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 صوثاس و ثيَشاٌني

 ًصوثاس و صتايش بؤ يةسداٌى وةسُ كةتواٌاى ثىَ بةخشيي كة ئةً تويَذيٍةوة بةئةجنا 
 بطةيةمن.

 بةريَش )ث.د. خةلين عةىل وووراد  كوة ئوةركى صةرثةرلوَ ليَنؤليٍةوةكوةى      بؤ 
 طزتةئةصتؤ و بةتيَبيٍى و ريٍَىايية بةصوودةكاٌى تويَذيٍةوةكةى صوودوةٌد كزد.

     صوووثاس و ثيَووشاٌيٍي بووؤ واووَصووتاى بووةريَشً )د.  ةصووةُ ةووا   كةلووةواوةى
َ   ليَنؤليٍةوةكةودا صوودى سؤرً بيٍى لةكتيَبخاٌة تايبةتي  ةكوةى بةتايبوةض نوةٌدي

وة اهَ بوو دةصنةوتٍى ،بةاَلً ئاوادةى دةربزِى صةرناوةى دةطىةٌى تيَدا بوو سؤر
 ئةو صةرناواٌةً ثيَ بداض، تارادةيةك ئةو كيشةيةً لةكؤهَ بناتةوة.

 بؤ صةرؤكايةتى بةلى ويَذوو  َ ِوةووو ئوةو واووصوتاياٌةى      / ساٌنوؤى صوةال ةدي
 وة. كزدوةبةِةواهَ ثزصني بةصةرياُ 

   فوئاد رةوٌد  ةطة لةريٍَىايية بةصوودةكاٌى دةرطاى كتيَبخاٌةكةى واال كوزد .ً(
بؤً كةنةٌديَ صةرناوةى بةصوود و دةطىةُ بوةسواٌى فارصوى لوةو كتيَبخاٌةيوة     
صوووودى ىلَ وةرطواوة،كووةوةك طةجنيٍةيةكووة بووؤ ئةواٌووةى ليَنؤليٍووةوة لةصووةر  

 ويَذووى ئيَزاُ دةكةُ.

 خاٌةكاٌى )طشتى ِةوليَز،طشتى كوةركوك ،ٌاوةٌودى ساٌنوؤى    فةرواٌبةراٌى  كتيَب
 ٌاوةٌودى ساٌنوؤى ووصونَ، ِوةروةِا     صةال ةدديَ،ٌاوةٌدى ساٌنوؤى صوميَىاٌى،  
صةال ةدديَ و كتيَبخاٌوةى بةلوى ويَوذوو     كتيَبخاٌةى كؤليَذى ئةدةبياتى ساٌنؤى

 ِةروةِا ٌاوةٌدى رؤلٍبوى كمداٌى بةتابيةض بةريَش )ً. ئةفزاً .،
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 َيشةكىث
نًَ  وَضَيًُناِْ ضؤشًَُٖٓطٕا ُب ُي شَاضزٕ، ضؤَيِآلتو ُي زَوَيُُت ُت  ِ ْاوَضِاغت زيَتُ ُٓ

خؿهطزِْ ض َُظِْ ُٖبىوَ َهًَٗٓإ و ُْ اَيُتُناِْ ًََصووّ ْىَّ و ٖاونُضخِ ضؤَشُٖآلِت وُي ًث
 غُزَُّي غُضَتاّ ُي غُضزََِ زاَُظضاْسِْ زَوَيُتِ غُؾُوّ  ْاوَضِاغت، َُُٓف ُٖض

َطإ ؾاظزَّ ظائ ُٖتا غُضزََِ ػالَِ ًٓ ُيؿنت ُي  ،نؤَاضّ ًٓ َط ؾًَو ُي ًت ُٖض بؤُي ُب
تً َطإ وَزّ ًًََصووّ ُّٓ ْاونُيُ ُي ضيَطُّ تؤشيُٓوَّ باُب اُْ ُي ًََصووّ ْىَّ و ٖاونُضخِ ًٓ

ـ ثًَىَْسيًُناِْ ًَٓطٕا و غًاغُتُ زَضَنًًُناِْ ُب زضيَصاٌي ُّٓ ثًَٓر  . غُزَُيزيَت، ُب تايبًُت
ُيؿنت ُي ًََصووّ و وَُخىيَٓسْ َُٖإ َط ْىَّ و ٖاونُضخِ نىضززا زَنُغجًَت، نُ  ًت

َطاْسا بىوَ، نىضزغتاْ ناِْ ًٓ شيَط ناضيطُضيِ غًاغُُت نِ ضاغتُوخؤ ُي ؾًَىَُي  ْاونُيُى ًـُب
طِ االنِ و ناضيطُضيًُ غًاغٌ و غُضباظيًُناِْن ْاونُناٌْبىوَ ُي   ًَٓطٕا ُي قؤْاخطُىل ططٓي

ّ غؤْطُؾُوَُي ًََصووّ ْىَّ و ٖاونُضر. ُٖض طِ فُي َ وغُضناوَّ ططتى ُّٓ تؤشيُٓوَُي ططٓي
ط و دًٌَ َؿتىَطِ ُي ًََصووّ ْىيٌَ وـي  و تاوتىيٌَ قؤْاخًَهِ ططٓي ًَٓطإ زَنات، نُ ُٓ

ؾؿاضي  .1747-1736ُ ًَاوَّ ؾُضَاْطَِوايٌ ْازض ؾاّ ُٓ
َتؤش غُ  نِ ظؤض ًي َُي ُْساظ ضّ ضِيٌَ طىصتاو ُي ُي ضاغتًسا تا ٓ ُُب ضنُوتىو بىوَ ُي ُي ططٓت

ًُ باؾُنًُّػجؤضيث َُف ُب غىوزوَضططتٔ ُي ؾاضغًعاًْ سا، ُٓ َطْا  ،ُنُّ خؤّ ُي ًََصووّ ْىيٌَ ًٓ
وَف َُضدًَ سا وَضبططيَت. نُ ُٓ َطْا ويَت ثػجؤضّ ُي ًََصووّ ًٓ هِ غُضَنًًُ بؤ نُغًَو نُ بًُ

َتؤش غُضنُوتىو بىوَ َُي ُٖضوَٖا ًي ، ُي ٖ َُي ُو ّ تؤشٓي ِت ُٓ تنبصاضزِْ باُب  ِ ْازض ؾاًىْهُ نُغاُي
هاضَ و غُضبىضزَّ شياِْ ُٖض ٌ يُي ؾىْا سا دًَ َطْا غُض ًٓ ِت ُب وَ تا زَطاُت ثازؾاُي ٌ و َُضِزاضيًُ

َإ ؾًَىَ و . ُب ُٖ خجًَساُْ ناِْ ُي ًٖٓسآلباُي َُيُُُت غُضباظيًُ ؾػاْػتإ و غتإ تطريٍ و ٖ و ُٓ
وزيى ضِووباض َىٕا غاآلِْ  وآلِت ُٓ َُني يوايإ نطز ببًَتُ زوا 1743-1736و عًَطاقٌ عىمساِْ ُي ًْ

َطْا وآلتطري نُّ ؾاّ ًٓ وَّ ُي َُ غُضَضِّا ُٓ ُٓ ، شِ طُوضَّ ٓاغًاٌي ،و ؾاًت نُ نؤؾاوَ بؤ  ًاُْ
ُْساو ؾهؤ ُي ن سِْ ًَٖعيَهِ زَضياٌي ُب ُظضْا َ  سٕا بؤ قؤغتُٓوَو ُٖوَيزا زَا ّ ًَٖع ناضًَٖٓاِْ ُٓ و ُب

ُ ب ُْساوزا، بؤي غُض ن َطٕا ُب ًَٓاِْ ٓاَاصتِ ؾطَواخنىاظّ غًاغٌ و غُثاْسِْ ُٖشَىوِْ ًٓ ؤ وَزٗي
شيَط ضؤؾٓاٌي َُٖىو ًُ ُي ُيط ًْ ؤِْ ؾاضغٌ( ىلَ  غ ْاثًً ُْسيَو نُؽ ْاظْاوّ ) ّ باغهطا ٖ َاُْ ُٓ

وَّ نُ نىشضاِْ طٍَُ ُٓ ًَٔ، ُي َعيهُّ 1747ْازض ؾا غاَيِ  ٓب َنظ زا ًْ ى ًث َُي ـ اضَنُ غُز
ضت زَنُويَت ٕ ثؤْاُث ؤ ِ ْاثًً زايهبىوْ  .1769ُي غاَيِ  ُي
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 يًَعإ و ؾاضَظاٍنُغًَهِ ، غٓىوضّ ُْبىوُناِْ ْازض ؾا ًبًَطىَإ تَُاسطريي 
يُ َُٖإ ناتسا ؾُضَاْطَِوايُنِ  بُآلّ ،ظؤض بىو و تىاْايُنِ وظَخاوَٕ غُضباظّ و 

ناِْ ُبُ بىًْازْاِْ زاوزَظط رنُ بايُ ،ُْبىو زَوَيُتغتَُهاض و زَيطَم بىو، ثًاوٍ 
 َُٖيىَؾاوَّ يُ و يًَو هِ الواظًَزَوَيُتو خؤؾطىظَضاِْ ُْتُوَنُّ بسات،  زَوَيُت
 باؾرت وآلتُنٍُ نىشضا باضوزؤخِ 1747ِ غاَيوَ، ناتًَهًـ ؤُناُْوَ بؤ َابًغُؾُوي

و يُ ، ضاغتُ ُٓو غُضنُوتىو بىيسازَوَيُتِ غُؾُو نؤتايًُناِْغُضوبُْسيٌ ُْبىو يُ 
 ،يُ ْاونُنُزا ططيٓطهِ و ًَٓطاِْ نطزَ ًَٖعيَ هِ غُضباظّ ظَبُالحزاَُظضاْسِْ ًَٖعيَ

ُنُيسا ؾتًَهِ ُٓوتؤ ُْبىو، زَغُآلتغُضزََِ  َُُٓ يُبُض ضؤؾٓايٌ باضوزؤخِ بُآلّ
يُ وآلتُنُّ نُنِ نطزيُ  هطزٕبُضططيًبكؤظيَتُوَ بؤ  ؾهؤيُو  يُبطّ ُٓوَّ ُٓو ًَٖع

ىاظّ و زوشَٓهاضّ. بُضزَواَبىوِْ ُّٓ ًَٖعَ ظؤضوظَوَْسَ واخنؾطَٓاَطاظيَو بؤ 
 ِ ثًَىيػتِ بُ غاَإ و خُضدِ ظياتط بىو، باضططاِْؾطَواخنىاظيًُناْغُضباظيًُ و ثطؤشَ 

ًُناِْ ًؿًَبُ ٖؤّ غُضنُٖض نُ  ،نإًًَُْ ُٓغتؤّ ًَٓطاوّ خػتبىَُٖىوَُٓاُْؾٌ 
ِ ًَٓطإ بُ ٓاضاغتُيُنِ غُضباظيًُناْىاْا وٕ، ُٖضوَٖا تىببتط و الواظ ْازض ؾاوَ ُٖشاض

ّ ضاثُضِئو  آلُْوَونُ غُضزََُنُّ دى ،ًًُْ َإضِوَُٖيُزا بطزبىو، بؤيُ دًٌَ غُضغى
ِ ِ ضاطىاغنت ُٖوَيًنُ بُ ًَٖعّ غُضباظّ و غًاغُت ،بُخؤوَ ببًَِٓ ٍرتث

  .نىتهطزًْاِْ زَزا، بًَطىَإ نىضزيـ يَُُزا ثؿهِ طُوضَّ بُضنُوتبىوضغُ
و  منإ يُباضَّ غُضزََِ ْازض ؾاوّ يُ بُضزَغتُاْسايُ ويَُٓيُنِ ضِوتؤشيُٓوَُّٓ  

ِْ غاآلّ ظؤضيُٓنُ  ،ؾتىسات و َُٖيُُتُ غُضباظيًُناٌْ ثًؿإ زَزات
ىوٕ بؤ نظؤضّ زاوَ يُ بُزوازا تُقُاليُنِ يًَتؤشساضيًُنُّ زَططيَتُخؤ. زَغُآلت

و  غُضناوَ بُغنت بُ شَاضَيُنِ ظؤضُٓويـ بُ ثؿت  ،وضزَناضيًُناِْ بابُتُنُّ
ًٓٓطًًعّ و تىضنِ، بُضَُِٖ ُّٓ ُٖوٍَ و ، ضَبٌاع، نىضزّ، ؾاضغٌ ٍشيَسَض

ُٓو َُٖيػُْطاْسُْزا  ًُ ثىختُيُ يُبُض ضِؤؾٓايًٌظاْػت تؤشيُٓوَُّٓ  تُقُاليُيُف
ٌ يُ بىاضّ ًََصووّ ْىيَ ُ بؤ نتًَبداُّْ نىضزّططيٓط نٌيُتؤشيُٓوَزَتىاْني بًًَنَي 

ناِْ يُ ًََصووّ ْىَّ و ٖاونُضخِ تؤشيُٓوَبُضزَواّ بًَت يُ  يًَتؤشًَٓطاْسا. ًٖىازضاّ 
 ًَٓطاْسا.. ًٖىاّ غُضنُوتٔ و ثًَؿهُوتِٓ ظياتطّ بؤ زَخىاضظّ..

 خ.ز.خُيًٌ عُىل َىضاز
 2013ُٖويًَط ـ ُٓيًىوىل 
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 ثَيشةكي و شيلردنةوةي شةرضاوةكان
ا بُيُنًَو يُناضيطُضتطئ َاوَ يًََُصووٍ ًَٓطإ غُضزٌََ ؾُضَاْطَِوايٌ ْازضؾ 

ٖعضّ تانِ  يُ ُ َُعُٓويًُّ نُططيٓطو  قىوٍَُ يًناضيطُض بُٖؤّ ُٓو ،زازَْطيَت
ِ غُضباظّ وَى ْازضؾا نُغايُتًًُنبُتايبُتٌ زَضنُوتين ، سا بُدًَِ ًَٖؿتىوَآًَْطاًْ

ضِووزاوٍ ًََصوويِ و ِ وآلتًَهٌ ثإ و بُضئ وَى طُوضَتطئ ًيُغُض ؾاْؤّ غًاغ
ّ ُٖضَ ظؤضّ طُوضَ ظؤضيُٓبُثًَِ بريوبؤنىوِْ ، ٌ ُّٓ وآلتُ ُٖشَاض زَنطيَتًغًاغ
ِ يُغُض ضِووزاوَ ضؤَيو نُغايُتًًُ اِْ ًَٓطاِْ و بًاِْ بُزياضنُوتِٓ ُّٓ يًَتؤش

بُضؤنِ ْاونُنُّ  اُّْ نًُزَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو طؤضِاْهاضي، غًاغًًُناِْ ًَٓطاْسا
غًاّ تُظاضّ(و وِ عىمساِْ و ضِو)زَوَيُت، وَى الواظبىوِْ ظهلًَعَناِْ ْاونُنُ ىوططتب

َُُٓف ناضزاُْوَّ ظؤضّ ُٖبىوَ  زا،ْاونُنُ ى يُوزَضنُوتِٓ نُْسئ ًَٖعّ بهى
 يُتِ يًَُٓطاْسا.آليُغُض باضوزؤخِ غًاغِ و ٓابىوضّ و نؤَُ

ًَٓطإ يُو  نُ ،ُٖبىو نُغايُتًًُىِ بًُزا ًَٓطإ ثًَىيػتُٖيىَُضدُ يُو 
ِ بؤ ًبؤ ُّٓ َُبُغتُ ْازض ؾا زَبًَتُ ناضَنتُضّ غُضَن ،ًُ ضِظطاض بهاتيثُضتُواظ

ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضَ، نىْهُ بُزَضنُوتِٓ ْازض ؾا زَبًَتُ غُضَتايُى بؤ زَغتجًَهِ 
يُ ضِووزاوَناِْ طؤضَِثاِْ  نُغايُتًًُنِ ْىٍَ يُ ًَٓطإ و ناضيطُضيًُناِْ ُٓو ًََصوويًُ
 و ؾا يُ ضِووزاو نُ زَبُٓ بَُيطُ بؤ زياضخػتِٓ دٌَ ثُصتُّ ْازضُٓو وآلتُزا، غًاغِ 

 زاٖاتىوزا ًَٓطإ ضِووبُضِووّ زَبًَتُوَ، بُواتايُنِ زيهُ ًَٓطإ يُ يُ نُ ،ثًَؿٗاتُنإ
بؤتُّ يُى  يُ،و زاطرينطاوزا زَناتُ وآلتًَهِ يُنططتىو وآلتًَهِ ثُضتُواظَ

 خىزّ ْازضؾا يُغُضووّ ٖاونًَؿُنُزا زَبًَت. َناتُوَ نُزا نؤّ زغُضنطزايُتًٌ
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َُٖيبصاضزٌْ ُّٓ بابُتُ، يُاليُى زَطُضِيَتُوَ بؤ ططيٓطِ ُٓو َاوَ ًََصوويًُ، نُ 
ثطَِ يُ ضِووزاوّ دؤضاو دؤض، نُ ثًَىيػتُ ظؤض بُ وضزّ غطيَتُ بُضباؽ و 

ُوَّ ُٓنازميِ يُ يًَهؤَيًُٓوٍَ بابُتًًاُْ، يُاليُنٌ زيهُوَ نَُِ يًَهؤَيًٓ
ظاْهؤناِْ نىضزغتإ بُتايبُتِ و ظاْهؤناِْ عًَطام بُطؿتِ، ُٓطُض يًَهؤَيًُٓوَف 
نطا بًَت، تًُْا اليًَُْهِ بهىونِ ًََصووّ ُٓو َاوَيُ وَضطرياوَ، ياخىز 
بُتًَطِوآًًَْهِ بَِ اليُِْ ُْْىوغطاوَ، بُٖؤّ خطاثبىوِْ ثًَىَْسيِ غًاغِ ًَْىإ 

يُ َاوَّ ؾُضِّ ُٖؾت غاَيُّ ًَْىاًْإ، نَُرت ططيٓطِ زضاوَ  عًَطام و ًَٓطإ
بًََُصووّ ًَٓطإ، غُضَضِاّ ُٓوَف ٓاضَظووَناِْ يًَتؤش يُباضٍَ يًَهؤَيًُٓوَّ 

 ًََصووّ ًَٓطإ ٖاْسضيَهِ زيهُ بىو بؤ َُٖيبصاضزٌْ ُّٓ بابُتُ.
ِ ًَٓطإ زَضَنًًُناْ ثًَىَْسيًُيُ ) بطيَتًًُنُ نُ يًَهؤَيًُٓوَغُباضَت بُ ْاوًْؿاِْ 

ًُزا ْاوّ يُٖضنُْسَ يُو َاوَ ًََصوو 1747 – 1736غُضزََِ ْازض ؾا ُٓؾؿاضّ  يُ
ِ بُناضًَٖٓإ وؾُّ ًَٓطاِْ يبؤ ٓاغاْهاض يًَتؤش ، بُآلًَّٓطإ بُوآلتِ ؾاضؽ ٖاتىوَ

بؤ خؤ زووضططتٔ يُالطريّ بُتايبُت يُغُض نًَؿُّ  يًَتؤشيُاليُنِ زيهُوَ ، زاْاوَ
نُ ُّٓ ْاوَ بُٖؤّ نًَؿُّ ، ضَبِ(انُْساوّ ع ؤنُْساو )نُْساوّ ؾاضغِ ياخ ْاوّ
َؿتىَطِّ يُغُضَ، بؤيُ  ًَٓػتُُنإ تانى ًضَبًًِ يًَُْىإ ًَٓطإ و َريْؿًُٓ عاغًاغ
 وؾُّ نُْساو بُناض بًًََٗٓت.  تًُْاُٖوَيًساوَ  يًَتؤش

يًَتؤش زووناضٍ نُْسئ نؤغح دًَطٍُ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ بؤ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ يُّ دؤضَف 
و تُطُضٍَ ظاْػيت زَبًَتُوَ، يُواُْ بُزَغتًَٗٓاٌْ غُضناوٍَ تايبُت بَُاوَّ 
تؤشيُٓوَنُ، بُتايبُت غُضناوَنإ بُظَاِْ ؾاضغٌ، نُ يُ نتًَبداُْنإ ظؤض بُنَُِ 

ٕ زَغت زَنُوٕ، غُضَضِاّ ُٓوَف ضؤتًِٓ نتًَبداُْناِْ عًَطام، نُ ظؤضيَو يُ غُضناوَنا
بُٖؤّ نؤٕ بىوًْإ تىوؾِ يُْاونىوٕ بىوُْتُوَ، يُطٍَُ بىوِْ زياضزَّ يًَُْى بطزِْ نُْس 
الثُضَِيُنِ غُضناوَيُى يُاليُٕ خىيَُٓض ياخىز يًَتؤش زَبًَتُ ٖؤناضيَو نُ يًَتؤشّ زيهُ 
بًَبُف بًَت يُ ظاًْاضيًُناِْ ُٓو غُضناوَيُ، يُاليُنِ زيهُوَ غُضناوَّ طُؾتًاضَ 

نإ تايبُت بُو َاوَ ًََصوويًُّ تؤشيُٓوَنُ، نُ بُظَاِْ دًاواظ ْىوغطاوَتُوَ، بًاًًُْ
بىوُْتُ ٓاغتُْط بؤ يًَتؤش، نىْهُ ْانطيَت يًَتؤش يُ َُٖىو ظَاُْنإ ؾاضَظا بًَت، يُطٍَُ 
ُٓوَف ظؤض يُ غُضناوَنإ بُنٌَُ وَضطًَطِزضاوُْتُ غُض ظَاٌْ نىضزٍ و عاضَبِ، بؤيُ 

ٌ ُٖوَيسضاوَ غىوز يُ وَضطًَطِزضاوَ ؾاضغًًُنإ وَضبطرييَت بؤ ثطِنطزُْوٍَ بُؾًَىَيُنٌ طؿتً
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ُٓو نؤغح و تُطُضاُْ، بًَطىَإ زَغتُبُضنطزِْ ُٓو غُضناواُْف يُ ضيَطُّ ُٖوٍَ و 
 َاْسووبىًَْهِ ظؤض بُزَغت ٖاتىوَ.

، ثاؾهؤ ثًَو ٖاتىوَ ُضُٓصتاّ وبزَضواظَيُى و نىاض بُف و  نُ يُيًَهؤَيًُٓوَ 
َُٖيىَؾاْسُْوَّ  نُ تًؿو خطاوَتُ غُض الواظّ وتؤشيُٓوَغُباضَت بُزَضواظَّ 

نُ تًًَسا دُخت يُغُض  ُوَ،ِ غُؾُوّ و زاطرينطزِْ ًَٓطإ يُاليُٕ ُٓؾػاُْناْزَوَيُت
ِ غُؾُوّ نطاوَ، وَى ثًازَنطزِْ زَوَيُتَُٖيىَؾاْسُْوَّ  ٖؤناضَناِْ الواظّ و

ِ زَوَيُتِ ًو زَضَن ْاوَخؤاِْ يُغُض باضزؤخِ و ناضزاُْوَن ٓايٓعايٌِ ًغًاغُت
يُاليُٕ نُْس )ؾا(يُنِ  زَوَيُتِ بُضِيَىَبطزْ دُختهطزُْوَ يُغُض يُطٍَُغُؾُوّ، 

 اوَ يُإ طًَطًِِ غُضَنًضؤَي نُ 1629- 1587يُزواّ َطزِْ ؾاعُباغِ طُوضَ  ،الواظ
ِ بُضِيَىَبطزْٕ يُِ غُؾُوّ بُٖؤّ زووضنُوتُٓوَيازَوَيُتِ ضووخاْسْنطزٕ و الواظ

ُضُٓصتاَُنُّ نُْسئ ب نُ ،ُناِْ شيإًّ خؤؾطىظاضيونُوتُٓ زو و زَوَيُتناضوباضّ 
يًَهُوتُوَ،  و ْاونُناِْ شيَط زَغُآلتِ غُؾُويًُناٌْ زَظُض بىوٕ يًُو ياخ ضاثُضِئ

ناِْ قُْسَٖاض و ُٖضات تُؾُُْ زَنات و ثطغِ زاطريناضّ ضاثُضِيُٓباضوزؤخُزا  يُو
 زَغت ثًَسَنات. 1729-1722ُْنإ بؤ ًَٓطإ ُٓؾػا
 زَغُآلت،خإ و بُضظبىوُْوَّ بؤ تًؿو زَخاتُ غُض زَضنُوتِٓ ْازض بُؾٌ يُنُّ 

تُوَضٍ يُنُّ زَضنُوتِٓ ْازضخإ يُ ؾاْؤّ ضِووزاوَناِْ ، زوو تُوَض ثًَو زيَت نُ يُ
 ، خإقىوىلو ضَنَُيُنِ ْازض  بُتًؿو خػتُٓ غُض شيآْاَُ 1729 – 1727ًَٓطإ 
اّ َُيًو َُمحىز غًػتاِْ ؾُضَاْطَِو يُطٍَُ قىوىلٌ يًَُُالًَِْ ْازض ضؤَيزواتط 

ثاؾإ  ،َاوَيُزا بىوِْ بُغُض ضِنابُضَناِْ يُوخؤضاغإ و ُْٖطاوْاِْ بؤ ظاَي
اِْ خؤضاغإ و نو ياخبىوُْ ضاثُضِئ َُٖىونطِنطزُْوَّ ُٖوَيُناِْ بؤ يًَُْىبطزِْ 

 ثاؾإ ُْٖطاوّ نؤتايِ ًَٖٓإ بُزاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ يُات، غُض ُٖض ًَٖطؾهطزُْ
نُْس ظصتريَ ؾُضِيَو ْازضخإ زَتىاَِْ نؤتايِ  يُ نُ، ًَٓطإ زَغت ثًَسَنات

باضٍَ يُبُؾُضَاْطَِواّ ُٓؾػاُْنإ بًًََٗٓت. تُوَضٍ زووَّ خػتُٓ ضِوويَهُ 
ُ تًًَسا باؽ يُ ن، 1736 – 1730 زَغُآلت بُضَو قىوىلُْٖطاوَناِْ تُُٖاغب 

 زَغُآلت ضخػتُٓوَّ تُُٖاغب َريظا يُونإ و زوًًُْعىمسا يُطٍَُْطاضبىوُْوَ َبُض
 زَنات، غُضَتا تًؿو خطاوَتُ غُض ُْٖطاوَناِْ ْازضخإ يُ 1732 – 1730

 ُنإ يًُّ ُٓبسايًضاثُضِئزَضنطزِْ غىثاّ عىمساِْ )دُْطِ ٓاظازّ( و غُضنىتهطزِْ 
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، زواّ ِ عىمساِْزَوَيُتنطزِْ تُُٖاغب َريظا يُاليُٕ ، ُٖضوَٖا ْاناضُٖضات
تًًَسا ًَٓطإ  نُ ،دُْطِ نطزخإ بُبُغتِٓ ثُميآْاَُيُى دىاضزِْ يُؾهػت

ِ عىمساِْ، بُغتِٓ ُٓو ثُميآْاَُيُف زَوَيُتّ ْاونُناِْ بىو بؤ ظؤضيُٓبُضزاضّ زَغ
زاْاِْ عُباؽ َريظا و  زَغُآلت بىوَ ٖؤناضيَو بؤ زووضخػتُٓوَّ تُُٖاغب َريظا يُ

ُوتٓٓاَُيُ هوىل، يَُُٖاْهاتسا ُٓو ضِيَهىوَى )ؾا(ّ ْىيَِ ًَٓطإ يُاليُٕ تُُٖاغب ق
بىو  بطيَتِ وىل ًَٖطف بهاتُ غُض عًَطام، نُىبُٖاُْيُنِ باف بىو بؤ تُُٖاغب ق

َُٖيُُتِ يُنُّ  ، ُٖضنُْسَ ي1733ُ-1732ِْ غاآلَاوَّ  يُزوو يُؾهطنًَؿِ يُ
ََِ زَغت وزواّ غَِ َاْط َُٖيُُتِ زو بُآلّنُوتٔ بُزَغت بًًََٗٓت، ُْيتىاِْ غُض

 ، بُآلّبسات هُويَت و بُغسا طَُاضؤبثًَهطز تىاِْ بُغُض تىباٍ عىمسإ ثاؾا غُض
ّ ضيَطُ َُزخإ بًىز ثطؤشَنُّ غُضّ ُْططت و يُُّ ستطُضِاُْوَبُٖؤّ َُٖي

ُنُّ ًَٖٓاو طُضِايُوَ ًهطنًَؿًُٓمحُز ثاؾا نؤتايِ بُيُؾ يُطٍَُيُى ضِيَههُوتٓٓاَُ
ِْ غاآلًَٓطإ. يُنؤتايٌ ُّٓ تُوَضزا دُخت نطاوَتُوَ يُغُض زوا ثُضَغُْسُْناِْ 

و يُيُى  نُّ خإ بًىز يُؾرياظطُضِاُْوَ، غُضَتا غُضنىتهطزِْ َُٖي1733-1736
و وغًاّ تُظاضّ و بُغتِٓ ُٖضزوو ثُميآْاَُّ زَضبُْس وضِ بىوُْوَّ ْازضخإ يًَُْعيه

طُصتُ، ُٖضوَٖا زووباضَ غُضَُٖيساُْوَّ دُْط يًَُْىإ ًَٓطإ و عىمساِْ و زَغتططتِٓ 
ضنطزِْ غىَيتاِْ عىمساِْ و يُضيعإ ْانا وىل بُغُض تُؾًًؼ و طُصتُىتُُٖاغب ق

و ىل بؤ َىغإ وّ تُُٖاغب قىطُضِاُْوَُوتٓٓاَُّ بُغسا، ثاؾإ هيَهبىوٕ بُضِبُضِاظي
 ظ.1747-1736و زَغتًٓؿاْهطزِْ وَى ؾا  ىظاضّ بؤ ْازضؾاّ تادطَُٓصتاَساِْ نطز

 بُ بُضاْبُضُناِْ ْازض ؾا ًىاظيؾطَواخنُٖوٍَ زَزات غًاغُتُ  يًَتؤشبُؾٌ زووَّ  يُ 
غاتُ ضِوو، نُثًَو زيَت يُغٌَ تُوَض: تُوَضّ يُنُّ  ْاوَضِاغتًٖٓسغتإ و ٓاغًاّ 
ثاَيُٓض بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض  ٔ ُٓو ٖؤناضاُّْ بىوُْرتيططيٓطتًؿو زَخاتُ غُض 

زَضخػتِٓ ُْٖطاوَناِْ زاطرينطزِْ قُْسَٖاض  يُطٍَُ، وًَٖٓسغتإ يُاليُٕ ْازضؾا
يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ وَى ُْٖطاويَهِ بُضايٌ بؤ زاطرينطزِْ زَهلِ ثايتُختِ 

َوت و باضَّ ضِيًُُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ َُغؤىل.تُوَضّ زووًََـ زَضخػتًَٓهُ 
و زاطرينطزِْ زَهلِ، غُضَتا تًؿو خطاوَتُ غُض  1739اَيِ ثُضَغُْسُْناِْ غ

تًًَسا  ُناِْ ْازضؾا يُقُْسَٖاضَوَ تانى زَؾتِ نُضْاٍ، نًُىاظيؾطَواخنَُٖيُُتُ 
و نابىٍ و دُالٍ ٓاباز و  غعُْ و ضِيَطَوّ خُيبُض زاطرينطزِْ ْاونُناِْ ًٖٓسّ يُ
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هطزٕ و ِْ نُضْاٍ خطاوَتُ بُض باغيًُنازَؾتا ُْوَّ يُوبىًَْعيهوض تا ىو الٖ ثًؿاوَض
بُدُْطِ  نُ 1739ّ ؾىباتِ 24، زواتط ضِووزاِْ دُْطِ نُضْاٍ يًَهؤَيًُٓوَ

غتإ ًُتِ ًٖٓسيزازَْطيَت، نىْهُ زواّ ُّٓ دُْطُ ًُٓجطاتؤضبؤ ْازضؾا يُنالنُضَوَ 
 ّ زَهلِ يُبُضزَّ غىثاّ ًَٓطإ واآل نطا.زَضطُبىوِْ خؤّ ضِاطُياْس و ًَهُن

زش بُغىثاّ ًَٓطإ  ضاثُضِئُوَضّ غًًََُسا دُخت نطاوَتُ غُض غُضَُٖيساِْ ت يُ 
 ناِْ نُبُضُٓصتاَُو  ُنُض ِاثُضِيًُٓنإ و ناضزاُْوَّ ْازضؾا يُييُاليُٕ ًٖٓس

ُنإ ُّٓ ضووزاوَ ْاوظَز ًبؤيُ ًٖٓسي ،شَاضَيُنِ ظؤضّ خَُيهِ غعًٌ بىوُْ قىضباِْ
 تًؿو خطاوَتُ غُض زوا ُْٖطاوَناِْ ْازضؾا يَُؾُنىشّ زَهلِ، ُٖضوَٖا زَنُٕ بُضِ

و ْاناضنطزِْ ًُٓجطاتؤضّ  1739ّ ٓاياضّ 6زَهلِ و بُغتِٓ ثُميآْاَُّ ؾايًُاض 
يُطٍَُ بؤ ًَٓطإ،  غتإِ ًٖٓسططيٓطًٖٓسّ بُزَغبُضزاضبىوِْ يُغُض نُْس ْاونُيُنِ 

يإ بُضَو اُْوَطُضِناتِ  هطزُْوَ يُغُض زوا ثُضَغُْسُْناِْ غىثاّ ًَٓطإ يُدُخت
ُناِْ ْازضؾا ًِ زضاوَ بَُُٖيُُتُ ؾطَواخنىاظيططيٓطؤتايِ تُوَضنُؾسا  يُى، نابىٍ

بىوٕ بؤ ثايتُخت و ْاناضنطزًْإ بًَُهُن بُٓاضاغتُّ غٓس و زاطرينطزِْ الضناْاّ
تُوَضّ نىاضَّ و نؤتايٌ بُؾُنُؾسا تًؿو خطاوَتُ غُض َُٖيُُتُ  يُ .ِ ًَٓطإزَغُآلت
زَغت ثًَسَنات  نُ ْاوَضِاغتْاونُناِْ ٓاغًاّ  ِ ْازضؾا يُظيًُناْؾطَواخنىا

زياضيهطزِْ  يُطٍَُبُزاطرينطزِْ بىخاضا و نؤتايٌ زيَت بُزاطرينطزِْ خىاضظّ، 
 ًُناِْ بؤ غُض ُٓو ْاوناُْ. ًرتئ ٖؤناض بؤ ُٓصتاَساِْ يُؾهطنًَؿططيٓط
 -1736ُضَاْطَِوايٌ ْازض ؾاَ بُؾٌ غًًَُّ ثًَىَْسيِ ًَٓطإ و عىمساِْ يُ غُضزََِ ؾ 

زابُف زَبًَتُ غُض غٌَ تُوَض، غُباضَت بُتُوَضّ يُنُّ تًؿو زَخاتُ غُض  1747
، تًًَسا باؽ يُ ٖؤناضَناِْ 1736ضِيَههُوتٓٓاَُّ ٓاؾتِ يُطٍَُ زَوَيُتِ عىمساِْ 

تِ بُغتِٓ ُٓو ضِيَههُوتٓٓاَُيُ و زاواناضيًُ ٓايًًُٓنُّ ْازضؾا و ناضزاُْوَّ زَغُآل
عىمساِْ بُضاْبُض بُزاواناضيًُنإ، ثاؾإ خػتُٓ ضِووّ ُٓصتاَِ نؤبىوُْوَنإ و طُيؿنت 

، بُآلّ بُبَِ ُٓوَّ ُٓو زوو خاَيُّ 1736ّ تؿطيِٓ يُنُّ 17بُضِيَههُوتٓٓاَُّ ٓاؾتِ يُ
ثًَىَْسيِ بُثطغِ ٓايٓعايًُوَ ُٖبىو بهُويَتُ ْاو باظُّْ طؿتىطؤنإ، بَُُف بُؾًَىَيُنِ 

 دُْط يًَُْىإ ُٖضزوو زَوَيُت نؤتايٌ ثًَٗات.  ؾُضَِ
ًَُِ ْازضؾا بؤ غُض عًَطام تُوَضٍ زووَّ زَضخػتًَٓهُ يُباضٍَ َُٖيُُتِ غًَ 

ًُنُ و ضَِوت و ًٖؤناضَناِْ يُؾهطنًَؿ غُض ، تًًَسا دُخت نطاوَت1743ُ
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طو نُضنىوى و ُٖويًَثُضَغُْسُْناِْ، بُتايبُت ُْٖطاوَناِْ زاطرينطزِْ 
 واىل بُغسا ُٓمحُز ثاؾا )ُٖضنُْسَ ُْٖسيَو يُ يُطٍَُُوتُٓنُّ ْازضؾا ضِيَه

ِ واىل بُغسا بىو( ًًَهِ غًاغؾًًََ بططَوايُ ضِيَهُوتٔ ُْبىوَ،  غإ ثًًَإوًََصووْى
َُٖيُُتُناِْ ْازضؾا، ُٖضوَٖا ثطغِ ُٖوَيُناِْ  خػتُٓوَّ بُغسا يُزووضبَُُبُغتِ 

ؾاضَنُ خطاوَتُ بُضباؽ و  هطزِْ خَُيهُنُّ يُضططيًبُْازضؾا بؤ زاطرينطزِْ َىغٌَ و 
ناِْ طُضِاُْوَو َُٖي ، ثاؾإ ُٖوَيُناِْ ًَٓطإ بؤ زاطرينطزِْ ؾاضّ بُغطَيًَهؤَيًُٓوَ

 بىوِْ زيهُ بىوُْ ٖؤناض بؤ واظًَٖٓإ يًُستَُُز تُقِ خإ و نُْسئ ياخ
 .وَيُتسازَُٓصتاَساِْ ٓاؾتُوايٌ يًَُْىإ ُٖضزوو  نُّ ويُؾهطنًَؿًًُ

ًَْىإ  ٓايٓعايًُناٌّْ نًَؿُ قىوَيبىوُْوَغُض  هطاوَتُتُوَضّ غًًََُسا دُخت يُ 
، غُضَتا باؽ يُ ُٖوَيُناِْ 1746-1743ّ نطْس ضِيَههُوتٓٓاَُو  زَوَيُتُٖضزوو 

و  ٓايٓعانإهطزُْوَّ ًَْعيهْازضؾا نطاوَ بؤ بُغتِٓ نؤْططٍَ ُْدُف بَُُبُغتِ 
ِ يُْاو دًٗاِْ ًٓػالَِ، ُٖضوَٖا ناضزاُْوَّ يدًاناضًَُْٖؿتِٓ زووبُضَنِ و 

زَضخػتِٓ  يُطٍَُناِْ، بُضُٓصتاَُو  ِ عىمساِْ يُباضَّ ُٓو نؤْططَيُزَوَيُت
تُ نؤتايٌ ُّٓ تُوَضؾسا دُختهطاوَ َُبُغتُناِْ ْازضؾا يُبُغتِٓ ُٓو نؤْططَيُ، يُ

َُز تُقِ خإ و ُنُّ ستوَطُضِاُّْ ْازضؾا بؤ ًَٓطإ و غُضنىتهطزِْ َُٖيطُضِاُْوَغُض 
ّ طُضِاُْوَزاغػتإ بُتايبُت ُٓواُّْ باْطُؾُّ  بىوُْوَنإ يًُبُضَْطاضبىوُْوَّ ياخ

ِ عىمساِْ ياضَُتِ و ثؿتطريّ زَوَيُتزا ُٖيىَُضدُيُو ، إ زَنطزًِ غُؾُويزَغُآلت
ْاونُّ قاضؽ  بؤيُ داضيَهِ زيهُ دُْط يًَُْىاًْإ يُ ،اُّْ زَنطزًُٓو نُغايُتً

ظ ُٖضزووال طُيؿتُٓ ناضَغُضيَهِ طىصتاو بؤ 1746ىل وُٓيًى نؤتايسا يُ يُ ،ضِوويسا
 .ّ نطْسضِيَههُوتٓٓاَُنُ ْاغطاوَ بُ ،ضِيَهُوتٔ يًَُْىاًْإ ُٓصتاّ زضا نًَؿُنإ و

بُض بُْاونُّ نُْساو، نُ غًاغُتِ ْازضؾا بُضاْ يُ بطيَتًًُبُؾٌ نىاضَّ  
تُوَضّ يُنُّ تًؿو خطاوَتُ غُض ٖؤناضَناِْ  يُ، زابُؾهطاوَتُ غُض غَِ تُوَض

ِ ثًَساِْ يُاليُٕ ْازضؾا، ُٖضوَٖا زَضخػتِٓ ططيٓطزاَُظضاْسِْ ًَٖعّ زَضيايٌ و 
نطزِْ ُٖوَيُ بُضايًُناِْ نًَهطزِْ ُٓو ًَٖعَ، ثاؾإ زياضًإ بؤ يرتئ ٓاَازَناضططيٓط

 ظ( و1735اطرينطزِْ بُغطَ )، بُتايبُت ُٖوَيسإ بؤ ززانُْساو ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُ
ََسا تًؿو خطاوَتُ غُض ناالنِ و وتُوَضّ زو يُ، 1736زاطرينطزِْ بُسطئَ 

-1737ِْ غاآلَاوَّ  َُٖيُُتُناِْ يُنُّ و زووََِ غىثاّ ًَٓطإ بؤ عىَإ يُ
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عىَإ نطاوَ، زواتط  يِٓ ْازضؾا يُٖؤناضَناِْ ناوتًرَبِ غُضَتازا باؽ يُ يُ 1739
ِ ضؤَيو  زَغُآلتو ًَُالًَِْ ًَٖعَ عىَاًًُْنإ يُغُض  ضَّ نًَؿُنىضتُيُى يُبا

ضانًَؿاِْ غىثاّ ًَٓطإ بؤ ْاو عىَإ، ُٖضوَٖا  يُ 1743-1728 غىَيتإ نىضِّغُيـ 
خطاوَتُ  قؤْارِ غىثاّ ًَٓطإ بؤ عىَإ بُزوو ًضَِوت و ثُضَغُْسُْناِْ يُؾهطنًَؿ

ُُتُنُزا غىثاّ ًَٓطإ ُْيتىاِْ َُضاَُ ُٖضزوو َُٖي ُٖضنُْسَ يُ يًَهؤَيًُٓوَ،بُض 
دًؿاض دًَطري  ًَٓطإ يُ تىاْطا غىثاٍ بُآلُّناِْ ْازضؾا دٌَ بُدٌَ بهات، ًغًاغً

 َُٖيُُتِ زاٖاتىوزا غىوزّ ىلَ وَضبططيَت. بهطيَت و يُ
ِ غًًََُِ ًُٖضنِ تُوَضّ غًًََُُ زَضخػتًَٓهُ يُباضَّ ناالنِ و يُؾهطنًَؿ 

باضوزؤخِ ًَٖعّ زَضيايٌ  تًًَسا باؽ يُ نُ 1743-1742ىَإ غىثاّ ًَٓطإ بؤ ع
 يُ بطيَتًًُبُتايبُت ُٓو َاوَيُف  1741-1740ِْ غاآلَاوَّ  يُ ،ًَٓطإ زَنات

ِ زَغُآلت َُٖيهؿاٌْزووباضَ  زا ونُْساو ثاؾُنؿُنطزِْ ؾهؤّ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُ
داضيَهِ زيهُ زَضؾُت بؤ ًَٓطإ  يٌْاوَخؤزووبُضَنِ و ًَُالًَِْ  بُآلُّناُْ، عاضَب

 يُنُ يُ ِ ُٖضضؤَي يُطٍََُخػًًََٓت ؾهؤّ خؤّ بُغُض نُْساوزا بػُثًًََٓت، زَضِ
 نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ و نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ ٖؤَيُْسّ يُو

َإ ِ غىثاّ ًَٓطإ بؤ غُض عىًنطزِْ ُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿَاوَيُزا، ُٖضوَٖا زياض
ِ ضِيَهدطا، ُٖضنُْسَ غىثاّ ًُنإ بؤ ُٓصتاَساِْ يُؾهطنًَؿًثاف ُٓوَّ ٓاَازَناضي

ُناِْ بُضططيًً ، بُآلّّ ْاونُناِْ عىَإ بَُُغكُتًؿُوَ بططيَتظؤضيًَُٓٓطإ تىاِْ 
هطزِْ ثطِؤشَ زَّ ستَُُز تُقِ خإ بؤ دًَبُدًَغُساض بىوُْ ضِيَطط يُبُض

ِٓ بُغتغُض  ؤتايِ تُوَضنُؾسا دُخت نطاوَتُيُن، نُّ ًَٓطإؾطَواخنىاظيًُ
َُز تُقِ خإ و ؾُضَاْطَِواّ غُساض و ُيًَُْىإ ست 1743ثُميآْاَُّ ٓاؾتِ غاَيِ 

 . ساعىَاْ ِ ًَٓطإ يُزَغُآلتنؤتايٌ ًَٖٓا بُ ناِْ نُبُضُٓصتاَُ
نُْسئ ظَاِْ  ثؿتِ بُغتىوَ بُشَاضَيُنِ ظؤضّ غُضناوَّ دؤضاودؤض بُ يًَتؤش 
 اُْوَ: ًؾًَُٖىوغُضووّ  اظ يُدًاو
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 بَُهطُنامُ )بآلوكراوَكان( -1

يُنًَو يُططيٓطرتئ بَُيطُْاَُ بآلونطاوَنإ بطيَتًًُ يُ ثُضِتىونِ بَُيطُْاَُيٌ  
)عُبسوذتىغًَٔ ْىآٌ( يُشيَط ْاوًْؿاِْ )اغٓاز و َهاتبات غًاغِ ايطإ( نُ دُخت زَناتُ 

 ُ غُضزََِ ؾا سىغًَِٓ غُؾُوّ زَضنىوَ. غُض ُٓو ؾُضَإ و ْاَُ ؾُضًًَاُّْ نُ ي
 نُ Diplomacy in the Near and Middle Eastتىونِ بَُيطُْاَُيٌ غُباضَت بُثُضِ

رتئ ُٓو ثُميآْاَاُْ ططيٓط يُزوو بُف، نُ بطيَتًًُْىوغطاوَ  .Hurewitz J.C يُاليُٕ
َاوَّ ًَْىإ  يُ و وآلتاِْ زيهُ ْاوَضِاغتيُخؤزَططيَت يًَُْىإ وآلتاِْ ضؤشُٖآلتِ 

ُناِْ بُؾِ يًّ ظاًْاضظؤضيُٓ غىوزّ وَضططتىوَ يُ زا، يًَتؤش 20- 16 غُزَناِْ
 .1914-1535 ِْغاآلبُغرتاوٕ يًَُْىإ  ثُميآْاَاُّْ نُ ُ بُوثًَىَغت يُنُّ نُ

 ٌ زووَّ ستَُُز نُمشريّْطُضُٖيُاليُنِ زيهُوَ غُضناوَ بَُيطُْاَُيُنُّ غ 
ّ  78يُ طؤظاضّ )بطضغًٗاّ تاضخيِ( شَاضَ  س غٓس تاضخيِ( نُ)نٓ يُشيَط ْاوًْؿاِْ

 ؾُضَإ و ْاَُّ ؾُضَِ يُ 18ُّ ًَْعيه ضإ بآلونطاوَتُوَ، نُات ه.ف ي1357ُِ غاَي
يُخؤ زَططيَت، 1796-1734تانى ؾاٖطر َريظا  1642-1611غُضزََِ ؾا غُؾِ 

نُ يًَهؤَيًُٓوَبُنىاضنًَىَّ  ثًَىَْسيِ نُ ،غىوز يُو بَُيطُْاَاُْ وَضطرياوَ تًُْا بُآلّ
ُٖضوَٖا ، ضدػتإىط بُ ثًَىَغتؾُضَإ و ْاَُناِْ ْازضؾا  يُ بطيَتًًُُٖيُ، ُٓويـ 

َتسا يُاليُٕ نؤًَػًؤِْ باآلّ بَُيطُْاَُنإ و ًََصووّ قُؾكاظ بُٓضِ ُّٓ بَُيطُْاَاُْ يُ
 نطاوَ.تؿًًؼ ناخ  يُ 1966ِ غاَي يُ A.D.Bergeثاؾإ يُاليُٕ ، نؤنطاوَتُوَ

ثؿتِ بُغتىوَ بُبَُيطُْاَُيُنِ ًََصوويِ يُشيَط ْاوًْؿاِْ  يًَتؤشُٖضوَٖا  
ضميِ ُٓسضيػِ ًٓيُاليُٕ َٗطّ  سػني تا ْازضؾاَ( نُ طًطإىل خإ قاداض اظ ؾاَ ؾُتح)

ضإ ات ه.ف ي1372ُِ غاَيّ 15شَاضَّ  يُ )ؾكًٓاَُّ طٓذًُّٓ اغٓاز( بُ
ىل خإ قاداض و باضوزؤخِ ُتح عُشياِْ ؾغُض  تُظياتط دُخت زَنا بآلونطاوَتُوَ، نُ

 زياضيهطزِْ باضوزؤخِ خؤضاغإ يُ يُطٍَُغُضزََِ زاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ،  ًَٓطإ يُ
َُمحىز  يُطٍَُزَضنُوتِٓ ْازضخإ و ًَُالًًََُٓناِْ و غُضزََِ َُمحىز غًػتاِْ 

 يُ بطيَتًًُو غىوزّ يٌَ وَضطرياوَ يًَهؤَيًُٓوَُ بؤ ططيٓطغًػتاِْ، ُٓوَّ 
نُ بُضِووِْ  ،ٓاَاشَ بُؾُضَاًَْهِ تُُٖاغب َريظا زَنات بَُيطُْاَُيُى نُ
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َُمحىز  يُطٍَُتح عُىل خإ قاداض زَخاتُ ضِوو، يُزَغت تًَهَُيهطزِْ ُؾ ْاثانًًُنٍُ
 غًػتاِْ زش بُتُُٖاغب َريظا. 

 
 ثُِرتىون -2
 ثةِرتووكة فارشى و وةرطَيِردراوة فارشييةكان -أ
نؤنِ  1766ياخىز  1761ضناوَنُّ َريظا َُٖسّ خإ ُٓغرتٓابازّ ُٖضزوو غُ 
زضَ ْازضَ تاضيذ عكط ْازض ؾاَ( )تني يُ )دٗاْطؿاّ ْازضّ( و بطيَ نُ ،نطزووَ ٌيزوا
ِ ًِ ؾاضغِ ُٖشَاض زَنطئَ، يُنؤّ طؿتًرتئ زوو غُضناوَّ غُضَنططيٓطبُ

غُضناوَيُ ْىوغُضّ زيىاِْ  ووُّٓ ز زإنُ غىوزّ ىلَ وَضطرياوَ، نىْهُ خىيًَهؤَيًُٓوَ
، زَغُآلت بىوِْ يًَُْعيهْىوغطاوَ بُٖؤّ  ًإِ ًَٓطاْتًَطِوآًْْازضؾا بىوَ، واتُ بُ

 ُٖضوَٖا ظؤض بُ وضزّ شيإ و تُواوّ ضِووزاوَناِْ تايبُت بُْازضؾا زَخاتُ ضِوو ُٖض يُ
غًاّ وِ و ضِوِ عىمساْزَوَيُت)ُٓؾػاُْنإ و  يُطٍَُغُضَتاّ شياِْ و دُْطِ ٓاظازّ 

خىزّ ْازضؾا بُؾساضّ تًَسا  تُظاضّ( ُٖضوَٖا ٓاَاشَّ تُواو زَزاتُ ُٓو ضِووزاواُّْ نُ
 ُٓوَ ُْبًَت يُ تًُْاباؽ ْانات،  نُغايُتًًُُنِ ُّٓ ًًٖض نُّ ونىضتًبُآلّ ، ٕنطزوو

ناِْ ْاو ضاثُضِيُٓبىوٕ و ًزواّ نىشضاِْ ْازضؾا يُنؤتايٌ بُؾِ )دٗاْطؿا( باؽ يُياخ
 بُؾًَىَيُنِ ظؤض نىضت. ، يٌَطإ زَناتًَٓ

ز َُُيُاليُٕ ست ثؿتِ بُغتىوَ بُ )عامل اضاّ ْازضّ( نُ يًَتؤشيُاليُنِ زيهُوَ  
ْىوغُض  ِ ُٓو غُضناوَيُف يُوَزايُ نُ، ططيٓطغطاوَوظيط َطو ْىََطوّ و ّٚنا

ضوَٖا ٖاوزََِ ْازضؾا بىوَ، ظؤض بُ وضزّ ثطشاوَتُ غُض زياضيهطزِْ ضووزاوَنإ، ُٖ
ؤزا َُٓطِ يُطًٍَُُنِ ُٓوتؤّ يًٖض دًاواظ نُ ٕ،ْىوغًُٓنإ بُظَاًَْهِ غازَ ْىوغطاو

زَضخػتِٓ ضووزاوَنإ بَِ  يُ َريظا َُٖسّ خإ نُ ، بُوَف دًا زَنطيَتُوَ يًًُُْ
 اليُِْ ثًَىَ زياضَ.

ا( ؾْازض  ثطَادطاّ ُٖضوَٖا ثؿت بُغرتاوَ بُ نُْسئ غُضناوَّ زيهُ يُواُْ )ظْسطِ 
ستَُُز سىغًَٔ ًَُٓسّ ْصاز، نُثاْتايُنِ ؾطَواِْ يًَهؤَيًُٓوَنُّ زاطري نطزووَ، ُّٓ 

الثُضَِ زَبًَت، ظؤض بُثىختِ نؤتُ ْاواخِٓ  1000غُضناوَ قُباضَ طُوضَيُ ًَْعيهُّ 
ضِووزاوَنإ، يُطٍَُ ثؿت بُغتِٓ بُغُضناوَناِْ ٖاونُضخِ ضِووزاوَنإ، بُآلّ باغهطزِْ 

ؾًَىَيُنِ زووضوزضيَص، وايهطزووَ يُ ؾًهطزُْوَّ ضِووزاوَنإ زووضبهُويَتُوَ. بابُتُنإ بُ
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غُباضَت بُغُضناوَنُّ ْىضَآل الضوزّ يُشيَط ْاوًْؿاِْ )ظْسطاِْ ْازضؾا ثػطّ مشؿري(، 
بُف ثًَو زيَت يُ باغهطزِْ ضِووزاوَنإ ثرت  10نُ غُضناوَيُنِ قُباضَ طُوضَيُ، يُ 

ؿاّ ْازضّ(، ُٖضوَٖا )عكاب نالت(، نُ يُاليُٕ بٗطاّ ثؿتِ بُغتىوَ بُ )دٗاْط
ُٓؾطاغًابِ ْىوغطاوَ، يُطٍَُ زَضخػتِٓ ظاًْاضيًُنإ ؾًهطزُْوَ و ؾطؤظُّ بؤ ضووزاوَ 
ًََصوويًُنإ نطزووَ، ُٖضنِ غُضناوَنُّ ضَظا ؾُعباٌْ ـ يُ يُشيَط ْاويؿاِْ )تاضيذ 

ططيٓطِ زضاوَ بُبُؾِ يُنُّ، نىْهُ ادتُاعِ ايطإ( يُ زوو بُف ثًَو زيَت، بُآلّ ثرت 
ثًَىَْسيِ بُْاوَضؤنِ يًَهؤَيًُٓوَنُوَ ُٖيُ، يُطٍَُ ُٓوَؾسا زاُْضّ ُٓو غُضناوَيُ 
نُغًَهِ ُٓنازميًًُ ظؤض يُ بابُتُناِْ نُ يًَهؤَيًُٓوٍَ يُباضَوَ زَنات يُغُض َاوَّ 

ؤنِ ضووزاوَ ؾُضَاْطَِواّ ُٓؾؿاضيًُ، دطُ يَُُف ظؤض باباتًًاُْ زَنًَتُ ْاوَض
ًََصويًُنإ، ُٖض بؤيُف بُؾًَىَيُنِ طؿتًِ يًَتؤش ططيٓطِ بُّ غُضناواُّْ غُضَوَ زاوَ 

 و ضووبُضيَهِ ؾطَواِْ يًَهؤَيًُٓوَنُيإ ططتؤتُوَ. 
 ثٌَ يإِ ظؤضططيٓط يًَتؤشيُاليُٕ  ؾاضغًًُنإَ وَضطًَطِزضاويُاليُنِ زيهُوَ  
غًػًُ قؿىيُ( و  اْكشاضاْؼ يؤنٗاضت )بُتايبُت ُٖضزوو غُضناوَنُّ يىض، زضاوَ

 غُضناوَّ زووَّ يُ بُآلّ)ْازضؾاَ( ُٖضنُْسَ غُضناوَّ يُنُّ نَُرت بُناضٖاتىوَ، 
بٓهًُٓزا  يُ يُُّٓ غُضناوَ، نُ ٓاَاشَّ ثًَهطاوَيًَهؤَيًُٓوَّ بُؾُناِْ ظؤضيُٓ
ناوَنُيسا غُض ُٖضوَٖا يُ، خاوَُْنُّ وَضيططتىوَ نُ ،تًَعيَهِ زنتؤضا يُ بطيَتًًُ

 يُطٍَُِ عاضَبثؿتِ بُغتىوَ بُشَاضَيُنِ ظؤض يُغُضناوَّ ؾاضغِ و بًاِْ و 
ِ ظاًْاضيًُناْظياتط ، بَُيطُْاَُناِْ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ

و ْاونُناِْ غتإ َُٖيُُتُناِْ ْازضؾا بؤ قُْسَٖاض و ًٖٓس باضٍَ ُْتُوَ يُوططزبى
 عًَطام. شيَتُ غُض َُٖيُُتُناِْ ْازضؾا بؤ غُضنَُرت زَثطْاوَضِاغت، ٓاغًاّ 

ضدإ ًَهِ يُشيَط ْاوًْؿاِْ )تاضيذ ُثؿتِ بُغتىوَ بُغُضناوَنُّ غ يًَتؤش 
ُ ثًَىَغت نُ ،ِ زضاوَ بُبُؾِ زووَّثرت ططيٓط ، بُآلّزوو بُف ثًَو زيَت يُ نُ ،ايطإ(

ُٖسّ ُٓغرتٓابازّ و َريظا َ ِ خؤّ يُظاًْاضيًُناْزاُْض ، نُيًَهؤَيًُٓوَبُبابُتِ 
 1799ِ غاَي ْاوبطاو يُ، ٖاْىّ و ؾطيعَض و نُْسئ غُضناوَّ ثًَـ خؤّ وَضططتىوَ

ًَٓطإ بَُُبُغتِ  زَطاتُساضاِْ بُضيتاًْا بُياوَضّ ؾاْسيَو زَغُآلتيُغُض ضِاغجاضزَّ 
ِ ططيٓط يًَتؤشُٖضوَٖا  ساضاِْ ًَٓطإ.زَغُآلت يُطٍَُِ زووقؤَي ثًَىَْسيِزاَُظضاْسِْ 

 نُ ،ى.ظ.اؾطاؾًإ - ّ.ض. اضْىا (زاوَ بُغُضناوَّ )زويت ْازض ؾاَ اؾؿاض
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بابُتِ وضزّ َاوَّ ؾُضَاْطَِواّ ْازضؾا  باؽ يُ، غِ ْىوغطاوَوهِ ضِوتًَطِوآًًَْبُ
ُٖضوَٖا ، ُْنطاوَؾاضغًًُنإ ٓاَاشَّ ثٌَ ّ غُضناوَ ظؤضيُٓيُ نُ، زَنات

 بابُتًًاُْايطإ و ٖٓس( ظؤض  سٚابطتاضيذ )اِْ يُشيَط ْاوًْؿ ضياظ ُٓئًػالّ غُضناوَنُّ
بَِ ُٓوَّ اليُْططّ ، ناِْ ؾطؤظُ نطزووًَََصوويًُ ضاغتًًُنؤتُ ْاواخِٓ ضِووزاوَنإ و 

َُٖيُُتُناِْ ْازضؾا بؤ ًٖٓسغتإ بُؾًَىَيُنِ  ُّٓ َُبُغتُ يُ بؤ، ثًَىَ زياضبًَت
ثًَسضاوَ بُزَيإ  يإٓاَاشَ نُغُضناواُّْ  دطُ يُويًَتؤش ثؿتِ ثَِ بُغتىوَ،  ؾطَوإ

ناتِ خؤّ بُناض ٖاتىوٕ و  َنإ بُطىيَطَّ ؾىئَ ووَضطًَطِزضاوغُضناوَّ ؾاضغِ و 
 نُيإ زَوَيَُُْس نطزووَ.يًَهؤَيًُٓوَ

 
 كتَيبة عارةبى و وةرطَيِردراوة عارةبييةكان -ب
ُيإ يُن ُٖض نُططيٓط، نُ ثؿتِ بُغتىوَ بُنؤََُيًَو غُضناوَّ يًَهؤَيًُٓوَ 

ياُْوَ َُٖىوغُضووّ  يُ، نُتؤشيُٓوَبايُخِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ بؤ زَوَيَُُْسنطزِْ 
دٚس١ ايٛصسا٤ يف تاسٜخ ٚقا٥ع )ًِ( يُشيَط ْاوًْؿاِْ نُضنىونغىٍ َذ ضؾًَ)غُضناوَنُّ 
 ـُوَوضؽ(ُْ ّصنا اَٛطيُاليُٕ ) بُآلّ ،ًُبٓهًُٓزا تىضنً يُ نُ ،(بػذاد ايضٚسا٤

تًًَسا تًؿو زَخاتُ غُض ضِووزاوَناِْ عًَطام  ِ، نُعاضَبض ظَاِْ َتُ غُوَضطًَطِزضاو
تًًَسا َُٖيُُتُناِْ ْازضؾا بؤ غُض عًَطام باؽ  ، ن1821ُ-1719ِْ غاآليًَُْىإ 

ِ عىمساِْ زَوَيُتيُاليُٕ ْازضؾا و  زياضيهطزِْ ُٓو ْاَاُّْ نُ يُطٍَُزَنات و 
ِ عىمساِْ بُغُضزا زَوَيُتِ تًَطِوآًْناِْ ُٓوَّ ٓاؾهطايُ ْىوغًُٓ بُآلّنطاوَ، ٓاَيىطؤضِ

ؾُضَاِْ ثًَهطاوَ بؤ  1831-1816ظاَيُ، نىْهُ يُاليُٕ زاوز ثاؾاّ واىل بُغسا 
 ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضَ. 

-1157 غُضناوَنٍُ ياغني بٔ خُيطوآل ُٓرتُتًب ُٓيعىَُضٍيُاليُنِ زيهُوَ  
ا٤ يف تاسٜخ املٛصٌ االدب ١ٝٝٓ)َ بُْاوًْؿاِْ ظ(1817-ى1232 -ظ1744-ى1158
ِ ظؤض يُغُض عًَطام يبايُخُناُْ يُبُض بىوِْ ظاًْاض و ثطِ ططيٓطغُضناوَ  يُ ،(احلذبا٤

بُتايبُتِ ؾاضّ َىغٌَ، نىْهُ خَُيهِ ؾاضَنُيُ، ُٖضوَٖا  ساَُيغُزَّ ُٖشزَ يُ
بؤ غُض 1743ِ غًًََُِ ْازضؾا ًبُوضزّ باغِ ضَوت و ثُضَغُْسُْناِْ يُؾهطنًَؿ

ُٓوَؾسا  يُطٍَُنُغاِْ ٖاوزََِ ضِووزاوَنُّ وَضططتىوَ،  يُ نطزووَ، نُ ؾاضّ َىغٌَ
غُباضَت  .ِ عىمساِْ ْىوغطاوَ زش بًَُٓطإ و ْازضؾاتًَطِوآًْغُضناوَنُ بُ
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رسا٥ع ايعضبٝات ايعٓضش١ٜ يف اثاس احلشٚب ) بُغُضناوَنٍُ ستَُُز بُٖذُ ُٓئُغُضٍ
يُبٓهًُٓزا ُّٓ غُضناوَيُ بُؾِ  ٝإ(ٚمحالت ْادسػاٙ ع٢ً ايعشام يف سٚا١ٜ ػاٖذ ع

( زاُْضَنُّ )عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل سذٜك١ ايضٚسا٤ يف طري٠ ايٛصسا٤زووََِ غُضناوَّ )
نُ زَطُضِيَتُوَ غُض يًَهؤَيًُٓوَُنُّ بؤ ًًططيٓطظ(، 1786- 1722ايػىيسّ ايبػسازّ 

غُض بُغسا و  ناتِ َُٖيُُتُنُّ ْازضؾا بؤ يُ ُ وضزاُّْ نُيًزَضخػتِٓ ُٓو ظاًْاض
ِ طَُاضؤزاُْنُ يُغُض ؾاضّ بُغسا، نىْهُ ْىوغُض خؤّ ٖاوزََِ بُضُٓصتاَ

عبذاهلل بٔ احلظني ايظٜٛذٟ ايعباطٞ  يَُُف غُضناوَّ دطُ، ضِووزاوَنُ بىوَ
 ذلب ايذٜٔ اخلطٝب نُيُاليُٕ)َؤمتش ايٓذـ( ، ص(1760ى/1174 -ص1691ى/1104)

و  نىْهُ ْىوغُض خؤّ غُضؤنِ نؤْططَ بىوَ ،ِ تايبُتِ ُٖيُططيٓطنطاوَ،  ؾطؤظُّ بؤ
 ُناِْ نؤْططَنُّ خػتؤتُ ضوو.ًوضزَناضي

ُنُّ ْىضايسئ عبساهلل بٔ محًس ًِ زاوَ بُغُضناوَ غُضَنًططيٓط يًَتؤشُٖضوَٖا  
( بُتايبُت حتؿ١ االعٝإ بظري٠ اٌٖ عُإ)، ى(1332-ى1284، 1283ُِ )ػاَياي

نُّ غىثاّ يُؾهطنًَؿًًُّ يُباضَْىوغطاوَ ِ عىَاِْ تًَطِوآًْبُ بُؾِ زووَّ، نُ
ِ ًِ يُنؤّ طؿتًًَٓطإ بؤ غُض عىَإ، دطُ يَُُف نُْسئ غُضناوَّ ْاغُضَن

تاضيذ ايعطام بني استاليني( )نُ غىوزيإ ىلَ وَضطرياوَ يُواُْ عباؽ ايععاوّ يًَهؤَيًُٓوَ
وَ غُضنا ْىوغُض يُغُضناوَنُيسا غىوزّ وَضططتىوَ يُ بُؾِ ثًَٓذَُِ نُ

ِ، ُٖضوَٖا غُضناوَنُّ عبساالَري ستُس عاضَبناِْ عىمساِْ و ؾاضغِ و غُضَنًًُ
ِ تايبُتِ ُٖيُ ططيٓط( ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف اخلًٝر ايعشب٢ يف ايكشٕ ايجأَ عؼشاَني )
ُٓوَف ْىوغُض  غُضَضِاّّ ًَٖعّ زَضيايِ ًَٓطإ و َُٖيُُتُناِْ بؤ غُض عىَإ، يُباضَ

نإ و بَُيطُْاَُناِْ ًًُُْْناِْ عىَاِْ و غُضناوَ بًاغُضناوَ ضَِغُ غىوزّ يُ
 نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ وَضططتىوَ.

ايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ دساط١ يف ْىضؽ،  عال٤يُنُ يُغُضناوَناِْ  ُٖض 
تاسٜخ ايعشام ؾ٢ ايعٗذ ، و عًِ ؾانط عًِ 1800- 1700 ايعالقات ايظٝاط١ٝ

إ ثًَسضاوَ بُٖؤّ ًِ تايبُتًططيٓطنُزا ًُٓوَيًَهؤَي يُ 1750 – 1638ايعجُا٢ْ 
 نُ زا،ِ عىمساِْ و ًَٓطإ يُغُضزََِ ْازضؾازَوَيُتِ ثًَىَْسيًُناْزياضيهطزِْ 
ؾطؤظُيإ نطزووَ، بُتايبُت َُٖيُُتُناِْ ْازضؾا بؤ غُض  بابُتًًاُْبُؾًَىَيُنِ 

ٔ داف( يُشيَط ثؿتِ بُغتىوَ بُغُضناوَنُّ )ز.سػ يًَتؤشعًَطام، يُاليُنِ زيهُوَ 
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بُبابُتِ  ثًَىَْسيِ نُ ،ْاوًْؿاِْ )ايىدًع يف تاضيذ ايطإ( بُتايبُت بُؾِ غًًََُِ
يُو غُضناوَيُ بُناضًَٖٓاِْ شَاضَيُنِ ظؤض غُضناوَّ  ططيٓطنُ ُٖيُ، يًَهؤَيًُٓوَ

ّ غُضناوَ زش بُيُنُنإ و ضيَطُ ، دطُ يَُُف ؾطؤظُّ بابُتُنُّ نطزووَ يُؾاضغًًُ
 نإ.ًََصوويًُُٓصتاًََهِ يُنالنُضَوَ بؤ ضووزاوَ  زَضًَٖٓاِْ

ب.ز. طًٛت، عشب اخلًٝر يف نإ، غُضناوَنُّ عاضَبًًَُ وَضطًَطِزضاوغُباضَت بُ 
 باؽ يُ نُ، 1784 - 1602ع٤ٛ َضادس ػشن١ اهلٓذ ايؼشق١ٝ اهلٛيٓذ١ٜ 

ضواْطُّ  يُ ، بُآلّنُّ غىثاّ ًَٓطإ زَنات بؤ غُض عىَإيُؾهطنًَؿًًُ
غتًؿٔ  ُٖضوَٖا غُضناوَنُّ، ُْاَُناِْ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ ٖؤَيُْسّبَُيط

ُنإ ططيٓطغُضناوَ  ، يُاسبع١ قشٕٚ َٔ تاسٜخ ايعشام احلذٜح، ًُٖػًِ يىْهطيو
ضووزاوَ نُ يُ ُنُّ بَِ اليُِْ ثًَىَ زياضَ، ْىوغًُٖٓشَاضزَنطيَت، نىْهُ يُ

بُبابُتِ  ثًَىَْسيِ، ُٓوَّ وَنؤَيًىَتُِ عًَطاقِ غاَي 400ناِْ ًََصوويًُ
غُضزََِ زاطريناضّ  نُ ُٖيُ تًؿو زَخاتُ غُض باضوزؤخِ ًَٓطإ يُيًَهؤَيًُٓوَ

ِ عىمساِْ، زَوَيُتُٓؾػاُْنإ و زَضنُوتِٓ ْازضخإ و ُٓصتاَساِْ دُْطِ ٓاظازّ زش بُ
 ُِ ُٖضزوو ال يثًَىَْسيًُناُْٖضوَٖا َُٖيُُتُناِْ بؤ غُض عًَطام و زياضيهطزِْ 

 . زا غُضزََِ ْازضؾا
 

 كتَيبة بيانييةكان.  -ج
ثؿيت بُغتىوَ بُغُضناوَنُّ  يًَتؤشغُباضَت بُغُضناوَ ضِؤشٓاوايًُنإ،  

Krusinski 1675-1756  ِْيُشيَط ْاوًْؿاThe History of the Late Revolutions of 

Persia ،ِو يًَُْىإ  ًُْسيَُطُظ ثؤَيُٖضزوو بُؾِ يُنُّ و زووَّ، خاوَِْ غُضناوَنُ بُض
ًَٓطإ ناضّ َىشزَزَضّ ٓايِٓ َُغًشِ نطزووَ، يُناتِ  يُ 1725-1707ِْ غاآل

ُناِْ ضؤشاِْ ًزاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ يُُٓغؿُٖإ بىوَ، بُناوّ خؤّ ْاخؤؾً
طَُاضؤزاِْ ُٓغؿُٖاِْ يُاليُٕ ُٓؾػاُْنإ بًًٓىَ، ُٖضوَٖا ٖاوزََِ ْازضؾا بىوَ، 

 بُآلّؽ نطزووَ، تُْاُْت َُٖيُُتِ زووََِ ْازضؾا بؤ عًَطام، ّ ضِووزاوَناِْ باظؤضيُٓ
 ِْ زواّ ُّٓ ضووزاوَ باؽ ْانات. غاآل
 Jonas Hanway 1712 -1786نُ يُاليُٕ  The Revolutions of Persiaغُضناوَّ  

بايُخِ تايبُتِ ُٖيُ، بؤيُ يًَتؤش ْابًَت ضَناوّ ُّٓ غُضناوَيُ  ْىوغطاوَ ططيٓطٌ و
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يُاليُٕ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ  1743غاَيِ  او يُُْنات، ْاوبط
ضَواُّْ ًَٓطإ نطا، بَُُبُغتِ ناضَغُضنطزِْ ُٓو نًَؿاُّْ، نُ نؤَجاًْانُ يُ ًَٓطإ 
تىوؾِ زَبؤوَ، ططيٓطِ غُضناوَنُ يُوَزايُ نُ ضيعبُْسّ غاَيِ نطزووَ بؤ ضووزاوَنإ، 

َٖا يُ ناتِ ْىوغًِٓ غُضناوَنُّ ُٖوَيًساوَ َُُٓف ٓاغاْهاضيًُنُ بؤ يًَتؤش، ُٖضو
غُضَتاّ شياِْ ْازضؾا غاتُ ضوو، ُٖضوَٖا ططيٓطًًُنِ ظؤض زَزات بَُُٖيُُتُنُّ 
ْازضؾا بؤ ًٖٓسغتإ، بُثؿت بُغتِٓ بُبَُيطُْاَُناِْ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضؤشُٖآلتِ، 

 ناوَيُ نطزووَ.بؤيُ يًَتؤش يُثاْتايُنِ ؾطَواِْ يًَهؤَيًُٓوَنُ ٓاَاشَّ بُو غُض
 Colonel S. B. Milesْاغطاو بُ  Samuel Barrett Milesُٖضوَٖا غُضناوَنُّ 

نُْسئ ، The CONTRIES AND TRIBES OF THE PERSIAN GULFبُْاوًْؿاِْ 
يُضووّ ضيَهدػتِٓ ضووزاوَنإ  بُآلّظاًْاضّ زَطُُِْ تًَسايُ زَضباضّ عىَإ، 

ِ غاَيظ يُزايو بىوَ، ي1838ُِ غاَيْاوبطاو يُووضزبًِٓ نَُِ تًَسا بُزّ زَنطيَت، 
ظ وَى بطيهاضّ 1874ِ غاَيزواتط يُ، ظ نؤتُ ْاو ضِيعّ غىثاّ بُضيتاًْا يًُٖٓس1857

ظ زَبًَتُ 1879ِ غاَيغًاغِ و نىْػىَيِ بُضيتاًْا يَُُغكُت زَغت بُناضبىوَ، يُ
 وَ. ظ نؤنِ زوايٌ نطزو1914ِ غاَيّ ٓابِ 21نىْػىَيِ طؿتِ يُبُغسا، يُ 

-P. SYKES 1867 يُاليُٕ نُ A HISTORY OF PERSIA غُباضَت بُغُضناوَّ

 ِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ، نىْهُ تًؿو زَخاتُ غُض ظؤض يُططيٓطْىوغطاوَ،  1945
 ثًَىَْسيِووّ بؤتُوَ يُغُضزََِ ْىٍَ، ُٓوَّ ووبُضًَِٓطإ ضِ نُ ،ضووزاوَنإ

  َِ ُٓو غُضناوَيُ وَضطرياوَ.بُؾِ زووَ غىوز يُ تًُْانُ ُٖيُ يًَهؤَيًُٓوَبُ
 

 د ـ كتَيبة كوردى و وةرطَيِردراوة كوردييةكان:
ٔ غًَىُنإ دُخت نطاوَتُوَ يُغُض غُضناوَنُّ سًغُباضَت بُغُضناوَ نىضزي 

ْىوغُض ثؿتِ بُغتىوَ  زاطإ(ًَٓخانِ  و ْازضؾا يُ ظِْ َىنطياِْ )نىضزىس
ُٖضوَٖا ظؤض بُغازَيٌ ضووزاوَ بُغُضناوَناِْ َريظا َُٖسّ خإ ُٓغتُضٓابازّ، 

 ناِْ ُٓو غُضزََُّ خػتؤتُ ضوو.ًََصوويًُ
نُيًُىآل تُوَسىزّ )نؤنِ ًََصووّ نىضز بؤ  َنُّوَضطًَطِزضاوُٖضنِ غُضناوَ  

ّ غُضَتاناِْ ُٓؾؿاض و زَضنُوتِٓ ْازضخإ و يُباضَتًَسا  نُ ،خؤضاغإ( بُؾِ يُنَُِ
 ِ نىضزإ يُضؤَيُٖضوَٖا ًْؿاْساِْ ، َخاتُ ضووَُمحىز غًتاِْ ز يُطًٍََُُالًًَُْناِْ 
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ِ عىمساِْ و ياضَُتِ و زَوَيُتدُْطُناِْ زش بُ ًإ يُضؤَيبُضظبىوُْوَّ ْازضخإ و 
نُّ ْازضؾا بؤ قُْسَٖاض و ًٖٓسغتإ و يُؾهطنًَؿًًُُناًْإ يُناتِ ًنؤَُنً

 يُ يًَتؤشوضزَناِْ  ظاًْاضيًُ ِ غُضناوَنُ وططيٓط، يُبُض ْاوَضِاغتْاونُناِْ ٓاغًاّ 
 نُ ثؿتِ ثَِ بُغتىوَ. يًَهؤَيًُٓوَظؤض ؾىيَِٓ 

نُ ثؿتِ يًَهؤَيًُٓوَباؽ نطإ،  ُٓو غُضناواُّْ نُ غُضَضِاِّ ًبُؾًَىَيُنِ طؿت 
عاضَبِ،  ،بُظَاُْ دًاواظَناِْ )ؾاضغِ بُغتىوَ بُنُْسئ غُضناوَّ زيهُ نُ

ُ ضوو، بؤيُ زا غطيَٓىيػت ُْظاْطا يًَطَبُثًَ بُآلّ، ٕنىضزّ و تىضنِ( ْىوغطاو ًٓٓطًًعّ،
 . زانُيًَهؤَيًُٓوَنؤتايٌ  يًػتِ غُضناوَنإ يُ ُوَ غُضّ يُيَٓزَنطيَت بطُضِ

يُنٌ يُّ دؤضَف ُٖضنُْسَ ُٖوَيًَهٌ ظاْػتًًُ و ُٖوَيٌ ظؤضٍ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ 
بطرييَت و اُْ وَضًًٖىازاضّ بُ ناويَهٌ ظاْػتً بٌَ نُّ ونىضتٌ ْابًَت، ، بُآلّزضاوَ
  .نُيًَهؤَيًُٓوَاٍُْ ًنطزٌْ ظاْػتًًًُٓنإ ببُٓ ٖؤٍ زَوَيَُُْستًَبً
 

 ْىوغُض

 1/1/2013ُٖويًَط 
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 ًََصووٍ ًَٓطإ طُضتطئ َاوَ يُرتئ و ناضيططيٓط غُضزٌََ غُؾُوٍ بُيُنًَو يُ

ؾُضُْٖطٌ ًَٓطاْسا بُدٌَ ًَٖؿتىوَ،  ٌ يُططيٓطو  قىوٌٍَ يناضيطُض نُ زازَْطيَت،
ِ وآلتًَهٌ ثإ و ًًَهٌ ؾًعُطُضايٌ يُغُض ؾاْؤّ غًاغزَوَيُتبُتايبُتٌ زَضنُوتين 

ٓطٌ ططيٌ ُّٓ وآلتُ و بُؾًَهٌ ًغًاغ وَى طُوضَتطئ ضِووزاوٍ ًََصوويِ وو بُضئ 
 سُيسَض نىضِّزَغتِ ًٓػُاعًٌ  ُنإ يُغُضً، نُتًًَسا غُؾُويًََصووٍ ضِؤشُٖآلت

ًَٓطاِْ ٓاَيؤظ  ِ غُؾُوّ يُزَوَيُتْاغطاوَ بُؾا ًٓػُاعًٌ تىاًْإ  نُ 1524 – 1501
يىَ،غُضَتا ِ دًاواظ تًَجُضِقؤْاخبُغَِ  ناتُزا زامبُظضيَٓٔ،نُ ُٓو و ثُؾؤناوّ

زواتط  زَغتِ ؾا ًٓػُاعًٌ و دًَطرينطزِْ ثايُناِْ، يُغُض زَوَيُتًْازْاِْ ىب
غُضزََِ ؾا  بُتايبُت يُ زا،و ًَٖع يُْاونُنُ زَغُآلتطُيؿتِٓ بُبُضظتطئ ٓاغتِ 

ثاؾإ وضزَ وضزَ الواظّ و يًَهرتاظإ بُضؤنِ ، 1629 – 1587 عُباغِ طُوضَ
ؾاًَٖهِ الواظ  ُنُّ ططتُوَ بُتايبُت يُزواّ َطزِْ ؾا عُباؽ و ٖاتِٓ نُْسزَوَيُت

 ُيإ بُضَو خاَؤؾِ بطز.زَوَيُتَؤَِ زاطريغاوّ ُٓو  نُ
غُض  ًؿتينزاْ ثاف 1501ُي غاَيٌ ًٓػُاعًٌ نىضِّ سُيسَض ؾًاوّ باغهطزُْ   ُي

دًَ َُيػاٖع ُي تُوضيَ ؾاٖاُْ تُخيت نىاض ُي نُ بطيَتِ بىوٕ زَغُآلتِ نطزٌْ ثايُناٌْريطُب
واُْ )غُيس(اتٌ نُ ثتُو ثايُّ طىيًَٓ اؾ، ُي و يُ باثرياٌْ طٍَ ؾُدُضَيُى نُ يُنًَػُاعًٌ ُب

وٍَ ًُٓاّ عُيٌؤغاظٍ نطزبىو خ ُْ (، تُضيكُت، ُٖضوَٖا )زازَْا نىضِّ ُٓبىتاَيًب )ض.ر( ٍ ُب
يُ ضاغتًؿسا  ،ُوٍ زازَْاؾتُضيكُتٌ غُ ٍبُضٍ تُواويٍَ ُب ضِؤػُاعًٌ خًٓ ؾانُ تًًَسا 
وٍَ ؾًَ ًٌ زاَُظضزيين ًُذ غُؾُْ  .(1)بىوٕ ُٓضٍ ُّٓ تُضيكُتُيَُٓضزًَب

(، نُ بُيُنًَو يُثايُ ططيٓطُناِْ بٓاخُّ بىًْازْاِْ تُؾُيىع)يُاليُنِ زيهُوَ  
 ؾاٖاٍُْػُاعًٌ يُيُنُّ ضِؤشٍ ضِاطُياْسٌْ ًٓ ؾا زَوَيُتِ غُؾُوّ زازَْطيَت، يُو باضَيُوَ

تىْسّ دُختِ ، ُٖضوَٖا بُؾُضٌَ زَوَيُتُنٍُ ٓايٓعايٌؾًعٍُ نطزَ  ٓايٓعايٌيُوَ ؤخ
ّ خُيًؿُنُ غٌَ ُْؾطَتِ وتاضٍ ُٖيًٓسا و َ ًُٓاَُنُ يُززواظزَنطزَ غُض ْاوًَٖٓاِْ 

بؤ ت،بهطيَ ضاؾسئ )ُٓبىبُنطّ غُزيل، عىَُضّ نىضِّ خُتاب و عىمساِْ نىضِّ عُؾإ(
و  ُّٓ ناضَؤ ُٓو ضِاغجاضزضاوَ بباْطُؾُّ ُٓوَّ زَنطز، نُ  ػُاعًًٌٓ ؾآُّ َُبُغتُ 

                                                           

 .16ظ، ، 2007ٍو عُدُّ، ناثِ غًًَُّ، ناثداٍُْ ضووٕ، غًًَُاٌْ،  ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، نىضز (1)
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تىو يُْاو خَُيهسا آُطُض ٖ ،تْاتطغًَ ًـهًٖض نُغًَ يُ و ًسإًُاَُنإ يُطَُيو ٓ خىزا
 َيًَتيُُو ْ َُٖيبهًَؿًَتٕ اليُ نا نُّطَمشؿًََ ٓاَازَيُ ُٓو ت،ٌ ُٖبًَيَظاوؾٍُ ْاضِ

ُٖوَيساِْ بُضزَواَِ ؾا ًٓػُاعًٌ بؤ ُٓوَّ ، ُٖضوَٖا (2)تُوًًَََٓمبٌ يووٓسيبُ ظ هًإيُنًَ
هٌ ًَطيين ًَٓطإ يُ زَوَيُتغُضظًََين زيَاًْبىوٕ( بػُثًَُْت، بُؾًَىَيُى غطووؾتِ )ًَٓط

 . (3)ٌ ظيٓسوو بهاتُوًَاْيُنططتىوزا يُى غات و ؾُضُْٖطٌ ًَٓطاْ
ِ زَوَيُتِ يبُزضيَصايٌ تَُُِْ ؾُضَاْطَِوا زَنطيَت بًًَنَي طُوضَتطئ نًَؿُ نُ 

بىو يُ ُٖوَيساِْ  بطيَتِ ،بىونًَؿا غُؾُوّ باَيِ بُغُض باضوزؤخِ غًاغِ ًَٓطإ
 ًَهِ ُْتُوايُتِ،غطووؾتبهُُْ  ،بىوٕغطووؾتِ ًَٓطاًْبُضزَواَِ )ؾا(يُنإ بؤ ُٓوَّ 

هطزووَ، نًَِ ًَٓطإ زَوَيُتًَهِ خطاثِ يُغُض باضوزؤخِ غًاغِ بُضُٓصتآََُُف 
 ،ًإطاْو ضَؾتاضّ تانِ ًَٓ ُٖبىوَ يُغُض ٖعض ُْضيَين ناضيطُضيِنىْهُ ُّٓ بابُتُ ظؤض 

ُٓوَف يُغُض خىزّ )ؾا(يُناًْـ بُططإ وَغتاوَ، بُٖؤّ بىوِْ نُْسئ  غُضَضِاّ
 ِٓ وَى ًَٓطإ.دًاواظ يُْاو وآلتًَهِ ثإ وبُضيُْتُوَّ 

واُْ   اليُنِ زيهُوَ بؤدًَبُدًَهطزِْ ُٓو ٓاَاصتُ زوو غًاغُت ثًازَ نطاوَ، ُي ُي
تايبُتِ (4)ظَبطوظَْطِ ًَٖع بؤ غُضنىتهطزِْ ْاضَِظايًُنإ ناضًَٖٓاِْ ٓائ ُب ، ُٖضوَٖا ُب
َُيهِ ًَٓطإ وَى ٓايِٓ  (5)غُثاْسِْ ٓايٓعايٌ ؾًعُطُضايٌ زواظزَ ًُٓاَِ غُض تُواوّ خ ُب

اليُٕ ؾا ًٓػُاعًًِ يُنُّ  تىْسّ دُختِ  1524 – 1501ؾُضَِ وآلت، نُ ُي ظؤض ُب
                                                           

َطبع١ َؤطظ١ ٥اساغ، أسبٌٝ، ، ١ْٝٝايطبع١ ايجا، ايجايح اجلض٤سػٔ نطيِ داف، ايىدًع يف تأضيذ ايطإ،  (2)
 . 18مّ، 2008

 . 16ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  (3)
َػتُؾا ستَُُز، تُضيكُتِ غُؾُوّ و ُْٖطاوْإ بـُضَو بًٓازْـاِْ زَوَيـُت، طؤظـاضّ ًََـصوو، شَـاضَ        (4)
 .301-300ظ، ٍ ٍ 2012ِ ؾُؾُّ، ناثداُّْ ضؤشُٖآلت، ُٖويًَط، ظغتاِْ غاَي(، 21)
ُ   َ ًُٓــاَزظثًًَاْىايـُ تـُْٗا زوا   (5) ببٓـُ ثًَؿــُواّ   نــُ ،ِ ثـاضيَعضاو) َعكــىّ( َـُضدِ ٓــُوَيإ تًَسايـ

ّ إ، ٓـُواًْـ عـُىل   َىغًَُاْ ّ ًب، سُغـُِْ  ٓـُبىتايَ  نـىضِ ّ عـُىل، سىغـًَٔ    نـىضِ عـُىل، عـُىل    نـىضِ
ّ عُىل، دُعؿُض غـازم   نىضِّسىغًَٔ، ستَُُز باقط  نىضِّظَيُٓيعابسئ  ّ ستَُـُز، َىغـا نـاظّ     نـىضِ  نـىضِ

َُُز، سُغُٕ عُغهُضّ نىضِّ ستعُىل، عُىل ٖازّ  نىضَِّىغا، ستَُُز دُواز  نىضِّ دُعؿُض، عُىل ضَظا
 ِ بطِواْـُ: عبـسايكازض قـاا، ايعكآـس و    يسُغُٕ) ض. ر(. بؤ ظياتط ظاًْاض نىضَُُِّز َُٖسّ نىضِّ عُىل، ست

 . 10ّ، م2006املعطؾُ، بريوت،  االزيإ، زاض
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غُض نطاوَتُوَ َطىَإ ُّٓ غًاغُتُ ًَٓطاِْ تىوؾِ باضوزؤ(6)ُي باض نطز، ض ُي ، ًب خًَهِ ْاُي
اليُنِ زيهُوَ  غُضزا نًَؿابىو، ُي ضووّ ْاوَخؤوَ، نُ ُٖضزَّ ٓاشاوَ و ْاغُقاَطريّ باَيِ ُب

نُنإ تايبُت ٓىظُب يُ  (7)َُٖىو ناتًَو ًَٓطإ ٓاَاْر بىوَ بؤ ُٖضَِؾُناِْ وآلتاِْ زضاوغَِ ُب
 ضِؤشُٖآلت و زَوَيُتِ عىمساِْ يُ ضِؤشٓاوازا. 

 
 ز9261-9261و هةَلوةشاندنةوةى دةوَلةتى شةفةوى  الوازى –أ  
ِ غُؾُوّ( بُضَُِٖ ُٖوٍَ و َاْسووبىوِْ زَوَيُت) زياضَ ُّٓ تاز و تُختُ 

 يُ غؤؾًُناِْ تُضيكُتِ غُؾُوّ بىوَ، نُ زَضويَـ و نُغايُتًًُيُ  شَاضَيُى
و زاَُظضيَُٓضّ  ظ غُضزَغت1334ُ – 1252 غُضزََِ ؾًَذ غُؾًُزيِٓ ُٓضزَبًًِ

زَغتِ نىاضزَََُوَ غُضَتاّ غُزَّ  ضِيَباظّ زَضويَؿِ غُؾُوٍ ُٖض يُ
 .(8)ُنُّ خؤّ نطزووًَبُبآلونطزُْوٍَ ضِيَباظَ تايبُتً

و بُٓنٍُ غُؾُويًُنإ  يؿُىضِتىونٌ )عامل اضاٍ عباغٌ( ضَطبُطىيَطٍَ خاوَٕ ثُضِ 
 يُطٍَُُيٌ )ض. ر( يًََٓتُوَ بؤ غُض ًُٓاّ عيُ ضِيَطٍُ ضيَهدػتين ؾُدُضَيُى زَياْطُضِ

                                                           

 .58ه.ف، م1363ؿط اظازّ، تٗطإ، عًِ ؾطيعتِ، تؿًع عًىّ و تؿًع قؿىّ، ْ (6)
ٓؤظبُنُنإ ضَطُظيإ زَطُضِيَتُوَ بؤ ٓؤظبُى خاِْ ْؤيَُني ؾُضَاْطَِوايِ بَُٓاَيُّ دـىسِ، ْاغـطاو بـُ     (7)

بىوٕ تًغُضَتازا بطيَ ه، ًْؿتُاِْ نؤًْإ بُضظايًُناِْ تىضاُْ، ي739ُ-ه 711 ؾًَذ غُيس ُٓتاّ تىضنػتاِْ
ضِؤشُٖآلتِ ؾاضؽ، زواتط ستَُـُز خـإ زواّ ٓـُوَّ تـىاِْ      نىضِّْاونُناِْ با نؤََُيًَو ٖؤظّ نؤنُض يُ يُ

ظ يـُنبدات و خـؤّ   1500ِ غـايَ  ُ ٓىظبُنُنإ يُشيَط ؾُضَاْطَِوايٌ خؤٍ يًُٖؤظَ نؤنُضي بُؾًَهِ ظؤض يُ
 ؾاضيَهِ ٓىظبُنػتاُْ، ُٖضوَٖا زَغُآلتِ بُغـُض ْاونـُيُنٌ ثـإ و    ُبهاتُ ثازؾاّ غَُُضقُْس، نُ ًَٓػت

ٕ و يـُ  ٌ تُضييب مسٓإ يُ خؤضاغاتا زَطُيؿتُ غٓىوضٍ ًَٓطإ يُغُض ًًََٖ ضيين يًَىاضَناٌْ ضووباضٍ دًشؤٕبُ
ناٌْ ضِؤشُٖآلتٌ ًَٓـطإ  ْاونُناٌْ ناخًٓساض، بَُُف زَضطُ زَطاتُ يُ خىاضووف تا ضِؤشٓاواف تانى بُزَخؿإ

، ايٛططط٢ ُضِيَىَ بؤ: و. باضتًس، تاضيذ ايرتى يف اغًا ِ ظياتط بطييُشيَط زَغُآلتِ خاٌْ ٓىظبُى زابىو. بؤ ظاًْاض
ستَُُز ؛ 198- 197ّ، م م1996تطمجُ: امحس ايػعًس غًًُإ، اهلًُٔ املكطيُ ايعاَُ يًهتاب، ايكاٖطَ، 

َُـُز، نـاثِ يُنـُّ، نـاثداُّْ     ْـِ: ؾـاخُوإ ست  اغىًٌَٖ تـُقىف، ًََـصووّ زَوَيـُتِ غـُؾُوّ، وَضطًَطِ    
 .  75ظ، ٍ 2010ضِؤشُٖآلت، ُٖويًَط، 

غًػًُ قؿىيُ، تطمجُ: امساعًـٌ زويتؿـاِٖ، نـاخ زوّ، اْتؿـاضات عًُـِ و       اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (8)
 .15ه.ف، م1380ؾطٖٓطِ، تٗطإ، 
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ُ ٓايٓعا يُو باوَضَِزإ نُ ؾًَذ غُؾًًُزئ غىْ ُوَؾسا ظؤض يُ ًََصووْىوغإ نؤنٔ،ٓ
زواتط  ،(9)ٍ ؾًعُ ُْبىوَٓايٓعاٍ ؾاؾًعٌ، ًٖض ناتًَو يُغُض ٓايٓعايُغُض  بىوَ و

ٓايٓعاٍ  ظ زيَتُ غُض1428 – 1392 ُْوَناٌْ بُْاوٍ خىادُ عُيٌ يُنًَو يُ
غُضَتازا تُضيكُتٌ غُؾُوٍ َؤضنًَهٌ  ُٖضنُْسَ يُ ،(10)ًُٓاٌَ َزظؾًعُطُضٍ زوا

 – 1447غُضزٌََ ؾًَذ دىُْيس  يُ بُآلّ غًاغُت، زووض بىو يُ  ُٖبىوَ،ٓايين
ُٖضوَٖا ُٖوَيًسا  ،(11)َىضيسَناٌْ خؤٍ ضيَهدػت يُ ؾًَىٍَ يُنٍُ غُضباظٍ 1450
َؤضنًَهٌ  ًطُضيٍُ نُؾًعُطُضايٌ بسات، زواتط ُٓو تُضيكُتُ غؤؾ ٓايٓعايٌثُضَ بُ

يٌ بًَُٖع نُ ْاوَخؤو بىو بًَُٖعيَهٌ  ِ بُغُضزا ًَٖٓاي ثًَىَ زياضبىو طؤضِاْهاضٓايين
 . (12)ناضيَو ُٓصتاّ بسات يُناتٌ طىصتاْسٌْ باضوزؤخسا بتىاًَْت ُٖض

بُضزَواّ زَبًَت يُغُض ضِيَههُّ ؾًَذ دىُْيسّ باونِ ظ 1488-1460ذ سُيسَضؾًَ 
 و اليُْططاٌْ، بؤيُ َُٖيػا بُنُنساضنطزٌْ ُٖوازاض ّ َُبُغتُ،بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ُٓ

َاُْوَ ًَهٌ ًَٓطاٌْ بُغُض غىوضًََِصووْىوغبؤيُ  َاَيُنٍُ ببىوَ ُْٓباضٍ نُى،
.بُؾًَىَيُى (13)ٍُ مشؿًَطَنإ زَبًػرتإ(يٓطغًَت )يُُٓضزَبًٌ يُدًٌَ قَُيُّ ضِوزَْى

ِ زَيُضِاونًََُتطغِ و  (14)قؤيًٓى(ِ )ٓام غىَيتآْؤظؤٕ سُغُٕ  نىضِّعكىب َُري ي
                                                           

قؿىّ، تكشًح و حتؿًُ: ستُس عًِ دطاسِ،  طُٗاطبتاضيذ ؾاَ امساعًٌ و ؾاَ  اَري ستُىز خىاْساَري، (9)
  ؛ 10ه.ف، م  1375ناخ اوٍ، ْؿط طػرتزَ، تٗطإ، 

Peter Jackson and Lauraence Lockhart ( eds.), The Cambridge History of Iran, Volume.6, 

The Timurid and Safavid Periods( U.K – Cambridge University, Press-1986), P. 125.  
اِْ: بـُضظاِْ َـُال تـُٖا،    وآلُْوَّ غُؾُويٌ يُ ًَٓطإ، وَضطًَطِىعُىل سُضب، ثُضَغُْسِْ ًََصووّ د (10)

 .209ظ، 2012ٍناثِ يُنُّ، ناثداُّْ ناضؤ، غًًَُاِْ، 

ثًٗىّ، ناخ ثـٓذِ، اْتؿـاضات    تا طكٛط طًطٓتعبساذتػني ظضئ نىب، ضوظطاضإ تاضيذ ايطإ اظ اغاظ  (11)
 . 659-658م م ه.ف، 1383غدٔ، تٗطإ، 

قاسب، نـاخ   تضشٝح ٚ تعًٝل: اصػش َٓتظش َكذَ٘ ٚامساعًٌ، با  ػاٙ، عامل اضاٍ ْٜٛظٓذٙ ْاَعًّٛ (12)
 .24ه.ف، م 1384زوّ، اْتؿاضات عًُِ ؾطٖٓطٌ، تٗطإ، 

وايرت ًٖٓتؼ، تؿهًٌ زويت ًٌَ ايطإ، تطمجُ: نًهاووؽ دٗاْساضٍ، ناخ غىّ ، اْتؿاضاتِ خىاضظَِ،  (13)
 .90ه.ف، م  1362تٗطإ، 

 واتاّ غجٌ زيَت، ) قؤئ، قؤيـىٕ( بـُواتاّ َـُضِ   غٌَ بُف ثًَهٗاتىوَ، ) ٓام( بُ ْاويَهِ يًَهسضاوَ يُ (14)
يُاليُٕ َُغؤيـُنإ،   ّ غجٌ زَطُيَُِْ، يُطٍَُ زاطرينطزِْ ُْٓازؤٍَزيَت، َُٖىوّ بُغُض يُنُوَ واتاّ َُضِ
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، بؤيُ زاْاونُنُ يسَض يُُِ ؾًَذ سزَغُآلتبىوِْ  ؾطَوإبُ ظؤضّ يُغُض بىوَ بُضاَبُض
ّ غٓىوض ٓاناَسا يُ ِ )ؾًَطوإ( و يُينُوتُ ياضَُتِ زاِْ ؾًَطواْؿا ؾُضَاْطَِوا
ضِيَهِ اف ؾُ ظ،خ1488ِغاَيوظّ تَُى تُبُضغتإ يُ زآًََِ نًاناِْ ُٓيبىضظ، يُ

 . (15) يسَض نىشضاُخىيَٓاوّ ؾًَذ س
 غَِ َٓساَيُنُّ ؾًَذ سُيسَض ؾُضَاًْسا ُٖض عكىب ثاف ُّٓ ضِووزاوَُي غىَيتإ 

ض بُطِ وَاضتاٍ زايهًإ بربيَتُ الّ َُْػى ًٓرباًِٖ( و، ًٓػُاعًٌ، )عُيٌ
يُو  ،(16)ؾُضَاْطَِواّ ؾرياظ يُ ُٖضيَُِ ؾاضؽ تا يُ ُٓغتُخطِ ظيٓساِْ بهطئَ

ّ باونِ وَى دًَطُ َُٖيػإ بُزاْاِْ عُيٌ يُ ،زا َىضيسَناِْ غُؾُوُّٖيىَُضدُ
 . (17)ًإغىَيتاْو  ضيَبُض
ظ، زووبُضَنٌ و ًَُالٌَْ باَيٌ نًَؿا 1490ٌ غاَييُعكىب يُ  غىَيتإزواٍ َطزٌْ  

سا زَغُآلتٓاناَسا )بايػُْكُض( تىاٌْ زَغت بُغُض  بُغُض بَُٓاَيٍُ ٓام قىيًٓى يُ
ُْوٍَ بُضاَبُض ٓاَؤظانٍُ ضؤغتُّ َريظا نُ ووبىوضِووبُضِ بُآلّظ، 1490غاٍَ ت يُبططيَ

، نُوتُ زاواٍ ياضَُتِ يُ ؾُضَاْطَِواّ زَغُآلتزشٍ وَغتا بىو،بَُُبُغتِ وَضططتين 
 بُضاَبُضزا ضؤغتُّ َريظا ُٖغيت نطز ْاتىاٌَْ )ؾًَطوإ( بؤ يًَساٌْ ٓاَؤظانٍُ، يُ

ٖاوثُمياُْنٍُ ببًَتُوَ، بؤيُ ثُْاٍ بطزَ بُض ٓاظازنطزٌْ ووٍ ُّٓ ًَٖعَ و ضِووبُضِ
                                                                                                                                        

ى يـُ  وتِ ُٓو ْاونُيُ ًْؿتُدٌَ بىوٕ، زواتط يُطٍَُ الواظّ َُغؤيُنإ يـُ ٓاغـًاّ بهـى   آلُٓواًْـ يُضؤشُٖ
خؤيـإ زاَُظضاْـس، نـُ     تًَهًإ بؤآلَثاِْ غًاغِ و زَغًَُىَيُنِ ناالى ٖاتُٓ ْاو طؤضِغُزَّ ُٖؾتُّ بُ ؾ

واُْ: غطدإ ًَهـِ، تـاضيذ ايـطإ، تطمجـُ:     بطِ، بؤ ظياتط ظاًْاضيٌ ُنإ باف ُْبىوًَإ يُطٍَُ عىمساًًْىَْسيثًَ
تـاضيذ حتـىالت   سػـني َـري دعؿـطّ،     ؛ 161ّ، م1876َريظا سريت، دًساوٍ، نتابؿطوؾٌ غعسّ، تٗـطإ،  

غًاغٌ ادتُاعِ اقتكازّى ؾطٖٓطِ ايطإ زض زوضَ تًُىضيإ و تطنُاْإ، ناخ ثـٓذِ، اْتؿـاضات زاْؿـطاَ    
 .  279ه.ف، م 1385وتسوئ مست، تٗطإ،  َطايع٘اقؿٗإ، غاظَإ 

 سعطا : ستُـس  حتؼ١ٝ ٚ تٛعٝح ٚ اعاؾاتؾاَ، تكشًح و  ْظاّخىضؾاَ بٔ قباز اذتػًِٓ، تاضيذ ايًهِ  (15)
سػـني   ؛ 4-3ه.ف، م م1379َؿاخط ؾطٖٓطِ، تٗـطإ،   اثاسٚكريّ، طىيًهِ ٖاُْزا، ناخ اوٍ، اصتُٔ ْ

ناضٍ بطونًُإ، تاضيذ ايؿعىب االغالًَُ، تطمجُ: ْبًـُ اَـني ؾـاضؽ،     ؛ 316َري دعؿطّ، َٓبع ثًؿني، م 
 .  495، مّ 2005َٓري ايبعًبهِ، زاض ايعًِ يًُالئ، بريوت، 

 .293َػتُؾا ستَُُز، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ ؛ 662ىب، َٓبع ثًؿني، معبساذتػني ظضئ ن (16)
  15ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  (17)



 
32 

ُٓوٍَ  ذ سُيسَض يُ ُٓغتُخط و زاوايهطز يًًَإ بُ نؤنطزُْوٍَ ًَٖع بؤُْوَناٌْ ؾًَ
يسَض تىاِْ ُنىضَِ طُوضَّ ؾًَذ س ووٍ بايػٓكُض بًَتُوَ، ُٖض بؤيُف )عُيٌ(ضِووبُضِ

بهات يُ ٓاناَسا  جؿتِ يُ َريظا بُطشَاضَيُنِ ظؤض يُ ُٖوازاضاِْ نؤ بهاتُوَ و ثاَي
)ٓاٖط( ضِوغتِ َريظا تىاِْ بايػٓكط بهىشيَت و ظاٍَ  ًَْعيوؾُضِيَهِ يُنالنُضَوَزا  يُ

 .(18)بًَت بُغُض ًَٖعَنُّ
داضإ بًَُٖعتط بىو، بؤيُ ضِوَغتُّ َريظا يًٌَ  عُىل يُ غىَيتإزواّ ُّٓ ضِووزاوَ  

اُْوَّ دًاواظ ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ نُْسئ طًَطِيُ ْاوّ ببات و ُٖوَيًسا نُوتُ تطغُوَ
وايُ نُ خٓها  عُىل، يُواُْ ُْٖسيَو ثًًَإ غىَيتإغِ وُٖيُ غُباضَت بُناضَْى

ّ باْطًَٗؿت نطزًْإ يُاليُٕ ضيَطُ زَْطؤّ ُٓوَ ُٖيُ نُ يُ زٍ. يُاليُنِ (19)بًَت
زواتطيـ ؾُضَاِْ اوَ، يُويَـ )عُيٌ( زَغت بُغُض نط و ُٖض ضِوغتِ َريظا بؤ تُوضيَع

إ دُختِ يُغُض ًََصووْىوغّ ظؤضيُٓ ُٓو بؤنىوُّْ نُ ب َآلّنىؾتِٓ زَضنطاوَ،
ِ غاَي طُيؿتِٓ بُؾاضّ ُٓضزَبًٌ يُ عُىل بُض يُ غىَيتإيُوَّ نُ  بطيَتًًُزَنُُْوَ 

 .(20)ضِووبُضِووّ ًَٖعَناِْ ضؤغتُّ َريظا زَبًَتُوَ و زَنىشضيَت،  1494
ظ بىوَ ٖؤناضيَو نُ َىضيسَ 1494ٌ غاَيعُيٌ يُ  غىَيتإ بًَطىَإ يُْاوبطزٌْ 

ػؤظَناٌْ تُضيكُتٌ غُؾُوٍ ُٖوَيُناًْإ نطِ بهُُْوَ بؤ ُٓوَّ ُٖضزوو بطانٍُ زَي
ُٓٓوَ ُٓضزَبًٌ، بَُُبُغتِ عُيٌ )ًٓػُاعًٌ و ًٓرباًِٖ( بطُيَ غىَيتإٍ زيهُ

 .(21)ثاضيَعطاضيهطزٕ يًًَإ
َ َريَناٌْ ٓام قىيًٓى بُضبىوُْ ويَعٍَ يُنسيٌ ظ بُزواو1495يُ َاوٍَ غاآلٌْ  

بُتايبُتٌ يًَُْىإ ُٓمحُز بُط نىضٍِ ٓؤغطيىٍ ُْوٍَ ٓؤظؤٕ سُغُٕ و ضؤغتُّ َريظاٍ 
ظ زَنىشضيَت، ُٖضنُْسَ 1496ٓاَؤظاٍ، يُ ٓاناٌَ ًَُالًًَُْنُ ضؤغتُّ َريظا يُ غاَيٌ 

ُنإ نطِتط زَبؤوَ، يُ بَُُف ْانؤنًًُنإ نؤتايٌ ُْٖات، بططَ تا زَٖات ْانؤنًً
ظ ُٓمحُز بُط زَنىشضيَت، زواتط زووبُضَنٌ و 1497ُٓصتاَسا يُ ًَْعيو ُٓغؿُٖإ غاَيٌ 

ْانؤنًٌ يُغُض زَغُآلت زابُف زَبًَتُ غُض غَِ بُضَ، نُ ُٖض يُنُيإ خؤيإ بُؾايُْرت 
                                                           

 . 16سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (18)
 . 496ناضٍ بطونًُإ، املكسض ايػابل، م  ؛ 15ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوٍَ ثًَؿىو، ٍ  (19)
 . 294ُز، غُضناوٍَ ثًَؿىو، ٍ َػتُؾا ستَُ (20)
  496ناضٍ بطونًُإ، املكسض ايػابل، م (21)
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ظا و ستَُُز زازَْا بؤ وَضططتين زَغُآلتٌ ضَِٖا يُوآلتسا، يُواُْ َىضاز نىضٍِ يُعكىب َري
َريظاٍ نىضٍِ يىغـ بُط و بطانٍُ بُ ْاوٍ َُٓيىَْس َريظا، يُ نؤتايسا َُٓيىَْس َريظا تىاٌْ 
ظاٍَ بًَت بُغُض ضنابُضَناٌْ و ؾُضَاْطَِوايٌ تانُ نُغٌ ثًازَ بهات، ُٖضنُْسَ يُنططتين 

س، نىْهُ غىَيتإ َىضاز و َُٓيىَْس َريظا ًٖض غىوزيَهٌ بُزَغُآلتٌ ٓام قىيًٌٓ ُْطُياْ
ًَُالًٌَْ زووضوزضيَصٍ ًَْىإ بَُٓاَيُنُيإ ٖؤناضيَو بىو بؤ الواظبىوٌْ زَوَيُتُنُيإ، زواتط 

 . (22)ضِووخاٌْ بُزَغيت ؾا ًٓػُاعًٌ غُؾُوٍ
ظ، زواٍ زَغت بُغُضزاططتين تُوضيَع خؤّ 1501ٌ غاَيسُيسَض يُ نىضًِّٓػُاعًٌ  

 ٓايٓعايٌؾًعُ و نطزِْ بُ ٓايٓعايٌُثاْسٌْ يسا بُغبطِياضثاؾإ  وَى )ؾا(ّ ًَٓطإ زاْا،
ؾُضَِ وآلت، بُضاَبُض بَُُف بؤ غُثاْسٌْ غًاغُتُنٍُ ًٖض بُظَيٌ بُنُغسا 

ٓاَازَ ُْبىو يُى ُْٖطاو  ُْياضَناِْ و ويَعٍَُْزَٖاتُوَ ظؤض بُ تىْسٍ نُوتُ 
 ات يٍُ ؾًعُ بسٓايٓعاَناٌْ خؤٍ، ُٖضوَٖا ُٖوَيًسا ثُضَ بُبطِياض ثاؾُنؿُ بهات يُ

 بؤ ؾا ًٓػُاعًٌ يُ بُتايبُت ََُيبُْسٍ ُْٓازؤٍَ زَضَوٍَ غٓىوضَناٌْ ًَٓطإ،
يُاليُنٌ زيهُ  ىْهُ خَُيهًَهٌ ظؤض عُيُوٍ بىوٕ،ن يإ ططْهرت بىو،َُٖىو
 . (23)ٌ عىمساٌْ بىوغىَيتاْهطزِْ ثرت بؤ ثُغتنطزٌْ ُٓو غًاغُتُ ثًَطَِو
ًَٓطإ ثؿتِ بُغت  ِ غُؾُوّ يُتزَغُآلو  ًْازْاِْ ثًَطُىؾا ًٓػُاعًٌ بؤ ب 

ّ ؾًعُطُضايِ، ٓايٓعابىوٕ بُ زََاضطريّ ٖؤظايُتٌ و ثًَىَغت نُ، بُٖؤظَ تىضنُاُْنإ
ُٓواًْـ  قعيباف( نُ ؤبُتايبُتِ ُٓو ٖؤظاُّْ ْاغطاوٕ بُ )سُوت ٖؤظَنُ ياخ

  .(25)، ُٓؾؿاض(رٚايكذس، تهايى، بٗاضيى، (24)بىوٕ يُ )ٓؤغتادًى، ؾاًَى، قاداضبطيَتً
                                                           

زض تؿهًٌ و تىغعُ زويت قؿىّ، تطمجُ: اسػإ اؾطاقِ، ناخ اوٍ،  اْاطٛىلؾاضوم غىَط، ْكـ تطنإ  (22)
 . 24ه.ف، م1371ستُس تكِ اَاَِ، ْؿط طػرتزَ، تٗطإ، 

 .58عًِ ؾطيعتِ، َٓبع ثًؿني، م  (23)
ًُنُّ ًّ ظايِٓ يُ نـاتِ يُؾهطنًَؿـ  14ُو ٖؤظَ تىضناُّْ نُ يُ غُزَّ إ زَطُضِيَُٓوَ بؤ ٓقاداضَن (24)

ْاونُّ ٓاظَضباجيـإ و َاظْـسَضإ    ىوُْ بُتايبُت يُتِ ًٓػالَِ يُو وآلتسا ًْؿتُدًَبتُميىضيُْط بؤ ضِؤشُٖآل
ّ، تىاًْإ زَغُآلت يـُ ًَٓـطإ   وتُٓوَّ غُؾُوّ و زَوَيُتِ غُؾُووإ بًًٓىَ يُ بًَُٖعبىوِْ بعًِ غُضَنًضؤَي

قاداضَنإ بطِواُْ: غعًس ْؿًػـِ،   باضَّيُِ ي. بؤ ظياتط ظاًْاض1925 – 1796ِْ غاآلبططُْ زَغت يُ ًَْىإ 
قاداض تا ثايإ دٓط خنػـتني بـا ضوغـًُ(،     طًطٓتتاضيذ ادتُاعِ و غًاغِ ايطإ زض زوضَ َعاقط) اظ اغاظ 

 . 20- 8م م ه.ف، 1344دًس اوٍ، ْاؾط ؾطم، تٗطإ، 
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ِ ثًَىَْسيًُناْإ،غُضَتاّ ططشبىوِْ ًََصووْىوغٍ ظؤضيُٓنطزٌْ بُطىيَطٍَ ٓاَاشَ 
بُ تايبُت غًاغُتُناٌْ ؾا  ٌ،ٓايٓعايعىمساِْ زَطُضِيَُٓوَ بؤ ٖؤناضٍ  ًَٓطإ و

ٍ ؾًعُ يُ ْاونُنُ و زضوغتهطزٌْ ٓايٓعاونطزُْوٍَ ُٖوَيساٌْ بؤ بآل ًٓػُاعًٌ و
ّ ْانطيَت اليٌُْ غرتاتًصٍ بُآل ،(26)يُ بُغسا ٓايٓعانإنىؾتاضطُيُى بؤ غىُْ 

 ْاونُناٌْ ضِؤشُٖآلتٌ ًٓػالٌَ يُ ضِووّ ٓابىوضّ و غًاغٌ و غُضباظٍ نُ ضِؤش زواٍ
َُُٓف ، (27) ِ غُؾُوٍ يُبُضناو ُْطرييَتزَوَيُتضِؤش زَنُوتُٓ شيَط قَُيَُطَِوّ 

، بؤيُ بؤ ىمساِِْ عزَوَيُتزضوغت نطز يُغُض ثاْتايٌ ٓابىوضّ  طُوضَتطئ َُتطغِ
ِ باؾرتئ ثُضزَثؤف ٓايٓعايًَُالًَِْ ، ُنإًٓابىوضي ًُبُضشَوَْسي هطزٕ يُثاضيَعطاضي

 ُناِْ ًَْىاًْإ. ًبىو بؤ يُنالنطزُْوَّ ثطغُ ٓابىوضي
 ِ بىوَ ٖؤناضيَو بؤ ًَُالًٌَْ و ططشٍ يُٓايٓعاييُاليُنِ زيهُوَ ثطغِ 

غُضَتاّ ُٓو  بَُٓاَيٍُ غُؾُوٍ يُ ًَٓطإ، و ًُناٌْ ًَْىإ خاُْناٌْ ٓىظبُىثًَىَْسي
نىْهُ  ،(28)ًَُالًًَُْف زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضَتاناٌْ سىنُطِاِْ ؾا ًٓػُاعًًٌ يُنُّ

بُضاَبُضيؿسا ستَُُز  ٍ ؾًعُ بػُثًَينَ، يُٓايٓعاُٖوٍَ زابىو، بُظؤض  ؾا ًٓػُاعًٌ يُ
ّ ؾًعُ بًًََٗٓت يٓعآا زاواّ يًَهطزووَ واظ يُ 1510 – 1500 خإ ؾُيباِْ ٓؤظبُنِ

َعطُوتُناًْـ وتاض بُْاوّ  باثرياِْ )زَضويَؿايُتِ( ُٓصتاّ بسات و يُ ناضّ باوى و و
 .(29)ٍ بًَتوُٖضوَٖا ْاويؿِ يُغُض ثاضَوثى ،خاِْ ٓىظبُى غىيَٓسضيَتُوَ

                                                                                                                                        

ّ، 1971، بريوت، داس ايٓٗغ٘ ايعشبٝ٘، اجلض٤ األٍٚعبسايععيع غًًُإ ْىاض، تاضيذ ايؿعىب االغالًَُ،  (25)
 .25-24م م

، ايطبع١ األٚىل، َطبعط١ اطاْٞ، دٖطؤى،    ١ْٝٝطعذٟ عجُإ ٖشٚت٢، نٛسدطتإ ٚاالَرباطٛس١ٜ ايعجُا (26)
  .37ّ، ظ2008

ُ: ناَبًع ععيعٍ، ناخ اوٍ، ْؿط َطنع، تٗطإ، ضادط غًىضٍ، ايطإ عكط قؿىٍ، ت (27)  .  42ه.ف، م1372طمج
  .75َُسَُُز غىًٌَٖ تُقكىف، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  (28)

عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، تاضيذ حتىالت غًاغِ، ادتُاعِ، اقتكازّ ؾطٖٓطِ ايـطإ زض   (29)
٘ زوضإ قؿىيُ، ناخ نـٗاضّ، غـاظَإ    ًـىّ اْػـاِْ زاْؿـطاٖا ) مسـت(، تٗـطإ،      و تـسوئ نتـب ع   َطايعط

 . 77ه.ف، م1386
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َنَُيُى ضاغتُوخؤ زَطُضِيَتُوَ غُض بُضِ )ستَُُز خاٌْ ؾُيباِْ( خاٌْ ٓؤظبُى نُ 
تساضيُتٌ خؤٍ بُغُض ًَٓطاْسا بػُثًيَنَ، ّ َُغؤىل، زَيىيػت زَغُآل(30))دُْطًعخإ(

 . (31)نىْهُ ضِؤشاًَْو خانٌ ًَٓطإ يُشيَط ؾُضَاْطَِوايٌ باوى و باثرياًْإ بىوَ
 ظ ؾا تُُٖاغيب يُنُّ نُ وَى1524ٌ غاَي زوابُزواّ َطزِْ ؾا ًٓػُاعًٌ، يُ 

ُْٖطاويسا ضَِتًهطزَوَ زإ بًَٓت يُنَُني  ٌ ططتُ زَغت، يُزَغُآلت)ؾا(ٍ ًَٓطإ 
ُٖضوَٖا زواٍ  ،(32)وٌْ وَى خُيًؿٍُ َىغًَُاْإىغًًَُاِْ قاْ غىَيتإٌ زَغُآلتبُ

زَغُآلتٌ ظ نُيُشيَط 1530ِ غاَي ُنإ يًُزاطرينطزٌْ بُغسا يُاليُٕ غُؾُوي
، بىوَ (33)ِ عىمساِْزَغُآلتبُ ىض غُضنىضزٍ غُضؤى ٖؤظٍ نُهل )ظويؿُقاضخاٌْ(

ٌ تىْس داضيَهٌ زيهُ يُغُض عًَطام يُ ًَْىإ ُٖضزوو ًًَُنزَغتجًَهٌ ًَُالْ ٖؤناضٍ
خإ( يُاليُٕ بطاناِْ نىشضاٌْ )ظويؿُقاضِ غُؾُوٍ و عىمساٌْ، بُتايبُتِ زواّ زَوَيُت

غًًَُإ  غىَيتإٌ ظؤضٍ نطزَ غُض يُّٓ ضِووزاوَ ناضيطُض ،(34)ثًالِْ ؾا تُُٖاغب بُ
َُٖإ  عًَطام و يُ ْا نُ ثاضيَعَضٍ ْاونُ ثريؤظَناُْ يُزازَ ٌْ، نىْهُ خؤٍ واوقاْى

 ٌ باونٌ يُضؤَيغًًَُإ و باغهطزٌْ  غىَيتإٖاْساٌْ  باضٍ عىمساٌْ يُزَضٌ ضؤَيناتسا 

                                                           

ُ  غإ يُغُض ُٓوَ نؤنٔ نُوُّ ًََصووْىظؤضيٓ (30) ُ 1155ِ غـايَ  دُْطًع خإ يـ عيـو ظيَـِ ٓىْـىٕ    ًَْ ظ يـ
ِ غـُضنطزايُتًً َُٖىو ٖؤظَناِْ َُغؤٍ يُشيَط نُتطّ يـُى   َوايًُنُّ تىاِْيُزايهبىوَ، يَُاوَّ ؾُضَاْطِ

. بـؤ ظيـاتط   َـطزووَ  1229-1227ِ غـايَ  ُناِْ ضِؤشُٖآلت و ضِؤشٓاواّ ططتُوَ، يًُىاظيو ؾطَواخن نؤبهاتُوَ
إ: ؾاخُوإ ستَُُز، ناثداُّْ واُْ: غُيس باظ ُٓيعطيِٓ، َُغؤيُنإ، وَضطًَطِباضَّ دُْطًعخإ بطِيُِ يظاًْاض

 ظ . 2008ضِؤشُٖآلت، ُٖويًَط، 

٘ ، ساعشا عكط ازواضز بطاوٕ، تاضيذ ازبًات ايطإ اظ قؿىيُ ت (31) :بٗطاّ َكسازٍ، ناخ زوّ، اْتؿاضات تشمجط
  .102ه.ف، م 1375َطواضيس، تٗطإ، 

 .452ناضٍ بطونًُإ، املكسض ايػابل، م  (32)

اِْ: َاَىَغتا ُٖشاض، نـاثِ  ؾُضَؾداِْ بُزيًػِ، ؾُضَؾٓاَُ )ًََصووّ َايُ َرياِْ نىضزإ(، وَضطًَطِ (33)
 .418-417، ٍ ٍ 2006ّ ٓاضاؽ، ُٖويًَط، ُغًًَُّ، زَظط

ٙ / 941 –ّ 1338ٙ / 814)  ْٝٝط١ عباغ ايعضا٣ٚ، تاسٜخ ايعشام بطني اسطتاليني، احلهَٛطات ايانُا    (34)
 . 364-363.ش، ظ ظه 1369اجلض٤ ايجايح، اْتؼاسات ايؼشٜـ ايشع٢، قِ،  ّ(،1534
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زاطرينطزٌْ بُغساف بُٖاُْيُنٌ  ،(35)نإًًُْبُض بُ ًَٓطاوُْوَناٌْ بُضاْضِووبُضِووبى
 .(36)غُض ًَٓطإ بهاتٌُ عىمساٌْ نُ ًَٖطف غىَيتاْباؾٌ زايُ زَغت 

ظ 1533ٌ غاَي بُض بُغُؾُويًُنإ يٌُ عىمساٌْ وَى ناضزاُْوَيُى بُضاًَْٖعَناْ 
يٌ وٍ ياضَُتٌ و ٖاْساٌْ ٓىالَُ تُنُضيَطُ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ٓاظَضباجيإ يُ
ُٓو نات  طُوضَ غُضنطزَناٌْ قعيباؾٌ بىو، نُ ؾُضَاْطَِواّ ٓاظَضباجيإ نُ يُنٌَ يُ

، (37)ٌقاْىوْغًًَُإ  غىَيتإثُْاٍ بطزبىوَ الٍ  ؾا تُُٖاغيب يُنُّ و يُ ياخٌ ببىو
 غىَيتإٍ غُزضٍ ُٓععَّ و (38)ًٓرباًِٖ ثاؾا يُنُ يُ زا تىاٌْ ُٖضُٖيىَُضدُيُو 

ُْاو ف بيُؾهطنًَؿًًٌُ ضاظٍ بهات يُغُض ثُالَاضزاٌْ ًَٓطإ و ُّٓ قاْىوْغًًَُإ 
ٌ ضؤَيْانطيَت  بُآلًَّٖطؾٌ نطزَ غُض ٓاظَضباجيإ، زواتط  خانٌ نىضزغتاْسا طىظَضٍ نطز،

وَ بؤ ًًُّْ ياضَُتًًُناضيَطُ ٌ تُنُيؤ ثؿت طىَّ غطيَت، نىْهُ يُغىَيتآْؤالَُ 
 .(39)ِ غُؾُوٍ زاطري بهطيَتزَوَيُتتىاْطا ثايتُخيت  ِ عىمساِْزَوَيُت

تُٓ بُ ظ بؤ دًَطرينطزٌْ ُّٓ غُضنُو1534ٌ غاَيٌ يُ قاْىوْغًًَُإ  غىَيتإ
و يُويَؿُوَ بُ ٖؤٍ ْايُباضٍ  ًَٖعيَهٌ ظَبُالسُوَ بُْاو نىضزغتاْسا ضِوويهطزَ تُوضيَع

 نؤٍَ نطزوو ضِوويهطزَ َُُٖزإ،وقُ تُوضيَعٍ وو غُخيت ظغتإ و نٌَُ ٓاظ ُٖواىنُؾ
بىوُْوَّ ًَْعيه، زواّ (40)زواتط زووباضَ بُ نىضزغتاْسا طىظَضٍ نطز بُٓاضاغتُّ بُغسا

ُنِ ُٓوتؤ بُضططيًو بُبَِ  نإ بآلوبىوَغُؾُويًُيًَُْى  زَيُضِاونٌَتطؽ و يُ بُغسا 

                                                           

 .30سظٔ نشِٜ داف، املضذس ايظابل، ظ (35)
 .452ناسٍ بشٚنًُإ، املضذس ايظابل، ظ  (36)
  .118عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، م (37)
ظ خعَُتٌ زَوَيُتٌ عىمساٌْ نطزووَ 1524ًٓرباًِٖ ثاؾا غُضنطزايُتًٌ غىثاٍ عىمساٌْ نطزووَ يُ غاَيٌ  (38)

ظ، غُضَضِاٍ خعَُتـُناٌْ  1536يُ ًَػط و ُْٓازؤٍَ و ُْٖطاضيا، ثؤغيت غُزضٍ ُٓععٌََ وَضططتىوَ، يُ غاَيٌ 
 ُ ثًَؿهًَؿِ زَوَيُتِ عىمساِْ نطزبىو، بُ ؾُضَاٌْ غىَيتإ غًًَُإ قاْىوٌْ بُ ٖاْساِْ ضونػالْا يُ يُزاض زضا.ن

، مجع اصٛي٘ ٚسكك٘ ٚعًل عًٝ٘: سظٔ ١ْٝٝاالَري ػهٝب اسطالٕ، تاسٜخ ايذٚي١ ايعجُا بؤ ظاًْاضيِ ظياتط بطُضِيَىَ:
  .157 – 152ّ، ظ ظ2001دَؼل، ايظُاس٢ طٜٛذإ، ايطبع١ األٚىل، داس ابٔ نجري، 

 .22ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوٍَ ثًَؿىو، ٍ  (39) 
  .22ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوٍَ ثًَؿىو، ٍ  (40)
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ِ غىَيتآُْوَّ ظاْطاوَ نُ  و زاطريّ نطز، ِ نىوَ ْاو بُغساقاْىوْغًًَُإ  غىَيتإ
 . (41)ُْزاوَ ٌخَُيه ٓاظاضيٌعىمساِْ ضيَطُّ بُتاآلْهاضّ و 

 غاٍَبؤ َاوَّ بًػت  زَوَيُت زواّ ُّٓ ضِووزاوَ ًَُالٌَْ و دُْط يًَُْىإ ُٖضزوو 
نىاض قؤَيُوَ  ُزا ؾا تُُٖاغب يُغاَيِ دُْطٌ بًػت قؤْاخزضيَصَّ نًَؿا، يُزوائ 

ثاغني و َىف و  باضطريّ و قُآلناِْ ُٓضدًـ و ًَٖعَناِْ خؤّ ْاضزَ غُضٓاوايِ و
ّ نطز، وو خىئَ ْكى ٓاطط ْاوناُْيإ يُ غُضاْػُضّ ُٓو (42))عازدتىاظ( ثُْسَاٌٖ و

ْاونُناِْ )وإ، وغتإ، ٓاَىى، نىاف، َُٖىو غُضيُى  يُ غاٍَزووََني  ُضوَٖا بؤٖ
زواّ  ، يُ(43)ثاواًْإ بُضزا و ثىف و ُزاُْويًََ و ٓاططيإ يُ ُٓيبام، خىؾابًإ( تاآلْهطز

 ِ بؤًيُؾهطنًَؿ ِ ًَٖعَناِْ عىمساِْ غاظزا بؤقاْىوْغًًَُإ  غىَيتإُّٓ ًَٖطؾاُْزا 
ظ طُيؿنت بؤ ُْخهُوإ زواّ ُٓوَّ ؾا تُُٖاغبِ يُنُّ 1553ٌ غاَي غُض ًَٓطإ يُ

ّ خؤّ باَيًؤظيسا بطِياضبؤتُوَ،  ًَْعيوُٖغتِ نطز غىثاّ عىمساِْ يُ ختىبُناِْ ًَٓطإ 
بُْاوّ ؾُضر ظازَ بَُُبُغتِ بُغتِٓ ثُميآْاَُّ ٓاؾتِ بًَٓطيَتُ زَضباضٍ عىمساٌْ، 

 َنٍُ ؾا تُُٖاغب قايٌ زَبًَت وثًَؿًٓاظ ٌ بُْقاْىوغًًَُإ  غىَيتإبُضاَبُضزا  يُ
 . (45)يًَُْىإ ُٖضزووالزا بُغرتا ظ1555ِ غاَي يُ (44)ثُميآْاَُّ ٓاؾتِ )ٓاَاغًا(

نإ طُيؿتُٓ ُٓو بطِوايٍُ نُ ًًُْيُ ًَٓطاضِيَههُوتٓٓاَُيًَُاٍُْ َؤضنطزٌْ ُٓو  
يُ  ُٓغتَُُ، زَغُآلتٌ غُؾُوٍ ناضيَهٌٍ بؤ شيَط طُضِاُْوَبُغساز و  ططتين

ناٌْ بؤ ْاو يُؾهطنًَؿًًٌُ طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ قاْىوْغًًَُإ  غىَيتإبُضاَبُضيؿسا 
خانٌ ًَٓطإ بُ ًٖض دؤضيَو ْاتىاًَْت دٌَ ثًٌَ خؤٍ يُّ وآلتُزا قايِ بهات، ُٖض بؤيُف 

بىوَ  ، نُ(46)نطزقبىوٍَ ًإ ًٍ بُغتين ثُميآْاٍَُ ٓاؾتبطِياضُٖضزوو اليٌُْ ْانؤى 
                                                           

، داسايشاػطذ،  ْٝٝط١ ع٢ً ايٛسد٣، حملات ادتُاع١ٝ َٔ تاسٜخ ايعشام احلطذٜح، اجلطض٤ األٍٚ، ايطبعط١ ايجا    (41)
 .56ّ، ظ 2005بريٚت، 

 ويَتُ نُْاضَناٌْ زَضيانٍُ وإ، بُؾًَهُ يُ وياليُتٌ بُزيًػٌ نىضزٍ يُ تىضنًازَنُ (42)

 . 23ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوٍَ ثًَؿىو، ٍ  (43)
 و غُض بُ وياليُتٌ غًىاؽ. نُيُنُ يُ بانىضٍ ُْٓازؤٍَؤؾاض (44)
ط تطنُإ، تاضيذ عامل اضّا عباغِ، با اٖتُاّ و  (45) ُـِ اظ دًـس زوّ،    : ايـطز  تٓظِٝاغهٓسض ًب  اؾؿـاض، دًـس اوٍ و ًْ

ري نبري، تٗطإ،  تؿاضات َا ؿني، م م ؛ 79ه.ف، م1387ناخ نٗاضّ، ْا   . 85-84ؾاضوم غىَط، َٓبع ًث
 . 34-33سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م م  (46)
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، تا َطزٌْ ؾا تُُٖاغيب زَوَيُتبؤ بُضقُضاضنطزٌْ ٓاؾيت يُ ًَْىإ ُٖضزوو  ؤناضيَوٖ
 .(47)ظ1576ٌ غاَييُنُّ يُ 

 ّ ؾًعُطُضايِ ظؤضٓايٓعابىوِْ ؾا تُُٖاغبِ يُنُّ بُثًَىَغتيُاليُنِ زيهُوَ  
ًُٓجطاتؤضّ  1556 – 1508َُٖايىٕ نىضِّستَُُز  يُطٍَُبُضِووِْ يُزيساضَنٍُ 

ٓايٓعايُ، غىُْ  نُ ،ًَىاُْنٍُ زَنات ٓسّ زَضزَنُويَت، نىْهُ زاوا يَُُغؤىل ًٖ
ٌ بؤ زهلٌ زش بُُْياضَناِْ زَغُآلتٍ طُضِاُْوَـ بهات بؤ ٓاَازَيُ ياضَُتٌ ثًَؿهًَ

، ُٖضوَٖا ؾا تُُٖاغب بؤ ثاضيَعطاضيهطزٕ (48)يَتنٍُ بؤ ؾًعُ بطؤضِٓايٓعابَُُضدًَو 
زَناتُ ٓاَطاظيَو بَُُبُغيت  ٓؤيٌُنُنإ، اليٌُْ يُ ُٖضيَُُناٌْ ضِؤشُٖآلت زش بُٓؤظب

 .(49)بىوٕ ٓايٓعاإ نُ غىُْ ًنإ زش بُزوشَُٓناًًًُْْٖاْساٌْ ًَٓطا
ًسا، زووباضَ ًَٓطإ غاَيتٌَُُْ ؾُغت و نىاض زوا بُزواٍ َطزٌْ ؾا تُُٖاغب يُ 

يًَُْىإ  خؤيًُناٌْ ْاو بَُٓاَيٍُ غُؾُوٍ بُتايبُتَنُوتُوَ طًَصاوٍ ًَُالًًَُْ ًَْى
، تا زَضنُوتِٓ ؾا عُباغِ (50)زَغُآلتُْوَناٌْ ؾا تُُٖاغب بَُُبُغيت وَضططتين 

بًَُٖعَيإ َُْا،  ناضيطُضيًُِ ٓايِٓ و ثًاواِْ زَضباض ُٓو زَغُآلتازَيُى ضِ طُوضَ، تا
-)ًَٓطإ يُزَغتِ خؤّ، ُٖضنُْسَ ؾُضَِناِْ زَغُآلتبُٖؤّ نؤنطزُْوَّ ُٖضزوو 

ُٓو  بُآلّّ، ٓايٓعآايِٓ و  ٖؤناضٍبىو بُ ثًَىَغتٓىظبُى( ظياتط  -عىمساِْ، ًَٓطإ
ًَٓطإ  يُ زَغُآلتغُضزََِ ؾا عُباغِ طُوضَ  ُ ظؤضَّ ُْبىو، نىْهُ يًًُططيٓط
َناِْ ضِؤشُٖآلت غٓىوضناِْ ٓىظبُى يُ ُٖضَِؾُبىوَ، تىاِْ  غتَُهاضٍ زَغُآلتٌظياتط 

ظ تىاٌْ 1603ٌ غاَيتؿطيين  ُوّ يُغىثاّ غُؾ، ُٖضوَٖا (51)نؤتايٌ ثَِ بًًََٗٓت 
ناٌْ، ثًَؿطَِويًُو بُضزَواّ بىو يُ  تُوضيَع يُزَغيت غىثاٍ عىمساٌْ وَضبططيَتُوَ

غُضنُوتٔ زواٍ غُضنُوتِٓ بُغُض ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ بُزَغت زًََٖٓا، بُؾًَىَيُى 
                                                           

 خاضدِ ايطإ اظ ابتساّ زوضإ قـؿىيُ تـا ثايـإ دـٓط زوّ    تاسٜخ سٚابط ٖىؾٓط َٗسوّ،  عبذايشعا (47)
 . 35-34ؾآٖؿاِٖ، ، م م  2535(، ناخ زوّ، اْتؿاضات اَري نبري، تٗطإ، 1945-1500دٗاِْ )

َطيِ َري امحس، تاضيذ غًاغٌ، ادتُاعِ، اقتكازّ و ؾطٖٓطِ زض عكط قؿىّ، ناخ اوٍ، اْتؿـاضات   (48)
 63م ه.ف،1371اَري نبري، تٗطإ، 

  69ه.ف، م  1387ْتؿاضات غبعإ، تٗطإ، تاضيذ، ناخ اوٍ، ا نزس بٗٓاّ ستُس ثٓاَ، تطنإ زض (49)
 272ه.ف، م  1372ستُس دىاز َؿهىض، تاضيذ ايطإ ظَني، ناخ نٗاضّ، اْتؿاضات اؾطاقِ، تٗطإ،  (50)
 .18-17غًػًُ...، م م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (51)
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ضَو بُغسا نٍُ بُيُؾهطنًَؿًًُزواتط  عإ و ؾًَطوإ و قاضغٌ وَضططتُوَ،ْاونُناٌْ يُضي
  .(52)ظ زَغيت بُغُضزا ططت1623ٌ غاَيٓاضاغتُ نطز و يُ

زواّ َطزٌْ ؾا عُباغِ يُنُّ ُي غاَيِ   ظ بُؾًَىَيُنِ طؿتًِ زَغُآلتِ 1629ُي
تايبُتِ زواّ ٖاتِٓ شَاضَيُى يُ )ؾا(ّ الواظ،  ضَو نعبىوٕ ضؤيؿت، ُب زَوَيُتِ غُؾُوّ ُب

وَ ؾا غُؾِ (53)نُ ظؤضيُٓيإ ناضوباضّ وآلتًإ بُالوَْابىو  – 1611، ُي غُضووّ َُٖىوياُْ
ظ نُ يُ زواّ َطزِْ ؾا عُباغِ طُوضَ زَغُآلت وَضزَططيَت و غُضزََُنٍُ 1642

الواظتطئ غُضزََِ غُؾُوٍ ُٖشَاض زَنطيَت، َُُٓف ثرت زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو ؾهػتُ يُى  ُب
ضِووّ غُضباظيً تايبُتِ ُي غُض ٓاغتِ زَضَوَ، ُب زواٍ يُناُْ ُي ُوَ، نىْهُ ؾا غُيف ُي

الوَ ْابىو ؾًَىَيُنِ طؿتًِ ناضوباضّ وآلتِ ُب ، ُي زياضتطئ ضِووزاوّ غُضَنًِ (54)ُب
وَّ بُغسا بؤ شيَط ضنًَؿٌ زَوَيُتِ عىمساِْ يُ غاَيِ  غُضزََِ ؾا غُيف بطيَتِ بىو يُ طُضِاُْ

ُّٓ ضِووزاوَ ، زواّ (55)غىَيتإ َىضازّ نىاضَّ بُضِيَىَنىو غُضنطزايُتًٌظ نُ ُب ُب1638
ًَْىإ ُٖضزووال ُي غاَيِ  غرتا ُي شيَط ؾهؤّ زَوَيُتِ 1639ثُميآْاَُّ ظَٖاو ُب ظ نُ بُغسا ُي

ؾًَو بًَت ُي ًَٓطإ ـ ُب  .  (56)عىمساِْ بًَت و يُضيعاًْ
و  ثُميآْاَُّ ظَٖاو )قُغطّ ؾريئ( بىوَ ٖؤناضيَو بؤ ناضَغُضنطزِْ نًَؿُ 

ّ َؿتىَطِّ و دًَطُ غاٍَنُْسئ  نُ ،ُٓو ْاوناُّْناِْ ُٖضزوو وآلت يُغُض ْانؤنًًُ
 زَوَيُتِ بىوَ يًَُْىاًْاْسا، ُٖضوَٖا ُٓو ثُميآْاَُيُ ٓاضاَِ يًَُْىإ ُٖضزوو ًْانؤن

 . (57)ِ غُؾُوّزَوَيُتتانى نؤتايِ غُضزََِ ؾُضَاْطَِوايٌ  بُضقُضاضنطز

                                                           

 . 42سظٔ نشِٜ داف، املضذس ايظابل، ظ  (52)

قبـاٍ يػُـايٌ، دًـس ثـٓذِ، اْتؿـاضات تـىؽ، تٗـطإ،        ؾىايًُ ؾاضزٕ، غـؿطْاَُّ ؾـاضزٕ، تطمجـُ: ا    (53)
  .1867ه.ف، م1375

، تاضيذ ؾطٖٓط ومتسٕ ايطإ، ناخ اوٍ، اتؿاضات ؾطٖٓط َهتىب، تٗطإ،  (54)  .  74ه.ف، م 1383عباؽ قسياِْ
 . 78عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس، املضذس ايظابل، ظ  (55)
ُ ثـ بـؤ ظاًْـاضّ   . 51سظٔ نشِٜ داف، املضذس ايظطابل، ظ   (56) ُوتٓٓاَُنـُ  هباضَّ بُْـسَناِْ ضيَه رت يـ

، داس طشدّ يًطباع١ ٚايٓؼش، ١ْٝٝاٜشإ.. اطباب ٚابعاد ايٓضاع، ايطبع١ ايجا-ؾاعٌ سطٍٛ، ايعشامبطُضِيَىَ بؤ: 
 .28ّ، ظ2010، ١ْٝٝايظًُٝا

  .102ٖىؾٓط َٗسوّ، َٓبع ثًؿني، م  عبذايشعا (57)
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زَيًٓا ُْبىو  غًَوغُضزََِ ؾاغُيف منىوُّْ ظوَيِ و ظؤضزاضٍ بىوَ، نىْهُ ًٖض نُ 
َاوَّ  ، بُؾًَىَيُى يُ(58)ُنًُّغاَاِْ خؤّ بُ زضيَصايِ ؾُضَاْطَِوايُتً شيإ و يُ

ِ ناو تىوؾُناِْ بَُٓاَيُّ غُؾُوٍ ًَْعيه نُغايُتًًُيُ ِ ؾاغُيف ظؤضيؾُضَاْطَِوا
ِ غُؾُوٍ زَوَيُتزَضًَٖٓإ و نىؾنت بىوُْتُوَ، يُواُْ نُْسئ غُضنطزَّ زياضّ غىثاّ 

 عىمساِْ يُاليُٕ ؾاغُيف يُ –ِ بُضناويإ ُٖبىو يُ دُْطُناِْ غُؾُوٍ ضؤَينُ 
عًػا  يُنُ يُ ، ُٖضوَٖا ُٖض(59)ظ 1630ِ غاَي ًٌْ خإ ؾاًَى يَُزضاوٕ يُواُْ ظزاض

ِ غاَي زوو غُضنطزَّ غُضباظّ زياضّ غىثاّ غُؾُوّ بىوٕ يُ خإ و نُضاؽ خإ نُ
، (61)ظ1634ِ غاَي يطّ طُوضَّ زَضباض يُُٓضزبازّ وَظ ًَريظا تاَيًب، (60)ظ1632

يَصَضّ ضاغتُقًُٓ بىو بؤ زاضِ ِ خإ نُقىوَيُٓواُْف َُٖيػا بُنىؾتِٓ ًُٓاّ  غُضَضِاٍ
ؾاغُيف بُؾًَىَيُى ضَؾتاضّ زَنطز زؤغت  بُآلّٖىضَع،  ًُنإ يًُتىطايثىوضزَضنطزِْ 

 . (62)زوشَِٓ خؤّ يًَو دًا ُْزَنطزَوَ و
زَغُآلت  1667 – 1642ُيف، ؾا عُباغِ زووَّ زوا بُزواٍ َطزِْ ؾا غ 

وَضزَططيَت و بؤ َاوَيُنِ نىضت يُ ؾُضَاْطَِوايًُنُّ دؤضَ ثًَؿهُوتًَٓهِ ثًَىَ 
و ظاَيبًَت بُغُض (63)ظ تىاِْ قُْسَٖاض بطُضِيًََٓتُو1648َزياضبىوَ، نىْهُ يُ غاَيِ 

ثًازَنطزِْ دؤضَ ظ يُ طىضدػتإ، غُضَضِاّ 1659خإ يُغاَيِ  ؾؤضِؾُنُّ تُٖىَىضؽ
، ُٖضوَٖا يُ (64)زازثُضوَضيًُى يُ غاتىغُوزايهطزٕ يُطٍَُ خَُيو بَِ طىيَساُْ بريوباوَضِيإ

نؤتايًُناِْ ؾُضَاْطَِوايُتِ ُّٓ )ؾا(يُ ضِووغُنإ نُْسئ داض ًَٖطؾًإ نطزؤتُ غُض 
ناِْ ظ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض قُآل1653غٓىوضَناِْ بانىوضّ ًَٓطإ، بُتايبُتِ يُ غاَيِ 

 .(65)زَضبُْس و ؾًَطوإ، بُآلّ زواتط يُ ضيَطُّ ضِيَههُوتٓٓاَُوَ ٓاؾتًإ نطزووَ
                                                           

 . 505ناضٍ بطونًُإ، املكسض ايػابل، م  (58)

س، ناخ زوّ، ؾطائ، تٗطإ،  (59) ُ: يعكىب اشْا ؿطاَ نُربزز، تاضيذ ايطإ، تطمج  .94ه.ف، م 1384ثصوٖـ زض زْا
)60 ( Peter Jackson and Lauraence Lockhart ( eds.), Op. Cit, P.280.  

 .94ثصوٖـ زض زاْؿطاَ نُربزز، َٓبع ثًؿني، م (61)
 .187؛ غطدإ ًَهِ، َٓبع ثًؿني، م 78عبسايععيع غًًُإ ْىاض، املكسض ايػابل، م (62)
  .228-227عُىل سُضب، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ ٍ  (63)
  505ناضٍ بطونًُإ، املكسض ايػابل، م  (64)
  90َطيِ َري امحسّ، َٓبع ثًؿني، م (65)
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زواٍ ؾا عُباغٌ زووَّ زَبًَتُ )ؾا(ٍ  يُ 1694 – 1645ؾاغًًَُإ  َت بُغُباض 
باضوزؤخِ خطاخ بؤتُوَ،  غُضزََِ ُٓو )ؾا(يُ تىوؾِ ْايُباضّ و ًَٓطإ، وآلت يُ

الواظّ  بُضَو زيهُِ داضيَهِ يِ ْاوَْسزَغُآلتو  واظبىوَنىْهُ ؾا غًًَُإ نُغًَهِ ال
 نُغايُتًًُ و يُاليُٕ غُضنطزَ زَوَيُتناضوباضّ  ضؤيؿت بُٖؤّ زَغت خػتُٓ ْاو

 .(66)زياضَناِْ زَضباض
ناِْ ثاَيُثُغتؤيُتُْاُْت  ،ناضوباضّ وآلت زووضنُوتبىوَ بُؾًَىَيُى يُ 

 ُنإ بُغُضًوَٖا زَغتططتِٓ ٖؤَيُْسيعُباؽ، ُٖض يُبُْسَض (67)يُعاضبُ نُؾتًطُىل
ًٖض ناضزاُْوَيُنِ ُْبىوَ يُغُض  (68)خىضاغإ ًَٖطؾِ ٓىظبُنُنإ بؤ زووضطُّ قؿِ و

ناِْ ُٖضَِؾَُُتطغِ  نطاوَتُوَ يُ زاض، تُْاُْت ؾاغًًَُإ ٓاطُ(69)ُٓو ضِووزاواُْ
ّ تُواوبىِْ غُض ًَٓطإ يُاليُٕ زاضوزَغتُنٍُ، بُتايبُت يُزوا ِ عىمساِْ بؤزَوَيُت

بىو  بطيَتُِٓويـ  ،وَآلًََهِ غاضزٍ ُٖبىوَ تًُْآُوضوثا،  دُْطُناِْ عىمساِْ يُ
 .(70)َاُْوَّ ُٓغؿُٖإ بُغُبؤ ًَُُٓ((  تًُْايُوٍَ ))

ظ بُؾًَىَيُنِ ضاغتُوخؤ دًَٓؿًِٓ يُزواّ خؤٍ 1694ثاف َطزٌْ ؾا غًًَُإ  
زاضوزَغتُنُّ نطزووَ،  ًسا زاواّ يُناتِ غُضََُضط زََئًَ يُ بُآلّزَغتًٓؿإ ُْنطز، 

 ٓاضاَِ يُ زَتاُْويَت ٓاؾتِ و ثىوضّ بُْاوّ )خامن َطيِ بًَطِ( ُٓطُض بُتايبُت يُ
ّ غاَيُ بهطيَتُ )ؾا(سىغًَٔ(ّ تَُُٕ بًػت و ؾُف  غىَيتإوآلتسا بُضقُضاضبًَت ُٓوَ )

                                                           

  .51، ظ سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل (66)
ّ نُعبِ  نىضِّظَٖطاِْ  نىضِّيَتُوَ بؤ ُْغط بُٓنُّ يُعاضبُ زَطُضِ (67) ّ سـاضؽ   نـىضِ ُ   نـىضِ  نـُعب، يـ

نؤتايٌ َاوَّ ؾُضَاْطَِواّ بُِْ ُْبٗإ بىو، بُٖؤّ ًَُالًَِْ تىْسّ غُضنطزَناِْ ُْبٗإ  ظ ن1617ُِ غاَي
ُنإ، يُعاضبــُنإ يــُشيَط ًــايًطٖــُضوَٖا ثىضتى َُتطغــًًُناِْ ًََُُنــُتِ ٖــىضَع،زَغــُآلت و  يُغــُض

ثـاف ٓـُوَّ تـىاِْ ُٖضيَُـُناِْ عىَـإ يـُنبدات و        1624ِ غـايَ  ضؾس يُىَ نىضِِّ ْاغط ًغُضنطزايُت
ططعٝذ بطٔ ذلُطذ    واْـُ:  بطِظياتط  ظ. بؤ ظاًْاض1749ِّ غاَيو بُضزَواّ بًَت تانى  زَوَيُتِ يُعاضبُ زامبُظضيًََٓت

  .304 – 237م مّ، 2011اهلامش٢، دساطات يف تاسٜخ ايعُا٢ْ، ايطبع١ األٚىل، داس ايؿشقذ، َظكط، 
ىيىغهايا و زيططإ، تاضيذ ايطإ اظ زوضإ باغتإ تاثايإ غسَْ ًٖذـسِٖ َـًالزّ، اْتؿـاضات    ٕ.و.بًه (68)

 . 559ه.ف، م1354ثًاّ، تٗطإ، 
  78عبسايععيع غًًُإ ْىاض، املكسض ايػابل، م  (69)

 . 121ثًؿني، م َٓبع ازواضز بطاوٕ،  (70)
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ُؾُوّ َُبُغتاُْ ًُٓجطاتؤضيُتِ غ بؤ زَغُآلتو  ًَٖع ّ ؾهؤ وطُضِاُْوًََٓطإ، ُٓطُض 
، زياضَ خامن َطيِ (71)ُ بهطيَتُ دًَٓؿنيغاَيتَُُٕ بًػت و غٌَ  ُٓوَ عُباؽ َريظاّ

ظ تادطىظاضّ 1694ِ غاَي بؤيُف يُ بىوَ، ُٖض سىغًَٔ غىَيتإبًَطِ ظياتط اليُْططّ 
 .(72)نطا بؤ ؾاسىغًَٔ

نىْهُ زَغُآلتُنُّ زَضخػت، اغتِ نطزاضّ ٖاتُٓ غُضتُخت الواظّ بُضِ 
ظياتط َُبُغتِ  زَغُآلت،و ثاَيجؿتِ زَضباضياِْ غُؾُوٍ ٖاتبىوَ غُض  ضِاغجاضزَبُ

ازَيُنِ ، تاضِ(73)و ثًُوثايُ بُضظَناًْإ  زَغُآلت هطزٕ بىو يُيُٓواًْـ ثاضيَعطاض
 يُ، ظؤضيـ ناضوباضّ وآلت يُ غُضزََِ ُٓو )ؾا(يُ يُزَغت ثًاواِْ ٓايِٓ بىوَ

ٓايٓعاٍ ؾًعٍُ طُوضَ ظاْاناٌْ  يُنًَو بىو يُ (74)ؾًإ باقط َُدًًػَُِٖىوووّ غُض
 .(75)اْسوضِىِ غُؾُوٍ َُٖيسَغزَوَيُت زًْايِ يُ َ ًُٓاٌَ نُ ناضوباضّ ٓايين وزظزوا

تطغٓؤى بىوَ، ظؤض باوَضٍِ بُؾتُ  ِ الواظ ونُغايُتًًُنؾا سىغًَٔ خاوَٕ  
 ؾًعُطُضايٌ و ّٓايٓعابىوَ بُ  ثًَىَغتُٓوَؾسا ظؤض  يُطٍَُُنإ ُٖبىوَ، ًُٓؾػاُْي

ّ ُٓو ضيَطُ يُغُضيسا ُٖبىوَ، بؤيُ ثًاواِْ ٓايِٓ ؾًعُ تىاًْىياُْ يُ ناضيطُضيِ
بُؾًَىَيُنِ ضاغتُوخؤ  ّ ؾًعُطُضايٌ غىوزّ ىلَ وَضبططٕ وٓايٓعاوابُغتُيُّ بُ

                                                           

كىض ضغتطاض ؾػايٌ، دًساوٍ، ناخ ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ، ؾاضغٓاَُّ ْاقطّ، تكشًح: َٓ (71)
َـطوّ وظيـط َـطو، عـامل اضاّ ْـازضّ،       نطامِ ستُس ؛490ه.ف، م1378زوّ، اْتؿاضاتِ اَري نبري، تٗطإ، 

 .18ه.ف، م1369: ستُس اَني ضياسِ، دًس اوٍ، ناخ زوّ، ْؿط عًِ، تٗطإ، تٛعٝشاتتكشًح و 
 . 123 – 122ثصوٖـ زض زاْؿطاَ نُربزز، َٓبع ثًؿني، م م (72)

 .194؛ غطدإ ًَهِ، َٓبع ثًؿني، م 91َطيِ َري امحسّ، َٓبع ثًؿني، م (73)
ٍ ًُ، يُنًَو بىو يُ طُوضَ ظاْانـاٌْ  ًتُقٌ َُدًًػ ستَُُزػٌ نىضٍِ َُال ًًَُدز باقط ََُُُال ست (74) َ ظزؾـًعٍُ زوا  ٓـايٓعا

و ضِيَعيَهـٌ   غـًَٔ شيـاوَ  ىىَيتإ سى، نؤنٌ زوايٌ نطزووَ، يُ غُضزٌََ ؾـا غـ  1111-1033-ظ1700-1625ٌ غاَيًُٓاٌَ، يُ 
ٌ ظيـاتط  يغًَٔ ُٖبىوَ و زَغُآلتًَهِ ظؤضٍ ُٖبىوَ، يُطٍَُ خَُيهاٌْ )غـىُْ َُظٖـُب( تىوْـس بـىوَ. بـؤ ظاًْـاض      ىظؤضٍ الٍ ؾا س

ت قـؿ  َٓكىض ؛93ّ، م1978بطُضِيَىَ بؤ: ستُس ٖاؾِ اقـ، ضغتِ ايتىاضيذ، حتكًل: ستُس َؿريٍ، اْتؿاضات نتاب منىُْ، تٗطإ، 
٘  طٌ، غاختاض ْٗاز و اْسيؿُ زيين زض ايطإ عكط قؿىٍ، نـاخ اوٍ،  ه.ف، م  1381خـسَات ؾطٖٓطـٌ ضغـا، تٗـطإ،      َؤطظط

   .225-220م
ُ ايطإ، دًس غىّ، ناخ اوٍ، ؾطنت غٗاَِ نـاخ و اتؿـاضات   غاَيعباؽ ثطويع، تاضيذ زوٖعاضو ثاْكس  (75)

 32ه.ف، م  1343نتب ايطإ، تٗطإ، 
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)ظاًٖس ؤ بهُٕ، تُْاُْت ؾا سىغًَٔ بُ )َُال سىغًَٔ( ياخ نٌٌَ يُغُض يناضيطُض
 .(76)نطزبىوسىغًَٔ( ْاوباْطِ زَض

تًايسا  نُ ،ِ ْاوظَز زَنطيَتيعُطُضًِ ؾؤيغُضزََِ ؾا سىغًَٔ بُغُضزََِ تىْسضِ 
ؤغًِٓ غىُْ ، بُؾًَىَيُى زاثًَ(77)نطاوَ ٓايٓعانإغىُْ  يُطٍَُبُ تىْستطئ ؾًَىَ ضَؾتاض 

ِ غُؾُوٍ زَوَيُتيَو بؤ ُٓوَّ ٖؤناضبىوَ  نُ ،طُيؿتُ ضِازَيُنِ ظؤض ٓايٓعانإ
 .(78)ِ ببًَتُوَ يُاليُٕ ُٓؾػاُْنإًؾِ زَضَنزووناضّ ًَٖط

ٖؤظٍ  وٖؤظٍ ُٓبسايٌ  ُٖضوَنىسا زَشئ نُْسئ ٖؤظٍ ْاوزاض تًَ (79)ُٓؾػاْػتإ يُ 
 ٖؤظٍ غُيعآِ(80)وضّ ضِؤشٓاواّ ُٓؾػاْػتإىو باؾ وضىزَنُوُْ بُؾِ باؾ نُ ،غُيعآِ

هٌ ًؿُ نُْس ٖؤظيَقُْسَٖاض، ُٖضنٌ ْاودُضطٍُ ُٓؾػاْػتاْ يُ بًَُٖعتطئ ٖؤظَ نُ
، ُأْيُضِووّ ٓايُٓوَ َىغًَ (اضًُٓارٖٗعاضَ، تًُاٌْ و ن) ٔ وَىسا ًْؿتُدًََُغؤيٌ تًَ

ت نُ ُْبًَ (ٖعاضَ)ٖؤظٍ  تًُْاِ سُُْيف، ٍ غىْٓٓايٓعاٍ ٖؤظَناًْـ يُغُض ظؤضيُٓ
بُغُزَ تاضيهُنإ  غُزَّ ُٖشزَغُضَتاٍ  وسُظسَ  و ؾاظزَ، غُزٍَ (81)ٕٓايٓعاؾًعُ 

طريؤزَّ  زايُو غُضزََاُْ ت، نىْهُ ُٓؾػاُْنإُٖشَاض زَنطيَ صووٍ ُٓؾػاْػتإًََ يُ
 ، بُتايبُت يُ(82)ُْتُوَبىو ُوَو تاآلٕ نطزْ ؾُضِ و ًَُالٌَْ ثط يُ هِ تاٍَ وشياًَْ

و  ضِؤشٓاوا غُؾُوٍ يُ ِزَوَيُتبىوٕ يُ  بطيَتِ نُ بُضاَبُض زوشَُٓناًْإ
 .(83) ؾىوضبا يٍُ ُتٌ َُغؤيٌ ًٖٓسًًُٓجطاتؤضي

                                                           

 ؛253يٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، معبساذتػني ْىا (76)
Krusinski., The History of the Late Revolutions of Persia,Londone,1733, Volume.I , P.71. 

