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 الخالصت

قا عٌمت ت ٠طا ف ٚعٌضطبػ عٌ ط دٟ ٚصطػ  ف ٚعتِا١طتاع  عج ٕد١طا عٌاٟط تٙطا,  تطاعي١ت  عٌكىُط عتصطاداع,ٞ ف ٚدضطت, عٌضٍط

ٌفىطر عت٠طرع١١ٔٓ عٌّابطر ١ٓ تثطاع  ِصتٌح عٌقدما عٌٛصقٝ ف ٚعٌااخال  عٌبت  ١ا عٌّازع٠اة ف عٔدرٜ يطا, ِٓط  ٚع, ع

ِٓ خالي عٌايٛة عٌٝ عٌاصاٛ ٠ا ِٚطت تٕقطٛٞ ي١ٍطٗ  تب١١ر  ذ ٞ دٟ عٌضتثا عت اّتي١ا ٚعٌض١تص١ا ٚعٌثمتد١ا عت٠رع١ٔا

عٌا٠ّمرعغ١ا ٚع١ٌٍدرع١ٌا ٚعٌم١ِٛطا ٚعٌكر٠طا ٚعٌّضطتٚعة ٚه١ر٘طت ِّٓط ٌُط ٠ ات,٘طت عٌّياّطي عت٠رعٟٔط ف ٚعٌاٟط ِٓ ِفت١ُ٘ 

   ( .1011 -١ٍ1091اٙت  تٌٕٙت٠ا دٟ أٔاتج عٌثٛ ة عٌاصاٛ ٠ا ) أظٙر  دتي
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ABSTRACT 
At the middle of the tyrannical ruling pouring out, and Qajar authority corruption, a 
number of intellectual Iranian pioneers stood up   amid the public discontent and the 

foreign privileges which extremely threatening the interests of the middle class, and 
the increasing foreign interventions. They did that in order to make a radical change in 
the cultural and political and social Iranian ground. That took place through calling for 

constitutionality and what has been included of the democratic, liberal, national, 
freedom and equality concepts.  Those ideas which the Iranian society was not familiar 

with, and which showed up affectivity at last in producing the constitutional revolution 
(1905-1911). 
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 المقذمت

ٚخّض١ٓ يتِتَ عٔقٍمت أٌٚٝ شرع ع  دىرة عٌّقتٌدا  تجصش عٌاٟط تدٕٝط ي١ٍٙطت عٌك١طتة عٌاصطاٛ ٠ا ف  لدً أوثر ِٓ ِئا 

  بطط عٌٕرطر ِٓط ,ْٚ عصطاثٕت أِطتَ عٌمطتْٔٛ  عٌا٠ّمرعغ١طا ٚع١ٌٍدرع١ٌطا ٚوات طا عٌاصطاٛ  ٚعٌّضطتٚعةٚوتٌكر٠ا ٚعٌمطتْٔٛ 

يطٓط عٌقتةفططا أٚ عٌم١ِٛططا ف عٌطٝط  تٔططه صططتةر ِرططت٘ر عٌكعططت ة عٌبر ١ططا يدططر ٚصططتةً ِباٍفططا وتٌا عصططا ٚعٌضطط١تثا 

  . 1091عٌّ رٚغ١ا  يتَ ٚلا تدٍٛ  وً ذٌه  إثاع   فٚعٌّضؤ١ٌٚت  عت,ع ٠ا عجخرٜ 

ي١ّمطا ٚتيطت ت تّاططا ٌمطرْٚ غطٛعي ٌٍّقتٌدطا  تٌكر٠طا ٚعٌفٍضططفا ٌُط تىٓط ر٠طرعْ ِثطً أٚ  طت تضططإا عٌٝط ِؤصضطت       

ٚأدىطت  عٌاع صط١ٓ تّاطتا  تٌضطقك١ا ٚعٌام١ٍا٠طا ٚه١طر ِٕضطيّا ف ٌطذع دطإْ وات طت  رعغ١ا ف رّٔت وتٔت ٘ذِٖ عجدىت  عٌا٠ّم

ٛن دٟط ر٠ططرعْ ف ٠ّٚىٓط يطا  عٌٕصطط  عٌثطتٟٔ ِٓطٚأ عةٙطُط دٟط أٚ  طت  عٌمططرْ  ٚعٌطذع٘د١ٓ ع١ٌٙطت ٘طٟط ِٓط أصضطت ٌٙططذع عٌضٍط

تقطٛ ع  عٌاتصي ي ر خالي عٌكىُ عٌمت ت ٞ ٘ٛ يصطر ٚد,ة ٌٙطذِٖ عجدىطت  ٚعجثطاع  ف أِطت لدطً ذٌطه دىتٔطت ِيطر, 

  ه١ر ِٕضيّا دٟ ِب١ٍا عٌد ط . 

أخفطططت  عٔدٙطططت ُ٘  ٙطططت  ٕٚ٘ططتن عٌ ا٠طططا ِططٓط عت٠طططرع١١ٔٓ عٌطططذ٠ٓ أييدطططاُٙ ِرطططت٘ر عٌك١طططتة عٌبر ١طططا ٌٚططُط ٠ضطططاق١ ٛع     

أ طرا  أثطا صرالح اليريراز الميررزا ببرو ساسرم عٌٝط  ال,ُ٘ط . ٚوطتْ  شطت٘اٖٚ ٛع  ٕمطً وطً ِطتٚعصاكضتُٔٙ ٌٙت ف دمطتِ

ر ٌٍكر٠طا ٚعٌٕرطتَ عٌطا٠ّمرعغٟ ٘طؤد  عٌطذ٠ٓ ذ٘دطٛع ٌٍا عصطا عٌّٛ طٛ, دٟط  ر٠قت١ٔطت عٌاطٟط  دٟط  ر٠قت١ٔطت ف رذ وطتْ يتشططمت

ييطتت  مٛعيطا عٌكىُط عٌدر٠قطتٟٔ ف ٚذوطر . رذع وتْ ع١ٌّراع صطتٌح عٌ ط١رعاٞ شطا٠ا عت ( 1) ) ٚد٠ا عٌكر٠ا (ـ عصّت٘ت  

ٝ عٌدرٌّطتْ عٌدر٠قطتٟٔ  أٔطٗ )   أْ عٌمٛع١ٔٓ  عٌدر٠قت١ٔا د ٠ّىٓ أْ ت ت٘ا دٟ أٞ ِٓط  ٍطاعْ عٌ طتٌُ عجخطرٜ ٚوطتْ ٠ضّط

 . (2) ١ت ٌٍا تٚ  ( ٚعٌّيٍش ٘ٛ "  ١ت عٌّاعدي يٓ عٌري١ا " ف ٚعجيعت  ُ٘ ٚوال  عٌري١ا 

ٓ ياَ تّروز عٌضٍقا دٟ شبص ٚعثا دٟ  ر٠قت١ٔت ٚرّٔطت تاطٛاأ أ,ٚع ٘طت يٍٝط وتْ صتٌح عٌ ١رعاٞ ٠اكا  ي     

كا عٌ طط ه . ٠ٚ ططدٗ صططتٌح عٌ طط١رعاٞ  ثطال  لططٜٛ أٚ ِؤصضططت  تاٛعدططك د١ّططت  ١ٕٙطت ٌإف١ططذ عٌكىطُط عٌصططت,  دطٟط ِصٍط

 ٙطت ت ّطً  تٔارطتَ عٌكىِٛا عدٔى١ٍز٠ا ٚو١ف١ا عتبتذ٘ت ٌٍمرع   يٙتا ٌٍم١تس ٌٗ ثالثا اٚع٠ت ف دإذع ِت وتٔت عٌزٚع٠طت  ١ّ

ر ف ٚرذع ِت ت قٍت عثطاعّ٘ت دإٔطٗ صط١اٛل   ف وّطت ذوطر  طأْ ٌٍ ط ه عٌكطك  تٔابطتت ِّث١ٍطٗ ( 3)دإْ عٌيٙتا ص١ىْٛ ِٕارّت

دٟط عٌدرٌّططتْ  كر٠طا تتِططا ,ْٚ أٞ تطاخً ِطٓط أ وطتْ عٌكىِٛططا ف وّطت ٌّّث١ٍططٗ ثر٠طا عٌا د١ططر يٓط   عةٙطُط ِطٓط ,ْٚ أٞ 

 . ( 4)عيارعض 

٘ـط . ط ف   1321عٌ ١رعاٞ ٌٚبدرتٗ دٟ عٌقدتيا يٍٝط تأصط١ش ِقد طا دٟط ر٠طرعْ يطتَ           ألاَ ع١ٌّراع صتٌح    

ٌُٚط ٠بفطٟط ِطٓط خططالي ِٕ طٛ عتٗ أييت ططٗ عٌ ططا٠ا دطٟط عٌكر٠طا عٌبر ١ططا عٌاطٟط عيادر٘ططت أصطتس عٌفىططر ع١ٌٍدرعٌطٟط ٚلتٔٛٔططٗ 

 .  (5)ّٛعغ١ٕٓ إُِٔٙ ٚأِٛعٌُٙ عٌّٕارر ف ٚ هداٗ عٌٍّكا دٟ أ٠يت, لتْٔٛ ٠كا, عتغت  عٌ تَ ٌٍضٍقا ف ٠ٚكفظ ٌٍ

وطتْ عٌ ط١رعاٞ ٠طؤِٓ  تدٔابت طت  عٌكطرة عٌا٠ّمرعغ١طا ف ٠ٚططذور  أٔٙطت عجدعطً ٚعجوثطر ١ٌتلطا دٔابت طت  عٌ مططال      

