖاوبُؾــسايُ. بؤيــُ ثًَىيػــتُ نؤََُيطــُنإ ٓاؾــٓاّ ٖــعض وؾــًَىاظَناِْ برينطزْــُوَ  

طُنـَُإ ض ويَُٓيـُنٌ   وبؤضىوُْناِْ يُنرت بٔ. ُٖضوَٖا بؤ ًَُُٓ ططْطُ، بعاْني نؤََُي
يُ ٖعضّ نؤََُيطُناٌْ تط ثًَهًَٗٓـاوَ. ٓـُوَف ٓاَـاجنِ ًَُُٓيـُ يـُّ تىيَصيُٓوَيـُزا.       
يًَطَزا ُٖوَيسَزَئ َُٖيىَغتُ بهُئ يُغـُض ٓازطـاض وغـًُا غًاغـًًُناِْ نىضزغـتإ      
 بُثًٌَ زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُنإ يُ غُضزََِ عىمساًْسا، َُُٓف وَى ُٖوَيًَو بـؤ 
ظآًِْ ضَْطساْـُوَّ نُغـًَتًٌ غًاغـًٌ نـىضز يـُ نؤََُيطـُّ عـُضَبِ عًَطاقـِ و         

 عىمساًْسا.
يُثًَٓاو بُُٓجناَطُياْسِْ ُّٓ تىيَصيُٓوَيُ، طُضِايُٓوَ بـؤ طـطْطرتئ ٓـُو نتًَـب و     
زاْطاوَ ًََصوويًاُّْ يُ غُضزََِ عىمساًًُْنإ يُ عًَـطام تؤَـاضنطاوٕ، دـا بـُ ٖـُض      

الؾِ ُٓوَف يًَٓازَئ نُ َُٖىو ُٓو نتًَب و زاْطاواَُْإ بًًٓبًَت. ظَاًَْو ْىوغطابٔ. 
ضىْهُ ُْٖسيَهًإ باؽ و ُٖواَيًإ يُ باضَّ نـىضزو نىضزغـتاُْوَ يـُ خـؤ ْـُططتىوَ،      
زَغتًؿُإ بُ شَاضَيُنِ زيهُؾًإ ُْطُيؿتىوَ، َُُٓف يإ يُبُضُٓوَّ يُبُٓضَِتـسا  

ىوغـًَهٌ زَطُـُٕ َاوُْتـُوَ. ٖـُضوَٖا     زياضَُْاوٕ، ياًْـ تـا ًَٓػـتا وَنـى زَغتٓ   
خؤيؿُإ ثاضاغت يُوَّ ثؿت بُو نتًَب وزاْطاواُْ ببُغتني نُ بُثًَٓىوغِ نىضز خؤيإ 
تؤَاضنطاوٕ، وَى نتًَيب )عٓىإ اجملس   بًإ اسىاٍ بػساز و ايبكـطَ و جنـس( نـُ ظاْـاّ     

اجنٌ بٓـُضَِتٌ  طُوضَّ نىضز )ًٓرباًِٖ ؾُغًح سُيسَضّ( زايٓاوَ. ضىْهُ خعَـُتِ ٓاَـ  
                                                           

           )باغُ يُبُٓضَِتـسا تىَيصيُٓوَيـُنٌ ُٓنازميًًـُ و بـُظَاٌْ عـُضَبٌ يـُ )طؤظـاضٍ ظاْهـؤٍ نـُضنىى ُّٓ
 بالِِونطاوَتُوَ.
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ُّٓ تىيَصيُٓوَيُ ْانات. يًَطَؾسا ثًَىغت ْانات ططْطرتئ ُٓو غُضضاواُّْ ثؿتُإ ثـٌَ  
 بُغتىوٕ، غُيُٓ بُض باؽ وؾطِؤظُناضٍ. ضىْهُ يُ زَضواظَزا ُّٓ ناضَ زَنُئ.

يــُ زوَاًٖــسا، زَبــٌَ ٓاَــاشَ بــُوَ بهــُئ نــُ َُبُغــت يــُ ظاضاوَّ )زاْــطاوَ  
ُو نتًَـب و تؤَاضنطاواُْيـُ نـُ بُثاَيٓـُضّ ًََـصوويٌ ضووٕ و      ًََصوويًُنإ( َُٖىو ٓـ 

ٓاؾهطا ْىوغطاوٕ. ُٓواًْـ يإ يُ ؾـًَىَّ نتًَبطـُ  ًََـصوويٌ ضووت و ثـُتِ، يـإ      
نتًَبِ غُضبطزَو شيآْاَُ، يإ يُ ؾًَىَّ غُضْر و تًَبًًٓطـُيًَو زإ نـُ طُؾـتًاضيَو    

تُْٗا بطيتِ بًَت يُ ضُْس ثُضَِيُنِ  يُناتِ طُؾتُنُيسا تؤَاضّ نطزووٕ. بَُيهى زَنطَّ
نُّ نُ ضووزاوَيهِ ًََـصوويًإ تًَـسا تؤَاضنطابًَـت. ٓـُوَّ ًَُٓـُ يـُّ تىيَصيُٓوَيـُزا        
ثؿتُإ ثًَبُغتىوَ، يُ ضىاضضًَىَّ ُٓو نتًَب و زاْطاواُْ زَضْاضـٌَ. بؤيـُ زَغـتُواشَّ    

يًـُنإ( نـُ بـُ واتـا     )زاْطاوَ ًََصوويًُنإ(َإ َُٖيبـصاضز يـُ بـطّ )غُضضـاوَ ًََصوو    
طؿتًًُنُّ َُٖىو ُٓو نُضغتُ و ؾتاُْ يُخؤ زَططَّ نُ يُ بىاضّ ْىوغـًِٓ ًََـصووزا   
غىوزيإ  َ وَضزَطريَّ وَى: زيهًؤًََٓت و نتًَب و ضِؤشْاَـُ و ثامشـاوَ َازيًـُنإ و    

 ٓاَطاظٍ تطٍ يُّ دؤضَ.
 

 دةزوازة:
( بـُ  1917-1534ا )ظاْػتِ ًََـصوو يـُعًَطاقِ غـُضزٌََ زَغـُآلتِ عىمساًْـس     

ُٓوَف بُٖؤٍ زاطرينطاِْ ٓـُّ   (1)غػتبىوًَْهِ ضيَصَيٌ بُخؤوَ بًِٓ. ؾًَىَيُنِ طؿتِ
وآلتُ يُاليُٕ بًاًًُْنإ و ُٓو بـاضَ ْاغـُقاَطريَّ نـُ يُظؤضبـُّ قؤْاغـُناِْ ٓـُّ       
ًَؿـابىو بُغـُض عرياقـسا. يُٓـُجناَِ غًاغـُتِ ؾُضاَؤؾـهطزٕ و         غُضزََُزا بـاَيِ ن

ؾُُْنطزِْ بعاظـُناٌْ يـاخًبىوٕ و ٓـُو َُٖيُُتـُ غـُضنىتهاضيًاُّْ      غتَُهاضٍ و تُ
غـُضَضِاّ َُٓـُف يـُّ غـُضزََُزا ضـُْس       (2)زَغُآلتساضاِْ عىمساِْ ثًازَيإ زَنطز.

ْىوغُض وظاْايُى بُزياضنُوتٔ نُ يُضىاضضـًَىَّ بايُخـسإ بـُ ظاْػـتُ باوَنـاٌْ ٓـُو       
                                                           

د.عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ايتأسٜخ واُْ: غُباضَت بُ ًََصووْىوغني يُ عًَطاقٌ ُٓو غُضزََُزا، بطِ (1)
 .2009، داس ايٛسام يًٓؼش، يٓذٕ 2ٚاملؤسخٕٛ ايعشاقٕٝٛ يف ايعٗذ ايعثُاْٞ، ط

طتٝفٔ ُٖظ٢ً يْٛهشٜو، اسبع١ قشٕٚ َٔ تاسٜخ بؤ وَغتإ يُغُض ًََصووّ عًَطام يُّ غُضزََُزا، بطِواُْ:  (2)
 .1985، بػذاد 6ايعشام اذتذٜث، ت: جعفش ارتٝاط، ط
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وَ. وَنـى: ؾـًَذ عىمسـإ نـىضِّ     غُضزََُ، يُزَضطاّ ظاْػـيت ًََصووْىوغًًٓؿـًإ زا  
( نُ يُ بىاضَناِْ: سُزيؼ و عُقًسَ و ؾًكـُ و  1827-1766غُُْزّ وآًًِ بُغطّ )

ضيَعَإ و غُضف و ضَواْبًَصّ و نًَـ و غُضوا و ُٓزَب و غؤؾًطُضٍ و بريناضّ و ٓٓذا 
 ياخىز نُغـاًَْو يُاليـُٕ بُضثطغـاُْوَ يـإ نـُؽ و      (1)ًََصوو و شيآْاَُ، ْىوغًىيُ.

ناضياُْوَ ضاغجًَطزضاوٕ تـا غـُضبطزَّ شياًْـإ و بىيـُضو ضووزاوَنـاِْ غـُضزََُنُيإ       
( نـُ بـُ ٖاْـسإ و    1786-1721بٓىوغُٓوَ، وَنـى: ؾـًَذ عُبـسويطَمحإ غـىَيسّ )    

-1704ضاوزيَطيٌ خُزذنُ خامنِ نطِ غُؾًُ خامنِ نطِ سُغُٕ ثاؾاٍ وايٌ بُغـسا ) 
( 1747-1723محــُز ثاؾــاّ نــىضِّ )(، يــُباضٍَ غــُضزٌََ ٓــُّ وايًًــُو 1723ُٓ

ــُ ظاْػــتًًُناًْإ   (2)ْىوغــًىَ. يُوغــُضزََُزا، نُغــاًَْهًـ ٖــُٕ نُٖــَُىو ُٖوَي
بُؾًَىَيُنِ غُضَنِ بؤ تؤَاضنطزِْ ًََـصوو تـُضخاْهطزووَ و وَنـى ًََـصووْىوؽ بـُ      
َُٖىو َاْايُنِ ُّٓ واشَيُ بُزياضنُوتىوَ، يُواُْ غًًَُإ ؾـايل بـُط نـُ يـُ غـاَيِ      

 (3)نؤضِ زوايٌ نطزووَ. 1869
ُّٓ زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًاٍُْ يُ غـُضزََِ عىمساًْـسا تؤَـاضنطاوٕ، نـُ يـُّ      

يُ ضووّ دؤض و ؾًَىاظياُْوَ، بُّ ؾـًَىَيُّ الّ   (4)تىيَصيُٓوَيُزا ثؿتُإ ثٌَ بُغتىوٕ،
 خىاضَوَ ضيعبُْس زَنطئَ:

 
 

                                                           

 1188عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ ايبـشٟ، َطايع ايظعٛد بطٝب اخباس ايٛايٞ داٚد/ تأسٜخ ايعشام َٔ ط١ٓ  (1)
ّ(، حتكٝل د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف ٚ ط١ًٝٗ عبذاجملٝذ ايكٝظ٢، داس 1826-1774ٖـ ) 1242اىل ط١ٓ 

 .30-24، ق1991اذته١ُ يًطباع١ ٚ ايٓؼش، املٛؿٌ 

ظٜٛذ٣ ايبػذادٟ، ذذٜك١ ايضٚسا٤ يف طرل٠ ايٛصسا٤، حتكٝل: د.عُاد عبذايظالّ ايعبذايشمحٔ بٔ عبذال  (2)
 .222، ق2003سؤٚف، َطبع١ اجملُع ايعًُٞ، بػذاد 

طًُٝإ فا٥ل بو، تأسٜخ املُايٝو ))ايهٛي٘ َٓذ(( يف بػذاد، تشمج١: ستُذ صتٝب اسَٓاص٣، َطبع١ املعاسف،  (3)
 ، ق ب.1961بػذاد 

ثؿتُإ بُو نتًَب و زاْطاواُْ بُغتىوَ نُ زاُْضَناًْإ باغٌ نىضز و نىضزغتاًْإ  بُؾًَىَيُنِ تايبُت (4)
 نطزووَ، ُْخامسُ يُ ضِووّ غًاغًًُوَ.
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 مَيرووي ئاسايي: -أ
ُْ )واتـُ:نطؤْؤيؤشيا( ثـُيطَِو زَنـُٕ و    آلؤَاضٍ غـا ظؤضبُّ ُّٓ ًََصوواُْ ؾًَىاظّ ت

ضِووزاوَنإ بُطىيَطَّ غاَيُنإ تؤَاض زَنُٕ، بُآلّ يـُ ضووّ بابُتُناًْاْـُوَ دًـاواظٕ.    
ٍَ ًٓايـُت           ضىْهُ ُْٖسَيهًإ يـإ ظؤضبـُيإ بـطيتني يـُ ًََـصووّ ؾـاضَنإ يـإ ُْٖـس

   ُ ٖؤّ ططْطًًـُ ًََـصوويٌ و   )وياليُت(ّ زياضيهطاو، بُتايبُتِ ًٓايُتِ بُغـسا، نـُ بـ
ناضطًَطِيًُنُيُوَ، يُّ زاْطاواُْ ثؿهِ ُٖضَظؤضٍ بُضنُوتىوَ، ططْطرتئ ُٓو ًََصوواُْف 

 َُٓإُْ:
نتًَبِ )طًؿٔ خًؿا( يُْىوغـًِٓ )ْـُظَِ ظازَ َىضتـُظا ُٓؾُْـسّ بُغـسازّ/       -1
ووّ بُغسا َطزووَ(. ُّٓ نتًَبُ يُبُٓضَِتسا بُظَاِْ تىضنِ زاْطاوَ بؤ ُٓوَّ ًََص 1723

يُ زَغتجًَهِ خًالؾُتِ عُباغًًُوَ يُخؤبططٍَ، بؤيُ ُّٓ ْاوًْؿاٍُْ بؤ زاْـطاوَ، نـُ   
واتاّ )طىَيعاضّ خُيًؿُنإ( زَبُخؿٌَ. بـُآلّ زاْـُض يـُ نتًَبُنُيـسا بُطؿـيت باغـِ       

. ُٓو ظاًْاضيًاُّْ 1717ضووزاوَ ططْطُناٌْ ًََصووّ ْاوضُنُؾِ نطزووَ تاوَنى غاَيِ 
، يُنتًَبُنُزا بايُخًَهٌ بُضضاويإ ُٖيُ، 1628ضِووزاوَناٌْ زواٍ غاَيِ نُتايبُتٔ بُ

   ُ ّ يـُ طًَطِاْـُوَّ ضووزاوَناْـسا    آليُبُضُٓوٍَ ْىوغُض ٖاوضُضخِ ُٓو َاوَيـُ بـىوَ. بـ
طىظاضؾت يُ تًَطِواًْين عىمساًًُْنإ زَنات، ضـىْهُ خـؤٍ يـُنًَو بـىو يـُو تىضنـُ       

 (1)عىمساًًْاُّْ ًْؿتُدًَِ بُغسا بىوٕ.
نتًَبِ )زوسُ ايىضظاْ   ت ضيذ وقآع بػساز ايـعوضاْ( يـُ زاْـاِْ ؾـًَذ ضَغـىٍ       -2

َطزووَ(. ُّٓ نتًَبُ بُ تُواونُضّ نتًَبِ )طًؿٔ خًؿـا(  1826ساوٍ نُضنىنًِ )غاَيِ 
زازَْطَّ، ضىْهُ تايبُتُ بُ ًََصووّ ًٓايُتِ بُغسا و ْاوضُناِْ غُض بـُّ ًٓايُتـُ يـُ    

( زا. نتًَبُنُ يُبُٓضَِتسا بُظَاِْ تىضنٌ عىمساِْ و بُ 1821-1719ِْ )آلَاوٍَ غا
( زاْـطاوَ. يُبُضٓـُوَ زاُْضَنـُّ    1831-1816ؾُضَاِْ زاوز ثاؾـاّ وايـٌ بُغـسا )   

طىظاضؾت يُبؤضىوِْ ؾُضٌَ ًٓايُتِ بُغـسا زَنـات و زَبًـٓني بُؾـًَىَيُنِ ٓاؾـهطا      
ُ غُضضـاوَيُنِ طـطْط   اليُِْ زَوَيُتِ عىمساِْ ططتىوَ. ويَـطِاّ ٓـُوَف نتًَبُنـُ بـ    

زازَْطَّ بؤ ًََصووّ ُٓو غُضزََُ. ضىْهُ نُضنىنًِ ٖاوضُضخِ ظؤضبُّ ُٓو ضووزاواْـُ  

                                                           

 .9-5، ص1971 ت: َٛط٢ ناظِ ْٛسغ، َطبع١ االداب، ايٓحف، طًؿٔ خًؿا، َشتل٢ افٓذٟظازَ  ْعُٞ (1)
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بىوَ نُ باغًإ زَنات و بُ سىنُِ ناضَنُيؿٌ يُ غُضاّ بُغسا، ضاوّ بُ بَُيطُْاَُو 
 (1)زيهًؤًََٓتُ ؾُضًًَُنإ نُوتىوَ.

ّ( ّ ًََصووْىوغـِ َىغًـٌَ ياغـني    )غايُ املطاّ   ت ضيذ قاغٔ بػساز زاض ايػال -3
(. ُّٓ نتًَبُ وَى يـُ ْاوًْؿـاُْنُّ   1816-1744نىضِّ خُيطوَيال خُتًبِ عىَُضّ )

تًَسَطُئ بُ تايبُت بؤ ًََصووّ بُغسا تُضخاْهطاوَ. بـُآلّ ٖـُض بُتـُْٗا بـُ بُغـسا و      
ضـُ و  ْاوضُناِْ غُض بُّ ًٓايُتُ ُْوَغتاوَو ثُيًٗاويؿتىوَ بؤ باغـهطزٌْ ظؤضبـُّ ْاو  

ؾاضَناٌْ عًَطام. ًٓرت اليـٌُْ دىططاؾًًـإ وبُضوبىوَـُناًْإ و ظاْايـإ و ٓـُزيبإ و      
ْاوزاضاًْؿًإ زَخاتُضِوو غُضباضّ خػتُٓضِووٍ ضووزاوَناًْإ يُغُضَتاٍ ططتِٓ بُغـسا  

 (2)ظ.1805ى/ 1220ّ ظايًِٓ تاوَنى غـاَيِ  1534يُاليُٕ عىمساًًُْناُْوَ يُ غاَيِ 
ْىوغُ ُّٓ ضَِخُٓيٍُ يُغُضَ نُ يُٖـَُىو زاْطاوَنـاٌْ بـُ غـتايـ و     بُآلّ ُّٓ ًََصوو

ثًَساَُٖيسإ خؤّ يُ بَُٓاَيُّ دُيًًًًُنإ ْعيو نطزؤتُوَ نُ يَُىغٌَ سىنُطِإ بـىوٕ،  
ضىْهُ يُ غـًَبُضّ ُٓواْـسا زَشيـا و بـُ بُخؿــ و ضـاوزيَطيًإ ؾـاز بـىو. َُٓـُف          

تُوَو ًَٖطف بهاتُ غُض ضِنابُضَناًْإ، دـا  وايًًَهطزووَ نُ ظؤض داض يُضِاغيت زووضنُويَ
بَُيهى ناض طُيؿتؤتُ  (3)نُغايُتٌ بٔ يإ ططوخ، بُتايبُتٌ بازيًًُٓنإ و َريَناًْإ.

ُٓوٍَ ُْٖسٍَ داض ًَٖطف بهاتُ غُض نىضز بُطؿيت و بُخىوضَِوؾيت ُْؾًاو تاواْباضيـإ  
 (4)بهات.

                                                           

بػذاد ايضٚسا٤، ت: َٛط٢ ناظِ ْٛسغ، َطبع١ سطٍٛ ذا٣ٚ ايهشنٛن٢ً، دٚذ١ ايٛصسا٤ يف تأسٜخ ٚقا٥ع  (1)
 .43: عُاد عبذايظالّ، ايتأسٜخ ٚ املؤسخٕٛ...، قُٖضوَٖا بطِواُْ، 11-5نشّ، برلٚت )د. ت(، ق

ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ يف تأسٜخ ستاطٔ بػذاد داس ايظالّ، داس َٓؼٛسات ايبـشٟ،  (2)
 .4، ق1968َطبع١ داس ايبـشٟ، بػذاد 

 .99-97بؤ منىوُْ بطِواُْ: ّ. ٕ، ص (3)

ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش يف ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايث عؼش، َطبع١ اّ  بطِواُْ: (4)
ؿذٜل ايذًَٛج٢، اَاس٠ بؤ وضزَناضّ ظياتط يُّ باضَيُوَ، بطُضِيَىَ بؤ:  . 81، ق1940ايشبٝعني، املٛؿٌ 

، الثُضَِ 1999 ، َشاجع١ ٚ تكذِٜ: د. عبذايفتا  عًٞ حي٢ٝ، اسب2ٌٝاَاس٠ ايعُاد١ٜ، طبٗذٜٓإ ايهٛسد١ٜ اٚ 
19-27. 
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ْاِْ ًََصووْىوؽ ياغـني عىَـُضّ.   )ًَُٓ االزباْ   ت ضيذ املىقٌ اؿسباْ( يُزا -4
ُّٓ نتًَبُ يُ زواّ نتًَبِ )غايُ املطاّ( زاْـسضاوَو يـُ ًََـصووّ َىوغـٌَ يـُ غـُضَتاّ       

ظ زَنؤَيًَتـُوَ. بـُآلّ ٓـُو ظاًْاضيًاْـُّ نـُ      1806ى/1221زاَُظضاْسًًُْو تا غـاَيِ  
 ُ بايـُخرتٕ.  يُباضَّ غَِ غُزَّ زوائ زَياًًََْٗٓتُوَ، يُضِووٍ وضزَناضّ و ططْطًًـإ ب

ــس و   ــُباضَّ طىْ ــُض ظاًْاضيطــُيًَهِ طــطْط ي غــُضباضٍ ضووزاوَ غًاغــًًُناًْـ، زاْ
ؾاضؤضهُناِْ غُض بَُىغٌَ باؽ زَنات. ُٖضوَٖا ًََـصووّ ناضَغـاتُ غطوؾـتًًُنإ    
وُٓو ُْٖاَُتِ وؾُضِ و ٓاؾىباُّْ نُ بُغُض ْاوضُنُ بُطؿـتِ و َىوغـٌَ بُتايبـُتِ    

إ ُٓواْـُف ظاًْـاضيٌ ظؤض بُغـىوزٕ، ضـىْهُ خـىزّ      ٖاتىوٕ، تؤَاض نطزووَ. بًَطىَـ 
 (1)ًََصووْىوؽ ؾايُؼاَيِ ظؤض يُو ضووزاواُْ بىوَ.

)ت ضيذ بػساز/ أو: َطآَ ايـعوضاْ   أخبـاض ايـىظضاْ( يـُ زاْـاِْ ًََـصووْىوؽ:        -5
َطزووَ(. ُّٓ نتًَبـُ نـُ بُثاؾـهؤٍ نتًَبـِ )زوسـُ       1896غًًَُإ ؾايل بُط )غاَيٌ 

نًِ زازَْطٍَ، ظاًْاضٍ َُُٖ دؤضّ تًَسايُ يُ باضَّ ًٓايـُتِ بُغـسا و   ايىظضاْ(ّ نُضنى
ُٓو ْاوضاُّْ يُ ضووّ ناطًَطِيًُوَ غُض بُّ ًٓايُتـُ بـىوٕ بـُ ْاوضـُناِْ نىضزغـتاِْ      

نُ غـاَيِ زاْـاِْ نتًَبُنُيـُ. غـُضْر و بؤضـىوُْناِْ       1860باؾىوضيؿُوَ، تا غاَيِ 
ــ  ُ بابُتًاْــُٕ، ٓــُو ضووزاو وُٖواآلْــُف زاْــُضٍ ٓــُّ نتًَبــُ بــُوَ دًازَنطيَٓــُوَ ن

نُزَياْطًَطِيَتُوَ تا ضازَيُنِ ظؤض وضزٕ، ضىْهُ ثؿيت بُغتىوَ بُ تؤَاضَ ؾُضًًَـُنإ  
و طًَطِاُْوَناِْ ُٓو نُغاُّْ ٖاوضُضخِ ضِووزاوَنإ بىوٕ. بًَطىَإ يُثاٍَ بًًٓٓـُناٌْ  

   ُ ضزََِ سـىنُطِاٌْ  خؤّ، ضىْهُ خؤؾٌ يُنًَو بىو يُ ََُايًهُناِْ بُغـسا و يـُ غـ
  (2)ُٓوإ يًُٓايُتٌ بُغساززا ُْٖسٍَ ثًُو ثايُّ ططْطِ ُٖبىوَ.

                                                           

: غعًس ايسيىَدِ، ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، ١َٝٓ االدبا٤ يف تأسٜخ املٛؿٌ اذتذبا٤، حتكٝل ٚ ْؼش (1)
 .6-4، ص1955، املىقٌ َطبع١ اشلذف

 ،7-3، ق1962َٛط٢ ناظِ ْٛسغ، َطبع١ املعاسف، بػذاد طًُٝإ فا٥ل بو، تأسٜخ بػذاد، ت:  (2)
( زََيًَت ًََصووْىوغِ ْاوبطاو ديُ ؾًَىاظَناِْ ْىوغًِٓ سؤٚفؾايُِْ طىتُٓ ًََصووْىوؽ )عُاز عبسايػالّ 

: ايتأسٜخ ٚ ًََصووزا ثػجؤضَِد. بؤ ظاًْاضٍ ثرت يُ باضَّ شيآْاَُ و ْىوغطاوَ ًََصوويًُناِْ بطُضِيَىَ بؤ
 .319-315...، ص ايعشاقٕٝٛ املؤسخٕٛ
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)ت ضيذ سىازخ بػساز و ايبكطَ(ٍ ؾًَذ عُبسويطَِمحإ نىضِّ عُبسوَيآلٍ غىَيسّ  -6
ظ  1778-1772بُغسازٍ. ُّٓ نتًَبُ ًََصووّ ٖـُضزوو ًٓايُتُنـُ يـَُاوَّ غـاآلِْ     

ُ يًََُصووّ عًَطام و ثطِ بـىو يـُطؤضِاْهاضّ. بـُآلّ    زَططيَتُخؤ، َُُٓف َاوَيُنِ ططْط
بُطىتُّ غاغهُضَوٍَ نتًَبُنُ )ز.عًُاز عُبسويػُالّ ضَٓىوف( ُّٓ زاْطاوَ ظياتط يـُو  
ــاِْ     ــصووّ ضووزاوَن ــُناًْإ ًََ ــُ خاوَْ ــَِ ن ــًًاُْ زَض ــتٓاَُ نُغ ــُ ديازاؾ نتًَب

يُنِ زيـاضيهطاو يـُ   غُضزََُنُيإ تؤَاض زَنُٕ، يًَُاُّْ تؤَاضنطزِْ ًََصووّ َاوَ
َاوَناِْ شياًْإد.  بؤيُ عُبسويطَِمحإ غىَيسّ بُ ؾايُؼاَيِ ظؤضبـُّ ٓـُو ضووزاواْـُ    
ــُ       ــازنطزووَ ُٓوَي ــِ ظي ــِ نتًَبُنُؾ ــُوَّ ططْط ــُوَ. ٓ ــُ زَياْطًَطِيَت ــطَّ ن زازَْ
نُْىوغُضَنُّ طىظاضؾتِ يُ بؤضىوِْ غُضؤنايُتِ ْاوضُيٌ بُغسا نـطزووَ وبؤضـىوٌْ   

 (1)ٌ ْاْىيَينَ.ؾُضٌَ عىمساْ
يًَُْى ُٓو نتًَبُ ًََصوويًاُّْ يُّ غُضزََُ زاْطاوٕ، ضُْس نتًَبًَـو ٖـُٕ نُيُغـُض    
بَُٓاٍ بابُت ْىوغطاوٕ. ُّٓ ؾًَىاظَ تاضِازَيُى تايبُتُ بُ ًََصووْىوؽ غـًًَُإ ؾايـُم   
َ بُط نُ يُّ بىاضَزا ضُْس نتًَبًَهِ زاْاوَ، بُآلّ ٓـُوَّ يـُّ تىيَصيٓـُوَزا بُالَاْـُو    

 ططْطُ بطيتني يُ زوو نتًَب:
ت ضيذ املُايًو ايهىيَُٓـس   بػـساز، َُٓـُ ْاًًَهُيـُنٌ بطـىونُ بـُظَاٌْ        -1

-1749تىضنِ زاْسضاوَو ًََصووّ غُضزٌََ زَغُالتـِ ََُايًو يُ ًٓايـُتِ بُغـسا )  
( تؤَاض زَنات. بُآلّ ٖـُواٍَ و ضووزاوَنـاِْ غـاَيُناٌْ زوايـٌ وضزَناضيًـُنِ      1831

( ضىْهُ زاُْض 1831-1816ثًَىَ زياضَ، بُتًبُتٌ غُضزََِ وايٌ زاوز ثاؾا )ظياتطيإ 
  (2)خؤٍ ٖاوضُضخِ ضووزاوَناِْ ُٓو غُضزََُ بىوَ.

سطوب االيطاًْني   ايعطام، ٓـُّ نتًَبـُ نُيُبُٓضَِتـسا يُؾـًَىٍَ ْاًًَهُيـُنٌ       -2
ُمحُز ثاؾـاّ  بُظَاٌْ تىضنِ بىو، يُ ًََصووّ غُضزََِ ُٖضزوو وا : سُغُٕ ثاؾاو ٓ

نىضِّ زَنؤَيًَتُوَ، بُتايبُت يُؾهطنًَؿًًُناٌْ ُّٓ زوو وايًًُ يُ ًَٓطإ يُ غُضوبُْسّ 
                                                           

-1772ٖـ/ 1192-1186عبذايشمحٔ بٔ عبذال ايظٜٛذٟ ايبػذادٟ، تأسٜخ ذٛادث بػذاد ٚ ايبـش٠ َٔ  (1)
 َٚابعذٖا. 7َكذ١َ احملكل، ق 1978ّ، حتكٝل د.عُاد عبذايظالّ سؤٚف، داس اذتش١ٜ يًطباع١، بػذاد  1778

))ايهٛي٘ َٓذ(( يف بػذاد، ت: ستُذ صتٝب اسَٓاص٣، َطبع١ طًُٝإ فا٥ل بو، تأسٜخ املُايٝو بطِواُْ:  (2)
 .1961املعاسف، بػذاد 
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زاطريناضيٌ ُٓؾػاِْ يُو وآلتُ يُ زَيـُّ غـًًََُِ غـُزَّ ٖـُشزََني. نتًَبُنـُ بـُ       
غُضضاوَيُنِ ططْط زازَْطَّ بؤ ضووزاوَناِْ ُٓو يُؾهطنًَؿًًاُْ، ضىْهُ وضزَنـاضيٌ  

اضيطُيًَهِ تُواو يُخؤزَططَّ يُغُض بابُتُنـُ. ًَُٓـُ بـُٖؤٍ )عُبسوؾـُباض     باف وظاًْ
ُٓيعىَُض(َوَ بُّ نتًَبُ طُيؿني نُ وتاضيَهِ يُ طؤظـاضّ )آؾـام عطبًـُ( بآلونـطزَوَ     
يُطــٍَُ زَقــِ وَضطًَطِاْــُ عُضَبًًُنــُّ نتًَبُنــُ نــُ يــُ اليــُٕ )قُممــُز خُيىغــِ  

 (1)ُٓيٓاغطّ(يُوَ ُٓجناَسضاوَ.
ى زاْطاوّ ًََصوويٌ تط ُٖٕ نُ زَنطَّ بُ ًََصووّ طؿتِ ْـاوبربئَ، ضـىْهُ   شَاضَيُ

بُثًٌَ تىاْايإ َُٖىو ضووزاوَناِْ ْاوضـُنُ زَططْـُخؤ. يًَـطَزا بُتايبـُت ْـاوّ زوو      
نتًَبِ ًََصووْىوؽ ياغني عىَـُضّ زًََُٖٓـُوَ، يُنـًَُإ بـُْاوّ )اآلثـاض اؾًًـُ         

ُْاوّ )غطآب األثـط   سـىازخ ضبـع ايكـطٕ ايجايـح      اؿىازخ األضضًُ( و زووًَُٖؿًإ ب
عؿط(. يُ نتًَبِ يُنَُسا )عىَُضّ( يُ ُٖوََيني غاَيِ نؤضًًُوَ وَضيططتىوَ تا غـاَيِ  

ظ(، تًازا باؽ يُ ًََصووّ ْاوضُنُ يًَُْىيؿًسا عًَطام و وآلتاِْ 1794زاْاِْ نتًَبُنُ )
ٕ. ظاًْـاضٍ وُٖواَيُناًْؿـٌ تـُْٗا    زضاوغٌَ زَنات، بُتايبُت زَوَيُتِ عىمساِْ و ًَٓطا

اليٌُْ غًاغِ وَُٖيُُتُ غُضباظيًُنإ ْاططُْوَ، بَُيهى ُٓو ظؤضبُّ ناضَغاتُ غطوؾتِ 
و قُيطاُْ ٓابىوضيًُناِْ وَى: ثُتانإ و ظََني يُضظَو قاتىقطِّ وططاًْؿٌ تؤَاضنطزووَ، 

يُؼاَيِ ُْٖـسيَو  َُُٓف يُ ططْطٌ نتًَبُنُّ ظيازنطزووَ، ُْخامسُ نُ ًََصووْىوؽ ؾـا 
نتــًَيب )غطآــب األثــط(يـ ٖــُض يُغــُض ؾــًَىَّ نتًَبُنــٍُ  (2)يـُو ضووزاواْــُ بــىوَ. 

ــاضَ ٖــُض ويػــتىويُتِ    ــُ. زي ــُويإ نــَُرت ًًْ ــُوَ ي ــُضووّ ططْطًً ثًَؿــىويُتِ وي
ظاًْاضيًُناِْ نتًَبِ ثًَؿىوّ بَُُّ زوايٌ تُواو بهات. ضىْهُ يُضووزاوَناِْ غاآلِْ 

ًَتُوَ، بُآلّ غُضَتا ضـُْس ظاًْاضيًـُنِ نـىضتِ غـُباضَت بـُ      ى زَنؤَي1200-1225
 (3)ظ(، وَنى زَضواظَ ْىوغًىَ.855-854ى )240ِْ زواٍ آلضووزاوَ غطوؾتًًُناٌْ غا

                                                           

. طًُٝإ فا٥ل بو، ذشٚب االٜشاْٝني يف ايعشام، تعشٜب: ستُذ خًٛؿ٢ بٔ ستُذ طعٝذ ايٓاؿشٟ ايتهشٜت٢ (1)
 تُوَ.بآلونطاوَ 1980( غاَيِ 4-3( شَاضَ )آفام عشب١ٝيُاليُٕ )عُبسوؾُباض ُٓيعىَُض( يُ طؤظاضّ )

ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس ادت١ًٝ يف اذتٛادث األسك١ٝ، اْتخب صبذت٘: د. داٚد ادتً،،  (2)
 .10-7، ق1974حتكٝل: عُاد عبذايظالّ سؤٚف، َطبع١ اآلداب، ايٓحف 

 ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش يف ذٛادث سبع ايكشٕ ايثايث عؼش. بطِواُْ: (3)
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 سةزبوزدة و ذيانهامة: -ب
ُّٓ زاْطاواُْ، يـإ شيآْاَـُّ ؾـُضَاْطَِوايإ و ضووزاوَنـاِْ غـُضزََاًْإ يـُخؤ       

َ وشيآْاَـُّ ظاْايـإ و ٓـُزيبإ و ؾـاعريإ. يـُدؤضّ      زَططٕ، يإ بـطيتني يُغـُضبىضز  
 يُنًَُإ، ًَُُٓ ثؿتُإ بُ زوو زاْطاو بُغتىوَ نُ ُٓواًْـ َُٓإُْ: 

)سسيكُ ايعوضاْ   غريَ ايىظضاْ( زاْـاِْ ؾـًَذ عُبـسويطَِمحإ نـىضِّ عُبـسوَيآلّ       -1
ًََُـصووّ غـُضزََِ   غىَيسّ، نُ يُغُضَتاّ ُّٓ بابُتُ ْاوَإ ًَٖٓا و ضوومنإ نـطزَوَ ن 

سُغُٕ ثاؾا و ُٓمحُز ثاؾاّ نىضِّ يـُ ًٓايـُتِ بُغـسا تؤَـاضنطزووَ. ٓـُّ نتًَبـُ بـُ        
غُضضاوَيُنِ ططْط زَشًََطزضَّ بؤ ًََصووّ عًَطام يُ ًْىَّ يُنَُِ غُزَّ ُٖشزََسا. 
ضىْهُ ًٓايُتِ بُغسا يُو غُضزََُوَ زَغتًهطزووَ بـُثًازَنطزٌْ ٖـُشَىٕ وزَغـُآلتِ    

ٍَ ْاوضـٍُ ًَٓـطإ. غـىَيسّ ضـُْسئ        بُغُض ظؤ ضبُّ ْاوضُناِْ عًَطاقـِ ًَٓػـتا و ُْٖـس
ضووزاوّ بُظَاِْ ؾايُؼاٍَ تؤَاضنطزووَ، بُتايبُتٌ ُٓو ضووزاواْـُّ نـُ زَطُضِيَٓـُوَ بـؤ     
غُضزََِ ُٓمحُز ثاؾا، ضىْهُ ٖاوضُضخِ ُّٓ غُضزََُ بىو. بُآلّ تًَبًٓـِ زَنـطَّ نـُ    

غتايؿِ نطزووٕ، َُُٓف َُغُيُيُنِ غطوؾتًًُ، ضىْهُ اليُِْ ُٖضزوونًاِْ ططتىوَ و 
 (1)ٓاَاْر يُ زاْاِْ نتًَبُنُ بُزياضخػتِٓ ؾهؤَُْسيٌ ُٓوإ بىوَ.