 . 53 – 52سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م م  (77)
 . 506 – 505ناضٍ بطونًُإ، املكسض ايػابل، م م  (78)

ُ ُشزَيزَّ ٖاغتِ غُْاوَضِ ُّٓ ْاوَ يُ (79) ُ   1747ِ غـايَ  ُّ يـ غـُضزََِ ؾُضَاْطَِوايـُتِ    بُتايبـُت يـ
ؾاسٚم ساَذ بذس، تطاسٜخ  ْاونُيُ ْاويَهِ تايبُتِ خؤّ ُٖبىوَ:  ُٓمحُز ؾا ٖاتىوَ، ثًَؿرت ُٖض ُٖضيًََُو يُو

 .5ّ، ظ1980َٔ قبٌ ايؿتح االطال٢َ ست٢ ٚقتٓا احلاعش، َطبع١ سظإ، ايكاٖش٠،  اؾػاْظتإ
 .82سياِْ، َٓبع ثًؿني، م عباؽ ق (80)
امحــس زويــت ابــازّ، ؾٓاغــٓاَُ اؾػاْػــتإ، نــاخ اوٍ، نــاثداُّْ يًتــىططاؾِ ؾــًٗس، قــِ،  بكــري  (81)

 .310ه.ف، م1371
 .55-54سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م م  (82)

)83 ( A. Yusuf Ali, The making of India, Deutschland,2012,P.183. 
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 بُآلّ، ِ غُؾُوٍ بىوزَوَيُتؿٌ ط ضنًَسىغًَٔ ُٓؾػاْػتإ يُشيَ غىَيتإغُضزٌََ  يُ
ثًازٍَ  نُ (84)هٌ دؤضدٌ بُْاوٍ )طؤضطني(َُٓرييَبُ َواٍ ْاونُنُيإ زابىوؾُضَاْطِ
، (85)يُ قُْسَٖاض بُتايبُتٌ بُضاَبُض بُغُضؤى ٖؤظَنإ هٌ تىْسٍ زَنطزغًاغُتًَ

طىضطني خإ نطزووَ  زياضَناِْ ُٓؾػاِْ غهاآليإ يُ نُغايُتًًُ ونُْسئ داض غُضإ 
يُاليُٕ ؾا سىغًَٔ طىَّ بُغهاآلنإ ُْزضاوَ، نىْهُ طىضطني  بُآلّزَضباضّ غُؾُوّ،  يُ

، َُُٓف وايهطز طىضطني خإ َُٖيػًَت (86)بىوَ خإ يُاليُٕ ؾا سىغًَٔ ظؤض باوَضِثًَهطاو
 يإ زَبطزَ زَضباضّ غُؾُوّ، ُْٖسيَهًإ يُُٓو نُغاُّْ غهاآل َُٖىوبُغعازاِْ 

  .(87)غًَساضَزَزضإ و ُْٖسيَهِ زيهُيإ ثاف غعازاًْإ زَخطاُْ ظيٓسإ
يُْاو  غُيعآِ ُٓؾػاٌْ بىو، نُ ّٖؤظغُضؤى و يُ زياضتطئ َري وَيؼ يُنًَ 

 بؤيُ ظوو يُاليُٕ طؤضطني خاٌْ دؤضدٌ بىو ُٖض وثايُو ثًُ عُٓؾػاُْنإ ؾايٌُْ ضيَ
ُٖضنُْسَ َري وَيؼ وَى ، (88)زَنطيَتُٓغؿُٖإ  ت و ضَِواٍُْزَغتطري زَنطيَ

                                                           

و ؾؤضِؾِ زش  ضِاثُضِئًُنٌ ُْغطاٌْ دؤضدًايًُ، نُْسئ ًؾا ْىاظخإ، نُغايُت ْاغطاو بُ طؤضطني خإ (84)
نطزبـىو،   نـٌَ بُزَغُآلتِ غُؾُوٍ يُ دؤضدًا ُٓصتاّ زاوَ، نُ ْآاضاٌَ بؤ زَغُآلتِ غُؾُوٍ يـُ ْاونـُنُ   

زواتط  ات،ّ بهٍ ؾُضَاْطَِواّ طُصتُ تىاٌْ بُغُضيسا ظاٍ ببًَت و زَغتطريُِٓ غُؾُوٍ يُ ضيَطغًَىبُآلّ ؾا س
ٕ غـًَٔ  ىبُضاَبُض ؾـا س  ُٓغؿُٖإ، زواٍ ُٓوٍَ يُ ضَواٍُْ زَضباضٍ غُؾُوٍ نطز يُ بـىوٌْ خـؤٍ    َىغًـَُا

 و ضِاطُياْس، ؾُضَاٌْ يًَدؤف بىوٌْ بؤ زَضنطا يُاليُٕ ؾاٌٖ ًَٓطإ و ضَواٍُْ قُْسَٖاض نـطا وَى ؾـُضَاْطَِوا  
عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾـطز، َٓبـع    بطِواُْ:تط ظياِ ي. بؤ ظاًْاضزَغُآلتساضٍ غُؾُوٍ يُْاونُنُزا

، امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، ْازض ؾا باظتاب محاغُ و ؾادعُ ًَِ، ناخ ٖؿتِ، اْتؿـاضات نتـاب   260ثًؿني، م 
 .54ه.ف، م 1372منىُْ، تٗطإ، 

 .55امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م (85)
قـؿىيإ ثًاَـسٖاّ إ و ؾطَـاْطواّ ًَـو َـُمحىز       ططكٛ، َطأت واضزات)تاضيذ طٗشا٢ْستُس ؾؿًع  (86)

 ؛ 110-109ه.ف، م م1383َهتىب، تٗطإ،  َطرياخ غًػتاِْ(، تكشًح و حتكًل: َٓكىض قؿت طٌ، 
 .83عباؽ قسياِْ، َٓبع ثًؿني، م

 . 34عباؽ ثطويع، َٓبع ثًؿني، م (87)
طزِْ َـري وَيـؼ يُاليـُٕ    زَضباضَّ ٖؤناضَنـاِْ زَغـتطرين  ؛54امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م (88)

 .133، م َٓبع ثٝؼنيٖىؾٓط َٗسوّ،  عبذايشعاطؤضطني خإ بطُضِيَىَ بؤ: 
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، (89)نىضطني خإ ضَِواٍُْ ُٓغؿُٖإ نطا ٌ غُؾُوٍ يُاليُٕزَغُآلت يُ وويَياخًبى
و  بهاتُوَ ًَْعيوؾا سىغًَٔ  ، تىاِْ خؤّ يُُٓغؿُٖإ بىو يُ يُّنُنٌ ُٓو َاوَ

ّ قػُّ َُٖىو ضاغتِ و خطاوُْتُ ثاَيٌ زووضٕ يُناضاٍُْ  ُ ُٓون ،بًََِٓ باوَضِيؿِ ثٌَ
ًإ ً، بؤ ُّٓ َُبُغتُف ُْٖسيَو يُ ثًاواِْ زَضباض يُبُض بىوِْ ْانؤن(90)َُٖيبُغرتاوٕ

  .(91)بىوٌْ َري وَيؼ زَضبطًِّإ بؤ بٌَ تاواْطىضطني خإ ثاَيجؿتً يُطٍَُ
 ُٓنٍُ ؾاباؾرتي زَضباضّ غُؾُوّ بىو بُثًاوَ ُٓوَف َري وَيؼ يُ غُضَضِاّ 

هطزِْ دًَبُدًَت بَُُبُغيت وَضبططيَسىغًَٔ ؾا  ُت يَُؤَي زواتط تىاٌْ، ٔغًَىس
 ٓايٓعاظاْاياٌْ غىُْ  يُ ؿُوَ تىاٌْ ؾُتىايُنٌ بًَُٖع، يُويَ(92)سًذاظ سُز يُؾُضيعَّ 
يُطٍَُ ت زَطىصتًَ و ًُناضيَهِ دًٗازي ٓايٓعاؾًعُ  يُطٍَُؾُضِنطزٕ  نُت، وَضبططيَ

يُغُض  ًُنٌ طُوضَيًُغُؾُوٍ َُتطغ تِساضيَزَغُآلت، نىْهُ (93)َِيعُتٌ ًٓػالؾُض
 .(94)تطيَهسا بياْبُضاَبُض يُ دًٗازىيػتُ ثًَ بؤيُدًٗاِْ ًٓػالَِ، 

غًاٍ تُظاض وٍ َري وَيؼ يُ سًذاظ بؤ ُٓغؿُٖإ و ٖاتين ؾاْسٍ ضِوطُضِاُْوَزواٍ  
ُٓوَ  تايبُتٌ زَْطؤٍنطز بُ نٌَ( زَْطؤيُنٌ ظؤضٍ ٓاوضّ)ًٓػطآًٌ  بُغُضؤنايُتٌ

و  ُْوَناٌْ ثازؾاٍ نؤٌْ ُٓضَُْػتإ هُ يُ زوايُنًَْاوبطاو  طىايُ نُ ،ٖاتُ ٓاضاوَ
 .(95)تُوَوَضبططيَ ِخانٌ باوى و باثرياْ نُ زَيُوٍَ ،ايطُياْسووَضِ

                                                           

 . 92َطيِ َري امحسّ، َٓبع ثًؿني، م (89)
 .290ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م (90)
ساز َـريظا سػـٔ سػـًِٓ ؾػـآِ،      ؛261عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، م (91)

  .493م ًؿني،َٓبع ث
 .34عباؽ ثطويع، َٓبع ثًؿني، م (92)
ه.ف، 1363، عربت ْاَُ، تطمجُ: عبسايطظام زْبًِ، ناثداُْ ؾؿل، تربيع، تاد ٜٛص ٜٛدا نشٚطٝٓظطه٢  (93)

 .24-23م م
ؾطٖٓطـِ، تٗـطإ،    َؤطظط٘ َطايعطات ٚ حتكٝكطات   عبساذتػني ْىآِ، اغٓازو َهاتبات غًاغِ ايطإ،  (94)

 .10ه.ف، م 1363
 ؛244-243ادط غًىضٍ، َٓبع ثًؿني، م م ض (95)
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 باوَضِ بُ ؾاسىغًَٔت و ىَْسَزا َري وَيؼ تىاٌْ غىوز يُّ زَضؾُتُ وَضبططيَيُو ًَْ
يُ ُٖوَيٌ ُٓوَزايُ طىضدػتإ و ُٓضَُْػتإ غاتُ  (96)ُتطؤغٌ طُوضَ()ث بًًََٗٓت، نُ

ياضَُتٌ و  غىوز يُ ضووغًاُٖوَيُؾًسا تُظاضّ  ، يُو(97)شيَط ضنًَؿٌ خؤّ
يُوَ َريوَيؼ تىاٌْ ضيَطُ، يُّ وَضزَططيَتنُنساضاٌْ  و طؤضطني خإ ناِْنؤَُنًًُ

 ناتسا ضَظاَُْسٍ َُُٖإي ،هاتب نٌَيُاليُٕ ؾا سىغًَُٓوَ خإ  طىَإ يُغُض طىضطني
 . (98)يهطزٌْ ضَؾتاضَناٌْ طىضطني خإناوَزيَط)ؾا(ٍ ًَٓطإ بُزَغت بًًََٗٓت بؤ 
 يُغُض طؤضطني خاٌْ دؤضدٌ يُاليُٕ ؾاسىغًَٔ ناوَزيَطزواٍ ُٓوٍَ َري وَيؼ وَى 

الواظٍ ، ًًَُٓنُّايُوَ قُْسَٖاض، زَغيت نطز بُ نؤنطزُْوٍَ غُضاٌْ زاْطا و طُضِ
ّ ضيَطُ ، زواتط يُؾؤضِفسإ بؤ يُنططتٔ و ًو ٖاْ ضِووْهطزُْوَ ِ غُؾُوٍ بؤوَيُتزَ

ط شيَنُوتُ  قُْسَٖاض، بَُُف (99)ببات ثًالًَْهُوَ زَتىاًَْت طىضطني خإ يُْاو
ؾا سىغًَٔ ٓاَازَ طؤضِاْهاضياُْؾسا يُو ، زٍَ غُيعآِطغُضنَري وَيػِ ٌ زَغُآلت

 ٍضيَطُ بىو يُ يُ ُٖوَيٌ ُٓوَزا بططَ، ش بَُري وَيؼتُ قُْسَٖاض زيَطُْبىو ًَٖع بًَٓ
بؤ ُّٓ َُبُغتُ يُنًَو يُ ٓٔ، نإ بًَْانؤنًًُؼ نؤتايٌ بُيَري وَ يُطٍَُو ضِيَهُوتًَٓ

                                                           

واّ ّ بـًَُٖعّ ز ثـُضِ َِ ُّٓ تُظاضَ ضووغـًا طُيؿـتُ ُٓو  غُضزَ يُ 1725 – 1682ثُتطؤغِ طُوضَ  (96)
ّ و خىيَٓـسٕ، ٖـُضوَٖا   ضطًَطًِساِْ بُ ضيَهدػـتِٓ غـىثا و نـا   ططيٓطسا وَى ُٓوَّ نُْسئ نانػاظّ ُٓصتاَ

قُآل و قاميهاضّ زَوَيُتِ عىمساِْ زاطري نـطزووَ،   إو باؾىوض ؾطَوإ بىو، نُْس غٓىوضّ وآلتُنُّ يُ ضِؤشٓاوا
            ُ ٍَ ُٓواْـُف ظؤض غُضغـاّ بـىو بـُ زاب و ْـُضيتِ ضِؤشٓـاوا، زواتـط َُٖيػـا بـ  يُواُْ قـُآلّ ٓـاظوف، يُطـُ

ُ نُ ثاؾإ بىو بُ ثايتـُختِ ضووغـًا   ،غإ ثُتطؤغبؤضط(زضوغتهطزِْ ؾاضّ ) ٓطرتئ ُٖوَيـُناِْ  يطـط  وَ يـ
 بططشغ  بطِواُْ: عًِ ؾـعب، ظياتط ِ ي. بؤ ظاًْاضاغتطُضَُنإ و زَضياّ ْاوَضِ طُيؿتِٓ بُ ٓاوَ بىو يُ بطيَتِ

تاسٜخ اٚسٚبا ستُس ستُس قاا، ؛68-65، 34ّ، م م1992االنرب) قًكط ضوغًا(، زاض ايؿهط ايعطبِ، بريوت، 
 . 411، م1982( بػساز، 1789-1500) عضش ايٓٗغ١ اىل ايجٛس٠ ايؿشْظ١َٝٔ 

 . 35عباؽ ثطويع، َٓبع ثًؿني، م (97)
ٕ.و.بًهىيىغـهايا و زيطـطإ، َٓبـع     ؛263عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، م (98)

 .580ثًؿني، م
ِ زَضبـاضَّ ثًالْـِ نىؾـتِٓ    ياتط ظاًْـاض بؤ ظي ؛117ُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓني، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  (99)

سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، تاضيذ ايطإ اظ َاز تا ثًٗىّ،  ؛85طىضطني خإ بطِواُْ: عباؽ قسياِْ، َٓبع ثًؿني، م 
  .113، ظثًؿنيطٗشا٢ْ، َٓبع ستُس ؾؿًع  ؛664ه.ف، م 1347ناخ اوٍ، اْتؿاضات قؿًعًًؿا، تٗطإ، 
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زَضباضياٌْ غُؾُوٍ بُْاوٍ ستَُُز داٌَ خإ وَى ْىيَُٓضٍ ؾا سىغًَٔ نىو بؤ 
 بىو يُ بطيَتُِ، ن(100)ّ ؾا سىغًَٔثًَؿًٓاظقُْسَٖاض بَُُبُغيت طُياْسٌْ 

 .(101)ِ غُؾُوٍزَوَيُتبؤ ؼ يَري وَبىوِْ طىيَطِايَُي
نٌ ضبُضثُ ُٓوٍَ َري وَيؼ طُيؿتُ ُٓو بطِوايٍُ نُ ًَٖعَناٌْ زَتىاٌَْ بُزواٍ زوا 
 نىْهُ ؾاضَظاٍ، ضَِتهطزَوَ ًٍُيؿدُضغُؾُوٍ بساتُوَ، بؤيُ ُّٓ زَغت ثًَ ًَٖعٍ

، بؤيُ زواٍ ضاظٍ ُْبىوٌْ َري (102)بىوِ غُؾُوٍ زَوَيُتخطاثٌ باضوزؤخٌ  والواظٍ 
خػطؤ  زاوا يُْاناضبىو سىغًَٔ  ؾاِ غُؾُوّ زَوَيُتوَيؼ بُ زَغت ثًَؿدُضيًُناٌْ 

ِ َري وَيؼ زَضثُضِاْسْطُضِاْسُْوٍَ قُْسَٖاض و بؤ  بهاتخإ ؾُضَاْطَِواّ دؤضدًا 
 يُ ّغُضباظُٖظاض  هٌ ظَبُالسٌ غٌَبُيُؾهطيَ خػطؤ خإ، بؤ ُّٓ َُبُغتُف (103)

 يُزاِْ، ُٖضوَٖا تىاِْ طَُاضؤزَغتًهطز بُقُْسَٖاض و  طُيؿتُ ظ1711ٌ غاَي
ُٓؾػاُْنإ بهات ٓاَازٍَ ًَٖعّ  وا يُو  بًَتُوَب ًَْعيوَري وَيؼ  بُغُضغُضنُوتين 

ُٓصتاًَسا، خػطؤ خإ  نُ ،ٌيصووَُٖيُيُنٌ ًََ بُآلّ، (104)خؤبُزَغتُوَزإ بٔ
، ُٓو طؤضِّ زؤضِاْسًَْهِ ناوَضِوآُْنطاوبؤ ِ ًَهِ سُمتغُضنُوتٓ ؿُنٍُ يُٖاونًَ

ازَغتِ خَُيهُنُ ُٓطُض خؤيإ ضِو بُُْزاٌْ ًٖض ظََاُْتًَ بىو يُ بطيَتَُِٖيُيُف 
 يُطٍَُ ٌيثًَىَْسَري وَيؼ تىاٌْ يُو َاوَيُؾسا ُٖضوَٖا ًَٖعٍ غُؾُوٍ بهُٕ، 

 .(106)نؤَُنًإ يٌَ وَضبططيَت ياضَُتٌ وبهات و  (105))بًىدُنإ(

                                                           

 . 36عباؽ ثطويع، َٓبع ثًؿني، م  (100)
 .86عباؽ قسياِْ، َٓبع ثًؿني، م (101)
 .55سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (102)
 .733عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م (103)
ستُـس  ؛495ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ، َٓبع ثًؿـني، م  ؛243ضادط غًىضّ، َٓبع ثًؿني، م (104)

 .20-19َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م م نامِ
ُ ِ َىغًـَُاْ ًؿـتىاِْ ٓـُو ُٖضيَُـُ    ّ زاْظؤضيُٓ (105) ٕ  غـىْ  347,188عيهـُّ  ًَ، ضووبُضَنـُّ ْ ٓـايٓعا

ثانػتإ و زَنُويَتُ بُؾِ باؾـىوض و باؾـىوضّ    نًًىَُتط نىاضطؤؾُيُ، ُٖضيَُِ بًىدػتإ زضيَص زَبًَتُوَ يُ
ؤشٖـُآلتِ غـٓس،   ، يُضِوًَُيباؾىوضّ زَضياّ ًٖٓس يُنُ يًَُٓطإ و ُٓؾػاْػتإ، بُؾًَىَيُى يُ ضِؤشُٖآلت ُٖض

اْاِْ ٓـُو ُٖضيَُـُ نـُْس    و، ُٖضوَٖا َُنطإ و الضغتإ زَنُوُْ ضِؤشٓاواّ، زاًْؿتىنىضُّٓؾػاْػتاًْـ يُبا
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ىَ بُتىْستطئ ؾًَبىوًْإ يُ ُْبىوٌْ ًٖض ظََاُْتًَو ُؾػاُْنإ زواٍ زَيًٓآ 
طؾبُض ًَٖ هاض بىوٕ بُبُضططيً يُقُْسَٖاض، بُؾًَىَيُى  ٕ يُهطزبُضططيًزَغتًاْهطز بُ

غُضنطزٍَ غىثاّ غُؾُويـ  خػطؤ خاٌْ ٓٔ وتىاًْإ ؾهػت بُ غىثاٍ غُؾُوٍ بًَٗ
ٍ ضؤغتُّ غُضنطزايُتًٌهٌ زيهُ بُطؾًَاتط ًَٖزو غاٍَ زوو، (107)يُّ دُْطُزا بهىشٕ

 يُ (108)ناضَْىوغٌ ُّٓ ًَٖعَف ؾهإ و يُْاونىوٕ بىو بُآلّخإ بؤ غُض قُْسَٖاض نطا، 
ِ زَوَيُتو ُٖشَىوٌْ  زَغُآلت زووض يُهٌ غُضبُخؤ َري وَيؼ بىو بَُرييَ نؤتايًسا
 .(109)ظ1715ٌ غاَي يُ َطزِْتانى غُؾُوّ 

َواٍ بطاٍ تىاٌْ ؾُضَاْطِ عُبسوآلٍظ، 1715ٌ غاَيؼ يُزواٍ َطزٌْ َري وَي يُ 
َ طُوضٍَ َري َُمحىز نىضِ ّخػتُوَزواٍ زووض، ضر بهاتقىَ غُيعآِ بؤ خؤٍ ٖؤظٍ
 آلعُبسو ، َري(110)بىو ٔغاَي 12ٌْ ُتَُ نات ُٓو ، نُين ضاغتُقًًُٓؿًٓدًَ ٌوَيػ

 يُطًٍَُْإ ُْضَى ًَهِنطزٌْ غًاغُتثًَطَِويُنَُني ُْٖطاويسا َُٖيػا بُ يُ
ٓاؾيت و َاُْوٍَ  ضاظٍ بىو بُُٓصتاَساِْ ظ1716ٌ غاَي يُ بُتايبُت ساناْغُؾُويًُ

ُْوَيُ بىوَ وبىًَْعيهنُ زواتط ُٓو  ،بُ نُْس َُضدًَو ٌ غُؾُوٍزَغُآلتؿٌ ط ضنًَيُشيَ
 . (111)سا بهىشضيَتغاَيٖؤناضيَو يُاليُٕ َري َُمحىزّ بطاظاّ يَُُٖإ 

                                                                                                                                        

بطُضِيَىَ بؤ: ظياتط ِ يُْتُوَيُنِ دًاواظ يُخؤ زَططيَت يُواُْ ؾاضؽ، ًٖٓس و تُتاض، ُٓؾػإ و نىضز. بؤ ظاًْاض
  ؛ 8، م1331، نابٌ، ايظًطٓ٘سطوؾِ زاض  َطبع٘س اوٍ، ستُس ناتب ٖعاضَ، غطاز ايتىاضيذ، دً ؾٝض

The New Encyclopaedia Britannica,1973-1974,Volume 2,PP. 677-678. 

 . 291ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م  (106)
 ؛ 56سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م  (107)

 P. SYKES, Op. Cit, p.310.  

 .132، ظ ثًؿنيادٚاسد بشإٚ، َٓبع  (108)
ٕ  . ُّٓ بَُٓاَيُيُ ي57ُامحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م (109) بـُ ظصتـريَ    ًََصووّ ُٓؾػاْػتإ ْاغـطاو

 –ه.م 1121زَنات و بُ ؾا سىغًَٔ نؤتايٌ زيَـت )   بُزَغُآلتِ َري وَيؼ زَغت ثٌَ ثازؾاِٖ ٖىتهِ نُ
 .203ه.م( . بكري امحس زويت ابازّ، َٓبع ثًؿني، م1151

 .56اف، املكسض ايػابل، مسػٔ نطيِ د (110)
. غُباضَت بُ َُضدُناِْ َري عُبـسوَيآل يُطـٍُ    580ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ، َٓبع ثًؿني، م (111)

 زَوَيُتِ غُؾُوّ بطُضِيَىَ بؤ:
 Krusinski., Op.Cit, Volume. I , P204؛P. SYKES, Op. Cit, p.310.  
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و الواظٍ يُاليُى قُْسَٖاض  يُ ًإزَغُآلت بىوٌْطريدًَ غُضنُوتين ٖؤظٍ غُيعآِ
بؤ ُٓوَّ  بىوُْ ٖؤناضيُاليُنِ زيهُوَ  ضِووّ غًاغِ و غُضباظّ يُغُؾُوٍ  ِزَوَيُت
ووبسات، يُواُْ ٖؤظٍ ُٓبسايٌ يُنُْس ْاونُيهٌ زيهُف ضِ ضاثُضِئو  ؾؤضِف

 ًَّٖع باضوزؤخُزا ، يُو(112)بهُُٕٖضات زاطري  ًإخإ تىاْ آلُٓغُزوٍ غُضنطزايُتًٌبُ
ْاغطاو بُزيَىاُْ زواّ غُضنُوتِٓ بُغُض ٍ غُيف قًٌ خإ غُضنطزايُتًٌغُؾُوٍ بُ

هطزٕ زش خؤّ ٓاَازَنطز بؤ دُْط(، 113)ؾريغاظّ خاِْ ٓؤظبُنِ يُ خؤضاغإ
، (114)ُوَتبىَغتًٌَ طاٌْ ُٓبسايطًَؾؤضِؾازَيُى ضِووبُضِووّ ضِ تىاٌْ تا بُُٓؾػاُْنإ و

نإ، بُضشَوَْسيًُ ّبَُٓا غُضناضنطزٕ يُ و َُْاٌْ َتُاُْ و عٍ غىثاًَٗبًَ بُآلّ
غُيف قًٌ خإ يُاليُٕ تًًَسا  نُوتُوَ، نُ يٌَغُؾُوٍ  ٓاناَُنٍُ زؤضِاْسِْ غىثاٍ

 .(115)نىشضا ُوَُنآًُْبسايً
ىإ ٖؤظٍ ٌ ًًََُْالًَْناِْ ُٓؾػاِْ بُتايبُت غُضَنًًُٖؤظَ  بُطصيُنسانىوِْ

 غُضنطزايُتًٌبُُٓبسايٌ  ٖؤظٍ يُطٍََُري َُمحىز  ٍيُتًٌغُضنطزابُ غُيعآِ
زايُوَ بؤ ُٓوَّ ُٖشَىوِْ  ِ غُؾُوٍزَوَيُتهٌ زيهُ ناْػٌ بُداضيَخإ  آلُٓغُزو

ِ غُؾُوٍ، زَوَيُتقُْسَٖاض و ُٖضات بطُضِيًََٓتُوَ و بًداتُوَ شيَط ؾهؤّ  خؤّ بُغُض
دًاتٌ  خػت، يُ ٌو ثؿتطىيَ بُُْٖس وَضُْطريا يُاليُٕ ؾاسىغًَٔ ُٖيُُّٓ  بُآلّ

 ُْ زَضَوٍَ زا يُوٍ نىبطِياضؿُنإ ين تايبُت بُناضَغُضنطزٌْ نًَؾىيَيَىضِ زاْاٌْ
 ظ1718ٌ غاَي َريَُمحىز تىاٌْ يُؾسا ُٖيىَُضدُيُو ، بؤ بُغُضبطزٌْ نات ُٓغؿُٖإ

 .(116)بػُثًًََٓتتُواوٍ ُٓؾػاْػتإ بُغُض ٌ زَغُآلتُنإ و ًُٓبسايً ت بُغُضبًَ ظاٍَ
                                                                                                                                        

بٗٓـاّ ستُـس ثٓـاَ، َٓبـع     ؛58مسٓاِْ، َٓبـع ثًؿـني، م   امحس ثٓاِٖ زَضباضَّ ٖؤناضَناِْ نىشضاِْ بطِواُْ:
 . 184ثًؿني، م 

 .133ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م  (112)
زَضباضَّ دُْطِ غُؾِ قًِ خإ يُطٍُ ؾري غاظّ بطِواُْ: َريظا عبسايٓبِ ؾـًذ االغـالّ بٗبٗـاِْ،     (113)

 : غًس غعًس َريتٛعٝشاتتكشًح و  زض ظَإ محًُ َُمحىز اؾػاِْ(، َكسَُ و بسايع االخباض ) وقآع بٗبٗإ
 .109-108ه.ف، م م1389َهتىب، تٗطإ،  َرياخستُس قازم، َطنع ثصوٖؿِ 

ؿني، م (114) ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ًث ؿني، م ؛267-266عبساذتػني ْىاٌي  .37عباؽ ثطويع، َٓبع ًث
 .133ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م  (115)
 .734، م عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني (116)
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بُزَغت ثًَهطزٌْ ًَُالٌَْ يُ ًَْىإ ٖؤظٍ ُٓبسايٌ و ٖؤظٍ غُيعآِ  غُباضَت 
خاٌْ ُٓبسايٌ يُ زواٍ غُضنُوتُٓناٌْ بُغُض ًَٖعّ  آلزَطُضِيَتُوَ بؤ يُخؤبايًبىوٌْ ُٓغُزو

غُؾُوّ، ُٖضوَٖا ثالٕ زاضِؾتِٓ بؤ زَغتططتٔ بُغُض قُآلٍ )ؾطاَ( نُ بُزَغت ًَٖعَناٌْ 
اف ًَٖطؾهطزُْ غُض قُآلنُ زَغتِ بُغُضزاططت، ُّٓ ناضَّ ُٓبسايًًُنإ غُيعآِ بىو، ث

َري َُمحىزٍ غُيعآِ ظؤض ْاضَِسُت نطز، بؤيُ بطِياضٍ طُضِاْسُْوٍَ قُآلنٍُ زا يُطٍَُ 
، بؤ ُّٓ َُبُغتُ ًَٖعَناٌْ غُيعآِ (117)تؤَيُنطزُْوَ يُ ُٓصتاَسَضاٌْ ُٓو ناضَ 

خاٌْ آلَويإ نطز بؤ ططتُٓوٍَ قُآلنُ، بُآلّ ُٓغُزوَري َُمحىز ثًَؿطِ غُضنطزايُتًٌبُ
ُٓبسايٌ يُ ْاونٍُ زالضاّ ضِووبُضِووّ ًَٖعَناٌْ غُيعآِ زَبًَتُوَ، زواٍ ؾُضِيَهٌ غُخت 

 . (118)خاٌْ ُٓبسايًًـ نىشضاآلُٓبسايًًُنإ ؾهػتًإ خىاضز و ُٓغُزو
 

 9266 - 9269داطريكردنى ئَيران لةاليةن ئةفغانةكان  -ب 
 محىزٍ ُٓؾػاٌَُْري َ ، غُضنُوتُٓناٌِْ غُؾُوٍزَغُآلتو غًػيت  ظٍالوا 

 هطزٕطؾبري يُ ًَٖخؤؾهُضبىوٕ بؤ َري َُمحىزّ ُٓؾػاِْ  ضيَطُُٖضزوونًإ بُيُنُوَ 
 .(119)تُخت و تادٌ ًَٓطإ ٓاٌْبؤ بُزَغتًَٗبهُويَتُ ُٖوٍَ  ًَٓطإ وغُض  بهاتُوَ بؤ

 تُواوٍ ٌ بُغُضزَغُآلتبىوٌْ ريطدًَزوا بُزواٍ غُضنُوتُٓناٌْ َري َُمحىز و 
ؤيؿت، يسا زَضِالواظِ قؤْاخبُبىاضَناْسا  َُٖىوِ غُؾُوٍ يُ زَوَيُت، ُٓؾػاْػتإ

بُتايبُتٌ  َُٖإ ناضَْىوغٌ تىوف ٖاتبىو ُتٌ َُغؤيٌ ًٖٓسيـًًُٓجطاتؤضي ُٖضوَٖا
 تاز و تُخيت ثازؾايُتٌ خىاظياضاٌْظ  1717ٌ غاَي زواٍ َطزٌْ ُٓوضَْط ظيب يُ

طُض ُمحىز َُٓبؤ َري  خؤؾهُض بىو ضيَطَُُُٓف ، ؾؤضٌِ ؾُضِوًَُالًَْ نُوتبىوُْ
 طؾٌت يُوٍَ نُ يُاليُٕ ًَٖعَناٌْ َُغؤيٌ ًَٖزَيًٓا زَبًَ ًَٓطإ بساتٍ ثُالَاض

 .(120)تُ غُضْانطيَ

                                                           

 .267عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، م  (117)

 . 267ُٖإ َٓبع، م  (118)
 .291ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م  (119)
 .246-245ضادط غًىضٍ، َٓبع ثًؿني، م م  (120)
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 ظ ي1720ُِ غاَينؤتايًُناِْ  وَ يُغُضباظيًُُٖظاض  ياظزَ ًَٖعيَهِمحىز بَُُري َ
 بُبٌَ نطَإ نطزَ غُض طؾًٌَٖبُضَو ْاوَوٍَ ًَٓطإ و ططتُبُض  ٍضيَطُٕ ّ غًػتاضيَطُ

زواتط  بُآلّ، و يُنطَإ َايُوَنُْس َاْطًَ، (121) بهاتريزاط تىاٌْ ُّٓ ؾاضَ بُضططيٌ
ٍ طُضِاُْوٍَ بطِياض ، بؤيُقُْسَٖاض يُ ؾؤضِفغُضَُٖيساٌْ  بىوُْوٍَ زَْطؤٍآلوبُٖؤٍ ب
طُّ قؿِ و نُْس زووضنإ تىاًْإ ًًُُْؾسا عىَاغاَي ، ُٖض يُو(122)ُٓؾػاْػتإزا بؤ 
، ُٖضوَٖا (124)نإ زَضبًَٗٓٔغُؾُويًُنُْطِ  يُ (123)نُْساو طُيُنِ زيهُ يُزووض

                                                           

)121 ( P. SYKES, Op. Cit, p.312. 

  . 270م عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًٌ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني،  (122)
ُنإ بُ زَضيايِ ْعّ ياخىز ًهُْسضاوَ ُٓنازيًًَُ َُٖي ْاوّ نُْساو يُ نُضخُ نؤُْناْسا بُتايبُت يُ (123)

سؤِْ ُّٓ نُْساوَ بُنُْـساوّ ؾـاضؽ   غُضزََِ ُٓغهُْسَضّ َُن يُنَُني داضيـ يُ زَضياّ تاٍَ ٖاتىوَ، بؤ
ُنإ و دًٗـاِْ ًٓػـالَِ، نـىْهُ    ًـ وثًوُٕ ُٓوضبطزووَ، ُٖضوَٖا نُْساوّ ؾاضغِ ظياتط باو بىوَ يُالي ْاوّ

ُ ،زضاوّ دىططاؾًاّ بُتًًُؤؽ ِ ثؿتًإ بُغتىوَ بُوَضطًَطًِبُؾًَىَيُنِ طؿت ٓـُويـ بُنُْـساوّ ؾـاضؽ     نـ
غِ ضؤَـاِْ  وْاوّ بطزووَ، زواتط ُّٓ ْاوَ بُضزَواّ بىوَ، يُاليُنِ زيهُوَ يُغُزَّ يُنَُِ ظايِٓ ًََصووْى

ُ   ّ ْاوّ ن113ُْ- 62ثًًِٓ  غـُضزََِ زَوَيـُتِ عىمسـاِْ     ساوَنُّ بُنُْساوّ عُضَبِ ًَٖٓـاوَ، بـُآلّ يـ
ُتًـ ْاويإ ًَٖٓاوَ، واْاِْ ُٓسػا بُنُْساوّ قىْاوَنُيإ طؤضِّ بؤ نُْساوّ بُغطَ، يُاليُنِ زيهُوَ زاًْؿت

ؾـتًَهِ  ووو يُناليٌ ُْنطاوَتـُوَ، نـىْهُ غط   غُباضَت بُْاوّ نُْساو َؿتىَطِّ ظؤضّ يُغُضَ تانى ًَٓػتُ
ضَبِ نُْساو بُ نُْساوّ ابُآلّ وآلتاِْ ع ،ُنإ بُنُْساوّ ؾاضؽ زازَْطيَتًِ وَضططتىوَ، يُاليُٕ ًَٓطاًًْغًاغ

ضَبِ زازًََْت، غُباضَت بُدىططاؾًاّ ْاونُنُ، نُْساو زَنُويَتُ باؾـىوضّ ضِؤشٓـاواّ نًؿـىَضّ ٓاغـًا،     اع
ثًُ ضِؤشٖـُآلت، ؾـاضّ بُغـطَ     50-48ِ زضيَصّ َٖا ًًََٖثًُ بانىض، ُٖضو 30-24ِ ثاِْ زَنُويَتُ غُض ًًََٖ

ُ    نىضّو وآلتِ نىيَت يـُبا  نىضّزَنُويَتُ با و ْاونـُّ ُٓسػـاّ    بـُسطئَ و قُتـُض   ضِؤشٓـاواّ، ُٖضيُنـُ يـ
و  و باؾىوضّ ضِؤشٓاوا زَوَيُتِ ًُٓاضات و تُْطُبُضّ ٖىضَع ضِؤشٓاوا، ُٖضوَٖا باؾىوض ضَبػتاِْ غعىزيُ يُاع

قذس٣ قًعذ٢، اخلًطٝر ايعشبط٢، ايطبعط١    ضِؤشُٖآلتِ:  نىضَّإ، ًَٓطاًْـ زَنُويَتُ ضِؤشُٖآلت وبانُْساوّ عى
صرب٣ ؾاسغ اهلٝت٢، اخلًٝر ايعشب٢  ؛ 8-7ّ، ظ ظ1995ايجايج١، ػشن١ املطبٛعات يًتٛصٜع ٚايٓؼش، بريٚت، 

يكادس ايٓذطاس ٚ  َضططؿ٢ عبطذا   ؛8-7ّ، ظ ظ1978دساط١ يف اجلػشاؾ١ٝ ايظٝاط١ٝ، داس ايشػطٝذ، بػطذاد،   
  .8-7ااشٕٚ، املضذس ايظابل، ظ

عبذاالَريذلُذ اَني، اعٛا٤ دذٜذ٠ ع٢ً تاسٜخ اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح، اجمل١ً ايتاسخي١ٝ، تضذسٖا اجلُع١ٝ  (124)
 .88ّ ، ظ1970(، ايظ١ٓ االٚىل، َطبع١ اطعذ، بػذاد، اب 1ايعشاق١ٝ يًتاسٜخ ٚاالثاس، ايعذد)
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ضِاطُياْسِْ غُضبُخؤيِ  ِ غُؾُوّ وزَغُآلتزش بُ ناِْ يىضغتإ و نىضزغتإضاثُضِيُٓ
 .(126)ؾُضَاْطَِواّ َُؾُٗز  (125)يُاليُٕ َُيًو َُمحىز غًػتاِْ

 تحُؾِْ ثًالٕ و ضِنابُضّ يُْاو زَضباضّ غُؾُوّ بُتايبُت يًَُْىإ وبى غُضَضِاّ
ًَو بَُيطُّ نؤََُي ،(128)َُالباؾٌو  (127)ّ ُٓععَّوَظيط زاغػتاٌْ خاٌْ عُيٌ

 نُ ،ْاُْف ضَِتسَنُُْوَوُٓو بؤنى ِ غُؾُوّ زَضزَخُٕ وزَوَيُتالواظّ  ٓاؾهطإ نُ
نطَإ  غىثاّ غُؾُوّ يُ اضزِْ بُضاَبُض بُدىُٓصتاَِ ؾهػت طىايُ َري َُمحىز يُ

 . (129)ثاؾُنؿُّ نطزبًَت
تح عًِ خإ زاغػتاِْ يُ ُٖوَيِ ظؤض زابىو بؤ طُضِاْسُْوَّ ُؾ ظ1720ِ غاَييُ 

 بىوِْ َُال باؾِ وَى بُآلِّ غُؾُوّ، زَوَيُتُٖضات و قُْسَٖاض بؤ شيَط ضنًَؿِ 
ُّٓ بريؤنُيُ غُضٍ  ِ وَظيطُيٌ خاْزَضباضٍ غُؾُوٍ زش بُ ؾُتح ع تىْس يُ يَهِضنابُض
 زاغػتاِْ نُ ؾُتح عُيٌ خإ بًًََٗٓتؾاسىغًَٔ  ، نىْهُ تىاٌْ باوَضِ بُ(130)ُْططت

غُضووّ  ٍ زَضباض يُيُضاغتًسا ُّٓ ثًالُْ بُآلّطؤَُوَ، بًُْاظَ غُضٍ غاتُ 

                                                           

ـسَوَ بـؤ    ( ُي غُضزََِ ؾُضَاْطَِوا125) ُِت ؾا سىغًَٔ وَى ؾُضَاْطَِوّا غًػتإ زَغتًٓؿاْهطابىو، خؤؾـِ زَطُضِْا ي
َُيػـا       خؤٌي خـؤّ ضِاطُياْـس، ثاؾـإ ٖ َطإ، غـُضُب نإ بؤ غُض ًٓ طٍَُ ًَٖطؾِ ُٓؾػاُْ ُنإ، ُي َُاَيُّ غُؾاضًي ظصتريَّ ٓب

ُْاوّ خؤّ. َٗسّ باَساز، ؾطح  ِ ب وَّ وتاضّ ُٖٓي َساِْ ثاضَ و خىيَٓسُْ ًُي  14و  13و  12ساٍ ضداٍ ايـطإ زضقـطٕ )   ب
تؿاضات ظواض، تٗطإ،     .155-154ه.ف، م م1357ٖذطّ(، دًس نٗاضّ، ناخ زوّ، ْا

ّ ؾطم، تٗطإ،  (126) ، ناثداُْ    .16-15ه.ف، م م1331يهٗاضت، ْازض ؾا، تطمجُ اقتباؽ: َؿؿل ُٖساِْ
زواّ ؾـا زووََـني ثؤغـتِ     اِْ، يُوَظيطّ ُٓععَّ بُضاَبُض ثؤغتِ غُزض ُٓععَُ يُ زَوَيُتِ عىمس (127)

 طُوضَّ زَوَيُتُ. 
(128)   . ُِت عىمساِْ ًػالّ ُي زَوَي طٍَُ ثؤغتِ ؾُخيىٔي ُِت غُؾُّ و ٖاوتايُ ُي ُْاو زَوَي ًًُ ي َتطئ ثؤغتِ ٓآي  طُوض

ٕ ضاظـُّ دًـاواظّ بـؤ    غـا ًََصووْىو باضَّ طُضِاُْوَّ َري َُمحىز بؤ قُْسَٖاض يُاليُٕ ُْٖسيَو يُيُ (129)
دىاضزِْ َـري  ؾهػـت  بططَ ،قُْسَٖاض ف ُْبىوَ يُوايُ ٖؤناضّ طُضِاُْوَنُّ غُضَُٖيساِْ ؾؤضِ إً، ثًَنطاوَ

ثـرت  ِ يظاًْـاض  نُ ثاؾُنؿُ بهات بُضَو قُْسَٖاض. بؤ ،بُضاَبُض غىثاّ غُؾُوّ و ْاناض نطا َُمحىز بىو يُ
م  ه.ف،1343ىّ، تٗـطإ،  عًِ انرب بًٓا، تـاضيذ غًاغـِ زبًىَاغـِ ايـطإ، دًـس اوٍ، نـاخ غـ        بطِواُْ:

  . 63ّ، م1950، تاضيذ اؾػاْػتإ، قاٖطَ، َظٗشعًِ ؛16
 . 133ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م  (130)
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زاغػتاِْ بُغُضَتاّ  ؾُتح عُيٌ خإُال باؾِ زش بُ بريؤنُّ َؾًاُْوَ َُٖىو
  .(131)زازَْطيَتِ غُؾُوٍ زَوَيُتٌ نؤتاي
تح عُيٌ خإ ُُ يُ ًَْىإ ستَُُز سىغًَٔ َُالباؾٌ و ؾًٖؤناضّ ُٓو زووبُضَنً 

ٍ دًَطُببىوَ  نُ ،عُىل خإ زاغػتاِْ ؾُتحثايُّ بؤ ثًُو زاغػتاِْ زَطُضِيَتُوَ
يُ غىُْ ٓايٓعآُّ وَظيطَ ُٖضوَٖا  ،بىوَ ٓايٓعا غىُُْٓوَّ  غُضَضِاّ باوَضٍِ ؾاسىغًَٔ

ؾاضؽ بىو غىثانٍُ  نُ ؾُضَاْطَِواّ ،بهات ٍتىاٌْ زاوا يُ يىتـ عُيٌ خاٌْ بطاظا
 ُٖضات وبهات بَُُبُغتِ طُضِاْسُْوَّ  دىوَيُ بُضَو خؤضاغإ و بهات ٓاَازَ

ٍ دًَطُيُاليُٕ طُوضَ بُضثطغاٌْ زَضباض بىوَ  ٍ ُٓععَّوَظيط ُّّٓ ناضَ، (132)قُْسَٖاض
، بؤيُ (133)يُ خاُْزاُْناٌْ يعطٌ بىوَ ويُنًَ بىوٌْ و غىُْ غُضَضِاٍ، ٓريَيٌ

عُىل خإ زَغتِ  ؾُتحؾاسىغًَٔ بهُٕ نُ  ساضاٌْ زَضباض، تىاًْإ باوَضِ بُزَغُآلت
هطزٕ بُضاَبُض بُ بُْاثانًتؤَُتباضيإ نطز  ويعطٌ طًَطاِْ ؾؤضِؾ ساِْياضَُتً ُٖيُ يُ
  .(134) زَوَيُت

إ طِطًَؾؤضِؾ بىوٌْ بُغُضظاَي ثافُٓؾػاٌْ  محىزٍَُري َ ظ1721ٌ غاَيٖاويين  يُ 
ضِوويهطزَ ْاو خانِ زَؾيت يىوتُوَ  قُْسَٖاض زووباضَ يُبؤ وٍَ غُقاَطريٍ سُْو طُضِاْ

 (ّزٍ غعسيىوَُُضؤغتُّ ست) ناِْبُضَْطاضبىوُْوَ بُآلّ، (135) ًَٓطإ بُٓاضاغتُّ نطَإ
 ت وضؤغتُّ ستَُُز زََطيَناتٍُ  ُٓو تا زواخػت ُنٍُؾُضَاْطَِواّ نطَإ زاطرينطزْ

 .(136)زَنات َري َُمحىزّ ُٓؾػاِْضازَغيت  ّ نطَإٓؿًُٓنٍُ ؾاضدًَ

                                                           

 . 736عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م  (131)
 . 133ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م  (132)
 .581ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ، َٓبع ثًؿني، م (133)
ًُناِْ يّ ًَُالًَِْ و ضنابُضيُباضَِ ظياتط يبؤ ظاًْاض ؛103غًػًُ...، م اْكشاضضت، الضْؼ النٗا (134)

سـاز َـريظا سػـٔ سػـًِٓ      تح عُىل خإ بطِواُْ:ُغِ ؾويُ غُضووّ َُٖىوؾًإ َُالباؾِ و ناضَْى زَضباض
طـاَ،  ، ثدـ اوٍ، اْتؿاضات 4ْضاوْسٍ، تاضيذ ادتُاعٌ ايطإ، دًس َشتغ٢ ؛ 496ؾػآِ، َٓبع ثًؿني، م

 .380-379ه.ف، م م1382تٗطإ، 
  .497م ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ، َٓبع ثًؿني، (135)
  .270عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًٌ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، م  (136)
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 بُآلّ، هُوتيَظز بُضُِبُضَو ييُاليُٕ َري َُمحىزّ ُٓؾػاِْ زواٍ ططتين نطَإ 
 ت و بُْاناضٍ ضِووّ يُ ُٓغؿُٖإبُٖؤٍ بىوٌْ الؾاو ُْيتىاٌْ زَغيت بُغُض زابططيَ

 ٓاَازَٕ غَِهطز ِ غُؾُوٍ زاوايإ يًَزَوَيُت نُوت بُؾاْسٍ زا ناوٍضيَطُ يُ، نطز
 بُآلّ(137)، قُْسَٖاض ّ بؤطُضِاُْوَو  ؾُضِبُضاَبُض ضِاططتِٓ  يُ ،سَٕب ُٖظاض يريٍَ ثٌَ

ناٌْ بُضَو ثًَؿطَِويًُو ظياتط غىوضبىو يُغُض  َنٍُ ضَِتهطزَوَثًَؿًٓاظ َُمحىز ريَ
الواظٍ و َُْاٌْ يُ بؤ طَُ بَُيثًَؿًٓاظُٓو  نُ ،ٍنىْهُ طُيؿتُ ُٓو بطِوايُ، ُٓغؿُٖإ

 .(138)غُؾُوٍ ِزَوَيُتتىاْاٍ 
ٍ ططتُبُض بُضَو ُٓغؿُٖإ ضيَطَُنٍُ ضَِتهطزَوَ ثًَؿًٓاظثاف ُٓوٍَ َري َُمحىز 

 ُوَُٓغؿُٖاْضِؤشُٖآلتِ  يُ ًٌَ(12بُزووضّ نىاض ؾُضغُر )باز اطًٓ ًَْعيو يُ
 ُ ظؤضاٍُْ نُ يُبُضططيًؾػاٌْ بُٖؤٍ ُٓو ، ُٖضنُْسَ غىثاٍ ُٓ(139)وَغتاْس غىثانٍُ

 نُ ،دؤؾهُض ُْبىوباضوزؤخُنٍُ ظؤض زَي ،بُضاَبُضيإ نطابىو زيع و ؾاضَناٌْ نطَإ
يُبُضشَوَْسٍ  ًَٓطإ يٌْاوَخؤباضوزؤخٌ  بُآلّ، (140)تيُو دُْطُ غُضنُويَ بتىاٌَْ

بىوَُيُضظَ ُى بُؾًََىَيًـ ياضَُتٌ ُٓؾػاُْناًْسا، غطووؾتُٓؾػاُْنإ بىو تُْاُْت 
ايٍُ نُ نُ خَُيهُنُ ٖاتُٓ غُض ُٓو ضِ ياٌْ ثًَطُياْسٕظ و نُْس ْاونُيُنٌ ططتُوَ

 . (141)غُضيإيُخىزايُ  يُنٌَطؾُناٌْ ُٓؾػاٌْ و بىَُيُضظَ تؤَيُغُْسُْوًَٖ
ناضيَهِ  بؤتُُٓؾػاُْنإ  يُطٍَُ نطزٕؾاسىغًَٔ طُيؿتُ ُٓو بطِوايٍُ نُ ؾُضِ

طؾبُضاٌْ و ضِووبُضِووّ ًَٖزَضباض نطز بُض دؤضيَ ياَِْواضَاْطِؾُ يُ بؤيُ زاواٍ، سُمتٌ
هًإ بىوُْ زوو زَغتُ، ُْٖسيَ غُؾُوّ ضاِْغُضزابؤ ُّٓ َُبُغتُ تُوَ، ُٓؾػاٌْ بًَ

يُاليُنٌ زيهُوَ بهُٕ،  يٌَ بُضططيٌ و ُوَٓٓوابىو يُْاو ؾاضٍ ُٓغؿُٖإ مبًَ إثًَ
وابىو  إثًَز عُىل سُظئ( َُُإ )ؾًَذ ستخؤظغتوايٌ بُ ضِابُضايُتِ  زيهُزَغُتُيُنٌ 

                                                           

)137 ( P. SYKES, Op. Cit, p.314. 

 . 39عباؽ ثطويع، َٓبع ثًؿني، م (138)
قاداضيـُ، بهىؾــ:ستُس زبـري     اْكطشاض اغالّ تـا  عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، تاضيذ َؿكٌ ايطإ اظ قسض  (139)

 .705ه.ف، م1346غًاقِ، اْتؿاضات نتاغاُْ خًاّ، تٗطإ، 
 . 57سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م  (140)
 . 133ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م  (141)
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غُضٍ  فُْوبؤنىُٖض ُٓو ، زواتط (142)ُٓؾػاُْنإ ظُْطٔ يُطٍَُزَضَوٍَ ؾاض  يُ نُ
غىثاٍ غُؾُوٍ بُضَو ؾتبىو، بؤيُ ثاف يُنالنطزُْوَّ بابُتُنُ زايطِ ْاوبطاو ططت نُ

 .(143)هُوت يَباز بُضِاْاونٍُ طًٓ
باز ضِووبُضِووّ يُى بىوُْوَ، اطًٓ يُغىثا ُٖضزوو  ظ1722ٌ غاَيٍ ٓاظاضّ 8 يُ

 بُآلّ، (144)ؿهُوتىوتط بىوتُنًٓهٌ غىثاوَ ًَٖعٍ غُؾُوٍ ظؤض ثًَ ُٖضنُْسَ يُ ضِووّ
و ؾُضَاْطَِواّ  واتُ وَظيط ٖاوبُؾِ غُؾُوّ غُضزاضاِْىإ ٌ يًًَُْبىوٌْ ْانؤن

بُظيين  ٍُٓطُض، ًَٖعٍ ُٓؾػاٌْ ؾُضَاْسٍَ خإ آلَُٓاْىٗاتىوٍ و يًَيُاليُى خىظغتإ 
بُغُض بططٕ  زَغت ًإتىاْ ُٓؾػاُْنإ ، و(145)غىثاٍ ُٓؾػاٌْ بؤ غُضنُوتٔ طؤضِّ

زَغت  زَياْتىاَُِْٖإ ضِؤشزا  ُٖض يُ، (146)ٍ ٖاويين ؾا سىغًَٔ ُباضَطّ )ؾطح ٓاباز(
 يُزَطِ يَهًَِٖعَُتطغِ ُٓؾػاُْنإ يُوَزابىو ُْوَى  بُآلّبططٕ، زا بُغُض ُٓغؿُٖإ

 وبُضٍزَوض بؤيُ يُبىوُْوَيإ، ضِووبُضِوو بؤ زابٔيُٓاَازَباؾٌ  ُٓغؿُٖإ غُؾُوٍ يُ
 .(147)ؾاضَنُياْسا ٍ طَُاضؤزاٌْبطِياضُٓغؿُٖإ 

ثًَؿًٓاظيَهِ وَى دىاضزٌْ غىثاٍ غُؾُوٍ، َري َُمحىز ُٓؾػاِْ نُْس زواٍ ؾهػت
غًػتإ  و بُضزاضٍ قُْسَٖاضُ بُضزَّ ؾا سىغًَٔ، يُواُْ زَغهطزٕ خػتَُضز بؤ ٓاؾتً

ُٖضوَٖا بطِّ ثُصتا ُٖظاض تىَإ وَى قُضَبىوّ دُْط بسات،  ،خؤضاغإ بًَت بؤّ و
ِ زَوَيُتزاواياُْ يُاليُٕ ناضبُزَغتاِْ  ُّٓ بُآلّبسات،  زواتطيـ نهٌ خؤٍ ثٌَ

                                                           

 .52ه.ف، م  1377، خىاْسًْٗاٍ تاضخيٌ، ناخ نٗاضّ، ْؿط عًِ، تٗطإ، طًٛعَُٞمحىزٍ  (142)
 . 737عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م  (143)

)144 ( Michael Axworthy,(( The Army of Nader Shah)),Iranian Studies, Institute of 

Arab and Islamic Studies at the University of Exeter, volume. 40, number 5, 

London, December 2007, P.637.  

َٓىنٗط ثاضغـا زوغـت، ظًَٓـُٖاّ تـاضخيِ اختالؾـات ايـطإ       ؛248م ضادط غًىضّ، َٓبع ثًؿني،  (145)
 . 47ه.ف، م1364وعطام، ؾطنت غٗاَِ اْتؿاض، تٗطإ، 

بـؤ ظاًْـاضّ ظيـاتط زَضبـاضَّ ضَوت و ثُضَغـُْسُْناِْ      ؛292ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م  (146)
  .498ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م دُْطِ طًٓباز، بطِواُْ:

  .292ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م  (147)
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غُؾُوّ ضَِتهطايُوَ، ُٖضبؤيُ طَُاضؤزاٌْ ؾاضٍ ُٓغؿُٖإ يُاليُٕ ُٓؾػاُْناُْوَ 
 .(148)تىْستط نطا
يُْاو  طِّقاتىق، بُؾًَىَى َاْطٌ خاياْس ْؤٍُ ًَْعيه ؾاضّ ُٓغؿُٖإ زآٌْابًَؤقُ
خػتُغُض خَُيهُ طَُاضؤزضاوَنُ، بُؾًَىَيُى  تىْسّ ٌيناضيطُضبآلوبؤوَ ثايتُختسا 

غُضبطِيِٓ َٓساَيًـ تُْاُْت  ،غُط و ثؿًًُثُْابُضيَتُ بُض خىاضزِْ  خَُيو ٓاَازَبىو
 ؾا واٍ يُ اضوزؤخِ َطؤيٌ يُْاو ؾاضّ ُٓغؿُٖإ، خطاثِ ب(149)ناضيَهِ ٓاغايِ بىوَ

بؤيُ يُ ، ًُبؤ ضظطاضنطزٌْ خَُيو يُو ُْٖاَُتًَُٖيبًَٓت و نُ ُْٖطاويَ ،نطز سىغًَٔ
سا، ٍ خؤبُزَغتُوَزاًْبطِياضؾاضٍ خَُيو طىط يُشيَ ظ1722ٌ غاَي تؿطيِٓ يُنٍَُِ 12

 .(150)ُوِّ غُؾزَوَيُت ناضبُزَغتاِْ نُغايُتِ ويُ  وًَنؤََُي يُطٍَُ
ظ َُيًو َُمحىز غًػتاِْ نُ 1722ِ غاَي ّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ يُدًَطُ 

ُٖظاض غُضباظّ ضِوويهطزَ ُٓغؿُٖإ  10ؾُضَاْطَِوايٌ غًػتاٌْ زَنطز بُغىثايُنٌ 
بُض يُطُيؿتين بؤ  بُآلّبَُُبُغتِ ياضَُتًساِْ طَُاضؤزضاواِْ ؾاضّ ُٓغؿُٖإ، 

ُٖضوَٖا بَُيًَين ثًَسا  ضيَطٍُ ثًَساٌْ زياضّ، ُُٓغؿُٖإ َري َُمحىزّ ُٓؾػاِْ تىاِْ ي
و  نُ ؾُضَاْطَِوايًُتِ خؤضاغاِْ ثٌَ ببُخؿًَت، بؤيُ َُيًو َُمحىز ثاؾطُظبؤوَ

 .(151)طُضِايُوَ غًػتإ
 ُناٌْ تُُٖاغب َريظاًطُيؿتين ياضَُتً زواٍ ُٓوٍَ ؾا سىغًَٔ بٌَ ًٖىا بىو يُ 

ُٓغؿُٖإ يُاليُٕ اطرينطزٌْ زيُ بُض َاْط غَِنُ قُظوئ،  يُ 1704-1740
 زا ُٓغؿُٖإ دٌَُيُناتٌ طَُاضؤيُن نطابىو، تىاٌْ ٓؿني زياضٍوَى دًَ ُٓؾػاُْناُْوَ

، نطزٌْ ثايتُختطاضت و بطِوات بُضَو قُظوئ بَُُبُغيت نؤنطزُْوٍَ ًَٖع بؤ ضظًًََبًَٗ

                                                           

 . 582ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ، َٓبع ثًؿني، م  (148)
امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع  باضَّ باضوزؤخِ خَُيهِ ُٓغؿُٖإ يُناتِ طَُاضؤّ ُٓؾػاُْنإ بطِواُْ:يُ (149)

ظا عبـسايٓبِ ؾـًذ   َـري ؛29-28َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿـني، م م  نطامِ ستُس  ؛62-61ثًؿني، م م
 .24-22االغالّ بٗبٗاِْ، َٓبع ثًؿني، م م

 . 56َٓبع ثًؿني، متاد ٜٛص ٜٛدا نشٚطٝٓظه٢، ؛  96َطيِ َريامحسّ، َٓبع ثًؿني، م  (150)
، تٗـطإ،  15سػني تا ْازض ؾاَ، ؾكًٓاَُ نٓذًٓـُ اغـٓاز، مشـاضَ     طًطإَٗطّ ازضيػِ اضميِ، ؾتشًِ خإ قاداض اظ ؾاَ  (151)

 . 23ف، مه.1373ثايًع 
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ضوزؤخِ ْاو بىوٌْ باَُٖإ ناتسا خطاث ، يُ(152)نُوتىو ُْبىوغُض ًساُٖوَيُناْ يُ بُآلّ
ؾاضّ ُٓغؿُٖإ بُٖؤّ طَُاضؤزاُْ تىْسَنُّ َري َُمحىزّ ُٓؾػاِْ، ؾا سىغًَِٓ 

 تٌ يُغُضُبُزَغيت خؤٍ تادٌ )ؾا(ييُويَـ  ،غُؾُوّ ْاناض نطز ضِووبهاتُ ؾُضح ٓاباز
َري  فزواٍ ُّٓ ضِووزاوَ وضِؤشيَّ ُٓؾػاِْ، َري َُمحىزغُض  و نطزيُ خىاضَوَ يُٓاًَٖ

  .(153) زَغُآلتضؤيؿتُ غُضتُخيت  و ُٓغؿُٖإ ُ ْاوٌ خػتَُمحىز ثًَ
نطزٌْ ثًَطَِوَُٖيػا بُ وايُتَِؾُضَاْطِ غُضَتاٍ محىزٍ ُٓؾػاٌْ يَُُري َ

ُٓو  َُٖىووَى غعزإ  (154)بُض بُ خَُيهٌ ًَٓطإْبُضا َاّ ْاوَْس ُْضّ و هٌغًاغُتًَ
ُٓواُْ  َُٖىوُ بُضزا يُْضاب يُ ،ؾاسىغًَٔ نطز بىو بُضاَبُض بُ ْاثانًإ نُغاٍُْ
بطزَ بُض  ثُْاٍ، ُٖضوَٖا (155)نطز بىوسىغًَٔ  ؾا إ يُبُضططيً نُ خؤؾبىو

 هٌزاْاٌْ نُغًَ يُطٍَُ، زَوَيُتو ناضَُْساٌْ  خاوَٕ ثايُنإ َُٖىوؿتُٓوٍَ ًَٖ
 يإ ُْبىوُٓؾػاُْنإ ؾاضَظا، نىْهُ ٕناُزَظطويُزاو ناوَزيَطُٓؾػاٌْ وَى 

 .(156) ضَّ وَى ًَٓطإِ وآلتًَهٌ طُوبُضِيَىَبطزْيُ
ُٓغؿُٖإ يُناتٌ  نُ ،ُٓوَف َري َُمحىز ظوو ُٓو باضوزؤخٍُ طؤضِّ غُضَضِاٍ

و  ؾاض طُضِاُْوَاياْهطزبىو تىوؾٌ ٖاتبىو بُتايبُتٌ ظؤض يُواٍُْ ضِ زاُْنُطَُاضؤ
ٍ يُ ٓايٓعااططتين ٖاوغُْطٌ بؤ ضِ يـ(ىزمحَُريَ)، َوَبُناضَناًْإ نطز زَغتًإ

بؤ  يُ َُُٖزاُْوَ طىاغتُوَ ٍٓايٓعاغىُْ  ٌُٖظاض نُغ غُزُٓغؿُٖإ، 
ؤيٌ تًَسا بًَت، نىْهُ ُٓطُض ، ُٖضنُْسَ ثًَسَنًَت ُٓو شَاضَيُ ظيازَضِ(157)ُٓغؿُٖإ

 بهات بؤ ُٓغؿُٖإ، ٓايا يُو َُُٖزاُْوَ غُز ُٖظاض نُؽ نؤض ثٌَ بًَت يُ تىاْطا
 ت.ُٓغؿُٖإ نُْس بىوبًَ زاًْؿتىوإشَاضَّ  ناتُزا زَبًَت

                                                           

 . 24-22َريظا عبسايٓبِ ؾًذ االغالّ بٗبٗاِْ، َٓبع ثًؿني، م م ؛24ُٖإ َٓبع، م (152)
 .55، َٓبع ثًؿني، م طًٛع٢َُمحىز  (153)
 .58سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م  (154)

 .170غًػًُ...، م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  ؛292ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م  (155)
 1382ّ ًْا، ْطاٌٖ بُ تاضيذ ايطإ بعس اظ اغـالّ، نـاخ زوّ، سػـني اقـٌ، اوضوًَـُ،      ؾطيسوٕ اغال (156)

 .2غطدإ ًَهِ، دًس زوّ، َٓبع ثًؿني، م؛  184ه.ف، م 
 . 95َطيِ َري امحسّ، َٓبع ثًؿني، م  (157)



 
58 

ٌ ُٖواَي ثاف ُٓوَّ ْاغطاو بُ تُُٖاغبِ زووَّ،بُ تُُٖاغب َريظا  غُباضَت
 يُ قُظوئ طُيؿت خؤٍ ثٌَ ٍباونٌ بؤ َري َُمحىز اليُٕ(يُتِ يُتادٌ )ؾا ساٌْثًَ

زَغتططتًٓإ بُغُض غىثاٍ ُٓؾػاٌْ زواٍ  بُآلّ، (158)ْاوظَزنطز ًَٓطإ)ؾا(ّ  وَى
 ،قىّ و ناؾإ يُنُ يُؾاضَناٌْ ُٖض ًإتىاْ إخ آلَُٓاْى غُضنطزايُتًٌبُ، ُٓغؿُٖإ

 ع ثاؾُنؿٍُبُضَو تُبطيَقُظوئ  يُو ؾا تُُٖاغب َريظا  بهُٕزواتطيـ قعوئ زاطري 
 .(159)ثٌَ بهُٕ

 بُآلُّٖضنُْسَ َري َُمحىز زَغيت بُغُض تُخيت ًَٓطإ زاططت، زَنطيَت بًًَنَي  
غُض تُواوٍ وآلتسا ُُضوَضٍ خؤٍ بُْيتىاٌْ غ ٌ وزَغُآلتط شيَ ًَٓطإ ُْنُوتُ َُٖىو
ع بُضَو تُبطيَ بهُٕ ويُ قُظوئ زَض تُُٖاغيب زووَّتىاًْإ ت، ُٖضنُْسَ ًَٓبػُثًَ

تىاًْإ ُٓؾػاُْنإ  ًَْهساضاثُضِيُ  خَُيهٌ قُظوئ َثاف ُٓو بُآلّثٌَ بهُٕ، ثاؾُنؿٍُ 
ْاونُ  يُ زش بُ ُٓؾػاُْنإ ضاثُضِئف نُْسئ َُٓو غُضَضِاٍ.(160)يُؾاض زَضبهُٕ

 (161)باؽ غُضيَُٗيساُض عَسُْو ب و ؾرياظ يعز و خىاْػاض، ناؾإدًادًاناِْ ًَٓطإ وَى 
ظَبطوظَْطِ  غُضَضِاّنإ ًًًَُْٓطا ضِووُْ يُغُض ُٓوَّ نُ َُُٓف بَُيطُيُنِ

ًَهِ بًَطاُْ شيإ زَغُآلتايُّ غٓاَازَ ُْبىوٕ يُشيَط  بُآلّ)ؾا(يُناِْ غُؾُوّ، 
 بطىظَضيَٓٔ.

 

                                                           

َريظا َٗـسّ خـإ اغـرتابازّ، زضَ ْـازضَ      ؛501ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ، َٓبع ثًؿني، م (158)
 .19، يهٗاضت، ْازض ؾا، م724ه.ف، م1341كط ْازض ؾاَ، بااٖتُاّ دعؿط ؾًٗسٍ، تٗطإ، تاضيذ ع

قـىّ  غُباضَت بـُ ٓـَُاْىآل زواّ زاطرينطزْـِ ؾـاضَناِْ     .  95َطيِ َري امحسّ، َٓبع ثًؿني، م  (159)
ُ    وناؾإ  ض بـُ  و قُظوئ، يُغُض زَغهُوتُنإ يُطٍَُ َُمحىز ُٓؾػاِْ نُوتُ ًَُالْـٌَ و ضِايطُياْـس نـُ غـ

آل ُْزا، بُآلّ ناتًَو ُٖغتِ نطز نُ ٓـَُاْى  غُضَتازا َُمحىز ُٓؾػاِْ ظؤض طىيَِ ثٌَ ثازؾاّ ًٖٓسغتاُْ، يُ
ُ يىَْسخُضيهُ ثًَ ُ  ِ زَنات بُ تُُٖاغب َريظا، يـ يـُ ناضَنـٍُ   ّ ُْٖـسيَو بـَُيًَِٓ بطيكـُزاض تـىاِْ     ضِيَطـ

َغت بُغُضّ نطز. َريظا عبسايٓبِ ؾًذ االغـالّ  بًطُضِيًََٓتُوَ، يُويَـ زبؤ ُٓغؿُٖإ ثُؾًُاِْ بهاتُوَ و 
  .25-24بٗبٗاِْ، َٓبع ثًؿني، م م

 .584ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ، َٓبع ثًؿني، م (160)
 .14عبساذتػني ْىآٌ، َٓبع ثًؿني، م  (161)
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 شى يةكةمبة

 
دةركةوتهى نادر قووىل خان و بةرزبوونةوةى بؤ 

 دةسةآلت
6363-6371 

 
تةوةرى يةكةم: دةركةوتهى نادرقووىل خان لة شانؤى 

 6361 – 6363رِووداوةكانى ئيَران 
 
 

تةوةرى دووةم: هةنطاونانى تةهماسب قووىل بةرةو     
 دةسةآلت 

 6371-6371 
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 :تةوةرى يةكةم

 قووىل لة شانؤى ِرووداوةكانى ئَيران دةركةوتنى نادر
9262 – 9261 

 
 ذياننامُ و رَضَُهُكِ نادر قىوىل خان -أ
يُ ؾىيًََٓو بُْاوّ )َُويىزخاُْ( يًَُْىإ  خؤضاغإ( 163)يُ زَضطعّ (162)قىوىل(ْازض ) 

، (165)يُزايهبىوَ ظ1688غاَيٌ يُ و ْاونُّ ُٓبًىَضز (164)وُٓنبُضآلبُضظايًُناِْ ُٓ
                                                           

َٓـطاوَ وَى طُضِ    (162) اليُٕ باونًًـُوَ ْـاوّ ًي َتازا ْاوّ )ْازض قىوىل( بىوَ، نُ ُي وَيـُى بـؤ   ْازض قىوىل ُي غُض سُْ ْا
ىَضز )بابا عُىل( ْاوَنُّ طؤضزضا بؤ )ْازض قـىوىل( بـُٖؤّ    ًُب اليُٕ ؾُضَاْطَِوّا ٓ آلّ زواتط ُي ْاوّ باثريّ ْسض قىوىل، ُب
    :ّ ـاض ى نُ زَياْهطزَ غُض خؤضاغإ. بـؤ ظيـاتط ظاًْ بُض ًَٖطؾُناِْ ٓىظُب ضَا س ُب ىْا ّ نُ زَٓي ضزياُْ ُُب ِ و ْ ًُت ُٓو ٓاظاي

 .  29ه.ف، م 1319ْسطاِْ ْازضؾا ثػطّ مشؿري، زتُع ْاؾط نتاب، تٗطإ، ْىضاهلل الضوزّ، ظ

ُنإ( بىوَ، ُٖضوَٖا بـُْاوّ  ًزَضطع يُنؤْسا بُ زاضاطع، ًْػًا، ْػا )نُ يُنَُني ثايتُختِ ُٓؾهاًْ (163)
ٓاثاواضتانٔ و خاواضإ واتـو، ٓـُبًىَضز ْػـا ْاوبـاْطِ زَضنـطزووَ، غـُباضَت بـُ دىططاؾًـاّ ٓـُو ْاونـُ           

ُ نىضّغًا زَنُوُْ باوبُنػتإ و تىضنُاْػتإ و ضِوٓىظ قىنـإ و   باؾـىوضيسا  ، نالت زَنُويَتُ ضِؤشُٖآلتِ، يـ
َُتط يُغـُض ٓاغـتِ ضِووّ زَضيايـُ: غـًس      450غًايُ، ُٖضوَٖا وَُؾُٗزَ، يُ ضِؤشٓاواّ تىضنُاْػتإ و ضِو

 . 13ه.ف، م1362زضطع، دًس زوّ، ناثداُّْ خطاغإ، َؿٗس،  ٚطٛاٜـعًِ َريًْا، ايالت 
نِ، ُٖضوَٖا بُضظّ ُّٓ ؾاخُ 75باؾىوضّ ضِؤشٓاواّ زَضطع بُ زضيَصايٌ  ُّٓ ؾاخُ زَنُويَتُ باؾىوض و (164)
ُ  زوْطط غُضناوَنُيإ يـُو  َُتطَ، ُٖضزوو ضِووباضّ ضوزباضغى و2804عيهُّ ًَْ زايُ. عبـاؽ دعؿـطّ،   ؾـاخ
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 ُٓؾؿاض)غُض بُٖؤظٍ  (166))نطنًى(زَطُضِيَتُوَ بؤ تريٍَ ُنِ ْازض قىوىل ُٖضوَٖا ضَنَُي
 ضنػتاًْإ دٌَىطؾٌ َُغؤيُنإ تُٓصتاٌَ ًَٖ يُ، نُ (167)ياخىز ُٓوؾاضّ( تىضنُاِْ

ػُاعًٌ ًٓاٌْ ؾا ٓاظَضباجيإ نطزووَ، زواتط يَُاوٍَ سىنُطِ يُ و ضِوويإ ؿتىوًََٖ
 .(168)بىوُْ ًْؿتُدٌَ ًىَضزُٓبْاونٍُ  طىاغرتاوُْتُوَ خؤضاغإ يُ

                                                                                                                                        

٘ طًتاؾٓاغِ ايطإ)نىٖاونىٖٓاَُ ايطإ(، دًس اوٍ،  طاؾًـايٌ ونـاضتىططاؾِ طًتاؾٓاغـِ، تٗـطإ،     دػ َؤطظط
 .76ه.ف، م1379

نُيًُىآل تُوَسىزّ، نؤنِ ًََصووّ نىضز بؤ خؤضاغإ،  ؛ 698سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (165)
ًَُاِْ،        ُإ: عوَضطًَطِ . زغـت  72ظ، ٍ 2005زْإ بـُضظصتِ، بُؾـِ يُنـُّ، نـاخ و ثُخؿـِ غـُضزَّ، غـً

ّ  إًََصووْىوغىل يُاليُٕ وِْ ْازض قىبىوغاَيِ يُزايهًْؿاْهطزِْ   َؿتىَطِّ يُغُضَ، عُبسويهُضيِ نؿـُري
ٕ ىوِْ ْازض قىبطزووَ بؤ يُزايهه زَغتًٓؿاْه1687/1099ِ غاَييُ )بًإ واقع(   وىل، ُْٖسيَهِ زيهُ ثًًَـا

ض ؾـاٌٖ)ْازض  ِ بطُضِيَىَ: ستُس ؾؿًع تٗطاِْ، تاضيذ ْـاز يظياتط ظاًْاض ظ. بؤ1689ِ غاَيُْنُّ وبىوايُ يُزايه
 ؛  262ه.ف، م 1369و حتكًكات ؾطٖٓطِ، تٗطإ،  َؤطظ٘ َطايعاتؾعباِْ،  سعاْاَُ(، بااٖتُاّ: 

Peter Avery and Others(eds.), The Cambridge History of Iran, Volume.7, From 

Nadir Shah to the Islamic Republic(U.K – Cambridge University press-1991),P.3. 