١ٗ ف ٌٍططادتأ يطٓط ِصططتٌح عٌيّططت١٘ر ٚتدٕطٟط  ٚعٌٕططز١ٙ٠ٓ ٚعٌّٙططذ ١ٓ ِطٓط عجِططا ٚر٠صططتٌُٙ عٌطٝط  ١ططت عٌ ططٛ ٜ وّططت ٠ضطّط

ف ٚوً ذٌه د ٠أتٟ  كضه  أ٠ٗ رد  ٛ طٛ, عٌكر٠طا  ( 6)ٌدال, ٚصتةر عٌّٛظٛيت  عجخرٜ أدىت ُ٘ ٚعد٘اّتَ   ؤْٚ ع

. ٚدطٟط ٘ططذع عٌصططا, ذوططر ِكدططٛ ٟ أ ,وططتٔٝ عٌّططؤ ا ٌّؤصضططت  عٌكعططت ة عٌبر ١ططا عٌيا٠ططاة  ططأْ عج١ِططر عٌدر٠قططتٟٔ 

ر ) ٠ي١ت (   ث ٔتةه عٌٍّه دٟ  ر٠قت١ٔت ١ٌ ارٞ ٌٗ التق دٟ ِا٠ٕا أوضفٛ , ف ٚوتْ جثطا عج شطبتا عٌفمطرع  ,وتٔطت

ٚصػ عٌزلتق ف ٚص ٝ عج١ِر ِاة غ٠ٍٛا د لٕتيٗ  تٌبرٚج ٌُٚ ٠اّىٓ ثاٝ ِٓط ر دطت ٖ ف ٌطذٌه ٌُط ٠ضطاق١ي عج١ِطر أْ 

٠اضده  أٞ ظر  ِتٌٟ أٚ  ضاٞ ٌذٌه عٌفم١رف  ضده ٚ ٛ, عجِٓ ٚعٌكر٠ا دٟط عٌدٍطا عٌاٟط   ٍطت ِٓط عج١ِطر ٚعٌفم١طر 

 . ( 7)ِاضت٠ٚٓ أِتَ     عٌمتْٔٛ 

ر يٓ  ٚص١ت ٚيٓ ِؤصضطت  ِٛصطىٛ ٚ قطرس  طٛ ن ٚعتصطالثت  عٌاٟط       تكا  ع١ٌّراع صتٌح عٌ ١رعاٞ أ٠عت

غتٌاٙت ف وذٌه يٓط عٌاٌٚطا عٌ ثّت١ٔطا ٚرصطالثتتٙت ف ٚثطرت عدصطامالي عجِر٠ى١طا ٚل١طتَ عٌدرٌّطتْ عجِر٠ىٟط ف ٚٔضطدا 

 .( 8)عٌكر٠ا ٚعٌا٠ّمرعغ١ا عٌّٛ ٛ,ة دٟ تٍه عٌدال, 

ر ٕ٘تن        ٚ٘ٛ ِّٓ تأثرٚع  تجدىت  عٌبر ١طا ٚ اع٘طت ف ٌٚطٗ عٌ ا٠طا ِٓط عٌىات طت   يوسف خان مستيار الذولتأ٠عت

ٚعٌّمتد  ٚعٌرصتةً عٌض١تص١ا عٌاٟ أثر  وث١رعر دٟط عجدىطت  عت٠رع١ٔطا عٌكا٠ثطا فعذ وطتْ ١ٌٛصط  خطتْ  ثطال  خطت ج 

ه  ٛصطتغاٙت يٍٝط عجدىططت  ف ٚٔ طر  ٌططٗق ِمطتد  يطاة دطٟط (9)ع١ٌٍدرع١ٌطا  ر٠طرعْ دٟط  ر٠قت١ٔططت ٚدرٔضطت ٚ ٚصط١ت ف ت ططرت

قا عٌكتوّطا دٟط  ر٠طرعْ ف ٚٚاع ة عٌ ا١ٌطا   طاَ عٌ اعٌطا ف دطاُ  صك١فا ) أخار ( عٌصطت, ة دٟط عصطقٕدٛي أتُٙط د١ٙطت عٌضٍط
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يزٌٗ ِٓ عٌ ًّ عٌكىِٟٛ ٚصيٕٗ ف ٚ  ا رغالق صرعثٗ ذ٘ه عٌٝط تدر٠طز ٌٍ ّطً وٛو١طً ٌٍ طؤْٚ عٌبت  ١طا ف ثُط أي١طا 

 .  (10)ع   اّٙا عٌ ًّ ظا عٌكىِٛا ف ٚٔ ر عجدىت عٌبر ١ا عيامتٌٗ ٌّر

ر يٍٝط عٌاصطاٛ          ٠ٛص  ختْ أٚ ِضا ت  عٌاٌٚا صطتثه واطتت ) ٠طه وٍّطا ( أٞ وٍّطا ٚعثطاة ف ٚعٌطذٞ ٠ق طا ت ١ٍمطت

 ٞ ف عٌفرٔضٟ عجٚي ف ظُ ِآ عٌىاتت عٌرة١ضٟ تضي ي رة ت ١ٍمٗ أ را٘ت ر اع  عثارعِٗ عٌىد١ر ٌ طىً عٌكىُط عٌاصطاٛ

ِٚكتٌٚاٗ عٌاٛد١ك  ط١ٓ عٌمطتْٔٛ عٌفرٔضٟط ٚعٌ طرأ عتصطالِٟ  تدلادطتس ِٓط عٌمطر ْ ٚعٌكطا٠ث عٌٕدطٛٞ ف ٚتٕتٌٚطٗق ٌطاٚ  

قت  ٚتمضط١ّٙت  عٌ  ه دٟ عٌكىُ ٚصٕتياٗق ٌٍمتْٔٛ يٓ غر٠طك ٚوطال ٖق دٟط عٌّيٍطش عٌ طٛ ٜ ف ِٕٚت,عتطٗ  فصطً عٌضٍط

 . (11)ٚأِٛ أخرٜ  عٌٝ ت ر٠ ١ٗ ٚتٕف١ذ٠ا ِٓ أ ً ١ًٔ عٌكر٠ا ٚعدصامالي

تأثر ِضا ت  عٌاٌٚا دٟ وث١ر ِٓ أدىت ٖق عٌض١تص١ا  ت١ٌٍدرع١١ٌٓ عتٔى١ٍز ٚعٌّفىر٠ٓ عجثطرع  عٌطرٚس ف وّطت أٔطٗ لطرأ     

عٌ ا٠ا ِٓ عٌىاه ٌّفىرٞ عٌثٛ ة عٌفرٔض١ا ف أِثتي  طتْ  طتن  ٚصطٛ ٚدطٌٛا١ر ِٚٛٔاضطى١ٛ ف ِٚفىطر٠ٓ  خطر٠ٓ ف ٚ٘طذع 

ر ِٓ   . (12)عٌراٜ ٚعجدىت  ِٓ خالي عتغالأ يٍٝ عٌثمتدا ٚعٌكعت ة عٌبر ١ا  تٌاأو١ا أظته ٌٗق اخّت

ر تٛصطً ِٚٓط خطالي عٌدكطث عٌٝط صطده       ِٚضا ت  عٌاٌٚا ٚ  ا  ثٍطا غ٠ٍٛطا دٟط عٌدٍطاعْ عجٚ  ١طا عٌاٟط ذوطر   ٔفطت

ْ ٚ٘طٛ ٠ضطرٞ يٍٝط تماَ تٍه عٌاٚي ٚ٘ٛ ) ٠ه وٍّا ( ٚعٌّمصٛ,  ٙت ) عٌمتْٔٛ ( ف  ّ ٕٝط أْ تٍطه عٌاٌٚطا تققدطك عٌمطتٔٛ

ر ِٓ ,ْٚ رصاثٕت   ف ثُط تكطا  يٓط عٌمطتْٔٛ عٌفرٔضٟط عٌطذٞ ٠طايٝ) ٌطٛع ( ٚعٌّ طاًّ يٍٝط يطاة واطه  (13) يت٠ت٘ت  ١ّ ت

٠ضّٝ وً ِٕٙت ) وٛ, ( ٚ٘ٛ  ّٕزٌا واتت ٌٍ رأ يٕا عٌّض١ٍّٓ ف ٚ كضه ٚ ٙا ٔرطرٖ  طأْ ٘طذ٠ٓ عٌىٍّاط١ٓ تكطً وطً 

 .  (14)ٌّتظٟ ٚصٕتيا عٌمتْٔٛ ٚتقد١مٗق يٍٝ وً عجيّت ِ توً عٌدٍا ٚتادي يٕٗ عجخقت  ف   ا ترن ع

ِٚضا ت  عٌاٌٚا ٠ اما  أْ ٕ٘تن وث١ر ِٓ عدخااله  ١ٓ عٌاصاٛ  عٌفرٔضٟ ٚعٌ ر٠ ا عٌّماصا ف ٚيٍٝط عٌطرهُ ِٓط     

١ٍا ذٌه  أٜ  أْ عٌمٛع١ٔٓ عٌكا٠ثا ٠ّىٓ أْ تٛ ا دٟ عتصالَ ف ٚدٟ عٌٛلت ٔفضٗ عٔامطا عٌىاطه عٌ طري١ا ٚأيقٝط عجدعط