)َطايع ايػعىز بطًب أخباض ايىا  زاوز( يُ زاْاِْ ؾًَذ عىمسإ نـىضِّ غـُُْزّ    -2
ًََصووْىوغـُ   وآًًِ بُغطّ، نُ يُ زَغتجًَهِ ُّٓ بابُتُ ٓاَاشََإ ثًَسا. ُٓطُضضِ ٓـُّ 

بَُيًَِٓ بُ زاوز ثاؾاّ وا  زابىو نتًَبًَو زابينَ نُد وَغؿُ غىًًُْٓناِْ يـُخؤ بطـطَّد   
وَنى خـؤّ زََيًَـت، بـُآلّ نتًَبُنـُ يُْاوَضِؤنـسا دغـُضبىضزَّ خـىزّ ًًًَـُت بـىو،          
ــطِيين     ــٌ زَضب ــُ ثًَ ــؤنًًُوَد ب ــَُيهٌ ضَِؾ ــٓبري وخ ــتاًًُْوَ، وضؤؾ ــُضٍ وؾاضغ بُنؤض

ًَبُنُ. بؤيُ ثطِيُتٌ يُضُْسئ نُضَغتٍُ خاوّ ططْط يـُباضٍَ ًََـصووٍ   غاغهُضَوٍَ نت
عًَطام و شَاضَيُى وآلتِ زضاوغـَِ، يُغـُضزًَََهسا نُضـُْسإ ضووزاوّ بـُخؤوَ بًًٓـىَ      

(ـُ. ُْخامسُ نُ زاْـُض ٖاوضـُضخِ ظؤضبـٍُ    1826-1744ٌْ )آلُٓويـ َاوٍَ ًَْىإ غا
بُٓضَِتًًاُْ نُوتىوَ نُ خىزٍ زاوز ثاؾـا بـؤّ    ُّٓ ضِووزاواُْ بىوَو ضاويؿِ بُو غُضضاوَ

بُآلّ ُٓوَّ بؤتُ َايُّ ضَخُٓططتٔ يًٌَ، ُٓوَيُ نُظيَسَضِؤيٌ نـطزووَ   (2)ؾُضاُّٖ نطزووٕ.
                                                           

 )َكذ١َ احملكل(. 15-14، 7-6ذايشمحٔ ايظٜٛذ٣، ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق: عببطِواُْ (1)

 َٚابعذٖا. 7عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، َكذ١َ احملكل ق (2)
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يُوابُغتُبىوِْ بُزَغتُواشَّ غُضوازاض و ضِغتُطُ  ضِاظاوَّ قُبُ و ُٖضوَٖا اليُْـساضيٌ  
ًٓايُتِ بُغسا يُ غُضزََِ زاوز ثاؾـا.  تٌ ؾُضٌَ عىمساِْ، بُتايبُتٌ زَغُآلتِ آلزَغُ

 َُُٓف بُثًَِ ٓاَاجنِ زاْاِْ نتًَبُنُ َُغُيُيُنِ بَُيطُُْويػتُ.
غُباضَت بُنتًَبُناِْ شيآْاَُف، ثًَىيػتُ ٓاَـاشَ بـُنتًَبِ )َٓٗـٌ االويًـاْ و     
َؿطب االقؿًاْ َٔ غازات املىقٌ اؿسباْ( بسَئ نُ يُزاْاِْ قُممـُز ٓـَُني نـىضِّ    

( يــُ. ضــىْهُ زاْــُض ٓــُّ نتًَبــُّ بــؤ 1788-1738آل خــُتًبِ عىَــُضّ )خــُيطوي
آلت و ظاْػـت و ٓـُزَبٌ   ُْىوغًُٓوَّ شيآْاَُّ شَاضَيـُى نُغـايُتٌ خـاوَٕ زَغـ    

خَُيهٌ َىغٌَ تُضخاْهطزووَ.  َ باغًؿِ يَُُظاضّ ٓـُويًا و ثًاوضـاناًْـ نـطزووَ.    
زَوضوبــُضّ ثًَؿــهُف  ُْٖــسَّ ظاًْــاضيٌ دىططاؾًؿــِ يُغــُض َىوغــٌَ و ْاوضــُناِْ

ظ تـاوَنى غـاَيِ    1591ى/1000نطزووئ. ُٖضوَٖا ًََصووّ َىغًًَؿٌ يُزواّ غاَيِ 
ظ وَضططتــىوَ، ٓــُّ ًََــصووَّ زوايًؿــًإ غــاَيِ زاْــاِْ نتًَبُنُيــُ. 1781ى/1201

يُبُضَُُٓ نتًَبُنُ بؤتُ غُضضـاوَيُنِ ًََـصوويٌ ضَِغـُٕ، ُْخامسـُ نًََُصووْىوغـِ      
ُْسيَو يُ ضووزاوَناِْ بىوَ و بؤ طًَطِاُْوَّ ُْٖسٍَ ضووزاوٍ تـطيـ  ْاوبطاو ٖاوضُضخِ ٖ

ُْٖـسٍَ نتًَبـِ    (1)غىوزّ يُو نُغاُْ وَضططتىوَ نُ يُ ناتِ ُٓو ضووزاواْـُزا شيـاوٕ.  
غُضبىضزَ و شيآْاٍَُ زيهُف ُٖٕ، نـُ بـُخًَطايٌ ٓاَاشَيـإ ثًَـسَزَئ بـؤ ٓـُوَّ       

ئ. يُواْـُ ُْٖـسيَهًإ بـاؽ يـُظاْايإ و     خؤَإ يُزضيَصنطُْوٍَ بابُتُنُ بُزووض بطـط 
ُٓزيبإ و ؾاعريإ و ضُْس منىوُْيُى يُ ناض و بُضَُُٖناًْإ زَنُٕ، بُتايبُت نتًَبـِ  
)ايطوض ايٓطط   تطمجُ ازباْ ايعكط( يُ زاْاِْ عًػاَُززئ عىمسإ نىضِّ عُ  نـىضِّ  

ْىوغـًِٓ قُممـُز نـىضِّ     َىضازّ عىَُضّ، ونتًَبِ: )مشاَُ ايعٓرب و ايعٖط املعٓرب( يُ
َىغتُؾا غىالَِ. ؾًاوّ طىتُٓ ُّٓ زوو زاُْضَّ زوايٌ، خَُيهِ َىغًَٔ و يُ غـُزَّ  

 (2)ُٖشزََسا شياوٕ.
                                                           

، 1ستُذاَني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُشٟ: ٌَٓٗ االٚيٝا٤ ٚ َؼشب االؿفٝا٤ َٔ طادات املٛؿٌ اذتذبا٤، د (1)
 .9-5، ق1967املٛؿٌ حتكٝل: طعٝذ ايذٜٛٙ ج٢، َطبع١ ادتُٗٛس١ٜ، 

عـاّ ايذٜٔ عثُإ بٔ عًٞ بٔ َشاد ايعُشٟ: ايشٚض ايٓلش يف تشمج١ ادبا٤ ايعـش، حتكٝل: د.طًِٝ  بطِواُْ: (2)
. ستُذ بٔ َـطف٢ ايػالَٞ: سلا١َ ايعٓدل ٚ ايضٖش 1974، َطبع١ اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، بػذاد 1ايٓع٢ُٝ، د

 .1977اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ بػذاد املعٓدل، حتكٝل: د.طًِٝ ايٓع٢ُٝ، َطبع١ 
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 :سةزةِزاى ئةوانةى ئاماذةماى ثَيداى -ج
ُْٖسَّ ْىوغطاوّ ًََصوويٌ تط ُٖٕ نُ ْاوّ )زاْطاوّ ًََصوويٌ( بُ واتـاّ تـُواوّ    

غجَِ، ضىْهُ تُْٗا بطيتني يُ ضُْس الثُضَِيُى نُبُ ؾـًَىَيُنِ  ظاضاوَنُ بُغُضياْسا ْاضُ
غــُضثًٌَ تؤَــاضنطاوٕ، يــاخىز بــطيتني يــُ غــُضْر و تًَبًًٓطــُيًَو، نُغــاًَْو يــًَُْى 
زَغتٓىوغًَهسا ْىوغًىيأْ نَُُضز ًُْ ًََصووْىوؽ بٔ. بُآلّ َُٓاُْف يُ ضىاضضًَىَّ 

ؾـرت بًَـًنَي وَنـى يازاؾـتٓاَُّ نُغـايُتِ      تؤَاضنطاوَ ًََصوويًُناْسا زازَْطئَ، يإ با
زَشًََطزضئَ، ضىْهُ باغٌ ضووزاويَهِ ًََـصوويٌ يـُخؤزَططٕ نـُ بـُظؤضٍ نُغـاًَْهٌ      
ؾايُؼاَيِ ُٓو ضووزاوَ تؤَاضيإ نطزووَ. ُْٖسٍَ داض ُٖض ُّٓ ثُضِاُْ بُ تًُْا وضزَناضٍ 

إ ٖاوؾًَىَيإ ْـابًٓني.  ططْط يُباضَّ ضووزاوطُيًَو باؽ زَنُٕ نُ يُنتًَبُ ًََصوويًُن
ظَقرتئ منىوُْ بؤ َُُّٓ زَيًًَنَي ُٓو الثُضِاُْيُ نـُ ُْٖـسٍَ ثًـاواِْ ٓـايًِٓ ُْغـطاِْ      
ْىوغىياُْ بؤ تؤَاضنطزِْ غُضْر و بًًُٓٓناٌْ خؤيإ يُناتٌ يُؾهطنًَؿًًُناِْ ْـازض  

 (1)ؾا بؤ غُض عًَطام و نىضزغتإ يُ ضاضَطِ زووََِ غُزَّ ُٖشزََسا.
 

 قُواضَ غًاغًًُ نىضزيًُنإ و َرياِْ نىضز: يُنُّ:
ظؤضبُّ ْاوضُناِْ نىضزغتإ غُضبُخؤيٌ ْاوخؤيٌ خؤيإ بُزَغتُوَ بـىو و قـُواضَ   
ْاوضُيًُناًْإ ثاضاغت ناتًَو ضىوُْ ثاٍَ زَوَيُتِ عىمساِْ يـُ زواّ ؾـُضِّ ضـاَيسيَطإ    

بـُ َريْؿـني و قـُواضَ    ُٓوَبىو عىمساًًُْنإ زاًْإ  (2)( وثًَؿٗاتُناٌْ زواتط.1514)
غًاغًًُ نىضزيًُنإ ْا و ضِشيٌَُ ناضطًَطٍِ خؤيإ يُ ْاوضُنُ بُؾًَىَيُى ثًازَنطز نـُ  

                                                           

( بػذاد 7، غ)5ْشطٝع ؿا٥ػٝإ، ؿفر١ َٓظ١ٝ َٔ تأسٜخ ْادس ػاٙ، زت١ً )يػ١ ايعشب(، د بطِواُْ: (1)
، 33ٖـ يف ٚ ٝك١ طشٜا١ْٝ، زت١ً )بني ايٓٗشٜٔ( ع1145. بطشغ ذذاد، مح١ً ْاسد ػاٙ عًٞ ايعشام ط١ٓ 1929

( 75-74د، زت١ً )ناسٚإ(، ع )2عًٞ ايعشام يف ٚ ا٥ل طشٜا١ْٝ، . طٌٗٝ قاػا: محالت ْادس ػاٙ 1981ط١ٓ 
 .1989ْٝظإ ٚ اٜاس 

(2) Crasy, Edward S.: History of the Ottoman Turks, London 1878, new Published 

(Khayats, Beirut 1961), p447. 

طٛس١ٜ ايعثُا١ْٝ، دساط١ يف تطٛس د. طعذ٣ عثُإ ٖشٚت٢، نٛسدطتإ ٚ االَدلابؤ ظاًْاضّ ظياتط بطُضِيَىَ بؤ: 
، 2008اسبٌٝ، َطبع١ خا٢ْ، دٖٛى،  -طٝاط١ اشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطتإ، َؤطظ١ َٛنشٜا٢ْ يًٓؼش

 َٚابعذٖا. 39ق
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يُطٍَُ ُّٓ زاْجًَساْاُْ بطىجنًَت. يُُٓجناَسا ُّٓ َريْؿًٓاُْ وَنى )غٓذُم( يـإ )يًـىا(   
    ُ ــ ــُ بؤَاويً ــُآلّ سىنُ ــسا، ب ــُ عىمساًًُْناْ ــًَىَّ وياليُت ــُ ضىاضض ــُشَاضنطإ ي ٓ 
خؤَاَيًًُناِْ خؤيإ ثاضاغت. تُْاُْت قُواضَ ططْطُنإ ياخىز طُوضَناًْإ بُ ؾُضَِ 

ٕ     Hukumet-بُ دسهىوَُت -د ْـاوزَبطإ. َريَناًْؿـًإ بـُ دغُضبُغـت َريَـريا
Serbest Miri Miranlik  َد واتُ: بُ طًُضبُطُ غُضبُغتُنإ، ْاغطابىوٕ. يُْىوغـطاو

ؾايُِْ طىتٓـُ َـريَ    (1)د باْط زَنطإ.Cenab-ؾُضًًَُناًْؿسا بُ ْاظْاوّ ددُْاب
َُٓـُف   (2)نىضزَنإ يُ غُضَتازا ظياتط ْاظْاوّ دبـُىد يـإ دبًَوديـإ ٖـَُيططتبىو.    

ظاضاوَيُنِ تىضنًًُ، واتُ: ضابُض يإ غُضؤى، يُضِاغتًؿسا وَنـى غـُضؤنُناِْ يًىانـإ    
ًَبًين ُٓوَ زَنـُئ  بُآلّ ت (3)دغٓذُم بُىد زازَْطإ و ثايُّ د)َرييًىاد يإ ُٖبىو،

نُ يُغُزَّ ُٖشزًََُٓوَ ثايٍُ )َريٍ َريإ(يـ وَضزَططٕ،  ًٓسّ يُوناتُوَ ْاظْاوّ 
  (4)دثاؾاديإ زَبٌَ.

ناضطًَطِيًــُ نىضزيًاْــُ، يُغُضضــاوَ ًََصوويًــُ -ٓــُّ دًــاوى وًُٓتًاظاتــُ غًاغــٌ
ؤضاُّْ نـُ بـؤ   عًَطاقًًُناْسا بُ ضِووِْ بُضضاو زَنُوٕ، ُٓويـ يًَُاُّْ ُٓو ٓاَاشَ ظ

َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ زَنطئَ، َُٓـُف بَُيطـُّ بـُضزَواٌَ وَاْـُوٍَ ٓـُّ قـُواضَ       

                                                           

(1) Ayni Ali Efendi (Defteri Hakani Emini-1018/1909): Osmanli Imparatorlugunda 

Eyalet Taksimati, Toprak Dagitmi ve Bunlarin Mali Gucleri, Bu gunkudile Ceviren: 

Hadiye Tuncer, Gursoy Basmevi-Ankara 1964, S. 13. Uzuncarsili, Ismail Hakki: 

Buyuk Osmanli Tarihi, cilt 2, Ankara-1995, S.580. 

عؼش ٚ ايثأَ  د.طعذ٣ عثُإ ذظني، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ يف ايكشْني ايظابعبؤ وضزَناضيٌ يُو باضَيُوَ، بطِواُْ: 
، 2006عؼش، دساط١ يف عالقاتٗا ايظٝاط١ٝ ٚ االداس١ٜ ٚ االقتـاد١ٜ َع اٜايت٢ بػذاد ٚ املٛؿٌ، اسبٌٝ 

 .85-78ق

، َؤطظ١ 2ػشفخإ ايبذيٝظ٢، ػشفٓاَ٘، ت: ستُذ مجٌٝ املال امحذ ايشٚصبٝا٢ْ، ط بؤ منىوُْ بطِواُْ: (2)
. د.عُاد عبذايظالّ سؤٚف، دساطات ٚ ا٥ك١ٝ 437، 353، 249، 248، ؿفرات: 2001َٛنشٜا٢ْ، اسبٌٝ 

 .214، 181، 157، ؿفرات: 2008يف تاسٜخ ايهٛسد اذتذٜث ٚ ذلاستِٗ، َٓؼٛسات ٚصاس٠ ايثكاف١، اسبٌٝ 

 .84، قنٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝطعذ٣ عثُإ،  بطِواُْ: (3)

ٖـ، 1282، اطتاْبٍٛ عاَشٙ َطبع١ بؤ منىوُْ بطِواُْ: امساعًٌ عاقِ نىضو ضًبِ ظازَ: ت ضيذ ضًبِ ظازَ، (4)
 .274، 273، ق1301، اطتاْبٍٛ َطبع١ عثُا١ْٝ، 1. امحذ جٛدت، تاسٜخ جٛدت، اص تشتٝب جذٜذ، د86ق
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نىضزيًاُْ يُغُزَناٌْ زواتط بُزَغـتُوَ زَزَٕ. يُُْٖـسٍَ يـُو غُضضـاواُْزا ظؤضدـاض      
ــٓني.    ــإد زَبً ــُتٌ باب ــإد و دسهىَ ــًًٌٓ باب ــتُواشَناِْ دَريْؿ ــَُيهى  (1)زَغ ب

عىَــُضّ وا ٓاَــاشَ بــُ َريْؿــًِٓ بؤتــإ زَنــا نــُ  ًََصووْىوغــٌ َىغًــٌَ ياغــني 
ًَطىَـإ َُبُغـتِ ٓـُوَبىوَ نـُ يـُِضووٍ         ًَهِ غُضبُخؤد بًَـت. بـُآلّ ب دًََُُنُت
ناضطًَطٍِ ًَْىخؤيًُوَ غُضبُخؤ بىوَ، ضىْهُ زواتـط ٓاَـاشَ زَزات نـُ ٓـُّ َريْؿـًُٓ      

 ُ وََـِ غـُزَّ   ّ ثاؾـإ يـُ ًْـىَّ زو   آليُغُضَتازا غُض بُ ُٓيايُتِ زياضبُنط بىو، بـ
يُغُضوبُْسّ يُؾهطنًَؿـًًُناِْ عىمسـاًْـ    (2)ُٖشزََسا خطايُ غُض ُٓيايُتِ بُغسا.

بؤ غُض َريْؿًِٓ ُٓضزَآلٕ يُ ْاوَضِاغتِ غُزَّ ؾاظزََُٖسا، زاُْضّ نتًَبـِ )طًؿـٔ   
ُّٓ زَغتُواشٍَ  (3)خًؿا( ٓاَاشَ بُ بُؾساضيهطزٌْ دَريَ نىضزَ سهىًًَُنإد زَنات.

طِؤظُناضيًُ. ضىْهُ زَنطَّ زَغتُواشَنُ يُ زاُْ ُٓغًًًَُنُّ نتًَبُنُ زوايٌ ؾايُِْ ؾ
نُ بُظَاِْ تىضنًًُ، بُواتاّ دَرياِْ سهىَُتُ نىضزيًُنإد ٖاتبَِ، بُآلّ وَضطًَطِ بُ 
َُٖيُ وَضيطًَطِابًَت. ُٓطُض وَضطًَطِاُْنُف ضِاغت بًَت، ُٓوا زَغـتُواشَنُ ٓاَـاشَ بـُوَ    

ْـُ غـُض بُسهىوَـُت يـاخىز زَوَيـُتِ عىمسـاِْ بىوْـُ        زَنات نُ ٓـُّ َـريَ نىضزا  
وبُؾُضٌَ زإ بُ زَغُآلتُ خؤَاَيًًُناًْإ ْطاوَ، نُواتُ يُ ُٖضزوو باضزا زَغتُواشَنُ 
 بَُيطُيُ يُغُض ُٓوَّ نُ نىضزإ ثاضيَعطاضيًإ يُ قُواضَ خؤَاَيًًُناٌْ خؤيإ نطزووَ.

ــُنإ ب  ــُواضَ نىضزيً ــاوّ َريْؿــني وق ــاض، ْ ــطَِّ د ــًؿُتُ ب ــت نُغ ُؾــًَىاظيَو زيَ
ناضطًَطِيًُنُ بُزياض زَخات، بَِ ُٓوَّ دُخت بهاتُ غُض غًؿُتِ غًاغٌ ُٓو َريْؿني 
و قُواضاُْ، نُ يُضِاغتًسا َُُٓ غًؿُتٌ بُٓضَِتًًـُ. َُٓـُف َُغـُيُيُنٌ ٓاغـايًُ،     

 -وَى يــُ زَغــتجًَهِ تىيَصيُٓوَنــُزا طىمتــإ -ضــىْهُ ظؤضبــُّ ٓــُو ًََصووْىوغــاُْ
ؾتًإ يُ بؤضىوٌْ عىمساٌْ زَنطز و يُ طؤؾًُْطاّ ًٓايُتِ بُغساوَ غُيطٍ ٓـُّ  طىظاض

قُواضاُْيإ زَنطز، زياضَ ُّٓ ًٓايُتُف ُٖشَىٌْ ناضطًَطٍِ بُغُض ظؤضبٍُ َريْؿـًُٓناٌْ  

                                                           

 .155، 154، 183عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق (1)

 .111غا١ٜ املشاّ، ق (2)

 .204ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (3)
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ُٓوَتا ًََصووْىوؽ عُبسويطَمحإ غـىَيسّ نـُ ٓاَـاشَ بـُ      (1)باؾىوضٍ نىضزغتإ ُٖبىو.
 (2)تُواشَّ دغـٓذُقُناِْ نـىضزاِْ بُبـُد بـُناضزًَٖيَنَ.    َريْؿًِٓ بابإ زَنات زَغـ 

ــإد   ــىاّ باب ــُ ديً ــاضٍَ ب ــُطًـ، د ــُم ب ــُ   (3)غــًًَُإ ؾاي ــطيـ ب ــاضٍ ت ــسٍَ د و ُْٖ
ُٖضضِ ضَغىوٍ نُضنىنًًؿُ، زَغـتُواشٍَ   (4)دَىتُغُضِؾًًُتِ غًًَُاِْد ْاوٍ بطزووَ.

هطزِْ ُٓغجاضزِْ سىنٌُ دَىتُغُضِؾًًُتِ نؤيػُجنُم و ُٖضيطد بُناضزييَنَ يُناتِ باغ
يُنًَو يُ َرياِْ بابإ يُ بطّ َرييَهِ غؤضإ يًُْىَّ زووََـِ غـُزَّ   ُٓو زَظُضاُْ بُ 

ُٖشزََسا. يُ ضووزاويَهِ زيهُزا ًََصووْىوغِ ْاوبطاو زََيًَت: دٓٓذا ؾُضَإ زَضضىو بـُ  
وؾـُّ يًـىا   ؾـايُِْ باغـُ، و   (5)زاَُظضاْسِْ... بؤ يًىاناِْ ُٖضيط و ُٖويًَط و نؤثطّد.

وَضطًَطِاُْ عُضَبًًُنُّ ووؾُّ )غٓذُم(ّ تىضنًُ، نُيُنُيُنِ ناضطًَطِّ بطـىونرت يـُ   
يُ زغتجًَهِ بابُتُنَُاْسا طىمتإ َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ يـُ   (6)وياليُت يإ ًٓايُت بىو.

ْاو وياليُتُ عىمساًًُْناْسا، وَنى غٓذُم زَشًََطزضإ. ظاضاوَّ )َىتُغُضِؾًًُت(يـ يُ 
 ووّ ناضطًَطِيًُوَ واتايُنِ ٖاوؾًَىَّ ُٖضزوو ووؾُّ ثًَؿىو زَبُخؿًَت.ضِ

ًََصووْىوغاِْ عًَطاقِ واشٍَ تطيـ بـُناضزًََٖٓٔ بـؤ ٓاَـاشَزإ بَُريْؿـًُٓ          
نـُ ٓـُويـ ظاضاوَيـُنِ دىططاؾًًـُ.      (7)نىضزيًُنإ، وَنى واشَّ دَكاطعُ/ زَظـُضد 

                                                           

طعذٟ عثُإ، نٛسدطتإ  يُ غُضزََِ عىمساًْسا، بطِواُْ:يُباضَّ ُٖشَىِْ ناضطًَطِيٌ ًٓايُتِ بُغسا  (1)
 .113-108ادتٓٛب١ٝ...، ق

 .136ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق (2)

 .102ذشٚب االٜشاْٝني...، ق (3)

 .139تأسٜخ بػذاد، ق (4)

 .151، 176دٚذ١ ايٛصسا٤، ق (5)

تِ وياليُت بُؾُضٌَ ظاضاوَّ ُٓيايُتًإ يُدًا 1864-1591عىمساًًُْنإ يَُاوَّ ًَْىإ  (6)
(، َاد٠: اٜاي١ )خًٌٝ آٜادتل(، 5دا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ، )ايذلمج١ ايعشب١ٝ(، زتًذ )بُناضبطزووَ. بطِواُْ: 

ْعِ اذتهِ ٚ االداس٠ يف ايذٚي١ يُباضَّ ضِشيٌَُ ناضطًَطٍِ عىمساٌْ، بطُضِيَىَ بؤ: َطازدُ زوغىٕ: . 264ق
ٔ قبٌ املذلجِ اىل دا٥ش٠ ايتأسٜخ يف جاَع١ برلٚت االَشٜه١ٝ ايعثُا١ْٝ. ت: فٝـٌ ػٝخ االسض، سطاي١ قذَب َ

 .1942يٌٓٝ ػٗاد٠ اطتار يف ايعًّٛ/

 .14. طًُٝإ فا٥ل، تأسٜخ بػذاد، ق146، 145سطٍٛ ايهشنٛن٢ً، ّ. غ، ق (7)
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َنـُٕ، بـُ منىوْـُ )ياغـني عىَـُضّ(      ُْٖسٍَ داضيـ يـُضووّ ٖؤظايُتًًـُوَ غـُيطّ ز   
بُناضزَبات بؤ ٓاَاشَزإ بـُ   (1)زَغتُواشَّ دنىضزاِْ ُٖناضّ... نىضزاِْ بُٖسيٓإد

ُٖضزوو َريْؿًِٓ ُٖناضّ و بازيٓـإ. ُٖضيـُى يـُ عُبـسويطَِمحإ غـىَيسّ و ضَغـىٍ       
ًَٔ، ناتًَـو زَغـتُواشَناِْ دخًًََـُناِْ نـىضزد         و نُضنىنًـ يـُوَ ظيـاتط ثًََُٗيـسَْ

دعُؾريَتُناِْ نىضزد بُناضزيَٓٔ بؤ ٓاَاشَزإ بًَُٖعَناِْ َريْؿًُٓ نىضزيًـُنإ يـُ   
غـُضباضٍ ٓـُوَ ٓـُّ ًََصووْىوغـاُْ بـؤ      (2)ؾُضِيَهٌ زَوَيُتِ عىمسـاِْ يـُزشّ ًَٓـطإ.   

ٓاَاشَزإ بَُريْؿًِٓ بابإ يإ باباًًُْنإ، زَغتُواشٍَ تط بُناضزيَٓٔ، وَى دنؤََُيِ 
َُٓاْـُف زَغـتُواشَطُيًَهٔ    (5)يـإ دبابـاد بُتـًُْا.    (4)اِْ بـُباد و دنىضز (3)بُبُد

بــُناضزَبطئَ بــؤ ٓاَــاشَزإ بُنؤَــَُيًَهِ َطؤيــِ نُزَضــُٓوَ غــُض ْاوضــُيُى يــإ 
َريْؿًًَٓهِ زياضيهطاو نُ َريْؿًين باباُْ. غُباضَت بُّ َريْؿًُٓف تًَبًِٓ زَنـطَّ  

بىوَ، ُْخامسُ يُْاوَضِاغـتِ غـُزَّ   نُ يُنىضزغتاِْ باؾىوض زَغُآلتًَهِ بُضضاوّ ُٖ
ُٖشزََُوَ. بُدؤضيَو نُ يُزيسطاٍ ًٓايُتِ بُغـساوَ طىظاضؾـتِ يـُخىزّ نىضزغـتإ     
زَنطز، يُبُض ُٓوَ ظاضاوَّ دنىضزغتإد يإ زَغتُواشَّ دْاوضُّ نىضزْؿـنيد يـُالّ   

اغـُ  ؾـايُِْ ب  (6)ُْٖسٍَ ًََصووْىوغاِْ عًَطاقِ ٖاوتاّ ْاوّ دَريْؿًين بابإد بـىو. 
 (7)ُّٓ ساَيُتُ الّ ُْٖسٍَ طُضِيسَّ بًاِْ و ًََصووْىوغاِْ عىمساًْـ، ُٖض بُّ ؾًَىَيُ.

 (7)ؾًَىَيُ.
ُٖضضِ ثُيىَغتًؿُ بُغًؿُت و ويَٓاٍ غُضؤى وَرياِْ نـىضز يـُزاْطاوَ ًََصوويًـُ    
عًَطاقًًُناْسا، ُٓوا يًَطؾسا دًاواظيًُنِ بُضضـاو زَبًـٓني. َُٓـُف بـُثًَِ دًـاواظّ      

                                                           

 .92غا١ٜ املشاّ، ق (1)

 .22. دٚذ١ ايٛصسا٤، ق283ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق (2)

 .296ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (3)

 .63عبذايشمحٔ ايظٜٛذٟ، ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق ُٖضوا بطِواُْ:. 131اطني ايعُشٟ، صبذ٠ األ اس، قٜ (4)

 .185ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق (5)

 .137. طًُٝإ فا٥ل، تاسٜخ بػذاد، ق146، 137سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (6)

ْٛس٣، َطبع١ ايظهو اذتذٜذ١ٜ، ، ت: بٗا٤ايذٜٔ 1820نًٛدٜٛغ جُٝع سٜخ، سذ١ً سٜخ يف ايعشام عاّ  (7)
 .85، ق4. امحذ جٛدت، ّ. غ، د315، ق1951بػذاد 
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طاقِ و ُٖضوا دًاواظٍ نُغايُتًًُناِْ ُٓو َرياُْ وضِاززٍَ زَغُآلت ًََصووْىوغاِْ عًَ
و ٓٓذا َُٖيىيَػتًإ بُضاَبُض بُ زَغُآلتِ عىمساِْ. ُٓوَتا ًََصووْىوغُ عًَطاقًًـُنإ  
يُ تؤَاضنطزٌْ ْاظْاوٍ َرياِْ نىضز ظؤض داض ضاغتًًإ ثًَهاوَ، بُتايبُتٌ نـُ بـُض يـُ    

بَُيهى ُْٖسٍَ داض ؾًَىاظَ نىضزيًُنٍُ ُّٓ  (1)اضبطزووَ.ْاوَناًْإ واشَّ دَريد يإ بُن
( و َـري  1699-1669واشَيإ بُناضًَٖٓاوَ. بؤ منىوُْ ْاوٍ غًًَُإ بُبٍُ َريٍ بابإ )

 (2)سُغُِْ بطاّ يُ نتًَبِ )طًؿٔ خًؿا(زا بُ دَري غًًَُإد و دَري سُغُٕد ٖـاتىوَ. 
ِ/ غُضزاض( ًَٖٓطاوَ، وَى ُٓوَّ نـُ  ظؤض داضّ زيهُف ْاوَناًْإ يُطٍَُ غًؿُتٌ )سان

يُّ باضَؾسا ظؤض يُ ضِاغيت اليإ  (4)و دسانُِ بابإد. (3)ْىوغًىياُْ دسانُِ ٓاًََسّد
اليإ ُْزاوَ بُو ثًًَُّ ٓـُوإ سـىنُِ َريْؿـًُٓناًْإ زَنـطز، واتـُ غـًؿُتُنُ يـُ        

اضطًَطِّ ناضَنُوَ ٖاتىوَ. بُآلّ ًََصووْىوغاِْ عًَطاقٌ بُظؤضّ دُخت يُغُض غًؿُتِ نـ 
ُٓو َرياُْ زَنـُٕ و غـًؿُتُ غًاغـًًُنُيإ ثؿـتطىَّ زَخـُٕ. َُٓـُف ناتًَـو بـُ         

يـــإ  (6)و دَىتُغـــُضِيؿِ غـــًًَُاِْد (5)زَغـــتُواشَناٌْ دَىتُغـــُضِيؿِ بابـــإد
وَغؿًإ زَنُٕ. بَُيهى بُ ضاؾهاويـ زَغتُواشَّ دثايُّ  (7)دَىتُغُضِيؿِ عًُازيًُد

تٌَ ٓاَاشَ بُ سـىنُطِاِْ ٓـُو َرياْـُ زَنـُٕ     دثايُّ َىتُغُضِيؿًًُتد بُناضزيَٓٔ، نا
ُْٖسٍَ داضٍ تطيـ يُْىوغًِٓ ْاظْاوّ َريَ نىضزَناْسا وضزْني و  (8)يَُريْؿًُٓناًْإ.

                                                           

. ٜاطني ايعُشٟ: غا١ٜ املشاّ، 157. عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق205ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (1)
 .93ق

 .296ْع٢ُ صادٙ، ّ. غ، ق (2)

 .78. ٜاطني ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، ق224سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (3)

 .148عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ . غ، ق (4)

 .176. عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق93سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (5)

 .30طًُٝإ فا٥ل، تاسٜخ بػذاد، ق (6)

 .271عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق (7)

 .136طًُٝإ فا٥ل، تاسٜخ بػذاد، قبطِواُْ:  (8)
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يـاخىز   (1)زَغتُواشَطُيًَهِ َُٖيُ بـُناضزيَٓٔ، وَنـى دغـٓذُقِ بُبـُّ بـُنط ْـاود.      
ْاظْـاوّ غـُضزاضٍ   ضََُِنًًاُْ، ناتًَو بُ وايٌ وَغؿًإ زَنُٕ، نُ َُُٓف غًؿُت و 

وياليُت يإ ًٓايُتُ عىمساًًُْناُْ وْابًَت بًَذطُ يُخؤيإ نُغًَهٌ تط بُّ غـًؿُتُوَ  
ْاو بًَٗٓطَّ. بُآلّ يُنتًَبُ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا، زَغتُواشَطُ  دوايًًُناِْ دعيطَ 

ُ (2)د]َُبُغت يَُُ ُٖضزوو َريّ بؤتإ و بازيٓاُْ[و ٓاًََسّ  و  (3)دو دوايٌ عًُازيًـ
 زَبًٓني.(4)د]َُبُغت َريّ باباُْ[و دوايٌ قُضَضىاالٕ 

ُٖضوَٖا، يـُو زاْـطاوَ ًََصوويًـُ عًَطاقًًاْـُزا غـُضْر زَزَيـٔ نُظؤضبـُّ َـريَ         
نىضزَنإ ْاظْاوّ دثاؾاديإ َُٖيططتىوَ بُتايبُت يُغُزَّ ُٖشزََُوَ، ُّٓ ْاظْاوَف 

 -ُّٓ بابُتُ ضوومنـإ نـطزَوَ   وَى يُ زَغتجًَهِ-طىظاضؾت يُوَ زَنات نُ خاوَُْنُّ
ثايُّ )َريّ َريإ(ّ ُٖيُ. ُّٓ ثايُيُف غُضَتا زَزضايُ غُضزاضّ وياليُتُنإ، واتـُ  
)بُطًُضبُطِ(يُنإ، بُآلّ زواتط زضايـُ غـُضزاضّ غـٓذكُناًْـ. بـُآلّ بـُبَِ ٓـُوَّ       

ُّٓ ثًُ و  ًٓرت َريَ نىضزَناًْـ بىوُْ خاوَِْ (5)ُٓضنًَهِ ناضطًَطِيٌ بُضظتطيإ ُٖبًَت.
و ثايُيُ. يُبُضُٓوَ زَبًٓني زاْطاوَ ًَْىبطاوَنإ ثطِٕ يُ ْاوّ ضـُْسئ َـريّ نـىضز نـُ     

  ُ تساض آلثايُّ ثاؾايإ َُٖيططتىوَ. ظؤضبُؾًإ يُو َرياْإُْ نُ يَُريْؿـًُٓناًْإ زَغـ

                                                           

 -بُنط -شَ زضوغتُنُ وَٖايُ: )سانُِ غٓذُقٌ بُبُ نُ ْاوّ زَغتُوا ،328ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (1)
( سىنُطِاِْ َريْؿًُٓنُّ نطزووَ. 1714-1703ـُ(، ْاوبطاو َري بُنط بُطِ باباُْ نُ يَُاوٍَ غاآلِْ )

طعذٟ عثُإ، اَاس٠ بابإ يف ايٓـف االٍٚ َٔ ايكشٕ ايثأَ عؼش، َؤطظ١ يُباضَّ شيآْاٍَُ بطِواُْ: 
 .27-24، ق2000ٌ َٛنشٜا٢ْ، اسبٝ

 .297ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (2)

 .271عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق (3)

 .185ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق (4)

ٖاًَتٕٛ جٝب ٚ ٖاسٚيذ بٜٛٔ، اجملتُع  غُباضَت بُ ثُضَغُْسِْ ًََصوويٌ ُّٓ ثايُيُ، بطُضِيَىَ بؤ: (5)
، 1997. داس املذ٣ يًثكاف١ ٚ ايٓؼش، دَؼل 1، ط1، م1د االطالَٞ ٚايػشب، ت: عبذاجملٝذ ذظٝب ايكٝظٞ،

 .185-184ق
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و دبــُٖطاّ  (2)و دعُبــسويطَمحإ ثاؾــاد (1)بـىوٕ. يُواْــُ بــؤ منىوْــُ: دغــُيًِ ثاؾــاد 
زواّ ْاظْاوّ )ثاؾا(يـ، داضوباض ضُْس ْاظْاويَهٌ تطَإ بُضضـاو زَنـُويَت،    ،(3)ثاؾاد

. يُّ َرياُْ شَاضَيُنِ نًَُؿًإ وا  (5)و دثاؾاّ نىضزّد (4)وَى: دثاؾاّ بُباوّد
وا  بىوٕ يُغُض يُنًَو يًُٓايُتُ عىمساًُْنإ، بُتايبُتِ ًٓايُتِ َىوغٌَ نُ زاْـاِْ  

، يُواُْ: دزاغِٓ َريظا ثاؾاد نـُ يـَُريَ نـىضزَ    شَاضَيُى وايٌ نىضزّ بُخؤوَ بًِٓ
يُثاٍَ  (6)( سىنُطِاٌْ َىغًَِ يُزَغت بىو.1650-1649ِْ )آلًَٓعيسيًُنإ بىو و يُغا

يُثاٍَ ُّٓ َرياُْ، ُْٖسٍَ يُغُضؤى ٖؤظَ نىضزيًُناًْـ ٓـُّ دًاونـُيإ ٖـُبىو بؤيـُ     
 ُ ميىض ثاؾـا(ّ غـُضؤنِ   ْاظْاوّ )ثاؾا(يإ َُٖيططتبىو. يُواُْ بؤ منىوُْ )تَُُض( يإ )تـ

بـُآلّ   (8)َُُٓف بُثًَِ ُٓوَّ يُ زاْطاوَناِْ ياغني عىَُضيسا ٖـاتىوَ. (7)ٖؤظٍ ًًَِ.
بـُسانُِ ضَقكـُ    1800وازياضَ ْاوبطاو ناتٌَ ٓـُّ ْاظْـاوَّ وَضططتـىوَ نـُ يُغـاَيِ      

                                                           

( 1751-1749( و )1747-1743غُيًِ ثاؾا يًَُْىإ غاآلِْ ) .93سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (1)
 َٚابعذٖا. 39طعذٟ عثُإ: اَاس٠ بابإ...، قسىنُِ َريْؿًِٓ باباِْ نطزووَ. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط، بطِواُْ: 

ؾُف داض  1813-1789. عُبسويطَمحإ ثاؾإ يًَُْىإ غاآلِْ 41ا٥ل، تاسٜخ املُايٝو،قطًُٝإ ف (2)
بُثططِ ثططٍِ سىنُِ باباٌْ نطزووَ. بطِواُْ: قُس اَني ظنِ: تاضيذ ايػًًُاًُْ واحنآٗا، ت: املال مجًٌ 

 .133-102، ص1951ايطوظبًاِْ، بػساز 

ٖطّا ثا .94ٜاطني ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، ق (3) إ بىوَ و ْاوباْطِ  1768-1714ؾا ُي َاوَّ غاآلِْ ُب َريّ بازٓي
 :ُ ٖطاّ ثاؾاّ َُظٕ( زَضنطزووَ. بطِوْا إ ُب )ُب اس٠ بادٜٓ / دساط١ 1842-1700ناٚٙ فشٜل امحذ ػاٚىل ٥اَٝذ٣، َا

 .63-51، ق2000دٖٛى -طٝاط١ٝ اجتُاع١ٝ  كاف١ٝ، َٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنشٜا٢ْ، اسبٌٝ، َطبع١ خبات

 .121ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، قٜاطني  (4)

 .211، 270، ّ. ؽ، صعثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ (5)

 .74ٜاطني ايعُشٟ، ١َٝٓ االدبا٤، ق (6)

يُو ٖؤظَ نىضزياُْ بىو نُبُ  بًَُٖعٍ و ُْبُضزّ و ياخًبىوًْإ يُ زشّ زَغُآلتساضيَتِ عىمساِْ  (7)
د.امحذ عثُإ ابٛبهش، انشاد املًٞ  ظياتط، بطِواُْ:ْاغطابىو، يُزَوضوبُضّ َاضزئ ًْؿتُدَِ بىوٕ. بؤ ظاًْاضّ 

 .1973ٚابشاِٖٝ باػا، َطبع١ داس ادتاذغ، بػذاد 

 .23. غشا٥ب اال ش، ق164، صبذ٠ ااآل اس، ق191غا١ٜ املشاّ، ق بطِواُْ: (8)
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يـإ: دتـُميىض ًًَـِد ْاويـإ     (1)زاْسضاوَ، ، ضىْهُ غُضضاوَناٌْ تط بُ: دتُميىض ٓاغاد
 (2)وَ ناتًَو تُْٗا غُضؤى ٖؤظيَو بىو.بطزو

ُْٖسٍَ يَُرياِْ نىضز ثًَـ ُٓوَّ سىنُطِاٌْ َريْؿًُٓنُيإ بططُْ ُٓغتؤ، ْاظْاوّ 
ثاؾايإ بُزَغتًَٗٓاوَ. بُآلّ ُّٓ ْاظْاوَ ظؤض داض ثازاؾتًَو بىو يَُُٖبـُض خعَـُتًَهٌ   

ُمحىوز ثاؾاّ بابإ ططْط نُ ثًَؿهُؾٌ زَوَيُتًإ نطزووَ. وَى: عىمسإ بُطِ نىضِّ َ
( ثـٌَ  1802-1780نُْاظْاوّ ثاؾاّ يُاليُٕ غـًًَُإ ثاؾـاّ َـُظٌْ وايـٌ بُغـسا )     

بُخؿطاوَ يُ بُضاَبُض ضؤَيِ ناضيطـُضّ يـُ زاَطناْسْـُوَّ ياخًبىوًَْـو نَُُتطغـًٌ      
يُّ سايُتٍُ زوايٌ بُزياضزَنُوٍَ نُوايٌ بُغسا  (3)يُغُض ًٓايُتِ بُغسا زضوغتهطزبىو.