غُضناوَنإ بُنـُْس ؾـًَىاظيَو ٖـاتىوَ وَى )قطخًـى، قطقًـى، نطنًـى(،        غُباضَت بُْاوّ تريَنُ يُ (166)
ُْتُ شيَـط نـُتطّ ٓـُو    وإ نـى ًـ يُبُض الواظي بططَيُ ٖؤظّ ُٓؾؿاضّ،  ًًُُْْٖسيَو ثًًَإ وايُ)نطنًى( يكًَو 

 .297ِ ظياتط بطُضِيَىَ بؤ: ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، ميٖؤظَ.بؤ ظاًْاض
ِْ ُٖوؾاضّ انىضز بابإ ثًَِ وايُ ُّٓ بَُٓاَيُيُ يُ َآل( غُباضَت بُ ظصتريَ ثازؾاياِْ ُٓؾؿاضّ، ؾىنط167)

زَناتُوَ ُٓو ْاونٍُ نُ ْـازض ؾـا    زَوضوبُضّ بًذاضّ نىضزغتأْ، ُٖضوَٖا نُيًُىآل تُوَسىزّ دُخت يُوَ
ُ ٓـُّ بَُٓاَيُيـُ نـىضزٕ يـاخىز تىضنُـإ.      نـ  ،ِْ ْاناتـُوَ وو ضو و تىضنُاِْ تًَسايُ يًَِ يُزايهبىوَ نىضز

نـُيًُىَيآلٍ   ؛189ظ، 2004ٍنىضزغـتإ، نـاثداُّْ ؾـعإ، غـًًُاِْ،      و بابإ، ًََصووّ نـىضز  َآلٍؾىنط
 . 71-71تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ ٍ

إ، ًَِ، تٗـط  اثاسَريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ ْازضّ، تكشًح:غًس عبساهلل اْىاض، اصتُٔ  (168)
غُضزََِ ؾا عُباغِ طُوضَ دًَبُدٌَ نـطاوَ،   . زياضزَّ نؤنجًَهطزٕ ظياتط ي27ُ-26ه.ف، م م  1341

ِ ُْياْتىاِْ بُؾـًَىَيُنِ ؾـطَوإ ٓـُّ نـاضَ     ًخؤيِ و زَضَنَنىْهُ )ؾا(يُناِْ ثًَؿىوتط يُبُض ٖؤناضّ ْاو
ايطإ زضعكط اؾؿـاضّ، دًـساوٍ، نـاخ    ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ  سعاِ بطِواُْ: يُٓصتاّ بسَٕ. بؤ ظياتط ظاًْاض
 . 20-19غًس عًِ َريًْا، َٓبع ثًؿني، م م ؛ 43 – 42ه.ف، م م 1373اوٍ، ْؿط قىَؼ، تٗطإ، 
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بؤ ُّٓ َُبُغتُ ، و غازَ ناوّ بُزًْا َُٖيًَٗٓاوَ بَُٓاَيُيهِ ُٖشاض ىل يُوْازض قى
 يُ نُ، ىل باونِ ْازض زَنُُْوَوّ غُضناوَنإ دُخت يُ غازَيِ ًُٓاّ قىظؤضيُٓ

ُٖضوَٖا ، (169)ت بىوَآلوَابُخًَىنطزِْ َُضِ شياًْسا خُضيهِ ناضّ ثًَػتُ خؤؾهُضّ و
ُْنإ دُخت يُوَ وبؤنى َُٖىوٓاَُنُيسا بُثًَهُواُّْ طُؾت يُ (170)ٕ ٓىتُضشا

 ناوّ بُزًْا َُٖيًَٗٓاوَ زَغُآلتو  بَُٓاَيُيُنِ خاوَٕ ثايُ ىل يُوزَناتُوَ نُ ْازضقى
غُضناوَ  ُٖضوَٖا ُْٖسيَو يُ، (171)و باونِ ؾُضَاْطَِواّ نُالت بىوَ يُ خؤضاغإ

نُ  ،زووضخطاوَناِْ ًٖٓسغتإ باؽ يُوَ زَنُٕ ًًًُُْنإ و ْىوغُضَ ًَٓطايًٖٓس
، (172)ِ ؾُضَاْطَِواّ ُٓبًىَضز بىوَغُضباظيًُناْغُضنطزَ  يُنَِ يُ نىضِّْازضخإ 

نُنِ َريظا َُٖسّ خإ ُٓغرتٓابازّ دُخت يُغُض غازَيٌ ضَِنَُيُنِ ُٓو بَُٓاَيُيُ 
زَضنُوتِٓ غُضنطزَ نُّ ِ ضَِنَُيُى يُضؤَيزَزات  َُٖإ ناتسا ُٖوٍَ يُ ، بُآلّزَناتُوَ

 َْط وْاظّ طُوُٖض بُضِ، بطٍِ زاوَ بُطُوُٖض ُْى بُٓاغٔخىزا تًص))ًَت بهاتُوَ زََي
 .(173)((ُْى بُْاواخِٓ َُعسَٕ ،ٓاوّ خؤيُتِ

                                                           

(169) Jonas Hanway,The Revolutions of Persia containing History of the celebrated 

usurper Nadir Kouli, from his Birth in 1687,till his Death in 1747,And Some 

particulars of the unfortunate reign of his Successor Adel Shah, Volume.IV, 

London,1753,P3 ؛George Ripley and Chrles A. Dana, The New American 

Cyclopaedia:art."Nadir shah" , Volume. XII , New York, 1863, P.84.  

ظ 1743تـا   1734ِ غـايَ  َْػا بىوَ، نُ يُظزَيَُِ ؾُضتِ ثاؾا يىيػِ ثاشإ ٓىتُض ًَْطزضاوّ تايبُ (170)
ظؤض ْاونُ دًادًاناِْ ًَٓطإ طُضِاوَ. ؾطيسوٕ ؾايػتُ، ايطإ عكـط   و يُ ضِؤشُٖآلت شياوَ يُ غاٍََاوَّ ْؤ  بؤ

و  1382(، اغــؿٓس78-77ْـازض ؾـا زض غــؿطْاَُ شإ اوتـط، زتًـُ نتــاب َـاَ تـاضيذ و دػطاؾًــا، مشـاضَ )       
 .62ه.ف، م1383وضزئؾط
. 120ه.ف، م1366شإ اوتط، غؿطْاَُ شإ اوتط، تطمجُ: عًِ اقباىل، ناخ زوّ، ْاؾط داويـسإ، تٗـطإ،    (171)

يُو باضَيُوَ )عُىل ُٓقباىل( وَضطًَطِّ طُؾتٓاَُنُ يُ ثًَؿُنًًُنُيسا ٖاوضِايُ يُطٍَُ بؤنىوُْنُّ شإ ٓىتـُض، نـُ   
قاداضَنإ تاواْباض زَنات بُ يُنُزاضنطزٕ و نَُهطزُْوَّ ضَنَُيُنِ بَُٓاَيـُّ  ثامشاوَّ غُؾُويًُنإ و بَُٓاَيُّ 

ْازض قىوىل ثًٌَ وايُ ثامشاوَّ غُؾُويًُنإ و بَُٓاَيُّ قاداضَنإ ُٓو ناضَيـإ ٓـُصتاّ زاوَ وَى تؤَيُنطزُْوَيـُى،    
هُوَ يُ ضِيَطُّ ثًالًَْهـُوَ نؤتـايِ   نىْهُ ْازضؾا يُاليُى تىاِْ نؤتايٌ بُبَُٓاَيُّ غُؾُّ بًًََٗٓت، يُاليُنِ زي

 . 63بُ ؾُتح عُىل خاِْ قاداض ًَٖٓا. ؾطيسوٕ ؾايػتُ، َٓبع ثًؿني، م
(172)Peter Avery and Others, Op.Cit, P.5.  

 .26َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (173)
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ُنإ ياخىز ًوثًوغُضناوَ ُٓوض ض يُ، ىلوغُباضَت بُغُضَتاناِْ شياِْ ْازض قى 
شياًَْهِ  يُ ُٓوَّ ظاْطاوَ نُ ًًُ، تًُْاِْ ُٓوتؤّ يُغُض يظاًْاض ؾاضغًًُنإغُضناوَ 

و ياضَُتِ زَضّ باونِ بىوَ يُ ؾُضاَُٖهطزِْ ناضّ  غُخت و زشواض شياوَ
ىل تَُُِْ يُزَوضوبُضّ سُظسَ وظ نُ ُٓونات ْازض قى1704ِ غاَي يُ، (174)ضؤشاُْيإ

إ ٓىظبُنُنإ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ْاونُّ خؤضاغإ و خَُيهاًَْهِ ظؤضي، ِ زَبىوغاَي
زواّ ، (175)ىل و زايهِ وَى نىيًُ زَبطزيَُٓ خًىَويُ ًَْىيؿًاْسا ْازضقى، بُزيٌ ططت

 ىل يُوْازضقى زايهِ بُنؤياليُتِ زََطيَت و، َاُْوَيإ يُخًىَ غاٍََاوَّ نىاض
 .(176)بطُضِيَتُوَ خؤضاغإ بهات و زَضؾُتًَهسا زَتىاًَْت خؤّ زَضباظ

 ثًَىَْسيِ نطزَوَ بُٖؤظَنُّ و بُؾساضٍ ثاف طُضِاُْوَّ بؤ خؤضاغإ، ْازض قىوىل 
ناالناُّْ ْىاْس يُ ًَُالًَِْ ٖؤظَنُّ يُطٍَُ ٖؤظَناِْ زيهُّ ْاونُنُ يُ تىضنُإ و 

غاَيًسا نؤتُ ضيعٍ  بًػت و ثًَٓضتٌَُُْ  يُنىضز و ٓىظبُى و تُتاض، ُٖضوَٖا ْازض قىوىل 
و  عٍيُبُض بًَُٖ، (ُٓبًىَضزنٍُ )ْاو ؾُضَاْطَِواّ عُيٌ اط ؾُضَاْطَِواٍ بابيُشيَ غُضباظٍ

 هٌ تايبُت يُاليُٕبؤتُ خاوَٕ ضيَعيَقىوىل ْازض ٓاظايُتًِ بُتايبُت يُبُضاْبُض ٓىظبُنُنإ
 .(177)َاضَزَنات يٌَ نهٌ ِزَطاتُ ُٓو ضازَيٍُ ْاظزاض خامن بابُ عُيٌ تا

َيساِْ ُٖو يَُُٖإ ناتًؿسا يُ اِْ نؤٕ ٓاضَظووَناِْ بؿاضيَتُوَ،ىل زَيعوْازض قى 
هطزِْ ، يُنَُني ُْٖطاويؿِ بؤ دًَبُدًَبُضزَواَسا بىوَ بؤ بُزيًَٗٓاِْ ٓاضَظووَناِْ

، ظ1719ِ غاَي يُ (178)بىو يُزَغتطرينطزِْ ؾُضَاْطَِواّ نُالت بطيَتُِٓو َُضاَُّ 

                                                           

 .81سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (174)
)175(Jonas Hanway,Op.Cit, P.4.  

(176)P. SYKES, Op. Cit, p.340. 

يَت ًُنُيإ تًَسَثـُضِ يبُغـُض ٖاوغـُضطري   غـاٍَ .زواّ ثًَـٓض  82سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (177)
ىل َُٖيسَغتًَت وُ يُو ٓاؾطَتُ، زواتط ْازضقىًيًوْازضقى نىضِّىل َريظا يُنَُني وْاظزاضخامن زََطيَت و ضَظا قى

بـُْاوَناِْ   زَبًَتُ خاوَِْ زوو نىضِ قىوىلضخامن، يُو ٓاؾطَتُف، ْازضبَُاضَنطزِْ )نىٖطؾاز( خىؾهِ ْاظزا
  .260ستُس ؾؿًع تٗطاِْ، تاضيذ...، م؛ 29ىل و ُْغطوآل َريظا. ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، موًُٓاّ قى

بُؾًَهُ يُؾـاضّ َُؾـُٗز. غـًس عًـِ      ًَٓػتُثًَـ بُؾًَو بىوَ يُ زَضطع، بُآلّ  غاٍَنُالت نُْس  (178)
 . 13ًْا، َٓبع ثًؿني، مَري
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بؤيُ غٌَ ، (179)تىضنػتإ خؤضاغإ و َُٖىو ُّٓ ضِووزاوَ زَْطؤيُنِ طُوضَّ ْايُوَ يُ
ىل دُاليطّ و ويُنُ يُ تُُٖاغب قى ُٖض غُضنطزايُتًٌاليطّ بُٖؤظّ دُ تريَ يُ

تريَ يُٖؤظّ ُٓؾؿاضّ يُشيَط  ُٖضوَٖا زوو، ز عُىل بًَط و تطخإ بًَطَُُست
 . (180)ىلوّ ْازضقىآلَُٓرييؤ و نؤْسوظيؤ ٖاتُٓ شيَط ٓا يُنُ يُ ُٖض غُضنطزايُتًٌ

، ظ1723ِ غاَي ضز يُبَُطزِْ بابا عُىل ؾُضَاْطَِواّ ُٓبًىَ يُاليُنِ زيهُوَ
نىْهُ زَبًَتُ ، وىل ُْٖطاويَهِ زيهُ بُضَو ثًَؿرت زَنًَتىقٓاضَظووَناٌْ ْازض

 بُ ُٓبًىَضزَوَ يُشيَط خؤضاغإ ناتًـ تُواوّ ُٓو، (181)ؾُضَاْطَِواّ ُٓبًىَضز
ُٓوَّ ظاْطاويؿُ غُباضَت ، (182)بىو غًػتاِْ َُمحىز َُيًو ؾُضَاْطَِواٍ

 ، بططَبُ ؾُضَاْطَِوايهطزٕ يُُٓبًىَضز ثطُْزَبؤوَ تًُْا ىل ٓاضَظووَناِْوبُْازضقى
 .(183)َيُ نطزبىوآلٖعضيسا طُ خىاظياضّ ؾُضَاْطَِوايهطزِْ تُواوّ خؤضاغاِْ يُ

نىْهُ ُٖض ، ىلوَُتطغًساض ٓاغإ ُْبىو بؤ ْازض قى زإ يُغُض ناضيَهِ وابطِياض
، َيُ ببىوٕآليُغُضيُى طُ يًُنإْاوَخؤيُناتِ ؾُضَاْطَِوايهطزِْ يُ ُٓبًىَضز نًَؿُ 

ُٓؾؿاضَنإ وَى  هطزِْ شَاضَيُى يُثًَىَْسيًُنإ و ًبُتايبُت يًَُْى ٖؤظَ ُٓؾؿاضي
، (184)نىضزَنإ بَُُيًو َُمحىزّ غًػتاِْ ىل( و ُْٖسيَو يُوقًًر خإ و ًُٓاّ قى)

، ُٖضوَٖا نىضزَناِْ ظاؾُضاًْى و ؾازاًْى و قُضانىوضيى نُ ًْؿتُدًَِ خُبىؾإ بىوٕ

                                                           

 .34ه.ف، م1345ِب داٌي ناخ، ، داويساِْ عًُِ، ؾاْازض  ثطَادطّا ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، ظْسطِ (179)
 .30ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (180)
. زَضباضَّ َطزِْ باباعـُىل ؾـُضَاْطَِواّ ٓـُبًىَضز،    742عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م  (181)

تطاسٜخ ايذٚيط١   ّ شَٖطاوّ نطزٕ نىؾتىيُتِ.ستُس ؾطيس بـط ااـاَِ،   ضِيَطُيُ قىوىلثًَىايُ ْازض ستُس ؾطيس بط
بـُآلّ  .114ّ، ظ2006، داسايٓؿطا٥ع، بطريٚت،   0، حتكٝل: اسظطإ سكط٢، ايطبعط١ االٚىل   ١ْٝٝايع١ًٝ ايعجُا

ثًَاْىايـُ بابـا عـُىل    بَُطزِْ بابا عُىل ضَِتسَنُْـُوَ،   قىوىلؾػآِ تًَىَطالِْ ْازض ُٖضيُنُ يُيىنٗاضت و
سـاز َـريظا سػـٔ     ؛32ظ َطزووَو َىَيهُناِْ بؤ ْازض دًًََٗؿـتىوَ. يهٗـاضت، ْازضؾـا، م   1723ِ غاَييُ

  .507سػًِٓ ؾػآِ، َٓبع ثًؿني، م

تؿاضات اقباٍ، تٗطإ، سعا٥ٞ عبذايعظِٝ (182)  .16ه.ف، م 1381، تاضيذ زَ ٖعاض غاَيُ ايطإ، دًس نٗاضّ، ْا
 .82، املكسض ايػابل، مسػٔ نطيِ ادتاف (183)
 32ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (184)
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 يُ وضبُط نُىباضَيُوَ عاؾ يُو، (185)ىل ُٖشَاضزَنطإوبُزوشَِٓ غُضغُختِ ْازضقى
بُتايبُت زواّ ُٓوَّ ، زشّ ْازض ؾُضِّ نطزووَ نُْسئ داض يُ َتِ ُٓؾؿاض بىوعُؾري
ِ نَُؿُطعَنُ عُؾريَتغُضؤى  يُنًَو بىو يُ دُعؿُض بُطِ ؾازَيىو نُ يُطٍَُ

ثُؾًُإ بىوُْوَّ دُعؿُض  ، بُآلّّ دُْطًاْساياضبطِزش بُْازض  سيٌبُٖاوناضيهطزِْ يُن
 (186)ضبُط يُؾُضِّ نُٖهُُٖوبُطِ ؾازَيىو زَبًَتُ ٖؤّ ؾهػتدىاضزِْ عاؾى

 . (187)ىلوبُضاَبُض بُْازضقى
غُضَتازا ًَهُنِ خؤّ بؤ َُيًو َُمحىز  ىل يُوُٓو باضوزؤخاُْ ْازضقى غُضَضِاّ 

ُوَيًاْسا يُزَضخػتِٓ َُضاّ و ىل ٖوُٖضنُْسَ قًًر خإ و ًُٓاّ قى، ضِاطُياْس
، بُآلّ ُناِْ يُغُض ٓايٓسَّ ؾُضَاْطَِواّ خؤضاغإًو َُتطغً قىوىلٓاضَظووَناِْ ْازض

يُو ناتُؾسا ْازض (188)زاضنطُْوَناًْإ بُُْٖس وَضُْطريايُاليُٕ َُيًو َُمحىز ٓاطُ
، بُآلّ محىزيًَُْىبطزِْ َُيًو َُ ُٖوَيِ زاضِؾتِٓ ثًالًَْو بىو بؤ ىل بًَُِْٗٓ يُوقى

بؤيُ ُٖض يُزواّ ٓاؾهطابىوِْ ، (189)هطزًْسا غُضّ ُْططتثًالُْنُ يُناتِ دًَبُدًَ
ىل َُؾُٗز دًَسًًًََََٖت و ضِوو يُْاونُّ ُٓبًىَضز زَنات يُتطغِ وثًالُْنُ ْازضقى

 .(190)و غعاّ َُيًو َُمحىز تؤَيُنطزُْوَ
زواّ ُٓو ضِووزاوَ قؤْاخًَهِ ْىٍَ ُي شياِْ ْازضقىو ىل زَغت ثًَسَنات ُٓويـ زواُب

تايبُت زواّ ضانطزِْ ُي َُؾُٗز، زَبًَتُ َُتطغًًُنِ طُوضَ  ُٓصتاَساِْ ناضّ ضِيَططيًُ، ُب
تايبُتِ، نىْهُ ثاف ُٓوَّ  ُيًو َُمحىز ُب طؿتِ و زَغُآلتِ َ غُض ٓاغايؿِ ْاونُنُ ُب ُي

                                                           

 .73نُيًُىآلٍ تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  (185)
 ْاونُيُنُ يًَُْىإ نُالت و غُضَخؼ. (186)
 .74نُيًُىآلٍ تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ (187)

 . 32-31َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (188)
ُ   ويُاليُٕ خىزٍ ْازضقىثًالُْنُ  (189) ٌ نـاتِ بُضِيَىَنـىوِْ    ىل زاضِيَـصضابىو، ُٓصتاَساًْؿـِ يـ  ضِيَـىضَِمسً

ِ بىو، ًْؿاُّْ زَغتجًَهِ ثًالُْنـُ  ضنًَبُضنًَِ ُٓغح غىاضّ بىو، نُ َُيًو َُمحىز تًَسا بُؾسا بـىو   بطيَتـ
ْـُبىو، بؤيـُ    غـُضنُوتىو  ىل، بُآلّ يُططتِٓ يػاوَنُويُططتِٓ يػاوّ ُٓغجِ َُيًو َُمحىز يُاليُٕ ْازضقى

ستُـس سػـني قسوغـِ، ْـازض ْاَـُ،       بطِواْـُ:  باضَّ ٓـُّ ضِووزاوَ يُِ يظياتط ظاًْاض ثًالُْنُ غُضّ ُْططت. بؤ
 .66ه.ف، م1339خطاغإ، 

 .44َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م نامِستُس  (190)
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غُ قُآلّ ْازضّ و نطزٍ ُب ْتُضّ ناالنًًُناِْ نؤْرتؤَيِ قُآلّ نُالتِ نطز، نُ زواتط ْاغطا ُب
ُيًو َُمحىز ّ ياخِ زَبىوٕ يُ زَغُآلتِ َ و نُغاُْ ، (191)و زاَيسَزاِْ شَاضَيُنِ ظؤض ُي

وَّ ُٓو زَْطؤيُ يُ تُواوّ خؤضاغإ،  ُٖضوَٖا زَضنُوتِٓ ْازض قىوىل وَى ضِيَطط و بآلوبىوُْ
طَُيسا نطزبىو، ثًَىَْسّ  َُيهاًَْو ثًَؿىوتط ناضيإ ُي شيَط بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ نُ خ ثًَىَ بهُٕ و ُي

 .(192)و ؾُضَاِْ ُٓو ناضبهُٕ غُضنطزايُتًٌ
زَوضوبُضّ  نُؽ زَبىوٕ يُ 500ُّ ًَْعيه يُُٓصتاَسا شَاضَيُى يُ ُٖوازاضاِْ نُ

ناِْ زَوضوبُضّ طّ ضِوويإ يُ ؾاخُضِيَطناضيَهِ  زواّ ُٓصتاَساِْ ُٖض يُ، نؤبىوُْوَ
، يَو يُ نُيىثُيُناًْإ بُنُى زَنطزثاؾإ نطزاضّ ٓاَيىطؤضّ ُْٖسُٓبًىَضز زَنطز، 
وثًَهِ نُنساضّ ٓاَازَنطاو بؤ خؤّ ٓاَازَ بهات وازَيُى ططضِ بَُُف تىاِْ تا

 . (193)زوشَُٓناِْ يُطٍَُّ ضِووبُضِووبىوُْوَيُناتِ 
 

ًَِ نادر قىوىل هُطَُل مُهًم مُمحىد شًصتانِ   ب ـ مونالن
بُٖؤّ ، يُتِآلو نؤَُ ٓابىوضّ ضِووّ غًاغِ و ٓاَيؤظبىوِْ باضوزؤخِ ًَٓطإ يُ 

ِ زَوَيُتناِْ ُٖضيُنُ يُزاطريناضيًُو ُٖضَِؾُ زاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ يُاليُى و 
و  ْاونُ ُٖض اليُنًإ ُْٖسيَو يُ نُ، ّ تُظاضّ يُاليُنِ زيهُوَضووغًاعىمساِْ و 

 يُ ىلوباضوزؤخُزا ْازض قى يُو، (194)نطزبىوخؤيإ زاطري ََُيبُْسَناِْ ًَٓطاًْإ بؤ
زواّ ُٓوَّ نُوتُ ًَُالٌَْ  ،بىو ْساوظيازبى ُنُّ ضِوو يُزَغُآلتْاونُّ خؤضاغإ 

بُتايبُت ثاف ُٓوَّ غُيؿُزئ بًط غُضؤنِ ًًَِٓ ، ؾُضَاْطَِواّ خؤضاغإ يُطٍَُ

                                                           

  .82سػٔ نطيِ ادتاف، املكسض ايػابل، م (191)
(192) Fraser. J. The History of Nadir Shah, formerly Called Thamas Kuli Khan, 

London,1971,P.74.  

ػؿل، ْادس ػاٙ اؾؼاس يف ْظطش املظتؼطشقني، تشمج١:امحطذ اخلطٛىل، ايطبعط١ االٚىل، املططابع        ظازَسعا  (193)
  .256-255ظ ظ ّ،2010االَري١ٜ، ايكاٖش٠، 

ٔ بٔ ع٢ً ايظذٜع، احلُالت ايؿاسط١ٝ ع٢ً عُإ  (194) ٙ/ 1162-1149ٚطكٛط سهِ ايٝعاسب١ )عبذايشمح
؛  339ٙ، ظ1420(، ايكضططِٝ، ػططٛاٍ  28ّ(، دلًطط١ االَططاّ ذلُططذ بططٔ طططعٛد، ايعططذد)   1749 – 1737

 . 88عبذاالَريذلُذ اَني، املضذس ايظابل، ظ
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غُضنطزَناِْ تُُٖاغب َريظا ٖاتُ ثاٍَ ْازض  يُ ،خؤضاغإ نُ يُنٌَ بىو بُيات يُ
 .(195)نُؽ زَبىوٕ 1500ُّ ًَْعيه نُ ،ُنُّططووث يُطٍَُوىل ىق

 ْاونُنُ بىوَ ٖؤّ ظيازبىوِْ َُتطغِ و ىل يُوِ ْازض قىزَغُآلتظيازبىوِْ  
 بُُٖض، نطز (196)بؤيُ زاواّ يُ نىضزَناِْ خُبىؾإ، ٌ َُمحىز غًػتاِْزَيُضِاونًَ

 ُ يُاليُٕ نىضزَنإًزاواناضي ُٓو ، بُآلّىل ببُٓوَوؾًَىَيُى بًَت ضِووبُضِووّ ْازضقى
ّ ًَٖطؾهطزٌْ زا بؤ غُض بطِياضُٓصتاَسا ؾُضَاْطَِواّ خؤضاغإ  يُ، ضَِتهطايُوَ

ُنُ َُمحىز غًػتاِْ بًَُٖعيَهِ ًِ ضَِتهطزُْوَّ زاواناضيبُضُٓصتاَ يُ، (197)خُبىؾإ
ًَٖطؾُنُ نىضزَنإ  ُٖضنُْسَ بُض يُ، ُٖظاض غُضباظّ ًَٖطؾِ نطزَ غُضيإ 6 – 5

زواّ ؾُضِيَهِ ، اليُٕ ؾُضَاْطَِواّ خؤضاغإ ضَِتهطايُوَيُ ، بُآلّإ نطزًزاواّ ٓاؾتً
ّ )ظيطاًْىضا( بُزووضّ زوو آلقُ غُخت ًَٖعَناِْ َُيًو َُمحىز تىاًْإ نىضزَنإ يُ

 . (198)بسَٕ طَُاضؤ خُبىؾإ بانىوضّ ًٌَ( ي6ُؾُضغُر )
ّ آلىل بَُُبُغتِ ياضَُتًساِْ نىضزَنإ ضِوويهطزَ قُويُو باضوزؤخُزا ْازض قى 

بُؾًَىَيُى ، ُٖض بُطُيؿتين بُْاونُنُ تىاِْ ٖاونًَؿُّ دُْطُنُ بطؤضِيَت، ظيطاًْىضا
بُض و تىاًْإ ثاؾُنؿُ بُغىثاّ َُمحىز ًَٖطؾ هاض بىوٕ بُبُضططيً نىضزَنإ يُ

يُويَؿُوَ بُْاناضّ ضِووياْهطزَوَ ، (199)غًػتاِْ بهُٕ بُضَو عُؾطَِت ٓاباز
ىل واّ وْازضقى، زَنإ نُنِ ٓاططيًٓإ ُْبىونىضيُبُضُٓوَّ ُٖضوَٖا ، (200)َُؾُٗز

ّ بطِياضبؤيُ ، َُمحىز غًػتاِْ بُضزَواَِ بُدُْطُنُ ُْزات يُطٍَُظاِْ  بُناى
ىل يُناتِ وْازض قى ، بُآلّّ زا بؤ ُٓبًىَضز و نىضزَناًْـ بُضَو خُبىؾإطُضِاُْوَ
ز سىغًَٔ بُيط ؾًإ)ستََُُُٖىويسا بُياضَُتِ نىضزاِْ خُبىؾإ يُغُضووّ طُضِاُْوَ

 .(201)ظاؾُضاًْى( ْىيَُٓضّ نَُؿُطعى تىاِْ ؾاضّ ْػا زاطريبهات
                                                           

(195) Fraser. J., Op.Cit, P.84  

 ُْٖسيَو غُضناوَ بُ )قىنإ( ٖاتىوَ.  يُ (196)
 .77ثًَؿىو، ٍ نُيًُىآل تُوَسىزٍ، غُضناوَّ (197)
 .34-33َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (198)
 زَنُويَتُ ًَْىإ خُبىؾإ و َُؾُٗز. (199)
 . 35َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ دٗاْطؿا...، م (200)

 . 78نُيًُىَيآل تُوَسىزٍ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ (201)
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زاطرينطزِْ قُآلو زيَٗاتُناِْ   ْازض قىوىل زواّ طُضِاُْوَّ بؤ ُٓبًىَضز، زَغتًهطز ُب
اليُٕ َُٓرييى ؾُضَاْطَِوايُتِ زَنطا، زواّ  واُْ قُآلّ يٓطِ نُ ُي ضّ ُٓبًىَضز، ُي زَوضوُب

شيَط زَغُآلتِ نىْسوظيىّ  ٓابًَؤقُزاِْ زَغتِ غُضزاططت، ُٖضوَٖا قُآلّ باغىازَ نُ ُي ُب
غُض ًَٖعَنُّ  ُٓؾؿاضّ بىو، زواّ غَِ َاْط يُ ٓابًَؤقُزإ زاطريّ نطز، زواتط تىاِْ ُب

غُض قُآلّ ظاغهٓس  .(202)قطاخإ ظاغهٓسّ ظاٍَ بًَت و زَغت بططيَت ُب
وناتُّ ْازض قىوىل خُضيهِ زاطرينطزِْ قُآلناِْ ز  ضّ ُٓبًىَضز بىو، يُ ُي َوضوُب

وَ بُؾُضَاِْ تُُٖاغب َريظا غىثايُى ُب )ضَظا قىوىل خإ( بُضِيَهطا  غُضنطزايُتًٌَاظْسَضاُْ
، نُزاواّ تُخت  ُيًو َُمحىزّ غًػتاِْ ْاوبطزِْ زَغُآلتِ َ غتِ ُي ضَو خؤضاغإ بَُُُب ُب

َُي(203)و زَغُآلتِ تُواوّ ًَٓطاِْ زَنطز طُيؿتِٓ بؤ خؤضاغإ ٖ ْاضزِْ ًَْطزَّ .ُٖض ُب ػا ُب
غتِ  َُُب تايبُتِ خؤّ بؤ الّ ْازضقىوىل و زاواّ يًَهطز ثًَىَْسيٌ ثًَىَ بهات يُ خُبىؾإ ُب

ضاَبُض (204)ًَٖطؾهطزُْ غُض َُؾُٗز ؿاْسا ُب ، ُٖضنُْسَ ْازض قىوىل ضَظاَُْسيِ ًْ
ضَو خُبىؾإ، بططَ ضِوويهطزَ ْاونُّ َ نىو ُب زاواناضيًُنُ، بُآلّ ضاغتُوخؤ ُْ رينُ ٖطيعَى ُب

ضِووّ غىثاّ َُيًو َُمحىز بؤوَ 3نُ ؾُضغُخًَو ) ويَـ ضِووُب ًٌَ( يُ َُؾُٗزَوَ زووضَ، ُي
 . (205)و ؾهػتِ ثًَسإ و ْاناضٍ نطزٕ ثاؾُنؿُ بهُٕ بُضَو َُؾُٗز

وَ، ْازض قىوىل ًَٖعَنُّ يُ سادِ تىضاب  ضَْطاضبىوُْ دًَطرينطز، يُ  (206)زواّ ُٓو ُب
ّ )ضَظا قىوىل خإ( زابىو، بُآلّ نىضزَنإ ضؤَيِ طُوضَيإ طًَطِا ناوَضِواِْ طُيؿتِٓ غىثا

ضُٓصتاّ ضَظا قىوىل خإ ثُؾًُاْهطايُوَ و  ًُتُ، ُب ضزَّ ُٓو ٖاوثُمياًْ ُب غت ُي ضُب زاْاِْ ُب ُي
ْاونُّ خىادُ ضَبًع دًَطري بىو ، َُُٓف (207)ٓاضاغتُّ غىثانُّ بُضَو بانىوض طؤضِّ و ُي

                                                           

 . 39-35َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (202)
 .16، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (203)

 .106ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م (204)
 .78نُيًُىَيآل تُوَسىزٍ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ (205)

 نِ يُ َُؾُٗز.20ُّٓ ْاونُيُ زَنُويَتُ زووضّ  (206)

ـإ نـطزووَ، نـُ ٖا    (207) ٌَ وايُ نىضزَناِْ ْاونُنُ ٓاَؤشطاضّ ضَظا قىوىل خاًْ ُ وثـُميا يىنٗاضت ًث طـٍَُ   ًًْـ تـِ ُي
و َـُمحىز بـُقاظاصتِ ْـازضقىوىل زَؾـهًَتُوَ و ْاوبـاْط          ًُي غـُض َـ ًَو ُي نات، نىْهُ ُٖض غـُضنُوٓت ْازضقىوىل ُْ

ًْىو    . 34زَضزَنات:يهٗاضت، ْازضؾا، م َِت ناويـا ًْى( طُوضَ ؾـُضَاْطَِواناِْ عُؾـري ُٖضوَٖا )ؾاٖىيَطزّ خإ ؾُخيىا
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، نىْهُ ُي ضيَطُّ ًَٖطؾًَهُوَ تىاِْ ؾهػتِ ثٌَ ُٖيًَهِ ظيَطِئ بىو بؤ َُ محىز غًػتاِْ
ويَؿُوَ ُب زؤضِاوّ بطُضِيَتُوَ  (208)بسات و ْاناضّ بهات ثاؾُنؿُ بهات بُضَو تىؽ و ُي

، ثاف غَِ َاْط داضيَهِ زيهُ ضَظا قىوىل خإ ُي خُبىؾإ غىثايُنِ (209)خُبىؾإ
غتِ ضِووُب َُُب ، بُآلّ ٓاَازَنطز و ضِوويهطزَ َُؾُٗز ُب وَّ َُمحىز غًػتاِْ ضِووبىوُْ

ّ بُضاَبُض ؾُضَاْطَِواّ غًػتإ، بىوَ (210)زووباضَ ؾهػتِ خىاضز ، ُٓو ؾهػتدىاضزْٓاُْ
ؾىيَِٓ ُٓوزا ستَُُز خإ  ٖؤناضيَو نُ تُُٖاغب َريظا يُغُض ناضَنُّ زووضّ غاتُوَ و ُي

 .(211)تىضنُإ زَغتًٓؿإ بهات وَى ؾُضَاْطَِواّ خؤضاغإ
ػابىوض، داضيَهِ زيهُ بىوَ ٖؤّ  غُباضَت  ُٖضَِؾُناِْ َُمحىز غًػتاِْ ُي ًْ ُب

ػابىوض ٖاْايإ  َُيهِ ًْ ُيًو َُمحىز و ْازض قىوىل، نىْهُ خ َىإ َ ًْ وَّ ؾُضِ ُي َُيطريغاْسُْ ٖ
 ، ضزَّ ُٖضَِؾُناِْ َُمحىز غًػتاِْ ُب إ ُي غتِ ياضَُتِ زاًْ َُُب بطز بؤ ْازضقىوىل ُب

ُْسَ ُي غُضَتازا ُي  آلّ  ْاونُّ قُزََطاُٖضن زَغت ًَٖٓا، ُب ُْس غُضنُوتًَٓهِ ُب ْازضقىوىل ن
زَغتسا نِ ظؤضّ ًَٖعَنُّ ُي تىْسّ ؾهػتِ خىاضز و شَاضَُي  .(212)زواتط ظؤض ُب

                                                                                                                                        

طٍُ طُوضَّ ْاونُّ ) ًْى، ُي )ضَظا قىوىل(يإ ضِاطُياْـسووَ ))ُٓطـُض   ؾُخيىا نٓاضإ و ضازَنإ( نُ زش ُب ْازضقىوىل بىوٕ ُب
َؿىو، ٍ ُىآل تُوَسىزّ، غُضناوَّ ًث ًُي  .  78ْازض زَغتِ بطاتُ ُٓو ْاونُيُ طُوضَيٌ و َُظِْ تؤ ْآًًََت((. ن

 نِ يُؾاضّ َُؾُٗز.18زَنُويَتُ زووضّ  (208)

 .36 ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (209)
 .8، 1934ٍسىغًَٔ سىظِْ َىنطياِْ، نىضز و ْازضؾا يُ خانِ ًَٓطاْا، ثُضتِ ظاضّ نطَاصتِ، ضَواْسوظ،  (210)

 .158، َطات...، مطٗشا٢ْستُس ؾؿًع  ؛ 111ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م (211)
ّ َـُمحىز  ؾـُضَِزا ًٓػـشام بـطا    . يـُو 45-44َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿـا...، م م  (212)

غًػتاِْ بُزيٌ زَطرييَت، بؤيُ َُمحىز غًػتاِْ ًَْطزَّ خؤّ بُْاوّ )َُال ضَؾًعاّ طـُيالِْ( بـؤ وتىويَـص    
ًـُى زضوغـت زَبًَـت يـًَُْىإ     ًباضَيـُوَ دـؤضَ ْانؤن   ِ ًٓػشام، يـُو ناضَْىوغ ضَِواُْ زَنات غُباضَت بُ

زاواّ نىؾتًٓإ  ز، بُثًَهُواُّْ نىضزَنإ نًُُوَ غُيطّ بابُتُنُّ زَنطيضِواْطُّ ضاًَاض يُ ىل نُوْازضقى
ُ  زَنطز، يُ َـُيًو َـُمحىز غـىوز يـُو      ٓاناَسا نىضزَنإ بطِياضّ طُضِاُْوَياْسا َُُٓف بىوَ ٖؤناضيَو نـ

 .80-79ىل بـسات. نـُيًُىآل تـُوَسىزّ، غُضنـاوَّ ثًَؿـىو، ٍ     وزَضؾُتُ وَضبططيَت و ؾهػـت بـُْازضقى  
ِ وىطُضِاُْوَّ ْازضق يىنٗاضت باؽ يُ ، ىل زَنات بؤ ُٓبًىَضز ثاف ؾهاُْنُّ بُضاَبُض بُ َُمحىز غًػـتاْ

  .34ا زوو نُغِ يُطَُيسا َابىو: يهٗاضت، ْازضؾا، منُ تًُْ
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نىْهُ زووباضَ تىاِْ ، وىلىِ وضَّ ْازض قضِووخآُْو ؾهػتُ ُْبىوَ ٖؤناضيَو بؤ  
ؾهػت بُغىثاّ َُمحىز غًػتاِْ يُويَـ ، و ضِوو بهاتُوَ َُؾُٗز غاتُوَ خؤّ ضِيَو

و طُضِاُْوَ نىْهُ نُْس َُٖي، ُْيتىاِْ بُضزَواّ بًَت يُ ًَٖطؾُناِْ ، بُآلّبًًََٗٓت
تِ ُٓبًىَضز آلضؤشُٖ بانىوضّْاونُناِْ  بىوًَْو يُاليُٕ تىضنُاُْنإ يًُياخ

 ضغاالعُىل خاِْ غىثا ؾُتح يُطٍَُزا تُُٖاغب َريظا ُٖيىَُضدُيُو ، (213)ضِووياْسا
 ُٖض، بًَُٖعيَهُوَ بؤ غُضنىتهطزِْ َُمحىز غًػتاِْ ضِووياْهطزَ خؤضاغإ

و ُٓؾؿاض و نُْس ٖؤظيَهِ  ٖؤظَناِْ نىضز بُطُيؿتًٓإ بُْاونُنُ بُؾًَهِ ظؤض يُ
ًًَََٓسضاوَ ًَْعيهبُ نُ، إ ثًَىَنطزٕثًَىَْسيًزيهُ   .(214)ُّ بًػت ُٖظاض نُؽ خُ

زووباضَ ضِوويهطزَوَ ، نإ غُضنىت بهاتُضاثُضِيٓىل تىاِْ وزواّ ُٓوَّ ْازض قى
زا سُغُٕ عُىل بًَط ًَْطزَّ تُُٖاغب ضيَطُ يُ، َُؾُٗز بَُُبُغتِ ًَٖطؾهطزٕ

 بُغىثاّ تُُٖاغب َريظا بهات يُ ، ثًَىَْسيَِرياظّ ثًَطُيؿت و زاواّ يًَهطز
اْهطزَ ًَٖعَنُّ ضِووي ، يُطٍَُهطزقبىوَيىل زاوانُّ وباضَيُوَ ْازضقى يُو، (215)خُبىؾإ

ًنَي تُُٖاغب يَت بًَ، بؤيُ زَنط(216)نىوُْ ضيعّ غىثانُّ تُُٖاغب َريظا خُبىؾإ و
ضيعّ غىثانُّ بىوَ خاوَٕ بًَُٖعتطئ غُضنطزَّ  ىل يُوَريظا بُبىوِْ ْازضقى

ِ غُؾُوّ زَغُآلتزَغتِ ُٓو غُضنطزَيُ تىاْطا تُخت و  نُ يُغُض، (217)دُْطِ
 نًَُـ بىوبًَت. َاوَيُنِ ُض بؤداضيَهِ زيهُ ظيٓسوو بهطيَتُوَ ُٓط

                                                           

 .51-49َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (213)
 َككىز عًِ قازقِ، زتُىعُ َكاالت ُٖايـ )قؿىيُ زض طػـرتَ تـاضيذ ايـطإ ظَـني(، اْتؿـاضات      (214)

طُيؿتًٓإ بؤ خؤضاغـإ   ِ غىثاّ تُُٖاغب َريظا بُض يًُنؤّ طؿت .953ه.ف، م  1383غتىزَ، تربيع، 
ُ   2500بىو يُ  بطيَتِعيهُّ سُوت ُٖظاض غُضباظ زَبىوٕ، ثًَهٗاتُنُؾِ ًَْ  2500قاداضَنـإ و   غـُضباظ يـ

باضَّ ثًَهٗاتـُّ  يُظياتط  ِيظاًْاض َُٖىو ٖؤظَناِْ زيهُ. بؤ غُضباظيـ يُ 2000تىضنُاُْنإ،  غُضباظ يُ
 .953غُضباظّ غىثاّ تُُٖاغب َريظا بطُضِيَىَ بؤ: َككىز عًِ قازقِ، ُٖإ َٓبع، م 

 .268غًػًُ...، م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (215)
 .736َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م ؛ 52ؾعباِْ، َٓبع ثًؿني، م  سعا (216)
، ناخ زوّ، اْتؿاضات ؾبطري، َؤ٢َٓويت ْازض ؾاَ اؾؿاض، تطمجُ: محًس ى.ظ.اؾطاؾًإ، ز -ّ.ض. اضْىا (217)

  .61، م2536تٗطإ، زّ َا 
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ّ دًَطُضِيعَناِْ غىثا بىوَ  خعَُتهطزٌْ يُ ىل بؤَاوَيُنِ نُّ يُوْازض قى 
ثٌَ بُخؿِ و يُنَُني  (218)قىوىلَريظا و ْاغٓاوّ تُُٖاغب ُٖاغب باوَضِّ تُ

ُّٓ َُبُغتُ  بؤ، ًَٖطؾهطزُْ غُض َُؾُٗز بىو يُ بطيَتُِٓضنًـ نُ ثًَِ ضاغجًَطزا 
 بُضِيَهُوت و يُ غىثانُّ يُطٍَُ 1726ِ غاَيىل وّ ُٓيًى10ىل يُ وىتُُٖاغب ق

 غُباضَت بًَُٖطؾهطزُْ غُض ُٓو ؾاضَف يُ، (219)ْاونُّ خىادُ ضَبًع دًَطري بىو
زواتط ، زاِْ ؾاضّ َُؾُٗزٓابًَؤقُغُضَتا ، ُٓصتاّ زضا قؤْارّ ثالًَْهُوَ بُزوو ضيَطُ

ُناِْ ًبطِيِٓ قاميهاضي ىل يُواغب قىدىاضزِْ تُُٖ، بُآلّ ؾهػتنىوُْ ْاو ؾاضَنُ
نِ تىْس يًَُْىإ تُُٖاغب ًًَُبىوِْ ًَُالْنًَبىوَ ٖؤناض بؤ ، غُضَتازا ؾاضَنُ يُ

 .(220)عُىل خإ قاداض يُاليُنِ زيهُوَ ؾُتحوىل يُاليُى و ىق
 ىل طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُوتُُٖاغب قى، يُناتِ طَُاضؤزاِْ ؾاضّ َُؾُٗز 
 زَيُويَت يُ، ْآب غُيتُُْت(ّ ُٖبىو) نات ثًُّ نُ ُٓو ،اضعُىل خاِْ قاد ؾُتح
َُُٓف ، (221)ِ بُغُض تُُٖاغب َريظا بػُثًًََٓتزَغُآلتّ ُٓو ثًُوثايُوَ ضيَطُ

بؤيُ نُوتُ بريؤنُّ خؤ ضظطاضنطزٕ يُو ، ٓاضَظووَناِْ و زَبًَتُ ضِيَطط يُبُضزَّ سُظ
 ؾُتح يُطٍَُُالًَِْ ضاغتُوخؤ ىل ُْيسَويػت ًَوُٖضنُْسَ تُُٖاغب قى، (222)ضِنابُضَ

 غُضَتازا تىاِْ بُثًالْطًَطِ يُ، ُْبًَت نٌَُٓوَّ نًَؿُّ بؤ  بسات بؤ عُىل خإ ُٓصتاّ
ُٖضوَٖا تىاِْ باوَضِ ، َُمحىز غًػتاِْ تاواْباضّ بهات يُطٍَُتًَهَُيهطزٕ و زَغ

عُىل خإ قاداض خُضيهِ ثًالًَْهُ بؤ  ؾُتحبُتُُٖاغب َريظا بًًََٗٓت نُ 
 .(223)بُزَغتُوَزاِْ بَُُمحىز غًػتاِْ و زواتط يُْاوبطزِْ

                                                           

بُواتاّ بُْسَّ تُُٖاغب زيَت. ايػًس عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ بـٔ ايػـًس ْعُـت     قىوىلتُٗاغب  (218)
 .111ه.ف، م1328ؾىؾرت، نتابؿطوؾِ قاؾِ، اٖىاظ،  تزنش٤ٙاهلل ادتعآطّ، 

 .37ضت، ْازضؾا، ميهٗا (219)

 .57، م 1999، بريوت، داساالعٛا٤سػٔ زتًس ايسدًًِ، ايطإ وايعطام خالٍ مخػُ قطوٕ،  (220)
 .112امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م  (221)

 .62ى.ظ.اؾطاؾًإ، َٓبع ثًؿني، م -ّ.ض. اضْىا (222)
ؿني، م  سعا (223) ، َٓبع ًث ًًِ، املكسض ايػـابل،   ؛ 34ؾعباِْ طًـسإ بـُ    57م سػٔ زتًس ادت ضاغـتًسا ططٓي . ُي

ُتح عُىل خـإ،   اليُٕ ؾ ُبىو ُي َساِْ ثايُّ تُُٖاغب قىوىل َايُّ قبىوَيهطزٕ ْ اليُٕ تُُٖاغب َريظا و ًث ْازضقىوىل ُي
َْـسِي         َى ُتح عـُىل خـإ بـري يـُ ًث ًًِ زَوَيُت بىو، ُٖض َُُٓف وايهطز نـُ ؾـ ُْساظَّ ثايُّ وَن ٓ نىْهُ ُٓو ثايُ ُب
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زَزضيَت يُاليُٕ  ُٖوٍَ، عُىل خإ ؾُتحزوابُزواّ ٓاؾهطابىوِْ ثًالُْنُّ  
يُبُض زضوغتبىوِْ ٓاشاوَ يُاليُٕ قاداضَناُْوَ ُٓو  ، بُآلّتُُٖاغب َريظا بؤ نىؾتِٓ

ثاؾإ ضَِواُّْ نُالتِ ، تّ زَغتطرينطزِْ زَزابطِياضبؤيُ ، (224)ناضَّ ُٓصتاّ ُْزا
و بُزَغتِ  ظ بُؾُضَاِْ تُُٖاغب َريظا1726ّ تؿطيِٓ يُنَُِ 11يُ زَنات و

 يُ ّ ؾُضَاًَْهُوَ نُضيَطُزواتط تُُٖاغب َريظا يُ، (225)ىل زَنىشضيَتوتُُٖاغب قى
ثاؾإ دُخت زَناتُوَ خإ قاداض بُْاثاى ْاوظَز زَنات، غُضَتازا ؾُتح عُيٌ 

 . (226)ًدإ قاداض وَى ؾُضَاْطَِواّ ْىيَِ ُٓغتُضٓابازقً آليُزاْاِْ ُٓ
نىشضاِْ   ْاو غىثاّ تُُٖاغب َريظا زضوغت  ؾُتحُب عُىل خإ قادا ضثؿًَىّ و ٓاَيؤظّ ُي

ُيًَهِ باف بىو بؤ َُمحىز غًػتاِْ نُ ُٓو باضوزؤخُ بؤ خؤّ  بىو، يَُُٖإ ناتسا ٖ
ع، بُآلّ غُضنُوتىو بكؤظيَتُوَ و ًَٖطف بهاتُ غُض ًَٖعَنُّ تُُٖاغب قىو ىل ُي خىادُ ضًَب

                                                                                                                                        

طٍَُ َ يُنـُوَ خـؤّ بسظيَتـُوَ يـُ ًَٖعَنـاِْ          بهاتُوَ ُي ٖاُْ َىيػـت بـىو يـُ ضِيَطـُّ ُب ُمحىز غًػتاِْ بؤ َُُٓف ًث
طـٍَُ َـُمحىز غًػـتاِْ بـىوَ ٖؤنـاض نـُ تُُٖاغـب           ًًًَٓـُناِْ ُي ـُ ْٗ َْسًي َى آلّ ٓاؾهطابىوِْ ًث تُُٖاغب َريظا، ُب

ؿـني، م  ؿـني، م   ازوا ؛741ؾُضَاِْ نىؾتِٓ بؤ زَضبهات. عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ًث . 139ضز بـطاوٕ، َٓبـع ًث
ـُناِْ   ض ناضيطُضًي ؾًَىَيُى نُوتبىوَ ُب ُبىوَ، ُب َهِ الواظّ ٖ ًُت وَ زَنات نُ تُُٖاغب َريظا نُغاي يىنٗاضت باؽ ُي

 .38بؤنىوِْ وَظيط و غُضنطزَناِْ غىثا. يهٗاضت، ْازضؾا، م 
 .269غًػًُ...، م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (224)
ؾعباِْ، َطوضّ نىتـاَ بـط تـاضيذ     سعا ؛59-58بازّ، دٗاْطؿا...، م مَريظا َٗسّ خإ اغرتا (225)

غـُباضَت  .520ه.ف، م1380ايطإ اظ اغاظ عكط َازٖا تا ثايإ زوضإ قاداضيُ، اْتؿاضات غدٔ، تٗطإ، 
وايُ بُض يُزاطرينطزِْ َُؾُٗز نىشضابًَت، بـُآلّ ُْٖـسيَهِ زيهـُ     تح عًِ خإ ُْٖسيَو ثًًَإُبُنىشضاِْ ؾ
ــ ــُوَ نــُدــُخت ي ــت: ستُــس ؾــؿًع  ُوَ زَنُْ ــِ َُؾــُٗز نىشضابًَ ، َــطات...، طٗشاْطط٢ زواّ زاطرينطزْ

ُ   ُْاؾتِٓ تُضَِ ؾ .يُاليُنِ زيهُوَ ؾػآِ باؽ ي183ُم عيـو  ًَْ تح عًِ خإ زَنـات زواّ نـىشضاِْ يـ
  .508َُظاضطُّ خىادُ ضَبًع: ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ، َٓبع ثًؿني، م

. زَقِ ؾُضَاُْنـُّ تُُٖاغـب َـريظا بـؤ زاْـاِْ ٓـُآل       26َٓبع ثًؿني، م َٗطّ ازضيػِ اضميِ، (226)
تح عـُيٌ خـإ قادـاض    ُُناِْ ؾـ ًـ قًًدإ قاداض وَى ؾُضَاْطَِواّ ُٓغرتاباز و دُختهطزُْوَّ يُغُض ْاثانً

 (.2بطُضِيَىَ بؤ: ثاؾهؤّ شَاضَ)
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بىو، بؤيُ طُضِايُوَ ْاو َُؾُٗز اليُٕ (227)ُْ ، ثاف ُّٓ دُْطُ طَُاضؤزاِْ َُؾُٗز ُي
تُُٖاغب قىوىل زَغتِ ثًَهطز، نُ ًَْعيهُّ زووَاْط و ًْىّ خاياْس، ثاؾإ ُي ؾُضِيَهِ 

تاي طٍَُ غىثاّ َُمحىز غًػتاِْ تىاِْ ؾاضَنُ زاطري بهات، ُب بُت زواّ ُٓوَّ ثري غُخت ُي
ْاوّ )َري  ط ؾُضَاْسَّ َُمحىز غًػتاِْ يُنًَو ُي زَضطُناِْ زَضواظَّ ؾاضّ ُب ستَُُز ُب

، ُّٓ ضِووزاوَف َُمحىز غًػتاِْ ْاناض نطز ًَهُنبىوِْ خؤّ (228)عُىل( بؤ واآل نطزٕ
وَيسا يُ سىدطَيُى يُ َُظاضّ ًُٓاّ ضَظا  .(229)ضِابطُيًَُْت و بطِياضّ َاُْ

 اثُضِئضِنُْسئ ، (230) ىلواّ زاطرينطزِْ َُؾُٗز يُاليُٕ تُُٖاغب قىزوابُزو 
بُتايبُت يُاليُٕ نىضزَناِْ خُبىؾإ و ، يُْاونُ دًاواظَناِْ خؤضاغإ غُضيَُٗيسا

نُالت نُيُاليُٕ تُتاضَناِْ َطو ثاَيجؿتًإ  زاًْؿتىوإتىضنُاُْناِْ ُٓبًىَضز و 
نإ نح بهات، ضاثُضِيُٓ َُٖىوّ ًَٖعَوَ يَطُض ىل تىاِْ يُوتُُٖاغب قى ، بُآلّزَنطا

ظ باْطًَٗؿتِ تُُٖاغب َريظاّ نطز 1727ِ غاَيثاؾإ طُضِايُوَ َُؾُٗز و يُٓاظاضّ 
ُٖضوَٖا ؾُضَاِْ زا بُنىؾتِٓ َُمحىز ، (231)بُطُضَِ ثًَؿىاظّ يًَهطز بؤ ؾاضَنُ و

                                                           

ىل وتُُٖاغـب قـى   إتح عـُىل خـ  ُزواّ نىشضاِْ ؾ.140ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م (227)
يُنَُني ناضيسا َُٖيػا بُالبطزِْ َُٖىو غُضنطزَناِْ  ِ غىثاّ تُُٖاغب َريظا، يًُزَبًَتُ غُضنطزَّ طؿت

يُخؤّ. َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿـا...، م   ًَْعيوُنإ و زاْاِْ نُغِ ططيٓطقاداضّ يُ ثؤغتُ 
ٖؤظّ قاداض يُ زواّ نىشضاِْ ؾُتح  ىل يُطٍَُواغب قىباضَّ َُٖيىيَػتِ تُُٖيُِ ي.بؤ ظياتط ظاًْاض59-58م

َـسبط، تٗـطإ،    قاداض، ناخ زِٖ، اْتؿاضات ططًطٓت عُىل خإ قاداض بطِواُْ:عًِ اقػط مشًِ، ايطإ زض زوضَ 
  .27-26ه.ف، م م1374

ّ  دطزاب :طىؾُاٍ اظ تـاضيذ  طٛط٢زتًس زواَِ،  ؛82-81امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م (228)  و ثطَـادطا
 . 67-66َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م م نامِستُس  ؛، قض 1382ْازض ؾا، اْتؿاضات ضاغتِ ْىَ، تٗطإ، 

 .271غًػًُ...، م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (229)

ىل زواّ زاطرينطزْــِ َُؾــُٗز غــُضزاِْ َُظاضطــُّ ًُٓــاّ ضَظاّ نــطز و بطِيــاضّ وتُُٖاغــب قــى (230)
 .62ُظاضَنُ. َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، مزضوغتهطزِْ َٓاضَيُنِ زيهُّ زا بؤ َ

 .57سػٔ زتًس ايسدًًِ، املكسض ايػابل، م  ؛ 45ْىضاهلل الضوضزّ، َٓبع ثًؿني، م  (231)
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ضنطا بُٖاْساِْ زواّ ُٓوَّ تاواْبا، ُْٓساَاِْ بَُٓاَيُنُّ غًػتاِْ و شَاضَيُى يُ
 .(232) ىلوناِْ َطو زش بُ تُُٖاغب قىضاثُضِيُٓ

ْاونُناِْ قائ و بٗسازئ و غٓطإ  يُ ضاثُضِئبُنىشضاِْ َُمحىز غًػتاِْ  
 ، بُآلُّناُْوَ ثاَيجؿتِ زَنطإًيُاليُٕ ُٓبسايً ىل نُوغُضيَُٗيسا زش بُ تُُٖاغب قى

ظ 1727 ُٓيًىوىلتىاًْإ يُ بُٖاوناضّ تُُٖاغب َريظا  قىوىليُاليُٕ تُُٖاغب 
ٓاغايـ بؤ ْاونُنُ  و (233)ناِْ ُٖضغَِ ؾىيَُٓنُ بًَٗٓٔضاثُضِيُٓنؤتايٌ بُ 

زا تُُٖاغب َريظا ثُيُّ زَنطز بؤ ثُالَاضزاِْ ُٖيىَُضدُيُو ، بطُضِيَُٓٓوَ
نىْهُ ثًَِ ، (234)ُٓو بؤنىوُْ يُطٍَُٖاوضِا ُْبىو  قىوىلتُُٖاغب  ، بُآلُّٓغؿُٖإ

باؾرتَ غُضَتا  وا، خؤضاغإ ُنإ يُ ُٖضات َُتطغِ طُوضَٕ يُغُضًًوابىو ُٓبساي
، ُنإ بَُُبُغتِ ظآَهطزِْ بُضَّ ثؿتُوَّ غىثانُيإًًَٖطف بهطيَتُ غُض ُٓبسايً

  .(235)بهُٕ ِ ًَٖطؾهطزُْ غُض ُٓغؿُٖإ زَغت ثٌَقؤْاخًٓٓذا 
 

ًَران  ًَنان بُداطريكاريِ ئُفغانُكان هُ ئ  جـ ـ كؤتايٌ ه
 َري َُمحىز غُضنطزايُتًٌزواّ زاطرينطزِْ ُٓغؿُٖإ يُاليُٕ ُٓؾػاُْنإ بُزوا بُ 

، نطزثًَطَِوخَُيهِ ًَٓطإ  يُطٍَُىًْإ ، غُضَتا ثًازَّ غًاغُتًَهِ ُْضَُٓؾػاِْ
نإ ُْضَُ ًًُْنىْهُ ُٓؾػا، نإ بىوًًُْثًازَنطزِْ ُّٓ غًاغُتُف بؤ ضاظيهطزِْ ًَٓطا

تُ آلَُساٍَ بىو بتىأْ ُّٓ و، ٕ بُضيِٓ وَى ًَٓطإتًَهِ ثاآلو يُ بهىوىًَٖعيَهِ 
نإ ُّٓ ًَٖعَ بُناويَهِ نُّ ًًُِْ ًَٓطاتًَطِوآًْ يُاليُنِ زيهُوَ يُ، بُضِيَىَببُٕ

ْاونُناِْ ًَٓطاِْ  ُ ظؤض يُزَغُآلتنإ زش بُو ضاثُضِيُٓظوو  ُٖض غُيطزَنطإ بؤيُ
 عُباؽ.يعز و خىاْػاضو ؾرياظو بُْسَض ، وَى ناؾإ ططتُوَ

                                                           

عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، تاضيذ ايـطإ   ؛71َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م  (232)
 .613ه.ف، م1380ثؼ اظ اغالّ، ْؿط ْاَو، تٗطإ، 

باضَّ ؾؤضِؾُناِْ قآٔ و بٗـسازئ و غـٓطإ و غـُضنىتهطزًْإ يُاليـُٕ تُُٖاغـب      يُِ يظاًْاض بؤ (233)
 .74-72ىل بطُضِيَىَ بؤ: َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م موقى
 .713عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، َٓبع ثًؿني، م (234)
 .283غًػًُ...، م اْكشاضضت، الضْؼ النٗا ؛زتًس زواَِ، َٓبع ثًؿني، قح  (235)
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بىو، نىْهُ   نإ تا غُض بُضزَواَِ ُْ اليُٕ ُٓؾػاُْ ثًازَنطزِْ ُّٓ دؤضَ غًاغُتُ ُي
اليُى و ظؤضّ  ُٖضَِؾُ زَضَنًًُناِْ ُٖض يُنُ ُي ضووغًاّ تُظاضٍ و زَوَيُتِ عىمساِْ ُي

اليُنِ زيهُوَ، بىوُْ ٖؤّ  ضاثُضِئ ْاو خىزّ ًَٓطإ ُي و َُتطغًًُناِْ تُُٖاغبِ زووَّ ُي
تىاٌَْ نؤْرتؤَيٌ ُٓو باضوزؤخُ بهات، بؤيُ زاواٍ ًَٖعٍ  ُٓوَّ نُ َري َُمحىزٍ ُٓؾػاٌْ ُْ

غُض يُنُوَ ٖاِْ َري َُمحىزّ  ُٓؾػاْػتإ، ُٖضوَٖا ُٓو َُٖىو نًَؿاُْ ُب ظياتطٍ نطز ُي
 .(236)ُٓؾػاًْاْسا ثًازَّ غًاغُتًَهِ تىْس بهات ُي ؾُضَاْطَِوايُتِ نطزٕ يُ ًَٓطاْسا

 – 1682ثُتطؤغٌ طُوضَ، ضِووبُضِووّ ًَٖطؾُناٌْ ُٓؾػاٌْ زَبؤوَ يُو ناتٍُ ًَٓطإ
ظ نؤتايٌ بُدُْط ًَٖٓا 1721ِ غاَي ّ ثُميآْاٍَُ ٓاؾيت ًْؿتاز يُضيَطُ يُ 1725
، بؤ زَغت خػتُٓ ْاو ناضوباضّ ًَٓطإ بىو آلبَُُف زَغتِ وا (237)غىيس يُطٍَُ

ػاُْنإ و طُياْسِْ ُٖواَيُنإ بُتايبُت زواٍ طَُاضؤزاِْ ؾاضٍ ُٓغؿُٖإ يُاليُٕ ُٓؾ
ثالُْنُّ تايبُت بًَُٖطؾهطزُْ  ضووغًابُ ثُتطؤغٌ طُوضَ باؾرتئ ٍُٖ بىو بؤ تُظاضّ 

 .(238)هطزٕغُض ًَٓطإ غاتُ بىاضّ دًَبُدًَ
خؤّ  غُضنطزايُتًٌٓاَازَنطزٌْ غىثايُنِ طُوضَيسا يُشيَط  ٍبطِياض ثُتطؤغٌ طُوضَ

، ُْاضَناٌْ زَضياٍ خُظَض ضِوويهطزَ ْاو خانِ ًَٓطإطا بُنٍ ضِووباضّ ظؤَيضيَطُ و يُ
 ()قؤظام ( ُٖظاض غُضباظ10ُّ )ًَْعيهوَف ًًُّْ وؾهاضيَطُُٖضوَٖا يُ

ظ تىاًْإ بُؾًَهِ ظؤضّ 1722ِ غاَيغًَجتَُبُضّ  وتطاِْ يُ شَْطاٍَ غُضنطزايُتًٌبُ
 .(239)زَضبُْس زاطري بهُٕ ْاونُناِْ زاغػتإ و

زَبًَتُ ، ُٓؾػإ يُ ُٓغؿُٖاُْوَ بُٓاضاغتُّ قُظوئ و ضؾت ناٌْ ًَٖعّثًَؿطَِويًُ
ططتٔ يُ ضيَطُّ تُظاضٍ بهات بؤ ضووغًا زاوا يُ، ؾُضَاْطَِواٍ طُيالٕ ٖؤناضيَو نُ

                                                           

 . 138ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م  ؛ 14عبساذتػني ْىآٌ، َٓبع ثًؿني، م  (236)
 .53عًِ ؾعب، املكسض ايػابل، م (237)
ًَٓـطإ، يُواْـُ    غُنإ بؤ غـُض ووايُ زوو ٖؤناض ُٖيُ بؤ ًَٖطؾهطزِْ ضِو باضَيُوَ يىنٗاضت ثًٌَ يُو. (238)

ُٓمحـُز   ِ َـىزَضؽ سـادِ زاوز و  ًضوَٖا ًَٖطف نطزِْ يعطًُنإ بُغُضنطزايُتهطزٕ يُطٍَُ غىيس، ُٖٓاؾتً
غِ يُو ْاونـُيُ ٓـُصتاّ زا. الضْـؼ    وضِو هطزِْ نُْس زوناًَْهِتًًَسا نىؾنت و تاآلْ خإ ُٓومسِ بؤ مشار، نُ

 .158غًػًُ...، م اْكشاضالنٗاضت، 
 . 48، ظا زوغت، َٓبع ثًؿنيَٓىنٗط ثاضغ ؛ 140ٖىؾٓط َٗسوّ، َٓبع ثًؿني، م  عبايشعا (239)
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طُيالٕ غاتُ شيَط  ضووغًآَُُف زَضؾُتًَهٌ ظيطِئ بىو بؤ تُظاضٍ ، (240)ُٓؾػاُْنإ
ططتٔ بىو يُزَغت ططتين ضيَطُضّ بؤ ّ تُظاضووغًاُْٖطاواُّْ  ظياتط ُٓو، ضنًَؿٌ خؤٍ

 نُ، ْاونُناٌْ نُْاضٍ زَضياٍ خُظَض نإ بُغُض وياليُتُناٌْ قُؾكاظ وًًُْعىمسا
 .(241)وًًَُْضِووٍ غُضباظٍ و باظضطا زضوغت زَنات يُ ضووغًاَُتطغٌ يُغُض 
ّ تُظاضّ يُاليُى و ُٓو ضووغًآًَطإ يُاليُٕ  بانىوضّنطزِْ ْاونُناِْ زواّ زاطري

ُاليُنِ زيهُ ًَىياُّْ باَيِ نًَؿابىو بُغُض ًَٓطإ يُُٓصتاَِ زاطريناضّ ُٓؾػاِْ يثؿ
ِ عىمساِْ و ْاضزِْ زَوَيُتناِْ َُتطغًًُو  زَيُضِاونٌَبىوُْوَّ بىوُْ ٖؤناض بؤ ظَق

زا ُٖيىَُضدُيُو ، (242)ًَٓطإ يُ ططيٓطغىثا بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ نُْس ْاونُيُنِ 
ثاف ُٓوَّ واىل ؾاضَظووض عُبسويطَمحإ ، 1723 – 1704ا سُغُٕ ثاؾا واىل بُغس

 (243)غُضباظَناِْ ًٓٓهؿاضّ ُْٖسيَو يُيُطٍَُ ثاؾا بُياوَضّ ٖؤظَ نىضزَنإ 
ّ خاُْقني بُضَو ضيَطُِ عىمساِْ يُ غىَيتاْبُؾُضَاِْ ، (244)ثًَىَ نطز إثًَىَْسيً

ِ غاَييُ تؿطيِٓ يُنَُِ بىوُْوَّ غىثاّ عىمساِْ ًَْعيه ، يُطٍَُنطَاؾإ بُضِيَهُوتٔ
نُغايُتًًُ زياضَناِْ نطَاؾإ ظ عُبسويباقِ خإ ؾُضَاْطَِوا بُياوَضّ 1723
 .(245)بىوِْ خؤيإ بؤ غىثاّ عىمساِْ ضِاطُياْسًَهُن

 – 1721) خاُْ ثاؾا بابإ غُضنطزايُتًٌيُاليُنِ زيهُوَ ًَٖعيَهِ زيهُ بُ 
بىوُْوَّ ُٓو ًَٖعَ يُ ًَْعيهٕ و آلظ( بُضِيَهُوت بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ ُٓضز1728َ

                                                           

 102 – 101، َٓبع ثًؿني، م م طًٛع٢َُمحىز  (240)
 . 587ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ، َٓبع ثًؿني، م  (241)
 .19ّ، م1985واملعاقط، بػساز،  احلذٜحتاضيذ ايطإ  يف، زضاغات َظٗشنُاٍ  (242)
ــُال      (243) ــُآلّ ي ــت، ب ــىٍَ زيَ ــىثاّ ْ ــُواتاّ غ ــُضّ ب ــُِْ ن ــاخىز ي ــاضّ ي ــوثًوّ ُٓوضًٓٓهؿ ُنإ ً

 ِ ظيـاتط يغًِٓ تىضنِ نؤُْوَ بُ يهـِ ؾـاض ٖـاتىوَ. بـؤ ظاًْـاض     وْى ( ٖاتىوَ، ُٖضوَٖا يJanissariesُبُ)
ٖاًَتٕٛ دٝب ٚ ٖاسٚيذ بٜٛٔ، اجملتُع االطال٢َ ٚايػشب، تشمج١: عبذاجملٝذ سظٝب باضّ ًٓٓهؿاضّ بطِواُْ: يُ

 .115-103ّ، ظ ظ1997َؼل، بريٚت، ايكٝظ٢، اجلض٤ األٍٚ، ايطبع١ االٚىل، داساملذ٣، د

اسبع١ قشٕٚ َطٔ تطاسٜخ ايعطشام احلطذٜح، تشمجط١: دعؿطش اخلٝطاط، ايطبعط١         غتًؿٔ ًُٖػًِ يىْهطيو،  (244)
 .163ّ، ظ 2004اخلاَظ١، داس ايشاؾذٜٔ، بريٚت، 

دٚس١ ايٛصسا٤ يف تاسٜخ ٚقا٥ع بػذاد ايضٚسا٤، تشمج١:َٛطط٢ نطامِ ْطٛسغ،    ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ،  (245)
 .17ّ، ظ1964ايعشب٢، بريٚت،  هتاباي
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تِ ساضيَزَغُآلتهُنِ خؤّ بؤ عُيٌ قًِ خإ ؾُضَاْطَِوا ًَ غُٓ بىوَ ٖؤناضيَو نُ
 غُضنطزايُتًٌزواتط ًَٖعيَهِ زيهُّ عىمساِْ بُ، (246)عىمساِْ ضِابطُيًَُْت

بُتايبُت ، عُبسويطَمحإ ثاؾاّ واىل ؾاضَظووض تىاِْ زَغت بُغُض يىضغتإ زابططيَت
و  واّ ُٓوَّ عُىل َُضزإ خإ ؾُضَاْطَِواّ ْاونُنُ ؾهؤّ عىمساِْ ضَِتهطزَوَز

ّ 24يُ ، (247)ؾاسىغًَِٓ غُؾُوّ نىضِّثاَيجؿتِ خؤّ ضِاطُياْس بؤ تُُٖاغب َريظاّ 
َّ ٓاباز زاطري بهات و واىل بُغسا تىاِْ خىضِ، ظ1723ِ غاَيتؿطيِٓ زووََِ 

  .(248)ِ عىمساِْ بُغُضزا بػُثًًََٓتزَغُآلت
محُز ثاؾا تىاٌْ َُُٖزٕا زاطري بهات،  ْاوٍ ُٓ ُي زوٍا َطزٌْ سُغُٕ ثاؾا نىضَِنٍُ ُب
غتُوَ ؾُضَِنُ نؤتاٌي ثًَٗات  زوّا ؾُضِيَهٌ تىْس نُ غَِ ضؤشٍ خاياْس، ثاؾإ ُي ضيَطٍُ ٓاططُب

َت شيَط ؾهؤّ زَوَيُتِ عىمساٌْ زاًب َُضدًَو َُُٖزٕا ُي و باضوزؤخُ َري (249)ُب ، زواّ ُٓ
ؾػاِْ ُي غاَيٌ َُمحى َعيهٍُ غَِ غُز نُؽ ُي 1723زّ ُٓ نىؾتين ًْ َُيػا ُب ُٓغؿُٖإ ٖ ظ ُي

ؾا  نُى زاَاَيطاوّ ثًَىَغت ُب َعيهٍُ غَِ ُٖظاض ُي غُضباظاِْ ُي غؿُٖإ و ًْ دًب ظازَناٌْ ُٓ ُْ
غاَيٌ (250)سىغًَٔ  ا 1725، ُٖضوَٖا َري َُمحىز ُي ًْ ٌَُْ ُت غاٍَ بىو،  27ظ نُ ُٓو ناُت ُت
َُيػا ب ت زوو َٓساَيٌ بهىونٌ )ؾا ٖ ْاُْ َُاَيُّ غُؾُوّ، ُت َعيهُناٌْ ٓب ُنىؾتين نُغُ ًْ

بىوٕ زَض ُْ َُيُُُت ُب و ٖ  .(251)سىغًَٔ( ّ غُؾُوّ ُي
دًَطُّ ٓاَاشَثًَهطزُْ تُُٖاغيب زووَّ، نُ ُٓونات يُبانىوضٍ ًَٓطإ بىو وَى )ؾا(ٍ  

يُ ضووغًاٍ تُظاضٍ و زَوَيُتِ  ًَٓطإ خؤٍ ْاوظَز نطزبىو، بُْاناضيًُوَ زاواٍ يُ ُٖضيُنُ
عىمساٌْ نطز بؤ زَضنطزٌْ ُٓؾػاُْنإ يُ وآلتسا، بُآلّ وَآلٌَ عىمساًًُْنإ بؤ 
زاواناضيًُنُ َُضدٌ ظؤض قىضغِ يُخؤططتبىو، وَى زاوانطزِْ تُواوٍ ُٓو ْاونُ و 

                                                           

 .163غتًؿٔ ًُٖػًِ يىْهطيو، املكسض ايػابل، م (246)
سٚبشت دبًٝٛ.اٚيظٔ، سضاس املٛصٌ ٚايعالقات ايعجُاْٝ٘ ايؿاسط١ٝ، تشمج١: عبذايشمحٔ بٔ احلاز اَني بو اجل٢ًًٝ، داس ايعًّٛ،  (247)

  .109ّ، ظ1983ايشٜاض، 
ٙ / 1163 –ّ 1639ٙ / 1049استاليني، ايعٗذ ايعجُا٢ْ ايجا٢ْ )عباغ ايعضا٣ٚ، تاسٜخ ايعشام بني  (248)