ٌٍىطٛ, عٌفرٔضٟط ف ِٓط خطالي ِمت ٔططٗ أ رع٘طت  ط١ٓ عدثٕط١ٓ عشططاٍّت يٍٝط أْ عٌىطٛ, واطه  ٕططت ر يٍٝط أِطر عٌ ط ه ٌٚطط١ش 

 رأٞ شبص ٚعثا ٚعٌّمصٛ, ٕ٘ت  تٌ بص عٌٛعثا           ) عٌٍّه ( ف وّت أْ عٌىٛ, ٠ طاًّ يٍٝط عٌّصطتٌح عٌا٠ٛ١ٔطا 

االه أ,٠تُٔٙ ٚل١ِٛتتُٙ ف أِطت عٌ طؤْٚ عٌا١ٕ٠طا دٍٙطت واطه ختصطا دمػ ف ٌذع دٙٛ ٠كرٝ  ّٛعدما أ ٕت  عجِا وتدا يٍٝ عخ

 ٙت ف يٍٝ خاله واتت عٌ رأ عتصالِٟ عٌذٞ ٠يّي  ١ٓ عٌّصتٌح عٌا٠ٛ١ٔا ٚعجخر٠ٚا ف عٌاٟط د تافطك   طط لٛعيطاٖ 

اطه  ٍبطا  ضط١قا ٚلت ٍطا ٌٍفُٙط يٍٝط يىطش  واطه ِي أ,٠تْ عٌ  ٛت ه١ر عٌّضٍّا ف ف دعطالر يٓط ذٌطه عٌىطٛ, عٌفرٔضٟط وق

 . (15)عٌفمٗ عتصالِٟ عٌاٟ وتٔت ه١ر ِفِٙٛٗ ٌاٜ عٌ تِا 

كت        ِضا ت  عٌاٌٚا ِٚٓ خالي عٌّمت ٔا أيالٖ ٌُ ٠ىٓ ٠مصا تفعط١ً عٌمطتْٔٛ عٌفرٔضٟط يٍٝط ت طت١ٌُ عٌ طر٠ ا عٌضّط

عٌمر ١ٔطا  أٚ ِ ت ظاٙت ف  ً أ ع, أ٠يت, تٕض١ك  ١ٓ عٌمٛع١ٔٓ عٌفرٔض١ا ٚعتصالَ  تدصطافت,ة ِٓط تٛظ١ط    طط ع٠٢طت 

 ٚعجثت,٠ث عٌٕد٠ٛا عٌ ر٠فا .

قا ف ٚأْ عخا١طت  عٌ ط ه ِٚٛعدماطٗ ٘طٛ       ,يت ِضا ت  عٌاٌٚطا عٌٝط صط١ت,ة عٌ ط ه ٚأٔطٗ ٠يطه أْ ٠ىطْٛ ِصطا  عٌضٍط

ف ٚذور أْ عٌمتْٔٛ ٘ٛ ِرٙر ِٓط ِرطت٘ر عت ع,ة عٌ ط د١ا  ٚتُط تٕف١طذٖ  ٕطت ر يٍٝط  (16)أصتس وً عت رع ع  عٌكى١ِٛا 

ف ٠ٚ اما  أْ عتصالَ ٠ٛعدك يٍٝ دىطرة صط١ت,ة عٌ ط ه ٚعصطااي يٍٝط ذٌطه  ن٠طت  ِٓط عٌمطر ْ . ٚدٟط  (17)ِٛعدما عٌ  ه 

يرض ٌاٛظ١ح عٌ اللا  ١ٓ عٌض١ت,ة ع١ٌٙ٢طا ٚعٌضط١ت,ة عٌ ط د١ا دٟط عٌٕرطتَ عٌطا٠ّمرعغٟ ف أوطا ِضا طت  عٌاٌٚطا يٍٝط أْ 

 طذٌه ف ٚأْ لدٌٛطٗ  ضط١ت,ة عٌ ط ه ف ٚ,يٛتطٗ عٌض١ت,ة عٌّقٍما تىْٛ هلل صطدكتٔٗ ٚت طتٌٝ ٚأْ ع٢خطر٠ٓ ِطاي٠ٛٓ ِىٍفط١ٓ 

ٌم١طتَ ِيٍطش  رٌّطتٟٔ ٠أخطذ ِ طرٚي١اٗ ِٓط عٌيّطت١٘ر يٓط غر٠طك عدٔابت طت   طت   ٕطت ر يٍٝط علاطرع  عٌ ط ه  دطط 

عٌكىِٛا عٌّقٍما . وّت ذور  أٔٗ د ٠ٛ ا ٕ٘طتن دٟط أٚ  طت شطبص ِقٍطك عٌاصطره د١ّطت ٠ا ٍطك   طؤْٚ عٌٕطتس ف ٚد 

 .  (18)عٌمتْٔٛ ٠ضّح  ذٌه  ٠ضاق١ي عٌااخً رذع ٌُ ٠ىٓ

أثا أتدطتأ  طالغ عٌ طتٖ ِكّطا يٍٟط ف  ببو الحسه ال تييِٚٓ  ٚع,  عٌفىر عت٠رعٟٔ عٌذ٠ٓ تأثرٚع  تٌراٜ عٌبر ١ا      

ُٙ عٌ طتٖ يطتَ  عٌٝط  ٌٕطاْ ف ٚ  طا ألتِاطٗ د١ٙطت ِطاة يطتَ ٚٔصط  عغٍطي د١ٙطت يٍٝط ِرطت٘ر  1190ِٚٓ أٚعةً عٌذ٠ٓ أ صٍط

   .  (19)ت عٌكعت ة عٌبر ١ا ٚخصتةصٙ

تكططا  عي ت طٟط يطٓط أصططش عٌكىِٛططا عٌدرٌّت١ٔططا ف ٚ كططث دطٟط ِدططاأ عجهٍد١ططا دطٟط عتبططتذ عٌمططرع ع  ف ٚأشططت,   ١ٍٕططا     

 .  (20)عٌّدتثثت  دٟ عٌدرٌّتْ ف ٚأْ وً صؤعي ٚ ٛعت ٠قر  دٟ عٌدرٌّتْ ٠قدي ١ِٛ٠أ ٠ٕٚ ر ١ٌقٍي ي١ٍٗ عٌيّت١٘ر
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ٌّطتْ عٌدر٠قطتٟٔ ٠ياّ طْٛ ١ٌ دطرْٚ يٓط ٚ ٙطت  ٔرطرُ٘  كر٠طا ٔمً أ طٛ عٌكضٓط عي ت ٟط  طأْ عجيعطت  دٟط عٌدر    

تتِا ٠ٚدت, ْٚ عٌٝ ثً عٌمعت٠ت عٌاٟ تبص شؤْٚ عٌٍّّىا ف ١ٌٚش ٕ٘تن أٞ شبص أٚ صٍقا تضطاق١ي ِطُٕٙ ف جُٔٙط 

ر يٓط ثتٌطا عٌرظطت ٚعٌّمد١ٌٛطا  (21)ِٕابد١ٓ ِٓ لدً عٌ  ه ٠ٚ ٍّْٛ ٌصتٌكٗ ٌُٚ ٠ ١ٕطٛع ِٓط لدطً عٌٍّطه  ف تكطا  أ٠عطت

أيعططت  عٌّيٍططش يٕطاِت ٠ا ططتٚ ْٚ دطٟط أٞ ِٓط عجِططٛ  ٠ٚططالمْٛ ٠ٚيّ طْٛ عٌّالثرططت  ف ٠ٚاططت  ْٛ ع١ٌّزع١ٔططا  ط١ٓ 

 . ( 22)ٚأ ٛعت صردٙت ِٓ أ ً عٌكفتظ يٍٝ أِٛعي عجِا 

قت  عٌا طر٠ ١ا يٓط عٌإف١ذ٠طا       غتٌَه أ ٛ عٌكضٓ عي ت ٟط ِٚٓط خطالي عغاليطٗ يٍٝط أدىطت  ِٛٔاضطى١ٛ  فصطً عٌضٍط

قا عٌا طر٠ ١ا ٟ٘ط عٌّضطؤٌٚا يٓط ٚظطي عٌمطٛع١ٔٓ ف ٚعٌثت١ٔطا ٟ٘ط ثاٝ تىْٛ أثاع٘ت   ل١دٗ يٍٝ عجخرٜ ف داىطْٛ عٌضٍط

 . (23)ِٓ تٕف١ذ ِي ِرعيتة ياَ أيقت  عٌكر٠ا ٌٍضٍقا عٌإف١ذ٠ا دٟ ر رع ع  ٌإف١ذ تٍه عٌمٛع١ٔٓ 

ر ِٓط عٌطذ٠ٓ ثٍّطٛع  ع٠طا عجدىططت  عٌبر ١طا ٘طٛ       وطتْ ٠ امطا   طاَ رِىت١ٔططا عٌطذٞ  الميررزا فرتح ع ري بخووررذ زاديأ٠عطت

ر  عطرٚ ة رصطال  ِٕرِٛطا لط١ُ ٚأخطالق  ر عٌٝط عٌفصطً  ط١ٓ عٌطا٠ٓ ٚعٌض١تصطا ف ِؤِٕطت عٌاٛد١ك  ١ٓ عٌا٠ٓ ٚعٌ مً ف ,عي١طت

ف ٚرذع ِططت أ ٠ططا ٌ ِططا (24)ٚيططت,ع  ٚدىططر عٌّياّططي عت٠رعٔطٟط لدططً عٌدططا   إصططال  ِؤصضططتتٗ عٌض١تصطط١ا ٚعدلاصططت,٠ا 

قٛ  ٚعٌاماَ دال ا ٌٙت ِٓ صٍه غر٠ك عٌاكر  ِٓط عٌطا٠ٓ ٚعٌّ امطاع  عٌا١ٕ٠طا ف جٔٙطت عت٠رع١ٔا عٌٛصٛي عٌٝ عٌرلٟ ٚعٌا

 .( 25) كضه أيامت,ٖ ِٓ أصدتت عٌذي ٚعٌٙٛعْ ٌىً ِٓ عٌضٍقا عٌض١تص١ا ٚعجِا 

وطذٌه ,يطت عٌطٝط ظطرٚ ة عٌ ططٛ,ة عٌٝط ِطت لدططً عتصطالَ عٌطٝط ر٠طرعْ عٌضتصطت١ٔا ٚعدٔقططالق ِٓط ٕ٘ططتن عٌٝط عٌ صططٛ      

ِطٓط أ ططً تصططك١ح عٌّضططت  عٌقد١ طٟط ٌٍكعططت ة عت٠رع١ٔطا عٌططذٞ شططت ٗ ,خططٛي عٌكمدططا عتصططال١ِا عٌاطٟط ِثٍططت عٌكا٠ثطا ف 

ر ٌٍاقٛ عٌكعت ٞ عت٠رعٟٔ  كضه  ا٠اِٗ  عٔكرعدت
(26) . 