ُٖبىو نُ ُّٓ ثًُيُ بَُريَ نىضزَنإ ببُخؿٌَ. دًا يٍَُُ باغـهطا،  ـِ تبُغسا زَغُآل
تانُ ًَْطيُٓناِْ بَُٓاَيُّ زَغُآلتساض يَُريْؿًُٓ نىضزيًُناْسا، واتُ ُٓو َرياُّْ نـُ  

ٖـُضوَٖا   (4)زَغُآلتًإ وَضُْططتبىو، ظؤضداض تـُْٗا ْاظْـاوّ )بـُط(يإ ٖـَُيططتبىو.     
ُغُزَّ ؾاظزَُّٖ و َاوَيُنِ ظؤضيـ يُ غُزَّ ظؤضبُّ ُٖضَظؤضّ َريَ نىضزَناًْـ ي

 (5)زواتط تُْٗا ُّٓ ْاظْاوَيإ ُٖبىو.
ّ يُ ًَٓطاْـسا َرياْـِ   آلَُُٓ غُباضَت بَُرياِْ نىضزّ غُض بُزَوَيُتِ عىمساِْ، بُ

َُُٓف يُزاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا  (7)يإ ُٖبىو. (6)نىضز بُظؤضّ ْاظْاوّ )خإ(
                                                           

 .213سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (1)

 .203عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق (2)

 .172غ، ق سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. (3)

 .160. ٜاطني ايعُش٣، صٜذ٠ اآل اس، ق136. طًُٝإ فا٥ل، تاسٜخ بػذاد، ق176ّ. ٕ، ق بطِواُْ: (4)

 .67. ٜاطني ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، ق205ْع٢ُ صادٙ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (5)

رياِْ قُضّ خإ: ْاظْاويَهُ يُنؤْسا بُ ؾاُٖناِْ تىضى و غىَيتاُْناِْ عىمساِْ طىتطاوَ. ُٖضوَٖا بَُ (6)
طٌٗٝ ؿابإ، املعحِ املٛطٛعٞ يًُـطًرات وُْٖسٍَ يُ َرياِْ وياليُتُ ضؤشُٖآلتًًُنإ طىتطاوَ. ز. 

، 2000ايعثُا١ْٝ ايتاسخي١ٝ. َشاجع١: د. عبذايشصام ستُذ ذظٔ بشنات. َهتب١ املًو فٗذ ايٛط١ٝٓ، ايشٜاض
 ِْ زَوَيُت طىتطاوَ.يُ ًَٓطاًْـ بُُْٖسٍَ يُ غُضزاضاِْ ْاوضُنإ وغُضنطزَنا. 95ق

ٖـ. 1350اْتؼاسات اَرل نبرلتٗشإ ، 2ض اطهٓذس بٝو تشنُإ، تاسٜخ عامل اسا٣ عباطٞ، بؤ منىوُْ بطِواُْ: (7)
 .1019، 925، ق3، د793، ق2ٖـ. ؾ، د1350
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َتا ناتًَو ْاوّ ُٓو َرياُْ يُّ زاْطاواُْزا زيَت، زَبًـٓني  عًَطاقًًُناْسا ضَِضاونطاوَ، ُٓو
و دٓــَُاْىَيآل  (1)يــُزواّ ْاوَناًْــإ ْاظْــاوٍ )خــإ( زاْــطاوَ. وَى: دُٓمحــُز خــإد

تساض آلتساضاٌْ بَُٓاَيُّ نىضزٍ ظَْسيـ نُ يًَُٓطإ زَغُآل. ُٖضوَٖا َري وزَغُ(2)خإد
 (3)ُغُضوؾًاُْوَ دنـُضيِ خـاِْ ظَْـسد   ( بُّ ْاظْاوَ ْاغطابىوٕ، ي1795-1750بىوٕ )

بُآلّ تًَبًين زَنُئ نُ  (4)بُغطَّ زاطرينطز. 1776ودغازم خإدٍ بطاٍ نُ يُغاَيِ 
ُْٖسٍَ يَُرياِْ نىضز يُزَوَيُتِ عىمساًْـ بـُْاظْاوّ )خـإ( ْاغـطابىوٕ، بُتايبـُتٌ     

 (6)ْاظْاوّ )خإ(.ُْٖسٍَ داض واشَّ )بُى(يـ زَخطايُ ثاٍَ  (5)ُْٖسٍَ يَُرياِْ بازيٓإ.
ُٓطُض َُُٓ ثُيىَغت بًَت بُُْضيتُناِْ ُّٓ َريْؿًُٓوَ، وَى ُٓوَّ ُْٖسٍَ  (6))خإ(.

ُٓوا َُغُيُنُ يَُُٖىو َريْؿـًُٓنإ واُْبىو.ضـىْهُ    (7)ُْٖسٍَ يُ تىيَصَضإ وازََئًَ،
َُٖيططتِٓ ُّٓ ْاظْاوَ بطَِّ داض طىظاضؾتِ يُ ُٖوازاضيٌ ُٓو َريَ بؤ ًَٓطإ زَنطز، وَنى 

ؾاّ بابإ نُ يُُْٖسَّ يُ زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا بـُ دغـُيًِ خـإد    غُيًِ ثا
ُٓوَتا غًًَُإ ؾايل بُط زََيًَت: دواشَّ خإ يُ بطّ ثاؾا نُ بُضِؤَيُناًْإ  (8)ْاغطابىو.

                                                           

، َريّ ْاوبطاو )خإ ُٓمحُز خإ(ـُ نُ يُنًَو بىو يُ َريَ ؾطَ بًَُٖع 225، 221ظازَ، ّ. ؽ، ص ْعُٞ (1)
ْاغطاوَناِْ ُٓضزَآلٕ و ضؤَيًَهِ ططْطِ طًَطِاوَ يُ ضووزاوَناِْ ْاوضُنُ يُ غُضوبُْسّ ًَٖطؾُناِْ و تىاْاو 

، 226-221( بؤ غُض زَوَيُتِ عىمساِْ. بطِواُْ: ّ. ٕ، ص1629-1587ؾا عُباغِ يُنَُِ غُؾُوّ )
 .1019، ص3ُٖضوَٖا: اغهٓسض بًو تطنُإ، ّ. ؽ، ز

. ُّٓ َريَ ْاوبطاوَف َريّ ُٓضزَآلِْ بُْاوباْط َُٓاْىَيآل خاِْ 30غًًُإ ؾآل، تاضيذ بػساز، ص (2)
 (.1825-1799يُنَُُ )

. عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. 158. سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق27طًُٝإ فا٥ل، تاسٜخ املُايٝو، ق (3)
 ُ:تساض يًَُٓطاْسا، بطِواْآليُباضَّ غُضزََِ نُضيِ خإ و بَُٓاَيُّ ظَْسٍ زَغُ .81غ، ق

 Perry, John R: Karim Hhan Zand/ A History of Iran 1747-1779, the univ. of 

Chicago press 1979. 
 .88، 84. عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق151-150سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (4)

 .305، 304. ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق224سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (5)

 .36، 22ٜاطني ايعُشٟ، عضا٥ب اال ش، ق إ بُى و سادِ خإ بُى. بطِواُْ:وَنى: َطاز خ (6)

 .48ناٚٙ فشٜل ٥اَٝذ٣، ّ. غ، ق (7)

 .107، صصبذ٠ اآل اسبطِواُْ: ياغني ايعُطٍ،  (8)
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زَطىتطا، يـُثامشاوَّ ٓـُو ْاظْاواْـُ بـىو نـُ       ]ضِؤَيُناٌْ بَُٓاَيٍُ بابإ[بُضِؤَيُناًْإ 
 (1).ًَٓطاًًُْنإ غُثاْسبىويإد

ُٓطُض ًَٓػتا بًًَُٓوَ غُض تًَطِواْني يُويَُٓ وغـًؿاتُناِْ َـري و غـُضاِْ نـىضز يـُ      
زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا، زَبًٓني ًََصووْىوغُ عًَطاقًًُنإ، ويَُّٓ دًادًاَـإ  
يُباضَّ ُٓو َرياُْوَ ثًَؿهُف زَنُٕ. َُُٓف بُطىيَطَّ َُٖيىيَػـتُناًْإ يَُُٖبـُض   

يَيت عىمساٌْ. ُٓوَتا بُ ؾإ و ؾهؤّ ُٓوَرياُْزا َُٖيسَزَٕ نُخعَـُتًَهِ  تساضآلزَغُ
ُٓيايُتِ بُغسا يإ َىوغًًَإ نطزووَ، بُآلّ بازَزَُْوَ غُض ًَٖطؾـهطزُْ بُغـُض ٓـُو    
َريَّ بُضَُٖيػتِ زَغُآلتِ عىمساِْ زَنات ياخىز َُٖيىيَػتًَو وَضزَططَّ نـُ يُطـٍَُ   

ُ    بُضشَوَْسيًُناِْ زَغـُآلتساضاْ  تساضيَتِ عىمسـاِْ  آلِ ٖـُضزوو ُٓيايُتُنـُ يـإ زَغـ
بُطؿتِ ْاطىجنًَت. ُْخامسُ ناتًَو ثـُْا زَباتـُ بـُض ًَٖـعّ ضـُنساض و بُضاَبـُض بـُ        
ًَٖعَناِْ عىمساِْ زَوَغيتَ. يُّ باضَزا بُ ياخًبىوٕ تاواْباض زَنـطَّ و ضـُْسئ ْـاو و    

يـُضَِّ الزَضد و دطىْاٖهـاضٍ   و دثًػـٌ   (2)ْاتؤضَّ خطاثٌ يًَسَْطٍَ ، وَنى دُٓؾـكًاد 
 1714ْاثانٌ زؤضِاود. ُّٓ غًؿُتاُْ خطاُْ ثاٍَ َري بُنط بـُطِ بابـإ، نـاتٌَ يُغـاَيِ     

نــُ يُغــاَيِ  (4)ُٖضضــِ َــُمحىز ثاؾــاّ باباًْؿــُ، (3)زشّ ًٓايـُتِ بُغــسا ضِاثــُضِّ. 
ــُباضٍَ    1782 ــُُْز ي ــىضِّ غ ــإ ن ــُوا عىمس ــطت، ٓ ــًَىٍَ وَضط ــتًَهِ ٖاوؾ َُٖيىيَػ
ْاثانٌ ُٓوٍ بؤ غاغبؤوَ وظاٌْ  ]وايٌ بُغسا[ُتِ وزََيًَت: ديُو غاوَ نُوَظيط ْىوغًىي

ٓايًُٓنُّ وَالْاوَ، ؾُضَاًْسا بُٓاَازَنطزِْ يُؾهط بؤ ُٓوَّ غُوظايٌ ٓـُّ ؾًًََبـاظَ   
يُْاوببات... ناتًَهًـ ٓـُو بـُ يُؾـهطَنُيُوَ يُنـُضنىوى زابـُظّ، وغـتَُهاضيـ       

ٕ  [طُيؿتُ زَضبُْـس  بُنَُىنىضٍِ و ضِانًَـ ضِانًَـ  ٖـُضوَٖا   (5)...د.]زَضبُْـسٍ باظيـا
                                                           

 .138ت ضيذ بػساز، ص (1)

 .328ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (2)

ًُناِْ بعووتُٓوَّ ْاوبطاويـ، بطُضِيَىَ بؤ: . يُباضَّ وضزَناضي137، ذذٜك١ ايضٚسا٤عبسايطمحٔ ايػىيسّ:  (3)
 .27-24طعذٟ عثُإ، اَاس٠ بابإ...، قبؤ: 

ستُذ اَني صن٢: َؼاٖرل ايهشد  َُمحىز ثاؾاّ يُنَُِ نىضِّ خايًس ثاؾايُ. يُباضَّ شيآْاٍَُ، بطِواُْ: (4)
 .397، ق2005، اآل اس ايها١ًَ يًُؤيف، اعذاد: سفٝل ؿاحل، ايظًُٝا١ْٝ 1ايهشد ٚنشدطتإ، د

 .157َطايع ايظعٛد، ق (5)
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ناتًَو ًََصووْىوغِ ْاوبطاو ضِووزاوّ ٓابًَىوقُزاِْ بُغـطَ يـًَُْى ضِووزاوَنـاِْ ٖـُضزوو     
ظ(زا زَطًَطِيَتُوَ، ْـعا يـُ نـُضيِ خـاٌْ ظَْـس      1775-1774ى )1189و  1188غاَيِ 

غًًَُإ ؾايل بُطًـ  (1)تد.زَنات و زَْىوغًَت: دخىزا باغو و يىوتِ قُوَُنُّ بربِيَ
نُباغِ َطزِْ ُّٓ ؾايُ ًَٓطاًًُْ نىضزَ زَنات، زَيدؤؾِ خـؤّ ْاؾـاضيَتُوَو زََيًَـت:    
دبَُطزِْ ثُتِ زوشَٓإ ثططِا وناضَغات يُٓامساِْ عًَطام ضَِويًُوَو ْاخؤؾـِ يُغـُض   

و ُٖضضِ ياغني عىَُضيؿُ بُٖؤ ُْٖسٍَ دـاضيـ بـُبَِ ٖـؤ تاْـُ      (2)ضَِعًُت الضىود.
تُؾُض يُ نىضز وَريَناًْإ زَزاو زَيُويَت بُطًَطِاُْوَّ ضُْس ضووزاويَو ناآلٍ طَُصَيٌ 

 (3)بُ باآلياْسا بربَِّ.
ًَهِ ثـؤظَتًغ وباؾـًإ         ويَطِاّ ٓـُوَف، زاْـطاوَ ًََصوويًـُ عًَطاقًًـُنإ ويَُٓطـُي

قِ ثاغاو بؤ يُباضَّ ُْٖسٍَ يَُريو غُضاِْ نىضز تًَسايُ. تُْاُْت ًََصووْىوغًَهِ عًَطا
َُمحىز ثاؾاّ بابإ زًًَََٖٓتُوَ ناتًَو غُضثًَطِ يُ ؾُضَاُْناِْ ًٓايُتِ بُغسا زَنا، 
ُٓوَتا زَْىوغًَت: ديُطٍَُ ُٓوَّ نُ َُمحىز ثاؾا خُغًَُتطُيًَهِ باؾِ ُٖيـُ، بـُآلّ   

ًََبىوًْـ يُْاتُواوّ بُزووض ْابًَتد. ياغني عىَُضّ ُٓطُضضـِ   (4)َطؤظ بطاتُ ثًُّ نا
 -وَنى يـُزيَطَناٌْ ثًَؿـىو بًًُٓـإ    –َيسَزا يُ ْطخٌ َرياٌْ بازيٓإ نُّ بهاتُوَ ُٖو

 (5)بُآلّ زَغَُيًََُِٓ نُُٓوإ يًَُْى زاًْؿتىاٌْ َريْؿًُٓنُزا ثايُيُنِ بُضظيإ ٖـُبىو. 
قُممُز َُٓني عىَُضّ بطايؿِ، زََيًَت َرياِْ بازيٓإ ديُ ًَْى نىضزاِْ ضـًاناْسا وَى  

 (6)بىوٕ يُ غُضزََِ خؤياْساد.خُيًؿُنإ وا
ُْٖسيَو يُ َريَ نىضزَنإ يُالٍ بُضثطغاِْ َىغٌَ و بُغسا ثًُو ثايُيُنِ ططْطًإ 

ٓاؾتُوايٌ  1769ُٖبىو، بؤ منىوُْ َري قُممُز ثاؾاّ نىضِّ خايًس ثاؾاّ بابإ يُغاَيِ 

                                                           

 .81ّ. ٕ، ق (1)

 .29تأسٜخ املُايٝو، ق  (2)

 .92غا١ٜ املشاّ، ق بطِواُْ: (3)

 .176سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (4)

 .93غا١ٜ املشاّ، ق بطِواُْ: (5)

 ،67، صاالٚيٝا٤ٌَٓٗ  (6)
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 (1)إ بـىوٕ. نطز يًَُْىإ غُضاٌْ بَُٓاَيُّ دُيًًِ نُ يَُىغٌَ زَغرتِؤيؿـتىو وسـىنُطِ  
زياضَ ُْٖسٍَ يَُرياٌْ باباًْـ ثُيىَْسّ ٖاوضِيًَُتًًإ يُطٍَُ عىَُض ثاؾاّ وا  بُغسا 

َُُٓف َُغُيُيُنِ ٓاغـايٌ بـىو، بُتايبـُتٌ نُُْٖـسٍَ      (2)( ُٖبىو.1764-1775)
ّ بًٓازْـُضّ ؾـاضّ    (3)يُباباًُْنإ ًْؿتُدًَِ ؾاضّ بُغسا بىوٕ. وَى: ًٓرباًِٖ ثاؾـا 

ُ يُُٓجناَِ َُُٓزا ديُغُض خؤؾطىظَضاٌْ وشياٌْ بُختـُوَضّ ضاٖـاتبىود   غًًَُاِْ، ن
 (4)ُٖضوَنى غًًُإ ؾايل بُط وازََيًَت.

ُٖضوَٖا ٓاظايُتِ وُْبُضزّ يُو غًؿُتُ زياضاُْ بىوٕ نَُري وغـُضاِْ نـىضز ثًًَـإ    
ٓسا ْاغطابىوٕ، بؤيُ ًََصووْىوغاِْ عًَطاقِ ُٓوَيإ ؾُضاَؤؾُٓنطزووَ نُ يُضُْسئ ؾىيَ

ٓاَاشَيإ ثًَبسَٕ. ُٓوَّ دًَِ غُضغىوضَِاُْ يُّ باضَيـُوَ، ُٓوَيـُ نـُزَبًٓني ياغـني     
عىَُضّ، ُٖضضُْسَ بُوَ ْاغطابىو نُ تريوتىاجنٌ يُنىضز زَططت وَى ثًَؿرت بامسإ نطز، 
نُضِ ٓاَاشَ بُ ٓاظايُتٌ َريَ نىضزيَهِ ًَٓعيسّ زَزات، ُٓويـ َريظا ثاؾاٍ زاغًًُٓ 

يـُوَف غـُيطتط، وَغـؿهطزِْ     (5)اغتِ غُزَّ سُظسََسا وايٌ َىغٌَ بـىو. نُ يُْاوَضِ
يُنًَو يَُرياِْ ظَْسَ بُ ٓاظايُتِ وُْبُضزّ يُاليُٕ عىمسإ نىضِّ غـُُْز، ُٖضضـُْسَ   

ُٖض ُّٓ ًََصووْىوغُ بـَُري   (6)يُنتًَبُنُيسا ظؤض بُ تىْسّ زشايُتِ ظَْسَناِْ نطزووَ.
 (7)بابإ َُٖيسَزاو زََيًَت ددـىاًََط و ؾطيازضَِغـُد.  عىمسإ بُطِ نىضِّ َُمحىز ثاؾاّ 

َريّ ْاوبطاو غتايؿٌ غًًَُإ ثاؾاّ َُظٌْ وايٌ بُغساؾٌ بُزَغتًَٗٓابىو، بُٖؤّ ُٓو 
يُبُضاَبـُض ُْٖـسٍَ يـُياخًبىوإ طًَطِابـىوّ، بؤيـُ وايـٌ        1780ضؤَيُّ نـُ يُغـاَيِ   

ٌ زَضبـــطِيين دغىثاغـــِ زَيػـــؤظّ و ٓاظايـــُتِ و ُْبـــُضزٍ ٓـــُوٍ نـــطزد بـــُثًَ
                                                           

 .127ٜاطني ايعُش٣، صبذ٠ اآل اس، ق (1)

 .146سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (2)

ستُذ اَني صنٞ، َؼاٖرل ايهشد ٚنشدطتإ،  ْاوبطاو نىضِّ ُٓمحُز ثاؾاّ باباُْ، يُباضَّ شيآْاٍَُ بطِواُْ: (3)
 .68ق

 .137تأسٜخ بػذاد، ق (4)

 .١َٓٝ75 االدبا٤، ق (5)

 .89َطايع ايظعٛد، ق بطِواُْ: (6)

 .176ّ. ٕ، ص (7)



 

174 

ُٖضضٌ ًََصووْىوؽ عُبسويطَمحإ غىَيسيؿُ ُٓوا غُضغاّ زَبـٌَ بـُتىاْا   (1)نُضنىنًٌ.
دُْطًًُناِْ َري عىمسإ ثاؾاّ نىضزّ وزََيًَت ُٓو دثًاويَهُ بُٓاظايُتِ وَغؿهطاوَو 

ْاغطاوَد، ٓٓذا باغِ ضؤَيِ ُّٓ َـريَ زَنـات يـُ     ]ايؿطاغُ[يًَُْى نؤََُيسا بُطُضِْاغٌ 
 1738ضضــساُْوَّ عُؾــريَتًَهٌ عــُضَبٌ يــاخًبىو يًُٓايــُتِ بُغــسا يُغــاَيِ بُضثُ

وزَقاوزَم زَْىوغًَت: ديُو ضؤشَزا عىمسإ ثاؾا ؾـُضِيَهِ وايهـطز يـُ ضـاويسا ؾـُضِّ      
عُْتُض بطىوى زَبًَتُوَ، ُٓوَْسَ بُضِيَهٌ مشؿًَطٍ يُثًاوإ زَوَؾاْس نُ ضِيَو وَؾاْسٌْ 

َبًَت وباغٌ ْانطيَت. تا ُٓو غُطػاضاُْ واياْسَظاِْ ٓـُّ  ضؤغتُّ يُ ثًَؿًسا ؾُضَُظاض ز
ثًاوَ ثًَؿُواّ َىغًَُاْإ ًُٓاَِ عُ  نىضِّ ُٓبى تايًبُ و يُ ًَٖعو بـاظووّ غـُضيإ   

ًََـصووْىوؽ عىمسـإ    (2)غىوضَِاو يُ بطِؾتِ مشؿًَطَنُؾِ واقًإ وضَِـاو ٖـُآلتٔ...د.  
اضٍ نؤيـُ زَنـات يـُ ؾـُضِيَهسا نـُ      نىضِّ غُُْزيـ باغٌ ضؤَيِ قُممُز ثاؾاٍ غـُضز 

قـؤح ثاؾـاٍ َـريّ     (3)ضوويساوَ، زََيًَت ُٓو دؾُضِيَهِ ؾًَطاُّْ نطزد. 1802يُغاَيِ 
غؤضاًْـ دثًاويَهِ ٓاظا و ؾًَطيَهِ يًَٗاتىو، خاوَٕ ضَِضَُيُنًَهٌ خاُْزإد بىو بـُثًٌَ  

ُ      (4)وَغؿٌ قُممُز َُٓني عىَُضٍ. ْاوَضِاغـتِ   ؾايُِْ باغـُ ٓـُّ َـريَ غـؤضاًًُْ يـ
غُزَّ ُٖشزََسا غُضزاضّ نؤيُ و ثاؾاًْـ ُٖويًَط بىوَ و ضؤَيًَهِ زيًَطاُّْ طًَطِاوَ بؤ 

. بـُآلّ  1743بُضططيهطزٕ يُ َىغٌَ يُ غُضوبُْسّ يُؾهطنًَؿًًُنُّ ْازضؾا يُغـاَيِ  
بُؾساضٍ يُ ضِاثُضِيِٓ غُيًِ ثاؾاّ بابإ نطزووَ و يُٓـُجناَِ َُٓـُزا    1751يُ غاَيِ 

 (5)اوَ.نىشض
ُْٖسٍَ  يَُرياِْ بابإ يُ غُضووّ َُٖىوياُْوَ عُبسويطَِمحإ ثاؾاّ بابـإ بـُٖؤّ   

تٌ ُٖشَىًَْهِ بُضضـاوّ يُْاوضـُنُ بُزَغـتًَٗٓابىو. ٓـُوَتا     آلٓاظايُتِ و ظَبطو زَغُ
                                                           

 .172دٚذ١ ايٛصسا٤، ق (1)

َُظَْسَ زَنطيَت ُٓو َريَ ْاوبطاوَ ُٓو غُضزاضَ غؤضاًٍُْ نؤيُ بًَت ، وا 433-432، صذذٜك١ ايضٚسا٤ (2)
طعذٟ نُوا يُضِاثُضِيِٓ غُيًِ ثاؾاّ بابإ بُؾساضّ نطز و يُٓاناَِ ُٓوَزا نىشضا، يُّ باضَيُوَ، بطِواُْ: 

 .57-55عثُإ، اَاس٠ بابإ...، ق

 .247َطايع ايظعٛد، ق (3)

 .152ٌَٓٗ االٚيٝا٤، ق (4)

 .58-55طعذٟ عثُإ، اَاس٠ بابإ...، ق ًاضّ ظياتط يُّ باضَيُوَ، بطِواُْ:بؤ ظاْ (5)
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غًًَُإ ؾايل بُط وَغؿِ زَنات بُوٍَ نُ ديُنًَو بىو يُزَغرتِؤيؿتىوإ و عُؾـريَت  
ُّٓ َريَ ضؤَيًَهِ ناضيطُضّ طًَطِا يُو َُٖيُُتـُ عىمساًًْـُّ    (1)ىود.وؾىيَٓهُوتٍُ ُٖب

( بـىو يُثؤغـيت ًٓايـُتِ    1810-1807نُ ٓاَاجنِ البطزِْ غًًَُإ ثاؾـاّ بطـىوى )  
بُغسا. يُطُضَُّ ُّٓ ضووزاواُْؾسا دعُبسويطَِمحإ ثاؾا ؾُضِيَهِ قاضََاْاْـُّ نـطزد   

بؤيُ ْـاوبطاو قػـُّ غـىاض وناضيطـُض بـىو       (2)بُثًٌَ زَضبطِيين يُنًَو يًََُصووْىوغإ.
(. غًًَُإ ؾـايل  1812-1810يُزاْاِْ وايٌ ْىيَِ ًٓايُتِ بُغسا واتُ عُبسوَيآل ثاؾا )

بُط يُّ باضَيُوَ زَْىوغٌَ: دعُبسويطَِمحإ ثاؾا بُ َاٍَ و بُ ثًاو غُضرنػت و ضـانُّ  
 (3)ُٓو زَطُضِيَتُوَد.بُّ ثًُوثايُيُ بؤ ]ثاؾا آلعُبسويطُياْسٌْ واتُ [طُياْسِْ 

 
 دووةم: يَيزى سةزبازيي كوزد:

ُٓطُض ُٓو باؽ وُٖواآلُّْ  َ زَضنُئ نُ باغِ ؾهػيت بعووتُٓوَ نىضزيًـُناٌْ  
ُٓوا زَتىاْني بًًَنَي نتًَـب و زاْـطاوَ ًََصوويًـُ     (4)زش بُزَغُآلتساضيَتِ عىمساٌْ زَنُٕ،

هِ ؾـُضاؾُمتُْساٍُْ تىاْـاٍ ؾـُضِنطزٌْ    عًَطاقًًُنإ ثطِٕ يُو ظاًْاضيًاُّْ نُويَُٓطُيًَ
ــإ    ــًين ظؤضي ــُنإ تًَب ــُّ ًََصووْىوغــُ عًَطاقًً ــُوَتا ظؤضب ــُ ضوو. ٓ ــىضزإ زَخُْ ن
تؤَاضنطزووَ نُ طىظاضؾت يُ ٓاظايُتِ و ضُيُْطِ نىضزإ زَنُٕ يـُ ضـُْسئ ؾـىئَ و    

ّ، يًَُاُّْ ساَيُتُناْسا. بؤ منىوُْ: ًََصووْىوؽ و ُٓزيبِ َىغٌَ قُممُز َُٓني عىَُض
ــُ زشّ    ــؤ ؾطيانــُوتٔ و غُضخػــتِٓ َىوغــٌَ ي ــُّ نــُٖاتٔ ب ــُو ًَٖعاْ باغــهطزِْ ٓ

واتُ بُ غاّ [، ْاوٍ دؾًَطاِْ زَّ و ضاو ططش 1743يُؾهطنًَؿًًُنُّ ْازض ؾا يُغاَيِ 
 (5)( غىاضَ نىضزَ زٌََْ نُيُطٍَُ قؤض ثاؾاٍ َريّ غؤضإ بىوٕ.500د يُو ) ]وُٖيبُت

                                                           

 .32ت ضيذ بػساز، ص (1)

ٜاطني ايعُش٣، ، يُباضَّ وضزَناضيًُناِْ ُٓو ضووزاواُْ بطُضِيَىَ بؤ: 42طًُٝإ فا٥ل، تأسٜخ املُايٝو، ق (2)
 .120-109غشا٥ب األ ش، ق

 .41-40تأسٜخ بػذاد، ق (3)

، عثُإ بٔ طٓذ 107، ٜاطني ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، ق136سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بطِواُْ: بؤ منىوُْ (4)
 .277ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق

 .152، صٌَٓٗ االٚيٝا٤ (5)
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ُ وَغؿِ ُٓو ٖؤظَ نىضزيًاُّْ نُ ٖاوناضٍ زاوز ثاؾايإ نطز بؤ غًًَُإ ؾايل بُطًـ ي
، ْىوغـًىيُتٌ: ُٓواْـُ دخـاوَٕ    1816وَضططتِٓ زَغُآلتِ ًٓايُتِ بُغسا يـُ غـاَيِ   

ٖـُض ٓـُّ ًََصووْىوغـٍُ     (1)ٓاظايُتًًُنِ يُ ضِازَبُزَض و قاضََاًُْتًًـُنِ غـُيطٕد.  
ٕ بـُ بـىيَطّ و ُْبـُضزّ ْاوباْطًـإ     زوايٌ يُ ؾىيًََٓهٌ تط ٓاَاشَ بُوَ زَنا نُ نىضزا

 (2)زَضنطزووَ.
زياضَ غًؿُتِ ٓاظايُتِ يُالّ نىضز ُٓوَْـسَ ظاَيبـىوَ، بُؾـًَىَيُى ًََصووْىوغـاِْ     
عرياقٌ غُضزٌََ عىمساٌْ ًٖطًإ بؤ َُْابىو ٓـُوَ ْـُبَِ زإ بـُّ ضِاغـتًُ زابٓـًَٔ،      

ُ يُزشّ زَغـُآلتساضيَتِ  ُٖضضُْسَ َُغُيُنُ ثُيىَغتًـ بىوبٌَ بُوًَٖعَ نىضزيًاٍُْ ن
عىمساِْ زَدُْطإ. ُٓوَتا ًََصووْىوغِ بُغسايٌ عُبسويطَِمحإ غىَيسّ ثـاف ٓـُوَّ   

 1714بُضُْسئ ْاو وْاتؤضَّ خطاخ وَغؿِ بُنط بُطِ بابإ زَنات، ضـىْهُ يُغـاَيِ   
زشّ ًٓايُتِ بُغسا ضِاثُضِّ، زََيًَت، ُٓو دبُؾـىيَٓهُوتىاًَْهُوَ ثؿـت ُٓغـتىوضَ نـُ     

هطزووَ ببُٓ غىثُض بؤّ و بُغُضباظاًَْهُوَ زَوضّ قايِ و ثتُوَ نَُطؤظ و دٓؤنُ يُ واي
ٌَ، شَاضَيـإ وَنـى يًُـُ و نُضَغـتُّ ؾـُِضيإ بُيًَـسإ نًَـىإ           ظياًْإ بًَبـُف ْـاب
زَُٖشيََِٓد زواّ ُّٓ ظيَسَضِؤيًُ ثطِ يُ غُضوايُف ُّٓ دُْطاوَضاُْ بـُ ثاَيـُوإ وَغــ    

ًَصووْىوغًـ ٓاَاشَ بُ بُضططٍ بًَُٖعّ ضِؤَيُناِْ ٖؤظّ بًَبـاؽ  نُضنىنًِ َ (3)زَنات.
نُوتُٓبُض ًَٖطؾٌ ًٓايُتِ بُغساو دُخت يُوَ زَنات  1737ناتٌَ يُ غاَيِ  (4)زَنات،

نُ دشْاِْ ٖؤظّ ْاوبطاو بًٓطاوٕ ؾـإ بـُ ؾـاِْ ثًاوَناًْـإ تؿـُْطًإ ٖـَُيططتىوَو       
( 1812يُ ؾـُضِّ )نؿـطّ(يـ )   (5)وَد.بَُُٖىو دُضبُظيًُنُوَ يُغُضباظَناًْإ ططتى

                                                           

 .47ت ضيذ املُايًو، ص (1)

 .46ت ضيذ بػساز، ص (2)

 .137، صذذٜك١ ايضٚسا٤ (3)

شزَّ يُؾاضَظووض ًْؿتُدَِ بىوٕ، بُآلّ زواتط ٖؤظيَهِ طُوضٍَ نىضزَ، تاوَنى ًْىَّ يُنٌَُ غُزَّ ُٖ (4)
بُضَو نىضزغتاِْ ًَٓطإ نؤضًإ نطز، بُٖؤّ ُٓو طىضظاٍُْ نُيُاليُٕ عىمساِْ و باباُْنإ ٓاضاغتُيإ نطا، 
ضُْس يكًَهًؿًإ يُضاضَطِ يُنَُِ غُزَّ زواتط يُْاوضُناِْ خؤضُٖآلتِ ُٖويًَط ًْؿتُدَِ نطإ. بؤ 

 .172-170طعذٟ عثُإ، نشدطتإ ادتٓٛب١ٝ، قُ: ظاًْاضٍ ظياتط، بطِواْ

 .423عبذايشمحٔ ايظٜٛذٟ، ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق، ُٖضوَٖا بطِواُْ: 40، صدٚذ١ ايٛسصا٤ (5)
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نُ تًايسا عُبـسويِطَمحإ ثاؾـاّ بابـإ ِضووبـُِضووّ ًَٖعَنـاِْ ًٓايـُتِ بُغـسا بـؤوَ،         
يُزَغتجًَهِ ؾُضَِنُزا ًَٖعَ باباًًُْنإ بُضخىزاًَْهِ وَٖايـإ نـطز نـُ ًََـصووْىوؽ     

دعُبـسويطَِمحإ  غًًَُإ ؾآل ظؤض غُضغاّ بىو ثًًَإ، يُُٓجناَـسا ْىوغـًىيُتِ زََيـَِ:    
ثاؾاو غـىاضَ ٓاظايـُ ؾًـساناضَناِْ ًَٖطؾـًإ بـطزَ غـُض تؤثداْـُّ سهىَـُت و يـُ          
ؾىيَُٓناِْ خؤيإ َُٖيًاْهُْسٕ و باَيِ ضِاغت وضُثِ يُؾهطَنُيإ تُؾطوتىْا نطز بـُبَِ  
 (1)ُٓوَّ بانًـإ يـُو طىيًـُ تـؤخ و تؿُْطاْـُ ٖـُبًَت نـُ بُغـُضياْسا زازَبـاضٍد.         

ٌ بــُضططيهطزِْ َــري عىمســإ ثاؾــاّ غــؤضاٌْ غــُضزاضٍ نؤيــُ نــُضنىنًًـ نُباغــ
يُبُضاَبُض ًَٖعَناِْ ًٓايُتِ بُغسا زَنات، زََيًَت: دخـؤّ و ثًاوَنـاِْ ٓاظايـُتِ و    
ُْبُضزيًُنِ وايإ ثًؿاْسا نُويَُّٓ ُْبًَتد. ؾايُِْ وَبريًَٖٓاُْوَيُ، َـريّ ْـاوبطاو   

ضِووبـُضِووّ   1751ز، بؤيـُ يـُ غـاَيِ    بُؾساضّ يُضِاثُضِيُٓنُّ غُيًِ ثاؾاّ بابإ نـط 
 (2)ؾاآلويَهِ غُضنىتهُضاُْ بؤوَ و يُُٓجناَسا نىشضا.

يُُْٖسَّ يُ زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا، ضُْس ساَيُتًَهُإ بُضضاو زَنُوَّ نُتًايسا 
شَاضَيُنٌ نُّ يُدُْطاوَضاِْ نىضز تىاًْىياُْ غُض بهُوٕ بُغُض ًَٖعيَهِ ًْعاَِ طـُوضَ.  
ياخىز ًَٖعيَهِ بطىونِ نىضز غُضنُوتٔ بُزَغت زيََِٓ يُبُضاَبُض يُؾـهطيَو نـُ يـُضِووّ    
شَاضَ و ضُى ونُضَغتُوَ ضُْسئ داض بُقُز ُٓو ًَٖعَ نىضزيًُ زَبٌَ. بؤ منىوُْ ًََصووْىوؽ 
ياغني عىَُضّ يُضُْس زاْطاويَهًسا ضِووزاوّ َريّ ًَٓعيسّ تَُُض )يإ/ْـَُط(ّ نـىضِّ مسـؤ    

يَتُوَ، نُ خؤّ و ثًَٓر يـإ سـُوت نـُؽ يـُ غـىاضَناِْ َُٖيُـُتًإ بطزؤتـُ غـُض         زَطًَطِ
ًَٖطؾـٌ نطزبـىوَ غـُض     1786ًَٖعَناِْ وايٌ َىوغٌَ عُبسويباقِ دُيًًِ ناتٌَ يُ غـاَيِ  

ؾًَدإ، يُُٓجناَسا وا  و شَاضَيُى يُ نُؽ و ناضّ وغُضباظاٌْ نـىشضإ و ٓـُواٌْ تـطيـ    
بـُ ًَٖعَنـاٌْ نـُ     َريّ بابـاًْـ،  (4)ثاؾاّ نىضِّ خايًس ثاؾآٍُمحُز  (3)تاغإ ُٖآلتٔ.