 .207ّ، ظ1953ّ(، اجلض٤ اخلاَع، بػذاد، 1750
  .61 – 60سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م م  (249)
  .138ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م (250)
 .14عبساذتػني ْىآِ، َٓبع ثًؿني، م (251)
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بسات، ََُيبُْساٍُْ نُ بُٓاضَظووّ خؤيإ زاواٍ زَنُٕ، ثًَىيػتُ تُُٖاغبِ زووَّ ثًًَإ 
ُٓو نات ياضَُتٌ زَزَٕ يُطُضِاُْوٍَ زَغُآلتُنُّ، ُٖضوَٖا ُٖوَيًـ زَزَٕ بؤ زَضنطزِْ 

 .(252)ُٓؾػاُْنإ يُ ًَٓطإ، ُٓو َُضداُْف ضِيَو وَى َُضدُناِْ تُظاضٍ ضووغًا بىو
نُْاضَناٌْ زَضياٍ خُظَض ظَْطًَهٌ َُتطغًساضبىو بؤ  يُ ضووغًازَغيت  آلبا 

ُٖوَيُناٌْ باَيًؤظٍ  بُآلّطُضٍ َُٖيطريغاٌْ ؾُضٍِ يًَسَنُوتُوَ ُٓ، ِ عىمساٌْزَوَيُت
، زواّ (253)ؾُضَْػا )َاضنًع زويىْاى( يُ ًٓػتاْبىٍ تىاٌْ نًَؿُنُ يُناليٌ بهاتُوَ

ت طُيؿتُٓ آلّ ؾُضَْػا ُٖضزوو وباَيًؤظنطزُْوَّ باضوزؤخُنُ يُاليُٕ ًَٖىض
غُزضّ ُٓععَّ زاَاز  نُ ،ظ1724ٌ غاَيّ سىظَيطاِْ  24يُى يُضِيَههُوتٓٓاَُ

)ًْبًىيًـ(  يُ ًٓػتاْبىٍ ضووغًاّ باَيًؤظِ عىمساِْ و زَوَيُتًٓرباًِٖ ثاؾا يُاليُٕ 
 غاٍَوظّ َُٖإ ىَّ ت2ُباَيًؤظّ ؾُضَْػا يُ زواتطيـ ، نطز ؤُوتٓٓاَُنُيإ واشههضيَ

 . (254)ُنُ نطزٓاَُوتٓهّ يُغُض ضِيَهؤوَى اليُِْ ْاوبصيهُض واش
ؾهطزٌْ ْاونُناٌْ بانىوض و ضؤشٓاواٍ ًَٓطاُْ ْاوَضؤنِ ضِيَه هُوتٓٓاَُنُ ظياتط بؤ زاُب

ًُنإ باآلزَغيت  طىيَطٍَ ُٓو ثُميآْاَُيُ عىمساًْ ، ُب ًَْىإ ضووغًا و زَوَيُتِ عىمساٌْ ُي
إ يُ نُْاضَناِْ زَضياّ خُظَض قبىوَيهطز، يُ بُضاَبُضزا ؾاضٍ تُبطيَع و ُٓضزَبًٌ  ضِووغُناًْ

اليُٕ ضووغًاوَ و َُُٖزإ و ٖ َُىو ْاونُناٌْ ًَْىإ ُٓو ؾاضاُْ بؤ زَوَيُتِ عىمساٌْ ُي
غُض (255)قبىوٍَ نطا ، ُٖضوَٖا غُباضَت بُ تُُٖاغب َريظا، ُٖضزوو اليُٕ دُختًإ نطزَوَ ُي

ْسَناِْ ضِيَههُوتٓٓاَُنُ ُٓوَ وَى )ؾا(ّ  ُٓوَّ ُٓطُض تُُٖاغب َريظا ضاظّ بًَت بُ ُب
َ نإ، ًَٓطإ زاِْ ثًَسازًَْ ٔ و ياضَُتِ ثًَىيػتًؿِ ثًَؿهًَـ زَنُٕ بؤ زَضنطزِْ ُٓؾػاُْ

                                                           

 .251ضادط غًىضّ، َٓبع ثًؿني، م  (252)
غًاغِ وبني املًًـِ   َطايعاتاقػط دعؿط ويساِْ، بطضغِ تاضخيِ اختالؾات َطظّ ايطإ و عطام، زؾرت  (253)

 .17-16ه.ف، م م1367وابػتُ بُ وظاضت اَىض خاضدُ مجٗىضّ اغالَِ ايطإ، تٗطإ، 

، (1800- 1700زضاغُ يف ايعالقات ايػًاغًُ) ايعجُا٢ْْىضؽ، ايعطام يف ايعٗس  نامَِىغِ  عال٤ (254)
 . 109ّ، م1979بػساز، 

ه.ف،  1380اهلل َٓكىضّ، دًس زوّ، اْتؿاضات ظضئ، تٗطإ،  ربٝحنبري، تطمجُ:  بطشضابطت َاغِ،  (255)
 ؛ 49َٓىنٗط ثاضغا زوغت، َٓبع ثًؿني، م ؛ 1268م

J.C. Hurewitz, Diplomacy in the near and Middle East (A Documentary Record 

1535-1914), Volume.1,New York,1956,PP.42-45. 
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ض بؤ  ف زَططُْ ُب بُضاْبُضيؿسا ُٓطُض ْاضَِظايٌ زَضبربِيَت ُٓوَ ُٖضزوو وآلت ضِيَىؾىيَِٓ ٖاوُب ُي
َٔ بؤ  زاطرينطزِْ ؾاضَناِْ شيَط زَغُآلتِ تُُٖاغب و نُغًَهِ طىصتاو زازًَْ

 . (256)ؾُضَاْطَِوايهطزِْ ْاونُنُ
اَُنُ 1725ُٖضزوو زَوَيُت تا نؤتاٌي غاَيٌ  طىيَطٍَ ثُميآْ ٍ ُب و ؾىيَٓاُْ إ ُٓ ظ تىاًْ

ًُنإ ُي غاَيٌ  َت نُ عىمساًْ ًب بطيَع ُْ ا ؾاضٍ ُت ًْ ُُْ شيَط زَغُآلتِ خؤيإ، ُت د زياضٍ نطابىو ًب
ًَٖع 1724 ضططيًُنٌ ُب ضبىوٌْ ُب ُُب ياْتىاٌْ زاطريّ بهُٕ، ي ظ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض نُنِ ُْ

آلّ ُي ًَٖطؾٌ زووَّ ُي غاَيٌ  َُيهُنُوَ، ُب ٕ خ الُي  .(257)ظ زاطري نطا1725ُي
غُباضَت بُ َري َُمحىزٍ ُٓؾػاِْ زواٍ ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضاُْ و ُٖغتهطزٌْ بُ  

تاوإ بُضاَبُض بُو نىؾتاضٍَ نُ ُٓصتاًَسا بىو، يُطٍَُ خطاثِ ُٓو باضوزؤخُّ نُ يُ ْاوَوَ 
و زشايُتِ نطزِْ خَُيهِ ًَٓطإ بُضاَبُض  ٔضاثُضِيبُضؤنِ ططتبىو وَى 

ؾُضَاْطَِوايُتًًُنُّ، يُ غُضووّ َُٖىوؾًإ تُُٖاغب َريظا، غُضَضِاّ ُٖضَِؾُ و 
َُتطغًًُناِْ زَضَوَ يُاليُٕ ضووغًاّ تُظاضّ و زَوَيُتِ عىمساٌْ، يُ ٓاناَسا بُٖؤّ 

، يُو ناتُزا ُٓؾطَف (258)بُضطُُْططتٔ و ُٖضؽ ُْنطزِْ ُٓو باضوزؤخُ، تىوؾٌ ؾًيَت ٖات
 26خإ ٓاَؤظاٍ َري يُاليُٕ ُٖوازاضاٌْ يُ ظيٓسإ ضظطاض نطاو يُ نىزَتايُنسا يُ 

 .(259)ظ تىاٌْ َريَُمحىز بهىشيَت و ؾُضَاْطَِوايٌ ًَٓطإ بططيَتُ زَغت1725ًْػاِْ
ٌ وَضططت و يُنًَهُ يَُريَ زَغُآلتُٓؾطَف خإ زواٍ نىشضاٌْ َري َُمحىز  

غُضَتاٍ  يُ، ْاظْاوّ )ؾا(ّ وَضططت زَغُآلتثاف وَضططتِٓ ، ؾػاٌْبًَُٖعَناٌْ ُٓ
َُٖيُُت و ُٖوَيُناًْسا ويػيت ضِووبُضِووّ تُُٖاغيب زووَّ ببًَتُوَ بؤ ُّٓ َُبُغتُ 

تىاٌْ بُغُض تُُٖاغبِ زووَّ ظاٍَ بًَت و ْاناضٍ بهات ضِووبهاتُ ، ضإ نطزات ضِووٍ يُ

                                                           

ايبكـطٍ،   ، ايعالقات ايسويًُ وَعاٖسات اذتسوز بني ايعطام وايطإ، زاض َٓؿىضاتايغابطؾانط قابط  (256)
 .590ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ، َٓبع ثًؿني، م ؛ 39 – 38، م م 1966بػساز، 

 . 187َطيِ َري امحسّ، َٓبع ثًؿني، م  (257)
 .738ع ثًؿني، معبساذتػني ظضئ نىب، َٓب (258)
ؿني، م  (259) ا، َٓبع ًث ؿـني، م م  ؛  185ؾطيسوٕ اغالّ ًْ ، َٓبـع ًث بٗاِْ بِ ؾًذ االغالّ ٗب -63َريظا عبسآي

و قؤَيـُّ نـُ    .64 ضانطزِْ تُُٖاغب َريظا ُي َىَغتُ ُب اليُٕ َري َُمحىز ًث ساِْ نطزِْ ُٓؾطَف ُٓؾػاِْ ُي ٖؤناضّ ظٓي
َ ضِاغ  .142غًػًُ...، م اْكشاضجًَطزضابىو. الضْؼ النٗاضت، ُٓؾطَف ؾا ُٓضنِ ناوَزيَطيهطزِْ ٌث
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، (261)زضا ٌ خاِْ غُضنطزَّ قاداض زاَيسَعُي ؾُتحو يُاليُٕ  (260))َاظَْسَضإ(
زَغتًهطز بُدُْط ، ظ نطز1724ّ ضِيَههُوتٓٓاَُُٖضوَٖا ضَخُّٓ تىْسّ ٓاضاغتُّ 

نُْس ْاونُيُنِ  يُ 1727 – 1726 ِْغاآلِ عىمساِْ يًَُْىإ زَوَيُت يُطٍَُنطزٕ 
ِ ُٓؾطَف ؾا زَغُآلتالواظّ  ، بُآلّ(262)دًاواظ غُضنُوتِٓ بُزَغت ًَٖٓا

ِ زَوَيُت يُطٍَُظ ضِيَهُوتٔ 1727ّ تؿطيِٓ زووََِ 3بىوَ ٖؤناضيَو يُ، ؿُٖإيُُٓغ
َاوَيُنِ  زواتطيـ يُ، ُوتٓٓاَُّ ُٓؾطَفهيَهْاغطاوَ بُضِ عىمساِْ ُٓصتاّ بسات نُ

 .(263)ُٓصتاَسا  ضووغًا يُطٍَُّ ضِيَههُوتٓٓاَُنىضتسا 
ِ عىمساِْ و زَوَيُت يُطٍَُّ ضِيَهُوتُٓناِْ ضيَطُ بًًَنَي ُٓؾطَف ؾا يُ زَنطيَت

نىْهُ بىوِْ تُُٖاغب يُ ، ّ تُظاضّ ُْيتىاِْ نؤتايٌ بُ نًَؿُناِْ بًًََٗٓتضووغًا
ُنُّ بُتايبُت زواّ زَغُآلتنِ طُوضَ بىو بؤ َُتطغًًُتِ ًَٓطإ آلضؤشُٖ بانىوضّ

اليُْططاِْ ظؤض يُ زَوضوبُضّ  زضا و عًِ خاِْ قاداض زاَيسَ ؾُتحُٓوَّ يُاليُٕ 
، ِ َريظا تُُٖاغبِ بًَُٖعنطززَغُآلتيُاليُنِ زيهُوَ ُٓوَّ ظياتط ، َُْوونؤبى

بُتايبُت زواّ  ُض ؾاْؤّ ضِووزاوَنإ يُ ًَٓطإ،ىل بىو يُغوزَضنُوتِٓ تُُٖاغب قى
 .ِزَغُآلتُٓوَّ زَبًَتُ بُؾًَو يُ

عُىل  ؾُتحىل زواّ ُٓوَّ تىاِْ بُغُض ُٖضزوو ضنابُضَ بًَُٖعَنُّ وتُُٖاغب قى 
نُوتُ ُٖوَيِ البطزِْ َُتطغٌ ، يُْاويإ ببات َُمحىز غًػتاِْ ظاٍَ بًَت وخإ و 
خؤيإ  ِ ُٓو ؾاضَيإ بؤزَغُآلتظ 1717ِ غاَي يُ ُٖضات نُ ُنإ يًُُٓبسايً

زَبؤوَ بؤ ْاونُّ قآٔ و  يَصزَغُآلتًإ زضُٖضوَٖا قَُيَُطَِوّ ، زَغتُبُضنطزبىو
                                                           

 غًا.وضَناِْ ضِووُ يُ غٓىًَْعيهًَٓطإ و  نىضُّٖضيًََُهُ زَنُويَتُ با (260)
  740عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م  (261)
(262)  ُ ؾـعباِْ، تــاضيذ   سعططاَناِْ ُٓؾــطَف ٓـُؾػاِْ يُطــٍَُ زَوَيـُتِ عىمســاِْ بطِواْـُ:    باضَّ ؾـُضِ يـ

طًُٝإ ؾا٥ـ بو، سشٚب االٜشاْٝني يف ايعشام، تشمج١:ذلُذ اًٛص٢ بٔ ذلُذ ؛  24ُاعِ..، دًس اوٍ، م ادت
طعٝذ ايٓاصش٣ ايتهشٜت٢، َٓؼٛس عُٔ َكاي١: عبذاجلباس ايعُش، نتاب سشٚب االٜشاْٝني ؾ٢ ايعطشام، دلًط١   

 .110-109(، ظ ظ1980(، بػذاد، نإْٛ ايجا٢ْ )4-3)اؾام ايعشب١ٝ(، ايعذد )
رتيًٓإ زإ ثًَساِْ ُٓؾطَف ؾا بـُ غـىَيتاِْ   ططيٓطبُْس،  12بىو يُ  بطيَتِهُوتٓاَُّ ُٓؾطَف هضِيَ (263)

ِ بطُضِيَىَ بؤ: ضوبطت زبًًى.اويػٔ، املكـسض ايػـابل، م   يإ. بؤ ظياتط ظاًْاضَىغًَُاْعىمساِْ وَى خُيًؿُّ 
 .50بع ثًؿني، م َٓىنٗط ثاضغا زوغت، َٓ بطِواُْ: غًاّ تُظاضّو. غُباضَت بُضِو116
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ظ تىاِْ قآٔ 1727ِ غاَيىل يُوغب قىُٖضنُْسَ تُُٖا، َُؾُٗز ًَْعيوْاونُناِْ 
 .(264)يُشيَط نُْطًإ زَضبهات

تايبُت ضنابُضّ و ًَُالًَِْ   غُض ُٖضات، ُب زوابُزواّ ُٓو ٓاَيؤظيًُّ نُ باَيِ نًَؿا ُب
ًَْىإ غُضنطزَناِْ ُٓبساىل يُغُض زَغُآلت، ُٖضوَٖا ضاثؤضتُناِْ ضَظا قىوىل  تىْس ُي

باضَّ ٓاَي غُض َُؾُٗز ؾُضَاْطَِواّ َُؾُٗز ُي ؤظيًُناِْ ُٖضات و َُتطغًًُناِْ ُي
وَّ تُُٖاغب قىوىل ُي ٓاظَضباجيإ بؤ َُؾُٗز، نُ ُٓونات  ٖؤناضيَو بىوٕ بؤ طُضِاُْ
غُض باضزؤخِ غُضباظّ ْاونُنُ، َُُٓف زَضؾُتًَهِ باف بىو بؤ  خُضيهِ يًَهؤَيًُٓوَ بىو ُي

غُضزابططيَتتُُٖاغب قىوىل بؤ ُٓوَّ ًَٖطف بهاتُ غُض ُٖضات و زَغت  .(265)ِ ُب
تُُٖاغب َريظا بًَُٖعيَهِ غَِ نىاض  يُطٍَُوىل ىظ تُُٖاغب ق1729ّ ٓاياضّ 3يُ 

ّ ناؾط ثاف ُٓوَّ آلقُ ًَْعيويُ، ًإ نطزيوَ بُضَو ُٖضات ثًَؿطَِوغُضباظيًُُٖظاض 
دُْطًَهِ  ُنإ يًُغىثاّ ُٓبسايً يُطٍَُىل ًَٖعَنُّ تًَسا دًَطري نطز وتُُٖاغب قى

ىل تىاِْ ؾهػت بًَُٖعّ وتُُٖاغب قى، (266)بىوُْوَ سيٌضِووبُضِووّ يُن غُختسا
 ًَْعيو ؾُضِيَهِ زيهُ يُ زووباضَ يُ، بهات ُنإ بًًََٗٓت و ثاؾُنؿُيإ ثًٌَُٓبسايً

ُٓو ؾهػتُف بىوَ ٖؤناضيَو نُ ، ُنإ ؾهػتًإ خىاضزًطىْسّ ضبات ُٓبسايً
ىل بَُُبُغتِ والّ تُُٖاغب قىًٖاضّ خإ ًَْطزَّ تايبُتِ خؤّ بًَٓطيَتُ آلُٓ

ىل ضاظّ بىوِْ خؤّ ًْؿاْسا يُغُض وزواّ ُٓوَّ تُُٖاغب قى، (267)زاْىغتاْسٕ
ًٖاض خإ وَى ؾُضَاْطَِواّ ُٖضات آلُٓ دُْط نؤتايٌ ثًَٗات و، زاْىغتاْسُْنُ

 .(269)ُّْ نطزَ َُضز يُغُضيإغاآلوىل ثًَساِْ بادٌ ىتُُٖاغب ق ، بُآلّ(268)َايُوَ
ِ تُُٖاغب َريظا و تُُٖاغب زَغُآلتتُواوّ خؤضاغإ نُوتُ شيَط زواّ ُٓوَّ  

بؤيُ يُُٓغؿُٖاُْوَ ، ِ ُٓؾطَف ؾازَغُآلتظَْطًَهِ َُتطغًساض بىو يُغُض ، ىلوقى
                                                           

 .613عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م (264)
ُ ظاًْاضّ  بؤ ؛58سػٔ زتًس ايسدًًِ، املكسض ايػابل، م (265) ُنإ ًـ باضَّ ًَُالًَْـِ غـُضنطزَ ُٓبسايً  يـ

  .88يُغُض زَغُآلت بطُضِيَىَ بؤ: َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م
ٕ اغرت (266) ّ خا ٗس ْٗاطؿا...، مَريظاَ  ّ، د ؿني، م م؛ 90-89اباز ٓبع ًث ْصاز،َ   ّ ُٓس ًَ  .187-186ستُس سػني 
 .95ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م ؛ 48يهٗاضت، ْازضؾا، م  (267)

 .285غًػًُ...، م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (268)
 .95-94َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م؛ 49يهٗاضت، ْازضؾا، م (269)
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، بُضَو خؤضاغإ بُضِيَهُوت 1729 ُٓيًىوىلوَ يُغُضباظيًُبًَُٖعيَهِ غِ ُٖظاض 
بُض يُ ، (270)ىلوُٖاغب قىو تُ ِ تُُٖاغب َريظازَغُآلتبَُُبُغتِ يُْاوبطزِْ 

 يُطٍَُىل تىاِْ وتُُٖاغب قى، ُٓؾطَف )ؾا(ّ ُٓؾػاِْ يُطٍَُُْوَيإ وضِووبُضِووبى
ُٓويـ ثًَساِْ ُٖضيُنُ يُوياليُتُناِْ خؤضاغإ و ، تُُٖاغب َريظا بطاتُ ضِيَهُوتًَٓو

 . (271)ىل زواّ ٓاظازنطزِْ ُٓغؿُٖإوَاظْسَضإ و طىضطإ بُ تُُٖاغب قى
نُْاضَناِْ ضِووباضّ َُٗاْسوغت  زاَػإ يُ ًَْعيويُ غاًٍََع يَُُٖإ ُٖضزوو ٖ 

نُ تًًَسا غىثاّ ُٓؾطَف ؾا تىوؾِ ؾهػت ٖات و بُضَو ، بىوُْوَسيٌ ضِووبُضِووّ يُن
 ىل بُضزَواّ ُْبىو يُوتُُٖاغب قى ، بُآلّضإ ثاؾُنؿُّ نطزات ًَْعيووَضاَني 

 .(272)دػتُٓوَّ غىثانَُُّٖيػا بُزووباضَ ضِيَه ، بططَضاوَزووْاِْ
زَنطيَت بًًَنَي دُْطِ زاَػإ دُْطًَهِ يُناليهُضَوَ بىو، نىْهُ ُٓؾطَف ؾا ُٖض  

بُو غىثايُ نىاضغاٍَ ثًَؿىوتط تىاِْ بىوّ بُغُض غىثاّ عىمساِْ غُضبهُويَت، نُنِ 
بُضاَبُض بُتُُٖاغب قىوىل ُْيتىاِْ خؤّ ضابططيَت، ُٖضوَٖا ُّٓ دُْطُ بُغُضَتاّ 

ِ ُٓؾطَف ؾا و ُٓؾػاُْنإ يُ ًَٓطإ ُٖشَاضزَنطيَت، نىْهُ ُٓؾطَف ؾا ُْيتىاِْ نؤتاي
 زواّ ُّٓ دُْطُ ًٖض غُضنُوتًَٓو بُضاَبُض بُغىثاّ تُُٖاغب قىوىل تؤَاضبهات.

، (273)ظ1729 ُٓيًىوىلّ 29دىاضزِْ ُٓؾطَف ؾا يَُُٗاْسوغت يُزواّ ؾهػت 
ف ُٓوَّ زاواّ يُ ًٓػالّ خإ داضيَهِ زيهُ يُوَضاَني ًَٖعَنُّ نؤنطزَوَ ثا

زووباضَ  ، بُآلّ(274)ًَٖعّ يُزَطِ بؤ ضَِواُْ بهات، ضإ نطزات ؾُضَاْطَِواّ ُٓؾػاِْ يُ
، غىثاّ ُٓؾػاِْ تىوؾِ ؾهػت ٖات و ُٓؾطَف ؾا بُْاناضّ ضِوويهطزَوَ ُٓغؿُٖإ

غًاغُتِ بُضزَواّ ، ىل ُٓزتاضَ بُثًَهُواُّْ دُْطِ َُٗاْسوغتونُنِ تُُٖاغب قى
                                                           

ؿني، م بايشعاع (270) ابشاِٖٝ اًٌٝ امحذ، اًٌٝ ع٢ً َشاد، اٜشإ ٚ تشنٝا دساطط١   ؛148ٖىؾٓط َٗسوّ، َٓبع ًث
عبساهلل ضاظّ، تاضيذ ناٌَ ايطإ اظ ؛ 49ّ، ظ1992يف ايتاسٜخ احلذٜح ٚاملعاصش، داسايهتب يًطباع١ ٚايٓؼش، املٛصٌ، 

تؿاضات  اْكشاضتأغًؼ غًػًُ َاز تا   .  439ه.ف، م 1379اقباٍ، تٗطإ، قاداضيُ، ناخ ؾاْعزِٖ، ْا
 .52-51يهٗاضت، ْازضؾا، م م (271)
ؿني، م (272) ، باقط عاقًِ، َٓبع ًث ؿني، م -ّ.ض. اضْىا؛  614عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ  .63ى.ظ.اؾطاؾًإ، َٓبع ًث

(273) Pter Avery and Others, Op.Cit, P.28.  

 هطز بَُُبُغتِ ياضَُتًـساِْ ُٓؾـطَف ؾـا:   ضاُْوَ بُضِيَات غُضباظٍ يُ 5000ُّ ًَْعيهًٓػالّ خإ  (274)
 .100َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م ؛298دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م ستُس
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ُتِ ؾُضَِنُ واّ ًنىْهُ غرتاتًصي، بىوٕ يُضاوَزوْاِْ غىثاّ ُٓؾػاِْ ططتُبُض
ُٖضوَٖا زواّ ؾهػتدىاضزِْ ، (275)ِ بُبُضزَواّ بىوٕ بساتططيٓطزَخىاغت نُ 

ثاؾإ ، هطز بُبَِ ؾُضِنطزٕنؤَيضاِْ آًػالّ خاِْ ُٓؾػاِْ ت، ُٓؾطَف ؾا يُوَضاَني
ضإ ات يُ، يُتُُٖاغب َريظا نطز وىل زَغتِ بُغُضزاططت و زاواّىتُُٖاغب ق

ىل زَيىيػت ويُضاغتًسا تُُٖاغب قى ، بُآلّمبًًََٓتُوَ بُبًاْىوّ ثاضاغتِٓ شياِْ
 .(276)ببًَتُ ضظطاضنُضّ ًَٓطإ ٓاظازنطزِْ ُٓغؿُٖإ بُْاوّ ُٓو تؤَاضبهطيَت و

َُيهًَهِ ظؤض ن  ثبَؿطَِويُناِْ تُُٖاغب قىوىل بُٓاضاغتُّ ُٓغؿُٖإ، خ ىوُْ غُباضَت ُب
تايبُت زواّ  نإ، ُب ثاَيِ و ثًَىَْسيًإ ثًَىَنطز، َُُٓف َُتطغِ ظؤضّ خػتُ غُض ُٓؾػاُْ
ُٓوَّ تُُٖاغب قىوىل تىاِْ ناؾإ زاطريبهات، بؤيُ ُٓؾطَف ؾا بطِياضّ دُْطًَهِ 

غتُف ُٓؾطَف ؾا (277)ناضَْىوغاظيسا ُي زَضَوَّ ؾىضاناِْ ُٓغؿُٖإ ، بؤ ُّٓ َُُب
غىثايُنِ غِ ُٖظاض  نُغًًُوَ نُ ثًَهٗاتبىوٕ يُ غًعآِ و ٖاظاضئ و ؾاضؽ و ُْٖسيَو يُ ُب

غُض ضاغجاضزَّ ُٓؾطَف ؾا  غُضباظاِْ عىمساِْ نُ ًَْعيهُّ ثًَٓض ُٖظاض غُضباظ زَبىوٕ ُي
اليُٕ واىل بُغسا ُٓمحُزثاؾا ْاضزضابىوٕ ، ٖؤناضّ (279)ضِووياْهطزَ َىضنُخىضت (278)ُي

ف ؾا زَطُضِيَتُوَ بؤ زَيُضِاونٌَ و َُتطغًًُناِْ زَوَيُتِ ياضَُتًساِْ عىمساًًُْنإ بؤ ُٓؾطَ
زَضنُوتٔ و ٓايٓسَّ تُُٖاغب قىوىل  . (280)عىمساِْ ُي

يٌ تىاِْ وتُُٖاغب قى، َىضنُخىضت ّ ُٖضزوو ًَٖع يُضِووبُضِووبىوُْوَزوابُزواّ  
ثاف ، ْاناضّ بهات ضِووبهاتُوَ ُٓغؿُٖإ هُويَت بُغُض ُٓؾطَؾِ ُٓؾػاِْ وبغُض
 ُْٖسيَو زيٌ نُ ، يُطٍَُزواّ خؤّ دًًََٗؿت ُّ سُوت ُٖظاض نىشضاوّ يًَُْعيهوَّ ُٓ

                                                           

 .101َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (؛زتًس زواَِ، َٓبع ثًؿني، م)ر (275)
 . 54يهٗاضت، ْازضؾا، م (276)
 . 102ا...، مَريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿ (277)
 .198ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م (278)
  ؛512ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م ؛59سػٔ زتًس ايسدًًِ، املكسض ايػابل، م (279)

Fraser. J., Op.Cit, PP.97-98. 
 .52َٓىنٗط ثاضغا زوغت، َٓبع ثًؿني، م (280)
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ُٖضوَٖا زواّ ُّٓ دُْطُ ؾاضّ ُٓغؿُٖإ ، يُْاوياْسا غُضباظّ عىمساِْ بُزٍ زَنطا
 .(281)اليُنُوَ طَُاضؤزضا َُٖىو ىل يُويُاليُٕ غىثاّ تُُٖاغب قى

نإ ًًُْزَضِوو ناضيطُضيًُوبًَطىَإ ؾهػتدىاضزِْ ُٓؾطَف ؾا يَُىضنُخىضت  
وَى ، ٖؤناض بىوٕ بؤ ُٓصتاَساٌْ ضَؾُنىشيُنِ تطغٓاى يُْاوُٓغؿُٖإ، يُغُضّ

َُٖيػا بُنىؾتِٓ ؾا ، ىلوؾهػتُنُّ بُضاَبُض بُتُُٖاغب قى َساُْوَيُى بؤآلوَ
 يُنًَو يُ بُؾًَىَيُى الؾُّ ؾاسىغًَٔ بُغُضبطِاوّ يُ، ٖاوناضَ زَيػؤظَناِْ سىغًَٔ و

زواّ ُٓصتاَساِْ ُٓو نىؾتاضطُيُ ُٓؾطَف ؾا تىاِْ ، نُناِْ ُٓغؿُٖإ ؾطِيَسضاُْآلنؤ
 .(282)يُؾاضّ ُٓغؿُٖإ زَضبهًَت خؤّ زَضباظ بهات و

ىل وظ يُنَُني زَغتُّ غىثاّ تُُٖاغب قى1729ِ غاَيّ تؿطيِٓ زووََِ 16يُ 
طُّ ضيَ ىل يُوُٖضوَٖا يُاليُٕ خىزّ تُُٖاغب قى، ُٓغؿُٖإ تىاًْإ بهُٓ ْاو

زاواّ  ًَْطزَيُنِ تايبُتِ ُٖواَيِ ٓاظازنطزِْ ُٓغؿُٖإ طُياْسضايُ تُُٖاغب َريظا و
 ، بُضُٓصتاّيًَهطز بطُضِيَتُوَ ُٓغؿُٖإ بؤ ُٓوَّ تُختِ )ؾا(يُتِ وَضبططيَتُوَ

تُُٖاغب ، (283)ظ طُيؿتُ ُٓغؿُٖا1729ِٕ يُنَُِ ناْىوٍْ 9تُُٖاغب َريظا يُ 
زواّ ٓاظازنطزِْ ُٓغؿُٖإ يُاليُٕ  يُ ا بىوِ غىثًغُضنطزَّ طؿت ىل نُوقى

بَُُف تُُٖاغب ، (284)بُخؿطا ت ثٌَآلو تُُٖاغب َريظا َاؾِ نؤنطزُْوَّ بادِ يُ
َُُٓف ، تِ نُوتُ زَغتآلِ غُضباظّ و تىاْا زاضايًُناِْ وزَغُآلتىل وقى

 بىوُْوَّ يُ تُختِ ؾاضؽ.ًَْعيهُْٖطاويَهِ زيهُ بىو بؤ 
ىل يُغُض ضاغجاضزَّ ؾا وتُُٖاغب قى، ُؾطَف ؾاغُباضَت بُناضَْىوغِ ٓ 

 (285)ْاونُّ ظاضَغإ يُ، بًَُٖعيَهِ طُوضَ بُضَو ؾرياظ بُضِيَهُوت، تُُٖاغبِ زووَّ
ُٓزتاضَيإ غىثاّ ُٓؾػاِْ ، بىوُْوَعّ ُٓؾطَف ؾا ضِووبُضِووّ يُنرتثامشاوَّ ًَٖ يُطٍَُ

                                                           

 .65-64اهلل الضوضزّ، َٓبع ثًؿني، م مْىض ؛19، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (281)
  .19، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ ؛57، َٓبع ثًؿني، مطًٛع٢َُمحىز  (282)
 ؛  292غًػًُ...، م اْكشاضالضْؼ النٗاضت،  (283)

Jonas Hanway,Op.Cit, PP.33-34. 

(284) Fraser. J., Op.Cit, P.100. 

 .نِ يُؾرياظ32ُّٓ ْاونُيُ زَنُويَتُ زووضّ  (285)
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ًسا ٓاؾتِ ْاَُّ ُٖضنُْسَ ُٓؾطَؾِ ُٓؾػاِْ ُٖوَي، (286)بُتُواوَتِ تًَهؿها
نىْهُ ، ٗىزَ بىو، بُآلّ ُٓصتاَُنُّ بًَىل ببُغتًَتوتُُٖاغب قى يُطٍَُوثاضيَع ٓابطِ

 .(287)ىل ضَِتهطايُوَويُاليُٕ تُُٖاغب قى
 ، بُآلّؾرياظَوَ بُضَو الض بُضِيَهُوت ُٓؾطَف ؾا يُ، زواّ غُضُْططتِٓ ُٖوَيُنإ

بؤيُ بُْاناضّ ضِوويهطزَ ، ؾاضَنُ ونىوِْ بؤْا بُضثطغاِْ ؾاضّ الض ضِيَطط بىوٕ يُ
زوشَٓهاضّ ًَْىإ ُٓؾطَف ؾا  ، بُآلّيُويَؿُوَ بُضَو قُْسَٖاض، و غًػتإ ْطَاْؿري

يُويَـ ، َري َُمحىز بىوَ ٖؤناضيَو ضِوو يُ ٖريَٓس بهات نىضِِّ غىَيتاْسىغًَٔ  يُطٍَُ
ثاف ُٓو ، (288)ْاونُّ ططؾو ضِووبُضِووّ يُنرتبىوُْوَ زَوضوبُضّ طُضَػريإ يُ يُ

ْاونُّ بًىنػتإ يُاليُٕ نؤََُيًَهِ  بؤيُ يُ، ّ غىثانُّ يًَِ دًابىوُْوَظؤضيُٓؾُضَِ 
غُضَ  ثاؾإ زَنىشضيَت و، (289) ظ زَغتطريزَنطيَت1730ِْ زووََِ وناْى بًىنِ يُ

اِْ بَُُف نؤتايٌ بُسىنُطِ، بطِاوَنُّ بؤ ؾا تُُٖاغبِ زووَّ زًََُٖٓٓوَ ُٓغؿُٖإ
 .(290)ًَٓطإ ٖات ُٓؾػاُْنإ يُ ُّغاَيسُوت 

 

                                                           

اهلل قؿا، تاضيذ ازبًات ايطإ، تًدًل:ستُس تطابِ، دًس نٗاضّ، ناخ نٗاضّ، اْتؿاضات ؾطزوؽ،  ربٝح (286)
  .31ه.ف، م 1384تٗطإ، 

ؿني، م (287) ُيىثُالْـُّ    743عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ًث وَّ ٖـَُىو ٓـُو ن سُْ طُضِْا َبىو ُب .ُٓؾطَف ؾا ٓاَاز
غُضزا ططتبىو، ُباضّ غُؾُوّ نُ زَغتِ ُب َُاَيـُّ        ي ُٓب َىَغـت بـىوٕ ب ًُث َتاْـُّ ن طٍَُ ٓاظازنطزِْ ٖـَُىو ٓـُو ٓاؾط ُي

نُ: ىغتاْسُْ زْا َت ُب ا ُٓطُض تُُٖاغب قىوىل ضاظّ ًب ُْٗ  .  Fraser J., Op.Cit, P.101غُؾُوّ، ت

 . 125-124َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (288)
  ؛ 729َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (289)

The New Encyclopaedia Britannica,1973-1974,Volume. 1,P.174.  
  .201َٗسّ باَساز، ، َٓبع ثًؿني، م؛  20، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (290)
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  :تةوةرى دووةم

 هةنطاونانى تةهناشب قووىل بةرةو دةشةآلت
 9271 – 9272 

 
بُرَنطاربىونُوَ هُطَُل عىمسانًًُكان و دوورخصتنُوَّ تُهناشب  –أ 

 1332 – 1331مريزا هُدَشُآلت 
 بُضَْطاضبىوُْوَّ يُطٍَُ غىثاّ عىمساِْ – 1
تايبُت زواّ زوابُزواّ نؤتايٌ ٖ  نإ يُ ًَٓطإ، ُب ًَٓإ ُب ؾُضَاْطَِوايُتِ ُٓؾػاُْ

َُيػا  ، تُُٖاغب قىوىل يُ يُنَُني ُْٖطاويسا ٖ نىشضاِْ )ُٓؾطَف ؾا(ّ ُٓؾػاِْ
وَّ ضِيَههُوتٓٓاَُّ غاَيِ  ضَِتهطزُْ َىإ زَوَيُتِ عىمساِْ و ُٓؾطَف ؾا، 1727ُب ظ ًْ

ُؾُضَُظاضّ بؤ ًََصووّ ًَٓطإ نىْهُ تُُٖاغب قىوىل ُٓو ضِيَههُوتٓٓاَُيُّ ب
وَّ غىثاّ عىمساِْ (291)ُٖشَاضنطز ضَْطاضبىوُْ ، يَُُٖإ ناتسا نُوتُ خؤٓاَازَنطزٕ بؤ ُب

طىيَطَّ ضِيَههُوتٓٓاَُّ غاَيِ  غُض زاططتبىو1727ُي َُُٖزإ نُ ُب  .(292)ظ زَغتًإ ُب
                                                           

  .84سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (291)
(292) Jonas Hanway,Op.Cit, P.40.  
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ُْاضزِْ وىل َُٖيػا بىيُاليُنِ زيهُوَ ؾا تُُٖاغبِ زووَّ بُٖاْساِْ تُُٖاغب ق 
ىل خإ ؾاًَى بؤ زَضباضّ عىمساِْ بَُُبُغتِ وِ ضَظا قىًؾاْسيَو بُغُضؤنايُت

ِ زَوَيُتيُناتًَهًؿسا ، ِ ؾاِٖ ًَٓطإزَغُآلتطُضِاْسُْوَّ ْاونُ زاطرينطاوَنإ بؤ شيَط 
ُٓوَ ًَٓطإ ْاناضزَبًَت بًَُٖع ْاونُ زاطرينطاوَنإ ، نُ ضَِتبهاتُوَزاواناضيًُعىمساِْ 

، ًُنإ ُْبىوتًًؤَاواِْ ُٖوَيُ زيجىل ناوَضِوباضوزؤخُزا تُُٖاغب قى يُو، يَتُوَوَضبطط
ُنِ عىمساِْ ًيُويَؿُوَ بُضَو ُْٖاوَْس نُ ساًَؾرياظَوَ ضِوويهطزَ زيعَؾىٍ،  يُ

 .(293)تًَسابىو ويَطاِْ نطز
 ُٖضيُى يُ، ىل بُٓاضاغتُّ َُُٖزإونُّ تُُٖاغب قىيُؾهطنًَؿًًُيُناتِ  
ؾاضّ َُاليط  ثاؾا ؾُضَاْطَِواّ غُٓ يُ خاُْ ؾاّ ؾُضَاْطَِواّ وإ وثا ضوتُميى

بُضَو َُُٖزإ  زواّ ؾُضِيَهِ غُخت ؾهػتًاخنىاضز و، بُضَْطاضّ بىوُْوَ
ِ تُُٖاغب زَغُآلتغُٓ نُوتُ شيَط  ُٖضزوو ؾاضّ َُاليط و، ثاؾُنؿُيإ نطز

َُُٖزإ  زيهُ يُداضيَهِ ، َُاليط دىاضزوو يُؾهػتُٖضوَٖا غىثاّ ، (294)وىلىق
ضِووبُضِووّ ، ثاؾا ضوعىمسإ ثاؾا بُياوَضّ تُميى غُضنطزايُتًٌخؤيإ ضِيَهدػتُوَ بُ

ُٖضزوو  ، بُضُٓصتاّغُضنُوتٔ ياوَضيإ ُْبىو ، بُآلّوىل بىوُْوَىغىثاّ تُُٖاغب ق
، ىلوِ تُُٖاغب قىزَغُآلتؾاضّ َُُٖزإ نُوتُ شيَط  غُضنطزَّ عىمساِْ نىشضإ و

 .(295)غتططتًٓإ بُغُض شَاضَيُنِ ظؤضّ نُيىثُىل غُضباظّزَ يُطٍَُ
، َُُٖزاُْوَ ثاؾُنؿُيإ نطز بُضَو نطَاؾإ غىثا تًَهؿهاوَنُّ عىمساِْ يُ 
بؤيُ ، وىلىيُويَـ ُْياْتىاِْ ببُٓ بُضبُغت يُبُضزَّ غىثاّ تُُٖاغب ق بُآلّ

ُّٓ ، و خاُْقني( ظَٖاب)ّ نؤٕ ضوىغُض غٓ طُضِاُْوَو  بُْاناضّ ؾاضَنُيإ يُزَغتسا
ّ خؤؾهطز بؤ ضيَطُؾهػتدىاضزُْ غُخت و ْايُباضَّ غىثاّ عىمساِْ داضيَهِ زيهُ 

 .(296)تآلضِاطُياْسِْ دُْط يًَُْىإ ُٖضزوو و
                                                           

 .50، خًًٌ عًِ َطاز، املكسض ايػابل، مابطاًِٖ خًًٌ امحس؛61سػٔ زتًس ايسدًًِ، املكسض ايػابل، م (293)
 .120- 119َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (294)
ُ ِ يظيـاتط ظاًْـاض   بـؤ  .84سػٔ نطيِ داف، املكـسض ايػـابل، م   (295) ضَِوت و ثُضَغـُْسُْناِْ   باضَّيـ

 .122 – 118دُْطُنُ بطِواُْ: َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا..، م م

نِ، خالقُ تاضيذ ايهطز ونطزغتإ َٔ اقسّ ايعكىض ايتاضخيًُ، ْكًـُ اىل ايعطبًـُ وعًـل    ستُس اَني ظ (296)
 .210ّ، م2009عًًُ: ستُس عًِ عىِْ، ؾطنُ ْىابؼ ايؿهط، ايكاٖطَ، 



 
89 

زواّ ، وىل ضِوويهطزَ ٓاظَضباجيإىظ تُُٖاغب ق1730ِ غاَيوظّ ىّ ت17َُيُ  
ىل َُٖيػا واغب قىتُُٖ، ؾاضَناِْ غاودبالؽ و َُضاغُ ٓاظازنطزِْ ُٖضيُنُ يُ

ُناِْ زَوضوبُضّ ًًُ نطنًىييُّ غٌَ ُٖظاض نُؽ يُُٓؾؿاضًَْعيهبُنؤنجًَهطزِْ 
 زواّ ؾُضِيَهِ غُخت يُ يُ غآٍَابِ َُٖإ 12زواتط يُ، (297)َُضاغُ بؤ خؤضاغإ

ىل تىاِْ ؾهػت بُغىثاّ وتُُٖاغب قى، ؾاضّ تُبطيَع َ نًًؤَُتط يُزظزووضّ زوا
 .(298)غُض ؾاضَنُزا بططيَتعىمساِْ بسات و زَغت بُ

ىل غىثايُنِ ْاضز بؤ وتُُٖاغب قى، زوابُزواّ زَغتططتِٓ بُغُض تُبطيَع 
نإ ًًُْعىمسا، ىلوبُض يُطُيؿتِٓ غىثاّ تُُٖاغب قى ، بُآلّزاطرينطزِْ ُٓضزَبًٌ

يٌ(يإ وبىوُْوَّ غىثاّ )تُُٖاغب قى ًَْعيونىْهُ ُٖواَيِ ، هطزبىونؤَيؾاضَنُيإ 
، بَُُبُغتِ ضظطاضنطزِْ، ىل ضِوويهطزَ يُضيعإوزواتط تُُٖاغب قى، (299)ثًَطُيؿتبىو

ّ طُضِاُْوََُٖي ، بُآلّىل ؾاضَنُ طَُاضؤزضاوُٖضنُْسَ يُاليُٕ تُُٖاغب قى
تُُٖاغب  بىوَ ٖؤناضيَو نُ، زاًْإ بؤ ؾاضّ َُؾُٗزٓابًَؤقُُٖضات و  نإ يُُٓبسايًًُ

، (300)بًًًَََٗت و ضِووبهاتُوَ خؤضاغإ دٌَىل ًَٖطؾُنُّ بؤ غُض يُضيعإ بًُْىَنًَِ وقى
ُٖضات و  نإ يُُٓبسايًًُبَُُبُغتِ غُضنىتهطزِْ ، َُؾُٗز بؤ ضؤيؿتًٓؿِ بُض يُ

َُٖيػا بُزَغت ًْؿاْهطزِْ بًَػتىٕ بًط ُٓؾؿاض ، َُؾُٗز البطزِْ طَُاضؤّ غُض
ُغُض ىل بوبًَطىَإ ُّٓ غُضنُوتٓاُّْ تُُٖاغب قى، (301)وَى ؾُضَاْطَِواّ تُبطيَع

ُنُّ يُْاو ًو ْاوباْطً طُوضَّ زضوغت نطز يُغُض ثًَطُ ناضيطُضيِغىثاّ عىمساِْ 
ىل بؤ ُٓوَّ وُٖضوَٖا بىوَ ثاَيُٓضيَهِ غُضَنًـ بؤ خىزّ تُُٖاغب قى ،ًَٓطإ

 ِ ضَِٖا.زَغُآلت بىوُْوَ يًَُْعيهُْٖطاوّ طُوضَتط بٗاويَصيَت بؤ 
                                                           

ه.ف، 1346اْتؿاضات اغًا، بـِ دـايٌ نـاخ،     َؤطظ٘، ارسباجيإامحس ناويإ ثىض، تاضيذ عُىَِ  (297)
 . 100يػابل، مظازَ ؾؿل، املكسض ا سعا ؛ 183م
 . 299ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م (298)
 .74ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (299)
ستُـس دـىاز َؿـهىض، َٓبـع ثًؿـني،      ؛ 616عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبـع ثًؿـني، م   (300)

 .145ه.ف، م1372ستُس امحس ضياسِ، تاضيذ خىّ، اْتؿاضات تىؽ، بِ دايٌ ناخ،  ؛299م
اْتؿاضاتِ اَىظف ْػـٌ زاْــ،    َؤطظ٘غطبِ، دًس اوٍ،  ارسباجيإطز اؾؿاض غًػتاِْ، ْطاِٖ بُ اي (301)

 .105عباؽ ثطويع، َٓبع ثًؿني، م؛  184ه.ف، م1369تٗطإ، 
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ىل وبُضاَبُض تُُٖاغب قى يُ ُٓصتاَِ ُٓو ؾهػتاُّْ نُ غىثاّ عىمساِْ يُ 
ناتُؾسا زَْطؤّ  يُو، (302)تىوؾِ ٖاتبىوٕ بُْاناضّ زاواّ ٓاططبُغتًإ نطز

 واّ يُت، ناًْإ يُغُض َُؾُٗزَُتطغًًُُٖضات و  نإ يُُٓبسايًًُّ طُضِاُْوََُٖي
 .(303)ِ عىمساِْ ضاظّ بًَتزَوَيُتنُّ زاواناضيًُوىل نطز بُىَُٖاغب ق

 قىوىلزواّ غُضنُوتُٓناِْ تُُٖاغب ، ِ عىمساَِْوَيُتزغُباضَت بُباضوزؤخِ  
ُوَ ُٖواَيُنإ زَطىاظضاُْوَ بؤ زَضباضّ عىمساِْ نُ زَيُضِاونًَبُ، بُضَناِْ دُْطسا يُ

بُتايبُت زواّ ، ًُنِ ظؤضٍ بؤ ناضبُزَغتاِْ عىمساِْ زضوغتهطزبىويٓاَيؤظّ و ثؿًَى
 .(304)قىوىلتُُٖاغب تُظاضّ بؤ  ّضووغًاُناِْ ًؿهطزِْ ياضَُتًًَثًَؿه
يُ ُٓصتاَِ ؾهػتدىاضزِْ غىثاّ عىمساِْ يُ بُضَناِْ دُْط بُضاَبُض بُتُُٖاغب  

قىوىل و تًَههىوِْ باضوزؤخِ ْاوَخؤيٌ زَوَيُتِ عىمساِْ ضيَطُ خؤؾهُضبىوٕ بؤ 
ثاتطؤْا خُيًٌ  غُضنطزايُتًٌظ ب1730ُّ ُٓيًىوىل28يُ ًٓػتاْبؤٍ يُ ضاثُضِئغُضَُٖيساِْ 

وَى زَضبطِئ و ْاضَِظايٌ ضِاّ طؿتًِ يُغُض الواظّ غًاغُتِ غىَيتإ ُٓمحُزّ ُٓيباِْ 
 ضاثُضِيُٓو زاَاز ًٓرباًِٖ ثاؾاّ غُزضّ ُٓععَّ، ُٖضوَٖا ُّٓ  1730-1703غًًَُّ 

ناضزاُْوَّ طؿتطريّ ُٖبىوَ يُغُض الزاِْ غىَيتإ و زاْاِْ َُمحىزّ يُنُّ نىضِّ غىَيتإ 
 .(305)(1754-1730َػتُؾاّ غًًَُّ )

نُّ ثاتطؤْا خُيًٌ و ضاثُضِيُٓرتئ ٖؤناضَناِْ غُضَُٖيساِْ ططيٓط يُنًَو يُ 
نطزِْ واشؤبىو يُ  زَغُآلت، بطيَتِ ُٓمحُزّ غًًَُّ يُ غىَيتإزووضخػتُٓوَّ 

بىوَ ٖؤّ  نُ، ؾا تُُٖاغبِ زووَّ يُطٍَُُٓمحُزّ غًًَُّ  غىَيتإثُميآْاَُ يُاليُٕ 
ِ عىمساِْ بُالواظ غىَيتاِْ عىمساِْ بُؾًَىَيُى زَوَيُتُْاو ِ يًوضووشاْسِْ ضِاّ طؿت

ُٓمحُزّ  غىَيتإ نطز و طُضِاُْوَنإ زَغتًإ بَُُٖيًٓٓهًؿاضيًُ ، بُضُٓصتاّوَغؿهطا

                                                           

 .244االَري ػهٝب اسطالٕ، املضذس ايظابل، ظ (302)
ٜت٢، اجلض٤ ايجاْٞ، ٚساعشٖا، تشمج١: ٖاػِ صاحل ايتهش ايهظٓذس اداَٛف، ٚال١ٜ ايبضش٠ يف َاعٝٗا (303)

  .100 – 99ّ، ظ ظ1989َطبع١ ايتعًِٝ ايعاىل، ايبضش٠، 
 .62سػٔ زتًس ايسدًًِ، املكسض ايػابل، م (304)
 .112امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م (305)
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ِ غىَيتاْزووضخػتُوَ و َُمحىزّ يُنٌَُ بطاظايإ نطز بُ زَغُآلت غًًًََُإ يُ
 .(306)عىمساِْ

 ُ ُٖضات َُٖيطُضِاُْوَّ ُٓبسايًًُنإ ي – 2
، (307)نإ و طَُاضؤزاًْإ بؤ َُؾُٗزُٓبسايًًُّ طُضِاُْوَغُباضَت بَُُٖي 

 ُٖض يُ، يُ تُبطيَعَوَ بُضَو َُؾُٗز بُضِيَهُوت ظ1730ٓابِ يُ قىوىلتُُٖاغب 
نُ ، ناِْ ثًَطُيؿت يُزَوضوبُضّ ؾاضّ َُؾُٗزُٓبسايًًُزا ُٖواَيِ ثاؾُنؿُّ ضيَطُ

 .(308)بُضزَواّ بىو َاوَّ يُى َاْط ُٓو طَُاضؤيُ بؤ
و ؾاضَ،   وَّ ًَْعيهُّ نىاض َاْط ُي ثاف طُيؿتِٓ تُُٖاغب قىوىل بؤ َُؾُٗز و َاُْ

و  و َاوَيُزا خؤّ ٓاَازَ بهات بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض ُٖضات، ُي زا، ُٖيىَُضدُتىاِْ ُي
ظويؿُقاض غُضنطزَّ ُٓبساىل و ؾُضَاْطَِواّ ؾطاَ زاواّ يُ ؾُضَاْطَِواّ قُْسَٖاض نطز، 

َ ضاْبُض ًَٖطؾُ ناوَضِواْهطاوَنُّ تُُٖاغب قىوىل، يُ ُب ُبُغتِ ياضَُتًساِْ ُي ُب
َعيهُّ نطزِْ ًْ ضَِواُْ َُيػا ُب ضاْبُضزا ؾُضَاْطَِواّ قُْسَٖاض ٖ دُْطاوَض  3000تا  2000ُب

ُيعآٌ غُضنطزايُتًٌُب  .(309)ستَُُز غًساٍ خاِْ غ
 و يُ َنُّ بُضِيَهطزظ بُضَو ُٖضات يُؾهط1731ّ ٓاظاضّ 24يُ  قىوىلتُُٖاغب  

زواّ ، ُّ سُوت ًٌَ يُ ُٖضات زووضًََْعيه نُ، غىثانُّ دًَطري نطز (ُْقطَ) ْاونُّ
بسات و ثاؾُنؿُيإ ثٌَ  ًَٖعّ ُٓبساىل تىاِْ ؾهػتًإ ثٌَ يُطٍَُّ ضِووبُضِووبىوُْوَ

بُتايبُت (، ُْقطَ)ْاونُّ  يُ قىوىلغُضنُوتِٓ تُُٖاغب ، (310)بهات بُضَو ُٖضات
 ِ زا بَُُبُغتِ طَُاضؤزاِْ ُٖضات يُؾطَواّْ ًَٖطؾًَهِ بُضبطِياضظ 1731اضّيُ ٓاي

                                                           

باضَّ باضوزؤخِ زَوَيُتِ عىمسـاِْ يـُضِووّ   ظياتط يُِ يظاًْاض . بؤ97زوْايس ويرب، املكسض ايػابل م  (306)
ُنـُّ ثاتطؤْـا خـُيًٌ    ضِاثُضِيُٓضُٓصتاَـُناِْ يُغـُض   بًـُنإ و  ييُتِ و غًاغـِ ناضيطُض آلّ و نؤَُٓابىوض

ؾطيـس بـط ااـاَِ، املكـسض      ذلُطذ ؛ 155-131ُٓيباِْ بطِواُْ: ضوبطت زبًًى.اويػٔ، املكسض ايػابل، م م
 .318ايػابل، م

 .152َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م نامِستُس  (307)
  .73يهٗاضت، ْازضؾا، م ؛ 730خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، مَريظا َٗسّ  (308)
 ؛ 74يهٗاضت، ْازضؾا، م (309)

The New Encyclopaedia Britannica,1973-1974, Volume.1,P.174.  

 .57ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (310)
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ثطزَنُّ بهات  ِ ضِووباضّ ٖاضّ ضوز وؤَيبؤيُ يُغُضَتازا تىاِْ نؤْرت، اليُنُوََُٖىو 
 .(311)ْاونُّ َاالٕ يُ

ُْبىوَ  ، بُآلُّٖضنُْسَ غىثاّ ًَٓطإ يُشيَط تؤثباضِْ تىْسّ ُٓؾػاُْنإ بىو 
 تىاِْ طىْسَناِْ، بُضَو ُٖضات قىوىلنٍُ تُُٖاغب يُؾهطنًَؿًًُبُضزَّ بُضبُغت يُ

زواتط َُٖيػا بُْاضزِْ بُؾًَهِ غىثانُّ بؤ ، زاطري بهات (نًإ، ْاطٗإ، زَْى)
غىثانُّ بَُُبُغتِ  ُٖضوَٖا بُؾًَهِ زيهُ يُ، زاطرينطزِْ ططؾو و ظًَٓساوض

 قىوىلؾسا تُُٖاغب ُٖيىَُضدُ يُو، غُضنُوتٔ ياوَضيإ ُْبىو ، بُآلّزاطرينطزِْ ؾطاَ
 .(312)تىاِْ ُٖضات طَُاضؤ بسات

ًَٖعَناِْ غُيعآٌ و ُٓبساىل ُٖوَيًسا  يُطٍَُغًساٍ خاِْ ؾُضَاْطَِواّ ؾطاَ  
ثاف ُٓوَّ يُؾاض زَضنىو بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ ، غُض ُٖضات بؿهًًََٓت طَُاضؤنُّ

، ُٖضات و طُضِايُوَ ْاو تىوؾِ ؾهػتِ غُخت ٖات قىوىل، بُآلّغىثاّ تُُٖاغب 
ؾاضَنُ يُاليُٕ تُُٖاغب  ُّٓ ناضَّ غًساٍ خإ بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ نُ طَُاضؤٍ غُض

ُٖضوَٖا ظويؿُقاض غُضنطزَّ ُٓبساىل بُياوَضّ ًَٖعيَهِ ، (313)تىْستط بهطيَت  قىوىل
قىوىل، ؾاض زَضنىوٕ بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ تُُٖاغب  ظ ي1731ُُٓبساىل يُ تَُىظّ 

ناتُزا غًساٍ  يُو، يإ يُغُض ثطزّ ٖاضّ ضوز ؾهػتًإ خىاضزووبُضِووبىوُْوَضِيُناتِ 
نإ بُْاناضّ زاواّ ُٓبسايًًُبؤيُ ، ُٖضات ثاؾُنؿُّ نطز بُضَو ؾطاَ خإ يُ

 .(314)زاْىغتاْسًْإ نطز بَُُبُغتِ خؤبُزَغتُوَزاًْإ

                                                           

ًَطإ و نؤَاضّ تىضنُاْػتإ ُٓؾػاْػتإ يُاليُى و ٓ ًَٓطإ و يُنُ يُ غٓىوضّ ُٖض ًَٓػتُُّٓ ضِووباضَ  (311)
ًَو دًا زَناتُوَ، غُضناوَّ ٓـُّ ضِووبـاضَ زَنُويَتـُ ؾـاخِ بابـا يـُ ْاونـُّ بـاخرتّ          يُاليُنِ زيهُوَ ي

ُّ ًَْعيهـ خانِ تىضنُٓػتإ  غُضناوَ تانى زَضنىوِْ يُ ُٓؾػاْػإ و باؾىوضّ تىضنُاْػتإ، زضيَصيُنُّ يُ
ْـاوَّ   ٖـُضات، ٓـُو   نىضّضووباضَنُف بُٖؤّ ضَِت بىوِْ يـُبا نِ زَبًَت، ُٖضوَٖا غُباضَت بُْاوّ 1120

٘ عباؽ دعؿطّ، طًتاؾٓاغـِ ايـطإ )ضوزٖـاو ضوزْاَـُ ايـطإ(، دًـس زوّ،        َُٖيططتىوَ. دػطاؾًـايٌ   َؤطظط
  .478ه.ف، م1376وناضتىططاؾِ طًتاؾٓاغِ، تٗطإ، 

 . 75-74م  يهٗاضت، ْازضؾا، م ؛732َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (312)
  .57ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (313)
 .76يهٗاضت، ْازضؾا، م ؛732َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (314)
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ؾاضَنُيإ، َاْط يُ طَُاضؤزاِْ  10دًَطُّ ٓاَاشَثًَهطزُْ ُٓبسايًًُنإ زواّ  
ًٖاض خإ خؤبُزَغتُوَزاِْ خؤّ آلظ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضات 1732ُٓبُضُٓصتاّ يُ ؾىباتِ 

، يُنَُني (315)ضِاطُياْس، ثاؾإ تُُٖاغب قىوىل بُياوَضّ غىثانُّ نىوُْ ْاو ُٖضات
ناضزاُْوَّ تُُٖاغب قىوىل يُ ُٖضات زواّ خؤبُزَغتُوَزاِْ خَُيهِ ؾاضَنُ، َُٖيػا 

إ، زواتط بؤ ناوتطغاْسِْ خَُيهُنُ غُضّ ظياتط يُ غٌَ غُز دُْطاوَضّ بُٓاُْٖط طًَطِ
نىشضاوّ ُٓبساىل بُغُضّ ضَُناِْ دُْطاوَضَناِْ غىثاّ تُُٖاغب قىوىل َُٖيىاغطإ، 

ًٖاضخإ و زاضوزَغتُنُّ زووضخػتُوَ بؤ َؤيتإ و ظياتط يُ ؾُغت ُٖظاض آلُٖضوَٖا ُٓ
، يُ ؾىيَِٓ نؤنهُضَ (316)ابىض و زاَػإُٓبساىل نؤض ثًَهطإ بؤ َُؾُٗز و ًْػ

ُٓبسايًًُنإ شَاضَيُى يُ خاُْوازَّ ؾاضغِ يُ ؾىيًَٓإ ًْؿتُدٌَ نطز، َُبُغت يُّ 
 .(317)ناضَؾِ نَُهطزُْوَّ ثًَىَْسيِ ٖؤظايُتِ بىو يًَُْىإ زاًْؿتىوإ ُٖضات

بُ  زوا بُزواّ ُٓو ضِووزاواُْ زَْطؤّ ؾهػتُناِْ ؾا تُُٖاغبِ زووَّ بُضاَبُض 
 يسا بؤ َُؾُٗز بَُُبُغتِطُضِاُْوَّ بطِياضبؤيُ ، ناِْ ثًَطُيؿتًًُْعىمسا

 .(318)نإًًُْعىمسا يُطٍَُخؤٓاَازَنطزٕ بؤ بُضَْطاضبىوُْوَيُنِ ْىٍَ 
 زووضخػتُٓوَّ تُُٖاغب َريظا يُ زَغُآلت – 3
َُٖيػا ، ِ عىمساِْغىَيتاْزواّ زَغت بُناضبىوِْ َُمحىزّ يُنُّ وَى  

ثاؾاّ واىل  ُٓمحُز غُضنطزايُتًٌؾُضَاًَْو بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض ًَٓطإ بُ بُزَضنطزِْ
 ،اُْ بىوًواْسُْوَّ ُٓو ططشٍ و ٓاَيؤظيََُبُغتًـ يُزَضنطزِْ ُٓو ؾُضَاُْ ضِ، بُغسا

 .(319)ِ عىمساِْزَوَيُتباَيِ نًَؿابىو بُغُض  نُ
 يُ نإايًًُُٓبسبُغُضنىتهطزِْ  قىوىلبىوِْ تُُٖاغب هُوَ غُضقاَييُاليُنِ زي 

، ّ خؤؾهطز بؤ ؾا تُُٖاغب َريظا نُ ُٓو زَضؾُتُ بكؤظيَتُوَ، ضيَطُُٖضات
                                                           

315(Krusinski., The History of the Late Revolutions of Persia, Volume. II ,P.214 ؛ 
732َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م .  

  .77يهٗاضت، ْازضؾا، م ؛ 167-166ا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م مَريظ (316)
317(Fraser. J., Op. Cit, P.103.  

 .85يهٗاضت، ْازضؾا، م (318)
متٛص، 30ّ(، َٓؼٛسات َهتب١ 1750 – 1638تاسٜخ ايعشام ؾ٢ ايعٗذ ايعجُا٢ْ )عًِ ؾانط عًِ،  (319)

 .182، ظ٣ْٛٓٝ1985، 
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و يُويَؿُوَ بًػتىٕ  ُٓغؿُٖاُْوَ ضِوويهطزَ تُبطيَع غىثايُى يُ غُضنطزايُتًًهطزٌْبُ
خإ  قىوىلستَُُز  ثؤغتُنُّ زووضخػتُوَ و بًط ُٓؾؿاض ؾُضَاْطَِواّ ؾاضَنُّ يُ

ثاؾإ بُغىثايُنِ ظَبُالسِ ، (320)تُبطيَع زَغت ًْؿاْهطز وَى ؾُضَاْطَِواّ ْىيَِ
ُٖشزَ ُٖظاض غُضباظّ ضِوويهطزَ ُْخهُوإ و يُضيعإ بَُُبُغتِ بُضَْطاضبىوُْوَّ 

 .(321)غىثاّ عىمساِْ
َاوَّ  نُّ تُُٖاغب َريظا بُضَو يُضيعإ تىاِْ بؤيُؾهطنًَؿًًُزوا بُزواّ  

بىوِْ ، بُآلّ بُٖؤّ نَُتِ زاطرينطزِْبَُُبُغ، ُٖشزَ ضؤش طَُاضؤّ ؾاضَنُ بسات
 نُ ،طُضِايُوَ غىَيتاًًُْبُضَو  زاُْنُ َُٖيططت وٓابًَؤقُ قُ بؤ غىثانُّ زَغتِ يُوٓاظو

بُضاَبُضيؿسا غىثاّ  يُ، (322)ؾاضّ َُُٖزإ  زَنُويَتُ زووضّ ثًَٓض ؾُضغُر يُ
ظ 1731وظّ ىتَُ عىمساِْ ُٖض يُزواّ زَضنىوِْ ؾُضَاُْنُّ َُمحىزّ يُنُّ يُ

ًْـ خطايُوَ شيَط قَُيَُطَِوّ آلُٖضوَٖا َريْؿًِٓ ُٓضزَ بهُٕ، تىاًْإ نطَاؾإ زاطري
يُاليُٕ خايًس ثاؾاّ َريّ بابإ ُٓصتاّ  ِ عىمساِْ زواّ ُٓو ًَٖطؾُّ نُزَوَيُت

ِ غىثاّ عىمساِْ بُضَو ًُْوَّ ُٖواَيُناِْ يُؾهطنًَؿووبىآلزوابُزواّ ب، (323)زضا
ظ 1731ٍ وّ ُٓيًى16يُ  (324)طىْسيَو بُْاوّ نطزخإ ظا يُتُُٖاغب َري، َُُٖزإ

 .(325)ُٓمحُز ثاؾا واىل بُغسا  غُضنطزايُتًٌضِووبُضِووّ غىثاّ عىمساِْ بؤوَ بُ
                                                           

ادتُاعِ ايطإ زض زوضَٖاّ اؾؿاضيُ و ظْسيُ، نـاخ نـٗاضّ،    –الت غًاغِ ؾعباِْ، تاضيذ حتى سعطا  (320)
 .27ه.ف، م1381و تسوئ نتب عًىّ اْػاِْ زاْؿطاٖٗا)مست(، تٗطإ،  َطايع١غاظَاِْ 

ؿتِٓ ُٓو ُْٖطاوَ يُاليُٕ ؾا تُُٖاغـب  .غُباضَت بُٖؤناضَناِْ ٖاوي60، مؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ..، دًس اوٍ سعا (321)
ُ و يًَٗاتىوّ خىزّ تُُٖاغب َريظا يُاليـُى و ٓريَيـِ و    َطُضِيَتُوَ بؤ ًْؿاْساِْ تىاْاَريظا، ز ناِْ زَوضوبـُضاِْ ؾـا   َُتطغـًً

ُ  ض زَنطزَوَ يُازبُضزَواّ تُُٖاغب َريظايإ ٓاطُ وىل، نُىق ُناِْ تُُٖاغبًتُُٖاغب يُ غُضنُوتٔ و ْاوباْطً ناِْ َُتطغـًً
 .166ضوبطت زبًًى.اويػٔ، املكسض ايػابل، م يُغُض زَغُآلتُنُّ.  قىوىلتُُٖاغب 

  ؛ 116-115امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م م (322)
Krusinski, Volume.II, Op.Cit , P.212.  

طعذ٣ عجُإ سظني، نٛسدطتإ اجلٓٛب١ٝ يف ايكشْني ايظابع عؼش ٚايجأَ عؼش، َٓؼطٛسات َهتبط١    (323)
 .302ّ، ظ2006طٛسإ، اسبٌٝ، 

ايتشؿط١ احلًُٝٝط١ يف تطاسٜخ    بُ نىضجيإ ٖاتىوَ. ابطاًِٖ بط سًًِ،  يُاليُٕ ابطاًِٖ بط سًًِ ُّٓ ْاوَ (324)
 .166ّ، ظ1988ايذٚي١ ايع١ًٝ، ايطبع١ االٚىل، َؤطظ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، بريٚت، 

 .221-220َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م م نامِستُس  ؛ 112املكسض ايػابل، م، عًِ ايىضزّ (325)
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غىثانُّ  تُُٖاغب َريظا و، نطزخإ ثاف بُضَْطاضبىوُْوَّ ُٖضزوو غىثا يُ 
ضاغتُّ بؤيُ تُُٖاغب َريظا بُْاناضّ ثاؾُنؿُّ نطز بُٓا، ؾهػتًإ خىاضز

 يُ، بُططاِْ بُزَغتِ ًَٖٓابىو قىوىليُضاغتًسا ُٓو ؾىيَٓاُّْ نُ تُُٖاغب ، ُٓغؿُٖإ
ُٓمحُز ثاؾاّ واىل ، (326)َاوَّ يُى َاْطسا يُاليُٕ تُُٖاغب َريظا يُزَغت زضا

ُٖضيُنُ ، نطزخإ غىثاّ ًَٓطإ بسات يُ بُغسا زواّ ُٓوَّ تىاِْ ظَبطيَهِ نىؾٓسَ يُ
ُٖضوَٖا عُىل ثاؾا ؾُضَاْسَّ غىثاّ ، نطزٕ و نطَاؾاِْ زاطريضَناِْ َُُٖزاؾا يُ

 .(327)و تُبطيَع زاطريبهات غٓىوضّ يُضيعإ تىاِْ ؾاضّ َُضاغُ عىمساِْ يُ
ُْوَّ وبىًَْعيهيُاليُنِ زيهُوَ زواّ تًَههىوِْ باضوزؤخِ غىثاّ ًَٓطإ و  

تُُٖاغب ، وَ ٓاضاوٌَ ظؤضّ ًَٖٓابىزَيُضِاونًَتطؽ و  نُ، ُٓغؿُٖإ عىمساًًُْنإ يُ
زواّ ، وُْوَّ ُٓصتاَساىضاويَصناضاِْ نؤب يُطٍَُ ضإ واقىّ ضِوويهطزَ ت َريظا بُْاناضّ يُ

بؤ ُّٓ ، ِ عىمساِْزَوَيُت يُطٍَُٓاؾتِ بهُٕ  زضا زاواّ، بطِياضطؤضِيُٓوَّ بؤنىوُْنإ
خإ  وىلقىنُّ ًَٓطإ يُاليُٕ ستَُُز باقط خإ و ستَُُز ضَظا زاواناضيًَُُبُغتُ 

 .(328)ِ عىمساِْزَوَيُتطُياْسضاُْ ناضبُزَغتاِْ 
ٓاَازَناضّ ، نُّ ًَٓطإزاواناضيًُِ عىمساِْ يُغُض زَوَيُتبىوِْ زواّ ضاظي 

ُنُ ي بُغُضثُضؾتِ ُٖض نُ، تآلثًَىيػت نطا بؤ ُٓصتاَساِْ طؿتىطؤ يًَُْىإ ُٖضزوو و
خإ  قىوىلاِْ و ستَُُز ضَظا ِ عىمسزَوَيُتُٓمحُز ثاؾا واىل بُغسا وَى ْىيَُٓضّ  يُ

ظ ضِيَههُوتٔ يُغُض ثُميآْاَُيُى 1731ِ غاَيزواتط يُ، ضِيَطُثًَسضاوّ ًَٓطاِْ ُٓصتاَسضا
بىو يُوَّ  بطيَتِٓهرتئ بُْسَناِْ يطط نُ، (329)نُ ْاغطاوَ بُثُميآْاَُّ ُٓمحُز ثاؾا

                                                           

ؿني، م عبايشعا (326)  .199، م1898ؾاٖني َهاضيىؽ، تاضيذ ايطإ، َكط، ؛  150ٖىؾٓط َٗسوّ، َٓبع ًث
-184ايطز اؾؿـاض غًػـتاِْ، َٓبـع ثًؿـني، م م     ؛ 300ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م  (327)

 .85نطيِ داف، املكسض ايػابل، م سػٔ ؛185
 .166كسض ايػابل، مابطاًِٖ بط سًًِ، امل ؛ 85نطيِ داف، املكسض ايػابل، م سػٔ (328)
بىوِْ زَوَيُتِ عىمسـاِْ بـُ   يٖؤناضَناِْ ضاظيُباضٍَ  .43ػانش صابش ايغابط، املضذس ايظابل، ظ (329)

 .169بطُضِيَىَ بؤ: غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م نُّ تُُٖاغب َريظازاواناضيًُ
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تِ بُغسا زَبُٓ آلضؤشُٖ و زَضتُْط يُ زَضُْ يُ ٓاظَضباجيإ و (330)نُ ضِووباضّ ٓاضاؽ
 َُٖىو تُؾًًؼ و ضوإ و ُٖضوَٖا طُصتُ و، (331)زَوَيُتيُى بؤ غٓىوضّ ُٖضزوو بٓاخُ

ِ زَوَيُتوَ زَزضيَت بًًُُْثاؾهؤنا َُٖىوزاغػتإ بُ ؾَُاخِ و ْاونُناِْ ؾًَطوإ و
 سُويَعَ و َُُٖزإ و ٕ و نطَاؾإ وآلبُضيؿسا تُبطيَع و ُٓضزَبُضاْ يُ، عىمساِْ

 . (332)ؤ ًَٓطإ زًًََََٓتُوَيىضغتإ ب
ثاف ُٓوَّ ُٖواَيِ ؾهػتُناِْ ؾا تُُٖاغبِ زووَّ و بُغتِٓ  قىوىلتُُٖاغب  

ُٖضاتُوَ طُضِايُوَ  يُ، ِ عىمساِْ ثًَطُيؿتزَوَيُتثُميآْاَُّ ٓاؾتِ بُضاَبُض بُ 
و  ُٖض يُويَؿُوَ ْاَُّ ٓاضاغتُّ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُُنإ نطز، (333)َُؾُٗز

و زاواّ يًَهطزٕ ثًَىيػتُ ُٓو ثُميآْاَُيُ  ّ ٓاؾتِ بؤ ضِووْهطزُْوَثُميآْاَُ
 نىْهُ بُظياِْ ًَٓطإ تُواو زَبًَت و تُُٖاغب َريظاّ بُْاثاى يُ، َُٖيبىَؾًَتُوَ

ُٖضوَٖا ًَْطزَّ تايبُتِ خؤّ ْاضزَ زَضباضّ عىمساِْ بؤ ُٓوَّ ثُياَِ ، (334)قَُيَُسا
                                                           

و نؤَاضّ ٓاظَضبًذإ و ُٓضَُْػـتإ، غُضنـاوَّ   ُّٓ ضِووباضَ بطيَتًًُ يُ غٓىوضيَهِ غطوؾتِ يًَُْىإ ًَٓطإ  (330)
نِ زَبًَـت.بؤ  910ُّٓ ضِووباضَ زَنُويَتُ ؾاخِ بًٓطىٍَ زاؽ، يُنؤتايسا زَضِشيَتُ زَضياّ خُظَض، زضيَصيُنُّ ًَْعيهُّ 

 .  104ظاًْاضيِ ثرت بطِواُْ: عباؽ دعؿطّ،... )ضوزٖاو ضوزْاَُ ايطإ(، دًس زوّ، َٓبع ثًؿني، م
(2) Jonas Hanway,Op.Cit, P.64. 

.غُباضَت بُبُْسَناٌْ ثُميآْاَُّ ُٓمحُز ثاؾا، )سػٔ 43، مػانش صابش ايغابط، املضذس ايظابل (332)
ؿـهطزِْ  ًَٖـُضوَٖا ثًَؿه  نُضَغـتُّ دـُْطِ زَغـت بُغـُضزاطريا،    طُضِاْسْـُوَّ   زتًس ايسدًٌ(ّ باؽ يُ

ؤ ؾـىيَُٓ ثريؤظَنـإ و ٖـَُىو ْاونـُناِْ شيَـط      ياضَُتِ يُاليُٕ زَوَيُتِ عىمساِْ بؤ ظياضَتهُضاِْ ًَٓطاِْ ب
زَغُآلتِ عىمساِْ زَنات، يُطٍَُ ٓاظازنطزِْ زيًُناِْ ُٖضزووال: سػٔ زتًس ايسدًًِ، املكـسض ايػـابل، م   

ُ  يَُُٖإ ناتسا .79-78م ُ      ظؤضيٓـ ثُميآْاَُنـُزا بـاؽ يـُ     ّ غُضنـاوَنإ يُغـُض ٓـُوَ نـؤنٔ نـُ يـ
سػٔ نطيِ داف،  ؛ 617باؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، منطزِْ زيًُنإ ُْنطاوَ: عىطؤضِٓاَي

نطزِْ زيًُنإ بُٖاُْيُنِ باف بىو بؤ ىطؤضِيُاليُنِ زيهُوَ ثطغِ باؽ ُْنطزِْ ٓاَي. 86املكسض ايػابل، م
ُ  ضِيَطُ بؤ ُٓوَّ يُ قىوىلتُُٖاغب  ِ زيًـُنإ وَالْـطاوٕ ًَٖـطف بهاتـُ غـُض      ناضَْىوغـ  ّ ُٓو خاَيـُوَ نـ

  ؛ 171َوَيُتِ عىمساِْ: ضوبطت زبًًى.اويػٔ، املكسض ايػابل، مز
P. SYKES, Op. Cit, P.343. 