علارع  أخٛٔا اع,ٖ يٍٝ عٌّياّطي عت٠رعٟٔط  طأْ تدطاأ عٌىات طا ِٓط ع١ٌضطت  عٌٝط ع١ٌّط١ٓ وّؤشطرأٚيالِا يٍٝط عٔقطالق     

ف جْ عٌ طرت دطٟط  (27)ف ٚ,يططت عٌٝط تططرن عٌبطػ عٌ ر ٟط دطٟط عٌىات طا ف ٚعٔصططرعه عٌٕطتس يٓط عٌططايت  ثروطا عتصطال  

ٔرطرٖ ِاٛث طط١ٓ درظططٛع خططػ واططت اُٙ ٚثطرٚدُٙ ٚثمططتداُٙ يٍطٝط عت٠ططرع١١ٔٓ ف ثاطٝط هطاع ِ ٙططت غٍططه عٌ ٍطُط دطٟط هت٠ططا 

 عٌص ٛ ا .

عٌاٟط   ٘طت دٟط عٌدٍطاعْ عٌبر ١طا ف ٌطذٌه ,يطت وتْ  خٛٔا اع,ٖ لا تأثر   ىً ود١ر دٟ ِزع٠ت عٌكر٠ا ٚثمٛق عتٔضطتْ      

عت٠رع١١ٔٓ عٌٝ عٌادتأ يٓ ِصتٌكُٙ  اٍه عٌّزع٠طت ف ٚأْ د ٠مدٍطٛع أ طاعر  تٌبعطٛأ ٌالصطاداع, ف ٠ٚيطه يٍط١ُٙ أْ ٠مِٛطٛع 

 اأص١ش  ّ ١ت  ِٕٚرّت  صر٠ا تأخطذ يٍٝط يتتمٙطت عٌ ّطً ٌٍطابٍص ِٓط شطر عدصطاداع, ١ٔٚطً عٌكر٠طا جّٔٙطت أصطتس 

 .  (28)عٌكعت ة عٌٛصٛي عٌٝ 

د١ا ِٓط عٌطا٠ٓ يٍٝط خطاله ٍِىُط خطتْ        خٛٔا اع,ٖ ٚدٟ ِ رض أدىت ٖ عٌض١تص١ا ٚعد اّتي١ا وتٔت ٌٗق ِٛعل  صٍط

ٚغتٌدٛه عٌذ٠ٓ ثتٚد عٌاٛد١ك  ط١ٓ عٌّفطت١ُ٘ عٌبر ١طا ٚعتصطالَ . دمطا ٘طت ُ  خٛٔطا اع,ٖ وطً عج,٠طتْ ٚعٌفطرق ِطت يطاٜ 

١ّٓ عٌز ع, شا١ٗ عٌاٟ ٠اُٙ  أٔٗ ٠ٕاّٟ عٌ ف وّطت أٔطٗ عٔامطا عجصطٛي ( 29)١ٙت ف ٚغتٌه   اَ تكطٛي عٌطز ع, شطا١١ٓ عٌٝط ِضٍط

عتصال١ِا . ٚذور  أٔٙت تإتدٝ ِي عٌكر٠طا ٚعٌا٠ّمرعغ١طا ف ٚأْ عٌ مطً ٚعٌ ٍُط ٠ا ت ظطتْ ِطي عٌطا٠ٓ عٌطذٞ يدطر يٕطٗ  ـط 

 .( 30))ِبا  عٌ مٛي ( 

ٌّقٍمطا ٟ٘ط ٌٍ ط ه ٌٚط١ش هلل ٚثطاٖ ف وّطت ٠طذور ِضا طت   خٛٔا اع,ٖ ٚدٟ  تت عٌض١ت,ة عٌٛغ١ٕا ذور  أْ عٌضط١ت,ة ع    

عٌاٌٚطا دٟط وات ططٗ )٠طه وٍّططا ( ف ٚغتٌطه اع,ٖ  ططأْ تىطْٛ عٌكىِٛططا ٟ٘ط ثىِٛططا عٌ ط ه ف ٠ٚيططه أْ تضطإا يٍطٝط  أٞ 

عٌ  ه ٚتمَٛ يٍٝ أصتس عٌمطتْٔٛ . وّطت ذوطر أْ عٌضط١ت,ة عٌٛغ١ٕطا ٟ٘ط ٔتتيطا يٓط ع١ٌٙئطت  عد اّتي١طا عٌٛغ١ٕطا ف ٚأْ 

ر يٓط غر٠طك ٘ططذِٖ ع١ٌٙئطت  ف ٚأْ عٌطٛغٕٟ عٌكم١مٟط ٘طٛ عٌطذٞ ٠كطه ٚغٕططٗ ِ طرٚي١ا ع ٌّؤصضطت  عٌض١تصط١ا تطأتٟ أ٠عطت

 . (31)٠ٚعكٟ ِٓ أ ً ش دٗ ثاٝ ٠ضاق١ي ِٕكٗق عٌكر٠ا 

أِت دٟ ِٛ , تم١ٍص صٍقا عٌكىِٛطا ف دمطا ٘طت ُ   خٛٔطا اع,ٖ عٌكىِٛطا عٌمت ت ٠طا  أٌفطتظ ٚعصطقالثت  ِاقردطا      

عٌّٕتصططه ٚعيادططرُ٘ عٌرطت١ٌّٓ ٚلقططتي١ٓ عٌقططرق ٚأُٔٙط صططٛه ٌطٓط ٠طأتٟ ِططُٕٙ أٞ ٔفططي  خطص  ٙططت عٌكىططتَ ٚأصطكتت

ٌٍ طط ه ٚأٔٙطُط د ٠ ٍّططْٛ  تٌمططتْٔٛ ٚد ٠اّضططىْٛ  ططٗ أ ططاعر ف ٚأيادططر وططذٌه عٌيٙططً ٚعج١ِططا ٘طٟط ِطٓط أودططر عٌّصططاع  

ق١ي عٌٛلطٛه يٍٝط ٌٍكىِٛا عٌمت١ٔٛٔا ف ٚأٌطزَ عٌ ط ه  عطرٚ ة عدتيطتٖ عٌٝط عٌ ٍُط ٚعٌّ ردطا ٚعٌطذٞ ِٓط خالٌّٙطت ٠ضطا

 . (32)عٌايت ت عجٚ  ١ا ٚعٌاماَ عٌكتصً دٟ ,ٌٚٙت ف ٚعتغالأ يٍٝ لٛع١ٕٔٙت ٚ,صتت١ر٘ت عٌّىاٛ ا 
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قا ت طر٠ ١ا ِضطامٍا ف دأٔطٗ ,يطت عٌٝط أْ ٠ىطْٛ عٌدرٌّطتْ ٚعٌٕرطتَ عٌض١تصٟط دٟط ر٠طرعْ يٍٝط       أِت دٟط  طتت ر٠يطت, صٍط

غطتٌدٛه ٍِٚىُط خطتْ  أ٠ّٙطت دٟط أْ عٌدرٌّطتْ ٠يطه أْ ٠ا طىً شتوٍا عٌٕرتَ عٌدر٠قتٟٔ ف ٚٚعدطك  خٛٔطا اع,ٖ وطً ِٓط 

ِٓ ِيٍض١ٓ عٌ طٛ ٜ ٚعٌ ط١ٛا ف دٟط عجٚي ٠طاُ ترت١طه عٌمطٛع١ٔٓ ف ثُط تكطتي عٌٝط عٌثطتٟٔ ٌا عصطاٙت ٚر طاع  عٌّالثرطت  

عغ١طا ثٌٛٙت . ٚ تٌٕا١يا ٠ّىٕٕت عٌمٛي  أْ  خٛٔا اع,ٖ ص ٝ ٚ ىً ِت تٍمتٖ ِٓ يٍُ ِٚ ردا دٟط عٌبطرت عٌٝط ع٠يطت, ,٠ّمر

ف عجِطر  (33)ٚثر٠ا يٍٝ عٌّٕػ عٌبر ٟ ف وذٌه أ ع, أ٠يت, ٔٛأ ِٓ عٌاّت٠ز  ١ٓ عجصطش عٌاصطاٛ ٠ا ٚعٌ طر٠ ا عٌّماصطا 