                                                           

، ؾايُِْ باغُ يُنؤتايٌ ُّٓ ؾُضَِزا باباُْنإ ؾهػتًإ خىاضز، ُٓطُضضِ يُ 46-45ت ضيذ بػساز، ص (1)
 ٓا.غُضَتاٍ ؾُضَِنُزا غُضنُوتًٓإ بُزَغتًَٗ

 .117، صدٚذ١ ايٛصسا٤ (2)

 .197-196ستُذ اَني ايعُشٟ، ّ. غ، ق. ُٖضوَٖا بطِواُْ: 156، صصبذ٠ اآل اس، 330، صغا١ٜ املشاّبطِواُْ:  (3)

ستُذ اَني صنٞ، َؼاٖرل ايهشد ٚ  ْاوبطاو نىضِّ خايًس ثاؾاّ يُنَُُ، يُباضَّ شيآْاٍَُ، بطِواُْ: (4)
 .95نشدطتإ، ق
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ْعيهُّ زوو ُٖظاض دُْطاوَض زَبىوٕ، بُضَْطاضّ يُؾهطيَهِ ًَٓطاْـٌ بـؤوَ نـُشَاضَّ    
بُ ؾُضَاِْ نُضيِ خـاِْ ظَْـس    1778( ُٖظاض دُْطاوَض بىو، ُّٓ يُؾهطَ يُغاَيِ 12)

َُٖيىيَػـتُنَُإ بـؤ ويَٓـا زَنـات      غٓىوضٍ باباًْإ بُظاْسبىو. نُضنىنًِ بُّ ؾًَىَيُ
وزَْىوغًَت: دناتًَو ُٓمحُز ثاؾا بًين وآلتُنُ ضـِ بُغـُضٖات، ثًـاوَتِ و غـريَت     
ططتِ و بُخؤّ و ُٓواٍُْ يُطَُيًسا بىوٕ ًَٖطؾِ نـطزَ غـُض يُؾـهطّ ًَٓـطإ و تـىاٌْ      

 (1)ثاؾُنؿٍُ ثٌَ بهات و زيًُنإ و َاٍَ و غاَإ و طىْسَناًْإ بطًَطِيَتُوَد.
ُٖض يُّ نتًَب و زاْطاواُْ تًَبًِٓ ُٓوَف زَنـُئ نـُ ًَٖـعَ نىضزيًـُنإ يـُضِووٍ      
غُضباظيًُوَ بؤ زَوَيُتِ عىمساٌْ ظؤض ططْط بىوٕ، ُْخامسُ بؤ ُٖضزوو ًٓايُتِ بُغـساو  
َىغٌَ و بُتايبُتًـ بؤ ًٓايُتِ يُنًَُإ. ُٓوَتا َريوغُضزاضاِْ ُٖويًَطو َُْـسَ  و  

و بازيٓإ و بابإ بًَُٖعَناًْاُْوَ بُؾساضيإ يـُ غـىثاّ ًٓايـُتِ    نؤيُو ُٖضيط و ظَٖاو 
بُغسا زَنطز، ناتًَو زاوايإ يًَسَنطا. بُثًَِ خَُآلْسُْناِْ غًًَُإ ؾايل بـُط َـريّ   
بابإ دزَ ُٖظاضٍ نؤزَنطزَوَ وُٓواٌْ تطيـ يُ ًَْـىا زوو ٖـُظاض يـإ ٖـُظاض و ثًَـٓر      

ناِْ بُغسا يُناتِ ُٓضنُ غُضباظيًُناْسا، ثؿـتًإ  بَُُف زَنطَّ بًًَنَي وايًُ (2)غُزد.
بُ نىضز زَبُغت بؤ نؤنطزُْوَ و ٓاَازَنطزِْ بُؾِ ُٖضَ ططْطِ يُؾهطّ ُٓيايُتُنُ. 
بؤيُ نىضزَنإ ناضاَُيٌ و يًَٗاتىويٌ غُضباظيٌ خؤيإ يُ ضُْسئ ؾىيَٓسا غَُيُاْسووَ. 

يـُناتٌ يُؾهطنًَؿـًًُناِْ    (1728-1721بؤ منىوُْ خاُْ قُممُز بُطٌ َريّ بابإ )
ًٓايُتِ بُغسا بؤ غُض ًَٓطإ يُ زَيُّ غًًََُِ غُزَّ ُٖشزََسا ضؤَيًَهِ ططْطِ طًَطِا،  
بُٖؤٍ َُُٓؾُوَ ضِيَعٍ يًَٓطا. غًًَُإ ؾايل بـُط زََيًَـت، ْـاوبطاو بـُثًَِ ؾـُضَاًَْهِ      

هُ دٓـُو  غىَيتاِْ َريْؿًِٓ ٓـُضزَالٕ و ثايـُّ )َـريّ َـريإ(ّ بُزَغـتًَٗٓا، ضـىْ      
خعَُتاُّْ نُ يُ خؤّ و خًًََـُ ظؤضَنـاِْ ضـاوَضِوإ زَنـطا، زيـاضبىوٕ وخعَُتـُناِْ       

قؤض بـُطِ َـريّ غـؤضاًْـ     (3)ثًَؿىوّ بؤ َُٖإ بُضشَوَْسّ طُواٌٖ ُٓوَيإ زَزاد.
َُٖإ ثًُ و ثايُّ وَضططت يُ بُضاَبُض ُٓو ضؤَيُ قاضََاْاْـٍُ نـُطًَطِاّ، ناتًَـو يـُ     

                                                           

 .159-157، صدٚذ١ ايٛصسا٤ (1)

 .83ت ضيذ املُايًو، ص (2)

 .102سطوب  اإليطاًْني...، ص (3)
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ضـىْهُ يـُو ًَٖطؾـُ     (1)َىغـٌَ يُاليـُٕ ْازضؾـاوَ ٓابًَىوقـُزضا.     زا ؾاض1743ٍغاَيِ 
ؾًساناضيًُزا بُؾساض بىو نُ يُ َىغًَُوَ زَضثـُضِّ بـؤ بُضْطاضبىوْـُوٍَ يُؾـهطَنُّ     
ْازضؾا، ثًَـ ُٓوَّ طَُاضؤ غطيَتُ غُض ُّٓ ؾاضَ. بُضِاغتِ نطزاضَنـُ غُضنُؾـًًُنِ   

غُز نُغِ، بـُضَْطاضّ غـىثايُى بـؤوَ     ثاَيُواْاُْ بىو، ضىْهُ ًَٖعيَهِ غىاضَّ ضُْس
ُٖضوَٖا ًَٖعَناِْ باباًْـ يُضىاضضًَىَّ ُٖوَيُناِْ ًٓايُتِ  (2)نُضُْسئ ُٖظاض زَبىو.

ضؤَيًَهِ يُنالنـُضَوَيإ   (3)بُغسا بؤ زاَطناْسِْ بعووتُٓوَ ياخًًُنُّ عُدُّ قُممُز،
ِ َُتطغـًساضّ وَضطـطت   ضَُِْٖـسيَه  1780ُٖبىو. زَبًٓني ناتًَو بعووتُٓوَنُ يُغاَيِ 

وَُٖىو ُٖوَيُ بُضايًـُنإ بـؤ نجهطزْـِ بـُ ؾرِيؤضـىوٕ، زَغـُآلتساضاِْ بُغـسا ٖـًت         
ٓىًََسيَهًإ بُ ًَٖعَ سهىًًَُنإ َُْا بؤيُ ُٓو بُضثطغٍُ نُ ُّٓ ُٓضنُّ يـُ ُٓغـتؤ   

، دبـَُيهى  (4)ططتبىو، غىيَٓسّ خىاضز نُدضًرت بُ غُضباظاِْ ضؤّ ؾُضِيإ يُطٍَُ ُْناتد
نىضز يإ عُضَبٌ ضِيَعزاضد، ُٓوَ بىو َـريّ بابـإ بـُخؤّ و ًَٖعَناًًْـُوَ ٖـات و       بُ

ثؿتِ بـُ ًَٖـع بـىود     ]واتُ وايٌ بُغسا[دبُٖاتِٓ ًٓػالّ ؾاز وزـؤف بىو، وَظيطيـ 
بُثًٌَ زَضبطِيين عىمسإ نىضِّ غُُْز، نُ ُّٓ دُْطاوَضَ باباًًْاُْ بُنُغاٌْ دخـاوَٕ  

ِ واتـُ زٍَ  [زَيِ ظضيَـساض   د وَغــ زَنـات. ٖـُضوَٖا بُضـُْس زيَـطَِ ؾـًعطيَهًـ       ]قـاي
غتايؿًإ زَنات و يُّ زيَطِاُْزا بُ ؾؤضَِ غـىاضّ ضـاوُْتطؽ و ُْضَِؾـًَطّ َُيـسإ يـُ      

 (5)قَُيًَُإ زَزات.

                                                           

 .152ستُذ اَني ايعُشٟ، ّ. غ، ق (1)

 .516. عـاّ ايذٜٔ عثُإ ايعُشٟ، ّ. غ، ق275ٜاطني ايعُشٟ، ١َٝٓ االدبا٤، ق (2)

يُ بُغسا الّ  ُّٓ نُغُ يُضَضَُيُنًَهِ ؾاضغِ ْعّ بىو، بُآلّ بُضُْسئ ؾًَىاظّ ؾطت و ؾًَآلوّ (3)
ناضبُزَغتإ ثًُ و ثايُّ بُضظّ وَضططتبىو زواتطيًٓإ ثايُّ نُؽىزايٌ بىو يُ غُضزََِ عُبسوَيآل ثاؾاّ 

(، زواّ َطزِْ ُّٓ وايًًُ ُٖوَيِ زَزا ثايُّ وياليُت بططيَتُ زَغت، نُ 1778-1776وا  بُغسا )
غُض بًُٓايُتِ بُغسا بُضثانطز. بؤ وضزَناضٍ  يَُُؾسا غُضُْنُوت، بعووتُٓوَيُنِ ياخًبىوِْ يُ ْاوضُناِْ

 َٚابعذٖا. 120عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق ظياتط بطُضِيَىَ بؤ:

 .132عبذايشمحٔ ايظٜٛذٟ، تأسٜخ ذٛادث...، ق (4)

 .127-125، صَطايع ايظعٛدبؤ زَقٌ ؾًعطَنُ بطِواُْ:  (5)
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بُآلّ ثًَىيػتُ ُٓوَف بًًَنَي نُ ًَٖعَ نىضزيًُنإ يُ ُْٖسٍَ ؾُضِزا ثؿـيت زَوَيـُتِ   
وَوَ بُتايبُت ٓاَاشَ بُ ؾُضِّ )ًٓٓذـُزإ( زَنـطٍَ نـُ يـُ     عىمساًْإ بُضزاوَ. يُّ ضِو

يُ ًَْىإ ًَٖعَناِْ ًٓايُتِ بُغسا و غىثاّ ُٓؾػاِْ يـُ ْعيـو ُٓغـؿُٖإ     1726غاَيِ 
ضوويسا. يُّ ؾُضَِزا ًَٖـعَ نىضزيًـُنإ بـُٖؤّ ثاؾُنؿـُنطزًْإ اليـٌُْ عىمساًًْـإ       

 (1)تىوؾٌ ؾهػتدىاضزٕ نطز.
ًََصوويًُ عًَطاقًًـُنإ، ٓاَـازَطِ ًَٖعَنـاِْ نىضزيـإ يـُ      غُضَضِاّ ُٓوَف زاْطاوَ 

ضُْسئ ؾُضِطُزا بؤ بُضشَوَْسيٌ زَوَيُتِ عىمساِْ غـُملاْسووَ، وَى بُؾـساضبىوًْإ يـُو    
و ٖاوناضيهطزًْإ يُ يُؾهطنًَؿًًُناِْ زَغـُآلتساضاِْ   (2)ؾُضِاُّْ يُطٍَُ ًَٓطإ قُوَاوٕ

نؤْرتِؤَيهطزِْ ٓـُو ٖـؤظ و عُؾـريَتاُّْ يـُزشّ     عىمساِْ بؤ غُضنىتهطزِْ ياخًبىوإ و 
زَوَيُت ضازَثُضِئ. ُٖضوَٖا بُؾساضبىوًْإ يـُو ًَُالًًَْاْـٍُ يُغـُض زَغـُآلت ثُيـسا      

يـُ   (3)زَبىو، ض يُ يُى ُٓيايُتسا، ياخىز يُ ًَْىإ بُضثطغاِْ ضُْس ُٓيايُتًَهِ عىمساًْسا.
بؤتُ ضُنىؾًَهِ قـىضؽ بـُ زَغـتِ     ضُْسئ باضٍ تطيؿسا، زَبًِٓ ًَٖعّ غُضباظيٌ نىضز

بُضثطغاِْ عىمساًًُْوَ، بؤ يًَساِْ نىضز خؤّ و غـُضنىتهطزِْ بعووتٓـُوَناٌْ، يـإ بـؤ     
ــُوإ.   ــابِ ٓ ــُض سًػ ــازّ يُغ ــتهُوتِ َ ــتًَٗٓاِْ زَغ ــُ   (4)بُزَغ ــُّ زاْطاواْ ــُض ٓ ٖ

ِْ ًَْىإ ضِووزاوطُيًهٌ تط يُخؤ زَططٕ نُ تًاياْسا ًَٖعّ غُضباظّ يُ ًَُالٌَْ ًَْىخؤيًُنا
 (5)َريْؿًُٓنإ و ٖؤظ و عُؾريَتُناِْ نىضز، بُناضًَٖٓطاوَ.

                                                           

غُباضَت بُ ، 22شنٛنًٞ، ّ. غ، ق. سطٍٛ ايه283عبذايشمحٔ ايظٜٛذٟ، ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق (1)
 .300-296طعذٟ عثُإ، نشدطتإ ادتٓٛب١ٝ...، ق وضزَناضيًُناِْ ضووزاوَنُ بطِواُْ:

. ٜاطني 74-73. طًُٝإ فا٥ل، تاسٜخ بػذاد، ق22سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، قبؤ منىوُْ بطِواُْ:  (2)
 .185ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق

. عثُإ بٔ طٓذ 137، 130. عبذايشمحٔ طٜٛذ٣، تاسٜخ ذٛادث، ق215ْع٢ُ صادٙ، ّ. غ، قبطِواُْ:  (3)
 .100، 92. ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب اال ش، ق273، 176ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق 

، 206، 191، 185. ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ،ق 296،  204ْع٢ُ صادٙ، ّ. غ، قبطِواُْ:  (4)
 .131صبذ٠ اال اس، قُٖضوَٖا:  

، 22، غشا٥ب األ ش، ق187. ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق229هشنٛنًٞ، ّ. غ، قسطٍٛ اي بطِواُْ: (5)
35 ،37 ،60. 
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يُنؤتايًسا طُضَنُ بًًَنَي، ُٓوًَٖعَ غُضباظيًُ نىضزيًاُْ نُ يُو نطزاُْزا ٓاَازَطِ و 
بُؾساضبىوًْإ ُٖبىو، تُْٗا بطييت ُْبىوٕ يُ ًَٖعَناِْ َريْؿًُٓ نىضزيًـُنإ، بـَُيهى   

ــسا ًَٖعَنــاٌْ ٖــؤظ و ع ُؾــريَتُ نىضزيًــُناًْـ ٖــُبىوٕ نــُ ٓــُواًْـ بــُثًَِ  يُويَ
ُٖضوَٖا ٓاَـاشَ بـُ بـىوِْ ؾـُضظاْاِْ      (1)تىاْاناًْإ بُؾساضيإ يُ ضووزاوَنإ زَنطز.

نىضزّ نطيَططتُ يُ ْاو ًَٖعَناِْ ًٓايُتِ بُغـسا زَنـطَّ، بُتايبـُتٌ يـُو ًَٖـعَّ بـُ       
ُ    (2))الوَْس( ْاغـطابىو.  خؿـًـ ٖـُبىوٕ. ضـىْهُ    ٖـُضوَٖا دـُْطاوَضاِْ نـىضزّ خؤب

ثاَيُٓضّ ٓايًِٓ و نؤؾـ بؤ بُزَغتًَٗٓاِْ ثازاؾتِ دًٗاز ٖاِْ ُْٖسٍَ خـَُيهًإ زَزا  
بؤ بُؾساضبىوٕ يُنطزَ غُضباظيًُ عىمساًًُْناْسا، بُتايبُت يـُ زشّ اليـُٕ و نؤََُيـُ    

( يـُ  1807-1802ْاَىغًَُاُْنإ. بؤ منىوُْ ُٓوزََُّ عُ  ثاؾـاّ وايـٌ بُغـسا )   
يُؾهطّ نطزَ غُض نىضزاِْ ًَٓعيسّ يُ ؾٓطاض ديـُ نـىضزإ خـَُيهاًَْهٌ     1802غاَيِ 

خؤبُخؿِ ظاًٖس و زيٓساضّ يُطَُيسا بىو... نىضزَنإ، ُْخامسُ خؤبُخؿُنإ طًاًْإ بؤ 
يـُ بـىاضٍ    (3)خىزا بُخؿًبىود وَى ضؤٕ عىمسإ نىضِّ غُُْز طىظاضؾتِ يًَىَ زَنـات. 

انطَّ يُ ْاوضـُّ بازيٓـإ ْاوبـاْطِ زَضنـطز، نـُ      دًٗاز، ؾًَدًَهِ ظاًٖسّ خَُيهِ ٓ
ُٓويـ ثري ضَدُبِ نىضِّ سُغُِْ ظيَباضّ نىضزّ بىو. ٓـُوَبىو ناتًَـو وآلتـِ ًَػـط     

( ثًـاوّ  20ضِووبُضِووّ زاطرينطزِْ ؾُضَِْػـًًُنإ بـؤوَ، ؾـًَدِ ْـاوبطاو بـُخؤّ و )     

                                                           

 .57، 51. ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش، ق247سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بؤ منىوُْ بطِواُْ: (1)

تىوَ، نُ (ّ ًٓتاَيٌ ٖاLavantinoثُضاويَع. الوَْس: يُواشَّ )23غًًُإ ؾآل، ت ضيذ املُايًو، ص (2)
ظًًٓػًًُنإ بُو زَضياواُْ ضؤشُٖآلتًاُْيإ طىتىوَ نُ يُ نُؾتًًُناًْإ بُضناضيإ ًَٖٓاوٕ و 
عىمساًًُْناًْـ بؤ زَضياواُْ بُضايًُناٌْ خؤيإ بُناضيإ ًَٖٓاوَ. ناتًَهًـ ُٓو زَضياواْاُْ يُ خعَُت 

عَُتُناِْ خؤيإ بُضاَبُض بُ ثاضَ َُضَخُؽ نطإ، ثُْايإ بطزَبُض ُٖضيَُُ دًادًاناِْ زَوَيُت و خ
خػتُضِوو ًٓرت بىوُْ غُضباظّ نطيَططتُ. يُ عًَطاقًـ ْاويإ بُ نىضزَوَ ططيَسضابىو ضىْهُ بُظؤضّ يُ نىضز 

، 1طاسم ْافع اذتُذاْٞ: َالَح طٝاط١ٝ ٚ ذلاس١ٜ يف تأسٜخ ايعشام اذتذٜث ٚ املعاؿش، طثًَهسَٖاتٔ. ز. 
 .112-110، ق1989برلٚت 

 .247، صايع ايظعٛدَط (3)
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بـؤ ؾـُضِ يـُ زشّ     نىضزَوَ بؤ ُٓو وآلتُ غُؾُضّ نطز و ضىوَ ضيعّ غىثاّ عىمساًًُْوَ
 (1)ؾُضَْػًًُ زاطريناضَنإ.

 
 سَييةم: بزووتهةوةو زاثةِزيهة كوزدييةكاى:

يُ غؤْطُّ ُٓو ؾانتُضَ خىزيًُّ نُ يُ بُضظ ضاططتِٓ ًَٖع و ٓاَازَطِ بُضزَواّ بؤ 
و ُٓو باضوزؤخُ بابُتًًُّ نُ يـُو   (2)قىضباًْسإ يُ نؤََُيطُّ نىضزيسا، خؤٍ زَْىيَينَ،

ًًٍُ يُغُضزٌََ عىمساًْسا يُ نىضزغتإ باوبىو، بُضدُغتُ زَبٌَ، ظؤضداض ضَِوؾُ غًاغ
    ُ تساضيَيت عىمسـاِْ  آلنىضز ثُْايإ بطزؤتُ بُض ضُى و ٓـاططّ ضِاثـُضِيًٓإ يـُ زشّ زَغـ

بُالّ ًََصووْىوغُ عًَطاقًًـُنإ ويَُٓيـُنِ ضاغـتُقًُٓيإ يـُباضَّ      (3)َُٖيطريغاْسووَ.
يٓــُ نىضزياْــُ ُْنًَؿــاوَ. ضــىْهُ زيــسيَهِ بًَاليــُٕ ظؤضبــُّ ٓــُو بعووتٓــُوَو ضِاثُضِ

وزازثُضوَضاُْيإ يَُُٖبُض ضووزاوَناْسا ُْبىوَ، يُبُضُٓوَّ ظؤضبُيإ طىظاضؾـتًإ يـُ   
بريوبؤضىوِْ زَغُآلتساضيَتِ عىمساِْ زَنطز، وَى يُ غُضَتاّ ُّٓ تىيَصيُٓوَيُزا طىمتإ،  

وَغـؿِ ٓـُو بعووتُٓواْـُيإ زَنـطز، وَى     بؤيُ زَبًٓني بُ ضُْسئ ْاو و ْاتؤضَّ خطاخ 
و )طىيَطِايَُيٓـُبىوٕ بـؤ    (5)يـإ ديـاخًبىوٕ و ؾـُضَإ ؾـهاْسٕد     (4)دؾُضَإ ؾهاْسٕد

و دزَضضىوٕ بُضاَبُض بُ زَغُآلتد يإ ُٓجناَساِْ دنطزَوَطُيًَو يـُ   (6)ؾُضَاُْنإ(
ــاِْد. ــُتِ عىمس ــُض  (7)زشّ زَوَي ــاُْ ثُْازَبُُْب ــُو ًََصووْىوغ ــسٍَ ي ــتين  ُْٖ زاضِؾ

زَغتُواشَّ ُٓزَبِ وبُناضًَٖٓاٌْ ؾًَىاظطُ  ضَِواْبًَصّ بـؤ وَغـؿهطزٌْ ُْٖـسٍَ يـُو     
                                                           

، بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضَّ ُّٓ ؾًَدُ، بطُضِيَىَ بؤ: عُاز 58، صغشا٥ب األ شياغني ايعُطٍ،  (1)
 .329-319...، صدساطات ٚ ا٥ك١ٝعبسايػالّ، 

، 1باطًٝٞ ْٝهٝتني، ايهشد/ دساط١ طٛطٝٛيٛج١ٝ ٚ تاسخي١ٝ، ت: د. ْٛس٣ طايبا٢ْ، ط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: (2)
 .121-117، ق2008برلٜض، َطبع١ خا٢ْ، دٖٛى داس ط

  .248 -245طعذٟ عثُإ، نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ...،  غُباضَت بُٖؤناض وغًُاناٌْ ُّٓ ضِاثُضِيٓاُْ بطِواُْ: (3)

 .121صبذ٠ اآل اس، ق ُٖضوَٖا بطِواُْ:. 189، 185ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق (4)

 .116ٛنًٞ، ّ. غ، ق. سطٍٛ ايهشن328ْع٢ُ صادٙ، ّ. غ، ق (5)

 .242، 116سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (6)

 .135، 93ّ. ٕ، ق (7)
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بعاظُ نىضزيًاُْ. وَى غًًَُإ ؾايل بُط نُ غـُباضَت بـُ ضِاثُضِيُٓنـُّ عُبـسويطَِمحإ     
ثاؾاّ بابإ، ْىوغًىيُتِ زََيًَت: دٓاآلّ ياخًبىوِْ بُضاَبُض بُ سهىَُتِ ْاوَْس يـُ  

. عىمسإ نىضِّ غُُْزيـ نُ بُؾًَىاظَ ثطِيُغُضوايُنٍُ بُْاوباْطـُ،  (1)َُيهطزدبػسا، ٖ
زَضبطِيين وَنى دياخًبىوٕ و ظؤضزاضّد و دْاثـانِ و وَالْـاٌْ ٓـاينيد بـُناضزيَينَ بـؤ      
وَغؿهطزٌْ ُْٖسٍَ يُّ بعووتُٓواُْ. ْاوبطاو يُباضَّ ضِاثُضِيِٓ َرييَهِ باباُْوَ زََيًَـت:  

ُٖآليػــاْس، ٓــُوٍَ تــاآلٌْ نــطز تــاآلٌْ نــطز، زَغــيت بُٖــَُىو  دٓــاططّ طُْــسََيِ 
بُآلّ يُنًَو يُ ًََصووْىوغُنإ، ؾطَاِْ دؾؤضِؾِ  (2)ٖؤناضيَهٌ خطاثُناضيًُوَ ططتد.

نطزدّ بُنابطزووَ نُ يُ ضاوطِ )ؾؤضِف(َوَيُ، بؤ وَغـؿهطزِْ نطزَوَنـاِْ غـًًَُإ    
ض سًػـابِ ُٖضيَُـُناِْ زَوضوبـُض و    ثاؾاّ بُبٍُ َريّ بابإ و ؾطاواخنىاظيُناِْ يُغُ

يـُ ضاغتًؿـسا نطزَوَنـاِْ ٓـُّ َـريَ       (3)ضِاوَغتإ يُ زشّ زَغُآلتساضيَتِ عىمساِْد.
زَخطيَتُ ضىاضضًَىَّ ظاضاوَّ )ؾؤضِف( بُ َُٖىو واتايُنِ ُّٓ ظاضاوَيُ. ضىْهُ ٖـُوَيِ  

اغــُّ زاوَو تًَهؤؾــاوَ بــؤ زاَُظضاْــسِْ قُواضَيــُنِ ٖــُضيَُِ غــُضبُخؤ يُغــُض بٓ 
 (4)َريْؿًُٓنُيسا.

شَاضَيُى يُ ًََصووْىوغُ عرياقًًُنإ ناآلّ زَغتسضيَصيهُضّ تاواْباضيإ نطزووَ بُ 
باآلّ َـريَ ؾؤِضؾـطًَِطَ نىضزَناْـساو وا  و بُثطغـاِْ عىمساًًْـإ وَنـى ؾطيـازِضَؽ        

ىيُتِ  ويَٓانطزووَ. بؤ منىوُْ ُْظَِ ظازَ يُباضَّ بعووتُٓوَنُّ بُنط بُطِ بابإ، ْىوغً
غٓذُقِ بُبُّ  بُنط ْاو نُغـُض بـُ    ]ظ1714ى/1126[زََيًَت: ديُّ غاَيُ ًَْىبطاوَزا 

ْاوضُّ ؾاضَظووضَ يُضَِّ زَضضىو و ياخًبىوِْ يُ زشّ وايـٌ ْاوضـُّ ْـاوبطاو دـاضِزا و     
شَاضَيُى يُ خعّ و ثًاوَناِْ نىؾت و يًَطَ و يُوٍَ ثُالَاضّ زَبطز و ضيَططّ زَنـطز و  

 (5)زَنطزَ غُض بًَتاواْإ و بؤ تَُبًَهطزِْ، وَظيط ضِووّ يُّ ْاوَ نطز...د. زَغتسضيَصيٌ
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ّ بُ زَضبطِيًَٓهـٌ ثـطِ   آلعُبسويطَِمحإ غىَيسيـ بُ ْاوَضِؤنًَهِ ٖاوؾًَىَ بُ (1)نطز...د.
يُغُضوا ُٖواَيُناِْ ُّٓ بعووتُٓوَيَُإ بؤ زَطًَطِيَتُوَو زََيًَت: دبُنط بُط ياخًبىو... 

ُّْ طـطت، ْـُ طىيَطِايـَُيِ وايًًـُناِْ     آلُّٓ زَوضوبُض و ُٓو قؤ ناتٌَ غُضثًَطِ ْىاْس و
ؾاضَظووضٍ نطز و ُْ بُزواٍ طىوتٍُ دَُاوَض نُوت. ضُْسإ ثًاوّ نىؾـت و ٓـُتهِ   

ْربز و يُشيَط مسِ ُٓغجُناًْسا طًاِْ َٓـساآلِْ تًَهؿـهاْس و   آلنطز و شٕ و َٓساَيٌ بُتا
ىْسإ ْؤؾٌ بؤيُ وَظيطٍ بـُتىاْا ويػـيت   ٓاوزيَطٍ نطز ناتٌَ داٌَ َُْاٌْ بُخَُيهٌ ط

 (2)ُّٓ خَُُ يُغُض َىغًَُاْإ َُٖيططٍَد.
ُٖضضِ ثُيىَغتًؿُ بُ ٖؤناضَناِْ بعووتُٓوَو ضِاثُضِيُٓ نىضزيًُناُْوَ، ُٓطُضضـِ  
ٌَ ْـازَٕ، بـُآلّ يًَُاْـُّ ٓـُو         ًََصووْىوغاِْ عًَطاقِ ظاًْـاضٍ ِضووٕ وٓاؾـهطاَإ ثـ

تىاْني يُغُض ٖؤناضَنـاِْ ضِووبُضِووبىوْـُوَّ ًَْـىإ نـىضز و     باغاُّْ زَياْطًَطُِْوَ، زَ
زَغــُآلتساضيَتِ عىمســاِْ ضِابىَغــتني. زيــاضَ ُٖغــتاٌْ َرياْــِ نــىضز بــُؾطاواْهطزٌْ 

تًإ يُ ثًَؿُوَّ ُٓو ٖؤناضاُْوَ بـىوَ. ٓـُوَتا يـُباضَّ ضِاثـُضِيِٓ     آلضىاضضًَىٍَ زَغُ
ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ؾـاضَظووض و ططتًـإ و   غًًَُإ بُبُوَ، ُْظَِ ظازَ زََيًَت، ُٓوإ د

نُ زيَتُ  (3)ياخًبىوًْإ ثُ  ٖاويؿت، تُْاُْت ًَٖٓسَّ َُْابىو نُضنىى زاطريبهُٕد.
غُض باغِ بعووتُٓوَنُّ بُنط بُطِ باباًْـ، ُّٓ ًََصووْىوغـُ زَْىوغـًَت نـُْاوبطاو    

غـتاِْ عُبـسويطَِمحإ   غُباضَت بُ ٖؤناضَناِْ وَ (4)ديًَطَو يُوَّ َُٖيُُتِ زَبطز...د.
ثاؾاّ َريّ باباًْـ يُ زشّ ًٓايُتِ بُغسا، عىمسإ نىضِّ غُُْز باغٌ ٓـُوَ زَنـات   
 (5)نَُريّ ْاوبطاو زَغتِ تاواِْ زضيَصنطز و غىثاّ بُضِيَدػت بؤ زاطرينطزْـِ ٖـُويًَط.  
بـؤ  بطَِّ داضيـ، ُٓو ؾطاواخنىاظيًاُْ يُ ضىاضضًَىَّ ُٖوٍَ و تًَهؤؾاِْ َريَنـاِْ نـىضز   

دًابىوُْوَ يُ زَوَيُتِ عىمساِْ، ٓـُشَاض زَنـطإ، ِضَْطـُ ُْٖـسٍ دـاض َُٓـُف بـُ        
ثؿتًىاِْ ًَٖعيَهِ زَضَنِ ُْخامسُ ًَٓطإ بىوبًَت. باؾرتئ منىوُْ بـؤ َُٓـُ ضِاثـُضِيِٓ    
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غُيًِ ثاؾاّ باباُْ يُ ْاوَضِاغتِ غـُزَّ ُٖشزََـسا. ضـىْهُ نـُضنىنًِ يـُ بـاضٍَ       
زَقُّ ْىوغًىَو زََيًَت: دخؤّ يُ ًَٓطاًًُْنإ زَبطزَ ثًَـ و  ناضَناِْ ُّٓ َريَوَ، ُّٓ

بُضِيَههُوتٓٓاَُ ثُيىَْسٍ يُطَُيًاْسا زَبُغت... يُّ زوايًُؾسا يُطـٍَُ َىتُغـُضِيؿِ   
ــسّ    ــُوَ و غــُضبُخؤيٌ دــاضِزا، ًٓ نىيَػــٓذُم عىمســإ ثاؾــا ضيَههــُوت و دًابىوْ

  ُ الَاضيإ زَبـطز و زَغـىوضِاُْوَ و   ُٖضزوونًإ بُ نُيؿِ خؤيإ يُ ْاوضُ نىضزيُنـُ ثـ
يُباضَّ ُٓو ضاثُضِيُٓ بُضؾطاواُْؾُوَ نُ َريّ  (1)وضزَ وضزَ زَغتًإ بُغُضزا زَططتد.

بابإ عىمسإ ثاؾاّ نىضِّ َُمحىوز ثاؾا تًايسا بُؾساض بىو يُطٍَُ َىتُغُضِيؿِ بُغـطَ  
، ٓـُوَ بـؤ   1788َػتُؾا ٓاغاّ نىضزٍ و شَاضَيُى يُ غـُضنطزَناٌْ تـط يـُ غـاَيِ     

ــطام و   ياضَُتًــساِْ دَىتُغــُضِيـ بــىو يــُوٍَ نُويػــيت، ٓــُويـ زاطرينطزْــِ عًَ
نـُ   (2)ََُيبُْسَنُّ واتُ ؾاضّ بُغسا بىود بـُثٌَ زَضبـطِيين عىمسـإ نـىضِّ غـُُْز.     

 تٌ َريْؿًًَٓهٌ نىضزٍ.آلَُُٓف ثطِؤشَيُنِ طُوضَتط بىو يُ ؾطاواْهطزِْ باظُّْ زَغُ
وٍَ تطيـ يُ ٓاضازا بىوٕ نُ بُٖؤّ ضِابىوِْ َرييَهِ نىضز ُٖضوَٖا ضُْسئ بعووتُٓ

ــُآلت، ــُ زشّ زَغ ــاِْ و    (3)ي ــاِْ عىمس ــُناِْ بُضثطغ ــُوَّ ؾُضَاْ ــاخىز ضَِتهطزْ ي
َُضدُناًْإ بُضثا زَبىوٕ. وَى َري َُمحىوز ثاؾاّ بابإ نُ بُ طىتُّ عىمسإ نـىضِّ  

تًَـو ٓـُوَّ  َ زاوانـطزد    غُُْز دضِاظٍ ُْبىو يُبُغسا ضـاوّ بـُ وَظيـط بهـُويَت، نا    
، يإ ديُدًَبُدًَهطزِْ ؾُضَاُْنإ نَُتُضخَُِ زَنطز و غـاضزّ   (4).1781يُغاَيٌ 

ُْٖسٍَ يُ ًََصووْىوغاًْـ ٓاَاشَ بُ  (5)و بًَعاضّ زَْىاْسد بُثًٌَ طىظاضؾيت نُضنىنًِ.
ًَهِ ؾـاضاوَ زَنـُٕ نـُ ٖـاِْ ُْٖـسٍَ يـُ َريَناًْـإ زاوَ يـُ زشّ            بُ ضـُْس زَغـت

تساضيَتِ عىمساِْ بىَغنت، دا ُٓو زَغـتُ ؾـاضاواُْ نُغـايُتًطُيًَهِ بـُضثطؽ     زَغُآل
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ظؤض ساَيُتِ زيهُف ٖـُٕ   (2)يإ ًَٖعّ زَضَنِ نُ ُٓويـ ًَٓطاُْ. (1)بىوبٔ يُزَوَيُتسا،
نُ يًَُاُْياْسا بعووتُٓوَيُنِ زش بُ زَوَيُت يُغُض بَُٓاّ َُٖيىيَػتًَهِ تانُنُغـِ  

َُ ُٖوَيُناِْ غُضاِْ نىضزَ يُ ثًَٓاو طُيؿـنت بـُ زَغـُآلت    بُضثابىوَ، َُبُغتُإ يُ
يإ زَغـتططتٔ بـُ نىضغـِ زَغـُآلتُوَ، يُبُضاَبـُض ؾـُضَاًَْو نـُ عىمساًًْـُنإ         

ُْٖسٍَ يُبعووتُٓوَ نىضزيًُناٌْ تطيـ يُ بُٓضَِتسا بطيتِ  (3)زَضياْهطزووَ بؤ البطزًْإ.
ياغا زَضضىوٕ، ُّٓ نطزَواُْف بُظؤضّ بىوٕ يُ نطزَوَطُيًَهِ ياخًبىوٕ و ضيَططّ و يُ 

يُاليُٕ ٖؤظو عُؾريَتُ بًَُٖعَناُْوَ ُٓجناّ زَزضإ، وَنى ٖؤظّ ًًَِ بُ غـُضؤنايُتِ  
تــُميىض ثاؾــا، نــُ يُغــُضَتاناِْ زَيــُّ نؤتــايٌ غــُزَّ ُٖشزََــسا غــُضنطزايُتِ 

ؾـًَىَيُى  بعووتُٓوَيُنِ بُضؾطاواِْ زَنطز يُ زَظُضَناِْ َاضزئ، ُّٓ بعووتُٓوَيُ بُ 
 (4)تُؾٍُُْ نطزبىو، نُثًَىيػتِ بُُٖوٍَ وتىاْاٍ ظؤضبىو بؤ يُْاوبطزِْ.

يُنؤتايًؿسا زاْطاوَ ًََصوويًُ ًَْىبطاوَنإ ظاًْاضيطُيًَهُإ ثًَسَبُخؿٔ نُبـُزياضٍ  
زَخُٕ َُٖيىيَػتِ ًًًًَـ ؾانتُضيَو بـىوَ يـُ ؾانتـُضَناِْ ُٖآليػـاِْ بعووتٓـُوَ و      

خـَُيهِ ٖـُويًَط يـُ زشّ غـُضزاضّ      1801بـؤ منىوْـُ يُغـاَيِ     ضِاثُضِيُٓ نىضزيًُنإ.
ؾاضَنُيإ ضِاثُضِئ نُ يُاليُٕ وايٌ بُغسا زاَُظضابىو، بـُٖؤّ ٓـُو ظوَيـِ و ظؤضَّ يـُ     
خــَُيهِ ؾــاضَنٍُ زَنــطز. زواٍ ٓــُوٍَ ٓــُّ غــُضزاضَيإ ؾــاضبُزَضنطز، خَُيهُنــُ  

يُالّ وا . بُآلّ وا  يُ بطّ ُٓوَّ ؾاْسيَهًإ ثًَهًَٗٓا بؤ ضِووْهطزُْوَّ َُٖيىيَػتًإ 
زازثُضوَضاُْ بطِواًَْتُ نًَؿُنُيإ، ؾُضَاٌْ زووضخػتُٓوَّ ُْٓساَاِْ ؾاْسَنٍُ زا بؤ 

ُٖؾت غاٍَ بُض يُّ ضِووزاوَ، ساَيـُتًَهٌ تـطّ ٖاوؾـًَىَ يـُ ؾـاضّ َـاضزئ        (5)بُغطَ.
و ُٓوَ بىو غـُضزاضيَهٌ  ضوويسا، بُآلّ يًَطَزا خَُيهٌ ؾاضَنُ ٓاَاجنِ خؤيإ بُزَغتًَٗٓا
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 .167-164. صبذ٠ اآل اس، ق23. ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش، ق194سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (4)

 .59، غشا٥ب األ ش، ق198ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق (5)
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تط يُغُض ؾاضَنُ زاْطا. ُٖضضُْسَ ُٓوإ غُضزاضٍ ثًَؿىوٍ ؾاضَنُيإ نىؾتبىو يُطـٍَُ  
 (1)ٖاضيهاضَناٌْ بُٖؤٍ ُٓو غتَُهاضيًٍُ نُ زَياْهطز.