 .26ؾعباِْ، تاضيذ حتىالت...، م سعا (333)
. يٛسميش، ديٌٝ اخلًٝر، ايكظِ ايتاسخي٢، اجلض٤ ز.ز؛ 150ٖىؾٓط َٗسوّ، َٓبع ثًؿني، م عبايشعا (334)

 .139قطش، ايذٚس١، بذٕٚ تاسٜخ، ظاالٍٚ، تشمج١: قظِ ايامج١ مبهتب اَري دٚي١ 
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غُضزاضاِْ غىثاّ ًَٓطإ بُو  عىمساِْ نُ ِغىَيتاْبطُيًَُْتُ  قىوىلتُُٖاغب 
ْاونُ  َُٖىوِ عىمساِْ ثًَىيػتُ زَوَيُتيُغُض  ثُميآْاَُيُ ُٖضطًع ضاظّ ْابٔ و

 و غىَيتإ ناتًَهًؿسا زاوانُّ ضَِتبهطيَتُوَ ثًَىيػتُ يُ، بهات نؤٍَزاطرينطاوَنإ 
 .(335)ُنُّ خؤيإ ٓاَازَ بهُٕ بؤ دُْطسهىوَُت

ًَْهِ طُوضَّ بُخؤيُوَ وًَٓطإ ثًَؿىَنى و ضووغًاِ ىَْسيًُناْثًَزا ُٖيىَُضدُيُو  
 ـ بًَُٓطإ نطز يًَُياضَُتِ غُضباظّ ثًَؿه ضووغًابُتايبُت زواّ ُٓوَّ ، بًِٓ

 ًَْعيوُْٖطاويَهِ زيهُزا بؤ  يُ، بُضَّ قُوقاظ ِ عىمساِْ يُزَوَيُتدُْطُناِْ زش بُ
خؤّ ًْؿاْسا يُغُض ططيَساِْ ثُميآْاَُّ ّ تُظاضّ ٓاَازَّ ، ضووغًآًَطإ يُ بىوُْوَ

زواتط ، ؾاضّ ضؾت يًَُْىإ ُٖضزووال َؤضنطا ظ ي1732ُغُضَتاّ ؾىباتِ  يُ ٓاؾتِ نُ
ططْهرتئ بُْس تًًَسا بؤ  نُ، (336)ُّٓ ثُميآْاَُيُ ْاغطا بُثُميآْاَُّ ضؾت 

، ُٓغتُضٓاباز و َاظْسَضإ طُضِاْسُْوَّ ؾاضَناِْ طُيالٕ و بىو يُ بطيَتِنإ ًًًَُْٓطا
 ضووغًاُٖضوَٖا ثابُْس بىوِْ ضووغًا، بُطىيَطَّ ثُميآْاَُّ ثرتؤغبؤضط زضابىوٕ بُ نُ

خاَيِ  ؾاضاُْ بؤ زواوَّ ضِووباضّ نىضا نُ بُثاؾُنؿُ ثًَهطزِْ غىثانُّ يُو
 .(337)زَوَيُتدًانُضَوَيُ يًَُْىإ َىَيهُناِْ ُٖضزوو 

بُغىثايُنِ  قىوىلتُُٖاغب ووغًا، ض يُطٍَُثاف يُنالنطزُْوَّ نًَؿُناِْ  
يُويَؿُوَ سُغُٕ  ُٖض، ضإاَُؾُٗزَوَ ضِوويهطزَ ت وَ يُغُضباظيًُُٖظاض  60 ًَُّْعيه

 َُال عُىل ُٓنرب َُالباؾِ و عُىل بًط َىعري ُٓملَُايًو و َريظا ناؾِ خىيُؾا و
َِ بَُُبُغتِ طُياْسِْ ثُيا، َريظا ُٓبىيكاغِ ناؾاِْ ضَِواُّْ ُٓغؿُٖإ نطز

 . (338)بؤ ؾا تُُٖاغب َريظا  قىوىلَظايٌ تُُٖاغب ْاضِ

                                                           

اقػط دعؿط ويساِْ، َٓبـع ثًؿـني، م    ؛ 305-304ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م م (335)
 .440عبساهلل ضاظّ، َٓبع ثًؿني، م؛ 18

ا،  ؛21امحس، املكسض ايػابل، م َظٗشنُاٍ  (336) تطاسٜخ اٜطشإ بعطذ االططالّ َطٔ      عباؽ اقباٍ اؾتًاٌْ وسػٔ بريٓي
ّ، تشمجط١: ذلُطذ عطال٤ ايطذٜٔ     1925ٖطط /  1343-820ّٖطط/ 250ايذٚي١ ايطاٖشٜ٘ ٚست٢ ْٗا١ٜ ايذٚي١ ايكاداس١ٜ بذا١ٜ 

 .701-700، ظ ظ1990َٓضٛس، سادش١: ايظباع٢ ذلُذ ايظباع٢، داس ايجكاؾ١ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، ايكاٖش٠، 
 . J.C. Hurewitz, Op.Cit ,PP.45-47باضَّ ثُميآْاَُنُ بطُضِيَىَ بؤ: ظياتط يُبؤ ظاًْاضّ  (337)

 .29ؾعباِْ، تاضيذ حتىالت...، م سعا (338)
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زاوايهطزبىو ثًَىيػتُ ؾا تُُٖاغب َريظا  قىوىلثُياَُنُيسا تُُٖاغب  يُ 
نىْهُ بًُٖض ؾًَىَيُى بُو ، ِ عىمساِْ َُٖيبىَؾًًََٓتُوَزَوَيُت يُطٍَُثُميآْاَُنُّ 

ؾا تُُٖاغب َريظا نطزبىو  اّ يُُٖضوَٖا زاو، ثُميآْاَُيُ ضاظّ ْابًَت و ضَِتًسَناتُوَ
نُنِ ، (339)غىثاّ عىمساٌْ يُطٍَُياخىز قىّ بَُُبُغتِ ؾُضِنطزٕ  تاضإضِووبهاتُ 
و زاواّ يًَهطز  يُاليُٕ ؾا تُُٖاغب َريظا ضَِتهطايُوَ قىوىلنُّ تُُٖاغب زاواناضيًُ

 . (340)بطُضِيَتُوَ ُٓغؿُٖإ
ّ ُٓغؿُٖاِْ ضيَطُهطز و َيقبىوزاوانُّ ؾا تُُٖاغب َريظاّ  قىوىلتُُٖاغب  

، زَوضوبُضّ ُٓغؿٗإ يُ باغِ ُٖظاض دطيب غىثانُّ دًَطري نطز يُ ، بُآلّططتُبُض
بؤّ ، طُوضَ ؾُضَاْساضَناِْ غىثا يُطٍَُيُى بىوُْوَزواتط َُٖيػا بُُٓصتاَساِْ نؤ

ِ زَوَيُت يُطٍَُُّ نُ ُٓصتاَِ زاوَ ًَُضاَِ ؾا تُُٖاغب يُو ٓاؾتً ضِووْهطزُْوَ نُ
ُٖضوَٖا دُختِ نطزَوَ يُوَّ ، و َُٖيىَؾاْسُْوَّ عىمساِْ نؤتايٌ ًَٖٓاُْ بُغىثا

 ُٓطُض بتاُْوٍَ خؤتإ يُو نًَؿُيُ ضظطاضبهُٕ ثًَىيػتُ ؾا تُُٖاغب زووضغطيَتُوَ يُ
خؤف  ضيَطُناتُف  ُٓو، ّ بهطيَتُ ؾادًَطُ ًُنُّ يًُو نىضَِ ُٖؾت َاْط زَغُآلت

ِ عىمساِْ و ضَِتهطزُْوَّ ثُميآْاَُّ ُٓمحُز زَوَيُت يُطٍَُ ثًَىَْسيِزَبًَت بؤ بطِيِٓ 
 . (341)هطاقبىوَيُّٓ بؤنىوُْف يُاليُٕ ؾُضَاْساضَناُْوَ ، ثاؾا
ظ ؾا تُُٖاغب 1732 ُٓيًىوىلّ 4يُ  قىوىلتُُٖاغب ، زوابُزواّ ُٓو ُْٖطاواُْ 

نُّ ؾا ًُّ نىضَِ ُٖؾت َاْطً(و )عُباغِ غًًَُّ زووضخػتُوَ زَغُآلت َريظاّ يُ
زواتط َُٖيػا بُيًَساِْ ، (342)و خؤؾِ وَى دًَٓؿني تُُٖاغبِ وَى )ؾا(ّ ًَٓطإ زاْا

                                                           

ه.ف، 1386عبساذتػني قٓعتِ ظازَ نطَاِْ، ْازض ؾاتح زهلـِ، نـاخ اوٍ، زًْـاّ نتـاب، تٗـطإ،       (339)
  .104ظازَ ؾؿل، املكسض ايػابل، م سعا ؛ 28م
 .205َٗسّ باَساز، َٓبع ثًؿني، م (340)

(6) Fraser. J, Op.Cit ,PP.105-106 ؛ 
ؿني، م  ُ ؾاضزٕ، َٓبع ثػؿني، م م ؛519-518ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ًث  .  1788-1787ؾىاًي
 .232عُىل سُضب، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  (342)
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ثاؾإ تُُٖاغب َريظاّ ، خىيَٓسُْوَّ وتاض بُْاوّ )ؾا(ّ ْىٍَ غهُ)ثاضَ( و
 .(343)خؤضاغإ خػتُوَ بؤزووض
َُٖيػا بُزَغت ، وَى دًَٓؿني زَغت بُناضبىو يُنُّ ُْٖطاويسا زواّ ُٓوَّ نُ يُ 

، تآلِ ناضوباضّ وبُضِيَىَبطزْؿاْهطزِْ شَاضَيُى يُاليُْططَ زَيػؤظَناِْ بؤ ًْ
، (344)خؤّ و زَيػؤظ يُ ًَْعيوبُتايبُت طؤضِيِٓ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُُنإ بُنُغاِْ 

َُُٓف زَغُآلت، ُْٖطاويَو زًًََََٓت بؤ طُيؿتين بُبُضظتطئ ثايُّ  تًُْايًَطَزا 
نىْهُ ًٖض بُضبُغتًَهِ ، تىاًَْت زَغتُبُضّ بهاتُٖضناتًَو خؤّ خىاظياض بًَت زَ

 بهات.  يُبُضزَّ َُْاوَ ضِيَططّ يٌَ
 

ًَسيلبىونُوَّ هُ  –ب  ًَراق و ن ًَصًًُكانِ بُئاراشتُّ ع هُشلرك
 ز(1331 – 1332) دَشُآلتِ رَها

 :1733- 1732َُٖيُُتُناِْ تُُٖاغب قىوىل بُٓاضاغتُّ عًَطام  -1
بؤ  قىوىلَريظا بًاْىيَهِ باؾِ زايُ تُُٖاغب ُوتٓٓاَُنُّ تُُٖاغب هضيَه 

ت بططيَتُ آلو خؤؾِ وَى دًَٓؿًِٓ ؾا ناضوباضّ و زووضّ غاتُوَ زَغُآلت ُٓوَّ يُ
 نإ بؤ طُضِاْسُْوَّ َىَيهُناًْإ نًًُُْثاؾإ َُٖيػا بُٖاْساِْ غُضنطزَ ًَٓطا، زَغت

ُو ناضاُْؾِ ُْٖطاوَناِْ ثاف ُٓصتاَساِْ ٓ، ِ عىمساِْ زاطرينطابىوٕزَوَيُتيُاليُٕ 
غُضَتازا  يُ، (345)هطزًَِٕ بُٓاضاغتُّ بُغسا خػتُ بىاضّ دًَبُدًيُؾهطنًَؿ
ٓاًََعّ ٓاضاغتُّ )ُٓمحُز ثاؾا(ٍ واىل بُغسا نطز ُٖضَِؾُْاَُيُنِ  قىوىلتُُٖاغب 

 .(346)ِ بُضَو بُغسا زَنات بَُُبُغتِ ٓاظازنطزًِْو تًًَسا بَُيًَِٓ ثًَسا يُؾهطنًَؿ
                                                           

زَغُآلت بطِواُْ: َريظا َٗـسّ خـإ    تِ نطزاضّ زوضخػتُٓوَّ تُُٖاغب َريظا يًًُُْغُباضَت بُنؤ (343)
ايػـًس   ؛121-117امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ، َٓبع ثًؿني، م م ؛ 248-246اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م

 ؛ 115عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ بٔ ايػًس ْعُت اهلل ادتعآطّ، َٓبع ثًؿني، م
 Peter Avery and Others, Op.Cit, P.31.  

(3) Krusinski, Op.Cit, Volume. II, PP.217-218. 

 .169ًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، مغت ؛ 192بابإ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ َآلٍؾىنط (345)
 ‘دعؿش اخلٝاط، صٛس َٔ تطاسٜخ ايعطشام يف ايعضطٛس املظًُط١، اجلطض٤ األٍٚ، ايطبعط١ االٚىل، بػطذاد        (346)

 . 131غُباضَت بُْاوَضؤنِ ْاَُنُ بطُضِيَىَ َُٖإ غُضناوَ، م ؛131ّ، ظ1971
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ُناِْ ًَٓطإ ططيٓطظ ؾاضَ 1732ِ غاَي يُنَُني ُْٖطاويسا يُ يُ قىوىلب تُُٖاغ 
، ِ عىمساِْ زَضًَٖٓازَوَيُتٕ يُشيَط نٓطِ آلوَى َُُٖزإ و نطَاؾإ و ُٓضزَ

زا غًاغُتِ زوشَٓهاضاُّْ  قىوىلبُؾًَىَيُى ُّٓ غُضنُوتٓاُْ ٖاِْ تُُٖاغب 
 ضيَطُوَ غُضباظيًُ( ُٖظاض100) بُضاَبُض بُعًَطام يُبُضناو بططيَت وبًَُٖعيهِ

 1732ّ تؿطيِٓ زووَّ 28يُ ، (347)بططيَتُبُض بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ ؾاضّ بُغسا
آلٕ و ثاف ُٓوَّ زَغتِ بُتا، تىاِْ زَغت بُغُض ظَٖاب زابططيَت قىوىلتُُٖاغب 

ط ؾُضَاْطَِواّ ؾاضَنُ بؤ َُُٖيػا بُطىاغتُٓوَّ ُٓمحُز ب، ْاونُنُ هاضّ نطز يُناوي
زا زَغتِ ططت بُغُض نؿطّ يُ ضِيَطُ زواتط بُضَو بُغسا ُْٖطاوّ َُٖيًَٗٓا و، إخؤضاغ

شَاضَيُنِ ظؤضّ خَُيهُنُّ نؤنجًَهطز بُضَو خؤضاغإ بُتايبُت ، و زوظخىضَاتىو
 .(348)خًًََِ بُيات

غىثانُّ ْاضز بؤ  يُ زوظخىضَاتىو بُؾًَو يُ قىوىليُاليُنِ زيهُوَ تُُٖاغب  
 ، يُطٍَُبُغسا يُ ثًَىَْسيِناِْ ضيَطُو َىغٌَ بَُُبُغتِ بطِيِٓ نُضنىوى زاطرينطزِْ 

، ُٖوَيساٌْ ظؤضيإ بؤ ططتِٓ ؾاضَنُ ونُضنىوى بؤ  قىوىلطُيؿتِٓ غىثاّ تُُٖاغب 
بىوٕ يُبُضزَّ بُضططيًُناِْ خَُيهِ ؾاضَنُ بُضبُغتنىْهُ ، بًَٗىزَ بىو بُآلّ

ُّ غىثايُ دطُ يُوَّ شَاضَيُنِ بؤيُ ٓ، زاطريناضّ ؾاضَنُ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطاِْ
ظياِْ طُوضَؾًإ ، ظؤضّ خَُيهًإ نىؾت و زَوضوبُضّ ؾاضَنُيإ ويَطاْهطز

 .(349)ِ ْاونُنُ طُياْسَِ نؿتىناَيوبُبُضوبى
                                                           

(، 14، دلًط١)املٛسد(، دلًطذ)  1743ت١ عُاد عبذايظالّ، صُٛد ايبضش٠ اثٓطا٤ سضطاس ْطادس ػطا ططٓ      (347)
ُنإ ثًًَإ وايُ شَاضَّ غىثاّ تُُٖاغـب َـريظا   ًغُضناوَ ؾاضغً . ُْٖسيَو ي21ُ(، ظ1985(، )3ايعذد)

 .79ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م ؛229قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م  باظ بىوُْ: ستُس سػنيضُٖظاض( غ65ُ)
ارتـاَؼ، ايػـُٓ    اجلطض٤ ْازض ؾا، زتًـُ )يػـُ ايعـطب(،     ْطغًؼ قآػًإ، قؿشُ َٓػًُ َٔ تاضيذ (348)

باضَيُوَ  . يُو52سػني سعِْ َىنطياِْ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ ؛ 380ّ، م1929(، اياض 71ايػابعُ، ايعسز)
نـطزووَ بًاْطىاظيَتـُوَ بـؤ     قـىوىل تُُٖاغـب   وايُ خَُيهُنُ خؤيإ زاوايإ يُ ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز ثًٌَ

 .365 ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، مخؤضاغإ: ستُس سػني
ططعذ٣ عجُطإ سظطني، املضطذس ايظطابل، ظ       ؛170غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكـسض ايػـابل، م   (349)
ّ، 2008عُاد عبذايظالّ، دساطات ٚثا٥ك١ٝ يف تاسٜخ ايهشد احلذٜح، َطبع١ ايجكاؾ١، اسبٌٝ، ؛305-304ظ
طٌٗٝ قاػا، محطالت  ى بطِواُْ: وطإ بؤ غُض نُضنىباضَّ ًَٖطؾُنُّ غىثاّ ًَٓثرت يُِ يظاًْاض . بؤ81-80ظ
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غىثانُّ تُُٖاغب  ، بُآلُّّ زَ ضؤش بُضزَواّ بىونُضنىوى ًَْعيه دُْط يُ 
َنُ بُْاناضّ ثاؾُنؿُيإ نطز زواّ بُضَْطاضبىوُْوَيإ يُاليُٕ خَُيهِ ؾاض قىوىل

يُخؤٓاَازَنطزٕ  ِ نًُهطزٕ بُغىثاّ غُضَنثًَىَْسيبَُُبُغتِ ، بُضَو زوظخىضَاتىو
ُٖضوَٖا ُٓو ، (350)بؤ زاطرينطزِْ ؾاضّ بُغسا قىوىلتُُٖاغب  غُضنطزايُتًٌزابىوٕ بُ

ّ آلتىاًْإ ثُالَاضّ قُ، ًَٖعَّ بُضِيَهُوتبىو بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ ؾاضّ َىغٌَ
، ًُغطووؾتؾتًَهِ  ، بُآلُّٖضنُْسَ يؤْططيو باؽ يُو ضِووزاوَ ْانات، ُٖويًَط بسَٕ

 .(351)ّ َىغٌَضيَطُنىْهُ ُٖويًَط زَنُويَتُ غُض 
ظ طُيؿتُٓ 1733ّ ٓاظاضّ 31ُْضطع خإ يُ  غُضنطزايُتًٌغىثاّ ًَٓطإ بُ 
هاضّ نُْسئ ي، ثاف تًَهسإ و نطزاضّ ناوضّ َىغٌَوباؾى ؤنُناِْ غُظالِْ يُططزََي

ضّ وباؾى زووضّ ثًَٓض نًًؤَُتط يُ يإ بُتايبُت زيَط َاضًًًٓا يُضيَطُزيَٗات يُغُض 
، (354)غىثانُّ دًَطري نطز (353)عُىل قسوّ()زَوضوبُضّ نؤؾهِ  ثاؾإ يُ، (352)َىغٌَ

 غىثاّ ًَٓطاِْ بُٖؤّ بُضططّ و، زوابُزواّ بُطصيُنسانىوِْ ُٖضزوو ًَٖع
ٔ ثاؾا دُيًًِ واىل غًَىس غُضنطزايُتًٌهِ َىغٌَ بُبُضثُنساُْوَّ تىْسّ خَُي

بُتايبُت زواّ نىشضاِْ ُْضطع خاِْ ، ثاؾُنؿُيإ نطز تىوؾِ ؾهػت ٖاتٔ و، َىغٌَ
                                                                                                                                        

ّ(، 1989(، اسبٌٝ، ْٝظإ)74، دل١ً )ناسٚإ(، ايكظِ االٍٚ، ايعذد)١ْْٝٝادس ػا ع٢ً ايعشام يف ايٛثا٥ل ايظشٜا
، دلًط١ )بطني ايٓٗطشٜٔ(،    ١ْٝٝٙ يف ٚثٝكط١ ايظطشٜا  1145بطشغ سذاد، مح١ً ْادسػا ع٢ً ايعشام ط١ٓ  ؛156ظ

  .99-91ّ، ظ ظ1981 (، بػذاد،33ايعذد)
 .381ْطغًؼ قآػًإ، املكسض ايػابل، م (350)

 .305سػني، املكسض ايػابل، م عجُإغعسّ  ؛170( غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م351)
 .176سٚبشت دبًٝٛ.اٚيظٔ، املضذس ايظابل، ظ  (352)
ُ زوودـاض وَى  ًنُغـايُتً يُاليُٕ واىل عُىل قسوّ زضوغـتهطاوَ، ٓـُّ    1098ِ غاَي ُّٓ نؤؾهُ يُ (353)

ضَب عُىل ثاؾا( ْاغـطاوَ، غـُباضَت بُنؤؾـهِ    اواىل َىغٌَ زَغتًٓؿاْهطاوَ، يُاليُٕ باب ُٓيعاىل بُ )ع
ُ   نُ ،عُىل قسوّ ظياتط بُ ًٓىإ ْاوباْطِ زَضنطزووَ بـُضَّ باؾـىوضّ ؾـاضّ     زَنُويَتُ ْاونُّ غـُظالِْ يـ

٢ ٚاْطذساس ْادسػا٠)صطؿش١ الَعط١ يف تهطٜٛٔ ايعطشام      طٝاس اجلٌُٝ، سضاس املٛصٌ ايضشاع االقًُٝط َىغٌَ. 
 .127ّ، ظ1990احلذٜح(، ايطبع١ االٚىل، بٝت املٛصٌ، املٛصٌ، 

طًُٝإ  ؛56ّ، ظ2010طٌٗٝ قاػا، املٛصٌ ؾ٢ ايعٗذ اجل٢ًًٝ، ايطبع١ االٚىل، ايتٜٓٛش، بريٚت،  (354)
 .276-275ظّ، ظ 1923صا٥ؼ، تاسٜخ املٛصٌ، اجلض٤ األٍٚ، املطبع١ ايظًؿ١ٝ، َضش، 
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ثاؾإ دُْطاوَضاِْ َىغٌَ غُضّ ُْضطعخاًْإ بُغُضّ ، (355)غُضنطزَّ ًَٖعَنُ
 .(356)غُضنُوتُٓنُيإ بطِيًَٓهِ خؤؾِ بؤضوَى زَ، ضًََهُوَ َُٖيىاغِ

تُُٖاغب قىوىل بُياوَضّ غىثانُّ يُ زوظخىضَاتىو بُٓاضاغتُّ بُغسا َُٖيُُتُنُّ  
زَغتجًَهطز، زواّ تًَجُضِبىوًْإ يُ ؾاخِ سَُطئ يُ ًَْعيو ؾاضَبإ بُضَْطاضّ ًَٖعيَهِ زَ 

، زواّ (357)ُٖظاض غُضباظّ عىمساِْ بىوُْوَ تىاًْإ بُغُضياْسا ظاٍَ بنب و ؾهػتًإ ثٌَ بسَٕ
ُوتُٓ بُغُض غىثاّ عىمساِْ، تُُٖاغب قىوىل يُ بُٖطوظ تىاِْ ضِووباضّ غريوإ ُٓو غُضن

بربِيَت و يُ بُغسا ًَْعيو بًَتُوَ، ُٖضنُْسَ ُٓمحُز ثاؾاّ َريّ نؤيُ و ُٖضيط ُٖوَيًسا 
يًَُْعيو نُضنىوى غىثاّ ًَٖطؾبُض تًَهبؿهًيَنَ، بُآلّ ُْى ُٖض غُضنُوتىو ُْبىو، بططَ يُ 

، غُباضَت (358)ِ يُزَغتسا و شَاضَيُنِ ظؤضيـ يُ غُضباظاِْ بُزيٌ طريإؾُضَِنُزا طًاْ
بَُُٖيىيَػتِ َريْؿًِٓ باباًْـ يُ َُٖيُُتِ يُنَُِ تُُٖاغب قىوىل بؤ بُغسا، بطيَتِ 
بىو يُ َُٖيىيَػتِ بَِ اليُِْ، نىْهُ خايًس ثاؾاٍ َريّ بابإ بُضشَوَْسيِ َريْؿًُٓنُّ 

زاْابىو، ُٖضنُْسَ بؤنىوِْ زيهُف ُٖيُ نُ طىايُ َريّ  يُ غُضووّ َُٖىو ؾتًَهِ زيهُ
بابإ غُضَضِاّ َُٖيىيَػتِ بَِ اليُِْ ُٖض ظوو ُٖوَيًساوَ َُٖيىيَػتِ بطؤضِيَت و ضِوو بهاتُ 

 .(359)تُُٖاغب قىوىل
ظ غىثاّ ًَٓطإ طُيؿتُ بُضّ 1733ِ غاَيِ زووََِ ناْىوِْ ْاوَضِاغت يُ 

تىاِْ  قىوىلًَٖعّ بُغسا تُُٖاغب  يُطٍَُخىيَٓاوّ  زواّ ؾُضِيَهِ، تِ بُغساآلضؤشُٖ
زضوغتهطزِْ  ثاف ُٓوَّ غُضنُوتىوبىوٕ يُ، غىثانُّ بطىاظيَتُوَ بؤ بُضّ ضؤشٓاوا

زواتط تىاًْإ خؤيإ بطُئُْ ، بُغسا يُغُض ضِووباضّ زجيًُ بانىوضّ ثطزيَو يُ
                                                           

 .277غًًُإ قآؼ، املكسض ايػابل، م (355)
(، 3(، ايعـسز) 15ه، )املـىضز(، زتًـس)  1156غعًس ايسيىَنِ، قُىز املىقٌ اَاّ غعو ْازض ؾا غُٓ  (356)
 َطبعط١ ؾـرتَ اذتهـِ ااًـِ،     ايعجُا٢ْ، املىقٌ يف ايعٗس سؤٚفعُاز عبسايػالّ  ؛45-44(، م م1986)

 .100ّ، م1975ازاب، ايٓذـ، 
 .95يهٗاضت، ْازضؾا، م ؛89ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (357)

 .211ستُس اَني ظنِ، املكسض ايػابل، م (358)
بـؤ بُغـسا    قـىوىل ُٖملُتـُناِْ تُُٖاغـب    باضَّ َُٖيىيَػتِ َريْؿًِٓ بابإ يُيُِ ظياتط يبؤ ظاًْاض (359)

َ        بطِواُْ ٔ عؼش)دساطط١ يف عالقاتٗطا   : طعذ٣ عجُطإ سظطني، اَطاس٠ بابطإ يف ايٓضطـ االٍٚ َطٔ ايكطشٕ ايجطا
 .46-45ّ، ظ ظ2000(، َؤطظ١ َٛنشٜا٢ْ يًطباع١ ٚايٓؼش، اسبٌٝ، ١ْٝٝايظٝاط١َٝع ايظًطات ايعجُا
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َُاضؤزاِْ بُغسا بُط، (360)طَُاضؤّ بسَٕ يُ َُٖىو اليُنُوَ  بُؾىضاناِْ بُغسا و
و زشواض  اضَُٖىباضوزؤخِ خَُيهِ يُْاو ؾاضَنُزا ْاقىوىل، يُاليُٕ غىثاّ تُُٖاغب 

طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُ بًَُٖطؾِ  قىوىلبُتايبُت زواّ ُٓوَّ تُُٖاغب ، نطز
 يُ، نطزِْ طَُاضؤزاِْ زضيَصخايُٕثًَطَِوَُٖيػا بُ، ضاغتُخؤ ْاتىاًَْت بُغسا زاطري بهات

 .(361)ازَيُى غُضنُوتٔ بُزَغت بًًََٗٓتيُوَ تىاِْ تاضِضيَطُيُو ضاغتًسا 
، ناضزاُْوَيُنِ ظؤضّ نطزبىوَ غُض خَُيهِ بُغسا، طَُاضؤزاُْنُ ناضيطُضيِ 

ُناِْ بُضططيًِ غُضباظّ يُ ًٓػتاْبؤَيُوَ نًََُهِ َابىو ًُٖضوَٖا ُْطُيؿتِٓ ياضَُت
نطزِْ غًاغُتًَهِ شيطاُْ ثًَطَِوؾا يُُٓمحُز ثا ِضؤَي ، بُآلّبُغسا تىوؾِ زاضَِإ بًَت
و زوشَُٓنُؾِ  بُغسا بُضظبهاتُوَ ازَيُى وضَّ خَُيو يُيُو َاوَيُزا تىاِْ تاضِ

تِ ًَْس بُزَغت بطغآلبُغسا زَيآْا زاًْؿتىوإُٖضوَٖا يُناتًَهسا ، (362)بهات نُواؾُ
بُزَغت ًَٖٓاِْ  نىْهُ ضيَطُّ، خؤؾطىظَضاًْسا بىوٕ غُضباظاِْ ًَٓطاِْ يُ، و قاتىوقطِّ

                                                           

ططعذ٣ عجُطإ سظطني، نٛسدططتإ      ؛198-196َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿـا...، م م  (360)
. 266-265ع ثًؿـني، م م َطوّ وظيط َطو، َٓب نامِستُس  ؛307-306اجلٓٛب١ٝ..، املضذس ايظابل، ظ

اُْ تىاِْ ثطزيَـو  وَُٖيُُتُنُّ بؤ غُض بُغسا، غُضنُوتى يُ قىوىلوثِ ياوَضّ تُُٖاغب وُْٓساظياضيَهِ ُٓوض
َضططؿ٢ دطٛاد، ؾطؤاد    يُٓوَّ غىثاّ ًَٓطإ: ضجياضز نىى، بػساز َسيُٓ ايػـالّ، تطمجـُ:  زضوغت بهات بؤ ثُضِ

ايؿاسطٞ ٚاثشٙ  –)ايضشاع ايعجُا٢ْ  ْىضؽ نامَِىغِ  ٤عال؛  72ّ، ظ1967مجٌٝ، اجلض٤ ايجاْٞ، بػذاد، 
ٔ عؼش( يف، ْضاس عبذايطٝـ احلذٜج٢ ٚ ااشٕٚ، احلذٚد ايؼشق١ٝ يًٛطٔ ايعشب٢،  يف ايعشام ست٢ اٚااش ايكشٕ ايجاَ

، خنػتني ضوياضويًٗاّ اْسيؿُططإ ايطإ، ناخ عبذاهلاد٣ سا٥ش٣ ؛56ّ، ظ1981داس احلش١ٜ يًطباع١، بػذاد، 
. زَضبــاضَّ ٖــُْطاوَناِْ 193-192ه.ف، م م 1372ؤغػــُ اْتؿــاضات اَــري نــبري، تٗــطإ، زوّ، َ

 .370-369طَُاضؤزاِْ بُغسا بطِواُْ: ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م م يُ قىوىلتُُٖاغب 
ناتِ طَُاضؤزاُْنُّ  . غُباضَت بُباضوزؤخِ خَُيهِ بُغسا ي114ُاملكسض ايػابل، م، عًِ ايىضزّ (361)

بططشغ سطذاد،    ؛159، ظ...ايعجُطا٢ْ ايعطام يف ايعٗس ْطٛسغ،   نامَِىغِ عال٤ بطِواُْ:  قىوىلتُُٖاغب 
 .97املضذس ايظابل، ظ

...، ايعجُا٢ْْىضؽ، ايعطام يف ايعٗس  نامَِىغِ  عال٤ ؛351ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م (362)
 .173غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م ؛159م
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ّ ُٓوَف باظاضِ ، يُطٍَُبىو آلْاونُناِْ عًَطام بؤيإ ٓاوا َُٖىو خىاضزََُِْ يُ
 .(363)دؤضدؤضاو ّ ُٖضظإ وآلنا غُضباظطُنُيإ ثطِبىو يُ

ِ عىمساِْ طُيؿتُ ؾاضّ غُضباظيًُناُْ ًظ ياضَُت1733ًغُضَتاّ سىظَيطاِْ  يُ 
ًَٖعيَهِ ُٖؾتا ُٖظاض  بىو يُ بطيَتِنُ، (364)تىباٍ عىمسإ ثاؾا غُضنطزايُتًٌَىغٌَ بُ
و ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ ُٓمحُز ثاؾا نُضنىوى يُويَؿُوَ ضِوويهطزَ ؾاضّ ( 365)غُضباظّ

طُيؿتِٓ غىثاّ عىمساِْ بؤ ياضَُتٌ زاًْإ يُالبطزِْ  تًًَسا زَيًٓاّ نطزَوَ يُ، نطز
َوّ نطز بُضَو طِبؤ ُّٓ َُبُغتُف غىثاّ عىمساِْ ثًَؿ، (366)طَُاضؤّ غُض ؾاضَنُيإ

ٓاضاغتُّ  قىوىلٓاًََع يُاليُٕ تُُٖاغب ُٖضَِؾَُاوَيُزا نُْسئ ْاَُّ  يُو، بُغسا
ظؤض ٓاضَظووَُْس زَبًَت  تًًَسا دُختِ يُوَ زَنطزَوَ نُ، تىباٍ عىمسإ ثاؾا نطا

ُٖضوَٖا ، (367)طُؾتُنُّ تىباٍ ثاؾا نًََُو خًَطا بًَت بؤ ُٓوَّ نؤتايٌ ثَِ بًًََٗٓت
ّ تىباٍ عىمسإ ثاؾا يُغاَُضِا ْاَُيُنِ زيهُّ تُُٖاغب ًَْعيهبىوُْوَيُناتِ 

 ُٖض غات و ؾىيًََٓو زاواّ يًَهطز ٓاَازَيُ بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ يُ، ثًَطُيؿت قىوىل
 .(368)نُ خىزّ تىباٍ عىمسإ ثاؾا ٓاضَظووّ زَنات

، رتبىوُْوَغاَُضِا بُضَْطاضّ يُن ًَْعيو ظ ُٖضزوو ًَٖع ي1733ُّ تَُىوظّ 19يُ  
ظياُْناًْإ بُ  نُ، يًَُاُّْ دُْطُنُزا غىثاّ ًَٓطإ تىوؾِ ؾهػتًَهِ غُخت بؤوَ

                                                           

 .172ٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، مغتًع (363)
ظ يُ َىضَ يُزايهبىوَ، خىيَٓـسِْ  1629ِ غاَي غُضنطزَ زياضَناِْ زَوَيُتِ عىمساِْ، يُ يُنًَهُ يُ (364)
ًسا طُيؿتُ ثًُّ بُطًُضبُطِ، نُْسئ ثايُّ غاَي26قىتاغاُّْ غطايًِ خىيَٓسووَ يُ ُٓغتاُْ، يُ تَُُِْ  يُ

ناضَنـُّ   ًَو يُغاَيثايُّ غُزضّ ُٓععَّ، زواّ  طُيؿت1731ُغاَيِ  ضؤّ ًًِٓ، يُ وَضططتىوَ يُ بؤغُٓوَ و
ُ    زووضخطايُوَ يُاليـُٕ زَوَيـُتِ    ظ1732ِ غـايَ  و نطايُ واىل تُضابعؤٕ و تُؾًًؼ، زواتط خاُْْؿـني نـطا، يـ

كـسض  : عًـِ ؾـانط عًـِ، امل   قـىوىل ِ غىثاّ عىمسـاِْ زش بُتُُٖاغـب   ًعىمساِْ ضاغجًَطزضا بؤ غُضنطزايُت
 . 187ايػابل، م

١ ططاي  (، س1747-1736اصٖاس قاطِ سظ٢ْٛ، املكا١َٚ ايعشب١ٝ يًػطضٚ ايؿاسطط٢ يف عٗطذ ْادسػطاٙ )     (365)
 .51ّ، ظ1999َادظتري َكذ١َ اىل دلًع َعٗذ ايتاسٜخ ايعشب٢ ٚايااخ ايع٢ًُ يًذساطات ايعًٝا، 

  .174غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (366)
 .110ٌٝ، املضذس ايظابل، ظطٝاس اجلُ (367)
 .135، املكسض ايػابل، ماخلٝاطدعؿط  (368)
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يُزَغتساِْ نُْسئ تؤثِ  ، يُطٍَُغِ ُٖظاض نىشضاو غَِ ُٖظاض زيٌ َُظْسَ نطاوَ
دىاضزووَنُّ يُطٍَُ ًَٖعَ ؾهػت قىوىلتُُٖاغب  ، بُضُٓصتاّنُيىثُىل دُْطِ قىضؽ و

ُٖض يَُُٖإ ضؤشزا واىل ، (369)ؾُنؿُّ نطز بؤ ْاو خانِ ًَٓطإّ بُٖطوظ ثاضيَطُ يُ
 يُ، ّ طَُاضؤّ ؾاضّ بُغسايإ زابىوًًُْبُغسا ًَٖطؾِ نطزَ غُض ُٓو ًَٖعَ ًَٓطا

ْاناضيإ بهات بُثاؾُنؿُنطزٕ بُضَو  ؾُضِيَهِ غُختسا تىاِْ ؾهػتًإ ثٌَ بسات و
 نُ، َ ُٖظاض غُضباظ زَبىوززواظُّ ًَْعيه ًًُْشَاضٍَ ُٓو ًَٖعَ ًَٓطا، خانِ ًَٓطإ

ضؤيؿتِٓ بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ غىثاّ عىمساِْ يُوٍَ  بُض يُ قىوىلّ تُُٖاغب بطِياضبُ
 .(370)دًَطريّ نطزبىوٕ بؤ بُضزَواًَسإ بُطَُاضؤزاِْ ؾاضّ بُغسا

ظ 1733ّ تَُىوظّ 19دىاضزِْ يُ قىوىل زواّ ؾهػتُٖضنُْسَ تُُٖاغب  
ثاف ، غُضُْنُوتِٓ ُٖوَيُناِْ بؤ زاطرينطزِْ بُغسا اؾا وبُضاَبُض بُتىباٍ عىمسإ ث

ُٖض زواّ غَِ ، اْسُْ ُْبىوًَهُنِ ُٓو زؤضِ ، بُآلَّاوَّ سُوت َاْط طَُاضؤزاِْ بؤ
خؤضِيَهدػتُٓوَ زووباضَ َُٖيُُتُناِْ زَغت ثًَهطزَوَ بَُُبُغتِ  َاْط يُ

 ظ ي1733ُ ّ تؿطيِٓ يُن12َُِبُتايبُت يُ ، (371)زاطرينطزِْ ؾاضّ بُغسا
بؤ نُضنىوى وَ ضِوويهطزَ غُضباظيًًَُٖعيَهِ نٌ ُٖظاض  غُضنطزايُتًٌَُُٖزاُْوَ بُ
ؾاضَ بىو  زَوضوبُضّ ُٓو نات يُ ُٓو ّ تىباٍ عىمسإ ثاؾا نُضِووبُضِووبىوُْوَ

ثًَِ وابىو تانى بُغُض  قىوىلنىْهُ تُُٖاغب ، ّ بؤ ًٓػتاْبىٍَطُضِاُْوَبَُُبُغتِ 
 .(372)غُضُْنُويَت زاطرينطزِْ بُغسا بُُٓصتاّ ْاطات تىباٍ عىمسإ ثاؾا

تُُٖاغب قىوىل يًَُاُّْ يُؾهطنًَؿًًُنُّ ضِوويهطزَ غىوضزاف يُويَؿُوَ بُؾًَو  
يُ غىثانُّ بُٓاضاغتُّ ٓام زَضبُْس بُضِيَهطز، وَى ُٖوَيساًَْو بؤ ضانًَؿاِْ تىباٍ عىمسإ 

                                                           

ٕ غـعسّ   ؛80ْىضاهلل الوضزّ، َٓبع ثًؿني، م (369)  ؛308 -307سػـني، املكـسض ايػـابل، م م    عجُطا
(، 90ّ(، دل١ً )املٛسد(، ايعذد)1743 –ٙ 1156عبذاجلباس ذلُٛد ايظاَشا٢٥، امناط َٔ احلضاس ع٢ً ايعشام)

بطِواُْ:ستُــس دــىاز  قــىوىلغــُباضَت بــُٖؤناضَناِْ ؾهػــتِ تُُٖاغــب . 23، مّ(1996ه.ف/1374)
  .351َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م

 ؛ 211ستُس اَني ظنِ، املكسض ايػابل، م؛101املكسض ايػابل، مايهظٓذس اداَٛف،  (370)
Jonas Hanway,Op.Cit, P.88. 

  .50ابطاًِٖ خًًٌ امحس، خًًٌ عًِ َطاز، املكسض ايػابل، م (371)
  .178غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (372)
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ستَُُز  غُضنطزايُتًٌُؾًَهِ غىثانُّ بُثاؾا و زَضًَٖٓاِْ يُ نُضنىوى، يَُُٖإ ناتسا ب
، يُو ُٖيىَُضدُزا (373)خإ قاداض بُٓاضاغتُّ بُغسا ضَِواُْ نطز بَُُبُغتِ طَُاضؤزاِْ

ممـ ثاؾا يُزَضبُْسّ ٓام زَضبُْس ضِووبُضِووّ غىثاّ  غُضنطزايُتًٌغىثاّ عىمساِْ بُ
ت ُٖظاض غُضباظ زَبىوٕ، ًَٓطإ بؤوَ، ثاف ؾُضِيَهِ تىْس غىثاّ عىمساِْ نُ ًَْعيهُّ بًػ

 .(374)ؾهػتًإ خىاضز بُضاَبُض بُغىثاّ ًَٓطإ
ياضَُتِ  (بابإ، بازيٓإ، غؤضإ)ُنإ ًؾًاوّ باغهطزُْ َريْؿًُٓ نىضزي 

داضيَهِ زيهُ نىضزغتإ ، بَِ غىوز بىو ، بُآلًّإ ْاضز بؤ يُؾهطّ عىمساِْيغُضباظ
 قىوىلُتايبُت زواّ ُٓوَّ تُُٖاغب بزَوَيُت، َثاِْ دُْط يًَُْىإ ُٖضزوو وَ طؤضِؤب

ظَٖاب نُ بُضبُغت بىو يُبُضزَّ َُٖيُُتُنُّ  تىاِْ بُغُض ُٓو ًَٖعَزا غُضنُويَت يُ
ََُيبُْسيَهِ زَوَيَُُْسَ  ضزاف نُوزواتطيـ زَغتططتِٓ بُغُض غىنُضنىوى، بُضَو 

ِ ْاونُ بًِٓ بؤ زابًٓهطزْ غىوزّ ظؤضّ يُو قىوىلتُُٖاغب ، بُخؤضاى و زاٖات
ُنإ و ًُٓوَؾسا بُتىْستطئ ؾًَىَ نُوتُ طًاِْ ٖؤظَ نىضزي ، يُطٍَُخؤضاى بؤ غىثانُّ

 .(375)غُضنىتهطزًْإ بُتايبُت ٖؤظّ بًباؽ
ظ ضِوويسا يًَُْىإ 1733ِ غاَيّ تؿطيِٓ يُنَُِ 26دُْطِ يُنالنُضَوَ يُ  

نَُِ  ، غُضَضِاّ(376)نُضنىوىتِ آلضّ ضؤشُٖوزَؾتِ يُيالِْ باؾى ُٖضزوو ًَٖع يُ
، غُضَتازا نُْس غُضنُوتًَٓهًإ بُزَغت ًَٖٓا يُ، غىثاّ عىمساِْ يُناو غىثاّ ًَٓطإ

ًَٓطاِْ )خُيايٍُ(  غىاضٍَزواّ ُٓوَّ ، زواتط ٖاونًَؿُنُ ثًَهُواُْ زَبًَتُوَ بُآلّ
ُٓصتاَسا غىثاّ عىمساِْ تىوؾِ  يُ، ِ غىثاّ عىمساِْ بربِيَتْاوَضِاغتتىاِْ 

 بَُُف دُْطِ يُيالٕ يُ، (377)ثاف نىشضاِْ تىباٍ عىمسإ ثاؾا ؾهػتًَهِ تىْس بؤوَ
                                                           

 .220-219َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (373)
عبـاؽ اقبـاٍ    ؛310-309..، املكـسض ايػـابل، م م  طعذ٣ عجُطإ سظطني، نٛسدططتإ اجلٓٛبٝط١     (374)

  .619اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م
 .309بًُ..، مسػني، نىضزغتإ ادتٓى عجُإغعسّ  (375)
 .112طٝاس اجلٌُٝ، املضذس ايظابل، ظ (376)
 ؛ 331-330َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م م نامِستُس (377)

Peter Avery and Others, Op.Cit, P.32. 

 .192غُباضَت بُٖؤناضَناِْ ؾهػتدىاضزِْ تىباٍ عىمسإ ثاؾا بطُضِيَىَ بؤ: عًِ ؾانط عًِ، املكسض ايػابل، م 
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 ُٖضزووال نُ ظياِْ طًاِْ يُ ، غُضَضِاّثًَٗات نؤتايِ قىوىلِ تُُٖاغب يبُضشَوَْس
ُٖظاض نىشضاوّ ُٖبًَت و اليُِْ  (10ُّ )ًَْعيهَُظْسَ زَنطيَت اليُِْ ًَٓطاِْ 

شَاضَيُنِ ظؤضّ غُضباظاِْ ( ُٖظاض نىشضاو بُزيٌ طرياِْ 20ُّ )ًَْعيهعىمساِْ 
تىباٍ عىمسإ ثاؾا  يُطٍَُيُزَغتساِْ ْؤ غُضنطزَّ غُضباظّ ياوَض  ، غُضَضِاّعىمساِْ

 .(378)و تُواوّ نُيىثُىل دُْطِ عىمساِْ
ّ ضيَطُ زواّ غُضنُوتُٓنُّ يُ يُيالٕ زضيَصَّ بَُُٖيُُتُنُيسا يُ قىوىلتُُٖاغب  

َتُثُ بُؾًَهِ غىثانُّ نُّ قُضْاو ُٖضوَٖا يُ، خاَيؼ بُٓاضاغتُّ بُغسا
نُضبُال  ُْدُف و هطزِْ سًُ وؤَيباباخإ ؾاًَى ضاغجاضز بؤ نؤْرت غُضنطزايُتًٌبُ

، (379)ُنإ بؤ ؾاضّ بُغساًياضَُتً ناِْ طُياْسِْ نؤَُنٌ وضيَطُبَُُبُغتِ بطِيِٓ 
نَُِ ًَٖعّ  يُبُض نَُِ خىاضزََُِْ و، بُغسا زاًْؿتىوإباضوزؤخُؾسا  يُو

ّ بىوُْوَوآلزواّ ب زَيُضِاونٌَظيازبىوِْ تطؽ و  ، غُضَضِاّْسآلهاضيُوَ زَيآْاًبُضططي
بؤيُ ، بُغسا يُ قىوىلبىوُْوَّ تُُٖاغب  ًَْعيو زَْطؤّ نىشضاِْ تىباٍ عىمسإ ثاؾا و

 ؾاض مبًًََٓتُوَ بؤّ ُٖيُ ؾاض يسا ُٓوَّ ْاتىاًَْت يُبطِياضزا ُٖيىَُضدُ واىل بُغسا يُو
 .(380)بَُُف خَُيهًَهِ ظؤض ؾاضٍ بُغسايإ دًًََٗؿت ،ًَتبًًََٗ دٌَ

ظ 1733ّ تؿطيِٓ زووََِ 15يُ  قىوىلتُُٖاغب  غُضنطزايُتًٌغىثاّ ًَٓطإ بُ 
ُٖضوَٖا ظؤض بُتىْسّ دُختِ زَنطزَوَ يُغُض ، زَغتًهطز بُطَُاضؤزاِْ ؾاضّ بُغسا

واّ ُٓو ُٖواَيُ ز نىْهُ يُ، (381)ّ ستَُُز خإ بًىزطُضِاُْوََُٖي ، بُآلّزاطرينطزِْ
                                                           

ؿني، م ستُس سػني (378) ُْاؾتِٓ تُضَِ تؤباٍ عىمسإ ثاؾا ضاوبؤنـىوِْ دًـاواظ   239قسوغِ، َٓبع ًث ُباضَت ب . غ
ُْسَ    اليُنِ زيهُوَ عًِ ؾانط عُىل ُي ثُضِاويَعَنُيـسا ُٖضنـ َت، ُي َصضاًب نُضنىوى ًْ َِ وايُ ُي واُْ ؾانط غابري ًث ُٖيُ ُي

وَّ وَ زَناتُوَ نُ غُضناوَ ؾاضغًًُنإ باؽ ُي طُضِاُْ ؿـُ    دُخت ُي ًُْ ُبىس غسا و ُي طؤضِغـتاِْ ٓ تُضَُنُ زَنُٕ بؤ ُب
َـت: ؾـانط قـابط      ُبىوِْ طؤضِيَو زَنات ُي طؤضِغتاِْ نُضنىوى نُ طىايُ طؤضِّ تىباٍ ثاؾـا ًب آلّ خؤّ باؽ ي َصضاوَ، ُب ًْ

 .191عًِ ؾانط عًِ، املكسض ايػابل، م ؛44، املكسض ايػابل، مايغابط
 . 243ارتاَؼ، م اجلض٤عباؽ ايععاوّ، املكسض ايػابل،  ؛ 180يػابل، مغتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ا (379)
 .117املكسض ايػابل، م، عًِ ايىضزّ (380)
ُ  غُضزََِ ؾُضَاْطَِواّ ُٓؾػاُْنإ يُ يُ (381) ُ    ًَٓطإ ْىيَُٓضّ ُٓؾػاُْنإ بىو يـ  زَوَيـُتِ عىمسـاِْ، يـ

ُٓصتاًَـسا   يَتُوَ، يُنَُني ناضّ نُزَطُضِ خاِْ زَغُآلتِ ُٓؾػاُْنإ، يُ ًٓػتاْبؤٍوظ زواّ ضو1729ِ غاَي
نـُ وَى زيـاضّ ْـاضزضابىوٕ بـؤ      قـىوىل ُناِْ غىَيتاِْ عىمساِْ بُتُُٖاغـب  ًؿهطزِْ َُٖىو زياضيثًَؿهًَ
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رتئ َُضز بؤ ، ططيٓط(382)واىل بُغسا نطز يُطٍَُزاواّ ضِيَهُوتِٓ  قىوىلتُُٖاغب 
بىو  بطيَتِّ نطز بؤ واىل بُغسا ثًَؿًٓاظ قىوىلضِيَهُوتِٓ ٓاؾتِ نُتُُٖاغب 

ِ عىمساِْ زَوَيُتتؤثُ ٓاططيُٓناِْ غىثاّ ًَٓطإ نُيُاليُٕ  َُٖىويُطُضِاْسُْوَّ 
 .(383)ريابىو يَُُُٖزإزَغتِ بُغُضزا ط

زاْىغتاْسٕ قىوىل، َنُّ تُُٖاغب ثًَؿًٓاظزوا بُزواّ ضاظّ بىوِْ واىل بُغسا بُ 
ِ يُنُّ ناْىوّْ 19زواتط يُ ، نُبؤ َاوَّ سُوت ضؤش بُضزَواّ بىو، زَغتًجًَهطز

ُناِْ دُخت رتئ خاَيططيٓط يُ، ّ ٓاؾتِضِيَههُوتٓٓاَُظ طُيؿتُٓ بُغتِٓ 1733
ِ عىمساِْ زَوَيُتبُضزاضبىوِْ زَوَيُت، ُٖضوَٖا زَغغٓىوضّ ُٖضزوو نطايُوَ يُغُض 

ضِنطزِْ زيًُنإ و ثطغِ ٓاَيىطؤ ، يُطٍَُزَغتِ بُغُضزاططتبىو ْاونُناِْ نُ َُٖىو يُ
َتهُضاِْ ًَٓطاِْ زَوَيُتِ عىمساِْ بؤ ظياضِ ثًَىيػت يُاليُٕ يؿهطزِْ ٓاغاْهاضثًَؿهًَ

بُغسا  يُ قىوىلتُُٖاغب ، ّ ٓاؾتِيَههُوتٓٓاَُضِثاف ، (384)بؤ َُظاضطُ ثريؤظَنإ
و طَُاضؤّ غىثاّ ٓابًَؤقُ بؤ َاوَّ بًػت ضؤش يُشيَط  نطزٕ نُزَغتًهطز بُثاؾُنؿُ

و نُضبُالو ُْدُف بَُُبُغتِ غُضزاِْ  ًُثاؾإ ضِوويهطزَ ناظًَ، (385)ًَٓطاْسا بىو 
 .(386)َُظضاطُ ثريؤظَنإ

ىوىل يُ ضيَطُّ نطَاؾإ نىوَ ْاو ظ تُُٖاغب ق1733ّ ناْىوِْ يُن22َُِيُ  
تُبطيَع، نُْسئ طؤضِاْهاضيِ ناضطًَطِّ و غُضباظّ ُٓصتاَسا، يُواُْ زَغت ًْؿاْهطزِْ 
ثطوبط ُٓؾؿاض وَى غُضنطزَّ ًَٖعّ غُضباظّ ٓاظَضباجيإ، ُٖضوَٖا عاؾىوض خإ ثاثاَيىّ 
                                                                                                                                        

ُ     قىوىلناتُوَ يُاليُٕ تُُٖاغب  ُٓؾطَف ؾا، يُو َُٖيُـُتِ   نطايُ ؾـُضَاْطَِواّ نىٖطًًىيـُ، ٖـُضوَٖا يـ
َُٖيُـُتِ زووََـسا بـُٖاوناضّ سـانُِ ؾىؾـتُض       بُؾساضيهطز، بُآلّ يُ بؤ بُغسا قىوىليُنَُِ تُُٖاغب 

٘ تكىّ َكسّ، تـاضيذ غًاغـِ نٗطًًىيـُ، نـاخ اوٍ،      َضططؿ٢ َُٖيطُضِاُْوَّ خؤيإ ضِاطُياْس: غًس   َؤطظط
  .76-75ه.ف، م م1377تاضيذ َعاقط ايطإ، تٗطإ،  َطايعات

اؽ اقباٍ اؾـتًاٌْ وسػـٔ برييٓـا، املكـسض     عب ؛ 337َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م نطامِ ستُس  (382)
 .212ستُس اَني ظنِ، املكسض ايػابل، م ؛706ايػابل، م

 . 44، املكسض ايػابل، مايغابطؾانط قابط  (383)
، تاضيذ ادتُاعِ..دًس اوٍ، م سعا (384)  .180غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م ؛64ؾعباِْ
 .219ّ، ظ1989قشٕ، َهتب١ ايٓٗغ١، بػذاد،  12باقش اَني ايٛسد، سٛادخ بػذاد يف  (385)
 .337َطوّ وظيط َطو، َٓبع ثًؿني، م نامِستُس  (386)
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عاؾىوض خإ ثاثاَيىّ  ، زواتط زاواّ يُ(387)ُٓؾؿاض وَى ؾُضَاْطَِواّ ٓىضًَُ زَغتًٓؿاْهطز
ُٓؾؿاض نطز، ٓاَازَناضّ تُواو بهات بؤ طُضِاْسُْوَّ ًَْعيهُّ غَِ ُٖظاض خاُْوازَّ 
ُٓؾؿاضّ يُو ْاونُيُ بؤ ْاونُّ ُٓبًىَضز، َُبُغتِ ْازضؾا يُو ناضَ ظياتط قاميهطزِْ 

ُْ ، ُٖضوَٖا خؤؾِ زواّ دًَبُدًَهطزِْ ُٓو ناضا(388)غٓىوضَناِْ ضؤشُٖآلتِ ًَٓطإ بىو
 .(389)ضِوويهطزَ خىظغتإ، بَُُبُغتِ غُضنىتهطزِْ َُٖيطُضِاُْوَنُّ ستَُُز خإ بًىز

 ظ1735 –ظ 1733ِْ غاآلضَوت و ثُضَغُْسُْناِْ  -2
ضِوويهطزَ خىظغتإ و تىاِْ بُغُض ، بُغسا ّ يُطُضِاُْوَزواّ  قىوىلتُُٖاغب  
ثاؾإ بُؾُضَاِْ ، اتزَغتطريّ به نُّ ستَُُز خإ بًىز ظاٍَ بًَت وطُضِاُْوََُٖي

ُٖضزوو ؾاضّ ؾىؾتُض و ؾرياظ  و (390)تزَنىشضيََ نىيَط زَنطيَت و قىوىلتُُٖاغب 
زواتط تُُٖاغب خإ دُاليطّ بُؾُضَاِْ تُُٖاغب ، (391)ِزَغُآلتزَخاتُوَ شيَط 

َُٖيُُتًَهِ زَغت ثًَهطز بؤ غُض ، نُّ خإ بًىزطُضِاُْوَثاف يًَُْىبطزِْ َُٖي قىوىل
شَاضَيُنِ ظؤضياِْ ىلَ ، ياضَُتًسَضّ ستَُُز خإ بًىز بىوٕ ًاُّْ نَُبعاضُٓو ٖؤظَ 

غُضؤى  ُٖضوَٖا ُْٖسيَو يُ، ُٓغرتٓابازّ نطزٕ ضَِواُّْ خؤضاغإ و زَغتطري نطز و
( ُٖظاض تىَإ وَى غعايُى بُضاَبُض 10ٖؤظَناًْـ ْاناض نطإ بُزاِْ بطِّ )

 .(392) سَُُز خإ بًىز بُثاَيجؿيت نطزًْإ يُّ

                                                           

 .185ايطز اؾؿاض غًػتاِْ، َٓبع ثًؿني، م (387)
عًِ نطميًإ، باظخىاِْ نٓس ؾطَإ ْازضؾاَ اؾؿاض، طٓذًُٓ اغٓاز)ؾكًٓاَُ حتكًكات تـاضخيِ(، نـاخ    (388)

. غُباضَت بـُ ؾُضَاُْنـُّ ْازضؾـا بـؤ     13ه.ف، م1376تابػتإ (، تٗطإ، بٗاض و26، 25غٗٓس، مشاضَ)
 (.3نؤنجًَهطزِْ غَِ ُٖظاض خاُْوازَّ ُٓؾؿاضّ بؤ ُٓبًىَضز بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ )

 .619عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م (389)
ُ . 77تكىّ َكسّ، َٓبع ثًؿني، م َضططؿ٢ غًس  (390) اَـُناِْ َُٖيطُضِاْـُوَّ ستَُـُز خـإ بًـىض      ُضُٓصتبباضَّ ٖؤنـاض و  يـ

ه.م:عًٌ و ثًاَسٖا، ؾكًٓاَُ 1146ه.م تا 1142ٗاّ غاَيبطِواُْ:محًس سادًإ ثىض، عًِ ناَطإ َكسّ، ؾىضف ستُس خإ بًىض زض 
   .44-34ه.ف(، م م1389(، اقؿٗإ، بٗاض)5ثصوٖـ ٖاّ تاضخيِ )زاْؿطاه اقؿٗإ(، مشاضَ)

 .192وَّ ثًَؿىو، ٍبابإ، غُضنا َآلؾىنط (391)

ايػًس عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ بٔ ايػًس ْعُـت   ؛ 368ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز، َٓبع ثًؿني، م (392)
  .120-119اهلل ادتعآطّ، َٓبع ثًؿني، م
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 قىوىلظ تُُٖاغب 1734زواّ ًَٖىضنطزُْوَّ باضوزؤخِ ؾرياظ يُ ًْػاِْ  
ِ يُنَُِ ناْىوّْ 27ؾاضَزا يُ  ناتِ َاُْوَّ يُو يُ، (393)ُٓغؿُٖإ ضِوويهطزَوَ

تًًَسا ، ْاَُيُنِ بؤ ضَِواُْ نطز(395)ّ طؤيتعٕضيَطُ يُ (394)ظ ًُٓجطاتؤض ٓا1734ٕ
ِ شيَط ؾاضغًًُناْؾاضَ  ْسُْوَّّ تُظاضّ زَضخػت بىو بُطُضِاضووغًابىوِْ يضاظ

، ِ عىمساِْزَوَيُتؾاضاُْ ًًََُْٖٓت بؤ  بَُُضدًَو ًَٓطإ واظ يُوضووغًا، ِ زَغُآلت
بُزوشَِٓ خؤّ  ضووغًازوشَِٓ  قىوىلُٖضوَٖا ثًَىيػتُ يُغُض تُُٖاغب 

اتؤضّ ثًَؿًٓاظَنُّ ًُٓجطضَظاَُْسّ ًْؿاْسا يُغُض  قىوىلتُُٖاغب ، (396)بعاًَْت
ظ بُغرتا نؤتايٌ 1735ِ غاَييُ ٓاناَُنُّ بُبُغتِٓ ثُميآْاَُّ طُصتُ نُ ُن ضووغًا

بُضاَبُضيؿسا ثًَىغت نطا  يُ، بانؤ و زَضبُْسّ طُضِاْسَوَ بؤ ًَٓطإ ضووغًاتًًَسا ، ٖات
 .(397)بًَت ضووغًايُغُض ًَٓطإ ٖاوثُمياِْ بُضزَواَِ 

ِ ، غىَيتاْظ(1733ِ يُنُّ ناْىوّْ 19)ّ بُغسا ضِيَههُوتٓٓاَُغُباضَت بُ 
نىْهُ ، ُوتٓٓاَُنُهعىمساِْ ضَِظاَُْسّ تُواوّ ًْؿإ ُْزا يُغُض خاَيُناِْ ضيَه

َُضدُناِْ بؤ ٓاؾتُوايٌ زاواّ طُضِاْسُْوَّ ْاونُناِْ  يُنًَو يُ يُ قىوىلتُٖاَػب 
                                                           

 .242ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م (393)

ُ وزَغُآلتِ ضِو1740-1730ِ غاَييُ (394) ُ  غًاّ ططتُ زَغت، نهِ بطاّ ثُتطؤغـِ ط َـاوَّ   وضَيـُ، يـ
نُْس ضِاويَصناضيَو وَى يىٖإ بـريٕ   اِْ ُٓو ًُٓجطاتؤضَ، سهىَُتًَهِ ٓؤتؤنطاتِ وآلتِ بُضيَىَزَبطز، نُسىنُطِ

اتـؤض  وغـطاو زَغـُآلتِ ًُٓجط  ّ زَغتىوضيَهِ ْىضِيَطُ و زوم نىضالْس، ضؤىل غُضَنًإ تًَسا بًًٓىَ. تىاًْإ يُ
ٜخ ايكشٕ ايجأَ عؼش يف اٚسٚب١، تشمج١: ْٛسايذٜٔ سطاطّٛ، داسايؿهطش،   َاتٝٛ اْذسطٕٛ، تاسٓاْا نُّ بهُُْوَ.

 .254ّ، ظ1996دَؼل، 
، طِووغـًا و ب غًا ناضّ نطزووَ يـُ ًٓػـجاًْا  وظّ ضِوًؤوغٌ بىوَ، وَى باَيوًُنِ ضِتًًؤَاو زيج ؾاضَظا (395)

وزؤخِ ًَٓـطإ و ٖاْـساِْ   هطزِْ بـاض يزيَطَغًا ضَِواُّْ ُٓغؿُٖإ نطاوَ بؤ نـاو وزواتط وَى غُضؤنِ ؾاْسّ ضِو
  .116نؤتايٌ ًَٖٓإ بُٓاططبُغت يُطٍَُ زَوَيُتِ عىمساِْ. يهٗاضت، ْازضؾا، م يُ قىوىلتُُٖاغب 

ُ .117-116. يهٗاضت، ْازضؾا، م م396) غـًا نـطز ثابُْـس بًَـت     وضِو نُْسئ ٖؤناض ُٖبىوٕ نُ واّ يـ
 قـىوىل يُواُْ ُٖضَِؾُناِْ تُُٖاغب  قىوىلب تُُٖاغ نطزُْوَيإ يُ بًَُٓطإ و خؤًَْعيوبُزاُْوَّ ؾاضَنإ 

  .26غًا: عًٌ انرب بًٓا، َٓبع ثًؿني، مويُبُغتِٓ ٖاوثُمياِْ يُطٍَُ زَوَيُتِ عىمساِْ زش بُضِو
 ,J.C. Hurewitzُوتٓٓاَُّ طُصتُ بطِواُْ: هغُباضَت بُبُْسَناِْ ضيَه ؛122يهٗاضت، ْازضؾا، م (397)

Op.Cit ,P.46. 
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َري غُضخاّ خاِْ ؾًَطوإ بُو  ، بُآلّالّ ضاغتِ نُْاضاوَناِْ ضِووباضّ ٓاضاغِ زَنطز
ُٖضوَٖا ُٓو ْاونُيُ ، ِ عىمساِْ بًَتزَوَيُتثًَِ باف بىو غُض بُ، ُ ضاظّ ُْبىوَُضد

بؤيُ داضيَهِ ، ّ دُْطُوَ زَغتِ بُغُضزاطريابىوضيَطُ وَ يًًُُِْ عىمسازَوَيُتيُاليُٕ 
 . (398)ت َُٖيطريغاوَآلزيهُ دُْطًَهِ َُتطغًساض يًَُْىإ ُٖضزوو و

 ظ ي1735ُّ سىظَيطاِْ 18نىثطيى يُ  آلعُبسو غُضنطزايُتًٌغىثاّ عىمساِْ بُ 
ُٖضنُْسَ ، بىوُْوَ قىوىلقاضؽ ضِووبُضِووّ غىثاّ تُُٖاغب  ًَْعيوْاونُّ بُغاوَْس يُ
تىوؾِ  ، بُآلّغىثاّ ًَٓطإ بىوٕ يُو نُنُوَ باؾرت ضِووّ شَاضَ غىثاّ عىمساِْ يُ

ضو واىل و َػتُؾا غا نىثطيىّ غُضنطزَّ غىثا آلعُبسو ُٖضيُنُ يُ ؾهػت ٖاتٔ و
ؾاضَناِْ تُؾًًؼ و  يُنُ يُ بُّ غُضنُوتُٓ غىثاّ ًَٓطإ تىاِْ ُٖض، زياضبُنط نىشضإ

ِ عىمساِْ غىَيتاْزواّ ُٓو ضِووزاوَ ، (399)ِزَغُآلتيُضيعإ و طُصتُ غاتُوَ شيَط 
ِ زَغُآلتبؤ ُّٓ َُبُغتُف ، ّ بُغساضِيَههُوتٓٓاَُضَظاَُْسّ تُواّ ًْؿاْسا يُغُض 

 ، بُآلّنُْس َاْطًَهِ خاياْس نُ، اىل بُغسا بؤ زَغتجًَهطزُْوَّ طؿتىطؤتُواو زضا بُو
 .(400)ُٓصتاًََهِ يُنالنُضَوَّ ُْبىو

زَنطيَت بًًَنَي زواّ ُٓو غُضنُوتٓاُّْ تُُٖاغب قىوىل بُزَغتِ ًَٖٓا، ُٖضنُْسَ وَى  
تُُٖاغب دًَٓؿًِٓ ؾا بىو، بُآلّ ٓاَاصتُناِْ بؤ طُيؿنت بُزَغُآلتِ ضاغتُقًُٓ يُْاخِ 

قىوىل ُٖض بُ ظيٓسوويِ َابؤوَ، بططَ يُ ناضَ غُضَنًًُناِْ بىو نُ نُْسئ غاٍَ ناضّ بؤ 
نطزبىو، بؤ بُدًَطُياْسِْ ُٓو خُوُْ تًُْا قؤْاخًَو يُبُضزََِ َابىو ُٓويـ يُ ضيَطُّ 

 ططزبىوُْوَّ َىغإ تىاِْ ُٓو بُضبُغتُ بربيَت و خُوُْناِْ بُزٍ بًًََٗٓت. 

                                                           

  .80، املكسض ايػابل، مسػٔ زتًس ادتًًِ (398)
ُ  ِ ي. بـؤ ظاًْـاض  90سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػـابل، م   (399) ُ ظيـاتط يـ و يُزَغـتساِْ   باضَّ دُْطُنـ

و يُضيعإ( يُاليُٕ غىثاّ عىمساِْ بطِواُْ: َريظا َٗـسّ خـإ اغـرتابازّ، دٗاْطؿـاّ..،      )تُؾًًؼ و طُصتُ
 .259-254َٓبع ثًؿني، م م 

. غُباضَت بُ زاوانطزِْ ٓاؾتِ يُاليـُٕ زَوَيـُتِ عىمسـاِْ    114ظابل، ظطٝاس اجلٌُٝ، املضذس اي (400)
غـًاّ  ويُطٍَُ ْازضؾا ثاف نىشضاِْ عُبسوآل نىثطيىّ زَطُضِيَتـُوَ بـؤ َُٖيطريغـاْسُْوَّ دـُْط يُطـٍَُ ضِو     

  .246االَري ػهٝب اسطالٕ، املضذس ايظابل، ظ تُظاضّ.
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 و َُضاغًُِ تادطىظاضّ ْازضؾا (401)َىغإنؤْططَّ  -3
بُتايبُت  (402)ناِْ زاغػتإطُضِاُْوَزواّ غُضنىتهطزِْ َُٖي قىوىلتُُٖاغب  

، ِ عىمساِْ و ؾُضَاْطَِواّ نطميُزَوَيُتطًالٕ ططاّ غُضنطزَّ يُظطِ اليُْططّ 
 و ثًاو َاقىالٕ و غُضنطزَ زاواّ يُ، ُٓضزَبًٌ ًَْعيو ضِوويهطزَ زَؾتِ َىغإ يُ

يُى بَُُبُغتِ َُٖيبصاضزِْ )ؾا(يُنِ ْىٍَ بؤ بىوُْوَثًاواِْ ٓايِٓ نطز بؤ ططيَساِْ نؤ
وتاضيَهسا دُختِ يُغُض  يُ قىوىلزَؾتِ َىغإ تُُٖاغب  ُٖض يُ، (403)تآلو

ِ عىمساِْ زَوَيُت يُطٍَُِْ ضِابطزووّ نطزَوَ وَى ُٖوَيسإ بؤ ضِيَهُوتِٓ غاآلناضَناِْ 
ّ تُظاضّ و طُضِاْسُْوَّ قُْسَٖاض بؤ شيَط ضنًَؿِ ضووغًا يُو وَضططتُٓوَّ ؾاضَنإ 

يَُُٖإ ، ت زابًَٓٔآلوإ نطز )ؾا(يُى بؤ وىٓاَازَب ُٖضوَٖا زاواّ يُ، (404)ًَٓطإ

                                                           

 نىضّضِؤشٓـاواّ زَضيـاّ َاظْـسَضإ و بـا     نىضّّ باثُضِزَنُويَتُ ُٓو ُ يُو زَؾتُّ نًُتًَىغإ بطيَ (401)
ْاغطاوَ بًٌَُ َىغـإ   بُؾُّ نُ ضِؤشُٖآلتِ ٓاظَضبًذإ، ضِووباضّ ٓاضاؽ ُّٓ زَؾتُّ نطزؤتُ زووبُف، ُٓو

تـا   300ُّ )ًَْعيهـ ِ ُٓو زَؾـتُ  ًخانِ ًَٓطاُْ، ُٖضوَٖا ضِووبُضّ طؿت غًا و بُؾُنُّ يُْاووزَنُويَتُ ضِو
هتاض زَبًَت. ضسًِ ٖىيـسا، َىقـع دػطاؾًـآِ زؾـت َػـإ و نـٓس ضويـساز تـاضخيِ زض إ،         ً( ُٖظاض 350ٖ

 .79ه.ف، ، م1350(، تربيع، 100تا  97ؾكًٓاَُ زاْؿهسَ ازبًات و عًىّ اْػاِْ تربيع، مشاضَ)
ّ     يُِ ظياتط يبؤ ظاًْاض (402) ، باضَّ َُٖيطُضِاُْوَناِْ زاغػتإ بطُضِيَىَ بـؤ: َـريظا َٗـسّ خـإ اغـرتاباز

 .265-261دٗاْطؿاّ..، م م
ؾـاٖني   ؛ 146ستُـس اَـني ضيـاسِ، َٓبـع ثًؿـني، م      ؛335ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿـني، م  (403)

نؤْططَّ َىغإ يًَُْىإ  نطزِْ شَاضَّ ٓاَازَبىوإ يُغُباضَت بُزياض. 202َهاضيىؽ، املكسض ايػابل، م
ٖاوضِإ يُطٍَُ َريظا َٗسّ  ستُس سػني ًَُٓسٍو  زَنطيَت، يُواُْ غطدإ ًَهِ ْسا دًاواظّ بُزٍغاًََصووْىو

زَ ُٖظاض نـُؽ   اِْ بُوبُضاَبُضزا ٖاْىّ شَاضَّ ٓاَازَبى شَاضَنُيإ بُغُز ُٖظاضنُؽ زاْاوَ، يُ خإ نُ
ـ  زاْاوَ، نُنِ ؾطيعَض تُْٗا ؾُف ُٖظاض نُغِ زاْاوَ، غطدإ َايهِ ُ يـُ  ًـ تًوايـُ ٓـُو شَاضَيـُ بطيَ   ٌ ثًَ

َريظا َٗـسّ خـإ اغـرتابازّ، دٗاْطؿـاّ..،      اُّْ باْطًَٗؿت نطاوٕ:ًتًُنُغاي و ُٓو شَاضَّ غىثاّ ْازض
 ؛ 474ْصاز، َٓبع ثًؿني، م  ستُس سػني ًَُٓسٍ؛ 23غطدإ ًَهِ، دًس زوّ، َٓبع ثًؿني، م ؛ 268م

Fraser. J., Op. Cit, P114 ؛ Jonas Hanway,Op.Cit, P.124.  