عٌذٞ   ٍٗ ٌُ ٠يا ِؤ٠ا٠ٓ وثر دٟ عٌضتثا عت٠رع١ٔا ف يٍٝ عيادت  أْ عٌ ط ه عت٠رعٟٔط ٘طٛ شط ه ِايطذ  دٟط عتصطالَ 
 لدً عٌد ط ٚٚظ ت ظّٓ لٛعٌه  ا٠اة .. ٌىٓ يٍٝ عٌرهُ ِٓ ذٌه  ٚ ت أدىت ٖق ِٓ  (34)

عٌطذٞ ٠ طا أثطا  ِطٛا عٌاكطا٠ث دٟط ر٠طرعْ ف  م كرم خرانعٌبتِش عٌطذٞ عٔامٍطت ع١ٌطٗ  ع٠طا ثٍّطا عجدىطت  عٌبر ١طا ٘طٛ     

ٚعٌذٞ تٍمٝ يٍِٛٗ دٟ درٔضت ف ِاأثرعر  تٌّتص٠ٕٛا ٚعٌفٍضفا عٌضتْ ص٠ّٛ١ٕا ف دعطالر يٓط تطأثرٖ  كروطا عٌإر١ّطت  دٟط 

 . (35)١ٔا عٌاٌٚا عٌ ثّت

ٛعْ ( أٚ عٌفرعِطٛط ختٔططٗ (  1189أصطش ٍِىُط خطتْ ِكفطً ِتصططٟٛٔ دٟط غٙطرعْ يطتَ      تكطت يٕططٛعْ )  ّ ١طا عٌضٍط

ا  ط١ٓ عٌيّطت١٘ر ٚعٌططدالغ  ٝ ف   طا ثصطٌٛٗ يٍٝط ِٛعدمطا عٌ طتٖ عٌمت ططت ٞ ٔتصطر عٌطا٠ٓ ف  ٙطاه تٛث١طك عٌصٍط وّطت تضّط

ٝ دطٟط عٌاٌٚططا عٌ ثّت١ٔططا " ,داططر عٌ تٕ٘ ططتٟ٘ ٚعٌكىِٛططا ِطٓط أ ططً عٌٕٙططٛض  ايٛتططٗ ٌ صطط ال  يٍطٝط هططرع  ِططت ٠ضطّط

عٌإر١ّت  " ٚعصاّر  دٟ يما  ٍضتتٙت ِطاة غ٠ٍٛطا ف ٚأٔرُط أ١ٌٙطت عٌ ا٠طا ِٓط   طتد  عٌاٌٚطا ٚعٌطدالغ ٚعٌ بصط١ت  

ٍت دٟ عٌٕٙت٠ا  أِر ِٓ عٌ تٖ ٔتصر عٌطا٠ٓ يطتَ  ٓ ف   طا أْ أٚشٝط ع١ٌطٗ ثٍطا ِط 1189ع١ٌٍدرع١ٌا ٚعٌاصاٛ ٠ا ف رد أٔٙت ثق

 .  (36)ثتش١ا عٌدالغ  أْ يًّ عٌيّ ١ٗ ِٕصه ت٠متأ ع٢ذٜ  تٌكىِٛا 

,يت ٍِىُ عٌٝ عتصال  ِٓط خطالي وات طٗ ) عتصطال  ( عٌطذٞ لاِطٗ ٌٍ طتٖ ٔتصطر عٌطا٠ٓ ف ِروطزعر د١طٗ يٍٝط ر صطت       

ت ف ِ دطرعر يٓط   ةطِٗ تٍط (37),يتةُ ٔرتَ ثىُ ِؤصضتتٟ ٠ضإا عٌٝ عٌاصاٛ  ٚعٌدرٌّتْ ٚصٍقا تٕف١ذ٠ا  ه  صطك١فا أصضٙط

ٙت ) لططتْٔٛ ( ف ثٍّطت دطٟط يٕٛعٔٙطت ِبططزٜ ٚعظططح دٟط ,ددتططٗ  د ٚ٘طٛ ن رذع ِططت أ ٠طا ت٠ططرعْ أْ تامططاَ  دٟط ٌٕططاْ أصّط

د ١ٍٙت  تٌمتْٔٛ . ٚلا دِضت ٘ذِٖ عٌصك١فا   ىً ِدتشر ِت وتْ ٠يٛي  بٛعغرعت٠رع١١ٔٓ ِٓ تقٍ ت  تيا٠ا٠طا ترٔطٛ 

ّماصططا ٚعٌ ٍطَٛ عٌبر ١طا ف  ّططت ٠بطاَ عٌفىطر عٌض١تصطٟط ٚعٌطا٠ّمرعغٟ ف صطط ١تر صطٛت عٌاٛد١طك ٚعٌّٛعأططا  ط١ٓ عٌ طر٠ ا عٌ

ٚ ع  ٘اه عٌمعت  يٍٝ عدصاداع, ٚعٌٛصٛي عٌٝ ص١ت,ة عٌمتْٔٛ . ٚيات  عٌكىِٛا عت٠رع١ٔا رلإطت  ٘طذِٖ عٌصطك١فا ِٓط 

 .  (38)لدً أٞ ِٛعغٓ  ر٠ّا تٛ ه عٌ متت 

ٓ ثطاٚ,     ٚظطٛع ػ ٚعٌازعِطت  ِ ١ٕطٗ ٟ٘ط عٌٕطٛأ عت٠يطت ٟ ِٓط عٌكر٠طا ف  عياما ٍِىُ ختْ أْ عٌكر٠طا عٌاٟط تمطي ظّط

١ٌٚضت وّت ٠فُٙ عٌد ط  أٔٙطت دطاح ع٢دطتق ٌٍ ّطً وّطت ٠ طت  أٚ ٠كٍطٛ ٌطٗ ف جْ ذٌطه عٌٕطٛأ ِٓط عٌكر٠طا ٠ ٕٟط عتصطت ة 

قا عٌّقٍمطا ٚعدصطاداع, عٌض١تصٟط ٠مط  يمدطٗ دٟط غر٠طك عتصطال  (39)ٌكاٚ, عجخر٠ٓ  ٔطٗ ف ٚأ (40). وّطت أيامطا أْ عٌضٍط

 . (41)د ا ِٓ ٚ ٛ, ثىِٛا ,٠ّمرعغ١ا ِؤصضتت١ا ٌام١ًٍ عٌفيٛة  ١ٓ عٌبرت ٚر٠رعْ 

١ّٓ ٚرثطت ة عٌٕ طرع  عٌقتةف١طا ف     وتْ ٍِىُ ختْ دٟ   ط عجث١تْ ٠ٙت ُ عٌّؤصضا عٌا١ٕ٠ا ٠ٚاّٙت  ادا٠ا أِطٛعي عٌّضٍط

ة ٔطرعٖ ٠اكطا  يطٓط عٌطا٠ٓ  امططا٠ر . ٚدطٟط أث١طتْ عخطرٜ وث١ططر(42)يدطر واطتت أٌفططٗ دٟط عٌّٕفٝط   ٕططٛعْ "ثىت٠طا ِضطتدر " 

ٚرثارعَ ف ٠ٚضدغ يٍٝ عٌ ٍّت  ٚعٌّياٙا٠ٓ ِىتٔٗ يت١ٌطا  صطفا ختصطا دٟط  عٌاٌٚطا ف ِ ط١رعر عٌٝط أْ عٌك١طتة عٌاصطاٛ ٠ا 

عٌاٟ ٠ٕ ا٘ت د تا ت ض ِي عتصالَ . دعالر يٓ عيامت,ٖ عٌيتاَ  أْ عٌبرت د ٠ا وْٛ أ١ّ٘طا واطتت عٌمطر ْ عٌكم١م١طا 

قا ف ٚأٔطٗ ٠يطه عدصطا ف عجِططر  (43) فت,ة ِٓط ودطت    طتي عٌطا٠ٓ دٟط   ٍُٙط أيعطت  دٟط ِيٍطش عٌ طٛ ٜ ِٚطٕكُٙ عٌضٍط

ر  طأْ عٌٕرطرة عٌاصطاٛ ٠ا عٌبر ١طا د تاقطت ك ِطي عتصطالَ  عٌذٞ أٚل ٗق دٟ تٕتلط ود١ر   أْ  عٌا٠ٓ ف دّرة ٠ا ن تّتِطت

صطال١ِا ف  طً ٠يطه صط١تهاٙت دٟط عصطت١ٔا دٟ ٔٛعثٟ ياة ف ٚأخرٜ ٠ذور أْ ِدت,ئ عٌمطتْٔٛ عٌكطا٠ث ِ طت ٗ ٌٍا طت١ٌُ عت

ٓ عٌّياّططي عتصططالِٟ . ٚأيامططا أْ عٌضططده عٌططذٞ أٚلططي ٍِىطُط دطٟط ٘ططذع  ِطٓط عٌمططر ْ ٚعٌكططا٠ث عٌٕدططٛٞ ثاطٝط تططرٚج ظطّط

ر ِٓ عٌّؤصضا عٌا١ٕ٠طا عٌام١ٍا٠طا عٌّا طا,ة عٌاٟط ٚلفطت  تٌعطا ِٓط أدىطت   عٌإتلط ٘ٛ ياَ لا تٗق يٍٝ تيتً٘ عٌا٠ٓ خٛدت

ٍطٝط تف١ٕطا٘ت ف  طً ثاٝط غٍدططت ِٓط عٌ طتٖ أ  ططت,ٖ يٓط عٌدٍطا ف دٕطرعٖ ٠ ططا, يٍٝط عٌطا٠ٓ تططت ٖ  صطٛ ة ِضطاّرة ٚيٍّطت ي