بُضاوخؿاْسٕ بُزاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا، غُضْر زَزَيـٔ نُزَغـُآلتساضيَتِ   
طُُْسا، ؾًَىاظّ ٓاؾتًًاٍُْ ثًازَ نطزووَ يُ َُٖبُض ٓـُو  عىمساِْ يُ ضُْس باضيَهِ زَ

بعووتُٓوَ و ضِاثُِضيٓـُ نىضزيًاْـُ. ٓـُو ؾـًَىاظاُْف بـُ ظؤضّ يُؾـًَىَّ )ٓاَؤشطـاضٍ        
يـاًْـ دتـَُانطزٕ داضيَـو و     (2)وؾُضَايؿت( يإ )ٓاَؤشطاضّ و ضيَُٓايٌ نطزٕ( بىو.

ا غًاغُت يُطـٍَُ ًَٖـع و تطغـاْسٕ    واتُ يُ ُْٖسَّ باضز (3)تطغاْسًْـ داضيَهٌ تطد بىو.
يُناْطري بىوَ. بُآلّ ؾًَىاظَ باوَنُ خؤٍ يُ ْاضزِْ َُٖيُُتِ غُضباظّ و غُضنىتهطزِْ 

بُضثطغـاِْ عىمسـاًْـ، بُتايبـُت     (4)بعووتُٓوَنإ بُ بُناضًَٖٓاِْ ًَٖـع، زَبًًٓـُوَ.  
ــُتىاْايا   ــعَ غــُضباظيًٍُ ي ــُو ًَٖ ــسَزا ٖــَُىو ٓ ــسا ُٖوَيًاْ ــُناِْ بُغ ــُ وايًً ٕ زاي

نؤيبهُُْوَو غىوز يُ طؿت ضُى و تىاْاناٌْ بُضزَغتًإ وَضبططٕ، يـُّ َُٖيُُتاْـُزا.   
بؤيُ يُظؤضبـُّ ٓـُّ َُٖيُُتاْـُزا ًَٖعَنـاِْ ُْٖـسٍَ وياليـُتِ زَوضوبـُض، بُتايبـُتٌ         

 (7)ُٖضوَٖا َري و غُضاِْ نىضزّ زَيػؤظٍ زَوَيـُت زَبًٓـطإ.   (6)و ؾاضَظووض، (5)َىغٌَ
ــسَّ َُٖيُــُت (7)زَبًٓــطإ. ــُ ٖــؤظَ  ُْٖ ــُى ي ــط و شَاضَي ــُتٌ ت ًـ، ًَٖعَنــاِْ ويآلي

عُضَبًًُناٌْ يُخؤزَططت، وَنى َُٖيُُتِ وا  غًًَُإ ثاؾاّ َـُظٕ بـؤ زاَطناْـسِْ    
                                                           

 .33ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش، ق (1)

 .175، 135سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (2)

 .296ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (3)

. عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٢ً٥، ّ. 242، 136. سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق328ّ. ٕ، ق بؤ منىوُْ بطِواُْ: (4)
 .203غ، ق

، ستُذ اَني ايعُشٟ، ّ. غ، 121. صبذ٠ اآل اس، ق185ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق بؤ منىوُْ بطِواُْ: (5)
ايٌ بُغسا ويػتِ وا  َىغٌَ غعا بسات، ضىْهُ يُيُنًَو يُو َُٖيُُتاُْزا يُغاَيِ ؾايُِْ طىتُٓ و .167ق

 .277عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، قزوانُوت. بطِواُْ:  1812

 .87، 78. ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش، ق 238-237سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (6)

. عثُإ بٔ 177. سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق 297، 204ق ْعُٞ صادٙ، ّ. غ،  بؤ منىوُْ بطِواُْ: (7)
 .156طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق
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، نـُ ٖـُضزوو وا  َىغـٌَ وٓؤضؾـُ     1791بعووتُٓوَنُّ تُميىض ثاؾاّ ًًَِ يُ غاَيِ 
ًِٓ بابإ و شَاضَيـُى  بُخؤيإ و ًَٖعَناًْاُْوَ ٖاتُٓ ثاَيِ، ُٖضوَٖا ًَٖعَناِْ َريْؿ
 (1)( ٖـُظاض ؾـُضِنُض.  30ٖؤظّ عُضَبٌ تًايسا بُؾساضبىوٕ و شَاضَّ ًَٖعَنإ طُيؿتُ )

بؤيُ عىمسإ نىضِّ غُُْز ْىوغًىيُتِ زََيًَت: وا  دبُ يُؾهطيَهِ يـُنذاض طـُوضَوَ   
ُ   (2)غُظاّ نطز و ٓابًَىوقُيسا و ًٖت ضيَطايُنِ ُٖآلتِٓ يُ ثًَؿسا ْـَُاد.   ٖـُضوَٖا يـ

َُٖيُُتًَهِ ظَبُيالسِ عىمساِْ يـُ ًَٖعَنـاِْ وياليُتـُناِْ غـًىاؽ و      1552غاَيِ 
سُيُب و بُغسا يُطٍَُ شَاضَيُى يُ َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ ثًَهٗـات، بـؤ ًَٖطؾـهطزُْ    
 (3)غُض َريْؿًِٓ ُٓضزَالٕ نُ يُ باظُّْ طىيَطِايَُيبىوٕ بؤ زَوَيـُتِ عىمسـاِْ زَضضـىو.   

ــ  ــٓني عىمساًًْ ــُف زَبً ــؤ    بَُ ــىوَ ب ــُنإ وَضططت ــعَ نىضزيً ــُ ًَٖ ــىوزيإ ي ُنإ غ
غُضنىتهطزِْ بعووتُٓوَ و ضاثُضِيُٓ نىضزيًُنإ. بـَُيهى ُْٖـسيَو يـُ ًََصووْىوغـُنإ     
ٓاَاشَ بُوَ زَزَٕ نُ وايًًُناِْ بُغسا ُٖوَيًإ زَزا تؤوّ زووبـُضَنِ و ْـانؤنِ يـُ    

بعووتُٓوَيــُّ يــُ زشّ ًَْــى يــُى َريْؿــًين نىضزيــسا بطــًَٓٔ، بــؤ يــُْاوبطزِْ ٓــُو 
زَغُآلتساضيَتِ عىمساِْ بُضثاببىو. نُضنىنًِ غتايؿـِ ٓـُّ غًاغـُتُ زَنـات نـاتٌَ      
زَْىوغٌَ  وا  دبُ ضِيَطايُنٌ تـطٍ دًـا يـُضِيَطاّ ثًَهساَُٖيطـىوٕ يُدُْطـسا بؤيـإ       
زَضًَت، ُٓويـ بُوٍَ، ْاَُ بؤ ُْٖسَّ يُ نىضِاِْ َريَناِْ نىضزغتإ زَْىوغـٌَ و بـؤ   

 (4)ؤٍ ضاياْسَنًَؿًَت، ًٖىاٍ بُخؿًين ثًُو ثايُ و ًْؿاًْإ ثًَسَزاتد.الّ خ
طًَطِاوَناِْ شَاضَيُى يـُ ًََصووْىوغـاِْ عًَطاقـِ ٓـُوَ زَغـَُيًَُٓٔ نـُ ظؤضبـُّ        
ــُو     ــٍَُ ٓ ــات يُط ــُضنىتهطاوٕ، ٖاون ــسٍ غ ــُنإ بُتىْ ــُ نىضزيً ــُوَو ضِاثُضِيٓ بعووتٓ

آلٕ و بطِؤ و ُْٖسَّ داضيـ يُخػرينطزِْ غُضنىتهاضيًاُْزا يُظؤضبُؾًإ نطزَوَطُ  تا
شٕ و َٓساٍَ ُٓجناَسضاوَ. بؤ منىوُْ ناتًَو بعووتُٓوَنُّ بـُنط بـُطِ بابـإ يـُ غـاَيِ      

يُْاوبطا، دنىؾـتاض طـُضّ بـىو يًَُْىياْـسا و غـُضباظَنإ ظؤضبـُّ شٕ و َٓـساٍَ         1714
                                                           

 .24-23ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب األ ش، ق (1)

 .203، صَطايع ايظعٛد (2)

 .204ْعُٞ صادٙ، ّ. غ، ق (3)

، 154، ّ. ؽ، صعثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، 177، ُٖضوَٖا بطِواُْ: ّ. ٕ، ص175، صدٚذ١ ايٛصسا٤ (4)
157. 



 

189 

    ٕ يـُ   (1)غـىَيسّ.  وَُضِوَاآلتًإ بُ زَغتهُوت بـطزد بـُثًَِ زَضبطِيٓـِ عُبـسويطَِمحا
ًَاُّْ يُؾهطنًَؿِ بؤ غُض ٖؤظّ )ًًَِ(ف، غىثاّ ًَٖطؾـبُض زَغـتًططت دبُغـُض    

نـُ   (2)زَغتهُوتًَهِ ظؤض نُ يُشَاضزٕ ْايُت، ثري و شٕ و َٓساَيًؿًإ بُ زيـٌ بـطزد.  
ًَٖعَناِْ عُبسوَيطمِحإ ثاؾايـ يُ ؾُضِّ نؿطّ ؾهإ، عىمسإ نـىضِّ غـُُْز زََيًَـت:    

زَبًـٓني   (3)يُْاوضىو وغـُضباظَ نىشضاوَنـاٌْ بـُضظايٌ زضوغـتهطزد.     ديُ نُيًُ غُضّ
ٍَ باضيؿسا بُضثطغـاِْ عىمسـاِْ بـُ غـُزض وؾـًَىاظّ ْاَُضزاْـُ َـريَ نـىضزَ          يُُْٖس
ــُ    ــَِ بُظَيًاْ ــتًإ ب ــُ بُضزَغ ــاتًَهًـ نُوتىوُْت ــتؤتُ زاوَ، ن ــُضِيىَناًْإ خػ ضِاث

غُيًِ ثاؾاّ بابإ و عىمسإ ثاؾاّ  نىؾتىويأْ. وَنى ُٓوَّ يُطٍَُ بُنط بُطِ بابإ و
شَاضَيُنًـ يُ َريَنإ زواّ ُٓوَّ خؤيإ بُزَغتُوَ زاوَ، َُضدِ  (4)غؤضإ نطزيإ.

غُختًإ بُغُضزا غُثًَٓطاوَ، وَنى غعاو غُضاَُّ دُْطِ ططإ و ضِازَغتهطزِْ يُنًَو 
 (5)يُ نىضَِناًْإ بؤ ُٓوٍَ ببًَتُ باضَتُ الّ زَغُآلتساضاِْ عىمساٌْ.

بُآلّ ُٓوَّ يُ زاْطاوَ ًَْىبطاوَناْسا ظيـاتط تًَبًٓـِ زَنـُئ، ٖـُآلتِٓ غـُضنطزٍَ      
نُ بُ ثُْاطُيُنِ ٓاغـىوزَ زازَْـطا بـؤ َـري و غـُضاٌْ       (6)بعووتُٓوَنُيُ بُضَو ًَٓطإ

نىضزّ بُضَُٖيػتهاضّ زَوَيُتِ عىمساِْ، بُتايبُت َرياِْ بابإ. ُٓوَتا غًًَُإ ؾـايل  
بُآلّ (7)يًِ باباًًُْنإ بؤ ًَٓطإ َُغُيُيُنِ ضِووِْ ساؾاَُٖيُٓططَد.بُط زََيًَت: دَُ
بُآلّ َُغُيُنُ تُْٗا يُ َـُيٌ و ثُيـسانطزِْ ثُْاطـُ خـؤّ َـت      (7)ساؾاَُٖيُٓططَد.

                                                           

 .137، صذذٜك١ ايضٚسا٤ (1)

يًَطَزا ثًَىيػتُ بطىتطَّ، وا  بُغسا زواّ ُٓوَ بُظَيٌ بُ ثريو شٕ و  ،195سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق (2)
 َٓساَيُناْسا ٖاتؤتُوَ و ٓاظازّ نطزووٕ.

 .277ايػعىز، ص َطايع (3)

. سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، 328، ق، ْعُٞ صادٙ، ّ. غ137عبذايشمحٔ ايظٜٛذٟ، ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق بطِواُْ: (4)
 .183، ٜاطني ايعُشٟ، غا١ٜ املشاّ، ق117ّ. غ، ق

 .176سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (5)

 .30ٚ طًُٝإ فاٜل، تاسٜخ بػذاد، ق 121. ٜاطني ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، ق137ّ. ٕ، ق بؤ منىوُْ بطِواُْ: (6)

ؾاّ بابإ دَاوَيُنٌ زضيَص و غاآلًَْهِ ظؤض غُض بُ ، غىَيسّ زََيًَت: غُيًِ ثا42تاضيذ بػساز، ص (7)
 .590، صذذٜك١ ايضٚسا٤عُدُّ بىو. 
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ُْزابىو، بَُيهى ُّٓ َرياُْ بُ ثُْابطزًْإ بؤ ًَٓطإ زَياْىيػت ثايُناِْ خؤيإ بُزَغـت  
ِ، ياًْـ بُ وَضططتٓـِ يُؾـهط   بًَُٓٓوَ. ُٓوَف يإ بُٖؤّ ًَْىبصيىاِْ بُضثطغاِْ ًَٓطاْ

بـُ طىتـُّ    (1)يُ ًَٓطإ بؤ ُٓوٍَ بًَُٖع بطُضِيَُٓوَ بؤ غـُض سـىنُِ َريْؿـًُٓناًْإ.   
َّ يـُ ًََصووْىوغـُ عرياقًـُنإ، ًَٓطاًًْـُناًْـ ٖـُوَيًإ زَزا يُِضَيطـٍُ َـريَ         ُْٖس

باضَيـُوَ،  نىضزَناُْوَ تَُاح و ٓاَاجنُناًْإ يُ زَوَيُتِ عىمساِْ بُزَغت بًَٓٔ. يُّ 
ٕ [غًًَُإ ؾايل بُط ٓاَاشَ بُوَ زَزات نـُ ًَٓطاًًْـُنإ دبـُالٍ قُممـُز ثاؾـا        ]بابـا

ــساوَو يُطَُيًــسا ضيَههــُوتىوٕ بــؤ   زاضــىوٕ... بــؤ ضانًَؿــاِْ و بــَُيًَِٓ ؾــرييًٓإ ثًَ
. بـُآلّ ٖـُضزوو ًََـصووْىوؽ عُبـسويطَِمحإ غـىَيسّ و ضَِغـىٍ       (2)زاطرينطزِْ عًَطامد

زا ظيَسَضِؤيًإ نطزووَ ناتًَو زََئًَ غُيًِ ثاؾاّ بابإ زَغتًساوَتُ ْاَُ نُضنىنًِ يُوَ
طؤضِيُٓوَ يُطٍَُ بُضثطغاِْ ًَٓطإ بؤ وَضططتِٓ ًَٖعّ ًْعاَِ تـا بُغـساّ ثـٌَ بطـطَّ و     

 (3)ضِازَغتِ ُٓواِْ بهات.
ًَهِ          يًَُْى ٓـُو ًََصووْىوغـُ عًَطاقًًاْـُزا، تـُْٗا غـًًَُإ ؾـايل بـُط َُٖيىَيػـت

بُتًًاُّْ وَضططتىوَ و ٖؤناضَنإ و غطوؾتِ ثًَىَْسّ ًَْىإ َريَ نىضزَنإ و ًَٓطاْـِ  با
ؾِطؤظُ نطزووَ. غُباضَت بُ َـُيًِ غـُيًِ ثاؾـاّ بابـإ بـؤ ًَٓـطإ، ْـاوبطاو زََيًَـت         
َُغُيُنُ دبُٖؤّ ْاثانِ ًْؿتُاِْ، يإ يُثًَٓاو ثايُو زَغُآلت ُْبىو، بَُيهى يُبـُض  

يُؾهطَ ؾطَ وطُوضَناِْ بُضَو ُّٓ وآلتُ ْـاضزبىو و ضـاوٍ بطِيبـىوَ     ُٓوَ بىو نُ ْازضؾا
زاطرينطزِْ. يُبُض ُٓوَّ ُٓواًْـ تىاْاّ بُضَْطاضبىوُْوَيإ ُْبىو... بؤيُ غُيًِ ثاؾا 
ِضووّ نطزَ الّ ْازض ؾا تـاوَنى ضظطـاضنطزِْ ٓـُّ خاْـُوازَ َىغًـَُاْاُْ يـُ َـطزٕ و        

طًاًْإ يـُ زضَِْـسَيٌ ْـازض ؾـا و غـُضباظَناِْ      زَضبُزَضّ َػؤطُض بهات و ٓابطِوو و 
يُ ؾىيًََٓهٌ تطيؿسا، غُضغـىوضَِاِْ خـؤّ يـُ َُٖبـُض ثـُْابطزِْ       (4)بجاضيَعيَت...د.

عُبسوَيطَِمحإ ثاؾاّ بابإ بؤ ًَٓطإ زَضزَبطَِّ، بُآلّ زوادـاض ثاغـاو بـؤ َُٖيىيَػـتُنُّ     
                                                           

. ٜاطني ايعُشٟ، غشا٥ب 141. عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ، ّ. غ، ق46، 30ّ. ٕ، ق بؤ منىوُْ بطِواُْ:  (1)
 .72، 71األ ش، ق

 .14تاضيذ بػساز، ص (2)

 .93، صدٚذ١ ايٛصسا٤. 591، صذذٜك١ ايضٚسا٤ (3)

 .138-137تاضيذ بػساز، ص (4)
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نـى عُبـسويطَِمحإ ثاؾـا نـُ يـُ      زًًَََٖٓتُوَ، نُ زََيًَت: دَٔ ثًَِ غُيطَ نُغًَهِ وَ
بَُٓاَيُّ باباُْ و باباًْـ ؾىئَ و ثايُيُنِ بُضظّ يًَُْى خَُيهسا ُٖيُ... بـُّ تُضسـُ   
خــؤّ ْــعّ بهاتــُوَ و ثــُْا بُضيَتــُ بــُض بًَطاْــُ و زواٍ ٓــُوإ بهــُوٍَ، بــُآلّ ٓــُّ  

و ْاضـاض بًَـت   غُضغىوضَِاُْ زَضَِويَتُوَ ُٓطُض بعاْني نُ وا  بؤتُ ٖؤناضّ ُٓوَّ ْاوبطا
ُّٓ ضيَطا غُختُ بططيَتُ بُض بُ قُبىَيهطزِْ ثُْابطزٕ و خؤٖاويَؿتُٓ باوَؾـِ بًَطاْـُ و   

 (1)زاوانطزِْ ياضَُتًإ، َُُٓف يُ ٓاناَِ خطاثِ ًٓساضَّ وايًًُوَيُ...د.
 

 -ضوازةم: زووداوة سياسييةكانى كوزدستاى:
بـاضَّ ضِووزاوَ غًاغـًًُناِْ   ُٓوَّ يُ زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًًُناْسا ُٖيـُ يـُ   

نىضزغتإ يُ غُضزََِ عىمساًْـسا، بـُ ظؤضّ بطيتًًـُ يـُو ِضووزاواْـُّ نـُ زَخطيَٓـُ        
ضىاضضًَىَّ ثُيىَْسيًُناِْ زَوَيُتِ عىمساِْ بُ ًَٓطاُْوَ، يإ ثُيىَْسيًـُناِْ قـُواضَ   

يُتِ بُغسا نىضزيًُنإ بُ زَوَيُتِ عىمساِْ و وياليُتُناًًُْوَ، بُتايبُت ُٖضزوو ويال
و َىغٌَ. ضىْهُ ًََصووْىوغُ عًَطاقًُنإ ضِووزاوطُ  ؾُضَِناِْ زَوَيـُتِ عىمسـاٌْ و   
ًَٓطاًْإ يُ نىضزغتإ، تؤَاضنطزووَ و ضِؤَيِ نىضزيإ يُو ؾُضِاُْ، ض يُ وآلتُنُيإ يـإ  
يُ زَظُضَناٌْ تطّ ُٖضزوو زَوَيُتُنُ، بُزياضخػتىوَ. بـؤ منىوْـُ ْـُظَِ ظازَ، زيَتـُ     

ُض باغِ بُغُضٖات و ناضوباضّ نىضزغـتإ يـُ زواّ ؾـُضِّ ضـاَيسيَطإ و تىْـسبىوِْ      غ
( و 1520-1512ًَٓطاٌْ يُ غُضزََاِْ غىَيتإ غُيًُِ يُنـُّ )  -ًَُالًٌَْ عىمساِْ 

ــاْىِْ )  ــًًَُاِْ ق ــُ   (2)(.1566-1520غــىَيتإ غ ــُى ي ــُّ ًََصووْىوغــُ و شَاضَي ٓ
ًاُْ زَنـُٕ نـُ يُغـُضوبُْسٍ دـُْطِ غـاآلِْ      ًََصووْىوغاٌْ تط باغٌ ُٓو طؤضِاْهاضي

بُغُض ْاوضُنُزا ٖاتىوٕ، بُ تايبُت ًَٖطؾُناِْ ؾا عُباغِ غـُؾُوّ   1602-1639
بـُ زاطرينطزْـِ بُغـسا وَُٖيهؿـاٌْ زَغـُآلتِ غـُؾُوٍ بـُضَو        1623نُ يـُ غـاَيِ   

ْاوضُناِْ نىضزغتاِْ باؾىوض، طُيؿتُٓ تطؤثو. ثاؾإ باؽ يُ بُؾساضبىوِْ نـىضز يـُ   
ــؤ غــُْسُْوَّ بُغــسا، يًَُْىيؿــًاْسا   ٖــُوٍَ و نؤؾؿــُناٌْ عىمساًًْــُنإ زَنــُٕ ب

 1638( نـُ تـىاِْ يـُ غـاَيِ     1640-1623َُٖيُُتُنٍُ غىَيتإ َـىضازّ ضـىاضَّ )  
                                                           

 .35-34ّ. ٕ، ص (1)

 .204 -202، 197، 186 -185بطِواُْ: طًؿٔ خًؿا، ص (2)
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يًَُاْـُّ باغـهطزٌْ يُؾهطنًَؿـًًُناِْ زَوَيـُتِ      (1)ٓاَاجنِ خؤّ بُزَغـت بًَٓـَِ.  
زَّ ُٖشزََـسا، ٖـُضزوو ًََـصووْىوؽ    عىمساًْـ بؤ غُض ًَٓطإ يُ زَيُّ غًََُِٗ غُ

نًُناِْ نـىضز و ٓـُو ًَٖـعَ    آلغًًَُإ ؾايل بُط و ضَِغـىٍ نـُضنىنًِ ٓاَـاشَ بـُ ضـا     
غُضباظيًاُْيإ زَزَٕ نُ ضؤَيًَهِ يُنالنُضَوَيإ بًين يُ ُْٖسَّ يُؾُضَِناْسا، ُْخامسُ 

 َ ريْؿـًِٓ  يُ زَغتبُغُضاططتِٓ ُٖضزوو ؾاضّ نطَاؾإ و َُُٖزإ و ططتين ٖـُضزوو 
ُٓضزَالٕ و يىضِغتإ. ُٖضوَٖا زيَُٓ غُض باغـِ ٓـُو َُٖيىيَػـتُ ُْطُتًعـُّ نـُ ًَٖـعَ       

 1726نىضزيًُنإ يُ بُضاَبُض غـىثاّ عىمسـاِْ يـُ ؾـُِضّ )ًٓٓذـُزإ( يـُ غـاَيِ        
ططتًاُْبُض و ٓاناَُنُّ ُٓوَ بىو عىمساًًُْنإ خطاخ تًَهؿهإ. ُٖضزوو ًََـصووْىوؽ  

ظؤضيَـو يـُ زاْـطاوَ ًََصوويًـُ      (2)َناِْ ٓـُّ ضووزاوَ غُْـُضِوو.  ُٖوَيًؿًإ زاوَ ٖؤناض
عًَطاقًًُنإ باؽ و ُٖواَيِ يُؾهطنًَؿًًُناِْ ْازضؾايإ بؤ غُض زَوَيُتِ عىمسـاِْ و  
بُتايبُت بؤ غُض ًٓايُتُ عًَطاقًًُنإ تؤَاضنطزووَ. ُٖض يُو ًَاُْزا ٖاتىوُْتـُ غـُض   

ــاَِ    ــُ ٓان ــُ ي ــٍُ  ن ــُو ُْٖاَُتًاْ ــٌ ب ــُ  باغ ــُض ْاوض ــًاُْ بُغ ــُّ يُؾهطنًَؿ ٓ
نىضزْؿًُٓناْسا ٖاتىوٕ و يُثاٍَ َُُٓؾسا َُٖيىيَػتِ نىضزيـإ يـُّ غـُضوبُْسَزا ضِووٕ    

يُنًَو يُو ًََصووْىوغاُّْ نُ ٖاوضُضخِ ضووزاوَنـإ بـىوَ، زََيًَـت يـُ      (3)نطزؤتُوَ.
تىيَصَناٌْ تطّ  ، نىضز يُط1733ٍَُناتِ ٓابًَىوقُزاِْ بُغسا يُاليُٕ ْازض ؾا يُ غاَيِ 

ُٖضضٌ ياغني و  (4)زاًْؿتىاِْ ُّٓ ؾاضَ زَضز و َُيُٓتِ ططاٌْ و بطغًَتًًإ ضًَؿتىوَ.
بطانٍُ قَُُز َُٓني عىَُضيؿُ، غتايؿـِ ضؤَيـِ ًَٖعَنـاِْ قـؤض ثاؾـاّ غـؤضاًْإ       
نطزووَ يُ بُ ٖاْاوَ ضىوِْ ؾاضنُيإ )َىغٌَ( يُ غـُضوبُضْسّ ٓابًَىقُزاُْنـُّ غـاَيِ    

                                                           

، ستُذ اَني ايعُشٟ، ّ. 93، غا١ٜ املشاّ، ق70-66، ٜاطني ايعُشٟ، صبذ٠ اآل اس، ق225-218ّ. ٕ، ق (1)
 .138-136غ، ق

، 27-19،  سطٍٛ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق111-101طًُٝإ فا٥ل بو، ذشٚب االٜشاْٝني...، ق بطِواُْ: (2)
 .178ٜاطني ايعُش٣، غا١ٜ املشاّ، ق

، ١َٝٓ 103-88، ٜاطني ايعُش٣، صٜذ٠ اآل اس، ق50، 35-29سطٍٛٚ ايهشنٛنًٞ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (3)
 .155-147، ستُذاَني ايعُشٟ، ّ. غ، ق183-178األدبا٤، ق

 .352عبذايشمحٔ ايظٜٛذٟ، ذذٜك١ ايضٚسا٤، ق (4)
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( يُنٌ )يُؾًَىٍَ بُييت ؾؤيهًؤضيًُيُنًَو يُُٓزيباِْ َىغًًَـ ُٓضَدؤظَ (1)زا.1743
يُباضَّ ضِووزاوَناِْ زوا َُٖيُُتٌ ْازض ؾا بؤ غُض ؾاضّ َىغٌَ ٖؤًْىَتـُوَ، يـُ ًَْـى    
بُيتُناٌْ ُّٓ ُٓضَدؤظَيُزا ضُْس ظاًْاضيًُنُإ زَزاتـٌَ يـُباضَّ ضؤَيـِ نـىضز و ٓـُو      

ُْٖـسٍَ يـُ ثًـاواِْ     (2)ا ٖات يَُاوٍَ ُّٓ َُٖيُُتـُزا. ناضَغاتُّ بُغُض ْاوضُنُياْس
ٓايًِٓ َُغًشِ ٖاوضُضخِ ضووزاوَناًْـ، وضزَناضٍ ضطِوثطِيإ يـُباضَّ ٓـُو نـطزَوَ    

ُْ تؤَاض نطزووَ، نـُ ًَٖعَنـاِْ ْازضؾـا يـُ زَظـُضَ نىضزْؿـًُٓنإ و       آلزظيَى و ضُثُ
ٖا ٓـُو ٓاناَاُْؾـًإ بـُ    ْاوضُناٌْ تطٍ غـُضَضِيٌَ َُٖيُُتُنـُ ُٓجناًَاْـسا. ٖـُضوَ    

زياضخػتىوَ نُ َُٖيُُتُنُ يُزواٍ خؤٍ دًًًََٗؿتىوَ، بُ تايبُت يـُ ٖـُضزوو اليـُِْ    
يُنًَو يُو ثًاوَ ٓايًًًُٓ َُغًشًًاُْ نُ ْـاوّ قُؾـُ    (3)ٓابىوضّ و نؤَُآليُتًًُوَ.

ْىوغـًىيُ،   1745)سُبُف نىضِّ دىَعُ( يـُ و خـَُيهٌ قـُضَقىف بـىو، يـُ غـاَيِ       
ديُ غُضَتاٍ ٖاتِٓ ؾاضغُنإ بؤ ُّٓ ْاوضُيُ ...تا َاْطًَو ٓاضاًَُإ ُْبًين  زََيًَت:

و تطؽ و يُضظ يُ زَيُإ ُْضَِويًُوَ بُٖؤّ ُٓو ُٖواَيُ تطغـٓاناُْوَ نـُ ثطِوثاطُْـسَيإ    
َُٖىو ضؤشيَو بآلوزَبىوُْوَ. و يُبُض ُٓواٍُْ بُضطىيَُإ زَنُوتٔ يُُٖواَيٌ بُزيًربزٌْ 

يَُٓناِْ ْعيهُإ ضِووياْسَزا. ُٖضوَٖا بُناضيطُضّ بطغًَتِ و قاتىقطِّ خَُيهٌ نُ يُ ؾى
 (4)نُ َُٖىو ؾىيًَٓهًإ تًُْبىود.

ُٖضضٌ ُٓو ثًَهسازإ و ؾُضِاُْؾُ نُ يُ ًَْىإ زَوَيُتِ عىمساِْ و ًَٓطإ يُ ُٖضزوو 
ٕ غُضزََِ ظَْسّ و قاداضيسا ضِووياْسا، نُناضيطُضيٌ ضاغتُوخؤيإ بـؤ غـُض نىضزغـتا   

ًَهـسازإ و ؾـُضِاُْ، ٓـُوا          ًَهِ غـُضَنِ بـؤ ٓـُو ث ُٖبىو، بُو ثًًَُّ ببـىوَ طؤِضَثـاْ
ضِووزاوَناًْإ يُ ظؤضبُّ زاْطاوَ ًَصوويًـُ عرياقًًُناْـسا تؤَـاضنطاوٕ. ُْخامسـُ ٓـُو      
َُٖيُُتاُّْ نُضيِ خـاِْ ظَْـس يـُ سـُؾتاناِْ غـُزَّ ٖـُشزََني بـُضَو ْاوضـُناِْ         

                                                           

 .152، ٌَٓٗ االٚيٝا٤، ق١َٝٓ281 االدبا٤، ق (1)

ايشٚض ( بُؾًَهِ ططْطِ ُّٓ ُٓضَدؤظَيٍُ يُ نتًَبُنُيسا زاْاوَ، بطِواُْ: عـاّ ايذٜٔ عثُإ ايعُشٟ) (2)
 .516-511، ص 1ايٓعش...، د

، طٌٗٝ قاػا، ّ. غ، 72-64، بطشغ ذذاد، ّ. غ، ق383-379ْشطٝع ؿا٥ػٝإ، ّ. غ، ق بطِواُْ: (3)
 .157-152، ق2، م160-156ق، 1م

 .155، ص 2غًٌٗ قاؾا، ّ. ؽ، م (4)
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بَُيهى يُنًَو يُو زاْطاواُْ بَُيطُّ ُٓوَ بُزَغتُوَ  (1)نطزٕ.نىضزغتاِْ باؾىو ٓاضاغتُّ 
زَزات نُ نىضزإ بُؾساضيًإ نطزووَ يُ بُضططيهطزٕ يُ ؾاضّ بُغطَ، ناتًَو ظَْسيًـُنإ  

دًَطٍُ غُضجنُ نُ ًََـصووْىوؽ غـًًَُإ ؾـايل بـُط،      (2)ٓابًَىقُياْساوَ. 1775يُ غاَيِ 
و دُْطُزا، ناتًَو ٓاَاشَّ بُوَ زاوَ نُ دظؤضبُّ زَضنِ بُ ؾانتُضّ ُْتُوَيٌ نطزووَ يُ

زاًْؿتىواِْ ؾاضَظووض يُ ُْتُوَّ نـىضزٕ و خـاوَِْ ًَٓـطاًْـ نـُضيِ خـاِْ ظَْـسَ نـُ        
ُٖضوَٖا زَغـتًَىَضزاُْناِْ قاداضيًـُنإ يـُ ناضوبـاضّ      (3)يُنًَهُ يُ َريَ نىضزَنإد.

َوَيـُتِ ًَٓـطإ و عىمسـاٌْ يـُ     نىضزغتإ و قُوَاِْ ؾُضِ و ثًَهسازإ يـًَُْىإ ٖـُضزوو ز  
ٓاناَِ ُٓوَزا، دًَطٍُ بايُخجًَساِْ ًََصووْىوغاِْ عًَطاقـٌ بـىوٕ، بُتايبـُت ضَِغـىوٍ     
نُضنىنًِ و غًًَُإ ؾايل بُط، نُ وضزَناضيطُيًَهِ ططْطُـإ يـُباضَّ ٓـُو ضووزاواْـُ     

 (4).زَزٌََْ و َُٖيىيَػتِ غُضاِْ نىضز يًَُاُّْ ُّٓ ضِووزاواُْزا بُزياضزَخُٕ
ــطام   ـ، ظؤضبــُّ ًََصووْىوغــاِْ عًَ غــُض ٓاغــتِ  ضِووزاوَ ْاوخؤيًــُناِْ نىضزغــتاًْ ُي
تايبُتِ ثًَىَْسيًإ ُب زَغـُآلتساضيَتِ ٖـُضزوو    وَّ ُٓو ضِووزاواُْ زاوَ نُ ُب بايُخًإ ُب طًَطِاُْ
غــسا و َىغًــَُوَ ٖــُبىو. بؤيــُ ٓــُو زاْــطاوَ ًََصوويًاْــٍُ ٓــُّ ًََصووْىوغــاُْ   ًٓايــُتِ ُب

طـٍَُ زَغـُآلتساضاِْ        ْى َـِ َرياْـِ نـىضز ُي وغًىيأْ، ثطِٕ ُي باؽ و ٖـُواَيِ ؾـُضِ و ًَُالًْ
ّ ُّٓ زَغُآلتساضاُْ ٓـُجناًَإ زَزا   تُنُ و ُٓو ثُالَاض و ًَٖطؾُ غُضنىتهاضيًاُْ ُٖضزوو ًٓاُي

َّ بـطِ  (5)بؤ زاَطناْسِْ بعووتُٓوَ نىضزيًُنإ و زووباضَ زَغتبُغُضاططتِٓ قُواضَ نىضزيًُنإ.
زوازاضـىوًْإ بـؤ بـاؽ و ٖـُواَيِ َرياْـِ نـىضزّ        داضيـ، ًََصووْىوغُ عًَطاقًًُنإ ُب
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دطـُ يـُوَف زاْطاوَناًْـإ ظاًْاضيطـُيًَهِ      (1)ثُْابطزوو بؤ ًَٓطإ زَنطز يُو وآلتـُزا. 
ثىختًإ يُخؤ ططتىوَ غُباضَت بُو طؤضِاْهاضيًاُّْ زَغُآلتساضاِْ عىمساِْ يُ ثؤغـتِ  

ْؿـني و قـُواضَ نىضزيًُناْـسا زَيـاْهطز، ٖـُضوَٖا ٓـُو ًَُالْـٌَ و        غُضنطزايُتٌ َري
نًَؿاُْف نُ يُ ُٓجناَِ َُُٓزا ض يُ ًَْىإ َري و غُضاٌْ نىضز خؤيإ يـإ يـُ ًَْـىإ    

َُٖىو ُّٓ ًََصووْىوغـاُْف بـُ    (2)ُٓو َرياُْ و زَغُآلتساضَ عىمساًًُْنإ ضِووياْسَزا.
ٍ باؽ وخىاغٌ ُٓو يُؾهطنًَؿًًاُْيإ ْىوغًىَ نُ زووض و زضيَصٍ و ُْٖسيَذاضيـ بُوضز

ُٖضزوو ًٓايُتُنُ نطزووياُْتُغُض ٖؤظَ نىضزيًُنإ و نىضزاِْ ًَٓعيسّ. بـُآلّ ظؤضدـاض   
يُ تاواْباضنطزِْ ُّٓ ٖؤظاُْ و ًَٓعيسيًُنإ ظيَسَضِؤيًإ نـطزووَ و نطزَوَنـاِْ تـاآلٕ و    

عَ سهىًًَُنإ خؤيإ يًَُاْـُّ نـطز   زظّ و ضيَططيًإ خػتىوُْتُ ثاٍَ. يُناتًَهسا ًَٖ
 (3)غُضباظيًُناًْاْسا يـُ نىضزغـتإ و ْاوضـُناٌْ تـط ٖـَُإ نطزَوَيـإ ُٓجناَـساوَ.       