(404) Michael axworthy, Op.Cit, P.637.  
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ُٓطُض ُٓوإ ثًًَإ باف  زَغُآلتّ تُُٖاغب َريظا بؤ طُضِاُْوَّ نطز بُثًَؿًٓاظناتسا 
 .(405)و يًَٗاتىو بًَت وَٕ تىاْانُغًَهِ زيهُ نُ خا ياخىز زاْاِْ ُٖض، بًَت
وَّ   وَنُ تُُٖاغب قىوىل َاوَّ غَِ ضؤشّ زياضنطز بؤ وَآلَساُْ ّ نؤبىوُْ ًَاُْ ُي

َُٖإ ناتسا ظؤض بُ وضزّ ناوَزيَطّ باضوزؤخُنُّ زَنطز ُي ضيَطُّ  زاوانُّ، ُي
و َاوَيُزا ٓاَازَبىوإ طُيؿتُٓ بطِياضّ  ضزَواّ ُي نؤتايٌ اليُْططاًًُْوَ، ثاف طؿتىطؤّ ُب

دطُ يُ تُُٖاغب قىوىل ًٖض نُغًَهِ زيهُ وَى ؾا قبىوٍَ ْانُٕ، ُٖضنُْسَ يُنػُض 
بىو، بططَ زواّ يُى َاْط ُٖض غىوضبىوِْ  زاوانُّ ٓاَازَبىوإ ضاظّ ُْ تُُٖاغب قىوىل ُب
نُْس َُضدًَو  نطزِْ زاواناضيًُنُ، بُآلّ زواتط ضاظّ زَبًَت ُب غُض قبىوٍَ ُْ خؤّ ضِاطُياْس ُي

ّ نُ خػتًًُ (406)وَ َايُّ غُضغىوضَِاِْ ٓاَازَبىوإنُ بى ، ططيٓطرتئ ُٓو َُضداُْ
ضزَّ ٓاَازَبىوإ بطيَتِ بىوٕ ُي ؾُضَاْطَِوايهطزِْ ثؿتاوثؿتِ بؤ بَُٓاَيُنُّ، ُٖضوَٖا  ُب
َُاَيُّ غُؾُوّ بؤ زَغُآلت و يَُُٖإ ناتسا ًٖض ثُْاطُ و  وَّ ٓب خؤ زووضططتٔ يُ طُضِاُْ

ُْٓساَاِْ بَُٓاَيُّ غُؾُوّ ُي ناتًَهسا بًُويَت زَغُآلت بؤ خؤّ قؤضر ؾىئَ ُْزضيَت بُ
ُيًؿُّ  ؾطَتهطزِْ ُٖض غَِ خ ُْ طٍَُ زووضنُوتُٓوَّ ثًَطَِونُضاِْ ٓايٓعاّ ؾًعُ ُي بهات، ُي

نطّ غسيل، عىَُضّ نىضِّ خُتاب و عىمساِْ نىضِّ عُؾإ)ض.ر(  .(407)َىغًَُاْإ ُٓبىُب
ّ ٓايٓعا نطزٕ نُ يَهِ ْىيَِ بؤٓايٓعااْاِْ ّ زثًَؿًٓاظيُاليُنِ زيهُوَ  

ُٖضوَٖا بُتىْسّ ضَخُّٓ يُو ، (408)َ ًُٓاَِظزّ زوآايٓعادًاتِ  يُ، ًُيدُعؿُض
، يُاليُٕ ؾا ًٓػُاعًًِ غُؾُوّ بُغُض طُالِْ ًَٓطاْسا غُثًَٓسضابىو نُ، ُ ططتٓايٓعاي

، زضاوغٌَ تاِْآلو يُطٍَُهاضّ بهات ناويبؤتُ ٖؤّ ُٓوَّ ًَٓطإ تىوؾِ ؾُضِ و  نُ
بىوِْ ٓاَيؤظّ و ثؿًَىّ و ًَُالَِْ يًَُْىإ زضوغتُٓوَف بؤتُ ٖؤناض بؤ  غُضَضِاّ

يُاليُٕ َُالباؾِ عُبسوٍ  ٓايٓعاُٖضنُْسَ طؤضِيِٓ ، (409)ُْتُوَ دًاواظَناِْ ًَٓطإ
                                                           

(405) P. SYKES, Op. Cit, P.343  ؛ 
  .268َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م 

(406) Fraser. J., Op. Cit, PP.115-116؛  
 .122، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل ؛92-91سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م 
 .121-120بع ثًؿني، م م ايػًس عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ بٔ ايػًس ْعُت اهلل ادتعآطّ، َٓ (407)
  .270َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م  (408)
 .92سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (409)
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بُؾًَىَيُى ثًَِ وابىو نُ ، ًَٓطإ بُتىْسّ ضَِتهطايُوَ سىغًَٔ طُوضَ َُضدُعِ ؾًعُ يُ
ناضوباضّ ٓايِٓ  و واباؾرتَ خؤّ يًًُُْ  قىوىلناضَ َاؾِ تُُٖاغب  ُّٓ

 قىوىل ُّٓ ناضَّ َُالباؾِ بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ نُبُؾُضَاِْ تُُٖاغب، َُٖيُٓقىضتًًََٓت
بهات و زشّ  نٌَيُغُض خَُيهاِْ زيهُ  ناضيطُضيِبربزضيَت بؤ ُٓوَّ ُْتىاًَْت  يُْاو

 .(410)ُٓو َُضدُ بىَغتُٓوَ
زُْ دطُ يُ َُالباؾِ عُبسوٍ سىغًَٔ طُوضَ َُضدُعِ ؾًعُ ؾًاوّ باغهط 

نُغًَهِ زيهُ بُْاوّ ٓىغعيى خإ قاداض غُضنطزَّ قعيباف و ؾُضَاْطَِواّ ، يًَُٓطإ
ثًَىيػتُ زَغت  نُ ،َظايُتِ خؤّ ضِاطُياْس و زاواّ نطزقُضَباؽ بُٓاؾهطا ْاضِ

نُْسَ ٓىغعيى خإ نُوتُ بُض ُٖض، ًْؿاْهطزِْ )ؾا(ّ ًَٓطإ يُبَُٓاَيُّ غُؾُوّ بًَت
غٌَ  تًُْا ، بططَغِ وَى طُوضَ َُضدُعِ ؾًعُ ُْبىووناضَْى ، بُآلَّيٌ ْازضؾاوضِىت

 . (411)و يُاليُٕ ْازض ؾا زَغتِ بُغُضزا طريا بُؾِ َىَيهُناِْ يُزَغتسا
َ ًُٓاَِ و ظزّ زوآايٓعاو ثاَيُٓضَناِْ طؤضِيِٓ  اْسا ٖؤناضًََصووْىوغيًَُْى  

ُْٖسيَو ، نُْسئ ضاظُّ دًاواظّ بؤ نطاوَ، ّ دُعؿُضّ يُاليُٕ ْازضؾاايٓعآزاْاِْ 
ًُ يُشيَط ؾُضَاْطَِوايُتِ ًظياتط بؤ يُنططتِٓ دًٗاِْ ًٓػالَ ٓايٓعاوايُ طؤضِيِٓ  ثًًَإ

وَ بُٖاُْيُنِ باؾِ بُزَغتُوَ بًَت بؤ ٓايٓعاٍ ُٓو ضيَطُ ياخىز يُ، خىزّ ْازضؾا
ِ عىمساِْ و ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل ًٖٓسّ زَوَيُتُٓوَّ بتىاًَْت بُضَْطاضّ 

ِ زَوَيُتو زياضزَناِْ  يُوَ زَتىاًَْت ؾىيَُٓواضضيَطُُٖضوَٖا يُو ، (412)ببًَتُوَ
ّ ضيَطُ وابىو يُ ُٓوَف ْازضؾا ثًٌَ ، يُطٍَُ(413)غُؾُوّ يُ ٖعضّ خَُيهِ بػطِيَتُوَ

و ُٓؾػاِْ  ىضنُإ و نىضزت يُ ُوَ زَتىاًَْت ضِيعَناِْ غىثا يُنبدات نُٓايٓعايُٓو 
َُيًًإ ظياتط  ضَطُظّ ؾًعُ نُ يُطٍَُبهات  نٌَُى ًدؤضَ ٖاوغُْطً ثًَو زَٖات و

 .(414)زَؾهايُوَ بُالّ بَُٓاَيُّ غُؾُوّ 
                                                           

(410) Fraser. J., Op. Cit, P118 ؛ P. SYKES, Op. Cit, P.347؛  
  .122، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل 

  .92سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (411)
  .52خًًٌ امحس، خًًٌ عًِ َطاز، املكسض ايػابل، مابطاًِٖ  (412)
 .185ػؿل، املضذس ايظابل، ظ ظازَسعا  ؛ 202، م1898ؾاٖني َهاضيىؽ، تاضيذ ايطإ، َكط،  (413)
 .181غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (414)
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، ُنِ غًاغِ يُثؿت بىوًًَططيٓطظياتط  ٓايٓعاطؤضِيِٓ  َُبُغتُناِْ ْازضؾا يُ 
و  ٖؤناض، ِ ثًَسضابىوططيٓطغُؾُوّ  ِزَوَيُتغُضزََِ  يُ ّ نُٓايٓعاِ ؤينىْهُ تىْسضِ

ناِْ نىضزغتإ و ٓاظَضباجيإ و ٓاضإ و زاغػتإ و ضاثُضِيُٓبُٖاُْيُنِ باف بىو بؤ 
ِ زَوَيُتِ بُتايبُت ًخؤؾهُضبىو بؤ زَغتًَىَضزاِْ زَضَنضيَطُُٖضوَٖا ، ُٓؾػاْػتإ

ّ ُٓو ضيَطُ يُُٖضوَٖا ْازضؾا ويػتِ ، (415)ناضوباضّ ًَٓطإ عىمساِْ و ٓىظبُنُنإ يُ
َُٖإ ناتسا  يُ، ناضَّ طُوضَناِْ ُٓؾػإ و ُْتُوَناِْ زيهُ بُالّ خؤيسا ضابهًَؿًَت

 ًَٖع نُ بسات،ؾًعُ  عاٍِ ثًاواِْ ٓايٓؾطَواِْ زَغُآلتظَبطيَهِ نىؾٓسَف ٓاضاغتُّ 
 .(416)ِ بَُٓاَيُّ غُؾُوّ بىوٕزَغُآلتو 

وَ بريؤنُ و ُْخؿُّ ؾطَواخنى  اظيًُناِْ زاضِؾتبىو، نُ ُٖض يُنُ يُ ْازضؾا ُٖض يَُىغاُْ
ؾًَىَيُنِ  ْاونُناِْ قُْسَٖاض و ًٖٓسغتإ و َىغٌَ و نُْسئ ْاونُّ زيهُّ زَططتُوَ، ُب

غُض ُٓو  غىُْطؿتًِ ُٓو ْاوناُْ ظياتط  ٓايٓعإ، بؤيُ طُيؿتُ ُٓو باوَضَِّ ُٓطُض وآلتُنُّ ُي
غتًَ ضُب َتُ ُب بُضزَّ ُٖوَيُ ؾطَواخنىاظيًُناِْ، ٓايٓعا تىْسضِؤيُ مبًًََٓتُوَ ُٓوَ زًَب هِ طُوضَ ُي

َُيهِ  طٍَُ ؾًعُ ُي ضيَطُّ ثًازَنطزِْ ُٓو تىْسضِؤيًُ ٓايٓعايُوَ  غىُْنىْهُ زوشَٓايُتِ خ ُي
اليُٕ )ؾا(يُناِْ غُؾُويًُوَ غُضناوَّ ططتبىو  . (417)ُي

 يُ ُٖضنُْسَ، يَوٓايٓعاُْبىوَ بؤ ًٖض  ؤؾًاوّ باغهطزُْ ْازضؾا نُغًَهِ تىْسضِ 
ؾًعُ  يُطٍَُبُضاَبُضيؿسا  يُ، ناوّ بُزًْا َُٖيًَٗٓاوَ ٓايٓعا غىُْشيٓطُيُنِ 

ظاْػتِ نؤََُيٓاغًسا  ُ يًُبؤيُ ُٓو نُغايتً، بُضزَواَِ بُناضَناِْ زاوَ ٓايٓعانإ
ُٖوَيِ  نُ،ًْؿاُْنإ ٓاَاشَ بُوَ زَنُٕ  ُْٖسٍَ يُ، بُ)نُغايُتِ سُزّ( زَْاغطيَت

ٓايًَٓهِ ْىيَِ  نُ، بُض )ؾا(ّ َُغؤىل ًٖٓسّ بؿىبًًََٗٓتُٓوَّ زاوَ خؤّ بُُٓن
ضَِْطُ ُٖض ُٓو ٖؤناضَف ، (418)زآًَٖا بَُُبُغتِ يُندػتِٓ ًٖٓس يُيُى بريوباوَضِزا

ّ ضيَطُ ُٖوَيُناِْ نطِبهاتُوَ يُ ِ بًًٓبًَت يُغُض برينطزُْوَناِْ ْازضؾا نُضؤَي
 ْازضؾا يُ ىَّ ُٓو ًُٓجطاتؤضيُتُّ نُُوَ عًَطام غاتُ ْاو نىاضنًَٓايٓعايزاْاِْ ُٓو 

                                                           

  .602ٕ.و.بًهىيىغهايا و اخطوٕ، َٓبع ثًؿني، م  (415)
  .602ُٖإ َٓبع، م  (416)
ابطاًِٖ خًًٌ امحس، خًًٌ عًِ َطاز، املكسض  ؛ 24-23طدإ ًَهِ، دًس زوّ، َٓبع ثًؿني، م مغ (417)

  .52ايػابل، م
 .123، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل (418)
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 زواتطيـ دًٗاِْ ًٓػالَِ يُى غات و خؤؾِ يُ، ٖعضّ خؤيسا ُْخؿُّ بؤ نًَؿابىو
 . (419)بهات غُضنطزايُتًٌنؤتايسا 

ّ ٓاُْٖطًَهِ ضيَطُ يُ، إوزوا بُزواّ ثُغٓسنطزِْ َُضدُنإ يُاليُٕ ٓاَازَبى 
بَُٓاَيُّ  وَى يُنَُني ؾا يُ وىلقىظ تُُٖاغب 1736ّ ٓاظاضّ 19ؾُضَِ طُوضَ يُ 

ثاف ُٓوَّ وَى )ؾا(ّ ًَٓطإ زَغت بُناض ، (420)ِ ًَٓطاِْ ططتُزَغتزَغُآلتُٓؾؿاضّ 
 َُٖىو يُ ؾُضَاًَْهُوَّ ضيَطُ بىو َُٖيػا بُزَضنطزِْ نُْسئ ؾُضَإ يُواُْ يُ

غَِ خُيًؿُّ  ُْؾطَتهطزِْ ُٖض خؤيإ زووضبططٕ يُزاوايهطز ًَٓطإ  زاًْؿتىوإ
)ض.ر(  عُؾإ نىضِّعىمساِْ  خُتاب و نىضِّعىَُضّ غسيل، َىغًَُاْإ ُٓبىبُنطّ 

بُزضيَصايِ زوو غُزَّ ؾُضَاْطَِوايِ غُؾُويًُنإ ُّٓ ناضَ  نُ، َوَبُضِيَعباغهطزًْإ 
 . (421)و يًَُْى غًاغُتِ )ؾا(يُناِْ غُؾُوّ ضَِْطِ زابؤوَ بُضزَواَِ ُٖبىوَ

ًُوَ َُٖيػا بُطؤضِيِٓ يضِووّ ناضطًَطِ اوّ يُيُاليُنِ زيهُوَ يُنَُني ُْٖط 
 قىوىلبُياوَضّ تُُٖاغب  نىضِّ قىوىلبؤ ُّٓ َُبُغتُ ضَظا ، ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُُنإ

ًٓرباًِٖ خإ ظَٖري ُٓيسَويُّ ، دُاليطّ وَى ؾُضَاْطَِواّ خؤضاغإ زَغت ًْؿاْهطز
، ناِْ زيهُّ ًَٓطإغُباضَت بُُٖضيَُُ، (422)بطاّ وَى ؾُضَاْطَِواّ ٓاظَضباجيإ

و زاْاِْ  ؾاٖىيَطزّ خإ نىضزّ نُيىاًْؤ وَى ؾُضَاْطَِواّ ؾىؾتُض نىضِّخُوادُخإ 
ُٖضوَٖا ستَُُز ، ّ ثري ستَُُزدًَطُ باباخإ ناثىؾًى وَى ؾُضَاْطَِواّ ُٖضات يُ

وَى ؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ و َُٖسّ بًط خؤضاغاِْ بُؾُضَاْطَِواّ ؾًَطوإ ( 423)تُقِ خإ
 . (424)ًْؿاْهطإزَغت 

                                                           

 .182-181...، م مايعجُا٢ْْىضؽ، ايعطام يف ايعٗس  نامَِىغِ  عال٤ (419)
 .704هلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿـني، م سبًب ا ؛ 271َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (420)

ٍ مسِ نؤْططَّ َىغإ بطُضِيَىَ بؤ: َغُباضَت بُضِيَىض -459ْـصاز، َٓبـع ثًؿـني، م م    ستُس سػني ًَُٓـس
474. 

ايػًس عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ  ؛ 181...، مايعجُا٢ْْىضؽ، ايعطام يف ايعٗس  نامَِىغِ  عال٤ (421)
  .121ؿني، مادتعآطّ، َٓبع ثً بٔ ايػًس ْعُت اهلل

  .26-25، َٓبع ثًؿني، م معبذايعظِٝ سعا٢٥ (422)
ًُ، بـُطىيَطَّ طًَطِاْـُوَناِْ ؾػـآِ،    يسادِ ستَُُز عُىل َػتىؾِ ؾرياظ نىضِّستَُُز تُقِ خإ  (423)

ضِووبـاضّ   زابُؾهطزِْ ٓاو يُ هطزٕ ويإ ُٖبىوَ بُتايبُت ُٓضنِ زابًٓؾرياظ ثؤغتِ َريٓاو ُّٓ بَُٓاَيُيُ يُ
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 ِ خػتُؾطَواخنىاظيًُناْْازضؾا ُٖض يًَُاُّْ نؤْططَّ َىغإ ُْخؿُّ ُٖوَيُ  
بؤ ُّٓ َُبُغتُ ستَُُز تُقِ خإ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضغِ ضاغجاضز ، بىاضّ دًَبُدًَهطزٕ

 ثطؽ و ضِانطزٕ وغُضنطزَناِْ نُوتُ  يُطٍَُُٖضوَٖا ، بُزاطرينطزِْ بُسطئَ
اضوزؤخِ قُْسَٖاض غُباضَت بُزاْاِْ ضِيَىؾىيَِٓ تايبُت بؤ ّ بيُباضَطؿتىطؤنطزٕ 

ُٖضوَٖا ثاف ، (425)نُّ بُضَو ُٓو ْاونُيُؾطَواخنىاظيًُزَغتجًَهطزِْ َُٖيُُتُ 
ظ 1736ْازضؾا يًُْػاِْ ، ًُنإيُٓصتاَساِْ ضِيَىضَمسِ تادطىظاضّ و ُْٖطاوَ ناضطًَطِ

ؿىاظّ طُضَِ ٕ خَُيهُوَ ثًَيُاليُ، زَؾتِ َىغاُْوَ ضِوويهطزَ ؾاضّ قُظوئ يُ
ِ يًَٓطإ زَضزَغُض غُضزََِ ؾُضَاْطَِواّ ُٓؾػاُْنإ يُ نىْهُ ُٓو ْاونُيُ يُ، يًَهطا

 يُناتِ َاُْوَّ يُو، (426)ْاونُنُ ساضاِْ ُٓؾػاِْ يُزَغُآلتظؤضيإ بًين بىو بُزَغت 
، ُنإ نطزؾاضَ بؤ َاوَّ غَِ َاْط ؾُضَاًَْهِ ٓاضاغتُّ غُضدُّ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُ

ّ سُُْؾِ و ٓايٓعاّ دُعؿُضّ يُ ُٖضزوو ٓايٓعابىوِْ  ًَْعيو دُختِ نطزَوَ يُ
بىوُْوَيُ  ًَْعيوِ ًُٓاّ دُعؿُض غىْبىىل ًنىْهُ ثًَِ وابىو نُغايُت، َايًهِ

 .(427)و ؾًعُيُ يًَُْىإ غىُْ

                                                                                                                                        

نؤتايًـُناِْ ؾُضَاْطَِوايـُتِ زَوَيـُتِ     قُغط قًَُؿُ، بؤ خَُيهِ ْاونُنُ، بُآلّ يُ ؾرياظ و ٓاوّطُوضَّ 
َُز تـُقِ  ُثؤغتُنُّ بُضظنطايُوَ بؤ ًٓػتًؿاّ زيىاِْ، غُباضَت بُست غُؾُوّ باونِ ستَُُز تُقِ خإ يُ

ُ  ُنطزووَ، زواتط ي يُ ناضٍباونِ وَى ؾُضَاْبُضيَو يُو زَظطُغُضزََِ  خإ يُ ؾـرياظ   غُضزََِ ْازضؾا يـ
ٖـَُإ ثؤغـتِ بـاونِ ثـَِ زَبُخؿـًَت، زواتـط وَى       ُّ بـاوَضِّ ْازضؾـا،   ستَُُز تُقِ خإ زَبًَتـُ دًَطـ  

بطُضِيَىَ بؤ: ساز َريظا سػـٔ سػـًِٓ ؾػـآِ    ظياتط ِ يؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ زَغت ًْؿاِْ زَنات. بؤ ظاًْاض
(، ، 72خإ ؾرياظّ، زتًُ بطضغًٗاّ تـاضخيِ، مشـاضَ )   ؾعباِْ، َريظا ستُس تكِ سعا ؛ 175َٓبع ثًؿني، م

 . 222 – 217ه.ف، م م1356، تٗطإ، َٗطوابإ ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –اضتؿتاضإ  ْؿطيُ غتاز بعضط
 .121ايػًس عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ بٔ ايػًس ْعُت اهلل ادتعآطّ، َٓبع ثًؿني، م (424)
  .275َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م؛  253ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م (425)
 .477م، َٓبع ثًؿني، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍ (426)
ّ نُ ُٖضزوو ًُٓاّ ُٓبى سًُْؿُّ ْىعُـاِْ   ،ًُٓاّ دُعؿُض يُو غُضزََُ شياوَ (427) غـابت و ٓـُبى    نـىضِ

ٖـُبىوَ يُاليـُٕ    ٍهِ طُوضَعيَُُْٓؽ تًًَسا شياوٕ، ُٓوَّ ٓاؾهطايُ ًُٓاّ دُعؿُض ضِيَ نىضِّعُبسوآل َايًو 
 .105ُٓو زوو ًُٓاَُ. سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م
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 ّ ضاؾسئُغَِ خُيًؿ خَُيو نطز ضيَع بؤ ُٖض يُاليُنِ زيهُوَ زاواّ يُ 
 عُؾإ( زابًَٓٔ يُ نىضِّخُتاب و عىمساِْ  نىضِّعىَُضّ ، نطّ غُزيل)ُٓبىبُ

ّ اؾُضَاْطَِو ُٓوَف بُتىْسّ ضَخُّٓ يُ ، غُضَضِاّ(428)نإًًُٓططزبىوُْوَ ٓاي
نىْهُ باوَضِّ وابىو ، ّ بهُٕٓايٓعابُؾساضّ ُٖض َُضاغًًَُهِ  نُ ،ُٖضيَُُنإ ططت

، َطؤظُنإ يُغُض ظَوّ ثُضغتينْهطزِْ يُزَغت ًْؿاًًُْ  بطيَتِناضّ ؾُضَاْطَِوانإ 
قُظوئ  ُٖض يًَُاُّْ ٓاَازَبىوِْ يُ، (429)نىْهُ ُّٓ ناضَ الّ خىزا ُْخىاظضاوَ 

نىْهُ ثًٌَ وابىو ُّٓ ناضَ خعَُت ، ّ زَضنطزٓايٓعانطزِْ َُضاغًُِ بطِياضّ قُزخُ
 ىوَُٖ ُٖضوَٖا دُختِ يُغُض ُٓوَ نطزَوَ يُ، ت ْاناتآلناِْ وبُضشَوَْسيًُبُ

 .(430)ْىيَصيَهًـ ْاوّ بًَٗٓسضيَت َُٖىووتاضَناِْ ُٖيِٓ و زواّ 
تايبُت زواّ   ْازضؾا تىاِْ ظَبطيَهِ نىؾٓسَ ٓاضاغتُّ ثًاواِْ ٓايٓعايِ ؾًعُ بهات، ُب

غُض بطِبطَِّ ٓابىوضّ زَظطُّ ٓايِٓ نُ زاٖاتُنُّ زَطُضِايُوَ بؤ ثًاواِْ  ُٓوَّ زَغتًططت ُب
يؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُ ثًَىيػتُ َاف و دًاونِ ثرت بسضيَت ، نىْهُ ْازضؾا طُ(431)ٓايِٓ

وَ غُضناوَّ ططتبىو نُ ُٖض يُ  وَؾِ ُي وَى ثًاواِْ ٓايِٓ، ُٓو برينطزُْ غُضباظإ ُْ ُب
َ ثاضيَعطاضّ ُي وآلت بهات و ؾطَواخنىاظيًُناِْ  يُ زَتىاِْ ضيَطُّ ُٓو غُضباظ و دُْطاوَضاُْ

وَى ُي ضيَطُّ ثًاوا  .(432)ِْ ٓايًًُٓوَدًَبُدٌَ بهات ُْ
ؾًَذ ، ًَٓطإ ؾًعُ يُ عايٌغُباضَت بُغًاغُتِ ْازضؾا بُضاَبُض بُثًاواِْ ٓايٓ 
 نطزِْ غًاغُتُنُّ زَخاتُثًَطَِو ًِ بُوضزّ ُْٖطاوَناِْ ْازضؾا يُنُضنىونٍ وضَغى

َاَيُنُّ بسات بُ ظاْاياِْ ًَٓطاِْ و زاواّ  يَو يُيسا بطِبطِياضضِوو زََيًَت))... 
 نٌَضنٌَ و ططزبىوُْوَّ ظؤض ُيُٓنُيإ واّ يًَهطزٕ نًَبناوتًرَبِ، ىوِْ يًَهطزٕٓاَازَب

و  زواتط ُٖضيُنُيإ ناغُظيَهِ زاواناضّ ثًَسضا، ْاونُيُنِ ؾطَوإ نؤنطاُْوَ يُ، بهُٕ
 يُ، غٔوزاوايإ يًَهطزٕ ْاوّ خؤيإ و ُٓزضَؽ و ُٓو بطَِ ثاضَيُّ ثًَىيػتًاُْ بًٓى

                                                           

ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ايطإ زضعكط اؾؿـاضّ، دًـس زوّ، نـاخ زوّ، ْؿـط قـىَؼ، تٗـطإ،        سعا (428)
 .114ه.ف، م1375

(429) Jonas Hanway,Op.Cit, PP.128-129. 

 .114ؾعباِْ، تاضخيِ ادتُاعِ.. دًس زوّ، م سعا ؛ 350بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م (430)
 .142ازواضز بطاوٕ، َٓبع ثًؿني، م (431)

(432) Fraser. J., Op.Cit, PP.121-122. 
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ؾُضَاِْ زا ُٓو بطَِ ثاضَيُ بُظؤض ، غطاوَ بًاْسََِْواغُظَنُ ْىن يُ دًاتِ ُٓوَّ نُ
بهطيَت...َُٖيػإ بُنؤنطزُْوَّ  ت خُضزآلِ ويثًَٓاو بُضشَوَْس يًًَإ وَضبطرييَت و يُ

 باظاضِ تىونُناِْ يُُٓوَّ ُْيتىاِْ بًسات ْاناضبىو نُيىثُيُناِْ و ثُضِ، َ ثاضَيُُٓو بطِ
 .(433)بؿطؤؾًَت((

ضِازَيُى  ُتِ تايُوَ تىاًْىًًزَغُآلتبىوِْ ًنَي ْازضؾا يُغُضَتاّ بًَُٖعبًَزَنطيَت  
ٍ وُْوَى بُو ؾًَىَيُ نُ ؾًَذ ضَغى، ّ ؾًعُ نُّ بهاتُوَعاِ ثًاواِْ ٓايٓزَغُآلت
نىْهُ َُْتل ُٓوَ ، ظَيًًِ زَغتِ ْازضؾا بىوُْ زَنات نُ ًِ باغِ يًَىَنُضنىون

وّ ُٖغت و ٖعضّ تانِ آلغُزَ خؤّ تًَهَُاوَّ زوو  يُى بؤُزَظط، ْانات قبىوٍَ
ُٓطُض بُضاوضزيَو بهُئ ، بُّ ؾًَىَيُ ًَهُنِ ٓريازَّ ْازضؾا بًَت، ًَٓطاِْ بهات

ّ غًاغُتِ ٓايِٓ تىاِْ ضيَطُ بَُُٖإ ؾًَىَ ضَظاؾا يُ، غُضزََِ ثًُُٖوّ يُطٍَُ
ِ ضؤَييُ ُنُّ ُٖض ُٓو زَظطبُضُٓصتاَُ ، بُآلًّإ نُّ بهاتُوَزَغُآلتازَيُى تاضِ

بُياضَُتًسَضّ ُٓو باضوزؤخُ  ،ِ ثًُُٖوّزَغُآلتِ ضِووخاْ ِ بًِٓ يًُغُضَن
 ٓاضازابىو. نات يُ ُٓو ُّ نًًُزَوَيُتًَْى

ْازضؾا بؤ خؤدًانطزُْوَ يُ َُٖىو زياضزَناِْ زَوَيُتِ غُؾُوّ بطِياضّ يًَساِْ غهُّ  
سضابىو، يُ ضِووَنُّ زٍ )غهُ بط زا بُْاوّ خؤّ، نُ يُ ضِوويُنِ )ارتري يف َا وقع( ُْخؿًَٓ

يُطٍَُ ُٓوَف (، 434)ضا زض دٗإ ْازض ايطإ ظَني و خػطو طًتِ غتإ( طًطٓتظضنطز ْاّ 
زضومشًَهِ تايبُت بُخؤّ زاْا نُ يُغُض ُْٓطىغتًًُنُّ ُْخؿًَٓسضابىو ))ُٓطُض طُوُٖض 

 .(435)ْازض((يُ ُْٓطىغتًًُ بهُويَتُ خىاضَوَ، خىاّ طُوضَ زَيطُضِيًََٓتُوَ بُْاوّ 
 
 
 

                                                           

ُ    .47ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م (433) ُنإ ًغُضنـاوَ ؾاضغـً   غـُباضَت بـُّ ضِووزاوَ يـ
 ُْنطاوَ. ٓاَاشَّ ثٌَ

  .346، مبٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني (434)
)435  ( Jonas Hanway,Op.Cit, P.128. 
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 بةشى دووةم
 

 سياسةتة فرةواخنوازييةكانى
 نادر شا بةرامبةر بة هيهدستان و ئاسياى ناوةرِاست

 
 تةوةرى يةكةم

 قةلَةمرِةويي نادر شا بةرةو هيهدستان
 

 تةوةرى دووةم
 و داطريكردنى دةهلى 6371رِةوت و ثةرةسةندنةكانى سالَى 
 

 تةوةرى سيَيةم
 ئةجنامةكانىرِاثةرِيهى دةهلى و بةر
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 تةوةرى يةكةم:

 قةَلةمِرةويي نادر شا بةرةو هيندشتان 
ِ ًَٓطإ و ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل ًٖٓسّ بُزضيَصايٌ َاوَّ ثًَىَْسيًُناْ
ِ غُؾُوّ ، بُتايبُت يُزواّ َطزِْ ؾا ًٓػُاعًًِ يُنُّ زَوَيُتؾُضَاْطَِوايٌ 

ٖاض ببىوَ خاَيِ زَغتجًَهِ بُبُضزَواَِ ْادًَطري بىوَ، نىْهُ ْاونُّ قُْسَ
اليُنًإ ُٖوَيِ ُٓوَّ زاوَ  بُؾًَىَيُى ُٖضزَوَيُت، ًَُالًًَُْناِْ ُٖضزوو 

قَُيَُطَِوّ خؤّ يُوْاونُيُ بػُثًًََٓت، بؤ ُّٓ َُبُغتُ ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل 
 . (436) ِ خؤيإزَغُآلت ًٖٓسّ نُْسئ باض )قُْسَٖاض(يإ خػتؤتُ شيَط ؾهؤ و

ِ زَهلِ ططتُ زَغُآلتؾىيَِٓ باونِ  ظ ي1531ُِ غاَي بابُض يُ ّنىضَُِٖايؤٕ 
يُنَُني ُْٖطاويسا ُٖوَيًسا ُٖضزوو َريْؿًِٓ طذطات و َايىَ يُنبدات،  يُ زَغت،

ؾُضَاْطَِوايُتِ  ، يُبُضاَبُضيؿسا ؾريخإ نُ(437)ُٖوَيُناِْ غُضّ ُْططت بُآلّ
نُْاضَناِْ  ، بؤيُ ُٖضزووال يُِ َُٖايؤٕ ضِاظّ ُْبىوزَغُآلتُٓؾػاْػتاِْ زَنطز، بُ

ظ بُضَْطاضّ يُنرتبىوُْوَ، ثاف ؾُضِيَهِ غُخت، 1540ِ غاَي ضِووباضّ طٓط يُ

                                                           

 .64ضادط غًىضّ، َٓبع ثًؿني،م (436)
 .258-257اَري ستُىز خىاْساَري،َٓبع ثًؿني، م م (437)
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، بُو ؾهػتُف َُٖايؤٕ تىوؾِ غُضطُضزاِْ و (438)غىثاّ َُٖايؤٕ ؾهػتِ خىاضز
، تُواوّ ضيَطُٓاواضَيِ ٖات، بؤيُ غُضَتا ضِوويهطزَ غٓس يُويَؿُوَ بُضَو ًَٓطإ نُوتُ 

 .(439)ِ ؾريخإزَغُآلتغتاًْـ نُوتُ شيَط ًٖٓس
َُٖايؤٕ بُزَضباضّ غُؾُوّ، زاواّ يُؾا  نىضِّزوابُزواّ طُيؿتِٓ ستَُُز  

ُٖضنُْسَ يُاليُٕ  (440)ِزَغُآلتتُُٖاغبِ يُنُّ نطز ياضَُتِ بسات يُطُضِاْسُْوَّ 
ستَُُز نُّ زاواناضيًُِ يُغُض يثاؾإ ضَِظاَُْستُُٖاغبِ يُنُّ ثًَؿىاظّ يًَهطا، ؾا 

ِ زَوَيُتقَُيَُطَِوّ  َُٖايؤٕ ًْؿاْسا، بَُُضدًَو قُْسَٖاض بُؾًَو بًَت يُ نىضِّ
، زياضَ (441)غُؾُوّ، نىْهُ ُٓو ْاونُيُ نًَؿُّ ظؤضّ يُغُض بىو يًَُْىإ ُٖضزووال

نُّ ؾا زاواناضيًَُُٖايؤٕ بُٓاَؤشطاضّ ثريستَُُزّ ضِاويَصناضّ بُ نىضِّستَُُز 
نُ ظياتط بؤ ُٓوَّ زاواناضيًُهطزِْ قبىوَيبؤ  زَبًَت، ٖؤناضيـ تُُٖاغبِ يُنُّ ضِاظّ

ُ زَغُآلتتُُٖاغبِ يُنُّ ُْضَِ بٓىيًََٓت يُياضَُتًساِْ بؤ طُضِاْسُْوَّ 
 . (442)ظَوتهطاوَنُّ يُاليُٕ ؾريخإ

وَّ   و َاوَيُزا ظؤض  15ستَُُز نىضِّ َُٖايؤٕ زواّ َاُْ غاٍَ يُ زَضباضّ غُؾُوّ، ُي
زواّ َطزِْ ؾريخإ ُب وضزّ ناوَزيَ طّ باضوزؤخِ ًٖٓسغتإ و ُٓؾػاْػتاِْ زَنطز، ُٖض ُي

غاَيِ  ياضَُتِ غىثاّ غُؾُوّ غُضَتا ُٓؾػاْػتإ، 1556ُي ظ باضوزؤر ضَخػا بؤ َُٖايؤٕ ُب
ضّ تىْس  زواتط زَغُآلتِ بؤ زَهلِ طُضِاْسَوَ، نىْهُ ُي زواّ َطزِْ ؾريخإ ًَُالٌَْ و ضِناُب

ًَْىإ دًَٓؿًُٓناْ  . (443)ِ يُغُض زَغُآلت ٖاتُ ٓاضاوَُي
ُٓؾػاْػتإ بُزضيَصايٌ ؾُضَاْطَِوايٌ ؾا تُُٖاغبِ يُنُّ يُشيَط زَغُآلتِ زَوَيُتِ 

َطزِْ تُُٖاغبِ يُنُّ ُي غاَيِ  ظ و نًَبىوِْ تُْطصَيُنِ 1574غُؾُوّ بىو، بُآلّ ُب
هُ ؾهؤّ غًاغًِ ُي زَضباضّ غُؾُوّ، زَضؾُتًَهِ باف بىو بؤ َُٖايؤٕ داضيَهِ زي

                                                           

 .128عبساذتػني ْىايٌ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، َٓبع ثًؿني، م (438)
   .148-147خىضؾاَ بٔ قباز اذتػًِٓ،َٓبع ثًؿني،م م (439)
 .64ني،مضادط غًىضّ، َٓبع ثًؿ (440)
 .70-69بٗٓاّ ستُس ثٓاَ، َٓبع ثًؿني، م م (441)
 .134َُسَُُز غًٌَٗ تُقكىف،غُضناوَّ ثًَؿىو،ٍ (442)
  .258-257( اَري ستُىز خىاْساَري، َٓبع ثًؿني، م م443)
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غُض ُٓؾػاْػتإ بػُثًًََٓتُوَ ، نُنِ ُّٓ باضوزؤخُ بؤ (444)ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل ًٖٓسّ ُب
زَضنُوتِٓ ؾا عُباغِ طُوضَ وَى )ؾا(ّ ًَٓطإ، بًُٖض  بىو، نىْهُ ُب َُٖايؤٕ تا غُض ُْ
غُض قُْسَٖاض، بؤيُ ُي ضيَطُّ دُْطُوَ ْا ُي ؾُضَاْطَِوايُتِ َُٖايؤٕ زاُْ  ؾًَىَيُى زاِْ ُب

داتُوَ شيَط زَغُآلتِ زَوَيُتِ غُؾُوّ  .(445)تىاِْ زاطريّ بهات و ًب
ِ زَوَيُتِ ًظ باضزؤخِ غًاغ1629ِ غاَي زواّ َطزِْ ؾا عُباغِ طُوضَ يُ 

غُؾُوّ تىوؾِ ْايُباضّ غًاغِ بؤوَ بُٖؤّ ٖاتِٓ نُْس )ؾا(يُنِ الواظ، يُو 
اِْ زَغت بططيَت تى 1666 – 1592باضوزؤخُزا ؾا دًٗاِْ ثازؾاّ َُغؤىل ًٖٓسّ 

نات ؾا عُباغِ زووَّ ؾُضَاْطَِوايُتِ ًَٓطاِْ زَنطز، بؤيُ  ُٓو بُغُض قُْسَٖاض، نُ
َىضتُظا قًًدإ قاداض تىاْطا  غُضنطزايُتًٌؾُضِيَهِ غُختسا بُ ظ ي1638ُِ غاَي يُ

 ، ُٖضنُْسَ ؾا دًٗإ و(446)ِ ًَٓطإزَغُآلتداضيَهِ زيهُ قُْسَٖاض غطيَتُوَ شيَط 
َاوَيُزا ُٖوَيِ ظؤضياْسا قُْسَٖاض زاطري  يُو 1707 -1658 ّ ُٓوضْط ظيبنىضَِنُ

  .(447)ُٖوَيُناًْإ بَِ غىوز بىو بُآلّ بهُُْوَ،
ِ ثًَىَْسيًُناْنطزِْ ًِ زَبًًَٓت يُ زياضِ غُضَنضؤَي غُباضَت بُُٓؾػاْػتإ نُ 

ٓاوابىوِْ  ُنإ، ُٖضنُْسَ بُض يغُؾُويًُبُزضيَصايِ ؾُضَاْطَِواّ  زَوَيُتُٖضزوو 
ُٓو ْاونُيُ بُؾًَىَيُنِ 1722ِ غاَي ِ غُؾُوّ بُزَغتِ ُٓؾػاُْنإ يُزَوَيُتخؤضّ 

ِ سهىوَُتَاوَيُزا  ُٓوَ ْاطُيًَُْت يُو بُآلّ ،(448)ؾُضَِ يُشيَط ؾهؤّ ًَٓطاْسا بىوَ
ًٖٓسّ ًٖض ُٖوَيًَهِ ُْبىوبًَت بؤ طُضِاْسُْوَّ ُٓو ْاونُيُ بؤ شيَط ضِنًَؿِ خؤّ، 

ٖاْساِْ َري وَيؼ بؤ  بىو يُ بطيَتِرتئ زَغت تًَىَضزاُْناًْإ ططيٓط ُيُنًَو ي
 .(449)ِ غُؾُوّزَغُآلت يُ طُضِاُْوَو َُٖي ضاثُضِئ

                                                           

 .704عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م (444)
 . 704ُٖإ َٓبع، م (445)
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َهـطزووَ يـُ     (449) َؿًٓاظّ ؾؤضِؾـًإ ًي زَغتاِْ ًٖٓسَوَ ًث اليُٕ ناضُب َري وَيؼ ُي ضِيَطُّ باظضطاِْ بؤ ًٖٓسغتإ ُي

اضِي ثرت بطُضِيَىَ بؤ: ُِت غُؾُوّ. بؤ ظاًْ ؿني عبذايشعا زشّ زَوَي    133، مٖىؾٓط َٗسوّ، َٓبع ًث
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زَنطيَت بًًَنَي زاطرينطزِْ ًَٓطإ يُاليُٕ ُٓؾػاُْنإ، ُٖضوَٖا تًَههىوِْ باضوزؤخِ  
ازَيُى تاضِ زواّ َطزِْ ُٓوضْط ظيب، غًاغِ ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل ًٖٓسّ يُ

ؾاْؤّ ضِووزاوَناِْ  بُزَضنُوتِٓ ْازضؾا يُ بُآلُّٖضزوو وآلت زَثهطِيَت،  ثًَىَْسيِ
 وآلت، زووباضَ وَنُضخاًَْو يُ ِ ُٓؾػاُْنإ يُزَغُآلتًَٓطإ و نؤتايٌ ًَٖٓإ بُ

 ِ ُٖضزوو وآلت زَغت ثًَسَناتُوَ. ثًَىَْسيًُناْ
 
ًَصِ نادرشا بؤ هًند –أ   شتانهؤكارَكانِ هُشلرك
يُضاغتًسا دًاواظيًُنِ ظؤض يُزَغت ًْؿاْهطزِْ ٖؤناضَناِْ يُؾهطنًَؿِ ْازضؾا  

ِ ُٓو ًغُباضَت بًًََُِٖ طؿت بُآلّإ بُزٍ زَنطيَت، ًََصووْىوغبؤ ًٖٓسغتإ يًَُْى 
يُؾهطنًَؿًًُ بؤ زوو دؤض بابُتُ ٖاوضِإ. زَنطيَت ُٓو ٖؤناضاُّْ بىوُْتُ َايُّ ُٓو 

 نإ و ْاغُضَنًًُنإ.َنًًُغُضٔ بهطئَ: ثؤيًَ
 ٖؤناضَ غُضَنًًُنإ -1
ًُنإ نًَؿُّ ُٓؾػاُْنإ تًًؤَاضيَطُّ ُٖوَيُ زيج ُٖوَيًساوَ يُ قىوىلتُُٖاغب  

ساضاِْ ًٖٓسّ يُنالبهاتُوَ، بُتايبُت ُٓو ناتُّ تىاِْ بُغُض ُٓؾطَف زَغُآلت يُطٍَُ
ًَٓطإ، َُٖيػا بُزَغت  يُنؤتايِ بُؾُضَاْطَِواّ ُٓؾػاُْنإ بًًََٓت  ؾا ظاٍَ بًَت و

 ، ُٖضوَٖا يُ(450)ًٖٓسغتإ ّ ًَٓطإ يُباَيًؤظًْؿاْهطزِْ عُىل َُضزإ خإ وَى 
بُزاَيسَُْزاٌْ ُٓؾػاُْ ُٖآلتىوَنإ  ،ساضاِْ زَهلِ نطازَغُآلتَ زاوا يُباَيًؤظّ ُٓو ضيَطُ

 .(451)خانِ ًٖٓسغتإ  ُْزاًْإ بُنىوُْ ْاو ضيَطُو 
 ضاثُضِيينيَُاوَّ دًَٓؿًًٓسا، زواّ ُٓوَّ  قىوىلغب يُاليُنِ زيهُوَ تُُٖا 

نإ بٓربِ زَنات، داضيَهِ زيهُ ًَْطزَّ تايبُتِ خؤّ بُْاوّ ستَُُز عُىل ُٓبسايًًُ
ططتُٓبُضّ  هطزُْوَ يُواُّْ زَهلِ نطز، بَُُبُغتِ دُختخإ قىيًط ٓاقاغِ ضَِ

ُْنإ، ُٖضنُْسَ يُاليُٕ بُض بُُٓؾػاسهىوَُتِ ًٖٓسّ بُضاْضِيَىؾىيَِٓ تىْس يُاليُٕ 
بَُئًَ زضا بؤ 1748 – 1702 ستَُُز ؾا طىضطاِْ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ َُغؤىل

                                                           

،ْؿـطيُ غـتاز   78بًصٕ بًطًطّ، َادطاّ غؿريإ ْازضؾاَ زض زضباض ٖٓس، زتًُ بطضغًٗاّ تاضخيِ، مشاضَ  (450)
 179ه.ف،م1375، تٗطإ، َٗط و ابإ ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –بعضط اضتؿتاضإ 

 . 183ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ،َٓبع ثًؿني، م (451)
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. يُواُْيُ وَآلّ (452)هطزٕبُآلّ ُْنُوتُ بىاضّ دًَبُدًَناضَغُضنطزِْ ُٓو نًَؿُيُ، 
 ساضاِْ ًٖٓسّ بطُضِيَتُوَ بؤ زإ ثًَساُْْإ بُوزَغُآلتُْزاُْوَّ زاوانُّ ًَٓطإ يُاليُٕ 

 زواّ زَضنطزِْ ُٓؾػاُْنإ يًَُٓطإ ؾُضَاْطَِوايُتِ زَنات.  يُ ُّ نُزَغُآلت
وَآلّ ُْزاُْوَّ ستَُُزؾا  ّ غُضناوَنإ يُغُض ُٓوَ ٖاوضِإ، نُظؤضيُٓ 

زاَيسَ ُْزاِْ ُٓؾػاُْ ُٖآلتىوَنإ  ططتٔ و ضيَطُ يُ قىوىلناِْ تُُٖاغب زاواناضيًُبُ
زواّ  يُ قىوىلّ خؤؾهطز بؤ تُُٖاغب ضيَطُساضاِْ ًٖٓسيُوَ، زَغُآلتيُاليُٕ 

وَى )ؾا(ّ ْىيَِ ًَٓطإ زَغت ًْؿاْهطا، ثُالَاضزاِْ ًٖٓسغتإ  نؤْططَّ َىغإ نُ
 ِ، نىْهُ ُٓؾػاُْناِْ ًْؿتُدًَِ ًٖٓسغتإ، يُؾطَواخنىاظيًُناْغاتُ ْاو ثطِؤشَ 

، ُٖض (453)اِْناًْإ َُتطغِ طُوضَيإ زضوغت نطزبىو بؤ غىثاّ ًَٓطناالنًًُّ ضيَطُ
ظ بؤ داضّ غًًَُّ ًَْطزَّ 1737ِ غاَي بؤيُف ْازضؾا يُناتِ طَُاضؤزاِْ قُْسَٖاض يُ

تايبُتِ خؤّ بُْاوّ ستَُُز خإ تىضنُإ ضَِواُّْ زَهلِ نطز، بَُُبُغتِ طُياْسِْ 
ِ ًٖٓسّ ثابُْس ُْبىو سهىوَُتثُياًََهِ تىْسّ ْاضَِظايٌ، نىْهُ تا ُٓونات 

ّ ًَْطزَ طُضِاُْوََُٖإ ناتسا وازَّ نٌ ضِؤشّ زياضيهطز بؤ بُبَُيًَُٓناِْ، يُ
ّ ًَْطزَنُ بُٖؤّ زَغت بُغُضنطزِْ طُضِاُْوَ بُض يُ ، نُنِ(454)ًُنًُّتايبُت

هطزِْ ْازضؾا ٕ نىشضاِْ بىوَ ٖؤناضيَو بؤ ثُغتًُوَ، ثاؾايساضاِْ ًٖٓسزَغُآلتيُاليُٕ 
  .(455)ساضاِْ ًٖٓسّزَغُآلتّ تىْس بؤ ُٖضَِؾُْاضزِْ  و

 ٖؤناضَ ْاغُضَنًًُنإ -2
ِ ْازضؾا بؤ ًٖٓسغتإ وَى ُٖض ضِووزاويهِ زيهُ يُ ًََصووّ ًيُؾهطنًَؿ 

 بىوَ، ُْٖسيَو يُو ٖؤناضاُْ ُٖضنُْسَ ؾاضاوَٕ، ِ نُْسئ ٖؤناضبُضُٓصتاََطؤظايُتِ 
 ضيَطُطُوضَيإ ُٖبىوَ يُغُض ضِووزاوَنُ، نىْهُ بىوُْتُ ٓاَطاظيَهِ  ناضيطُضيِ بُآلّ

 زاطرينطزِْ ًٖٓسغتإ. نُ ويُؾهطنًَؿًًُُض بؤ ُٓصتاَساِْ خؤؾه
                                                           

 .180-179بًصٕ بًطًطّ، َٓبع ثًؿني،م م (452)
ــإ قاداضيــُ(، نــاب    (453) ستُــس عًــِ ًَُٗــس،،تاضيذ زيبًُاغــٌ ايــطإ )قبــٌ اظ ٖدآَؿــًإ تــا ثاي

 .20ٖـ.ف،م1321اوٍ،تٗطإ،
ايطإ و ٖٓس، تطمجُ: ستُس بـاقط اضاّ، عباغـكًِ غؿـاضّ ؾطز،نـاخ اوٍ،      سٚابطط االغالّ، تاضيذ  سٜاض (454)

 .218-217ه.ف،م م1373اْتؿاضات اَري نبري، تٗطإ،  َؤطظ٘
(455) P. SYKES, Op. Cit,P.352 . 
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وَناِْ ْازضؾا   خىزٍ برينطزُْ َعيهًإ ُب َىَْسٌي زووض و ًْ ظؤضيُّٓ ُٓو ٖؤناضَ ؾاضاواُْ ًث
وَ طىَاِْ  ض ؾطؤظُنطزٕ، ُٓ ُيُٓ ُب تُنُ غ طُض ُي ضِووّ غُضباظٍ و ٓابىضيًُوَ باُب ُٖبىوَ، ُٓ

ًُ، نُ ْازضؾا ثًَىيػت ُ تًَسا ًْ وَّ َُضَا ًَٖع و تؤنُُ ُٖبىوَ بؤ ُٓ نِ ُب غىثاُي ِ ُب
و غىثاُي ثًَىغتِ (456)ؾطَواخنىاظيًُناِْ ثَِ دًَبُدٌَ بهات َطىَإ ٓاَازَنطزِْ ُٓ ، ًب

ؾُ  ٖؤّ زاطريناضّ ُٓؾػاِْ و دُْطُناِْ ٓاظازنطزِْ ُب و نات ُب َهِ ظؤض ُٖبىو، نُ ُٓ زاٖاًت ُب
ٕ زَوَي الُي َطاِْ تىوؾِ زاضَِإ زاطرينطاوَناِْ خانِ ًَٓطٕا ُي ، ٓابىوضّ ًٓ ُِت عىمساِْ

ضيَطُّ (457)نطزبىو و ناتُّ ُي اظَنُّ دًَبُدَِ بهات، بؤيُ ُي يسَتىاِْ ًْ ّ ؾًَىَيُ ْازضؾا ُْ ، ُب
و  ُيؿتُ ُٓ ُْسَ، ط وَ نُ وآلتًَهِ زَوَيَُ غًدىضَِناِْ ٓاطازاضّ باضوزؤخِ ًٖٓسغتإ نطاُي

َت ٓ زاطريزِْ ُٓو وآلتُ زَتىاًْ َتبطِوايُ ُب ًُْ ُٓصتاّ بطُي  .(458)اضَظووَناِْ خؤّ ُب
 ّ ًٖٓسغتإ يُيُاليُنِ زيهُوَ خطاثِ باضوزؤخِ غًاغِ و ٓابىوضّ و ناضطًَطِ 

ًَُالًَِْ تىْسّ  ُنإ وًّ واآل نطز بؤ ظيازبىوِْ طُْسََيًزَضطُغُضزََِ ستَُُز ؾا 
الواظّ  ّغُضَضِاِ ظياتط، نبؤ زَغتُبُضنطزِْ دًاو زَوَيُتًَْىإ ناضبُزَغتاِْ 

ُناِْ شيإ و ًِ وآلت و نُوتُٓ زواّ خؤؾًبُضِيَىَبطزْ نُغايُتِ ستَُُز ؾا، يُ
يًَُْىإ  ُ تىْسَّ نًُبىوِْ ُٓو ضِنابُضي يُطٍَُ ،(459)باضوزؤخِ وآلت نُوتُٓوَّ يُزووض

ُٖضيَُُناِْ  غُعازَت خإ واىل يُنًَو يُ يُطٍَُ ،ُٕنًَْعاّ ُٓملىيو ؾُضَاْطَِواّ ز
ِ ًُٓجطاتؤضيُتِ زَغُآلتو  طُوضَيإ زضوغت نطز يُغُض ثًَطُ اضيطُضيِنًٖٓسغتإ، 
نُّ يُؾهطنًَؿًًُ ؾًإ خؤؾهطز بؤ ْازضؾا نُضيَطُ، ُٖضوَٖا غتإًٖٓس َُغؤىل يُ

 .(460)بُبَِ زووزَيِ ًٖٓسغتإ زاطري بهات ُٓصتاّ بسات و

                                                           

(456) David O. Allen , India Ancient And Modern, London , 1856, P.142. 

، 233ؾــعباِْ، زتًــُ نًٗــإ ؾطٖٓطــِ، مشــاضَ  سعططاخ.ٍ . ثــرتوف، ْــازض ؾــا زض ٖٓــس، تطمجــُ:  (457)
 .24ه.ف،،م 1384اغؿٓس

 .86ايظابل،ظ ػؿل، املضذس ظازَسعا  ؛ 221االغالّ، َٓبع ثًؿني،م سٜاض (458)
 . 27غطدإ ًَهِ،دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م (459)

(460) G . S . Chhabar , Advance Study in the History of modern India (1707 – 

1803), Volume. I , Delhi , 1971 , P.8 ؛ Fraser. J., Op.Cit, P.129. 

ّ غُضناوَنإ ظؤضيُٓ نُ ،نطزِْ ًٖٓسغتإٖاْساِْ ْازضؾا بؤ زاطري ُنإ يًُغُباضَت بُضِؤَيِ غُضنطزَ ًٖٓسي
ُ    آلبُ دُختِ يُغُض زَنُُْوَ، ُ  ّ ثالْـُ ؾطَواخنىاظيـُناِْ ْازضؾـا نـ ُ  يـ َيـُّ نطزبـىو، يُطـٍَُ    آلٖعضيـسا ط
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ِ َيُتزَوّ تُظاضّ و ضووغًايُاليُنِ زيهُوَ َُٖيطريغاْسِْ دُْط يًَُْىإ  
نإ ًَٖطف ْانطيَتُ غُضيإ، ًًُْيُاليُٕ عىمسا ُ ْازضؾا نًُزَيًٓاّ بُخؿً( 461)عىمساِْ

هطزِْ ثالُْ َُٖيػا بُدًَبُدًَ (462)ُنإًُٖضوَٖا زواّ غُضنىتهطزِْ بُختًاضي
بىو يُزاطرينطزِْ قُْسَٖاض وَى ُْٖطاويَهِ بُضايِ بؤ زاطرينطزِْ  بطيَتِنُ ،طُوضَنُّ
 .(463) ًٖٓسغتإ

                                                                                                                                        

ُ    آلباضوزؤخِ ْاوخؤيٌ زَغُ ؾاضَظابىوِْ تُواو يُ ْاثانٌ تِ ًٖٓسّ ظؤض طُوضَتطَ يـُوَّ ثؿـت ببُغـتًَت بـ
 . 170-169 م م . يهٗاضت، ْازضؾا،ْاوخؤيٌ

ُ   بُٖؤّ ُٓو ٓاَيؤظيُ ْاوخؤيًُّ نُ (461)  ظ ٖـُض 1736ِ غـايَ  باَيِ نًَؿا بىو بُغُض زَوَيُتِ عىمسـاِْ يـ
ثـُالَاضّ َىَيهـُناِْ زَوَيـُتِ عىمسـاِْ بـسَٕ،       و َُْػا تىاًْإ ُٓو زَضؾُتُ بكؤظُْوَ و غًاوضِو يُنُ يُ

إ تىاًْإ غطب و ُٓؾالم و بُغسإ زاطـري بهـُٕ،   غُنإ قُضًَإ زاطري نطز، يُبُضاَبُضيؿسا َُْػايًُنوضِو
ُنإ بُتايبـُت زواّ  ًـ ؤظيىاِْ ظاٍَ بًَـت بُغـُض ٓاؾـىب و ٓايَ   تإ َُمحىزّ يُنـُّ تـ  ّ زواّ ُٓوَّ غىَيآلبُ

زاْاّ ستَُُز ثاؾا، تىاًْإ بُضبُغتًَو يُبـُضزَّ ُٖوَيـُناِْ    زووضخػتُٓوَّ غُزضّ ُٓععَّ عىمسإ ثاؾا و
ظ، ٖـُضوَٖا  1739ِ غـايَ َُْػايًُناًْـ ثاؾُنؿُ ثًَبهُٕ بؤ ُٓوبُضّ ضِووباضّ زاْىب يُ زابًَٓٔ و ضِووغًا

ْـُنطزِْ نُؾـتِ    نـٌَ ُناِْ ٓاظام و ًخاْسِْ قاميهاضيوغُناًْـ نُْس َُضدًَو غُثًَٓسضا وَى ضِوويُغُض ضِو
) تطاسٜخ   ْٝٝط١ ايعجُا ذلُٛد عًط٢ عطاَش، ايذٚيط١   بطِواُْ: ثرت  ِيزَضياّ ضَف. بؤ ظاًْاض دُْطِ و باظضطاِْ يُ

 . 178-177ّ، ظ ظ2001ٚٚثا٥ل(، ايطبع١ األٚىل، داسايشساب، دَؼل، 
ًَطؾـُناِْ ْازضؾـا بـؤ قُْـسَٖاض، عـُىل َـىضاز غـُضؤى ٖـؤظّ نـُٖاضيُْطِ           (462) بُض يُزَغتجًَهِ ٖ

ُضباظّ ُٖظاض غـ  20ُّ ًَْعيهبؤ ُّٓ َُبُغتُ  تِ )ؾا(ّ ْىٍَ،آلبىوِْ خؤّ ضِاطُياْس يُزَغُيِ ياخًبُختًاض
ِ يــُّ نــاضَّ ًوْــُوَ، ٓاَــاصتِ غــُضَنىزَوضَّ نؤب خــىضَّ ٓابــاز و ٖــُؾت يــُْط يــُ وضِٖــؤظّ يــى يــُ

ُ   ؾُضَاْطَِوايهطزِْ بُؾًَهِ خانِ ًَٓطإ و ضِظطاضنطزِْ ؾا تُُٖاغب يُ  ت،آلظيٓسإ و طُضِاْسُْوَّ بـؤ زَغـ
ّ   ّ يُآلبُ يُطـٍَُ ْازضؾـا ؾهػـت زَخـىات و      ُٖوَيُناِْ غُضنُوتىو ُْبىو، نـىْهُ زواّ بُضَْطاضبىوْـُوَ

بطـُضِيَىَ  ثـرت  ِ يزَنىشضيَت. بؤ ظاًْاض زواتط بُؾُضَاِْ ْازضؾا زَغت و قانِ زَبطِزضيَت و زَغتطري زَنطيَت،
 .154-151بؤ: يهٗاضت، ْازضؾا، م م

  .155ُٖإ َٓبع، م (463)
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داطريكردنِ قُندَهار وَن هُنطاوَيلِ بُرايِ بؤ داطريكردنِ  – ب

 ز( 1331هًندشتان )ئازار 
 َُٖىوْازضؾا بُطىيَطَّ ُٓوُْخؿُيُّ نُيُٖعضيسا طُآلَيُّ نطزبىو، زَبىايُ  

ِ ًَٓطإ ، ُٖضوَى ُٓو غٓىوضَّ زَغُآلتُٖضيَُُناِْ ًَٓطإ بطُضِيًََٓتُوَ شيَط ؾهؤ و
، نىْهُ ْازضؾا يُزَغتساِْ ُٖض ثاضنُ (464)ِ زووَّ ُٖبىونُيُغُضزََِ ؾا عُباغ

 .(465)ُٖشَاض زَنطز ظَويُى يُخانِ ًَٓطاِْ بُؾُضَُظاضّ بؤ ًََصووّ ًَٓطإ
غاَيِ   ظ ُٖوَيًسا قُْسَٖاض غاتُوَ شيَط 1732دًَطُّ ٓاَاشَثًَهطزُْ تُُٖاغب قىوىل ُي

ؾهطنًَؿًًُن ُّ ؾا تُُٖاغب َريظا بؤ ضِنًَؿِ خؤّ، بُآلّ نُْس ضِووزاويَهِ وَى ُي
زَغتساِْ  دُْطِ نطزخإ وُي ذإ و ؾهػتدىاضزِْ بُضاَبُض بُزَوَيُتِ عىمساِْ ُي ٓاضظَضًب

غاَيِ  ؾًَهِ ظؤضّ خانِ ًَٓطإ بُٖؤّ ضِيَههُوتٓٓاَُّ ُٓمحُز ثاؾا نُُي ظ ططٍَ 1731ُب
 . (466)زضا، تُُٖاغب قىوىل ُْيتىاِْ َُضاَُنُّ دًَبُدٌَ بهات

ِ ؾطَواخنىاظيًُناْهطزِْ ُٖوَيُ ططَّ َىغإ، ْازضؾا بؤ دًَبُدًَزوا بُزواّ نؤْ 
ظ ثاف نؤنطزُْوَّ غىثا و ٓاَازَناضيًُنإ 1736ِ غاَيّ تؿطيِٓ زووََِ 21يُ

 نطَإ و ّ ُٓبطقى وضيَطُ ُٖظاض غُضباظ يُُٓغؿُٖاُْوَ يُ 100تا  80بُغىثايُنِ 
 ُبُض غُختِ ُٓو ْاونُيُ نُ، ُٖضوَٖا ي(467)قُْسَٖاض ّ ططتُبُض بُضَوضيَطُغًػتإ 

نُّ بؤ وَغتإ و ضيَطُّ زاْاِْ نُْس ويَػتطُيُنِ زا يُغُض بطِياضظياتط بًاباُْ بؤيُ 
ِ بؤ غُضباظيًُناْوَضططتِٓ ثؿىو بؤ غىثانُّ، ُٖضوَٖا بؤ طىاغتُٓوَّ نُيىثُيُ 

ٖؤناضَناِْ طىاغتُٓوَّ تايبُت بُنؤَجاًْاّ ًٖٓسّ  قُْسَٖاض غىوزّ وَضططت يُ
                                                           

 .26، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (464)
 . 84مسػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل،  (465)
ًُناِْ تُُٖاغـب َـريظا   ً. غـُباضَت بُيُؾهطنًَؿـ  509ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م (466)

 ُوتٓٓاَُّ ُٓمحُزثاؾا بطُضِيَىَ بؤ: بُؾِ يُنُّ، تُوَضّ زووَّ.هضِيَه بُٓاضاغتُّ يُضيعإ و
 ؛  70ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م سعا (467)

 Joseph Pierrer Ferrier, History of Afghans, London, 1858, P.65؛ 
  (.9غُباضَت بُُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿِ ْازضؾا بؤ قُْسَٖاض بطُضِيَىَ ثاؾهؤّ شَاضَ ) 
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ٖؤناضَناِْ طىاغتُٓوَّ ناضواُْ  ِ وًزَغتططتِٓ بُغُض ثًَساويػت يُطٍَُشُٖآلتِ، ضِؤ
 . (468)ناِْ ْاونُنُ ًًُْباظضطا
وَّ   خُآلتهطزٕ و ثًُ بُضظنطزُْ َُيػا ُب ْازضؾا بُض يُ زَضنىوِْ يُ ُٓغؿُٖإ ٖ

طىيَطَّ ثًُناًْإ ُضيَُُنإ ، زواتط زاواّ يُ ؾُضَاْطَِواّ َُٖىو ٖ(469)ُٓؾػُضاِْ غىثانُّ ُب
نطز، غُضباظ و ٓاظووقُّ ثًَىيػت بؤ َُٖيُُتُ ناوَضِوْهطاوَنُّ ٓاَازَ بهُٕ، بؤ ُّٓ 
ؾًَىَيُى يُ  نُّ ْازضؾا يُاليُٕ ؾُضَاْطَِواٍ ُٖضيَُُنإ دًَبُدٌَ نطا، ُب غتُ ؾُضَاُْ َُُب
نطَإ بطِيَهِ ظؤض ٓاظووقُ بؤ غىثا نؤنطايُوَ، نُ بؤ َاوَّ ُٖؾت غاٍَ ناضيطُضيِ 

ؿتىوإ نطَإدًَ غُض زاًْ غىثانُّ ُب(470)ًَٗؿت ُي ؾًَو ُي  غُضنطزايُتًٌ. ُٖضوَٖا ُب
ُٖضيُنُ يُ ثريستَُُزخإ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضات و ُٓغًُـ خإ ؾُضَاْطَِواّ ثًَؿىوّ تُؾًًؼ 
وَناِْ َُسُبُت خإ بطاّ  َُيطُضِاُْ َُبُغتِ ضيَطُططتٔ ُي ٖ ّ بًىدػتإ نطز، ُب ضَِواُْ

ُيًاؽ خإ نىضِّ ع بىو زَغُآلت و ؾهؤّ ْازضؾا يُ  آلُبسوٓ خاِْ بًىدِ نُ ٓاَازَ ُْ
 .(471)ْاونُّ ؾُضَاْطَِوايُتِ خؤّ قبىوٍَ بهات

 نىضِّْازضؾا ثاف طُيؿتِٓ بُؾاضّ نطَإ ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ ؾُتح عُيًدإ  
، (472)هطزٕ بُغىثاّ ًَٓطإ يُنطَإثًَىَْسيغًػتاِْ نطز، بَُُبُغتِ  َُيًو َُمحىز

ظ غىثاّ ًَٓطإ طُيؿتُٓ 1737ّ ؾىباتِ 18ثاف بطِيِٓ غٓىوضّ غًػتإ يُزواتط يُ
ًَٖعيَهِ  يُطٍَُبُضَْطاضبىوُْوَيُنِ َاوَ نىضت  زَوضوبُضّ ططؾو، يُويَـ يُ

                                                           

 .156م يهٗاضت، ْازضؾا، (468)
  .486َطوّ وظيط َطو، دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م نامِستُس  (469)
 .510-509ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م م (470)
. غـُباضَت بـُ َُسُبـُت خـإ زواّ ؾهػـت      484َطوّ وظيط َطو، دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م نامُِس ست (471)

خىاضزِْ بُضاْبُض بُغىثاّ ًَٓطاِْ ثاؾُنؿُ زَنات، بؤ الّ بطانُّ بُْاوّ ُٓيًاؽ خإ نىضِّ عُبسوآلخاِْ بًىنـِ،  
بُْازض ؾا بًًََٓت بـؤ ٓـُوَّ يًَدـؤف بـىوٕ      يُو باضوزؤخُزا ُٓيًاؽ خإ ضِووزَناتُ ْازضٓاباز،يُويَـ زَتىاًَْت باوَضِ

ُبـُت خـإ وَى ؾـُضَاْطَِواّ بًىنػـتإ. بـؤ ظاًْـاضيِ ثـرت         ٍَ ؾُضَاًَْو بَُاُْوَّ َُس زَضبهات بؤ بطانُّ يُطُ
 . 528-523بطُضِيَىَ بؤ: ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م م

  .157م يهٗاضت، ْازضؾا، (472)



 
132 

قُآلّ ططؾو زواّ بؤضزوَاْهطزًَْهِ غُخت يُاليُٕ غىثاّ ْازضؾا  غُيعآِ دًَطري يُ
 . (473)ًَهُنبىوِْ خؤيإ ضِاطُياْس

طُيبعُىل خإ نىضِّ  غُضنطزايُتًٌنطزِْ قُآلّ ططؾو، ًَٖعيَهِ ًَٓطاِْ ُبزواّ زاطري 
و نىغُ ُٓمحُز يىّ بُؾُضَاِْ ْازضؾا ُٓضنِ زاطرينطزِْ ْاونُناِْ ُٖظاضدات  بابا عُىل ًب
و زاوَض ظًََِٓ ثٌَ ضِاغجًَطزضا، ُٓويـ تىاِْ ُي َاوَيُنِ نىضتسا ُٓو ْاوناُْ غاتُ شيَط 

وَّ 1737ّ ؾىباتِ 22زواتط يُ، (474)زَغُآلتِ خؤّ ياوَضّ غىثانُّ ثاف َاُْ ظ ْازضؾا ُب
ضزَواًَسا  ططؾو بؤ َاوَّ غَِ ضِؤش، ُي ضِووباضّ ٖريَٓس )ًُٖٓس( ثُضِيًُوَ و ُب ُي

ٓاضاغتُّ قُْسَٖاض ثًَؿطَِويًُناِْ ُب غتًَو ببًَتُوَ (475)ُب ضُب َ ُٓوَّ تىوؾِ ًٖض ُب ، ِب
ُيعآِ نُ ؾايُِْ  اليُٕ ًَٖعَناِْ غ  . (476)باغهطزٕ بًَتُي

ٓاضاغتُّ قُْسَٖاض ظَْطًَهِ َُتطغًساض بىو بؤ سىغًَٔ   ثًَؿطَِويًُناِْ ْازضؾا ُب
غىَيتاِْ ؾُضَاْطَِواّ قُْسَٖاض، بؤيُ يُ يُنُّ ُْٖطاويسا بطِياضّ ثتُونطزِْ قُآل و 

ضِووّ ًَٖ  80عيَهِ قاميهاضيًُناِْ ؾاضَنُيسا، ثاف ُٓوَّ طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ ْاتىاَِْ ضِووُب
، ُٖضوَٖا زاواّ ُي ؾُضَاْسَّ غىثانُّ نطز، ُٖضنِ (477)ُٖظاض غُضباظّ ًَٓطاِْ ببًَتُوَ

وَ بؤ ْاو قُآلنُ طىاظُْ  .(478)خؤضاى و ٓاظووقُ ُٖيُ ُي زَوضوبُضّ قُْسَٖاض ًب
زواّ ُٓو ُْٖطاواُْ ؾُضَاْطَِواّ قُْسَٖاض غًاغُتِ غىتاْسِْ ظَوّ ثًَطَِو نطز، بؤ   زوا ُب

و ثامشاوَ خؤضانُّ نُ يُزوايإ دٌَ زًًََََٓتُٓوَّ غى ، (479)ثاّ ًَٓطاِْ غىوز وَضُْططيَت ُي
نُّ قُْسَٖاض يُاليُٕ ْازضؾاوَ َاوَيُنِ  ُٖضوَٖا سىغًَٔ غىَيتإ ثًٌَ وابىو طَُاضؤزاُْ
ضزَواَِ  نىضت زَخايًَُْت، نىْهُ طُيؿتبىوَ ُٓو باوَضَِّ نُ غىثاّ ًَٓطاِْ ْاتىاًَْت ُب

طَُاضؤزاِْ  . (480)قُْسَٖاض بسات بُٖؤّ نَُِ ٓاظووقُيإ ُب
                                                           

 .286-285، دٗاْطؿا...، م مَريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ (473)
 . 170ٙ، ظ1214، بِ دايٌ ناخذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣، تاسٜخ ْادس،  (474)
 . 512ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م ؛157م يهٗاضت، ْازضؾا، (475)

 .24غطدإ ًَهِ،دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م (476)
)477( P. SYKES, Op. Cit, P.350. 

 .286بازّ، دٗاْطؿا...، مَريظا َٗسّ خإ اغرتا (478)
 .286ُٖإ َٓبع، م (479)
  .512ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م (480)
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نُْاضَناِْ  زا يُضيَطُ ناِْ بُضزَواّ بىو بُضَو قُْسَٖاض، يُثًَؿطَِويًُ ْازضؾا يُ 
سىغًَٔ  غىَيتإ، (481)ضِووباضّ ُٓضغُْساب غىثانُّ دًَطري نطز بَُُبُغتِ ثؿىوزإ

 غُضنطزايُتًٌػاِْ بُُٓضغُْساب، ًَٖعيَهِ ُٓؾ يُناتِ دًَطريبىوِْ غىثاّ ًَٓطإ يُ
ًْىَّ ؾُوزا ًَٖطف بهُُْ  غًساٍ خإ و يىْؼ خإ قًًهِ ضِاغجاضز يُ يُنُ يُ ُٖض

، بَُُبُغتِ ْاُْوَّ ٓاشاوَ يُْاو ضِيعَناِْ غىثاّ ْازضؾا، (482)غُض غُضباظطُّ ًَٓطاِْ
ُٓضنُنُيإ بُٖؤّ بُضثُنساُْوَيإ بُؾًَىَيُنِ تىْس  غُضنُوتىو ُْبىوٕ يُ بُآلّ
يُٕ غىثاّ ًَٓطاِْ، بُٖؤيُوَ شَاضَيُنِ نَُِ غُضباظاِْ ُٓؾػاِْ تىاًْإ يُال

ثالِْ ُٓو  و ُْخؿُ ، زياضَ ثًَؿىوتط ْازضؾا يُ(483)بهُٕ بُضَو قُْسَٖاض ثاؾُنؿُ
 .(484)زاض نطاوَتُوًََُٖطؾُ ٓاط

ؾُضَاْطَِواّ  ُٖضَؽ ًَٖٓاِْ ؾاآلوَ ؾُواُْنُّ ًَٖعّ غُيعآِ بىوَ ٖؤناضيَو نُ 
ناوَضِواِْ طَُاضؤزاًَْهِ غُخت ببًَتُوَ  ُنإ تىْستط بهات وًض قاميهاضيقُْسَٖا

نُْاضَناِْ ضِووباضّ  بُضاَبُضيؿسا ًَٖعَناِْ ًَٓطإ يُ ، يُ(485)يُاليُٕ ْازضؾا
 ضِؤشُٖآلتِ قُْسَٖاض يُ نِ ي15ُزَنُويَتُ زووضّ  ُٓغُْسابُوَ ضِووياْهطزَ نؤنطإ نُ
 . (486)ّ بهُٕزواّ ؾُضِيَهِ غُخت تىاًْإ زاطري

اليُٕ غىثاّ 1737زواّ زاطرينطزِْ نىنطإ يُ ًْػاِْ   ظ، طَُاضؤزاِْ قُْسَٖاض ُي
وَ نُوتُ بىاضّ دًَبُدًَهطزٕ، ثاف ُٓوَّ ْازضؾا طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُ زاطرينطزِْ  ًَٓطاُْ

                                                           

  .157م يهٗاضت، ْازضؾا، (481)
 .486َطوّ وظيط َطو، دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م نامِستُس  (482)
َٓبـع   ذلُطذ عًط٢ بطٔ ذلُطذ ايتربٜطض٣،     ؛ 514-513ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿـني، م م  (483)

  .173ني،مثًؿ
غُباضَت بُٓاؾهطا بىوِْ ُْخؿـُوثالِْ ًَٖطؾـُ ؾـُواُْنُّ ًَٖـعّ غًًعايٌ،ْـىضاهلل الضوزّ بـاؽ        (484)

  ِ ًَطاِْ،بـُض يُُٓصتاَـساِْ ؾـا        يُضِانطزِْ غـُضباظيَهِ ٓـُؾػاْ وَنُ،يُويَـ آلزَنـات بـؤ ْـاو غـُضباظطُّ ٓ
. ٖـُضوَٖا زَضبـاضَّ   102بع ثًؿـني، م ُْخؿُوثالِْ ًَٖطؾُنُّ بُْازضؾا ضِاطُياْسووَ. ْىضاهلل الضوزّ، َٓ

ًَٖطؾُ ؾُواُْنُّ ًَٖعّ غًًعاّ و ضِؤَيِ عُبسويػُِْ خإ ُٓبساىل يُضِووبُضِوو بىوُْوَّ ُٓو ًَٖـعَ وؾهػـت   
  .158م ثًَساًْإ بطُضِيَىَ بؤ: يهٗاضت، ْازضؾا،

 .70ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م سعا (485)
 .514ع ثًؿني، م مستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓب (486)
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ّ نُ ُٖض نىاض زَوضَّ  ٖؤّ ُٓو قاميهاضيًُ بًَُٖعاُْ قُْسَٖاض ناضيَهِ ٓاغإ ْابًَت ُب
ضظ طٍَُ بىوِْ نُْسئ تاوَضّ ُب غتِ بهىوى (487)ؾاضَنُيإ زابىو ُي ضُب ازا ُب ًَْىاًْ ، نُ ُي

 .(488)ُٖبىو، نُ نُْسئ غُضباظّ ٓاَازَنطاو ثطِ نُنِ تًَسا بآلونطابؤوَ
وَ بؤ غُضر ؾري يُ باؾىوضّ   و ُٖيىَُضدُزا ْازضؾا غُضباظطُنٍُ يُ نؤنطاُْ ُي

ويَ ْاوّ ْازضٓاباز ضِؤشُٖآلتِ قُْسَٖاض طىاغتُوَ، ُي ـ بطِياضّ زضوغتهطزِْ ؾاضيَهِ ْىيًَسا ُب
طٍَُ بىوِْ ناضواْػُضا و طُضَا و نُْسئ زونإ ، (489)نُ ثًَهٗاتبىو ُي ؾىضايُنِ بًَُٖع ُي

ضَنُّ زابربِيَت و غُضباظَناًْؿِ زووضغاتُوَ ( 490)بُّ ناضَ ْازضؾا تىاِْ قُْسَٖاض ُي زَوضوُب
َعاضبىوٕ بُٖؤّ زضيَصبىوْ  . (491)ُوَّ َاوَّ طَُاضؤزاِْ ؾاضّ قُْسَٖاضُي ًب

، يُ ضيَطُّ نُْس نطزَيُنِ غُضباظّ تىاِْ (492)ْازضؾا ُي َاوَّ طَُاضؤزاِْ قُْسَٖاض 
غُض نُْس طىْس و قُآليُنِ زَوضوبُضّ قُْسَٖاض، وَى بػت وغاؾِ ، (493)زَغت بططيَت ُب

وَّ ْازضؾا يُ زَضنىوِْ ُٖض يُنُ يُ ّ سَُُز نىضِّ سىغًَٔ ُٖضوَٖا زواّ ٓاطُزاضنطزُْ
ُيعآِ، يُ  وَّ ًَٖع يُ قُآلّ غ غتِ نؤنطزُْ غىَيتإ و غًساٍ خإ يُ قُْسَٖاض بَُُُب
ؿاْهطز بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض ُٓو قُآليُ  ثُُي ًُٓاّ وَضزّ بًط قريقًىّ زَغت ًْ بطِياضيَهِ ُب

                                                           

)487( Joseph Pierrer Ferrier, Op.Cit, P.66. 

ُِت طـىضطني خـإ ٓـُّ ؾـاضَ       289َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (488) . ُي غـُضزََِ ؾُضَاْطَِوايـ
َٓض زَضواظَ و غَِ تاوَض بىوَ. ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م سعا خاوَٕ سُوت سُغاض و ًث  .71ؾعباِْ

 . 741ا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، مَريظ (489)
 .24غطدإ ًَهِ،دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م (490)
  .705سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (491)
ْازضؾا طُيؿتُ  1737ًْػاِْ  ًَو، نىْهُ يُغاَيُّ ًَْعيه ُ يًُتًنُ بطيَ،َاوَّ تُواوّ طَُاضؤزاُْ (492)

االغالّ، َٓبع ثًؿـني،م   سٜاضْسَٖاض نُوتُ زَغت غىثاّ ًَٓطإ. قُ 1738زَوضوبُضّ قُْسَٖاض،يُ ٓاظاضّ 
ّ يُ آل( َاْطِ زاْاوَ، ب10ُبُضاَبُضيؿسا َريظا َُٖسّ خإ ُٓغتُضٓابازّ يُ دٗاْطؿا)  . ي217،220ُم

( َـاْط و ؾطيَـعَض   15ؾـعباِْ َـاوَّ)    سعطا  ٖـُضوَٖا  ًَو زَغت ًْؿاْهطزووَ،غاَيزضَ ْازضَ َاوَنُّ بُ
؛ َـريظا َٗـسّ خـإ    297طٌ زياضيهطزووَ: َريظا َٗسّ خإ اغـرتابازّ، دٗاْطؿـا...، م  َاْ 18َاوَّ 

  ؛ 71ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..، دًس اوٍ، م سعا؛  742اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م
Fraser. J., Op.Cit, P.129.  