 ٠ٚروز يٍٝ عٌٕ تغت  عٌ ٍّت١ٔا تت ةر أخرٜ .
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ر     عٌذٞ ِىٕاٗق ألتِاٗ دٟ  ٚص١ت جوثر ِٓط ٔصط  لطرْ ٚتّىٕطٗ  عبذ الرحيم طالبوف ) التبريس  (ِٚٓ ٘ؤد  أ٠عت

عواضططتت ِ ت دططٗ  ٕفضططٗ ف ٌىٓط يٍطٝط عٌططرهُ ِطٓط وطً ذٌططه ٌطُط ٠ٕضطٝط ٠ٛ٘اططٗ ِٓط عٌٍبططا عٌرٚصطط١ا ِطٓط صط١تها أدىططت ٖ ٚ

 .  (44)عت٠رع١ٔا ف رذ وتْ ٠مٛي " أٚدر أثه عٌىْٛ ثُ أثه ر٠رعْ ف ٚأخ١رعر أثه تر ا تدر٠ز عٌٕر١فا " 

شطت ن غططتٌدٛه  خٛٔططا اع,ٖ دىطرٖق  ٚ,يٛتططٗق عٌطٝط تدطا٠ً عٌبططػ عٌ ر طٟط ف ٚأْ لدٍطا عتصططال  ٘طٟط    عٌبططرت     
ف ( 45)

 .  (46)ٚأٔاما   اة عت٠رع١١ٔٓ عٌّابر ١ٓ عٌذ٠ٓ ٌُ ٠ا ٍّٛع ِٓ عٌبرت صٜٛ ت تغٟ عٌبّرة ٚأوً ٌكُ عٌبٕز٠ر

عيامطا غططتٌدٛه  ططأْ   طتد  عٌططا٠ٓ ٠اكططاثْٛ  طأِٛ  والصطط١ى١ا ٌطُط ت طا ِٛ ططٛ,ة يٍطٝط أ ض عٌٛعلطي ف ٌٚطط١ش ٌٙططت     

أْ ٔصطٛت ٔررٔطت ع١ٌطٗ ٘طٛ عٌ ٍُط عٌكطا٠ث عٌطذٞ ِٓط  اٜٚ ف ٚيفت يٕٙت عٌطزِٓ . ِٚطت ي١ٍٕطت عديإطت   طٗ ع١ٌطَٛ ٠ٚيطه 

ر ف ٚثصٝ أٚ,٠إت  ٍٛ عر  كضه ت د١طرٖ  . ٚدٟط ٘طذع  (47)خالٌٗ ٔكٛي ترع ٕت عٌٝ أٚعْ ص١ٕ١ا ف ٚ ًِ صكرعةٕت ا ت ت

ت عٌّياّطي  عٌىالَ رشت ة ٚعظكا  تٌمت  عٌاد ١ا يٍٝ عٌ ٍّت  ٚ  تي عٌطا٠ٓ  طأُٔٙ ِٓط صطده ِ طىٍا عٌابٍط  عٌاٟط ٠ ١ ٙط

 ٟٔ ف وّت أْ عٌىالَ ٠كًّ دٟ غ١تتٗ تم١ٍاع ٌ صال  عٌا٠ٕٟ دٟ أٚ  ت . عت٠رع

تكا  غتٌدٛه يٓ عٌكر٠ا ٚلضّٙت عٌٝ أٔٛعأ ياة ِٕٙت ن عٌكر٠طا عٌفر,٠طا أٞ أْ عٌفطر, ٠ف طً ِطت ٠ طت  يٍٝط أْ د      

٘ه أٚ أٞ ٠ا طاٜ يٍطٝط ثمططٛق ع٢خططر٠ٓ ف ٚثر٠ططا عٌططر ٞ ٚعٌفىطر ٚعديامططت, أٞ أْ ِطٓط ثططك عٌ ططبص عيإططتق أٞ ِططذ

ٓ ثطك عٌفطر, دٟط عٌىطالَ   أٞ ٚد ٠يٛا ٌٍضٍقا ِكتصداٗ ف ٚيت,ي ذٌه  كك عِاالن عٌّتي ف ٚثر٠ا عٌىالَ عٌاٟط تاعّط

ٚعٌىات ا ٚ,يٛة ع٢خر٠ٓ ٌالصاّتأ ٌٗق ف ٚثر٠ا عٌصكتدا عٌاٟ ت ق١ٗ عٌكك دٟط ٔ طر وات تتطٗ ف ٚثر٠طا عد اّطتأ ٌّٓط 

فاطٛ  ٌّٕتل طا ِطت ٠ ططتاْٚ ِٓط لعطت٠ت عٌض١تصطا ٚعٌاٌٚطا ف ٚعٔامططت, ٠ طاروْٛ دٟط عٌطرأٞ ٌُٙط عٌكطك دطٟط يمطا ع اّطتأ ِ

أيّتي عٌكىِٛا أٚ ِ ت ظاٙت ف ٚأخ١رعر ثر٠ا عدلارعأ عٌاٟ ت قٝط ٌىطً شطبص  عشطا دٔابطتت ِرشطكٟ عٌّٕتصطه 

 .  (48)عٌ تِا 

ٗق عٌٝط ٔطٛي١ٓ  ٚثٟط ِٚطت,ٞ .  ٚثٟط ٠ ط١ ٗق عجٔد      ر ف ٚلضّط ر ختصطت ١طت  يٓط غر٠طك أٌٚٝ غتٌدٛه عٌمتْٔٛ ع٘اّتِت

ٔزٚي عٌٛثٟ ي١ٍُٙ ف ِٚت,ٞ ٠ع ٗق عٌكىّت  ٌاأو١ا ثمٛق عٌ  ه ِٚصطتٌكٗق ف ٚوالّ٘طت ٠صطدتْ دٟط صطتٌح عٌ ط ه . 

ٚدثطظ  ٛظطٛ  أْ ي١ٍّطا ت طر٠ي عٌمطٛع١ٔٓ ٟ٘ط ِٓط عخاصططتا عجوثر٠طا دٟط   عٌدرٌّطتْ ف  ٌطذع ٌُط ٠طردط غططتٌدٛه 

ر يٍّت١ٔطت  (49)ٌك١تة   عٌّت,٠ا عٌ ر٠ ا ٚلٛع١ٔٓ عجٔد١ت   ً دصٍٙت يٓ عٌاٌٚا ٚٔٛعثٟ ع ف   دت ة أخطرٜ أٔطٗ أ ع, ت طر٠ ت

ر ٠ّٚت س عٌقمٛس عتصال١ِا .  ٚ,ٌٚا يٍّت١ٔا ف يٍٝ عٌرهُ ِٓ وٛٔٗ ِضٍّت

لضُط غطتٌدٛه عٌٕرطتَ عٌض١تصٟط عٌٝط ثالثطا أٔطٛعأ ن أٌٚٙطت ٔرطتَ ثىُط عصطاداع,ٞ ٠ىطْٛ د١طٗ عٌطٛا ع  ِضطؤ١ٌٚٓ أِطتَ      

ٔرتَ ٍِىٟ ,صاٛ ٞ ٠ ًّ دٟ ظً صٍقا ت ر٠ ١ا ِىٛٔطٗ ِٓط ِيٍضط١ٓ ٔطٛعت ٚشط١ٛا  ثتوُ ِقٍك عٌضٍقتْ ف ٚثت١ٔٙت

. ٚعٔاما غتٌدٛه   اٖ عٌٕرطتَ عدصطاداع,ٞ عٌطذٞ  (50)ف ٚثتٌثّٙت  ّٙٛ ٞ ,صاٛ ٞ ٠ٕابه د١ٗ عٌرة١ش ِٓ لدً عٌ  ه 

ر دطٟط ر٠ططرعْ ف دٟط عٌٛلططت عٌططذٞ أظٙططر رييت طٗ  تٌٕرططتَ عٌاصططاٛ ٞ عٌدر٠قططتٟٔ د  ضطده أ صططدم١اٗق دطٟط عٌططزِٓ وطتْ لتةّططت

ر وذٌه . جْ عٌمٛع١ٔٓ ت رأ دٟط  م١طا عٌدٍطاعْ ٌصطْٛ عٌكر٠طا ٚعٌكمطٛق ف أِطت دٟط  ر٠قت١ٔطت دطتثارعَ  دكضه  ً ٚ ٚث١ت

 .  (51)عٌمتْٔٛ ِاأصً دٟ غد١ ا عٌّٛعغٓ    ٚ ٚثٗ 

ر ٠ٛ طا دٟط ر٠طرعْ  خطر٠ٓ  طت ا٠ٓ ِّٓط تروطٛع  صّط      ت  ٌّٚضطت  دعالر يٓ  ٚع, عٌفىطر ٘طؤد  عٌطذ٠ٓ ذوطرٚع  ٔفطت

عٌطذٞ تطٌٛٝ  محمرذ خران سريىكي) مارذ الم ر  (ٚعظكا يٍٝ ِضاٜٛ عٌفىطر عد اّطتيٟ ٚعٌض١تصٟط عت٠رعٟٔط ف أِثطتي 

,ٌط١الر يٍٝط ع٘اّتِطٗ  1189ِٕتصه ياة ف ٚوتْ وات ٗ " و   عٌبرعةه " عٌّ طره  ـط " صطتٌا عٌّيطا " ٚعٌّٕيطز يطتَ 