ُٖضوَٖا ظاًْاضيًُناٌْ زاْطاوَ ًََصوويًُ ًَْىبطاوَنإ زَغَُئًَُ نُ نـىضزإ بـُخؤيإ و   
ِْ ٖـُضزوو  ًَٖعَ غـُضباظيًُناًْإ بُؾـساضٍ ظؤضيـإ نـطزووَ يـُ نـطزَ غـُضباظيًُنا       

 (4)ًٓايُتُنُ، وَنى يُ الثُضَِناِْ ثًَؿىو بامسإ نطز.
يُناتًَهسا نُ ظؤضبُّ ًََصووْىوغُ عًَطاقًًـُنإ تـُْٗا ططْطًًـإ بـُو اليُْاْـٍُ      
ًََصووّ نىضزغتإ زاوَ نُ ٓاَاشََإ ثًَهطزٕ، زَبًـٓني ًََصووْىوغـِ َىغًـَِ ياغـني     

ًا يُ ًََصووْىوغاٌْ تط، يـُ زاْطاوَناًْـسا   عىَُضّ يُّ ثًَىزاْطُ اليساوَ. ضىْهُ ُٓو د
)بُتايبُت يُ: غطآب األثط و ظبـسَ اآلثـاض(زا باغـٌ ضِووزاوَ ًََصوويًـُ ًَْىخؤيًـُناٌْ      
نىضزغتإ زَنات، بُبَِ ضَِضاونطزِْ ثُيىَغتبىوٌْ ُٓو ضِووزاواُْ بًَُٖعَ ًَْىزَوَيُتِ و 
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ُّْ نـُ يـُ   آلثًَىَْسيًُ تىْس و تؤ ُٖضيًًَُُناُْوَ. ٖؤناضّ َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو
ضِووّ دىططا  و ًََصوويًُوَ َىغًـًَإ بـُ ْاوضـُناِْ نىضزغـتإ بُغـتؤتُوَ، َُٓـُ       
غُضباضٍ ثًَىَْسيًُ ٓابىوضّ و نؤَُآليُتِ و نًتىوضيًُنإ و ٖـُضوَٖا ٓـُو ثًَىَْسيًـُ    

َُضّ يـُّ زوو  غًاغِ و ناضطًَطِيًاُْف نُ يًَُْىإ ُٖضزووال يُٓاضازابىوٕ. ُٖضوَٖا عى
نتًَبُيسا ُٖوَيًساوَ ًََصووّ طؿـتِ غـُضيُبُضٍ ْاوضـُنُ تؤَـاض بهـات و تـُْٗا بـُ        
ْىوغًِٓ ًََصووّ ًٓايُتًَهِ زياضيهطاوَوَ ثابُْس ُْبىوَ وَى ٓـُوٍَ ًََصووْىوغـُناٌْ   
تط وايإ زَنطز. بؤيُ ْاوبطاو ظاًْاضيطُيًَهِ ططْطـِ بـؤ بُدًًََٗؿـتىوئ، نُخعَـُتِ     

صووّ غًاغِ نىضزغتإ زَنُٕ، بُتايبـُتٌ يـُ ضـاضَطِ نؤتـايٌ غـُزَّ      ْىوغًِٓ ًََ
ُٖشزَُّٖ و ضاضَطِ يُنَُِ غُزَّ ْؤظزََُٖسا. ٓـُوَتا عىَـُضّ ضـُْسئ ضِووزاوّ    
نىضزغتإ تؤَاض زَنات، وَى: ًَُالًًَُْناِْ َرياٌْ بَُٓاَيُّ سىنُطِإ يُ ًَْـى يـُى   

نُ يُ نؤتايًُناٌْ غُزَّ ُٖشزَٖـُّ   َريْؿًين نىضزيسا، بُتايبُت َريْؿًِٓ بازيٓإ
 (1)و غُضَتاناِْ غُزَّ ْؤظزَُّٖ ضُْسئ طًَطَُ و نًَؿـُّ ًَْىخـؤيٌ بـُخؤوَ بًٓـِ.    

ضُْسئ ظاًْاضيؿُإ يُباضَّ ُٓو نًَؿُ و ثًَهسازاْاُْ ثًَسَزا نـُ يـُ ًَْـىإ َريْؿـًُٓ     
 (2)بابإ و غؤضإنىضزيًُ دًادًانإ زَقُوَإ، وَى ُٓوَّ يُ ًَْىإ ُٖضزوو َريْؿًِٓ 

ياخىز ٓـُو ضِووزاواْـُّ نـُ يـُ ًَْـىإ       (3)و ُٖضوَٖا يُ ًَْىإ بازيٓإ و ؾًَدإ ضوويسا.
وٍَ عُبـسوَيطَِمحإ  آلَريْؿًُٓنإ و عُؾريَتُ نىضزيًـُنإ زَقـُوَإ، وَى ٓـُو ؾـا    

بطزيُ غُض ٖؤظّ بًَباؽ، ٓٓذا زواٍ ثًَٓر غاٍَ ٓاؾـتُوايٌ   1791ثاؾاّ بابإ يُ غاَيِ 
ُٖضوَٖا زَغتسضيَصّ عُؾريَتِ َعوضّ بـؤ    (4)ُطَُيسا نطزٕ و يُ ًَٓطاُْوَ ًَٖٓاياًُْوَ.ي

يُويَسا، ضـُْس بـاؽ و ٖـُواَيًَهًـ ٖـُٕ      (5)زا.1804غُض َريَناِْ بازيٓإ يُ غاَيِ 
يُباضَّ ثُالَاض و ًَُالٌَْ خًًََُنًًُنإ، ض يُ ًَْـىإ خًَـٌَ و عُؾـريَتُ نىضزيًـُنإ     
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نتًَبـِ )غطآـب األثـط(     (1)ًَْـىإ ٖـؤظَ نىضزيًـُنإ و عُضَبًًـُنإ.    خؤيإ، يإ يـُ  
ًَؿـُ و ضاثُِضيٓاْـُّ نـُ يـُ ْـاو ؾـاض و         ًَهٌ يُ خؤططتىوَ غُباضَت بـُو ن ظاًْاضيطُي
ؾاضؤضهُ نىضزْؿًُٓنإ يُ زشّ غُضزاض و َريَنإ بُضثابىوٕ، وَى ٓـُو نًَؿـاُّْ يـُ    

نتًَبـِ   (2)هِ دعيطَ يـُ زشّ َـريّ بؤتـإ.   ؾاضّ عًَٓتاب ضووياْسا، يإ ضِاثُضِيِٓ خَُي
)غايُ املطاّ(يـ ضُْسئ ظاًْاضٍ تطٍ تًَسايُ، وَنى: زياضيهطزِْ زَغُآلت و ٖـُشَىٌْ  
ُْٖسٍَ يُ َرياِْ نىضز، و ٓـُو زَغـتسضيَصيًُّ دىوَنـإ نطزووياُْتـُ غـُض ثريؤظيًـُ       

 (3)ًٓػالًًَُنإ يُ ؾاضؤضهُّ ظاخؤ.
ًنَي نـُ عىَـُضّ يـُ نتـًَيب )غطآـب األثـط(زا       يُ زوَاًٖـسا، ثًَىيػـتُ ٓـُوَ بًَـ    

َُٖيىيَػتًَهِ ُْطُتًعِ بُضاَبُض بُ نـىضز و ُْٖـسيَذاض َريَناًْؿـًإ، ططتؤتـُ بـُض،      
ًَؿـاُّْ نـُ يـُ ًَْـىإ َريْؿـًِٓ بازيٓـإ و          ُْخامسُ ناتًَو زيَتُ غُض باغـِ ٓـُو ن

ثًَؿرت ٓاَاشََإ ثًَسا. تساضاٌْ َىغًٌَ غُض بُ بَُٓاَيُّ دُيًًٌ ضِووياْسَزا،وَى آلزَغُ
ُٖض يًَُاٍُْ َُُٓزا عىَُضّ ضُْس ثُْسيَهِ ًَٖٓاوَتُوَ، نُ ْاظاْني ٓايا يُ زآًَٖاِْ 
خؤيُتِ، يإ يُو غُضزََُزا يُ َىغٌَ باو بىوٕ، وَنـى: دَُٖيػـإ و زاًْؿـنت يُطـٍَُ     

قًاَـُت  تساضَ، ضـاوَضِيٌَ  آلنىضزإ خطاثٌ بُزواوَيُد و دُٖض ناتًَو بًًٓت نىضز زَغُ
بهُد و دغُالَُتِ يُف وبُزَٕ بُخؤ زووخػتُٓوَ زَبَِ يـُ نـىضزاِْ بازيٓـإد يـإ     
دًَىَ يُ نىضزإ وَضططَ و طاَيتُوطـُثًإ يُطُيـسا َُنـُد و ضـُْساٌْ تـط. ٖـُضوَٖا       
ْاوبطاو نىضزيؿِ بُ ُْظاِْ و طَُصَيٌ وَغؿهطزووَ و نطزَوَطُيًَهِ بُزَض يُضَِوؾـت  

نُغـايُتًًُناًْإ. يـُ ضـُْس ؾىيًََٓهًؿـسا بـؤ خعَـُتهطزِْ       زَخاتُ ثاٍَ ُْٖسٍَ يـُ  
ــُوَ.  ــًعطّ ًَٖٓاوَت ــتُناِْ ؾ ــِ    (4)َُبُغ ــُ ططْط ــًت ي ــتُّ ٖ ــُّ َُٖيىيَػ ــُآلّ ٓ ب

 ظاًْاضيًُناِْ يَُُضِ ضِووزاوَ غًاغًًُناٌْ نىضزغتإ نُّ ْاناتُوَ.
 

 ثوختةى توَيريهةوةكة:
                                                           

 .175-174، 164-163، ق ، صبذ٠ اآل اس96، 58، 51، 35، 25، 22غشا٥ب األ ش، ق  (1)

 .123، 64، 39، ُٖضوَٖا بطِواُْ، ص29، 25، 23بطِواُْ: ص (2)

 .100، 99بطِواُْ: ص (3)

 .108-107، 101، 81بطِواُْ: ص  (4)
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وًَْهِ ضيَصَيٌ بـُخؤوَ بًٓـِ،   ُٖضضُْسَ ظاْػتِ ًََصوو يُ عًَطاقِ عىمساِْ غػتبى
بُآلّ ضُْس زاْطاويَهِ ًََصوويٌ يُّ غُضزََُزا ْىوغطإ، نُ بىوُْ غُضضاوَيُنِ ططْط 
بؤ تؤَاضنطزِْ ًََصووّ ْاوضُنُ يُّ غُضزَُزا، يُواُْ: نتًَبِ )طًؿٔ خًؿا( يُ زاْاِْ 

نُضنىنًِ و  ُْظَِ ظازَ َىضتُظا ُٓؾُْسّ و )زوسُ ايىظضاْ(ٍ ًََصووْىوؽ ضَِغىٍ ساوّ
)َطايع ايػعىز( يُ زاْاِْ عىمسإ نىضِّ غُُْزّ وآًًِ بُغطٍ. ُٖضوَٖا زاْطاوَناِْ 
ياغني عىَُضّ، بُتايبُت )غطآب األثط( و )اآلثاض اؾًًُ( و )غايُ املطاّ(. زَنطَّ بًَـصئ  
ُّٓ زاْطاواُْ بُ غُضضاوٍَ يُنَُِ زَطُُٕ زيَُٓشَاضزٕ بؤ وَغـتإ يُغـُض بـاضوزؤخٌ    

اغٌ نىضزغتإ يُ غُضزََِ عىمساًْسا، ضىْهُ غُضضاوَّ تطَإ بُزَغتُوَ ًًُْ نُ غً
 يُططْطًسا بطُُْ ُٓو ٓاغتُ.

  ُ ناضطًَطِيًاْـُ ضَِْطًـإ   -يُو نتًَب و زاْطاواُْزا، ُٓو دًاووى ًُٓتًاظاتـُ غًاغـًً
 ُ  زاوَتُوَ نُ نىضزغتإ يُ غُضزََِ عىمساًْسا ُٖيبىو، ُٓويـ يُو ٓاَاشَ ظؤضاُّْ نـ
بؤ قُواضَ نىضزيًُنإ زَنطئَ. ُٓوَتا ْاوّ ُّٓ قُواضاُْ بُ ؾـًَىاظٍ دًادًـا ٖـاتىوَ،    
وَى دَريْؿنيد و دسهىَُتد و دغٓذُمد و دَىتُغُضِؾًًُتد. َرياِْ نىضزيـ بُ 
َري يإ سانِ يإ بُ َىتُغُضِيـ ْاوزَبطإ. ْاظْـاوّ دثاؾـاد يــ زَخطايـُثاٍَ ْـاوّ      

وَبىو نُ ُّٓ َرياْـُ ثًـٍُ )َـريٍ َـريإ( يـإ ٖـُبىو،       ظؤضبُيإ، َُُٓف بَُيطٍُ ُٓ
بُتايبُت ُٓو َرياْـُّ ؾـُضَاِْطَوايٌ َريْؿـًُٓ نىضزيًـُناًْإ زَنـطز يـُ زَوَيـُتِ        
عىمساًْسا. ُٓو َريَ نىضزاُْف نُ غُض بُ ًَٓطإ بىوٕ، ْاظْاوّ دخإد يإ َُٖيططتبىو. 

زاْطاوَ ًََصوويًاْـُزا، زَبًـٓني    غُباضَت بُ ويَُّٓ َري و غُضاِْ نىضزيـ يُو نتًَب و
   ُ تِ عىمسـاِْ زَطؤضِيَـت. ٓـُوَتا غتايؿـًإ     آلويَُٓنُيإ بُثًَِ َُٖيىيَػـتًإ يـُ زَغـ

زاباضاْــسووَ بُغــُض ٓــُو َرياْــُّ ثؿــتطريّ زَوَيــُتِ عىمساًًْــإ نــطزووَ، نُضــِ  
َوَيُتُيإ َُٖيىيَػتًَهِ ُْياض وخطاثًإ بُضاَبُض ُٓو َرياُْ وَضططتىوَ نُ زشايُتِ ُّٓ ز

نطزووَ. ظؤضداضيـ ًََصووْىوغُ عرياقًًُنإ َرياِْ نىضزيإ بُ ُْبُضزّ و ٓاظايـُتِ و  
خاوَٕ تىاْا وَغــ نـطزووَ. ٖـُضوَٖا يـُ زاْـطاوَ ًََصوويًُناًْاْـسا ططْطـِ ًَٖـعّ         
غُضباظيٌ نىضزيإ غَُيُاْسووَ، يُ ًَاُّْ طًَطِاُْوَّ ُٓو ضِووزاواْـُّ نـُ ٓاظايـُتِ و    

يت نىضز يُ ؾُضَِناْسا زَضزَخُٕ. تُْاُْت ُٓطُض يُ غُْطُضٍ زشايـُتًهطزِْ  قاضََاًَْ
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زَوَيُتِ عىمساًْؿسا بىوبٔ. بُآلّ ُٓو ساَيُتُّ نُ يُ زاْطاوَناْـسا ظيـاتط بـاوَ، غـىوز     
 وَضططتِٓ عىمساًًُْناُْ يُ ًَٖعَ غُضباظيًُناِْ نىضز يُ ضُْسئ بىاضزا.

ٕ، ويَُٓطُيًَهِ ضاغتطؤيًاُْ بُ زَغـتُوَ ْـازَٕ   وَ َ، زاْطاوَ ًََصوويًُ عًَطاقًُنا
يُباضَّ ُٓو بعووتُٓوَ و ضِاثُضِيُٓ نىضزيًاُّْ نُ يـُو غـُضزََُزا بـُضثابىوٕ. ضـىْهُ     
ظؤضبُّ ًََصووْىوغُ عًَطاقًًُنإ طىظاضؾتًإ يُ تًَطِوآًْـِ عىمساًًْـُنإ زَنـطز يـُ     

    ُْ ٌ ْـُبىوٕ نـُ يـُ ًَٓػـتازا بـُ      طًَطِاُْوَّ ضووزاوَناْـسا، و ثابُْـسٍ بٓـَُاٍ بًَاليـ
نؤَيُطُيُنِ غُضَنِ زازَْطَّ يًََُصووْىوغًٓسا. يُُٓجناَسا بعووتٓـُوَ نىضزيًـُناًْإ   
بُ غُضَضِؤيٌ و ياخًبىوٕ و ْاثانِ يـُ قَُيـُّ زاوَ، و غـُضنطزَو بُؾساضبىوَناًْؿـًإ     

ــ    ــُضٍ بعووتٓ ــني يُثاَيٓ ــإ، بُضاوثؤؾ ــُضزَ و ضِيَططَن ــعٍ زظ و د ــُ ضِي ُوَنإ ًَٖٓاوَت
وٖؤناضَنــاٌْ بــُضثابىوًْإ. بــُآلّ ًََصووْىوغــاِْ عًَطاقــٌ ويَُٓطــُيًَهِ ضِاغــتُقًُٓ 
زَطىيَعُْوَ يُباضَّ ؾـًَىاظَناِْ غـُضنىتهطزٕ و ٓـُو تىْسوتًصيًـٍُ ثـُيطَِو زَنـطإ       

ّ غُباضَت بُ ثًَىَْسيًُناِْ َرياْـِ نـىضز بـُ    آليُنجهطزِْ بعووتُٓوَ نىضزيًُنإ. بُ
ووْىوؽ )غـًًَُإ ؾـايل بـُط( دًـا يـُ ًََصووْىوغـُناٌْ تـط، ٖـُوَيٌ         ًَٓطاُْوَ، ًََص

ؾطِؤظُنطزِْ ُّٓ ثًَىَْسيًاُْ زَزات، بؤ ُٓوٍَ َُٖيىيَػتًَهِ بابُتًًاُْ يُ بُضاَبـُضيإ  
 وَضبططيَت.

ــُباضَّ ضِووزاوَ     ــُ ي ــُّ زاْطاواْ ــُ ٓ ــُّ ن ــُو بابُتاْ ــُّ ٓ ــُنًرتَوَ، ظؤضب ــُ الي ي
طُِْوَ، زَخطيَُٓ ضىاضضـًَىَّ ثًَىَْسيًـُناِْ زَوَيـُتِ    غًاغًًُناِْ نىضزغتإ زَياْطًَ

عىمساِْ بُ ًَٓطاُْوَ. يإ بطيتني يـُ ثًَىَْسيًـُناِْ قـُواضَ نىضزيًـُنإ بـُ زَوَيـُتِ       
عىمساِْ و ًٓايُتُناًًُْوَ، بُتايبُت ُٖضزوو ًٓايُتِ بُغسا و َىغـٌَ. ٓـًرت ظؤضبـُّ    

وزاوَ غًاغًًُ ًَْىخؤيًُناٌْ نىضزغتإ زاْطاوَنإ ظاًْاضيطُيًَهِ ُٓوتؤَإ يُباضَّ ضو
ثًَٓازَٕ. َُُٓ بًَذطُ يُزاْطاوَناِْ )ياغني عىَُضّ(، بُتايبـُت ٖـُضزوو نتًَبُنـُّ    
)غطآب األثط( و )اآلثاض اؾًًُ(. ضىْهُ ًََصووْىوغِ ْاوبطاو يُّ زوو نتًَبُزا نؤَـَُيًَو  

غتإ قُوَاوٕ، بُبَِ ُٓوَّ ظاًْاضّ ططْطِ تؤَاضنطزووَ يُغُض ُٓو ضِووزاواُّْ يُ نىضز
 ُّٓ ضووزاواُْ ثًَىَْسيًإ بُ زَغُآلتساضيَتِ عىمساًًُْوَ ُٖبًَت.
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 سةزضاوةكاني باسي حةفتةم
 يُنُّ: غُضضاوَ بُٓضَِتًًُنإ )ُٓو غُضضاواُّْ تىيَصيُٓوَنُيإ بًٓازْاوَ(:

ًـ١ )بـني   ٖــ يف ٚ ٝكـ١ طـشٜا١ْٝ، زت   1145بطشغ ذذاد، مح١ً ْادسػاٙ ع٢ً ايعـشام طـ١ٓ    -
 (.1981( غ)33ايٓٗشٜٔ(ع)

دٚذـ١ ايـٛصسا٤ يف تـأسٜخ ٚقـا٥ع بػـذاد ايـضٚسا٤، ت: َٛطـ٢        ، سطٍٛ ذاٟٚ ايهشنٛنًٞ -
 .ناظِ ْٛسغ، َطبع١ نشّ، برلٚت)د.ت(

 بػـذاد ، َطبعـ١ املعـاسف  ،َٛطـ٢ نـاظِ ْٛسغ   ت:، تـاسٜخ بػـذاد  ، طًُٝإ فـا٥ل بـو   -
1962. 

ايهٛي٘ َٓذ(( يف بػذاد، ت: ستُـذ صتٝـب أسَٓـاص٣،    )) تأسٜخ املُايٝوــــــــــــــــــــ، -
 .1961َطبع١ املعاسف، بػذاد 

تعشٜب: ستُـذ خًٛؿـٞ بـٔ ستُـذ طـعٝذ      ، ، ذشٚب االٜشاْٝني يف ايعشام ــــــــــــــــــــ -
( ط١ٓ 4-3)آفام عشب١ٝ( ع )( يف زت١ً عبذادتباس ايعُشْؼش َٔ قبٌ ) ايٓاؿشٟ ايتهشٜيت،

1980. 
 )نـاسٚإ( ع زتًـ١  ، د2ت ْادس ػـاٙ عًـ٢ ايعـشام يف ٚ ـا٥ل طـشٜا١ْٝ/      محال،طٌٗٝ قاػا -
 .1989ٜاس ْٝظإ ٚآ( 74-75)
 1186تأسٜخ ذٛداث بػـذاد ٚايبــش٠ َـٔ    ، عبذايشمحٔ بٔ عبذال ايظٜٛذٟ ايبػذادٟ -

ّ، حتكٝل: د.عُاد عبذايظـالّ سؤٚف، داس اذتشٜـ١ يًطباعـ١،    1778-1772ٖـ/1192اىل 
 .1978بػذاد 

ـــ، ـــــــ - ــل:    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــٛصسا٤، حتكٝ ــرل٠ اي ــضٚسا٤ يف ط ــ١ اي ذذٜك
 .2003، بػذاد ُع ايعًُٞ، َطبع١ اجملعُاد عبذايظالّ سؤٚفد.
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َطايع ايظعٛد بطٝب اخباس ايٛايٞ داٚد/ تأسٜخ ايعشام ،عثُإ بٔ طٓذ ايٛا٥ًٞ ايبـشٟ -
حتكٝل: د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف  ّ(،1826-1774ٖـ)1242اىل ط١ٓ  1188َٔ ط١ٓ 

 .1991ٚط١ًٝٗ عبذاجملٝذ ايكٝظ٢، داس اذته١ُ يًطباع١ ٚايٓؼش، املٛؿٌ 
ايشٚض ايٓلش يف تشمجـ١ ادبـا٤ ايعــش،    ، عـاّ ايذٜٔ عثُإ بٔ عًٞ بٔ َشاد ايعُشٟ -

   .1974، َطبع١ اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، بػذاد 1حتكٝل: د. طًِٝ ايٓعُٝٞ، د
خرلال ارتطٝب ايعُشٟ، ٌَٓٗ االٚيٝا٤ َٚؼشب االؿـفٝا٤ َـٔ طـادات     ستُذ اَني بٔ -

 .1967، حتكٝل: طعٝذ ايذٜٛٙ جٞ،َطبع١ ادتُٗٛس١ٜ، املٛؿٌ 1املٛؿٌ اذتذبا٤، د
سلاَـ١ ايعٓـدل ٚايضٖـش املعٓـدل، حتكٝـل: د. طـًِٝ ايٓعُٝـٞ،        ، ستُذ بٔ َـطف٢ ايػالَٞ-

 .1977َطبع١ اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، بػذاد
( 7(غ)5)يػـ١ ايعـشب(د)  زتًـ١  ؿفر١ َٓظ١ٝ َٔ تأسٜخ ْادس ػاٙ، ، ٝع ؿا٥ػٝإْشط -

 .1929بػذاد 
نًؼـٔ خًفـا، ت: َٛطـ٢ نـاظِ ْـٛسغ، َطبعـ١ االداب،       ، ْعُٞ صادٙ َشتل٢ افٓذٟ -

 .1971ايٓحف 
صبـذ٠ اال ـاس ادتًٝـ١ فـ٢ اذتـٛادث االسكـ١ٝ، اْتخـب        ، ٜاطني بٔ خرلال ارتطٝب ايعُش٣ -

 .1974ً،، حتكٝل: عُاد عبذايظالّ سؤٚف، َطبع١ االداب، ايٓحف صبذت٘: د. داٚد ادت
غاٜـ١ املـشاّ يف تـأسٜخ ستاطـٔ بػـذاد داس ايظـالّ، داس       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

 .1968َٓؼٛسات ايبـشٟ، َطبع١ داس ايبـشٟ، بػذاد 
ــع ايكــشٕ ايثايــث عؼــش،  غشا٥ــب اال ــش يف ذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  - ٛادث سب

 .1940َطبع١ أّ ايشبٝعني، املٛؿٌ 
١َٝٓ االدبا٤ يف تـأسٜخ املٛؿـٌ اذتـذبا٤، حتكٝـل ْٚؼـش:      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

 .1955طعٝذ ايذٜٛٙ جٞ، َطبع١ اشلذف، املٛؿٌ 
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 :زووَّ: غُضضاوَ زووًًََُنإ )غُضضاوَ ياضيسَزَضَناِْ تىيَصيُٓوَنُ(
 بُ ظَاِْ عُضَبِ: -أ     

انـشاد املًـٞ ٚابـشاِٖٝ باػـا، َطبعـ١ داس ادتـاذغ، بػـذاد        ، د. أمحذ عثُـإ ابـٛ بهـش    -
1973. 

، 1باطًٝٞ ْٝهٝتني، ايهشد/ دساط١ طٛطـٝٛيٛج١ٝ ٚتاسخيٝـ١، ت: د.ْـٛسٟ طايبـاْٞ، ط     -
 .2008داس طبرلٜض،َطبع١ خاْٞ، دٖٛى 

  .، َاد٠ اٜاي١ )خًٌٝ آٜادتل(5شب١ٝ(، َخدا٥ش٠ املعاسف االطال١َٝ )ايذلمج١ ايع -
طعذٟ عثُإ ذظني ، اَاس٠ بابإ يف ايٓـف االٍٚ َٔ ايكـشٕ ايثـأَ عؼـش، َؤطظـ١      -

 .2000َٛنشٜاْٞ، اسبٌٝ 
ــــــــــــــــــــــــــ، نٛسدطــتإ ٚاالَدلاطٛسٜــ١ ايعثُاْٝــ١/ دساطــ١ يف تطــٛس طٝاطــ١    -

اسبٌٝ، َطبع١ خاْٞ، دٖٛى  -َٛنشٜاْٞ يًٓؼشاشل١ُٓٝ ايعثُا١ْٝ يف نٛسدطتإ،  َؤطظ١ 
2008. 

ـــــــــــــــــــــــ،نٛسدطتإ ادتٓٛب١ٝ يف ايكشْني ايظابع عؼش ٚايثأَ عؼش/ دساطـ١ يف   -
 .2006عالقاتٗا ايظٝاط١ٝ ٚاالداس١ٜ ٚاالقتـاد١ٜ َع اٜاييت بػذاد ٚاملٛؿٌ، اسبٌٝ 

ــطًرات ايع   - ــٛعٞ يًُـ ــِ املٛط ــابإ، املعح ــٌٗٝ ؿ ــ١:  د.ط ــ١، َشاجع ــ١ ايتاسخيٝ ثُاْٝ
 .2000د.عبذايشصام ستُذ ذظٔ بشنات، َهتب١ املًو فٗذ ايٛط١ٝٓ، ايشٜاض،

، َؤطظـ١  2ػشفخإ ايبذيٝظـٞ، ػـشفٓاَ٘، ت:ستُـذ مجٝـٌ املـال أمحـذ ايشٚصبٝـاْٞ،ط        -
 .2001َٛنشٜاْٞ، اسبٌٝ

ِٜ: ،َشاجعـ١ ٚتكـذ  2ؿذٜل ايذًَٛجٞ،اَاس٠ بٗـذٜٓإ ايهشدٜـ١ أٚ اَـاس٠ ايعُادٜـ١، ط     -
 .1999د.عبذايفتا  عًٞ حي٢ٝ،اسبٌٝ 

د.طاسم ْافع اذتُذاْٞ،َالَح طٝاط١ٝ ٚ ذلاس١ٜ يف تاسٜخ ايعشام اذتـذٜث ٚ املعاؿـش،    -
 .1989،برلٚت، 1ط
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، داس 2د. عُاد عبذايظالّ سؤٚف، ايتأسٜخ ٚاملؤسخٕٛ ايعشاقٕٝٛ يف ايعٗذ ايعثُـاْٞ، ط  -
 .2009ايٛسام يًٓؼش، يٓذٕ 

ــاستِٗ،      ــــــــــــــــ - ــذٜث ٚذل ــشد اذت ــأسٜخ ايه ــ١ يف ت ــات ٚ ا٥كٝ ـــ، دساط ــــــــــــ
 .2008َٓؼٛسات ٚصاس٠ ايثكاف١، اسبٌٝ 

ــإ   - ــاس٠ بادٜٓ ــذٟ، اَ ــل امحــذ ػــاٚيٞ ٥اَٝ ــا٠ٚ فشٜ /دساطــ١ طٝاطــ١ٝ 1842-1700ن
 .2000دٖٛى  -اجتُاع١ٝ  كاف١ٝ،َٓؼٛسات َؤطظ١ َٛنشٜاْٞ/ اسبٌٝ، َطبع١ خبات

، 1، ت: بٗـا٤ ايـذٜٔ ْـٛسٟ، د   ١1820 سٜخ يف ايعشام عـاّ  سذً،نًٛدٜٛغ جُٝع سٜخ -
 .1951َطبع١ ايظهو اذتذٜذ١ٜ، بػذاد 

 .1951املال مجٌٝ ايشٚصبٝاْٞ، بػذاد ستُذ اَني صنـٞ، تاسٜخ ايظًُٝا١ْٝ ٚاضتا٥ٗا، ت:  -
، اآل ـاس ايهاًَـ١ يًُؤيـف، اعـذاد: سفٝـل      2ــــــــــــ ، َؼـاٖرل ايهـشد ٚنشدطـتإ، د   -

 .2005ُا١ْٝ ؿاحل، ايظًٝ
َشادج٘ دٚطٕٛ ،ْعِ اذتهِ ٚاالداس٠ يف ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ،ت: فٝـٌ ػٝخ االسض،سطـاي١   -

قذَب َٔ قبٌ املذلجِ اىل دا٥ش٠ ايتأسٜخ يف جاَع١ برلٚت االَشٜه١ٝ يٌٓٝ ػـٗاد٠ اطـتار   
 .1942يف ايعًّٛ/ 

-  ٔ ــٜٛ ــذ ب ٝب اجملتُــع االطــالَٞ ٚايػــشب، ت: عبذاجملٝــذ ذظــ ، ٖــاًَتٕٛ جٝــب ٖٚاسٚي
 .1997، داس املذ٣ يًثكاف١ ٚايٓؼش، دَؼل1، ط1، م1ايكٝظٞ، د

 بُ ظَاِْ تىضنِ: -ب      
 .1301، َطبع١ عثُا١ْٝ، اطتاْبٍٛ 1تأسٜخ جٛدت، اص تشتٝب جذٜذ، د، أمحذ جٛدت -
تــأسٜخ جًــ، صادٙ، َطبعــ٘ عــاَشٙ، اطــتاْبٍٛ ، ازلاعٝــٌ عاؿــِ نٛجــو جًــ، صادٙ -

 .ٖـ1282
-Ayni Ali Efendi (Defteri Hakani Emini-1018/1609): Osmanli 

Imparatorlugunda Eyalet Taksimati, Toprak Dagitmi ve Bunlarin Mali 
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Gucleri, Bu gunkudile Ceviren:Hadiye Tuncer, Gursoy Basmevi- 

Ankara 1964.  
-Uzuncarsili, Ismail Hakki: Buyuk Osmanli Tarihi, cilt 2, Ankara-

1995. 
 بُظَاٌْ ؾاضغٌ: -ز      

، اْتؼـاسات اَـرل نـبرل،    2،ط3-2اطهٓذس بٝو تشنُـإ، تـاسٜخ عـامل اساٟ عباطـٞ،د     -
 ٖـ.ؾ.1350تٗشإ 
 بُظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ: -ز      

-Creasy, Edward  S.:History of the Ottoman Turks, London 1878, 

new published (Khayats, Beirut 1961. 
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 برث بايًػ١ ايعشب١ًَٝخف اي

 
 مسات كردستان السياسية

 يف املؤلفات التأرخيية العراقية خالل العهد العثناني
سغِ إ عًِ ايتأسٜخ قذ ػٗذ سنٛدًا ْظبًٝا يف ايعشام ايعثُـاْٞ، ٚيهـٔ ظٗـش يف ٖـزا          

ايعٗذ عذ٠ َؤيفات تأسخيٝـ١ اؿـبرب َــذسًا َُٗـًا يتـذٜٚٔ تـاسٜخ املٓطكـ١ خـالٍ ٖـزٙ          
َٓٗا )نًؼٔ خًفا( يٓعُٞ صادٙ َشتل٢ افٓذٟ، ٚ)دٚذ١ ايٛصسا٤( يًُـؤسخ سطـٍٛ   اذتكب١. 

ذاٟٚ ايهشنٛنًٞ، ٚ )َطايع ايظعٛد( ملؤيف٘ عثُإ بـٔ طـٓذ ايـٛا٥ًٞ ايبــشٟ. ٚنـزيو      
َؤيفات ٜاطني ايعُشٟ ٚخاؿ١ )غشا٥ب اال ش( ٚ )اآل ـاس ادتًٝـ١( ٚ )غاٜـ١ املـشاّ(. ٚميهـٔ      

س اٚي١ٝ ْادس٠ يًٛقٛف ع٢ً اٚكاع نشدطتإ ايظٝاطـ١ٝ  ايكٍٛ بإ تًو املؤيفات تعذ َـاد
 خالٍ ايعٗذ ايعثُاْٞ، الفتكاسْا اىل َـادس اخش٣ تشق٢ اىل ْفع املظت٣ٛ َٔ اال١ُٖٝ.

االداس١ٜ اييت متتعب بٗا نشدطـتإ   -يكذ عهظب تًو املؤيفات االَتٝاصات ايظٝاط١ٝ     
جٛد ايهٝاْات ايهشد١ٜ. ار ٚسد رنـش  يف ايعٗذ ايعثُاْٞ، َٔ خالٍ اػاساتٗا ايعذٜذ٠ اىل ٚ

تًو ايهٝاْات بـٝؼ شتتًف١ َثٌ "اَاس٠" ٚ "ذه١َٛ" ٚ "طٓحل" ٚ "َتـشف١ٝ". اَا 
االَشا٤ ايهشد فهـاْٛا ٜـذعٕٛ بـاالَرل اٚ اذتـانِ اٚ املتــشف. ٚنـإ ٜلـاف اىل ازلـا٤         

ؿـ١  اغًبِٗ يكب اٍ "باػا" مما ٜـذٍ عًـ٢ اْٗـِ نـاْٛا ٜتُتعـٕٛ بشتبـ١ )َرلَـرلإ(، ٚخا       
اٚي٦و ايزٜٔ ناْٛا حيهُٕٛ االَاسات ايهشد١ٜ يف ايذٚي١ ايعثُاْٝـ١. اَـا االَـشا٤ ايتـابعني     
الٜشإ فهاْٛا حيًُٕٛ يكب ايـ"خإ". أَا فُٝا ٜتعًل بـٛس٠ االَشا٤ ٚايضعُا٤ ايهـشد يف  
املؤيفات املع١ٝٓ فٓالذغ باْٗا ختتًف ذظب َٛاقفِٗ َٔ ايظـًط١ ايعثُاْٝـ١. ار ٜهًٝـٕٛ    

ٚي٦و ايزٜٔ ٜؤاصسٕٚ ايذٚي١ ٜٚتخـزٕٚ َٛقفـًا طـًبًٝا َـٔ االَـشا٤ املعـادٜٔ شلـا.        املذٜح ال
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ٚنثرلًا َا ٚؿف املؤسخٕٛ ايعشاقٕٝٛ االَشا٤ ايهشد بايبظـاي١ ٚايؼـحاع١ ٚاذتـضّ. ٚنـزيو     
فإ املؤيفات املع١ٝٓ تدلٖٔ ع٢ً ا١ُٖٝ ايك٠ٛ ايعظهش١ٜ ايهشد١ٜ َٔ خـالٍ طـشد االذـذاث    

ٚػحاعتِٗ يف املعاسى، ذت٢ ٚإ ناْٛا يف ارتٓذم املعادٟ يًذٚي١ اييت تعهع بظاي١ ايهشد 
ايعثُا١ْٝ. ٚيهٔ اذتاي١ االنثش ػٝٛعًا يف تًو املؤيفات ٖٞ اطـتفاد٠ ايعثُـاْٝني َـٔ تًـو     

 ايك٠ٛ ايظهش١ٜ يف َٝادٜٔ عذ٠.
ٚيهٔ املؤيفات ايتأسخي١ٝ ايعشاق١ٝ التكذّ ؿـٛسًا ؿـادق١ عـٔ اذتشنـات ٚاالْتفاكـات           
١ٜ اييت اْذيعب يف تًو ايفذل٠. ألٕ َععِ املؤسخني ايعشاقٝني ناْٛا ميثًٕٛ ٚج١ٗ ايٓعش ايهشد

ايعثُا١ْٝ يف طشدِٖ اذتٛادث، ٚمل ٜهْٛٛا ًٜتضَٕٛ مببذأ اذتٝـاد ايـزٟ ٜعـذ سنٝـض٠ اطاطـ١ٝ      
يًهتاب١ ايتأسخي١ٝ يف ايٛقب اذتاكـش. ار نـاْٛا ٜــفٕٛ تًـو اذتشنـات بايعــٝإ ٚايتُـشد        

ــ١، ٜٚلــ  ــشم     ٚارتٝاْ ــاع ايط ــٛق ٚقط ــاف ايًـ ــا يف َـ ــاسنني فٝٗ ــا٤ ٚاملؼ عٕٛ ايضعُ
ٚاالػكٝا٤. ٚريو بػض ايٓعش عٔ دٚافع تًو اذتشنات ٚاطباب اْذالعٗا. ٚيهـٔ املـؤسخني   
ايعشاقٝني ٜٓكًٕٛ ؿٛسًا ٚاقع١ٝ عٔ اطايٝب ايبطؽ ٚايكظـ٠ٛ ايـيت اتبعـب يكُـع اذتشنـات      

باٜشإ فإ املـؤسخ )طـًُٝإ فـا٥ل بـو(      ايهشد١ٜ. اَا فُٝا ٜتعًل بعالقات االَشا٤ ايهشد
 َٔ دٕٚ املؤسخني اآلخشٜٔ حياٍٚ حتًٌٝ تًو ايعالقات يٝتخز َٛقفًا َٛكٛعًٝا اصا٥ٗا.

ٚع٢ً ؿعٝذ آخش فإ اغًب َا تشٜٚ٘ تًو املؤيفات عٔ اذذاث نشدطتإ ايظٝاطـ١ٝ،       
عـٔ ؿـالت ايهٝاْـات    امنا تذخٌ يف اطاس عالقات ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ باٜشإ. اٚ اْٗا عباس٠ 

ايهشد١ٜ بايذٚي١ ايعثُا١ْٝ ٚاٜاالتٗا ٚخاؿ١ اٜاييت بػذاد ٚاملٛؿٌ. ذٝث إ غايبٝـ١ تًـو   
املؤيفات التضٚدْا مبعًَٛات تزنش عٔ االذـذاث ايظٝاطـ١ٝ ايذاخًٝـ١ يف نشدطـتإ. ٚريـو      
 باطتثٓا٤ َؤيفات )ٜاطني ايعُشٟ( ٚخاؿ١ َؤيفٝ٘ )غشا٥ـب اال ـش( ٚ )اآل ـاس ادتًٝـ١(. ار    

دٕٚ املؤسخ املزنٛس فُٝٗا َعًَٛات ١َُٗ عٔ اذتٛادث اييت ذـًب يف نشدطتإ، دٕٚ إ 
 ٜهٕٛ يتًو اذتٛادث استباط بايظًطات ايعثُا١ْٝ.
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Abstract 

The political aspects of Kurdistan 

in the Iraqi historical authoresses  of the Ottoman 

era 

 

     The Iraqi historical authoresses reflected political-administrative 

concessions of Kurdistan under the Ottoman rule, by referring 

numerous to the Kurdish entities. This mentioned in different forms, 

like: "principality" &"government". But the Kurdish rulers were 

called: "Emir" &"Hãkim/ governor" &"Mutassarif". And thy have a 

title of "pasha" in many times. The Iraqi historiographers take a 

positive attitude towards those Kurdish emirs whom had good 

relations with the Ottomans, and contrarily. The authors in different 

positions describe them as braveries. And remark the military 

importance of Kurdish troops. 
     In the other side, the Iraqi historiographers don’t offer actual image 

about the Kurdish uprisings which happened in this era. Because most 

of these historiographers were represent Ottoman view point. But they 

pointed clearly the violence manner which subordinate to oppressing 

these uprisings. Also these authoresses don’t offer any information 

about historical events of Kurdistan without its relations with the 

Ottomans or Iranians. Except Yãsìn al-Ûmaries authoresses, this 

suffused with internal events of Kurdistan in the Ottoman era. 

Especially in his tow books: (Gharãib al-Àthar) &(al-Ãthãr al-jalìya). 
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 عَيزاقء كوردصتاى لة ِراثؤرتَيلى

 دا 1052دبلؤماصى بزيتانى صاَلى 
 

بَُيطُْاَُنإ بُ غُضضاوَّ ضَِغُْٕ ثطِبايُر زازَْطئَ يُ بىاضّ ْىوغًُٓوَّ 
ًََصووزا، بُ تايبُتِ ُٓو بَُيطُْاَاُّْ نُ ْىوغطاوّ ؾُضَِ ُٓو سهىَُتْ 

ْ قىضغايِ ًَْىزَوَيُتنيْ ضِاغتُوخؤ ثُيىَْسيًإ بُ زَوَيُتإُْ نُ خاوَٕ غُْط
ضِووزاوَناُْوَ ُٖبىوَ. ضىْهُ يُّ باضَزا بَُيطُْاَُنُ دطُ يُوَّ ظاًْاضّ ًََصوويِ 
ططْط يُخؤ زَططَّ، َُٖيىيَػتِ اليُُْ دًادًاناًْـ ضِووٕ زَناتُوَ بُ تايبُتِ 

 -ُٓطُض ضِاثؤضتِ زبًؤَاغِ بُْٔخامسُ  -َُٖيىيَػتِ ووآلتُ ظهلًَعَنإ. ُْٖسيَهًؿًإ
اليُِْ ؾطؤظُناضيـ ؾُضاَؤف ْانُٕ. ُّٓ بَُيطُْاَُّ نُ بُ ثًَىيػتِ زَظاْني يًَطَزا 
بآلوّ بهُيُٓوَ يُّ دؤضَّ زوايًاُْ. ضىْهُ ضِاثؤضتًَهِ غاآلُّْ بطيتاًُْ يُباضَّ 

نؤَٓىيًَت زا، نُ يُاليُٕ بُؾِ تىيَصيُٓوَّ وَظاضَتِ زَضَوَو  1972عًَطام يُ غاَيِ 
( يُ NAٓاَازَنطاوَ. ُّٓ ضِاثؤضتُ يُ ُٓضؾًؿِ ًْؿتُاِْ بطيتاًْا) 1973يُ ؾىباتِ 

 ( ثاضيَعضاوَ.FCO-B/2089يُْسَٕ يُ ًَْى ؾايًِ شَاضَ )
ضِاغتُ بُؾًَهِ ظؤضّ ظاًْاضيُناِْ ًَْى ُّٓ ضِاثؤضتُ يُ غُضضاوَّ تطيؿسا زَبًٓطئَ، 

طؤؾًُْطاّ سهىَُتِ بطيتاًْاوَ زَخطيَُٓ ضِوو.  بُآلّ يًَطَزا ططْطًإ يُوَزايُ نُ يُ
ُٖضوَٖا َُٖيىيَػتْ تًَطِوآًِْ ُٓوإ يُ َُٖبُض ضِووزاوو اليُُْنإ ضِووٕ زَنُُْوَ. 
بًَطىَإ َُُٓف ياضَُتًسَضَ بؤ زياضيهطزِْ غًاغُتِ بطيتاًْا يُ ْاوضُنُ بُطؿتِْ 

 عًَطامْ نىضزغتإ بُتايبُتِ. 
ّ 1972يُوَّ يُ ثاؾهؤنُيسا َُٖىو ضِووزاوناِْ غاَيِ ضِاثؤضتُنُ بًَذطُ      

عًَطام بُثًَِ َاْطْ ضِؤش زَخاتُضوو، يُغُضَتازا بُ ؾطؤظُناضيُنِ ووضزَوَ ططْطرتئ 
َُٖيىَُضزْ ثًَؿٗاتُناِْ عًَطام يُ ضُْس خاَيًَهسا ضِووٕ زَناتُوَو بؤضىوِْ بطيتاًْاف 

                                                           

  ٍٓـُّ باغـُ يُطؤظـاضk21( ٍَيـُ بـُضواضٍ 11-10، يـُدـىوت شَـاض  )2011 -4-22  
 ونطاوَتُوَ.آلب
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بطيتاًْا يُ ْعيهُوَ ضاوزيَطّ باضوزؤخِ  يُباضَيإ زياضّ زَنات. يَُُزا زَضزَنُوَّ نُ
ُّٓ ووآلتُّ نطزووَو َُٖىو مجىدؤَيًَهِ تًازا بُالوَ ططْط بىوَ. بُآلّ يَُُٖىويإ 
 -ططْطرت بُ بؤضىوِْ ٓاَازَنُضاِْ ضِاثؤضتُنُ بُغتِٓ ثُميآْاَُّ زؤغتايُتِ عًَطاقِ

ضووزاوَ نُ دًَطُّ  غؤظًُتِ ْ خؤَاَيًهطزِْ ُْوت بىوَ يُّ غاَيُزا. بؤيُ ُّٓ زوو
ًْطُضاًُْنِ طُوضَّ بطيتاًْا بىوٕ يُ ضِاثؤضتُنُزا بطِيَهِ ظؤضيإ يُغُض ْىوغطاوَْ 
نطاوُْتُ تُوَضّ ظؤضبُّ ضِووزاوَناِْ تطيـ. يَُُٖإ ناتسا بُووضزّ بُزواّ 
ثُيىَْسيًُ زَضَنًُناِْ عًَطاقسا ضىوْٕ بُ ضَِؾبًًُٓوَ غُيطيإ نطزووَ ناتَِ تًَبًًٓإ 

زووَ نُ عًَطام بُظؤضّ خؤّ يُ بًؤنِ ضِؤشُٖآلتْ ووآلتاِْ دًٗاِْ غًًَُّ ْعيو نط
زَناتُوَ. بُآلّ ٓاَيؤظبىوِْ ثُيىَْسيًُناِْ عًَطام يُطٍَُ ُْٖسَّ ووآلتِ عُضَبِْ ًَٓطإ 

 بُ خاَيًَهِ ُٓضيَِٓ زاْسضاوَ بؤ بُضشَوَْسيًُناِْ بطيتاًْا.
و يُ عًَطام ثؿهِ خؤّ يُ ضِاثؤضتُنُزا بًَطىَإ نىضزغتاِْ باؾىوضيـ وَى بُؾًَ

بُضنُوتىوَ، بُتايبُتِ نُ يُو زََُزا ؾؤضِؾِ ُٓيًىٍ يُ ٓاضازابىوَو ثُيىَْسيًُناِْ 
(ّ 11ؾؤضِؾِ نىضزو سهىَُتِ عًَطام زواّ زوو غاٍَ يُ َؤضنطزِْ ضِيَهُوتٓٓاَُّ )

َو ُْٖسَّ يُ ٓازاض ٓاَيؤظّ بُخؤوَ بًًٓىَ. ضِاثؤضتُنُ ٓاَاشَّ بُو ٓاَيؤظيُ زاو
ٖؤناضَناِْ ضِووٕ زَناتُوَ، ُٖضوَٖا َُٖيىيَػتِ غُضنطزايُتِ نىضزّ يَُُٖبُض ُْٖسَّ 
ضِووزاو زياضّ نطزووَ بُتايبُتِ خؤَاَيًهطزِْ ُْوتْ ثطؤشَّ يُنًَتِ ًَْىإ عًَطامْ 
ًَػطْ غىضيا. ُْٖسَّ ثًَؿٗاتِ نىضزغتاًْؿِ باغهطزووَ، وَى ُٓو ناضَغاتُ 

 يُّ غاَيُزا ضِوويساوَ. تُْسضوغتًُّ نُ
يًَطَبُزوا زَقِ ضِاثؤضتُنُ زَخُيُٓ ضِوو نُ يُ ظَاِْ ًٓٓطًًعيًُوَ وَضَاْطًَطِاوَتُ  
غُض ظَاِْ ؾرييِٓ نىضزّ، بُو ًٖىايُّ دًَطُّ غىوزّ خىيَُٓضإ بَِ، بُآلّ زَبَِ 

ضبطِيُٓناِْ ُٓوَ بًًَنَي نُ يُبُض َُٓاُْتِ ظاْػتِ ُٖوَيُاْساوَ زَغتهاضّ زَغتُواشَو زَ
ضِاثؤضتُنُ ُْنُئْ ثاضيَعطاضّ يُ ؾًَىاظَنُّ بهُئ. بُآلّ يُ ُْٖسَّ دًَطُ نُ نُواُّْ 

زَبًٓطَّ ُٓوا ضِووْهطزُْوَّ ًَُُٓيُ بؤ ُْٖسَّ ْاوو ظاضاوَو نىضتهطاوَ.  ]  [يُّ دؤضَ 
 ضىْهُ ثًَُإ باف ُْبىو ثُضاويَعّ بؤ ظياز بهُئ.
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ًَِْٓٗ 
 73/175ضِاثؤضتِ زبًؤَاغِ شَاضَ:   نؤَٓىيًَؼ               اضَتِ زَضَوَووَظ   
   2/6 RR                                    ِبآلونطاوَّ طؿت 

 عًَطام                                                  
 1973ؾىباتِ                                                   

 1972وَيُنِ غاآلُْ بؤ غاَيِ عًَطام: ثًَساضىوُْ
 يُاليُٕ بُؾِ تىيَصيُٓوَ يُ وَظاضَتِ زَضَوَو نؤَٓىيًَؼ

 ٓاَازَنطاوَ               
 

 ثىختُ
عًَطاقِْ خؤَاَيًهطزِْ نؤَجاًْا عًَطاقِ زوو ضِووزاوّ  -ثُميآْاَُّ غؤظًُتِ  -1

 (1غُضَنني. )بطِطُّ 

ٖاضيهاضّ ًَْىإ بُعؼْ َؤغهؤ، ُّٓ ثُميآْاَُيُ ًْؿاُّْ قؤْاغًَهِ ْىيًَُ يُ   -2
وَ زَتىاْطَّ وازابٓطَّ نُ ٖاوناضيُنِ غؤظًُتًُ بؤ ثؿتًىاِْ نطزِْ غًاغُتُناِْ 

 (2بُعؼ يُ نُْساوزا. )بطِطُّ 

ؾُضَْػًُنإ يُ بطزِْ ُْوت بُضزَوأَ زواّ خؤَاَيًهطزٕ، يُنًَتِ غؤظًُتًـ   -3
  IPCًَْىإ عًَطام و  بطِيَهِ تا ضِاززَيُى نَُِ بطزووَ. طؿتىطؤناِْ زوايِ

نؤَجاًْاّ ُْوتِ عًَطاقِ/ نُ نؤَجاًْايُنِ بطيتاِْ بىو بؤ زَضًَٖٓاِْ ُْوت يُ [
 (4-3يُ نؤتايِ غاَيسا طُيؿتُ بَِ ٓاناَِ. )بطِطُّ  ]عًَطاقسا 

ُٓضنُ زاضايًُناِْ خؤَاَيًهطزٕ. ثًَىَضَناِْ زَغتجًَىَططتِٓ تىْس )تكؿـ(  -4
 (5ِ يُْاناوّ ٓابىوضّ يُ طؤضَِّ زاًُْ. )بطِطُّ زاغُثًَٓطاوَ. ُٓطُضّ زاضَِاْ

ُٓجنىَُِْ  [  comeconعًَطام يُغُض ٖاضيهاضّ ٓابىوضّ يُطٍَُ ووآلتاِْ  -5
ٖاوبُؾِْ ٖاضيهاضّ ٓابىوضّ/ ضِيَهدطاويَهِ تايبُت بُ ووآلتاِْ بًؤنِ ضِؤشُٖآلت 

بؤتُ واشؤّ نطزووَ، بُآلّ ًَٖؿتا ُْ ]يُ َؤغهؤ زاَُظضا  1949بىو يُ غاَيِ 
 (6ُْٓساّ تًايسا. )بطِطُّ 

% بُضظبؤتُوَ، ُٖض ضُْسَ زواّ خؤَاَيًهطزٕ 10ُْٖاضزَناِْ بطيتاِْ ْعيهُّ  -6
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زاواناضيُنإ ظَمحُت بىوَ، ُٓطُضيَهِ نُّ يُ ٓاضازايُ بؤ زَغتجًَهطزُْوَّ 
 (8ثُيىَْسيًُ زبًؤَاغًُنإ بُّ ظوواُْ: )بطِطُّ 

 (9َواَُ. )بطِطُّزابطِاِْ عًَطام يُ دًٗاِْ عُضَبِ بُضز -7

 ( 10ثُيىَْسيًُنإ يُطٍَُ ًَٓطإ ُٖض يُ ططشّ زإ. )بطِطُّ  -8

 (11ؾًُشاِْ باضزؤخِ نىضزّ. )بطِطُّ  -9

زياضَ ضِشيَِ ًٖت ُٖضَِؾُيُنِ يُغُض ًًُْ. بُآلّ يُطٍَُ بًَُٖعبىوِْ ُٓطُضَناِْ -10
يًُ، غُضُْنُوتِٓ خؤَاَيًهطزِْ ُْوتْ َاُْوَّ َُغُيُّ نىضز بُّ ْاغُقاَطري

 (14-12شياِْ عًَطاقِ زووباضَ ْآاضاَِ بُخؤوَ زَبًَِٓ. )بطِطُناِْ 

 
)ًَِْٓٗ( 

 وَظاضَتِ زَضَوَ و نؤَٓىيًَؼ               
 .1973ؾىباتِ                                                               

بطيتني يُ  1972اَيِ وَى يُ يُْسَُْوَ زَبًٓطَّ، زوو ضِووزاوّ  ططْطِ عًَطام يُ غ
غؤظًُتِ يُ ًْػإ، ُٖضوَٖا  -واشؤنطزِْ ثُميآْاَُّ زؤغتايُتِْ ٖاضيهاضيِ عًَطاقِ

( يُ سىظَيطإ. طؿتىطؤناِْ زواّ IPCخؤَاَيًهطزِْ نؤَجاًْاّ ُْوتِ عًَطام )
ّ ناْىِْ يُنُّ 31و سهىَُتِ عرياقِ بُ زاٖاتِٓ  IPCخؤَاَيًهطزٕ يُ ًَْىإ 
ضَجناًََو، غاَيُنُ بَِ يُناليًهطزُْوَ بُنؤتا ٖات. ُٓطُض ُْطُيؿتُٓ ًٖت زَ

زاْىوغاُْنإ زَضَجناَِ باؾًإ ُٖبَِ، بًَطىَإ ضاضَغُضّ ُٓو قُيطاُْ زاضايًُ زَنطَّ 
نُ بُ ٖؤّ ْعَبىوُْوَّ زاٖاتِ ُْوتِ عرياقِ يُ سىظَيطاُْوَ ثُيسا بىوَو ُٖضوَٖا 

آلتُ ضِؤشٓاوايًُنإ زَزا بطُُْوَ يُزَطِ غُض يُْىَّ زَضؾُت بُ ؾاْؿًِٓ يُنططتىوْ وو
ُْوتِ عرياقِ نُ ظؤض بُبايُخُ. بُآلّ يُ اليُنِ تط ُٓطُض طؿتىطؤنإ ُٖضَؽ بًَٓٔ ُٓوا 
زَضَجناَُ ٓابىوضيُناِْ يُواُْيُ بؤ عريام تطغٓانرت بًَت، يُواُْيُ ُٓويـ ظياتط خؤّ بُ 

 نُ خؤّ زَيىيػت. يُنًَتِ غؤظًُتُوَ ببُغتًَتُوَ، تُْاُْت يُوَف ظياتط
غؤظًُتِ ٓاَاشَّ قؤْاغًَهِ ْىيًَُ يُ ٖاوناضّ ظيَسَتط  -ثُميآْاَُّ عًَطاقِ -2

ناضا يًَُْىإ سًعبِ بُعؼْ َؤغهؤ، َُُٓف َتُاُْيًَهِ ظيازَ بُ ضِشيَُِ عًَطام 
. ُّٓ IPCزَبُخؿَِ، نُ ثًَىيػتِ ثًًَُتِ بؤ باآلزَغت بىوٕ يُ نًَؿُناِْ يُطٍَُ 
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عبسايهطيِ [(َوَ  بُغطِبىويِ َابىوُْوَ زواّ ُٓوَّ قاغِ  1961ُ غاَيِ )نًَؿاُْ نُ ي
%ّ ْاوضُّ ًُٓتًاظّ نؤَجاًْانُزا ططت بَِ 99زَغتِ بُغُض ظياتط يُ  ]قاغِ 

قُضَبىونطزُْوَ. ُّٓ ثُميآْاَُيُ نُ يُ ظؤض ضِووَوَ ٖاوؾًَىَّ ُٓو ثُميآْاَاُْيُ نُ 
طزووَ، ضُْس غىوزيَهِ دًؤثؤيًتًهِ غؤظًُت يُطٍَُ ًٖٓسغتإْ ًَػط َؤضّ ن

ٓاؾهطاّ بؤ يُنًَتِ غؤظًُت ُٖيُ. يُ ناتًَهسا زَْطؤّ ثؿتًىاِْ ؾُضَِ ظهلًَعيَو 
زَزاتُ عرياقًُنإْ ُٖضوَٖا طُضَْتِ بُضزَواَبىوِْ ٖاوناضّ ٓابىوضّْ غُضباظيًُ. 

ُنًَتِ ُٖضوَٖا يُواُْيُ سًعبِ بُعؼ ثُميآْاَُنُ وا ضِاظُ بها نُ ثابُْسبىوِْ ي
غؤظًُتُ بُ ثاَيجؿتِ نطزِْ غًاغُتُناِْ يُ نُْساو. ضىْهُ بُٖؤّ ططْطِ ططيَساِْ 
ثُيىَْسيًُناًْإ يُطٍَُ ًَٓطإ، ضِووغُنإ بُضِاغتِ زَياُْوَّ بُٓاطايًُوَ ثَِ بًَُٓٓ 
نُْساو. بُآلّ بايُخُ ضاوَضِواْهطاوَنُّ ثُميآْاَُنُ زواّ ضُْس ضِؤشيَو يُ َؤضنطزِْ 

ا زَضنُوت، ناتَِ ضُْس ثاضضُيُى يُ ًَٖعّ زَضيايِ غؤظًُتِ طُيؿتُٓ بُغطاو بُٓاؾهط
 ٓىّ قُغط.

يُاليُٕ عرياقُوَ، زواّ ضَِتهطزُْوَّ  IPCخؤَاَيًهطزِْ ثؿهُناِْ  -3
ٖات غُباضَت بُو ٓاطازاضنطزُْوَ نؤتايًُّ نُ تًايسا زاوانطابىو  IPCوَآلَُنُّ 

بطًَطِيَتُوَ بؤ تىاْاّ تُواوّ بؤضِيُناِْ  ٓاغتِ بُضَُُٖناِْ نًًَطُناِْ بانىوض
ًًَؤٕ تؤٕ يُ غاَيًَهسا(، َُُٓف  57ُْٖاضزَنطزْٕ نؤطاناِْ عَُباضنطزٕ )ْعيهُّ 

زواّ ُٓوَّ ؾانتُضّ باظاضِ واّ يُ نؤَجاًْا نطز نُ ٓاغتِ زَضًَٖٓإ زابُظيًََٓت. 
ُّٓ ثًَؿٗاتُيإ  تُْاُْت يُنًَتِ غؤظًُت )ُٖضوَٖا ظؤضبُّ عرياقًُناًْـ( ثًَؿبًِٓ

ُْزَنطز. ُٖضوَٖا غُضَضِاّ ُٓوَّ ووآلتاِْ نؤًَهؤٕ ثؿتًىاًْإ زَضبطِّ بؤ 
 1972خؤَاَيًهطزٕ، بُآلّ بطِّ ُٓو ُْوتُّ نُ ُٓوإ بُ زضيَصايِ ًْىَّ زووََِ 

زَتىأْ بًبُٕ ًَٖؿتا يُ ضِووّ ضِيَصَيًُوَ نَُُ. يُ ضِاطُياْسِْ خؤَاَيًهطزُْنُزا 
بُ تُْط ضِووْهطزُْوٍَ ُٓوَبىو نُ ُٓوإ بُٖؤّ ضَِضاونطزِْ  سهىَُتِ عرياقِ

َُٖيىيَػتِ ؾُضَِْػا بُضاَبُض ُْتُوَّ عُضَب ٓاَازَٕ بؤ زاْىوغإ يُغُض ضِيَهُوتًَٓهِ 
زَضًَٖٓاِْ طُياْسَوَ  IPC .CFP، نُ ٖاوبُؾُ ؾُضَِْػًُنُيُ يُ CFPْىَّ يُطٍَُ 

 12خؤَاَيًهطزٕ ُٖيبىو )ْعيهُّ  ٓاغتِ ثؿهِ ثًَؿىوّ خؤّ يُ ُْوت نُ بُض يُ
يُ  IPCًًَؤٕ تؤٕ يُ غاَيًَهسا(، يُ ناتًَهسا ًَٖؿتا ْاوبصيىاِْ يُ ًَْىإ عريامْ 
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ٓاضازابىو. ُٖضوَٖا ُٖواٍَ وايُ نُ بُضَو ظياتطيـ ببات. يًَو تًَطُيؿنت يُ ًَْىإ 
وّ ظياتط )يإ ؾُضَِْػاو عريام يُ سىظَيطاْسا ظًََُٓ غاظّ بؤ ُٓطُضّ نطِيِٓ ُْوتِ خا

يُثًَـ خؤَاَيًهطزٕ( نطز. بُآلّ َُُٓ بُغرتاوَتُوَ بُ  CFPظؤضتط يُ َاؾِ 
يُغُض قُضَبىونطزُْوَ، ؾُضَِْػا  IPCثابُْسبىوِْ عريام بُ زاْىوغاِْ خًَطا يُطٍَُ 

 IPCثابُْسَ بُضِاويَصنطزٕ يُطٍَُ سهىَُتُناِْ تط نُ نؤَجاًْاناًْإ ثؿهًإ ُٖيُ يُ 
يُ زاْىوغاْسٕ الواظ  IPCيَهُوتِٓ نؤتايِ َؤض بهطَّ، بؤ ُٓوَّ َُٖيىيَػتِ بُض يُوَّ ضِ

 ُْبَِ.
يُغُضَتازا ضِؤَيِ ؾًَذ يَُاِْ )وَظيطّ ُْوتِ عُضَبِ غعىزّ( يُ زاْىوغاْسا  -4

نُ غهطتًَطّ طؿتِ ُٓوغاّ  IPCظاَيبىو بُغُض زاْىوغاُْناِْ تط يُ ًَْىإ عريامْ 
ثًَِ َُٖيسَغتإ. يُ  CFPجاًْاّ ُْوتِ ؾُضَْػِ ٓؤثًَوْ بُضِيَىَبُضيَهِ نؤَ

نؤبىوُْوَّ وَظاضّ ٓؤثًَهسا يُ تؿطيِٓ يُنُّ، نُ طؿتىطؤّ يُغُض ُٓو َُضداُْ نطز 
نُ بُزَغت ٖاتىوٕ، عريام ثاضيَعطاضّ يُ َُٖيىيَػتِ خؤّ نطز تُْاُْت يُغُض بريَ 

زَغتِ ثًَهطزَوَ ُْوتُناِْ بُغطاف )نُ خؤَاَيِ ُْنطابىوٕ( بُآلّ نُ زاْىوغإ 
نؤَجاًْانإ ُٖغتًاْهطز نُ زَضؾُتًَهِ طىجناو ُٖيُ بؤ طُيؿنت بُ ضِيَهُوتًَٓهِ 
طؿتِ، نُ بُغطاو َىغألْ بانىوضّ ضِوًًََُْ ُٖضوَٖا نُضنىنًـ بططيَتُوَ. 
عرياقًُنإ ُٖغتًَهِ وايإ بُخؿِ نُ بايُخًَهِ زَيػؤظاُْ زَزَٕ بُ يُناليِ 

اْىِْ يُنَُسا ُٓو ضِؤشْاَاُّْ يُاليُٕ سهىَُت نؤْرتِؤأل نطزُْوَّ َُغُيُنُ، يُ ن
نطاوٕ بُياًَْهًإ بآلونطزَوَ غُباضَت بُو ُٖوآلُّْ نُ زضاوٕ بؤ زاْاِْ دبٓاغُيُى بؤ 
يُناليِ نطزُْوَّ نؤتايِد، بُآلّ طُؾبًًُٓنُيإ تا ًَٓػتا يُ نَُبىوُْوَ زايُْ 

 ٓاناَِ زاْىوغاُْناًْـ ْازياضَ.
زٕ ناضيطُضّ بًَُٖعّ يُغُض باضزؤخِ زاضايِ عرياقُوَ ُٖبىوَ، خؤَاَيًهط -5

 1971( ًًَؤٕ ثاوَْس غاَيِ 230يُ ) IPCزاٖاتُناِْ سهىَُت يُ نًًََطُناِْ 
. سهىَُت ضُْس ُْٖطاويَهِ 1972ًًَؤٕ ثاوَْس يُ  130زابُظيىَ بؤ ْعيهُّ 

ضُّ ناضَُْساِْ َُٖيًَٓاوَ بؤ ضاضَغُضنطزِْ نىضتًَٗٓاُْنُ، وَنى زابُظاْسِْ َى
( بؤ زَضَوَ، تىْسنطزِْ نؤْرتِؤَيِ بعثاتسهىَِ، نَُهطزُْوَّ ًَْطزَنإ )

ٖاوضزَنطزٕ، بطِيِٓ بىزدُّ ثُضَثًَسإ ُٖضوَٖا زَضضىواْسِْ دغُُْزَناِْ خؤضِاططّد 
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)زََئًَ نطِيِٓ ُّٓ غُُْزاُْ ناضيَهٌ خؤبُخؿاُْيُ، ُٖضوَنى ناضنطزِْ بَِ نطَّ يُثًَٓاو 
ؾُقاًََهُ [نطزٕ يُ غُْسوقِ ياضَُتًساِْ ؾُيُغتًًُٓنإ(. يُ وايت ٖؤٍَ  بُؾساضّ 

يُ يُْسَٕ نُ ضُْسئ زاَُظضاوَّ سهىَِ يُ خؤزَططَّ، وَى ٓاَاشَيُى بؤ سهىَُتِ 
وا َُظَْسَ زَنطَّ نُ بُٖؤّ ُّٓ ضِيَىؾىيَٓاُْ و ظيازَّ ٓايىطؤضِّ  ]بطيتاًْا بُناضزَّ

اِْ يُثًَؿىوزا، ُٖوضَٖا ثاؾُنُوت نطزِْ زؤالض بًاِْْ نَُيُنُ بىوِْ زضاوّ بً
( بُٖؤّ ٓاَيىطؤضِّ تاظَّ ناآلنإ، عريام يُواُْيُ بتىاَِْ بؤ غاَيًَو يإ ايع١ًُ ايـعب١)

ظياتط خؤّ ضِابططَّ بَِ ُٓوَّ تُْطصَّ ُٓوتؤ بُخؤوَ ببًَِٓ. نىضتًَٗٓإ يُ ٓاَيىطؤضِّ 
بُٖؤّ نؤَُنِ زاضايِ يُاليُٕ ُٓواثًَو بًاِْ )زَضَنِ( ناضيطُضّ خؤّ ُٖبىوَ، بُآلّ 

و ُْٖسَّ غُضنُوتٔ يُ ؾطؤؾتِٓ ُْوتِ نُضنىى،  ]ووآلتاِْ عُضَبِ ُْٓساّ يُ ٓؤثًو [
( ًًَؤٕ تؤٕ يُ غاَيًَو بُ زاٖاتِٓ َاْطِ تؿطيِٓ زووَّ، 27نُ زَطاتُ ْعيهُّ )

 عرياقًُنإ َُتطغِ زاضَِاِْ ٓابىوضيًإ تًَجُضِاْس.
ىَْسيًُ زَضَنًُنإ يُّ غاَيُزا، ُٓوَّ دًَطُّ غُضجنُ يُنًَتِ غُباضَت بُ ثُي -6

غؤظًُتُ، نُ ثُيىَْسيًُناِْ يُطُأل عريام ضِيَهدػت يُ ضِيَِ ثُميآْاَُّ زؤغتايُتِ و 
خػتُٓضِووّ ٖاوناضّ خؤّ بؤ ثًؿُغاظّ ُْوتِ عرياقِ، يُ ضِيَطُّ نطِيِٓ ُْوتِ 

انىوضّ ضِوًًََُ يُ ٓاياضزا، نُ بُؾًَهُ يُو خؤَاَيًهطاو و ُٖضوَٖا نطزُْوَّ نًًََطُّ ب
زَضًَٖٓطاو زواتط بُٖؤّ ياضَُتِ  IPCيُ شيَط زَغتِ  1961ْاوضُيُّ يُغاَيِ 

غؤظًُتِ ثُضَيجًَسضا. )بُضُّٖ يُّ نًًََطُيُزا وا خؿتُّ بؤ زاْطاوَ نُ بطاتُ ضِيَصَّ 
يُ ًْىَّ ( ًًَؤٕ تؤٕ 50-40و )1974( ًًَؤٕ تؤٕ يُ ْاوَضِاغتِ 18غاآلُْ )
(. يُو غُضزاُّْ وَظيطّ ثًؿُغاظّ عريام بؤ َؤغهؤ يُ ُٓيًىٍ 1975زووََِ 

ضِووغُنإ ثابُْسّ خؤيإ ظياتط نطز بُضِاظيبىوًْإ يُغُض بطزِْ ُْوت بُضاَبُض َُٖىو 
. ُٓطُض َُُٓ يُ بُضضاو بططئ نُ عريام ثًَؿرت 1980قُضظَناِْ غُضعريام تاغاَيِ 

، زَتىاْني بًًَنَي بُنىضتِ َُُٓ زَغتُنُوتًَهِ ططْط بىو بؤ قُضظيَهِ ظؤضّ زاوَتُوَ
عريام. بُآلّ َُُٓ ٓابىوضّ عرياقِ ظياتط وابُغتُّ يُنًَتِ غؤظًُت نطز. يَُُٖإ 
 -ناتسا ضَِظاَُْسّ زضاوَ يُغُض زضوغتهطزِْ ثاآلوطُيُى يُ َىغٌَ. ًًََِٖ ُْوتِ بُغسا

زَزضئَ بُٖؤّ قُضظَناِْ غؤظًُت نُ بُغطا، ُٖضوَٖا ثطِؤشَناِْ تطيـ نُ ُٓجناّ 
وَضطرياوٕ. ضِاثؤضتُناِْ ثًَـ نؤتايِ غاٍَ وازَطُئُْ نُ عريام زاواّ  1971غاَيِ 
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ثًَؿهُف نطزووَ بؤ ُٓوَّ وَى ضاوزيَط بًَتُ ضِيعّ ووآلتاِْ نؤًَهؤٕ، َُُٓف ُٓوَ 
ّ بًؤنُزا ططيَساوَ. ضِووٕ زَناتُوَ نُ تا ض ضِاززَيُى ثُيىَْسيًُ ٓابىوضيًُناِْ يُطٍَُ ُٓ

غُضَضِاّ َُُٓف ظيَسَضِؤيًُ ُٓطُض بًًَنَي بؤتُ ثاؾهؤيُنِ ٓابىوضّ. يُطٍَُ َُُٓؾسا، 
ُٓو ناضتُّ نُ ًَٖؿتا يُبُضزَغتسا َاوَ ُٓوَيُ نُ نؤَجاًْا ضِؤشٓاوايًُنإ نطِياضّ 

بؤ  غُضَنِ ُْوتِ بانىوضّ ضِوًًَََُٕ. ُٖوَيُ ضاآلنُناِْ عريام بؤ زؤظيُٓوَّ باظاضِ
ُْوتُنُّ يُ ًٓػجاًْا، يؤْإ، ًٖٓسغتإ، ًٓتايًا، بُضِاظيٌ، ًَػط، يابإ، و 
ؾىيَُٓناِْ تط، ُٓو ضِاغتًُ بُزياضزَخُٕ نُ ووآلتاِْ نؤًَهؤٕ ثًَىيػتًُنِ نَُِ ُٓو 

 بؤ باظاضِ زابني زَنُٕ، بُاليُِْ نُّ بؤ ناتِ ًَٓػتا.
تُ ضِؤشٓاوايًاُْ ًَُْٖٓا نُ غاَيُنُ َىشزَيُنِ نتىثطِّ ُٓوتؤّ بؤ ُٓو ووآل -7

بُضشَوَْسّ ضِاغتُوخؤيإ يُ عرياقسا ُٖبىو، بًَذطُ يُ ؾُضَْػا نُ غىوزّ يُو 
َُٖيػىنُوتُ تايبُتًُ بًِٓ نُ عرياقًُنإ زواّ خؤَاَيًهطزٕ يُطَُيًإ نطز وَى 
ف ضِيَعططتًَٓو يُ دَُٖيىيَػتِ ًٓذابًاُّْ يُ نًَؿُّ عُضَبد )ُٖضوَٖا، يُواُْيُ ُٓوَ

ظياز ضَِم بىو يُ َاََُيُنطزْساو زازوَضاُْ ُْبىو يَُاوَّ بُض يُ  IPCبطىتطَّ، نُ 
خؤَاَيًهطزْسا( ؾُضَِْػا ُٖوَيِ ثاضاغتِٓ بُضشَوَْسيًُناِْ خؤّ زَزا يُ ناتًَهسا نُ 

بُ تُواوّ يُنالبهطيَتُوَ. تا ًَٓػتا ؾُضَِْػا ًٖطِ يُزَغت  IPCُٖوَيًساوَ نًَؿُناِْ 
ُٖضَؽ بًََِٓ  IPCضِيَِ زَغتهُوتِ طُوضَتطيؿُ، بؤيُ ُٓطُض طؿتىطؤناِْ ُْزاوَو ضاوَ

 غىوزَُْس زَبَِ. CFPُٓوا 
%ّ بُناضبطزِْ ثًَهًَٗٓا 3,5بؤ بطيتاًْا ُٖضضُْسَ ُْوتِ عريام تًُْا ضِيَصَّ -8

، بُآلّ يُزَطِ ُْوتِ عريام ططْطِ ضاوَضِواْهطاوّ َُظِْ ُٖيُ. 1971يُغاَيِ 
يُ تُضاظووّ ثًَسإ )ًَعإ املسؾىعات(ّ ًَُُٓ بايُخِ خؤّ  IPCُٖضوَٖا بُؾساضّ 

ُٖيُ. بؤيُ ًْطُضاِْ غُضؤنِ سهىَُتِ خاوَٕ ؾهؤ بُ زضيَصايِ ُّٓ غاَيُ بؤ ُٓوَ بىو 
نُ بطُيُٓ ضِيَهُوتًَٓو نُ زَضؾُتِ بُضزَواًَُإ ثًَبسات بؤ طُيؿتُٓ ُْوتِ عريام. 

ُْطات، سهىَُتِ خاوَٕ ؾهؤ يُ زشّ  IPCُٖض بؤ ُٓوَّ ظيإ بُ زاْىوغاُْناِْ 
ثطِؤشَناِْ قُضظزاُْ عريام ُْوَغتا نُ يُ ًْىَّ زووََِ ُّٓ غاَيُ بُضظنطاوَتُوَ يُ 

IBRD ] َبؤ ُٓوَّ َاوَ، ثًَسَضَِ ]باْكِ ًَْىزَوَيُتِ بؤ طُؾُثًَسإْ ٓاوَزاْهطزُْو ،
نُ ْعيهُّ  1971ِ % ظياتط بَِ يُ شَاضَنُّ غاَي10ُْٖاضزَناِْ بطيتاًْا بُ ضِيَصَّ 
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( ًًَؤٕ ثاوَْس بىو. بؤيُ خىاغتُ تاظَنإ ٓاغإ ًًُْ يُ ًْىَّ زووََِ ُّٓ غاَيُ 25)
بُزَغت بًَٔ. َُُٓف بُٖؤّ غًاغُتِ عريام يُزواّ خؤَاَيًهطزٕ نُ ثًَؿًُٓ زَزاتُ 
ُٓو وآلتاُّْ نُ ضِيَهُوتِٓ باظضطاِْ يُطَُيًاْسا ُٖيُ )ووآلتُ عُضَبِْ نؤًَٓػتُنإ، 

ُضَِْػا، ًٓتاَيًا، ًٖٓسغتإْ بُضِاظيٌ(، بُآلّ ثُيىَْسيًُ زبًؤَاغًُنإ ًَٖؿتا ؾ
بُنُيهٔ، يُطٍَُ ُٓطُضيَهِ نَُِ ظوو زَغتجًَهطزُْوَ، بُدؤضيَو ٓاغايِ بىوُْوَّ 

ٖاِْ عرياقًُنإ زَزا نُ  ]بطيتاًْا  [ثُيىَْسيًُناِْ غىضياو ؾاْؿًِٓ يُنططتىو 
َُٖإ ناض بهُٕ(، ُٖوَيِ غاؾًَهىشنطزِْ غُضؤى وَظيطاِْ  ُٓواًْـ بُزوايسا بًَٔ )واتُ

ثًَؿىوّ عريام عُبسويطَظام ْايـ يُ يُْسَٕ يُ َاْطِ ؾىباتسا )بُآلّ ُّٓ ٓاَاجنُ يًَُْى 
ضُْسئ ٓاَاجنِ تطّ باْسّ غاؾًهىشّ بُعػِ ُْثًَهطا( واَإ يًَسَنا نؤْرتؤَيِ ظًعاّ 

ٓسٕ و ثطؤؾًؿٓاأل )ثًؿُيِ( بُضِيَصَيُنٌ ظؤض خؤَإ تىْستط بهُئ، بُآلّ ثُيىَْسّ خىيَ
 ُٓجناّ ُْزضاوٕ.