قا عت٠رع١ٔطا ف ٚه١طتت ثىُط عٌىد١ر  تتصال  عد اّتيٟ ٚعٌض١تصٟ ف رذ تعّٓ عٌىات ت عٔامت,ع  دذيا دصاداع, عٌضٍط

عٌمطتْٔٛ ف عٌطذ٠ٓ وتٔطت عٌضطده دٟط ِ طتوً ر٠طرعْ ف ٚأٌمٝط  تٌالةّطا يٍٝط يطتتك   طتي عٌطا٠ٓ عٌطذ٠ٓ ٌُط ٠مفطٛع ظطا عٌرٍُط ف 

ر يٍٝط ٚاع ع  عٌ طتٖ ِٚضا ط ر ِإتلعا د١ّت ٠بص عٌمعت٠ت عٌمت١ٔٛٔا ف وذٌه شٓط ٘يِٛطت ت ٠ٗ ٚوتٔٛع ٠صا ْٚ أثىتِت

ر ت  طت, عٌدٍططا يٓط ثىطُط عٌمطتْٔٛ ف ٚ تٌاططتٌٟ ٘طٛ ٠ططرٜ أْ  ٌ طاَ تقدط١مُٙ ٌٍمططتْٔٛ جٔطٗ ٠فمططاُ٘ عِا١طتاعتُٙ ف د ٍّططٛع  ١ّ طت

 .( 52)عٌكً ٌالٔرتَ ٘ٛ ٘ٛ ت ى١ً ِيٍش ٚ ٙت  أيٍٝ تضٛ, د١ٗ عٌكىّا ٚعٌكّتصا لت, يٍٝ تكم١ك عٌٕرتَ ٚعٌارلٟ 

ر ِٓ عٌّفىر٠ٓ عٌذ٠ٓ أتكفٛع عٌضطتث      الميررزا حسريه خران سرباي سرام بع رم ا عت٠رع١ٔطا  تجدىطت  عٌبر ١طا ٘طٛ أ٠عت

عٌذٞ أوًّ , عصاٗق دٟ درٔضت ٚتمٍا ِٕتصه ياة ٚاع ٠طا ٚ, ٍِٛتصط١ا ف ٚصط ٝ عٌٝط تبر٠طه ر٠طرعْ ِٓط خطالي ,يٛتطٗ 

ثر عٌطٝط عجخططذ  تتصطططالثت  عٌ ثّت١ٔططا ٚعٌاقططٛ  عٌاصطططاٛ ٞ دطٟط عتِدرعغٛ ٠طططا عٌ ثّت١ٔططا ف وططذٌه وطططتْ شططا٠ا عٌاطططأ
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 تٌٕ تغت  ع١ٌٍدرع١ٌا ٌٍّصٍك١ٓ عجترعن ف دعالر يٓ وات اٗق ٌٍ ا٠ا ِٓ عٌرصتةً عٌٝ عٌكىِٛا عت٠رع١ٔطا  ط١ٓ د١ٙطت ِطاٜ 

 .( 53)عٌاقٛ  عٌض١تصٟ عٌكتصً دٟ أٚ  ت ف ٚرلتِا ِيتٌش ٌٍٕٛعت ف ٚتقد١ك عٌاصاٛ ٠ا عٌّ رٚغا دٟ ترو١ت 

عٌطذٞ عيادطر أْ عٌكر٠طا ٟ٘ط عٌعطتِٓ  عٌكم١مٟط ف ٚأْ  سره فروعىريببو الحأخ١رعر ١ٌٚش  خرعر ٕ٘تن ِٓ عٌّفىر٠ٓ      

عٌمططتْٔٛ ٘ططٛ عٌكططتدظ ٌٍكر٠ططا ف ٚيٍططً صططده ٚ ططٛ, عٌامططاَ دطٟط عٌدٍططاعْ عجٚ  ١ططا  ٛ ططٛ,   عٌكر٠ططا ف ٚ٘طٟط عٌكططت س 

. ٌٚٙططذع ٘ططٛ ٠ططايٛ عت٠ططرع١١ٔٓ أْ ٠ىٛٔططٛع  (54)ٚعٌعططتِٓ ٌىططً عٌكمططٛق عتٔضططت١ٔا ف ٚ ططاٚٔٙت صططٛه تفمططا وططً عٌكمططٛق 

ر ٌٍاعك١ا دٟ صد١ً عٌكر٠ا ِضا ا  . (55)٠ٓ ,عةّت

٠دطاٚ أْ عٌ طرض عٌضططر٠ي ٌ دىطت  عٌاصطاٛ ٠ا يٕططا ٌف١ط  ِٓط  ٚع,٘ططت عٌىدطت  ٠ى ط  يطٓط و١ف١طا غرثٙطت ٌّبتغدططا    

ُ ٚعٌاٟط  ر  ىً ِطت ٘طٛ هر ٟط ,ْٚ ِرعيطتة ٌم١ّطٗ ِٚدت,ةطِٗ ٚدقرتطِٗ   ه عت٠رعٟٔ ٚعصاا ع ٗ ٌٍاأثعٌ وٛٔطِٗ شط ه ِضٍط

ر يٓ ل١ُ عجدىطت    طا ٚظط ٙت دٟط لٛعٌطه ٚأصطت١ٔا لر ١ٔطا ٚرصطال١ِا ِٚدت,ئ عٌبطرت . داطت ةر تقطر  ٘طذِٖ  تباٍ  تّتِت

ٓ دئطت  عٌّياّطي  ف ٚتطت ةر أخطرٜ تقطر   يطرأة ِثٍّطت يردٙطت عٌّياّطي عٌبر ٟط . عٌُّٙط عٌّباٍفطا ٌىٟ تٍمٝ  ٚع تر ظّط

 د١ا ٚعصط ا  ط١ٓ عٌيّطت١٘ر عت٠رع١ٔطا دٟ عجِر أْ  ٚع, ٘ذِٖ عٌقرٚثت  ٚيٍٝ عٌرهُ ِٓ أُٔٙط ٌُط ٠ىٛٔطٛع ٠اّا طْٛ   ط

 رد أْ وات تتُٙ وتْ ٌٙت عٌضُٙ عجودر دٟ ل١تَ عٌٕٙعا عٌاصاٛ ٠ا عت٠رع١ٔا . 

 

 لخاتمتا

ر ٌ ىً ِٚدت,ئ ٚأ٘اعه عٌكىُ عٌاصاٛ ٞ ف ٚعيادرٖٚ يّت,      ر ِضاف١عت أهٍه  ٚع, عٌفىر دٟ ر٠رعْ لاِٛع شرثت

عٌد ط يٕٗ ف رذع ِت أ ٠ا ت٠رعْ أْ ترتمٟ ٌّصته عٌاٚي عٌبر ١ا . ٌىٓ  عتصال  عٌض١تصٟ عٌذٞ د ٠ّىٓ عدصابٕت 

ُِٕٙ ٚت٠ّتُٔٙ عٌّضدك  أْ أدىت ُ٘ د ٠ّىٓ ٌٙت أْ ترٚج دٟ ِياّي رصالِٟ ِت ٌُ ٠اُ ص١تهاٙت ظّٓ لتٌه 

ضا ت  ٠ضاا ج ِٓ خالٌٗ  تٔه ِٓ   تي عٌا٠ٓ ٌّضتٔاتٙت ٚعٌادتأ يٕٙت . ٚ٘ذع ِت د الٖ ٍِىُ ختْ ِٚرصالِٟ 

 عٌاٌٚا .

دٟ يرض أدىت ٖ ٚ اعٖ ف ٌُٚ ٠ار,, دٟ عتيالْ  يرأة يٓ عٌإتلط  ١ٓ  عٌّفىر٠ٓ وتْ ٚعظح عٌد ط ِٓ    

" ٚ٘ذع ٘ٛ  عٌ  ٛتٌا٠ٓ ِبا  " ع ٘ت  ا١ًٌ لٌٛٗعٌ  ٛت ٚتأخر ا ٚعٌا٠ٓ ف ٚأيادر عٌا٠ٓ صده تبٍ عٌاصاٛ ٠

ُ ٚعٌّؤِٓ  تٌ  تةر عتصال١ِا عٌذٞ تٕتٚي أدىت ٖ  خٛٔا اع,ٖ . ٚ٘ٛ يٍٝ خاله يدا عٌرث١ُ غتٌدٛه عٌّضٍ

 عٌاصاٛ ٠ا  ّ ت١٠ر هر ١ا ,ْٚ عٌّيٟ  يٍٝ ٔمتغ عدٌامت   ١ٓ عٌ ر٠ ا عٌّماصا ٚعٌٕرتَ عٌاصاٛ ٞ .