عريام يُ َُٖيػىضِاْسِْ ثُيىَْسيًُناِْ يُطٍَُ ٖاوغًَهاِْ ضِؤشُٖآلتِ  -9
ْاوَضِاغتًسا ضِيَطُّ باؾِ ططتىوَ، نؤنطزُْوَّ ثؿتًىاِْ بؤ ؾؤضِؾِ عُضَبِ يُ 

ِ بؤ ؾهاْسِْ طؤؾُطريّ خؤّ يُ عىَاُْوَ تا ؾُيُغتني، يُطٍَُ ضُْس ُٖوَيًَهِ ًْىَ زَي
ًَْى سهىَُتُ عُضَبًُنإ، ثًَؿًٓاضَنُّ َاْطِ ٓازاضّ عريام غُباضَت بُ يُنًَتًُنِ 

يُ زشّ ثًَؿًٓاضَناِْ ؾا سىغًَٔ بؤ نُْاضّ  -ْىَّ نُ بًبُغتًَتُوَ بُ ًَػطو غىضيا
يًبًا يُ ًْػإ ضِووبُضِووّ وَآلَِ ُْضيَِٓ ُٖضزوو ووآلت بؤوَ. ُٖضوَٖا ناتَِ  -ضِؤشٓاوا

 -بايًؤظّ خؤّ يُ عريام نًَؿايُوَ وَى ْاضَِظايِ يُ بُضاَبُض ثُميآْاَُّ عرياقِ
غؤظًُتِ، ُٓطُضّ تؤَيُغُْسُْوَ ٖاتُ ٓاضاوَ يُبُض ُٓوَّ خطابىوَ زَضَوَ يُ 
ثًَؿًٓاضَنُّ عريام. ْانؤنِ يًَُْىإ ضِشيَُِ بُعؼ يُ بُغساو زميُؾل بُضزَواَُ، 

ناِْ يُنًَتِ غؤظًُت بؤ غُضخػتِٓ يًَهٓعيو نطزُْوَ، بؤيُ غُضَضِاّ ُٖوَيُ
طؿتىطؤنإ يُباضَّ زابُؾهطزِْ ٓاوّ ؾىضات يُنالنُضَوَ ًًُْْ ُٖضوَٖا نَُبىوُْوَّ 

دؤضيَهِ ْىيَِ يُ  IPCزاٖاتُناِْ ًًَِٖ بؤضِيُ ُْوتُناِْ غىضيا زواّ خؤَاَيًهطزِْ 
خؤنإ يًَُْىإ عريامْ نىيَت يُغُض نًَؿُّ ضِنُبُضايُتِ ًَٖٓا ٓاضاوَ. زاْىوغاُْ ضِاغتُو

غٓىوض ًٖت ثًَؿهُوتًَٓهِ ضِاغتُقًُّٓ بُزَغت ًَُْٖٓاوَ، ُٖضضُْسَ ؾاْسيَهِ 
زاْىوغاْهاض نُ يُ شَاضَيُى ثُضيَُاْتاضّ نىيَتِ ثًَهٗاتبىو يُ ناْىوِْ يُنَُسا 
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ام بؤ غُضزاِْ عرياقِ نطزو يُناتِ طُضِاُْوَيسا ضِاثؤضتِ زا نُ ٓاَازَطِ عري
 -ًَٖىضنطزُْوَ دبَِ َُضزدـُ، يُ ثًَٓاو بًَُٖعنطزِْ َُٖيىيَػتِ ٖاوبُؾِ عرياقِ

 نىيَتِ بُ ٓاضاغتُّ عُضَباْسِْ نُْساو.
عرياقِ بُٓاَيؤظّ َاوَتُوَ.  -يُالّ ضِؤشُٖآلتُوَ، ثُيىَْسيًُناِْ ًَٓطاِْ -10

يُ نؤتايِ غاَيِ يُزواّ ضِووزاوّ زووضطُناِْ نُْساوو ثططِاِْ ثُيىَْسيًُناًْإ 
، زَغتسضيَصّ نطزُْ غُضيُنرت يُغٓىوض بُضزَواَُ، وَى زظَنطزِْ تًَهسَضإ يُ 1971

يُ اليُٕ  1972 -1971عرياقُوَ. زَضنطزِْ ُٖظاضإ ٖاووآلتِ ًَٓطاِْ يُ ظغتاِْ 
عريام، واّ يُ زَغُآلتساضاِْ ًَٓطإ نطزنُ يُ َاْطِ ٓازاضزا غُضجنٌ نؤَػًؤٌْ 

ؤ ضِووزاوَنُ ضِابهًَؿٔ، يَُاْطٌ ًْػاًْؿسا عريام ْاَُيُنِ بؤ َاؾُناٌْ َطؤظ ب
ُٓجنىَُِْ ٓاغايـ ُْٖاضز بؤ ْاضَِظايِ زَضبطِئ يُ َُٖبُض دناضَ زوشَٓهاضيُناِْ 
غُضغٓىوضدّ ًَٓطاًُْنإ. ًَٓطاًُْنإ بُ تًَطُيؿتًَٓهِ تُواوَوَ يُ َُغعاو نطِؤنِ 

زَضِوأْ. يُواُْيُ يُ شيَط ؾؿاضّ غؤظًُت عرياقِ َاْطِ ًْػإ  -ثُميآْاَُّ غؤظًُتِ
بىوبَِ نُ عرياقًُنإ يَُاوَّ ٖاوئ ٓاَاشَّ وايإ زَزا نُ ُٓوإ ُٖوَيِ خؤيإ زَزَٕ 
بؤ ُٓوَّ نًَؿُناًْإ يُطٍَُ ًَٓطإ يُنالبهُُْوَ. بُآلّ ًٖت ُٖوَيًَهِ َهىضِاُْ ُْزضاو 

ام ًَٓطإ بُ ضُنساضنطزِْ نىضزَنإ غاَيُنُ تُواو بىو يُ ناتًَهسا َُٖىو ًَسياناِْ عري
 تاواْباض زَنُٕ.

ُّٓ تاواْباضنطزُْ بَِ طىَإ بَُٓاّ ُٖيُ. ْاضَِظايِ نىضز يُ َُٖبُض  -11
، يُ ًَْىاًْاْسا ططْطرتيًٓإ 1970دًَبُدَِ ُْنطزِْ ظؤضبُّ بطِطُناِْ ضِيَهُوتٓٓاَُّ 

ضزّ، زووقات بؤوَ يُغاَيِ نُ ٓاَاضَ ؾُضًَُنُ بىو بؤ زياضيهطزِْ غٓىوضّ ُٖضيَُِ نى
يُ ُٓجناَِ تىضَِيًإ يُ خؤَاَيًهطزِْ نًًََطُ ُْوتًُناِْ نُضنىى بَِ ُٓوَّ  1972

ثطغًإ ثَِ بهطَّ. َُُٓ غُضباضّ ُٖوَيُناِْ بُعؼ بؤ غاؾًَهىشنطزِْ َُال َػتُؾا 
َابىو. باضظاِْ. نُ ُٓو ًُْطُ َتُاُْيُؾِ يُْاوبطز نُ تا ُٓوناتُ يُ ًَْىإ ُٖضزووالزا 

غُضَضِاّ َُُٓف ًٖت اليُنًإ ْاتىاَِْ بُ ثُضؤف بَِ بؤ زَغتجًَهطزُْوَّ دُْط، 
نىضزَنإ يُ ظؤض باضزا باّ ُٓوَْسَ واقعني نُ بعأْ ُٓوإ تًُْا زَتىأْ بُضططّ يُ 

 ْاوضُناِْ خؤيإ بهُٕ.
ى يُ نؤتايِ غاَيُنُزا بُعؼ ضِووبُضِووّ باضوزؤخًَهِ ٓابىوضّ تا ضِاززَيُ -12
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ْاَُٖىاض زَبًَتُوَو ْآاضاًَـ يُ بانىوض زَغتِ ثًَهطزؤتُوَ. غُضَضِاّ َُُٓف، 
ًََبىوِْ غًاغُتِ يُْاوبطزِْ ُٓو ُْياضاُّْ نُ ثًَطُيُنِ ُٓوتؤيإ  ًْؿاُْناِْ نا
ًًُْ، تاضِازَيُى زَضنُوت. ُٓطُض َُٖيىَُضدِ ٓابىوضّ بُضَو خطاثرت بطَِ، بًَطىَإ 

. بُآلّ ُٓطُضيَهِ يُّ دؤضَ وَغتاوَ يُغُض بًَُٖعبىوِْ ثًَطُّ يُواُْيُ ويَُٓنُ بطؤضَِّ
غُزاّ سىغًَٔ تهطيتِ، دًَططّ غُضؤنِ ُٓجنىَُِْ غُضنطزايُتِ ؾؤضِفْ دًَططّ 
غهطتًَطّ طؿتِ ثاضتِ بُعػِ عرياقِ. ُٖشَىوِْ بُضايِ ُٓو بُغُض غُضؤى بُنط يُ 

َنِ ٓاضاغتُنطزِْ ضَِخُٓنإ ثايًعزا بُزياضنُوت ناتَِ وايهطز ببًَتُ ٓاَاجنِ غُض
يًَُْى ضِشيَُُنُزا ظؤض الواظ بىو،  ]واتُ بُنط  [يُُٖضزوو نًَؿُنُزا. ًٓرت ثًَطُّ ُٓو  

 ُٖضوَٖا يُواُْيُ زواضِؤشّ بُْسبَِ يُغُض زَضَجناَُناِْ غًاغُتِ خؤَاَيًهطزٕ.
يُزا، ُٓوَ ُٓطُض غًاغُتُناِْ دثاضتِد دًًًَََٗطابَِ بؤ زواوَ يُّ ثًَساضىوُْوَ -13

بُظؤضّ بُٖؤّ ُٓوَ بىوَنُ ؾىيَٓطُيُنِ نُّ بايُخِ ططتىوَ. ُٖوَيُناِْ بُعؼ بؤ 
تَُاع زاُْ بُض نىضزَنإ و نؤَؤًْػتُنإ )ُٖض ُّٓ زوواُْف ططوثِ غًاغِ ططْطٔ(و 
ضِانًَؿاًْإ بؤ بُضغٓطِ )وادُٗ( ًْؿتًُاِْ ًَٖؿتا غُضنُوتىواُْيُ. يُ ضِووّ 

ُميآْاَُ يُطٍَُ يُنًَتِ غؤظًُت زَبَِ ياضَُتِ بُعؼ بسا يُ تًؤضيًُوَ َؤضنطزِْ ث
َاََُيُنطزِْ يُطٍَُ ُٖضزوو ططوثُنُ. بُآلّ بُنطزاض ثاَيُثُغتؤّ غؤظًُت بؤ غُض 
باضظاِْ بؤ ٖاوناضّ نطزٕ يُطٍَُ ضِشيَُسا يُّ نُؾىُٖوايُّ بَِ َتُاُْيِ ًَٓػتازا بَِ 

ؤًْػتِ يُ ٓاقُيطإ زايُ. زياضَ نؤَ -غىوزَ. ُٖضوَٖا ثُيىَْسيًُناِْ بُعػِ
ضِووغُنإ يُناتِ بُغتِٓ ثُميآْاَُنُ ُْٖسَّ زَغتهُوتًإ بؤ ثاضتِ نؤَؤًْػتِ 
عريام بُزَغتًَٗٓا، ُٓوَ بىو زواّ َؤضنطزِْ ثُميآْاَُنُ بَُاوَيُنِ نُّ زوو 
ُْٓساَِ يًصُّْ ْاوَْسّ زياضيهطإ بؤ سهىَُتْ ُٖضوَٖا نؤتْ ثًَىَْسَناِْ غُض 

تا ضِاززَيُى ؾًهطا. ُٖضضُْسَ ًَٖؿتا ُّٓ ثاضتُ ضِيَجًَسضاو  ]ثاضتِ نؤَؤًْػت  [ضتُنُ ثا
ًًُْو بُعػًـ بُضزَواّ ُٓوَ ضِووْسَناتُوَ نُ ُٓوإ ْاياُْوَّ دُوُٖضٍ زَغُآلت 
يُطٍَُ ًٖت اليًَُْو زابُف بهُٕ. بُثًَِ ضِاثؤضتُنإ ُٓوإ ثًَؿًٓاضّ زابُؾهطزِْ 

يُ ًَْىإ خؤيإْ  -نُ بطِياضوايُ زامبُظضَّ -ِ ًْؿتُاًْإ نطزووَنىضغًُناِْ ُٓجنىَُْ
، يُ زشّ ُٓوَف وَغتاوٕ نُ  20:  30:  80نىضزَنإْ نؤَؤًْػتُنإ بُ ضِيَصَّ 

 ُٖضيُنُ يُ نىضزو نؤَؤًْػتُنإ ضاآلنِ غًاغِ يًَُْى يُؾهطزا بٓىيَٓٔ.
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عطاضّ يُ ُٖشَىوْٕ بُنىضتِ، بُزضيَصايِ ُّٓ غاَيُ ضِشيَُِ بُعػِ ثاضيَ -14
زَغُآلتِ خؤّ نطزووَ بُغُض شياِْ غًاغِ ووآلتساو ثُيىَْسيًُناِْ يُطٍَُ غؤظًُت 
بًَُٖع نطزووَ. ُٖضضُْسَ بُ بطِياضّ غُضَضِؤياُّْ خؤَاَيًهطزِْ ُْوتْ ضِيَطُزإ بُ 
تًَهطىوِْ باضوزؤخِ نىضز غُضيُْىَّ ْآاضاَِ ضِووّ يُ شياِْ ُٓو ُْتُوَ نطزَوَ، نُ 

ؿُْ ْانؤنِ نُّ ًًُْ. ططْطِ زاِْ ضِؤشٓاوايًُنإ بُعريام يُبُض يُزَطِ ُْوتُنُّْ نًَ
ُٖضوَٖا ؾىيَٓطُ غرتاتًصيًُنُيُتِ يُغُض نُْساو، تؤَاضّ ٖاوثًَت نُ تايبُتُ بُ 

ّ عريام خىيَٓسُْوَيُنِ ضَِؾبًٓاُّْ يًَسَنطَّ، بُآلّ يُطٍَُ 1972ضِووزاوَناِْ غاَيِ 
ًَٖؿتا ٓىًََس ُٖيُ نُ زاواناضيُ زشَناِْ  IPCغاُْناِْ بُضزَواَبىوِْ زاْىو

 ًْؿتُاِْ عرياقِْ بُضشَوَْسيُ خؤيًُناِْ ٓابىوضّ ضِؤشٓاوا بطُُْ يُى.
 

 ٖاوثًَت
 1972تؤَاضّ ضِووزاوَناِْ غاَيِ 

 ناْىوِْ زووَّ:
ُٓو ؾاْسّ زاْىوغاُّْ نُ بُ غُضنطزايُتِ ْىيَُٓضّ وَظيطّ ٓابىوضّ بىو  – 3ضِؤش: 

( ُٖظاض تؤٕ نربيتِ عرياقِ غاآلُْ زَنطَِّ بؤ َاوَّ 100ًُٓوَ طُضِايُوَ. ضني )يُ ض
 ثًَٓر غاٍَ.

نطزُْوَّ نًًََطُّ نربيتِ املؿطام يُ ْعيو َىغٌَ بُٓاَازَبىوِْ وَظيطّ  -6
 ثًؿُغاظيًُ نًًُاويًُناِْ ثؤَيُْسا.

 .IPCخى  يُنَُِ زاْىوغاُْناِْ ًَْىإ عريامْ  – 19 – 15
 -ؾىبات:

. زاْىوغاُْنإ بُ ؾًَىَيُنِ IPCخى  زووََِ زاْىوغاُْناِْ عريام/  – 6 – 1
 ناتِ وَغتا زواّ ُٓوَّ سهىَُت ثًَؿًٓاضّ نؤَجاًْاّ ضَِتهطزَوَ.

 عريام زووباضَ غٓىوضّ خؤّ نطزَوَ بؤ باظضطاِْ يُطٍَُ ٓىضزَٕ. -10
سًعب غُزاّ سىغًَٔ غُضؤنايُتِ ؾاْسّ زاْىوغاْسناضّ سهىَُت/  – 10-17

 زَنات، نُ وَظيطّ زَضَوَف يُ خؤ زَططَّ، بؤ َؤغهؤ.
ُٖوَيسإ بؤ غاؾًَهىشنطزِْ دُُْضِاأل عبسايطظام ايٓايـ يُ يُْسَٕ، ْاوبطاو  -18



 

223 

ّ 17( ضِؤش زواّ نىزَتاّ بُعؼ يُ 10غُضؤى وَظيطاِْ عريام بىو بؤ َاوَّ )
 .1968تَُىوظّ 
19- MV Rumaila  َيًَُْى ُٓو سُؾت نُؾتًُّ نُ يُنُّ نُؾتِ ُْوت َُٖيطط

 عريام نُ يُ ًٓػجاًْا زضوغت زَنطئَ، زضايُ زَغت عريام.
غُزاّ سىغًَٔ بآلوّ نطزَوَ نُ ))طؿتىطؤّ نطاوَ(( بُّ ظوواُْ زَغت  -22

 ثًَسَنات يُطٍَُ ًَٖعَ ثًَؿهُوتٓدىاظَ ًْؿتُاًُْناِْ تط.
ِْ ثًَؿىوّ عريام ُٖوَيِ غاؾًَهىشنطزِْ عاضف عبسايطظام )نُ غُضؤى وَظيطا -26

( عرياقِ زاًْإ بُوَ ْاوَ نُ يُاليُٕ سهىَُتِ عرياقُوَ 17بىو( يُ قاٖريَ. )
ؾُضَاًْإ ثًَهطاوَ بؤ غاؾًهىشنطزِْ ؾُف غًاغُمتُزاضّ ثًَؿىوّ عريام نُ يُ قاٖريَ 

 زَشئ.
 ٓــازاض:

 ]ٓؤثًو ضِيَهدطاوّ ووآلتاِْ عُضَبِ ُْٓساّ يُ  [عريام بىوَ ُْٓساّ يُ ُٓواثًو  -4
. 

( عرياقِ يُ 1439ٓاشاْػِ ُٖواَيُناِْ عريام باؽ يُوَ زَنُٕ نُ نىيَت ) -5
( نُغًإ 539زيجؤضت نطزووَ. يُواُْ ) 1972و ؾىباتِ 1971ًَْىإ ؾىباتِ 

 يَُاْطِ زوايِ زَضنطإ.
ُٓجنىَُِْ غُضنطزايُتِ ؾؤضِف ثًَؿًٓاضّ نطزووَ غٓسوقًَو بؤ ياضَُتًساِْ 

ؾؤضِف زابٓطَّ. ُٖضوَٖا ُٓوَّ خػتُضِوو نُ ؾُيُغتًًُٓنإ  نُغىناضّ ؾًُٖساِْ
 ضىْهُ ٖاووآلتِ عُضَبِ ضُوغاوَٕ بؤيُ َاؾِ ًْؿتُدَِ بىوًْإ ُٖيُ يُ عرياقسا.

( ًًَؤِْ 50ضِيَهُوتًَٓو يُطٍَُ ضًهؤغًؤظانًا َؤضنطا بؤ وَضططتِٓ قُضظيَهِ ) -9
 بَُُبُغتِ نطِيِٓ نُضغتُّ ثًؿُغاظّ ُْوت. ]زؤالض [

سهىَُتِ عرياقِ ثالُْنُّ ؾاسىغًَِٓ بؤ )ًََُُنُتِ عُضَبِ يُنططتىو(  -15
 ضِيػىانطزو ثًَؿًٓاضّ ديُنًَتِ خًَطادّ يُطٍَُ ًَػطو غىضيا خػتُضِوو.

نطز بؤ ُٓوَّ ثًَؿًٓاضَناِْ خؤّ غاتُضِوو يُ ثًَٓاو  IPCسهىَُت باْطِ  -16
 ّ َاْطسا َُُّٓ نطز.(19يُ ) IPCثًَهًَٗٓاٌْ دٖاوثؿهِد يًَُْىاًْاْسا. 

20- KDP ]  ًْٕطُضاِْ خؤّ زَضبطِّ غُباضَت بُوَّ  ]ثاضتِ زميىنطاتِ نىضزغتا
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 نُ ضِاويَصّ ثًَُٓنطاوَ يُباضَّ ثًَؿًٓاضّ يُنًَتِ يُطٍَُ ًَػطو غىضيا.
غُزاّ سىغًَٔ غُضزاِْ زميُؾلْ قاٖريَّ نطز بؤ تاوتىيَهطزِْ  -21-28

 يُطٍَُ ًَػطو غىضيا. ثًَؿًٓاضَنُّ غُباضَت بُ يُنًَتِ
ثُتاّ دًىَّ شَٖطاوّ يُ بانىوضّ عريام ثُيسابىو. زواّ ُٓوَّ  -ؾىبات/ ٓازاض

سهىَُت ُّٓ طُمنُّ ثًَسابىوٕ  [ثُيُوَضو دىتًاضإ طُمنِ بُدًىَ ضانطاويإ خىاضزووَ. 
ُٖظاض نُؽ يُ نؤتايًسا  6-5يُ ًَْىإ  ]تا بًطًَْٓٔ بُضُّٖ ظياتط بَِ ُْى بًدؤٕ 

 َطزٕ.
 ًْػإ:

6-11- Kosygin ]  ُّيُغاآلِْ ضًُنإ غُضؤى وَظيطاِْ يُنًَتِ غؤظًُت بىو ي
(ّ ًْػاْسا ضِيَهُوتِٓ 9غُضزاِْ عرياقٌ نطز. يُ ) ]َاوَيُؾسا وَظيطيَهِ ططْط بىو 

( غاَيُّ زؤغتايُتِ غؤظًُتِ/ عرياقِ واشؤنطا. يًبًا بايًؤظّ خؤّ يُبُغسا 15)
 ُ بُضاَبُضزا.نًَؿايُوَ وَى ْاضَِظايًُى ي

ٓاُْٖطُناِْ بًػتْ ثًَٓذًَُِٓ غاَيًازّ زاَُظضاْسِْ سًعبِ بُعؼ، نُ  -7-14
تًايسا نؤَجاًْاّ ُْوتِ ًْؿتُاِْ عرياقِ زَضًَٖٓاِْ يُ نًًََطُّ بانىوضّ ضِوًًََُ 

 . Kosyginزَغتجًَهطز، بُ ٓاَازَبىوِْ 
 ا.( زاْط ش اسبُضزّ بٓاغُّ ثطؤشَّ نُْاَيِ ٓاوّ غُضغاض ) -9
 بُيُنسازإ يُ ًَْىإ ًَٖعَناِْ عرياقِْ ًَٓطاِْ يُ خاُْقني. -11-14
 ًَٖعَ زَضيايًُناِْ غؤظًُت ٖاتُٓ بُغطاو ٓىّ قُغط. -11-16
غؤظًُتِ يُباضَّ ٖاضيهاضيِ ٓابىوضّْ تُنًٓهِ  -ثطؤتؤنؤَيِ عرياقِ -18
 واشؤنطا.
 غُضزاِْ تًجِ تًَٓػِ غُضًََعّ ضًِٓ. -18-28
غُضنطزايُتِ ؾؤضِف َاؾُناِْ دنًتىوضّْ ظَإدّ بُخؿًُ ُٓجنىَُِْ  -22

 نًَُُٓ نطيػتًاُْنإ يُ عريام.
 -ٓاياض:

 وَظيطّ زَضَوَ غُضزاِْ نىيَتْ بُسطئَْ قُتُضْ ُٓبىظَبِ نطز. -1-7
غُضؤنِ ظاْهؤّ بُغسا غُضزاِْ بطيتاًْاّ نطز وَى ًَىاِْ نؤْػؤَيداُّْ  -7-18
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 بطيتاِْ.
. زوو ُْتُوَخىاظو زوو نؤَؤًْػتْ زوو بُعػِ تطيـ َُٖىاضنطزِْ وَظاضّ -15

 وَنى وَظيط زياضّ نطإ.
نطزَوَ نُ زابُظيِٓ زاٖات بُٖؤّ نَُِ باضنطزٕ يُ  IPCسهىَُت ٓاطازاضّ 

 ضِؤشُٖآلتِ زَضياّ ْاوَضِاغت قُبىٍ ْانطَّ.
نطزَوَ نُ زوو ُٖؾتُّ يُبُضزََسايُ بؤ طًَطِاُْوَّ  IPCسهىَُت ٓاطازاضّ  -17

صَّ بُضًََُٖٗٓاِْ ثًَؿىو ْ ضِاظيبىوٕ بُ زاواناضيُناِْ سهىَُت، ُٓطُضْا ياغانإ ضِيَ
بُضْاَُّ زَغتجًَىَططتِٓ ٓابىوضّ )تكؿـ(  ]َُبُغت ياغاناِْ خؤَاَيًهطزُْ[زَضزَضٔ
 ضِاطُيُْطا.
 ضِيَهُتٓٓاَُّ ٖاوناضّ تُنًٓهِْ نًتىوضّ يُطٍَُ ؾُضَِْػا واشؤنطا. -26
 بؤ يُناليِ نطزُْوَّ ْانؤنِ ضَِتهطزَوَ. IPCسهىَُت َُضدُناِْ  -31

 سىظَيطإ:
 BPCخؤَاَيًهطز )بُآلّ  ]نؤَجاًْاّ ُْوتِ عرياقِ  [ IPCسهىَُتِ عرياقِ، -1
ُْططتُوَ(و نُيىثُيُناِْ خػتُ بُضزَغتِ نؤَجاًْاّ عرياقِ بؤ ثطؤشَناِْ  MPCو 

ؤ ُْٖطاوْإ يُثًَٓاو ُْوت. ُٓجنىَُِْ غُضنطزايُتِ ؾؤضِف ٓاَازَيِ خؤّ ضِاطُياْس ب
 ُٓطُض ؾُضَِْػا بًُوَّ. IPCثاضاغتِٓ بُضشَوَْسيًُناِْ ؾُضَِْػا يُ

( ثًاو ثًَهٗاتبىٕ بؤ نطزُْوَّ 57غُضزاِْ ؾاْسّ ٓابىوضّ ؾُضَْػِ نُ يُ ) -2-4
طُؾتِ ًًَِٖ ٓامساِْ ؾُضَِْػِ. وَظيطّ ُْوت غُضزاِْ غىضياو يىبٓاِْ نطز بؤ طؿتىطؤ 

 .IPCُناًْإ يُباضَّ نطزٕ يُطٍَُ سهىَُت
وَظيطّ زَضَوَ غُضزاِْ َؤغهؤّ نطز بؤ تاوتىيَهطزِْ خؤَاَيِ نطزِْ  -3-7
IPC( َُاْطسا واشؤنطا.7. ضِيَهُوتٓٓاَُّ ٓابىوضّْ باظضطاِْ ي ّ) 
 ]ثاضتِ نؤَؤًْػتِ يُنًَتِ غؤظًُت  [ CPSUغُضزاِْ ؾاْسّ  -3-9

 بُغُضؤنايُتِ َايباخؤف.
تِ تًُِ عرياقِ نطز بؤ نؤبىوُْوَيُنِ تايبُتِ وَظيطّ ُْوت غُضؤنايُ -6

 ٓؤثًوْ ُٓواثًو يُ بُيطوت.
غُزاّ سىغًَْٔ غَِ ُْٓساَِ تطّ )ُٓجنىَُِْ غُضنطزايُتِ ؾؤضِف(  -14-18
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 غُضزاِْ ثاضيؼ زَنُٕ.
ًًَؤٕ زيٓاضّ  242نَُهطايُوَ يُ  1973 -1972بىزدُّ وَبُضًَٖٓاِْ  -16

 (ّ ًْػإ.6يًبًا طُضِايُوَ بؤ بُغسا )بطِواُْ )ًًَؤٕ. باَيًؤظّ  130,5عرياقِ بؤ 
نؤَجاًْايُنِ  [ ENIوَظيطّ ُْوت غُضزاِْ ضِؤَاّ نطز بؤ طؿتىطؤ يُطٍَُ  -18

 .]ًَْىُْتُوَيِ ًٓتاَيِ بىو بؤ ثًرتؤألْ طاظ 
 GDRؾاْسيَهِ نؤًَتُّ ْاوَْسّ ثاضتِ يُنًَتِ غؤؾًايًػتِ  -18-24

ِْ عرياقِ نطز. ضِيَهُوتٓٓاَُّ ٖاوناضّ يُ غُضزا ]نؤَاضّ ُٓملاًْاّ زميىنطات [
 (ّ َاْط واشؤنطا.22)

 وَظيطّ زَضَوَّ ًٓػجاًْا غُضزاِْ بُغساّ نطز. -19-20
 وَظيطّ زَضَوَّ ُْٓسَْىغًا غُضزاِْ بُغساّ نطز. -21-24
 وَظيطّ ُْوت ْىيَُٓضايُتِ عرياقِ نطز يُ نؤْططَّ ٓؤثًو يُ ظًَٓٓا. -26

 -تُممىظ:
دريّ/ ضىاضَّ غُضؤنِ ًٖٓسغتإ بىو يَُاوَّ ًَْىإ  [ Giriغُضؤى  -4
غُضؤنِ ًٖٓسغتإ غُضزاِْ بُغساّ  ]سىنُِ نطز 23/8/1974تا  24/8/1969
 نطز.
زوو ثاثؤضِّ ُْوتِ غؤظًُتِ ُْوتِ خاوّ نُضنىنًإ يُ باًْاغُوَ َُٖيططت  -6

 يُزواّ خؤَاَيًهطزٕ.
 ُْطالزيـ زابَِٓ.عريام بىوَ يُنُّ ووآلتِ عُضَبِ نُ زإ بُ ب -8
وَظيطّ نؿتىناٍَ بُٖؤّ بطيٓساضبىوِْ يُُٓجناَِ ضِووزاوّ ٓؤتؤَؤبًٌ َطز،  -10

 ْاوبطاو يُ ضِيَطابىو بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُ غاؾًَهىشنطزِْ سانُِ ؾٓطاض.
 وَظيطّ طىاغتُٓوَ ؾىيَِٓ وَظيطّ نؿتىناَيِ ططتُوَ يُ ٓؤؾًػُنُّ. -11
ؾكِ نطز بؤ طؿتىطؤنطزٕ يُباضَّ وَظيطّ زَضَوَ غُضزاِْ زميُ -12-16

 َُغُيُناِْ ُْوتْ بُْساوّ ؾىضات.
 ثطؤتؤنؤ  باظضطاِْ غؤظًُتِ/ عرياقِ يُبُغسا واشؤنطا. -15
وَظيطّ ثًؿُغاظّ غُضزاِْ بىيطاضياْ نؤَاضّ َُٓيُاًْاّ زميىنطاتِ نطز  -15-30

 بؤ طؿتىطؤّ ٓابىوضّ.
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نؤَؤًْػتًإ نطز بؤ  ضىاض وَظيطّ ثايُبُضظ غُضزاِْ ثًَٓر ووآلتِ -16
 تاوتىيَهطزِْ ُٓطُضَناِْ باظضطاِْْ ٓاَيىطؤضِّ ُْوت.

وَظيطّ طُياْسِْ  ؾُضَِْػِ غُضزاِْ  عًَطاقِ نطز، ضيَهُوتٓٓاَُّ   -18-22
 واشؤنطا. ]ثؤغتُو تُيُؾؤْٕ بطوغهُ[( PTTٖاوناضّ يُبىاضّ )

 وَظيطّ زَضَوَ غُضزاِْ َؤغهؤو نابى  نطز. -18-27
، سهىَُتِ تاواْباض نطز بُُٖوَيِ غاؾًَهىشنطزِْ KDPضِؤشْاَُّ  ايت خِ، -20

(ّ تُممىظ. شَاضَناِْ ضِؤشْاَُنُ زَغتِ بُغُض زاطريا يُاليُٕ 15باضظاِْ يُ )
 زَظطاناِْ ٓاغايؿُوَ.

وَظيطّ زَوَيُت غُضزاِْ ضًهؤغًؤظانًاو غؤظًُتِ نطز بؤ  -ّ ٓاب8-تُممىظ 23
 طؿتىطؤّ ٓابىوضّ.

نؤَجاًْاّ عرياقِ بؤ  [ ICOOُبُضَُِٖ ُْوتِ خاوّ يُنُّ ثؿو ي -29
 بُنُؾتِ يُ باًْاغُوَ بؤ ؾُضَِْػا باضنطا. ]بُضَُُٖناِْ ُْوت 

وَظيطّ بُضططّ غُضزاِْ يُنًَتِ غؤظًُتْ ضًهؤغًؤظانًاّ  -ٓاب 29-تُممىظ 31
 نطز.

 ٓــاب:
 INOCضِيَهُوتًَٓهِ سُؾت غاَيُ بؤ زؤظيُٓوَو ؾطؤؾتِٓ ُْوت يًَُْىإ  -6

 و دثًرتؤ بطاؽدّ بُضِاظيًِ واشؤنطا. ]نؤَجاًْاّ ُْوتِ ًْؿتًُاِْ عًَطاقِ [
 وَظيطّ زَضَوَ غُضزاِْ قاٖريَّ نطز بُ دْاَُيُنِ غُضؤىدَوَ. -12-15
 نؤْؿطِاْػِ دٖاضيهاضّ ًَْىزَوَيُتِد يُبُغسا بُغرتا. -17-18
طز بؤ وَظيطّ ناضوباضّ بانىوض غُضزاِْ ُْٖطاضياّ ن -ُٓيًىٍ 2 -ٓاب 19

طؿتىطؤّ ٓابىوضّ. ُٖضوَٖا يُنًَتِ غؤظًُتًـ بؤ طؿتىطؤّ ًَْىإ ثاضتِ زميىنطاتِ 
 نىضزغتإ ْ ثاضتِ نؤَؤًْػتِ يُنًَتِ غؤظًُت.

 ضِاظيبىوٕ يُغُض زياضيهطزِْ ْاوبصيىاْإ. IPCسهىَُتِ عرياقِْ  -19زَوضوبُضّ 
بىوضيًإ يُ وَظيطّ زَضَوَ غُضزاِْ ًٖٓسغتاِْ نطز. ثطِؤتؤنؤ  ٓا -20-26

 (ّ َاْطسا واشؤنطز.24)
( ًًَؤٕ 100( غاَيُ بُبطِّ )10وَظيطّ ُْوت غُضزاِْ ثؤَيُْساّ نطز. قُضظيَهِ )



 

228 

 زؤالض واشؤنطا، بَُُضدًَو بُ ُْوت بسضيَتُوَ.
 وَظيطّ زَضَوَّ بُْطالزيـ غُضزاِْ عرياقِ نطز. -28-30

 ُٓيًىٍ:
 ز.وَظيطّ زَضَوَّ تىضنًا غُضزاِْ بُغساّ نط -2-7
 comeconوَظيطّ ٓابىوضّ ضِايطُياْس نُ ُٓطُضّ بُؾساضّ نطزِْ عريام يُ  -5

 وَنى ضاوزيَط يُشيَط تىيَصيُٓوَزايُ.
ُْٖطاضّ يُ  -ضِيَهُوتٓٓاَُّ ٖاضيهاضّ ٓابىوضّْ تُنًٓهِ عرياقِ -5زَوضوبُضّ 

 ُوت.( ًًَؤٕ زؤالض قُضظ بسات بَُُضدِ زاُْوَ بُ 50ْبؤزابًَػت واشؤنطا. ُْٖطاضيا )
نؤْرتانتِ قؤْاغُناِْ زووَّْ غًًََُِ ثُضَثًَساِْ نًًََطُّ ُْوتِ بانىوضٍ  -6

 ضِوًًََُ واشؤنطا يُناتِ غُضزاِْ وَظيطّ ثًؿُغاظّ بؤ َؤغهؤ.
 PDRYو YARوَظيطّ ؾًَطنطزٕ ضىو بؤ غُْعْا  بؤ ُٖوَيِ ًَاْطريّ يًَُْىإ  -13

ِْْ نؤَاضّ يَُُِْ زميىنطاتِ َُبُغت ُٖضزوو بُؾِ يَُُُْ: نؤَاضّ عُضَبِ يَُُ[
 ًًًَِ[. 
غُضؤى بُنط غُضزاِْ َؤغهؤّ نطزو بُ ُْٓهُضازا طُضِايُوَ. يُ َؤغهؤ  -14

ثطِؤتؤنؤ  ٖاضيهاضّ ًَْىإ عريامْ يُنًَتِ غؤظًُت َؤضنطا يُ بىاضَناِْ ٓاوزيَطّ، 
 ٓاوَضِؤْ وظَّ ناضَبا.

زَنا يُ  Kosyginِ ز. غُعسوٕ سَُازّ، وَظيطّ ُْوتْ ناْعانإ غُضزاْ -21
 َؤغهؤ.

 تؿطيِٓ يُنُّ:
 طؿتىطؤ زَغتِ ثًَهطز يًَُْىإ عريامْ غىضيا يُباضَّ قاظاجنُناِْ ُْوت. -22
 ْىيَُٓضّ غُضؤى بُنط غُضزاِْ قاٖريَِّ نطز بؤ طؿتىطؤناِْ ٓاؾتِ يُ يَُُٕ. -25
ؾاْسّ ٓابىوضّ عرياقِ بؤ ًٖٓسغتإ طؿتىطؤّ يُباضَّ ؾطؤؾتِٓ ُْوتِ  -18-30

 خاوو نربيت نطز.
ظجنريَيُى وتاضّ ضِؤشْاَُواِْ َُٖىو ُٓو  -تؿطيِٓ زوو17َّ -تؿطيِٓ يُنُّ 18

و  ]نىضزغتإ[خاآلُّْ زياضيهطز نُ دًَطُّ ْانؤنني يًَُْىإ ثاضتِ زميىنطاتِ نىضزّ 
 سًعبِ بُعؼ.
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 تؿطيِٓ زووَّ:
ؤ ؾُضَاْبُضاِْ نؤَجاًْاّ ثرتؤَيِ ؾُضيؿًُّ َُغطيب ٖاتُٓ بُغسا ب -4

 .]ُْوت  [طؿتىطؤنطزِْ غُوزاّ ٓايىطؤضِّ ًْى ًًَؤٕ تؤِْ خاو 
 ضِؤيؿتِٓ ؾاْسّ نطيَهاضاِْ ُْوتِ ضِؤَاِْ. -6
 غُضؤى بُنط ُْزوَّ ثرتؤَيِ ًَْىزَوَيُتِ يُبُغسا نطزَوَ. -11

 ناْىِْ يُنُّ:
نؤبىوُْوَّ ٓؤثًو يُ الطؤؽ. ضِاطُياْسِْ ثؿتًىاِْ نطزِْ عريام يُ ثطؤغُّ  -2
 ( زا.IPCًهطزِْ )خؤَاَي
 ؾاْسّ ثاضتِ نؤَؤًْػتِ عريام غُضزاِْ بؤزابًَػتِ نطز. -10
عريامْ ًٓػجاًْا طؿتىطؤّ ٓابىوضيًإ يُ َُزضيس زَغتجًَهطز بؤ باغهطزِْ  -15

( ًًَؤٕ زؤالضّ قُضظّ ثاثؤضِّ ُْوت، ُٖضوَٖا ثطؤشَناِْ 20باظضطاِْْ ُٖضوَٖا )
 ياضَُتِ تُنًٓهِ.

( تؤٕ يُ ُْوت بؤ 2,275,000ُغُض غُوزاّ بُناضبطزِْ )ًَػط ضِاظّ بىو ي -17
 ُّٓ غاٍَْ غاَيِ زاٖاتىو.

ؾاْسّ سًعبِ بُعؼ نُ يُ اليُٕ ز.عًعَت َػتُؾاّ وَظيطّ تُْسضوغتِ  -18
غُضؤنايُتِ نطا، غُضزاِْ َؤغهؤّ نطز بؤ ٓاُْٖطُناِْ ثُجنايَُني غاَيىَطُضِ، غُيسا 

 زَوَيُتُو ُْٓساَِ ثاضتِ زميىنطاتِ نىضزيُ. غاَيح يىغؿًؿِ يُطَُيسا بىو نُ وَظيطّ
وَظيطّ بُضططّ دًَططّ دُُْضاأل )ؾُٖاب( غُضزاًَْهِ غَِ ضِؤشّ نطز بؤ  -24
 َؤغهؤ.
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