ع١ٌّراع صتٌح عٌ ١رعاٞ تٕتٚي أدىت ٖ عٌاصاٛ ٠ا  ك١ت, تتَ ,ْٚ عٌّضتس  تٌا٠ٓ ٚعٌ م١اة ٌٍ  ه عت٠رعٟٔ ف    

 دٟ عٌاٚي عٌبر ١ا ف دص١ّت  ر٠قت١ٔت ٚ,صاٛ ٘ت ٚ رٌّتٔٙت .أثرٖ عٌىد١ر٠ٓ  ّت   ٖ ٚأ اٜ رييت ٗ ٚت

أِت عٌدم١ا ِٓ عٌّفىر٠ٓ دٍُ تىٓ أغرٚثتتُٙ ِاىتٍِا ف ِٚت ل١ً يٍٝ ٌضتُٔٙ د ٠ىفٟ ٌفُٙ عٌّ ٕٝ عٌال١ك عٌذٞ    

 ١٠ٓ ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ صاٜ ش دٟ عصدبتٖ يٍٝ عٌفىر عٌاصاٛ ٞ . ٚأخ١رعر ٚيٍٝ عٌرهُ ِٓ أْ  ١ّي عٌّفىر٠ٓ عٌاصاٛ

عٌٕٙعا عٌاصاٛ ٠ا  أثاع  دٟ  عٌصٛ  عٌّاٚٞٚعصي  ١ٓ دئت  عٌّياّي عت٠رعٟٔ ف رد أْ وات تتُٙ وتْ ٌٙت 

(1091- 1011. ) 
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 المصادر

                                                 
                 .                            30٘ـ . ط ف ا1211در٠اْٚ  ,١ِت ف  دىر  اع,ٜ ِٚماِٗ ٔٙعت ِ رٚغ١ت ف عٔا ت ع  صبٓ ف تٙرعْ ف   (1)
)          ( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف  ر٠تْ شٕتصٝ ١ٌدرع١ٌضُ ,  ر٠رعْ عٔمالت ِ رٚغٗ تت عٔمالت عصالِٟ 3)

٘ـ . ط 1211(ف ,دار  رٔتِٗ ,٠زٜ ع اّتيٟ ِٚقتٌ ت  درٕ٘ىٝ ٚاع ع  يٍَٛ ف  تت ٠ىُ ف تٙرعْ ف  1311 -1218

 . 80ف ا
ٜ ص١تصٝ ع اّتيٝ عا ,٠ا عٔا٠ ٗ ورعْ ف عٔا ت ع   ٙت, ,عٔ ىت٘ٝ ف تٙرعْ ف ( يدا عٌٙت,ٞ ثتةرٞ ف  اع,ٜ ٘ت2)

 . 193٘ـ . ط ف ا1281
 . 80( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا1)
 . 13( ّ٘تْ ِٕدي ف ا1)

 . 19( ّ٘تْ ِٕدي ف ا8)
٘ـ ط ف  1211ْ ف  تٙرعْ ف ( ثض١ٓ ِكدٛ ٟ ع ,وتٔٝ ف تت ٠خ ِؤصضت  تّأٝ  ا٠ا ,  ر٠رعْ ف عٔيّٓ ,عٔ ي٠ٛت8)

 . 180ا
 .  30( در٠اْٚ  ,١ِت ف ِٕدي لدٍٟ ف ا8)
( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌا ١ي ٚعٌاصاٛ ٠ا دٟ ر٠رعْ ,ٚ يٍّت  عٌ رعق عٌ ١ ا دٟ عٌض١تصا عت٠رع١ٔا ف تر ّا يدا 1)

 . 12-13ف ا 3911عتٌٗ عٌٕ ١ّٟ ف عٌٛد٠ت  عٌّاكاة عجِر٠ى١ا ف 
 .13ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا ( ي١ٍرظت والٔار0)

 . 11 -11( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا  عٌضت ك ف ا19)
 . 130٘ـ . ط ف ا 1211( ِكّا  ظت د ت٘ٝ ف عاوت  ٘ت تت ِ رٚغ١ت ف عٔا ت ع  وٛتٕدرن ف تٙرعْ ف 11)
 . 12( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا13)

 . 11( ّ٘تْ ِٕدي ف ا12)
 . 11-11دي ف ا( ّ٘تْ 11ِٕ)

 . 11( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا  عٌضت ك ف ا11)
( يدا عٌٙت,ٞ ثتةرٞ ف ٔبضا١ٓ  ٠ٚت ٠ٚٝ ٘تٜ عٔا٠ ٗ ورعْ ر٠رعٔٝ  ت ,ٚ  ٠ٚٗ تّاْ  ٛ اعاٜ هرت ف 18)

 . 31٘ـ . ط ف ا1288عٔا ت ع  أ١ِر ود١ر ف تٙرعْ  ف 

 . 18( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا18)
؛ خع١ر عٌدا٠رٞ ف ِٛصٛيا  08يدا عٌٙت,ٞ ثتةرٞ ف  اع,ٜ ٘تٜ ص١تصٝ ع اّتيٝ عا ,٠ا عٔا٠ ٗ ورعْ ف ا (11)

ف  3911ف عٌ ت ه ٌٍّقدٛيت  ف  ١رٚ  ف  1080 -1808عٌ بص١ت  عت٠رع١ٔا دٟ عٌ ٙا٠ٓ عٌمت ت ٞ ٚعٌدٍٙٛٞ 
 . 21ا
 . 08ورعْ ف ا( يدا عٌٙت,ٞ ثتةرٞ ف  اع,ٜ ٘تٜ ص١تصٝ ع اّتيٝ عا ,٠ا عٔا٠ ٗ 10)

 . 311( يدا عٌٙت,ٞ ثتةرٞ ف ٔبضا١ٓ  ٠ٚت ٠ٚٝ ٘تٜ عٔا٠ ٗ ورعْ ر٠رعٔٝ ف ا39)
 . 01( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا31)

 ( ّ٘تْ ِٕدي .33)
( يٍٟ أودر ٚد٠اٟ ف ِماِٗ دىرٜ ٔٙعت ِ رٚغ١ت ف  تت ش١ ُ ف ,دار ٔ ر در٘ٓ  رصالِٝ ف تٙرعْ ف 32)

 . 319٘ـ . ط ف ا1283

                                 30٘ـ . ط ف ا1213(  در٠اْٚ  ,١ِت ف  عٔا٠ ٗ ٘تٜ ١ِراع داك ٍٝ ختْ  خٛٔا اع,ٖ ف ,ع  خٛعاِٝ ف تٙرعْ ف 31)
 .  18( يٍٟ أودر ٚد٠اٟ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا31)

 . 119( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا38)
 . 28عٌّصا  عٌضت ك ف ا( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف 38)
 .   319( در٠اْٚ  ,١ِت ف  عٔا٠ ٗ ٘تٜ ١ِراع داك ٍٝ ختْ  خٛٔا اع,ٖ ف ,ع  خٛعاِٝ ف ا31)

 . 20( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٜ ف عٌّصا  عٌضت ك ف ا30)
 . 111( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٞ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا29)

 . 113( ّ٘تْ ِٕدي ف ا21)
 . 112-113( ّ٘تْ ِٕدي ف ا23)
 . 28( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا  عٌضت ك ف ا22)
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٘ـ . 1281( ثيت هللا أص١ً ف أاوٝ ٚأٔا٠ ٗ ٘تٜ ١ِراع ٍِىُ ختْ ٔتظُ عٌاٌٚا ف  ت بتٔٗ أ١ِر ود١ر ف تٙرعْ ف 21)

 ط .

 . 311( خع١ر عٌدا٠رٞ ف عٌّصا  عٌضت ك ف ا21)
ف ِؤصضا عج كت   1019 -1099دٟ ن ر٠رعْ  1098( ع٠ردٕا ر رع١ّ١٘تْ ف خٍف١ت  ٚيٛعًِ عٌثٛ ة عٌاصاٛ ٠ا 28)

 . 11-20ف ا1019عٌ ر ١ا ف  ١رٚ  ف 
 -318ف ا 1081( اوٟ عٌصرعه ف عٌّمتٌا عٌصكف١ا دٟ عج,ت عٌفت صٟ عٌّ تصر ف ِقد ا عت شت, ف  باع, ف 28)

318 . 

 . 199( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا21)
 . 18٘ـ . ط ف ا1213دٟ ٚتٛص ٗ ,  ر٠رعْ ِ تصر ف  تت ,َٚ ف تٙرعْ ف ( ِٛصٝ هٕٟ ٔزع, ف تيا, غ20ٍ)

( درا٠ٓ ٚثا  ف  ٠ٚت ٜٚ دىرٜ ر٠رعْ  تِا ١ٔت ف تر ّا ِٙاٜ ثم١مت خٛع ف  تت ٠ىُ ف عٔا ت ع  لمٕٛس ف 19)
 . 83٘ـ . ط ف ا 1212تٙرعْ 

 . 18ف ا 1000عٌّ ردا ف عٌى٠ٛت ف  ف يتٌُ 1080 – 1098(  ِتي عٌضدىٟ ف تت ٠خ ر٠رعْ عٌض١تصٟ  ١ٓ ثٛ ت١ٓ 11)

 . 13( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا عٌضت ك ف ا13)
 . 18( عٌّصا ٔفضٗ ف ا12)

 . 10٘ـ . ط ف ا 1218( يدا عٌرث١ُ غتٌدٛه ف ِضتةً عٌك١ت  ف  ٝ  ت ف تٙرعْ ف 11)
 . 18( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا عٌضت ك ف ا11)
 . 81دٍٟ ف ا( يٍٟ أودر ٚد٠اٟ ف ِٕدي ل18)

 . 191( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا18)
 .10( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا عٌضت ك ف ا11)

 . 191( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا10)
 . 81( يدا عٌٙت,ٞ عٌكتةرٞ ف عٌّصا  عٌضت ك ف ا 19)
 . 11 -19( عٌّصا  ٔفضٗ ف ا11)

 . 13 -11( عٌّصا  ٔفضٗ ف ا13)
 . 112( ي١ٍرظت والٔار ِٙر  ر,ٜ ف ِٕدي لدٍٟ ف ا12)

 .                                            332( در٠اْٚ  ,١ِت ف  دىر  اع,ٜ ِٚماِٗ ٔٙعت ِ رٚغ١ت ف ا11)