 .71ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م سعا (493)
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وَيُنِ غُخت ًَٖعَنا ِْ ًَٓطإ و زَغتطرينطزٌْ ْاوبطاوإ، زياضَ زواّ ضِووبُضِووبىوُْ
ياْتىاِْ قُآلنُ زاطري بهُٕ، بُآلّ تىاًْإ ُي َُٖىو اليُنُوَ طَُاضؤّ قُآلنُ بسَٕ، نُ  ُْ
غُض قُآلنُ و  َاوَّ زوو َاْطِ خاياْس، ثاؾإ ُي ؾُضِيَهِ غُخت تىاًْإ زَغت بططٕ ُب

 .(494)ُٖض يُنُ يُ ستَُُز نىضِّ سىغًَٔ غىَيتإ و غًساٍ خإ زَغتطري بهُٕ
 ِ خؤّ غُثاْس بُغُض بػت وغاؾِ وزَغُآلتُٓوَّ ْازضؾا بُتُواوَتِ زوابُزواّ  

ظ 1738ِ غاَيسىظَيطاِْ  30ُْٖطاويَهِ نتىثطزا يُ قُآلّ غُيعآِ و بًىدػتإ، يُ
غُضَتازا ًَٖعيَهِ  ، يُ(495)ُناِْ قُْسَٖاضبُضططيً ًَٖطؾُناِْ نطِنطزَوَ بؤ قاميهاضّ و

ًَٖعَناِْ  بُياوَضّ نُْس يُنُيُى يُ غُضباظ 900ثًَو زَٖات يُ  ِ نُيبُختًاض
ُناِْ بُضططيًُٓبساىل و نىضزَناِْ نَُؿطعَى بُؾُضَاِْ ْازضؾا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض 

هاضاِْ بُضططيًبُٖؤّ بُضثُنساُْوَيإ بُؾًَىَيُنِ تىْس يُاليُٕ  بُآلّقُْسَٖاض، 
ـ بىوُْ غُضباظي 200ُّ ًَْعيهغُيعآِ، زووناضّ ؾهػتدىاضزًَْهِ غُخت بىوُْوَو 

 . (496)غُضباظيًُُٓو نطزَ  قىضباِْ
ِ غىَيتآُْضنِ ثاضيَعطاضيهطزِْ سىغًَٔ  يُو باضوزؤخُزا يُنًَو يُو نُغاُّْ نُ 

غُضنطزَناِْ غىثاّ  ّ يُنًَو يُضيَطُ ُٓغتؤ زابىو ْاغطاو بُظازخإ، تىاِْ يُ يُ
 ثًَهُوتٔ، يًَُٓطإ بُْاوّ ًُٓاّ وَضزّ خإ ضَِظاَُْسّ ْازضؾا وَضبططيَت بؤ ناو

َُٖيسَغتًَت بُنىؾتِٓ  ؾطيى بسات بُوَّ نُ غىَيتإبُضاَبُضيؿسا تىاِْ سىغًَٔ 
يُوَ تىاِْ خؤّ بطُيًَُْتُ ْازضؾا، يًَُاُّْ ضيَطُْازضؾا، بؤيُ يُو 

هطزًْإ نؤَيناتِ  ِ الواظّ تاوَضَنإ و)ؾا(ّ ًَٓطإ، خاَي يُطٍَُناوثًَهُوتُٓنُؾِ 
 . (497)بُضِووِْ ؾًهطزَوَيُناتِ ْىيَصّ ُٖيِٓ ظؤض 

                                                           

. غـُباضَت بُناضَْىوغـِ ُٖضيُنـُ    174-173َٓبـع ثًؿـني،م م   ٣،ذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض (494)
ُ  سىغًَٔ غىَي نىضِّيُستَُُز  ّ غًًعايـٌ ضَِواْـُّ ْازضٓابـاز نـطإ،     آلتإ و غًساٍ خإ زواّ زاطرينطزْـِ قـ

و ُْؾاَُناِْ. َريظا َٗسّ خـإ   يُويَـ بُؾُضَاِْ ْازضؾا ناوّ غًساٍ خإ زَضًَٖٓطا،بُٖؤّ نطزَوَ طَُصَ
 . 291ّ، دٗاْطؿا...، ماغرتاباز

  .162م يهٗاضت، ْازضؾا، (495)
 . 535-534ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م م (496)
  .542-540َطوّ وظيط َطو، دًس زوّ،َٓبع ثًؿني،م نامِستُس  (497)
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ظازخاِْ وَضططت، يُ  ّ نُ ُي هًُّٓ ُٓو ظاًْاضياُْ غُض ٓب ظ 1738ّ ٓاظاضّ 23ْازضؾا ُي
ًَْى تاوَضَناِْ زيهُّ  سا بؤ غُض تاوَضّ )زَزَ( نُ الواظتطئ تاوَض بىو ُي بطِياضّ ًَٖطؾهطزًْ

و ًَٖطؾُزا ًَٖعَناِْ بُختًاضيِ نُ ثًَو زَٖا(498)قُْسَٖاض تٔ ُي نىاض ُٖظاض ، ُٖضوَٖا ُي
دُْطاوَض بىوُْ ثًَؿُْطِ ًَٖعَ ًَٖطؾبُضَنُّ ًَٓطإ، ثاف ؾُضِيَهِ غُخت و خىيَٓاوّ 

غُض تاوَضّ زَزَ  ًَْىإ ُٖضزووال، غىثاّ ًَٓطإ تىاِْ زَغت بططيَت ُب  .(499)ُي
بُضزَواًَسا بًَُٖطؾُناِْ  غىثاّ ًَٓطإ زواّ زاطرينطزِْ تاوَضّ )زَزَ(، 

نؤتايسا غىثاّ  ُٓؾػاُْنإ تىوؾِ ؾُضِّ زَغتُويُخُ بىوُْوَ، يُ يُطٍَُُٖضنُْسَ 
، بؤيُ يُو  (500)تاوَضَنإ َُٖىوًَٓطإ تىاًْإ يُى يُزواّ يُى زَغت بططٕ بُغُض 

خاُْوازَنُّ ضِووبهاتُ قاميهاضّ  يُطٍَُزا ؾُضَاْطَِواّ قُْسَٖاض ْاناضبىو ُٖيىَُضدُ
ونُيُ بُغُختِ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ ْاناض بُٖؤّ بؤضزوَاْهطزِْ ُٓو ْا بُآلّقًتىٍ، 

 .(501)بىو ًَهُنبىوِْ خؤّ ضِابطُيًَُْت
ِ غُيعآِ نُغايُتًًُنِْ خىؾهِ و نُْس وظَيُٓب خاتى يُنُ يُ ثاؾإ ُٖض 

 ، زياضَ ْازضؾا يُناتِ(502)نطزِْ يًَدؤف بىوٕ بؤّ بَُُبُغتِ زاواْاضزَ الّ ْازضؾا 
 يَهسا ُٖضبطِياض زواتط يُ بُآلّيُغُض يًَدؤف بىوِْ،  ناوثًَهُوتُٓنُ ضَِظاَُْسّ ًْؿاْسا

نُْس غُضنطزَيُنِ غُيعآِ  يُطٍَُو خاُْوازَنُّ  غىَيتإسىغًَٔ  يُنُ يُ
 .(503)زووضخػتُوَ بؤ َاظْسَضإ

ظ بُؾُضَاِْ تُُٖاغب 1732ِ غاَيُٓبساىل نُيُ زاًْؿتىوإيُاليُنِ زيهُوَ  
بُضاَبُضيؿسا  رتاُْوَ بؤ ْازضٓاباز، يُبؤ خؤضاغإ نؤض ثًَهطابىوٕ، طىاغ قىوىل

                                                           

  .163م يهٗاضت، ْازضؾا، (498)

ُ طـطيٓط  . يُنًَو ي182ُساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ،َٓبع ثًؿني، م (499) اُّْ ًو نُغـايُتً رتئ ٓـ
ِ ْاغـطاو بَُـُال   يُنِ ٖـؤظّ بـُختًاض  ًنُغـايُتً  بىو يُ بطيَتِا يُططتِٓ تاوَضّ زَزَ ِ طًَطًِضِؤَيِ غُضَن

شتكىم ْازض، ناخ زوّ، اْتؿاضات غدٔ، بِ دايٌ  ااطشات طبٝبٓازيُٓ. بٗطاّ اؾطاغًابِ، عكاب نالت و 
 .414ه.ف، م1370ناخ، 

 .538ثًؿني، م ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع (500)
 .301َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (501)
  .164م يهٗاضت، ْازضؾا، (502)
 . 115ػؿل، املضذس ايظابل، ظ ظازَسعا  ؛ 748عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م (503)
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، ثاؾإ (504)خؤضاغإ و ثىوضُناِْ قُْسَٖاض نؤض ثًَهطإ بؤ ًْؿاًًغُيعآ ًًُُْٓؾػا
 .(505) ُناِْ قُْسَٖاضًو قاميهاضي ِ ؾىضاضووخاْسْؾُضَاِْ زَضنطز بُ

ؿاْهطزِْ عُبسويػُِْ خاِْ   زَغت ًْ َُيػا ُب ْازضؾا زواّ ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضاُْ ٖ
طٍَُ ٓاظازنطزِْ ُٖض يُنُ يُ ُٓ بساىل وَى ؾُضَاْطَِواّ ْىيَِ ْازضٓاباز )قُْسَٖاضّ ْىٍَ (، ُي

اليُٕ سىغًَٔ غىَيتإ ظيٓساِْ نطابىوٕ،  ظويؿُقاض خاِْ ُٓبساىل و ُٓمحُز خاِْ بطاّ نُ ُي
ؾًَو ُي غىثاّ ًَٓطإ ُب بطّ ُٓو ناضَّ ْازضؾا ُٖضزوونًإ بىوٕ ُب  .(506)ُي

  

                                                           

)504( S. R . SHARMA, Mughal Empire in India: Asystematic study including 

source material , Volume. 3 , Delhi , 1999 , P.725. 

 . 705سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (505)
)506( S. R . SHARMA, Op.Cit, P.725.  

وايُ زواّ ٓاظازنطزِْ ظويؿُقاض خاِْ ُٓبـساىل ٓـُويـ زووضخطايـُوَ بـؤ     ٌ ( ثًَػطؿل  ظازَسعا باضَيُوَ ) يُو
 . 115ػؿل، املضذس ايظابل، ظ ظازَسعا َاظْسَضإ. 
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 دووةم: تةوةرى 
 ز و داطريكردنى دةهلى9271رةوت و ثةرةشةندنةكانى شاَلى 

 
(507)هَُهنُتُ فرَواخنىازيًُكانِ نادرشا هُ قُندَهار تاكى كُرنال -أ

 

زوابُزواّ زاطرينطزِْ قُْسَٖاض، ْازضؾا زَغتًهطز بُٓاَازَناضيًُنإ بَُُبُغتِ  
َُٖإ ناتسا  ٓسّ، يُِ ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤَيِ ًٖزَغُآلت ًَٖطؾهطزُْ غُض ؾهؤ و

ّ ؾطيىزاًَْهِ غًاغِ تىاِْ باوَضِ بًًََٗٓت بُستَُُز ؾا طىضطاِْ نُ ضيَطُ ْازضؾا يُ
بطزِْ يًَُْى بؤ غُضنىتهطزٕ و تًُْابؤ ْاو خانِ ًٖٓسغتإ  يُؾهطنًَؿًًُٓاَاْر يُو 

ؤ ُٓؾػاُْ ُٖآلتىوَناُْ، بًُٖض ؾًَىَيُى بطِيِٓ ُٓو غٓىوضَ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ ب
 .(508)ًًُْزاطرينطزِْ خانِ ًٖٓسغتإ 

ٓاضاغتُّ نابىٍَ، ًَْطزَّ   ضِيَهُويَت ُب وَّ ُي ْازضٓاباز )قُْسَٖاضّ ْىَّ( ُب ض ُي ْازضؾا ُب
، بُآلّ  وَ يُغُض زاواناضيًُناِْ َُبُغتِ دُختهطزُْ ّ زَهلِ نطز، ُب تايبُتِ خؤّ ضَِواُْ

وَ اليُٕ ناضبُزَغتاِْ ًٖٓسّ غُضَضِاّ وَآلّ ُْزاُْ َُيػإ ُي ّ زاواناضيًُناِْ ٖ

                                                           

ايتُختِ ًُٓجطاتؤضيـُتِ  َهلِ ثضِؤشٓاواّ ز نىضّبا نِ ي135ُُ يُ زَؾتايًُى زَنُويَتُ زووضّ ًتًبطيَ (507)
 . 28، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ َُغؤىل ًٖٓسّ.

 . 169-168يهٗاضت، ْازضؾا،م م (508)
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زَغتطرينطزِْ ًَْطزَنُّ ، ُّٓ ضِووزاوَ بىوَ ٖؤناضيَو نُ ْازضؾا َُٖيُُتُنُّ (509)ُب
ٓاضاغتُّ نابىٍَ زَغت ثٌَ بهات َعيو غُظُْ ْاَُيُنِ (510)ُب ، غُضَتا ُي ْاونُّ قُضَباؽ ًْ

غتِ خؤبُزَغتُوَزإ  .(511)ٓاضاغتُّ ؾُضَاْطَِواّ ُٓو ؾاضَ نطز، بَُُُب
ُْسَ ُي غُضَتازا َىغاخاِْ ؾُضَاْطَِواّ غُظُْ زاواناضيًُناِْ ْازضؾاّ بُُْٖس ُٖضن 

بىوِْ ٖاوغُْطِ  ططت و بطِياضّ دُْط نطزًْسا زش بُغىثاّ ًَٓطإ، بُآلّ زواتط بُٖؤّ ُْ وَضُْ
ضَو نابىٍَ دٌَ ًَٖؿت ّ ُب ًَْىإ ُٖضزووال، ؾاضّ غُظُْ َُيهِ (512)ًَٖع ُي و باضوزؤخُزا خ ، ُي

غُض ٓايٓسَّ ؾاضَنُيإ بطِياضّ ًَهُنِ و ضِازَغتهطزِْ ؾاضَنُ زوا ّ طؿتىطؤنطزٕ ُي
غىثاّ ًَٓطإ ويَـ ْازضؾا بطِياضّ زاطرينطزِْ نابىَيِ خػتُ بىاضّ (513)ؾاضَنُياْسا ُب ، ُٖض ُي

َتُ نًًًِ غُضَنًِ بؤ بطِيِٓ طُضووّ خُيبُض نُ  دًَبُدًَهطزٕ، نىْهُ زاطرينطزِْ نابىٍَ زًَب
 .(514)ًُ بؤ نىوُْ ْاو خانِ ًٖٓسغتإزَضواظَّ غُضَنً

ؾاضّ نابىٍَ، ْاغط خاِْ  بىوُْوَّ ْازضؾا يُ ًَْعيوّ زَْطؤّ بىوُْوَزواّ بآلو 
ؾُضَاْطَِواّ ؾاضَنُ، ضِوويهطزَ ؾاضّ ثًؿاوَض بَُُبُغتِ بُزَغت ًَٖٓاِْ نؤَُى و 

َتهطايُوَ ساضاِْ زَهلِ ضِزَغُآلتنُّ يُاليُٕ زاواناضيًُ بُآلّ، (515)ياضَُتِ يُزَهلِ
غُضَتازا نُغايُتِ و  ، ُٖضنُْسَ يُ(516)ْاو زَضباض ًُناِْيؤظٓاَي بُٖؤّ ًَُالٌَْ و

زَوضوبُضّ نابىٍَ  يُ نُ ،ضِيـ غجًاِْ ؾاضَنُ تىاًْإ خؤيإ بطُيُُْٓ ْازضؾا
ؾريظَخاِْ ؾُضَاْسَّ  بُآلّغُضباظطُنُّ دًَطري نطزبىو بَُُبُغتِ زاْىغتاْسٕ، 

 هطزًْسا زش بُغىثاّ ًَٓطإ وبطِياضّ بُضططيزاُْ بؤنىوِْ خَُيو  غىثاّ ؾاضَنُ بَِ طىٍَ
                                                           

 . 27، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (509)
ِ ْازضؾا بُضِيَهُوتٔ بُضَو نابىٍَ ًُغُضنطزايُتْازضٓاباز ب يُ نُغُباضَت بُ شَاضَّ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ  (510)

  .Fraser. J., Op.Cit, P.130اظ زَبىوٕ: بُٖظاض غُض 125ُّ ًَْعيهبُطىيَطَّ بؤنىوِْ ؾطيَعَض 

. غــُباضَت بُيُؾهطنًَؿــًُنُّ ْازضؾــا بــؤ 439-438بٗــطاّ اؾطاغــًابِ، َٓبــع ثًؿــني، م م (511)
 (.9هؤّ شَاضَ ) ًٖٓسغتإ بطُضِيَىَ بؤ ثاؾ

 .439ُٖإ َٓبع، م (512)
 . 562-561ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م م (513)

(514) P. SYKES, Op. Cit, P.352.  

(515) William Irvine, Later Mughals (1719 – 1739) , Volume.II , LONDON, 

LUZAC, 1922, P.324.  

 . 220االغالّ، َٓبع ثًؿني،م سٜاض (516)
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، َُٖيهُوتُّ دىططاؾِ ؾاضّ نابىَيًـ ْازضؾاّ (517)قُآلّ عُقابني تىْس نطز خؤّ يُ
ِ دىططاؾِ غطووؾتّ ُٓو قُآليُوَ بهًَتُ ْاو ؾاضَنُ، نىْهُ ضيَطُ يُ تًُْاْاناض نطز 

زضابىو، تانُ زَضواظَف بؤ زَغتططتٔ بُغُض ُّٓ ؾاضَ وابىو يُ غَِ الوَ بُؾار زَوضَ 
 . (518)ُٓو ؾاضَزا زاطرينطزِْ قُآلّ عُقابني بىو

ؾريظَخإ تىاِْ بؤ َاوَّ ؾُف ُٖؾتُ ًَٖطؾُناِْ غىثاّ ًَٓطإ بىَغتًًََٓت،  
، ثاف ُّٓ ضِووزاوَ (519)نىضَِنُيسا زَنىشضيَت يُطٍَُؾُضِيَهِ غُختسا  زواتط يُ بُآلّ

ْاو ؾاضّ نابىٍَ، ُّٓ غُضنُوتُٓ بؤ ْازضؾا ُٖيًَهِ ظيَطِئ بىو، غىثاّ ًَٓطإ نىوُْ 
ؾاضّ نابىٍَ بُزَغتِ ًَٖٓا َىونُّ  يُ ّ ُٓو زَغهُوتاُّْ نُضيَطُ نىْهُ يُ

قُ، وٓاظو ، ُٖضوَٖا تىاِْ ظاٍَ بًَت بُغُض نَُِ خؤضاى و(520)غُضباظاِْ ؾُضاُّٖ بهات
 يُ ًُّ نًُضوبُضّ تىاِْ ُٓو نَُزَو ّ زَغتططتِٓ بُغُض نابىٍَ وضيَطُ نىْهُ يُ

 . (521)ٓاظوقُزا ُٖبىو ثطِّ بهاتُوَ
ساضاِْ زَغُآلتزاطرينطزِْ نابىٍَ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ ظَْطًَهِ َُتطغًساض بىو بؤ  

ستَُُز ؾا بؤ  غُضنطزايُتًٌبُ ؾطَوإزَهلِ، بؤيُ َُٖيػإ بُبُغتِٓ نؤبىوُْوَيُنِ 
َاوَيُنِ  وآلتُنُيإ يُ وَضِواْهطاوَّ نُنا َُتطغًًُّ ُٓو يُباضَنطزٕ طؿتىطؤ

نىضتسا ضِووبُضِووّ زَبًَتُوَ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ زيعطإ خإ غُضنطزَّ غىثا يًَُاُّْ 
ًُٓجطاتؤض ٓاَازَ بهطيَت و  غُضنطزايُتًٌّ نطز غىثايُى بُثًَؿًٓاظ نُزابىوُْوَنؤ

واّ ؾاضَنُ، غىثايُى غىثاّ ظَنُضيا خاِْ ؾُضَاْطَِ يُطٍَُ، يُويَـ الٖىوضضِووبهاتُ 
  .(522)غطيَت بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ غىثاّ ًَٓطإ ضِيَو
ّ ًَٖطؾهطزًْسا بؤ بطِياضباضوزؤخُزا ْازضؾا زواّ ضِيَهدػتِٓ ناضوباضّ نابىٍَ،  يُو 

 ؾاضّ نابىٍَ بُٓاضاغتُّ زَضنىوًْؿِ يُ يُ ، ُٖضوَٖا بُض(523)غُض ؾاضّ ثًؿاوَض
ثًؿاوَض نطز، بؤ ِْ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضّ خاثًؿاوَض ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ ْاغط

                                                           

(517) Fraser. J., Op.Cit,P.132.  

 .119-118ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م م (518)
(519) Fraser. J., Op.Cit, P.132.  

(520) P.SYKES, Op. Cit,P.353.  

 . 171يهٗاضت، ْازضؾا،م (521)
(522) Jonas Hanway,Op.Cit,P.153. 

(523) Fraser. J., Op.Cit, P.135.  
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نُّ ْازضؾا زاواناضيًُ بُآلّضِازَغتهطزِْ ؾاضَنُ بُغىثاّ ًَٓطإ،  بىوٕ وًَهُن
خإ َُٖيػا بُٓاَازَناضيًُنإ بؤ ضِووبُضِووبىوُْوَّ َتهطايُوَ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ ْاغطضِ

 ُنإ يًُٓسي، ُٖضنُْسَ غُضنطزَ ًٖ(524)ًَٖطؾُ ناوَضِواْهطاوَنُّ غىثاّ ًَٓطإ
 بُآلَّنُّ زيعطإ خإ، ثًَؿًٓاظًإ ًْؿاْسا يُغُض يزَهلِ ضَِظاَُْس يُنإ يُبىوُْوَنؤ

ِ يًَُْىإ غُضنطزَنإ يُغُض زَغتًٓؿاْهطزِْ غُضنطزَّ ًبىوِْ ْانؤننًَبُٖؤّ 
 .(525)ِ غىثا ُٖضَؽ بُ ٓاَازَناضيًُنإ ٖاتًطؿت
ُنُّ )ؾا(ّ ًَٓطإ بؤ زَهلِ ًُتًزا ُٖواَيِ نىشضاِْ ًَْطزَ تايبُٖيىَُضدُيُو  

 (526) طُياْسضايُ ْازضؾا، نُيُاليُٕ وَيُز َري عُباؽ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضّ دُالٍ ٓاباز
نابىٍَ، ُٓصتاّ زضابىو، بؤيُ ُّٓ ضِووزاوَ ْازض  نًًؤَُتط زووضَ يُ 115ُّ ًَْعيه نُ

ُوَ ضَِواُّْ نابىَي سادِ خإ يُ غُضنطزايُتًٌغىثانُّ بُ )ؾا(ّ ْاناض نطز بُؾًَو يُ
 ًَْعيوُٖض بُ بُآلّنطزِْ بهىشاِْ ًَْطزَنُّ، بهات، بَُُبُغتِ زَغتطري دُالٍ ٓاباز

بىوُْوَّ غىثاّ ًَٓطإ َري عُباؽ ؾاضّ دُالٍ ٓابازّ دًًََٗؿت، يُبُضاَبُضزا 
 .(527)بىوِْ خؤيإ بؤ غىثاّ ًَٓطإ ضِاطُياْسزاًْؿتىوإ ؾاضَنُ ًَهُن

 ؾاضَنُ تىاٌْ ؾىيَِٓ زاًْؿتىوإ نطزٕ يُؾُُٖضَِّ ضيَطُ سادِ خإ يُ 
خؤؾاضزُْوَّ َري عُباؽ زَغتًٓؿإ بهات، نىْهُ ثًَِ ضِاطُياْسٕ ُٓطُض بهىشاِْ 

يإ دًَبُدٌَ َُٖىوِ بُغُض ًًَْطزَنُّ ْازضؾا ٓاؾهطا ُْنطيَت، ُٓوَ غعازاِْ طؿت
ؾىيَِٓ َري زواّ زؤظيُٓوَّ  زَنطيَت، بؤيُ خَُيهِ دُالٍ ٓاباز نُوتُٓ خؤيإ، يُ

غُضَ بطِاوَنُّ بؤ سادِ خإ بًَُٗٓٓوَ  ؾُضِيَهِ غُختسا تىاًْإ بًهىشٕ و عُباؽ يُ
ظ طُيؿتُ دُالٍ 1738 ُٓيًىوىلّ 18 يُ ، ثاف ُّٓ ضِووزاوَ ْازضؾا(528)دُالٍ ٓاباز

طُيؿتُ ُٓو ؾاضَ، ثاف ُٓوَّ تىاِْ  نىضِّٓاباز، يَُُٖإ ناتسا َىضتُظا قىيًداِْ 
 .(529)باًَإ غُض قُآلّ غىضبُْس وزَغت بططيَت بُ

                                                           

 . 218َٗسّ باَساز،، َٓبع ثًؿني،م (524)
(525) Jonas Hanway,Op.Cit,P.154.  

(526) David O. Allen, Op.Cit, PP.142-143.  

 . 448بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م (527)
 . 449ُٖإ َٓبع، م (528)
 ؛ 27، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (529)

William Irvine, Op.Cit,P.327.  
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ُٖظاض  12غُباضَت بُضَظا قىيًدإ، ثاف طُضِاُْوَّ يُ غٓىوضَناِْ بىخاضا بًَُٖعيَهِ  
ًٌَ( يُ باؾىوضّ ضِؤشٓاواّ 15غُضباظيًُوَ يُ ْاونُّ بُٖاض غؿًِ بُزووضّ ثًَٓض ؾُضغُر )

ِ َُٖإ غاٍَ ّ تؿطيِٓ زوو14ََ، ثاؾإ يُ(530)دُالٍ ٓاباز بُزيساضّ باونِ طُيؿت
ْازضؾا يُ َُضاغًًَُهسا تادطىظاضّ بؤ نطز و زاواّ يًَهطز بطُضِيَتُوَ بؤ َُؾُٗز، 
بَُُبُغتِ بُضِيَىَبطزِْ ناضوباضّ ًَٓطإ، تا ُٓو ناتُّ ْازضؾا نؤتايٌ بَُُٖيُُتُ 

 ، ُٖضوَٖا غٓىوضيَهًـ بؤ(531)ؾطَواخنىاظيًُنُّ يُ ًٖٓسغتإ زًًَََٖٓت و زَطُضِيَتُوَ ًَٓطإ
ُٖضَِؾُناِْ ًًٓباضغِ ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ زابًَٓت، نىْهُ ًْاظّ وابىو ًَٖطف بهاتُ غُض 

 . (532)خؤضاغإ يُ ناتِ غُضقاَيبىوِْ ْازضؾا يُ ًٖٓسغتإ
ّ 23ؾًاوّ باغهطزُْ ْازضؾا يُ زواّ َُضاغًُِ تادطىظاضّ بؤ ضَظا قىيًدإ، يُ 

اوَض ُْٖطاوّ َُٖيًَٗٓا، ُٖضنُْسَ يُو ظ يُدُالٍ ٓابازَوَ بُضَو ثًؿ1738تؿطيِٓ زووَّ 
ضيَطُيُ تىوؾِ ْاضَِسُتِ ظؤض بؤوَ، بُٖؤّ ًَٖطؾِ يُْاناوّ ُٓو ٖؤظاُّْ نُ يُ 
زاضغتاُْناِْ ْاونُنُزا بىوٕ، بؤيُ ْازضؾا ْاناض بىو زاْىغتاْسٕ يُطَُيًإ ُٓصتاّ بسات، 

َغهُوتًَو بُزَغت بُطىيَطَّ ضِيَهُوتِٓ ُٖضزووال ثًَىيػت نطا يُغُض ْازضؾا ُٖض ز
بًًََٗٓت ثؿهِ ُٓواًْؿِ تًَسا بًَت، ُٖضوَٖا ُٓضنِ ثاضيَعطاضيهطزِْ ُٓو ٖؤظاُْ بهُويَتُ 

 .(533)ُٓغتؤّ ْازضؾا، يُبُضاَبُضيؿسا ٖؤظَنإ ًَٖطؾُناًْإ بؤ غُض غىثاّ ًَٓطإ ضِابططٕ
نىْهُ  ْازضؾا يُ ضيَطُّ ُٓو زاْىغتاْسُْ تىاِْ غؤظّ ٖؤظَنإ بؤ خؤّ ضابهًَؿًَت، 

زَغُآلتساضاِْ ًٖٓسّ ُي َاوَّ ثًَٓض غاَيِ ضِابطزووزا َُٖىو ياضَُتًًُناِْ بؤ ُٓو ْاونُيُ 
غىثاّ ًَٓطإ نطز  بطِّ بىو، بؤيُ ٖؤظَنإ ثاف ُٓو ضِيَهُوتُٓ ياضَُتِ باؾًإ ثًَؿهًَـ ُب

ؾًَهًإ نىوُْ ْاو ضِيعَناِْ غى ْاونُنُياْسا، تُْاُْت ُب ناتِ تًَجُضبىوًْإ ُب ثاّ ُي
، زواتط ْازضؾا ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل ًٖٓسّ نطز، تًًَسا (534)ًَٓطإ

ْاو خانِ ًٖٓسغتإ ضِابططيَت و بطُضِيَتُوَ ًَٓطإ،  زاواّ يًَهطز، ٓاَازَيُ َُٖيُُتُناِْ ُي
                                                           

 . 117ػؿل، املضذس ايظابل، ظ َظازسعا  ؛ 72ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..، دًس اوٍ، م سعا (530)
 .122ٍ تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو،ٍآلنُيًُىَي (531)
 .629-628َطوّ وظيط َطو،َٓبع ثًؿني، دًس زوّ،م م نامِستُس  (532)

(533) Jonas Hanway,Op.Cit,P.156. 

(534) Fraser. J., Op.Cit, PP134-135 ؛Robert Montgomery Martin,The British 

Colonies:Their history,extent, condition and resource,Volume.9,London,1850, 

P.164. 
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بُضاْبُض ثًَساِْ نىاض نطؤض آلّ ُّٓ زاواناضياُْ(535)ُي ْازضؾا، ُب ّ و نىاض ُٖضيَُِ ًٖٓسّ ُب
اليُٕ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ ضَِتهطايُوَ َُف ثًَىَْسيًُناِْ ًَٓطإ و (536))ؾا(ّ ًَٓطإ ُي .ُب

وَ.  وَ بؤ قؤْاخِ بُضَْطاضبىوُْ  ًٖٓسغتإ طىاغرتاُْ
ساضاِْ زَهلِ، ْازضؾا بُضزَواًَسا زَغُآلتنإ يُاليُٕ زاواناضيًُزواّ ضَِتهطزُْوَّ 

خاِْ ؾُضَاْطَِواّ ُضاْبُضيؿسا ْاغطب نُّ بُٓاضاغتُّ ثًؿاوَض، يُيُؾهطنًَؿًًُبُ
دَُطوز زاْا  ُٖظاض غُضباظّ ي20ُُّ ًَْعيهػىثاّ ًَٓطإ ّططتٔ يُضيَطُؾاضَنُ بؤ 

 تانُ زَضواظَيُ بؤ نىوُْ ْاو ، نُ(537)طُضووّ خُيبُض بَُُبُغتِ ثاضيَعطاضيهطزٕ يُ
 اليُٕزا ْازضؾا طُيؿتُ ْاونُّ زطا، يُويَـ يُُٖيىَُضدُ ، يُو(538)خانِ ًٖٓسغتإ

َُتطغِ بطِيِٓ طُضووّ خُيبُض، بؤيُ زواّ  زاضنطايُوَ يُُضيًَٓؿاْسَضَناِْ ٓاط
ّ ؾاخِ غُضنىثُ بططُْ ضيَطُزضا بطِياضناضَيُى، ضيَطُطؿتىطؤنطزٕ يُغُض زؤظيُٓوَّ 

وَ غُضباظيًُضِووّ تُنتًهِ  يُ بُآلّيُنِ غُخت و زشواض بىو، ضيَطُبُض ُٖضنُْسَ 
بُياِْ بطُُْ ًًََِٖ  يُ بربِٕ و بؤضيَطُؾُوزا ُٓو  ٕ تىاْطا يُبىو، ثاؾا ضيَطُباؾرتئ 

 ؾُضِيَهِ غُختسا تىاْطا ؾهػت بُؾُضَاْطَِواّ بُضططّ ًَٖعَناِْ ْاغطخإ و يُ
 .(539)ِ خؤيإزَغُآلتًًََِٖ بُضططّ غىثاّ ًٖٓسّ غُُْ شيَط  بسَٕ و ثًؿاوَض

تِ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ َطوز زاْطابىو يُغُض زَغُد يُ غُباضَت بُو ًَٖعَّ نُ 
و ؾاضّ  ؾهػتًإ خىاضز، بَُُف طُضووّ خُيبُض قىوىلَىضتُظا  غُضنطزايُتًٌبُ

خإ زَغت بُغُضزاططتِٓ ثًؿاوَض، ْاغط، ثاف (540)ثًؿاوَض نُوتُ زَغت غىثاّ ًَٓطإ
يُاليُٕ ٖؤظّ ثاتٔ زَغتطري زَنطيَت و ضازَغتِ  بُآلُّٖوٍَ زَزات خؤّ زَضباظ بهات، 

                                                           

(535)       ٌ  Jonas:ًًْـــُٖـــُض نطؤضيَـــو يُبُضاَبـــُض يـــُى ًًَـــؤٕ و زووغـــُزثُصتا ًٓػـــرتي

Hanway,Op.Cit,P.157.   
 .840ايطز اؾؿاض، َٓبع ثًؿني،م (536)

)537( William Irvine, Op.Cit, P.329. 

)538) P.SYKES, Op. Cit,P.352.  

 .574-573ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م م (539)
ّ ثًَـساِْ  ضِيَطُ وايُ ْازضؾا يُ . ُٖضنُْسَ بٗطاّ اؾطاغًابِ ث173ًٌَ-172يهٗاضت، ْازضؾا،م م (540)

دَُطوز، بؤتُ ٖؤناض بؤ ُٓوَّ بُبَِ ؾُضِ خؤيإ ضِازَغتِ غىثاّ  تىَإ بؤ ُٖض غُضباظيَهِ ْاغط خإ يُ 10
 . 462اّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، مًَٓطإ بهُٕ. بٗط
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بُضاَبُض  خاًْـ يُُخؿِ و ْاغطتاواُْناِْ ب ُوَ، زواتط )ؾا(ّ ًَٓطإ يُْازضؾا نطاي
 . (541)غىثاّ ًَٓطإ و بىو بُبُؾًَو يُ ُّٓ ناضَزا زَيػؤظّ خؤّ بؤ ْازضؾا زووثاتهطزَوَ

ْازضؾا يُ ؾاضّ ثًؿاوَض ُٖواَيِ نىشضاِْ ًٓرباًِٖ خإ ظَٖري ُٓيسَويُّ ؾُضَاْطَِواّ 
غتِ يُظطًًُنإ يُ زاغػتإ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ ْازضؾا يُ ٓاظَضبًذاِْ ثًَطُيؿت بُزَ

يُنَُني ُْٖطاويسا َري ُٓغالٕ قُضخًىّ نطزَ ؾُضَاْطَِواّ ٓاظَضبًذإ وغُؾِ خإ 
بُغايطّ نطزَ غُضنطزَّ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ يُ زاغػتإ تا ُٓو ناتُّ يُ ًٖٓسغتإ ناضَناِْ 

 .(542)ٌ بهىشاِْ ًٓرباًِٖ خإتُواو زَبًَت و زَطُضِيَتُوَ ًَٓطإ بؤ غعازاْ
تايبُت ثاف ًَهُنبىوِْ ؾُضَاْطَِواّ قُآلّ ٓات تُى،   بُض يُزَضنىوِْ ُي ثًؿاوَض ُب

غُض ضِووباضّ )ٓات تُى( ، زواّ (543)ْازضؾا بطِياضّ زضوغتهطزِْ ثطزيَهِ زا ُي
وَؾِ ُي تُواوبىوِْ ثطزَنُ، يُ ظ ضِووباضّ غٓسّ 1739ّ ناْىوِْ زووََِ 6ٓاطُزاضنطزُْ

اليُٕ سادِ خإ ٓاطُزاضنطايُوَ نُ (544)بطِّ ضِوويهطزَ وَظيط ٓاباز ، يُ َُٖإ ناتسا ُي
ؿاْساوَ ُي  ظؤضيُّٓ خَُيهِ ْاونُناِْ غُض ضيَطُّ غىثاّ ًَٓطإ، ٓاَازَيِ خؤيإ ًْ
يُ ُْٖسيَهًإ بؤ  واُْ ثاَيجؿتًهطزٕ و ثًَؿهًَؿهطزِْ ياضَُتِ بؤ غىثاّ ًَٓطإ، ُي

زَغتاِْ ضشَوَْسيًُبُثاضيَعطاضيهطزٕ ُي  ض ظوَيِ و غتَُِ ناضُب ُب إ و ُْٖسيَهِ زيهُ ُي ناًْ
غُض (545)ًٖٓسّ ُٓو َُٖيىيَػتُيإ ْىاْسبًَت وَّ خطاثِ ُي َطىَإ َُُٓف ناضزاُْ ، ًب

غتُف ظَنُضيا خإ زاواّ ياضَُتِ و  باضوزؤخِ غُضباظَ ًٖٓسيًُنإ زضوغتهطز، بؤ ُّٓ َُُب
ؿاْسضا، نُ  ، بُآلّ ُي(546)نؤَُنِ يُ زَهلِ نطز زَغتاِْ ًٖٓسّ وا ًْ وَّ ناضُب وَآلَساُْ

غت  ضُب خؤّ ببُغتًَت و يُ ضيَطُّ ُٓو ًَٖعَّ نُ ُٖيُتِ ُب ثًَىيػتُ ظَنُضيا خإ ثؿت ُب
ًَت ؾهطنًَؿًًُنُّ ْازضؾا زآب بُضزَّ ُي  . (547)ُي

                                                           

(541) Jonas Hanway,Op.Cit,P.157.  

 .707سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (542)
 . 594ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م (543)
 ًٌَ يُؾاضّ الٖىض.  60وَظيط ٓاباز زَنُويَتُ زووضّ ؛  173يهٗاضت، ْازضؾا،م (544)

S. R . SHARMA, Op.Cit, P.728.  

 .469بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م (545)
 . 28، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (546)

 . 473بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م (547)
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ًٌَ 12زووضّ  ّ طُْر يُآلْاونُّ قُ يُ ْازضؾا بُض يُوَّ بطاتُ وَظيط ٓاباز، 
 غُضنطزايُتًٌضِؤشٓاواّ وَظيط ٓاباز ضِووبُضِووّ غىثاّ ًٖٓسّ بىوَوَ بُ بانىوضّ

ت، ًًًََُٗٓ بيقُيُْسَضخإ، يًَُاُّْ ُٓو دُْطُزا ْازضؾا تىاِْ ؾهػت بُو ًَٖعَ ٖٓس
ُّ سُوت ُٖظاض غُضباظ زَبىوٕ بُتايبُت ثاف نىشضاِْ قُيُْسَضخاِْ ًَْعيه نُ

 وبجُضِيَتُوَ ضِووباضّ بٓذاب  ٕ تىاِْ يُ، زواتط غىثاّ ًَٓطا(548)غُضنطزَّ ًَٖعَنُ
 .(549)زَغت بططيَت بُغُض وَظيط ٓاباز و يَُني ٓاباز

ضزَواًَسا   ، ْازضؾا ُب ٕ غىثاّ ًَٓطٕا الُي َني ٓاباز ُي زواّ زاطرينطزِْ وَظيط ٓاباز و ُي زواُب
ٓاضاغتُّ ؾاضّ الٖىوض و ُي ْاونُّ ؾىعًَُا بطِياضّ وَغتاْسِْ َؿطَِويًُناِْ ُب  ُب ًث

وَ، زواتط ُي ضيَطُّ سادِ خإ  و ؾاضَ نؤبهاُت غُض ُٓ واو ُي اضيِ ُت وَّ ظاًْ غىثانُيسا، بؤ ُٓ
غُض نُْاضاوَناِْ ضِووباضّ ضاوّ  ٓاطُزاضنطايُوَ، نُ ظَنُضيا خاِْ ؾُضَاْطَِوّا الٖىوض ُي

وَّ غىثاّ ًَٓطإ َْطاضبىوُْ ض ًَٖعّ زاَُظضاْسووَ بؤ ُب ضططّ و قاميهاضّ ُب ضؾا ُي ، بؤيُ ْاز(550)ُب
نطزَ غُض  َهِ غُضباظّ تىاِْ ظَنُضيا خإ ؾطيى بسات، نىْهُ ضاغتُوخؤ ًَٖطؾِ ُْ ضيَطُّ ثالًْ
و ًَٖعَ ًٖٓسيًُّ نُ  وَّ ضيَطُ بططيَت ُي الٖىوض، بططَ ضِوويهطزَ ضِؤشُٖآلِت ضِووباضّ ضاوّ بؤ ُٓ

تًٌُب هُض( ٖاتبىوٕ بؤ ياضَُتِ زاِْ ظَنُضيا خإ غُضنطزاُي ، ُي ُٓصتاَِ (551))ظًََٓساض ٓازٓي
زووضّ  ُيًو ثىوض ُب وَّ ُٖضزووال ُي ْاونُّ َ ضِووبىوُْ ؾاضّ الٖىوض غىثاّ  12ضِووُب ًٌَ ُي

َ بهات بؤ ْاو ؾاضّ الٖىوض ُيإ ٌث و ًَٖعَ ٖٓسيًُ بسات و ثاؾُنؿ  . (552)ًَٓطإ تىاِْ ؾهػت ُب
َعيو بؤوَ، ثاؾإ ب  ُؾُضَاِْ ْازضؾا غىثاّ ًَٓطإ ثاف ُّٓ ضِووزاوَ ُي ؾىوضاناِْ الٖىوض ًْ

وَ ًَٖطؾِ  اليُٕ غىثاّ ًَٓطاُْ َُٖإ ناتًؿسا ُي بؤضزوَاْهطزِْ ؾاضّ الٖىوض، ُي زَغتهطا ُب
إ ؾهػتِ ثٌَ  صتاّ تىاًْ ضُٓ ْاناو نطاُي غُض ظَنُضيا خإ ُي نُْاضاوَناِْ ضِووباضّ ضاوّ، ُب ُي

الُي(553)بسَٕ و ْاناضٍ بهُٕ ثاؾُنؿُ بهات بؤ ْاو ؾاضّ الٖىوض ٕ ظَنُضيا خإ ، ثاؾإ ُي
غتُ ْازضؾا ضَِظاَُْسِي  غتِ ضِازَغتهطزِْ ؾاضَنُ، بؤ ُّٓ َُُب َُُب زاواّ زاْىغتاْسٕ نطا ُب

                                                           

 .173يهٗاضت، ْازضؾا،م (548)
)549( S. R . SHARMA, Op.Cit, P.728. 

 .598-597ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م م (550)
  .174يهٗاضت، ْازضؾا،م (551)

)552( William Irvine, Op.Cit, P.332. 

(553) Fraser. J., Op.Cit,PP.149-150.  
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ّ الٖىوض نطز، ُي نؤتايسا ظَنُضيا  ؿاْسا و عُبسويباقِ خإ وَى ْىيَُٓضّ خؤّ ضَِواُْ خؤّ ًْ
غُض ضِازَغتهطزِْ ؾاضَنُ و ضِاطُياْسِْ ًَهُنِ بؤ ْازضؾا طٍَُ (554)خإ ضِاظّ بىو ُي ، ُي

بُٖا ُْسئ زياضّ ططْا َؿهًَؿهطزِْ ن  .(555)ًث
ضِؤش يُ باغِ ؾىعًَُاّ  12بؤ َاوَّ  الٖىوضْازض ؾا يُزواّ زَغتططتِٓ بُغُض  

َاوَيُؾسا َُٖيػا بُزَضنطزِْ نُْس ؾُضَاًَْو بؤ  ، يُوالٖىوض َايُوَ ًَْعيو
سا، ظَنُضيا خاِْ ، يًَُاُّْ ُٓصتاَساِْ ناضَناًْ(556)ضِيَهدػتِٓ ناضوباضّ ؾاضَنُ

ُٖضوَٖا ْاغطخاًْـ وَى (557)الٖىوضثؤغتُنُّ وَى ؾُضَاْطَِواّ  ًَٖؿتُوَ يُ
طُضِاْسُْوَّ ؾُخطَزئ ُٓيسَويُّ  يُطٍَُ ،(558) ؾُضَاْطَِواّ نابىٍَ و ثًؿاوَض
وَى ثُْاُْٖسَ شياِْ بُغُض زَبطز بؤ غُض  الٖىوض يُ ؾُضَاْطَِواّ ثًَؿىوّ نُمشري نُ

 ُٓواُْف داضيَهِ زيهُ ْازضؾا ْاَُيُنِ يُ غُضَضِاّ، (559)طّثؤغتُنُّ ثًَؿىوت
 ّ ًَْطزَيُنِ ضَِواُّْ زَضباضّ ًٖٓسّ نطز، تًًَسا زووباضَ دُختِ نطزَوَ يُضيَطُ

ُٖآلتىوَنإ و نًَؿُّ نىشضاِْ ًَْطزَنُّ  ًًُْثطغِ ُٓؾػا ِ ُٖضزووال وثًَىَْسيًُناْ
زاضّ ًُٓجطاتؤضيُتِ َُغؤىل ُّ ٓاطنؤتايِ ْاَُنُؾًسا بُتىْس دُالٍ ٓاباز، يُ يُ

و  ؿتِٓ ُٖض ُْٖطاويَهِ زوشَٓهاضاُْ زش بُغىثاّ ًَٓطإٖاوي ًٖٓسّ نطزَوَ يُ
 .(560)بىوِْ خؤّ ضابطُيًَُْت بؤ ْازضؾازاواؾِ يًَهطز ًَهُن

قبىوَيهطزٕ ُْبىو، ساضاِْ ًٖٓسّ َايُّ زَغُآلتيُاليُٕ  زاواناضيًًُُ ُّٓ غطووؾت 
ِ خؤيإ زَظاِْ، بؤيُ ستَُُز ؾا زاواّ زَغُآلت و غُض ؾهؤ نىْهُ بُؾُضَُظاضّ بؤ

زَضباضياِْ ًٖٓسّ نطز بُظووتطئ نات غىثا ٓاَازَ بهُٕ بؤ ضِووبُضِووبىوُْوَّ ُٓو  يُ

                                                           

 .174يهٗاضت، ْازضؾا،م (554)
بىو  بطيَتِؿِ نطز ًَبىوِْ بؤ ْازضؾا ثًَؿه، نُ ظَنُضيا خإ يُناتِ ًَهُناًُّْغُباضَت بُو زياضي (555)

. َـريظا  ًَو و نُْسئ زيـاضّ ططاْبـُٖا  ؾًً ُٖض يُنًَو غُز ُٖظاض ضوثًُيُ يُطٍَُ نُْس نُ يُ بًػت يُى ظيَطِ
 . 318َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م

  .174يهٗاضت، ْازضؾا،م (556)

 .745-744َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م م (557)
 . 237االغالّ، َٓبع ثًؿني،م سٜاض (558)

(559) William Irvine, Op.Cit, P.333. 

(560) William Irvine, Op.Cit, P.333.  
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ُٖظاض غُضباظ و  300َاوَّ يُى َاْطسا  ًُ، بؤ ُّٓ َُبُغتُف يًُزَضَن َُتطغًًُ
، ُٖضوَٖا ناضوباضّ ستَُُز ؾا (561)زووُٖظاض ؾًٌ و زووُٖظاض تؤثِ ٓاططئ ٓاَازَنطا

ِ ًغُضنطزَّ طؿت إ َريّ َريإ وزووضخإ  زَغت ُٖضيُنُ يُ يُو غُضزََُزا يُ
 ٕ و قَُُضَزئ خإ ًٓعتُازُٓيسَويُ وُنًَْعاّ ُٓملىيو ؾُضَاْطَِواّ ز غىثاّ ًٖٓسّ و

 ُٖض ُبىوِْ زووبُضَنِ و ًَُالًَِْ تىْسّ ًَْىاًْإ ن يُطٍَُ، غُزضّ ُٓععَّ زابىو
َُٖيبهًَُْت، َُُٓف ناضّ  زيهُبىو ناٍَ بؤ ُٓوَنُّ ُٖوَيِ ُٓوَزا يُنُيإ يُ

 . (562)دُْطِ يُنالنُضَوَّ نُضْاٍ ْازضؾاّ ٓاغاْرت نطز يُ
 

 ز1331ّ شىباتِ 24جُنطِ كُرنال  -ب
، ًًُوَ بُضَو نُضْاٍ بُضِيَهُوتهلَظ يُز1739ناْىوِْ زووََِ  غىثاّ ًٖٓسّ يُ 

، (563)غُضباظيًُنإُ ًو ٓاَازَناضي نطزِْ غىثاَغتًاْهطز بُدًَطريف طُيؿتًٓإ زثا
نىضَِ  يُطٍَُّ ناْىوِْ زووَّ بُ َُضاغًًَُهِ ؾهؤزاض 18ُٖضوَٖا ستَُُز ؾا يُ

َوَ ُهلًَ، يُزوَى غُضؤنِ ثاغُواْاِْ زاْطابىو ُٓمحُز نُ غىَيتإطُصتُنُّ بُْاوّ 
 ، يُ(564)ت طُيؿتُٓ زَؾتِ نُضْاٍ ّ ؾىبا4بُضَو غُضباظطُّ ًٖٓسّ بُضيَهُوتٔ و يُ

ْاونُيُى يًَُْىإ ضِووباضّ ؾُيع و زاضغتاِْ ظاض  ضِووباضّ ثريؤظّ دىَٓا يُ ًَْعيو
 .(565)غىثانُيإ دًَطري نطز

ٓاظايُتِ و ظاْايِ  تًُْاغُباضَت بًُُٓجطاتؤضّ ًٖٓس ًٖض ؾتًَهِ نُّ ُْبىو  
، الّ ضاغتِ غىثا نُوتُ زَغت (566)يُويَـ ًَٖعَناِْ زابُؾهطزَ غُض غَِ قؤٍَ ُْبًَت،
الّ نُثِ غىثا يُشيَط  ِ زابىو،زَغُآلتثًَٓض غُضنطزَ يُشيَط  إ نُزووضخإ 

ِ غىثا ْاوَضِاغتسابىو، ُٖضنِ يُطَُيغُضثُضؾتِ قَُُضَزئ خإ بىو نُغَِ غُضنطزَّ 
 .(567)ًْعاّ ُٓملىيو غُضثُضؾتِ زَنطإ بىو يُاليُٕ خىزّ ستَُُز ؾا و

                                                           

 . 28، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (561)
 . 625-624عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م م (562)

(563) Fraser. J., Op.Cit,PP.136-137.  

(564) Jonas Hanway,Op.Cit,PP.158-159. 

 .708سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (565)
(566) Fraser. J., Op.Cit,PP.152-153. 

(567) Jonas Hanway,Op.Cit,P.159. 
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 نُضْاٍ، ٓاَازَناضيًُناِْ غىثاّ ًٖٓسّ يُ زاضبىوُْوَّ يُُاّ ٓاطزو ْازضؾا يُ 
ُٖظاض  135ضِوويهطزَ زَؾتِ نُضْاٍ بُياوَضّ  1739ِ غاَيّ ناْىوِْ زووَّ 26يُ

(ّ ؾىبات طُيؿتُ 5ُّٓ َُبُغتُ يُ) غُضباظ بؤ ضِووبُضِووبىوُْوَّ غىثاّ ًٖٓسّ، بؤ
(ّ ؾىبات طُيؿتُ 14) ؾإ يُثا (568)(ّ ؾىبات طُيؿتُ ُْٓباي7ُ) غُضُْٖس و يُ

  .(569) ُوَ ًَٖعَنُّ دًَطري نطزًغىثاّ ًٖٓسي ًٌَ يُ 10زَؾتِ نُضْاٍ و بُزووضّ 
بُزواّ ُٓوَّ غُعازَت خإ ؾُضَاْطَِواّ بُْطايُ طُيؿتُ غُضباظطُّ ًٖٓسّ  زوا 

ُٖظاض غُضباظ زَبىوٕ يُزواّ خؤّ  12ُّ ًَْعيه يُنُضْاٍ، ًَٖعَنُّ نُ
 غُضنطزايُتًًٌُُت خإ نُوتُٓ ْاو بؤغُيُنِ غىثاّ ًَٓطاِْ بُٖ غُضنطزايُتًٌبُ

ٓاناَِ بُطصيُنسانىوِْ  ، يُ)تىضنُُٕ( سادِ خإ نىضز و داْعُىل خإ طىطالٕ
 يُطٍَُُنُ نىشضإ و بُزيٌ طريإ ًًَٖعَ ًٖٓسي شَاضَيُنِ ظؤض يُ ُٖضزوو ًَٖع،

 .(570)ٕبُزَغتًَٗٓاِْ نُْس زَغهُوتًَهِ غُضباظّ بؤ غىثاّ ًَٓطا
ُّٓ ضِووزاوَ بىوَ ٖؤناضيَو نُ غُعازَت خإ ٖاِْ ًُٓجطاتؤض بسات بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض  

َ ُٓصتاَساِْ ؾُضِ زَبًَتُ  و غُضباظطُيُ بُِب وَّ غىثا ُي غىثاّ ًَٓطاِْ، نىْهُ ثًٌَ وابىو َاُْ
َهرييَهِ ٓاغإ بؤ غىثاّ ًَٓطإ ؾُف  ؾىبات زووباضَ ًَٖعيَهِ 12، ُٖضوَٖا ْازضؾا ُي(571)ًْ

ضِيَهطز غُضنطزايُتًٌُٖظاض غُضباظّ زيهُّ ُب غتِ وَضططتِٓ (572)سادِ خإ ُب َُُب ، ُب
غُض ْاونُّ )ثاِْ بت( اضيِ ُي غتِ زاطرينطزِْ ُٓو ْاونُيُّ  (573)ظاًْ ، نىْهُ ْازضؾا َُُب

طٍَُ زَهلِ بربِيَت  .(574)ُٖبىو بؤ ُٓوَّ ثًَىَْسيِ ًُٓجطاتؤض ُي

                                                           

(568) William Irvine Op.Cit, P.334. 

(569) G . S . Chhabar, Op.Cit, P.8.  

 .126ٍ تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو،ٍآلنُيًُى (570)
(571) Jonas Hanway,Op.Cit,P.165.  

(572) Fraser. J., Op.Cit,PP.153-154. 

سغتإ، ُّٓ ْاونـُيُ يـُ ًََـصووّ ًٖٓسغـتإ نـُْسئ دـُْطِ       ؾاضيَهُ يُ ُٖضيَُِ )ٖطياُْ( يُبانىضّ ًٖٓ (573)
ظ، نـُ  1526يُنالنُضَوَّ تًَسا ضِوويساوَ، بُْاوباْطرتيًٓإ دُْطِ ًَْىإ بابط و ًٓـرباًِٖ ٓـُيىزّ بـىوَ يـُ غـاَيِ      
ا ُّٓ ؾـىيَُٓ  تًًَسا بابط تىاِْ غُضنُويَت بُغُض ضِنابُضَنُّ و ًُٓجطاتؤضيًُتِ َُغؤىل ًٖٓسّ زامبُظضيًََٓت، ُٖضوَٖ

 .30ػؿل، املضذس ايظابل،ظ ظازَسعا ًَٓػتُ ططيٓهرتئ غُْتُضّ باظضطاِْ زاُْويًََُيُ يُ ًٖٓسغتإ. 
 .317ستُس ؾؿًع تٗطاِْ، تاضيذ ...،َٓبع ثًؿني، م (574)
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إ زووضِْ ضِووبُضِووّ زَغتُيُنِ غىثاّ خإ ُٖض يُو زَضنىوُْزا سادِ خإ تىا 
بططيَت و  بسات و تُواوّ نُى و تؿاقًإ زَغت بُغُضزا و ؾهػتًإ ثٌَ ببًَتُوَ

، ُّٓ ضِووزاوَ بىوَ ثاَيُٓضيَو بؤ غُعازَت خإ بؤ ُٓوَّ ُٓو (575)تًالوَضّبطُضِيَتُوَ 
ثاؾُنؿُّ نطز  دِ خإسا بُآلّ، (576)ُٖيُ بكؤظيَتُوَ بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض غىثاّ ًَٓطإ

زواّ  (577)بَُُبُغتِ ضانًَؿإ و زووضخػتُٓوَّ غُعازَت خإ يًَُٖعّ غُضَنِ
ُٖ ظاض غُضباظّ  9-8إ نطز بًَُٖعيَهِ زووضَُُٓف ًُٓجطاتؤض زاواّ يُخإ 

بُضِيَبهُويَت بؤ طؤضَِثاِْ دُْط بَُُبُغتِ ياضَُتًساِْ غُعازَت خإ، يَُُٖإ 
يُطٍَُ ْازضؾا وَى ؾُضِنطزُْ  يُطٍَُبىو دُْط نطزِْ إ ثًًَىازووضناتسا خإ 

 .(578)ًُناِْ زَهلًِو ؾىيَُٓ طؿت باظاضِ تًَهسَضيَو يُ ؤبىويُى ياخياخً
ِ ْاوَضِاغت يُ ظ دُْط يًَُْىإ ُٖضزوو ًَٖع ضِوويسا، ن1739ُّ ؾىباتِ 24يُ 

ُٖضغَِ ، غُضَتا (579)بُضزَواّ بىو بؤ َاوَّ ؾُف ناتصًََط ضِؤشزا زَغتًجًَهطز و
زَغتُّ غىثاّ ًَٓطاِْ بُضَْطاضّ غُعازَت خإ بىوُْوَ بُؾًَىَيُى تىاْطا الّ ضِاغتِ 

إ خإ زووض، ثاؾإ (580)غىثاّ ًٖٓسّ تًَو بؿهًَٓٔ و غُعازَت خإ زَغتطري بهُٕ
ثًَؿُوَّ ًَٖعَنُزا  نُْس ؾًًًَو يُ نُ ،طؤضَِثاِْ دُْط غىثانُّ ٖاتُٓ ْاو يُطٍَُ

ُضَتازا غىثاّ ًَٓطإ تىوؾِ ؾؤى ٖاتٔ، نىْهُ ؾُضِّ يُّ بىوٕ، ُٖضنُْسَ يُغ
ْازضؾا تىاِْ بُغُض ُٓو باضوزؤخُ ظاٍَ بًَت، ثاف  بُآلّ، (581)دؤضَيإ ُٓصتاّ ُْزابىو

ؾًَُشاُْوَ بؤ  بُضّ تانتًهًَهِ غُضباظّ باضوزؤخُنُّ يُضيَطُّ ططتُٓ ُٓوَّ يُ
 بُؾِ نُثِ غىثاّ ايُتًٌغُضنطزُٖضوَٖا ًْعاّ ُٓملىيو نُ  (582)غُضنُوتٔ طؤضِّ

                                                           

)575( Jonas Hanway,Op.Cit,P.165. 

)576( Ibid,P.165. 

 .  180يهٗاضت،ْازضؾا،م (577)
 .180ُٖإ َٓبع،م (578)
 .315ظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، مَري (579)
 .182-181يهٗاضت،ْازضؾا،م م (580)

)581( Jonas Hanway,Op.Cit,P.166. 

ُ    تُوَسىزّ ثًٌَ آلنُيًُى (582) ُ  وايـُ ْازضؾـا يـ ُ  ضِيَطـ زاواّ يُتؤثاخاُْنـُّ نـطز،    ّ ؾُضَاًَْهـُوَ نـ
 ّ يُْاو غـىثاّ ًٖٓـسّ زضوغـت بًَـت،    ُٖض َُُٓف وايهطز، ثؿًَى تؤثُناًْإ بُٓاضاغتُّ ؾًًُنإ بٗاويَصٕ،
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ًٖٓسّ زَنطز، يُاليُٕ ستَُُز ؾاّ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ زاواّ يًَهطا بؤ نؤَُى نطزِْ 
 .(583)ِ ؾُضَاُْنُّ ًُٓجطاتؤض ُْبىوايَُيطىيَطِ بُآلّ ُٖضزوو غُضنطزَ،

نطزِْ تُنتًهِ غُضباظّ يُاليُٕ خىزّ ْازضؾا، ُٖضوَٖا ثًَطَِوزَنطيَت بًًَنَي  
 يُطٍَُ ،(584)نِ غُضزًََاُّْ غىثاّ ًَٓطإ يُناو غىثاّ ًٖٓسّبُناضًَٖٓاِْ نُ

يُنططتىوّ غىثاّ ًَٓطإ و نؤبىوُْوَيإ يُشيَط نُتطّ يُى غُضنطزَ تُواو ثًَهُواُّْ 
ِ ًَْىاًْإ ًغُضنطزَناًْإ يُبُضبىوِْ ًَُالًَِْ و زووبُضَن غىثاّ ًٖٓسّ بىوٕ نُ

خانِ خؤيإ  و زووضيإ يُ ضِووّ شَاضَ يُبىوُْ ٖؤّ ُٓوَّ نُ غىثاّ ًَٓطإ ُٖضنُْسَ 
 تىاًْإ غُضنُوتٔ بُزَغت بًَٗٓٔ.

ُٖظاض  30يُاليُنِ زيهُوَ ظياِْ طًاِْ غىثاّ ًٖٓسّ يًَُاُّْ دُْطِ نُضْاٍ  
يَُُٖإ ناتسا ظياِْ طًاِْ غىثاّ ًَٓطإ  ،(585)غُضباظ وَى قىضباِْ ٓاَاشَّ ثًَهطاوَ

زَغتطرينطزِْ  يُطٍَُ، (586)ُٖظاض بطيٓساض 5ظ و غُضبا 2500 بىو يُ بطيَتِيُو دُْطُ 

                                                                                                                                        

و ثاؾُنؿُنطزِْ ؾًًُنإ بُٓاضاغـتُّ غـىثاّ ًٖٓـسّ، ٖـُضوَٖا بـُٖطاّ ُٓؾطاغـًابِ        بُٖؤّ َُٖيطُضِاُْوَ
 بُناضًَٖٓاِْ وؾرت و ٖاوضِايُ يُطٍَُ تُوَسىزّ، يَُُٖإ ناتسا ضَخُٓ يُ ٖاْىّ زَططيَت بُٖؤّ باغهطزٌْ يُ

 يـُو  نطزًْإ بؤ ؾًًـُنإ، وَّ ٓاطط يُغُض ثؿتًإ و ٓاضاغتُزواتط نطزُْ ٕ،اْاِْ تُْىضّ َػني يُغُض ثؿتًاز
)) ٓايا وؾرتَنإ تا ُٓو ضازَيُ ٖؤؾًإ ُٖيُ بـؤ زيـاضنطزِْ    ًَتَاُْوَ زََيضِوباضَيُوَ ُٓؾطاغًابِ بُغُض غى

تُّ ؾًًُنإ ٖـُض  بًَت بُٓاضاغ بهُُْ ؾًًُنإ، ياخىز ُٓطُض نُْس نُغاًَْو ُٓواًْؿِ ضانًَؿا ناضَنُيإ ضِوو
نىْهُ يُاليُى غُضباظاِْ ًَٓطإ بُبًًِٓٓ ؾًًُنإ تىوؾِ ؾؤى ٖاتٔ، يُاليُنِ زيهُوَ ُٓطـُض   ،ًًُْضاغت 

ُٓغتؤ بىوَ ُْبىوُْوتُ ٓاَـاصتِ   واَإ زاْا ضاغت بًَت ُٓوَ ُٓو غُضباظاُّْ ُٓضنِ ضانًَؿاِْ وؾرتَناًْإ يُ
 آلُْطسا ُٓوَْسَ تُْىوضّ َػـني زضوغـت بهطيَـت((. نـُيًُى    ؾُوّ د غىثاّ ًٖٓسّ، ُٖضوَٖا نؤٕ تىاْطا يُ

 ؛  506-505بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م م ؛127تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو،ٍ
Jonas Hanway,Op.Cit,PP.166-167.  

 .25خ.ٍ . ثرتوف، َٓبع ثًؿني،م (583)
 .182يهٗاضت،ْازضؾا،م (584)

. غــُباضَت بــُشَاضَّ نــىشضاواِْ ًٖٓــسّ 320.، مَــريظا َٗــسّ خــإ اغــرتابازّ، دٗاْطؿــا.. (585)
 .183.يهٗاضت،ْازضؾا،م ُٖظاض نىشضاوّ ٓاَاشَ ثًَهطزووَ 10بُثًَهُواُّْ َريظا َُٖسّ خإ  يىنٗاضت،

(586) Fraser. J., Op.Cit,P.158. 
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إ خاٌْ زووضطؤضَِثاِْ دُْط يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ و بطيٓساضبىوِْ  غُعازَت خإ يُ
 .(587)ِ غىثاّ ًٖٓس ظؤض بُغُختًِغُضنطزَّ طؿت َريّ َريإ و

بُزواّ ُٓو غُضنُوتُٓ ْازضؾا بُضزَواًَسا بًَُٖطؾُناِْ بُٓاضاغتُّ  زوا 
ِ ًَٖعَناِْ ًٖٓس، بُتايبُت زواّ ُٓوَّ ٓاَيؤظّ و ثؿًَىّ ْاو ًغُضَنغُضباظطُّ 

َيِ ْازضؾا ُٖو بُآلّنُضْاٍ،  وَ بُٖؤّ ؾهػتِ غىثاّ ًٖٓس يًًُُْغُضباظطُنُّ تُ
ُناِْ ظؤض بًَُٖع بىوٕ، بؤيُ ُٓغتُّ ًناتًـ قاميهاضي ، نىْهُ تا ُٓوُْزا زاطريّ بهات

زواتط ْازضؾا ؾُضَاًْسا بُطَُاضؤزاِْ ُٓو ، (588)بىو بؤ غىثاّ ًَٓطإ بًاْربِيَت
 .(589)زَوضوبُضّ بربِيَت يُطٍَُِ ثًَىَْسيًُناْغُضباظطُيُ بؤ ُٓوَّ 

ؾًاوّ باغهطزُْ ُّٓ طَُاضؤزاُْ و بطِيِٓ ثًَىَْسيًُناِْ غُضباظطُّ ًٖٓسّ بُ  
ضيُوَ، ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ ْاناض نطز ضِؤشيَو زواّ دُْطِ نُضْاٍ، ًْعّا ُٓمل ىيو زَوضوُب

َُبُغتِ ُٓصتاَساِْ زاْىغتاْسٕ ّ غُضباظطُّ ًَٓطاِْ بهات ُب ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ (590)ضَِواُْ
طٍَُ ًْعاّ  عُبسويباقِ خإ وَى ْىيَُٓضّ ْازضؾا زَغتًٓؿاْهطا بؤ ُٓصتاَساِْ زاْىغتاْسٕ ُي

واُْ (591)ُٓملىيو غُض زووخاَيِ ططيٓط، ُي ، ثاف طؿتىطؤنطزٕ ُٖضزوو اليُٕ ضِيَههُوتٔ ُي
ضاْبُض زَغ ُب وَّ بؤ ًَٓطإ، ُي ت َُٖيططتِٓ ْازضؾا يُ نطزَ غُضباظيًُناِْ ُي ًٖٓس و طُضِاُْ

اليُٕ ْىيَُٓضّ  آلّ ُي اليُٕ ًُٓجطاتؤضيُتِ ًٖٓسّ َُغؤىل، ُب بصاضزِْ غُضاَُّ دُْطِ ُي
وَ نطايُوَ ثًَىيػتُ خىزّ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ بًَتُ غُضباظطُّ ًَٓطاِْ و ُي  ًَٓطإ دُخت ُي

ضاْب  .(592)ُض ْازضؾا ًَهُنبىوِْ خؤّ ضِابطُيًَُْتُب
ُٖضنُْسَ خاَيِ زووَّ دًَبُدًَهطزِْ ططإ بىو يُغُض ؾهؤ و زَغُآلتِ ًُٓجطاتؤضيُتِ  

ٖؤّ خطاثِ باضوزؤخِ غًاغِ و غُضباظّ ْاناض بىو زاواناضيًُنُّ  آلّ ُب ًٖٓسّ َُغؤىل، ُب
وويهطزَ غُضباظطُّ ظ ستَُُزؾا ض1739ِّ ؾىبات 27ْازضؾا ثُغٓس بهات، بؤيُ يُ

غطوآل َريظا و سادِ خإ نىضز ظَؾُضاًْى ثًَؿىاظّ (593)ْازضؾا اليُٕ ُٖض يُنُ ُي ُْ ، ُي
                                                           

(587) Robert Montgomery Martin,Op.Cit,P.165. 

(588) Jonas Hanway,Op.Cit,P.172.  

 . 25َٓبع ثًؿني،م خ.ٍ . ثرتوف، (589)
(590) Robert Montgomery Martin, Op.Cit,P.165. 

 .327َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (591)
  .185-184يهٗاضت،ْازضؾا،م م (592)

(593) A. Yusuf Ali, Op.Cit,P.184.  
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طٍَُ )ؾا(ّ ًَٓطإ، ًُٓجطاتؤضّ (594)يًَهطا ْازض ؾا، يُ زيساضَنُؾًسا ُي ، ثاؾإ ناوّ نُوت ُب
غُضّ ًَٖٓا خىاضَوَ و ُي تًُْؿت خؤّ زايٓا ُٓصت(595)ًٖٓسّ تادِ ثاؾايُتِ ُي اَساِْ ، ُب

، ٓاَاشَيُنِ ضِووٕ و ٓاؾهطايُ، نُ  ْاو غُضباظطُّ ًَٓطاِْ ُٓو ناضَّ ستَُُزؾا ُي
ؾًَىَيُنِ طؿتًِ ناضوباضّ ًٖٓسغتإ نُوتُ زَغت ْازضؾا  . (596)ُب

ٕ وآلَاقى نُؽ يُثًاو 2000ظ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ بُياوَضّ 1739ّ ٓاظاضّ 7يُ  
داضيَهِ زيهُ يُغُض  نىضُِّٓمحُزّ  ىَيتإغخًَعاِْ و  يُنُ يُ ُٖض يُطٍَُو ياوَضاِْ، 

 ، ثاف َُضاغًُِ ثًَؿىاظيهطزٕ ُٖضضؾا ضِوويهطزَ غُضباظطُّ ًَٓطاِْضِاغجاضزَّ ْاز
يُنُ يُستَُُزؾا و ْازضؾا زَغتًاْهطز بُطؿتىطؤنطزٕ و ضِيَههُوتٔ يُغُض ضؤيؿتًٓإ 

 هسا زاوايهطز يُؾُضَاًَْ نُف ْازضؾا يُبىوُْوَ، ُٖض زواّ نؤ(597)ؾاضّ زَهلِ بؤ ْاو
نُْس  ًًُْنُضْاٍ، ُٓو ًَٖعَ ًَٓطا غىثانُّ ضِوو بهُُْ غُضباظطُّ ًٖٓسّ يُ بُؾًَو يُ

ِ ًٖٓسيإ يُْاو غُضباظطُنُ زَغتطري نطز، ثاؾإ نُغايُتًًُنغُضنطزَ و 
ُّ زووغُز تؤثِ ٓاططئ و ضَِواُّْ ؾاضّ )نابىٍ(يإ ًَْعيهزَغتًاْططت بُغُض 

ٓاَازَناضيًُنإ ضِيَهدطإ بَُُبُغتِ نىوِْ ْازضؾا  َُٖىووزاوَ .زواّ ُّٓ ضِو(598)نطز
  بؤ ْاو زَهلِ ثايتُختِ ًُٓجطاتؤضيُتِ ًٖٓسّ َُغؤىل.

 

                                                           

 . 128ٍ تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو،ٍآلنُيًُى (594)
 .237االغالّ، َٓبع ثًؿني،م سٜاض (595)
 .327َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (596)

ستاضبُ ؾطَاْؿطَاّ ٖٓسوغتإ با واىل ايطإ بـائ عٓـىإ و    رنشْازضؾاَ و... زض  طشنزػتبًإ واقع  (597)
 . 232ه.ف، م 1357، تٗطإ، ًُُْ زوّ اضزبًٗؿت 232عاقبت مبكاذتُ اصتاًَسٕ، زتًُ وسًس، مشاضَ 

(598) Jonas Hanway,Op.Cit,P.173.  
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 تةوةرى سيَيةم: 
 راثةِرينى دةهلى وبةرئةجنامةكانى 

ْازضؾا بُض يُزَضنىوِْ يُزَؾتِ نُضْاٍ، زاواّ يُ تُُٖاغب خإ دُاليطّ نطز،  
ُٖظاض غُضباظ ضِوو بهاتُ زَهلِ بَُُبُغتِ وَضططتِٓ نًًًُناِْ بُياوَضّ نىاض 

غُضَتازا زَضواظَناِْ زَهلِ بُضِووّ تُُٖاغب  زَضواظَّ ؾاضّ زَهلِ، ُٖضنُْسَ يُ
ثاغُواِْ يُاليُٕ ؾىالز خإ ؾُضَاْسَّ  نُ ،خإ دُاليطّ و ًَٖعَنُّ واآل ُْنطا

ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ  ُضَِ ْازضؾا و، تا ُٓو ناتُّ ؾُضَاِْ ؾؾاضَنُ غُضثُضؾتِ زَنطا
 ًَـطُياْسضايُ ؾُضَاْسَّ ؾاضّ زَهلِ بؤ ُٓوَّ نًًًُناِْ زَضواظَّ ؾاضَنُيإ ثًَؿه

نطزِْ زَضواظَناِْ زَهلِ وَ، ثاف واآلخؤؾِ وَى ؾُضَاْساضّ ؾاضَنُ مبًًََٓتُ بهات و
تِٓ هطا بُضِيَهدػزَغت تُُٖاغب خإ دُاليطّ و ًَٖعَنُّ نىوُْ ْاو ؾاضَنُ و

 .(599)ْازضؾا  هطزٕ يُٓاَازَناضيًُنإ بؤ ثًَؿىاظي
ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ طُيؿتُٓ باغِ ؾىعًَُا  يُطٍَُْازضؾا  1739ّ ٓاظاضّ 12يُ 

زَوضوبُضّ ؾاضّ زَهلِ، زواتط ستَُُز ؾا بُتًُْا طُضِايُوَ ْاو زَهلِ بَُُبُغتِ  يُ
زواّ  .(600))ؾا(ّ ًَٓطإ ُيهطزِْ ٓاَازَناضيًُناِْ َُضاغًُِ ثًَؿىاظيهطزٕ يناوَزيَط

ظ نىوَ ْاو ؾاضّ 1739ٓاظاضّ  20باغِ ؾىعًَُا ْازضؾا يُ َاُْوَّ ُٖؾت ضِؤش يُ
                                                           

اؾؿاض، ْازض ؾـاَ نـطىُْ ٖٓسوغـتاْطا َػـدط نطز،ْؿـطيُ زاْؿـهسَ ازبًـات وعًـىّ اْػـاِْ           سعا (599)
 . 6ه.ف(،م 1330زٍ َا ) نٗاضّ، غاٍَ(، 25تربيع،مشاضَ )

 . 1388ه.ف،م1349، ابإ 83ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ زض ظَإ ْازض ؾاَ، زتًُ وسًس، مشاضَ  سعا (600)
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َُضامسًَهِ ؾهؤزاضزا يُ ؾىيَِٓ  ، يُ(601)بًػت ُٖظاض غُضباظ زَهلِ، بُياوَضّ
، ُٖض يًَُاُّْ َُضاغًُُنُزا ستَُُزؾا (602)بىوِْضِيَهُوتِٓ تانى ؾىيَِٓ ًْؿتُدًَبُ

ُناِْ ًغُضَتازا زياضي ـ بُْازضؾا نطز، ُٖضنُْسَ ْازضؾا يًَُْبُٖاّ ثًَؿهخُآلتِ ططا
، (603)بهات قبىوٍَُنإ ًبُٖؤّ ثًَساطريّ ستَُُزؾا ْاناض بىو زياضي بُآلّضَِتهطزَوَ، 

 نؤؾهِ ؾا دٗإ دًَطري بىو، ُٖضوَٖا ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ يُ ثاؾإ ْازضؾا يُ
ْازضؾا َايُوَ، يَُُٖإ ناتسا ًَٖعَناِْ  ًَعيوْ ُٓغُز بىضز يُ ًَْعيوباَيُخاُْيُنِ 

 .(604)تاوَضَناِْ بآلوبىوُْوَ تُواوّ ؾاضّ زَهلِ و ًَٓطإ يُ
ؾًاوّ باغهطزُْ ْازضؾا ضِؤشيَو يُزواّ ٖاتِٓ بؤ ْاو ؾاضّ زَهلِ نُ زَناتُ  

 دُشِْ قىضبإ و دُشِْ ُْوضؤظ، يُ يُطٍَُظ ٖاونات بىو 1739ٓاظاّ  21ضِيَهُوتِ 
، ُٖضوَٖا (605)عطُوتُناِْ ؾاضّ زَهلِ وتاض بُْاوّ ْازضؾا خىيَٓسضايُوََ َُٖىو

 بطيَتِو زَغتُواشَيُنًـ يُغُض ثىيُنإ ُْخؿًَٓسضا نُ  ثاضَوثىيًـ بُْاوّ ُٓو يًَسضا
ُٖض  بُآلّ، (606)ؾاَ ؾاٖإ ْازض قاسبكطإ(( دٗإ طالطنيبط  طًطإ)) ٖػت  يُ بىو
يُواُْ زَْطؤّ ُٓوَ ٖاتُ  ،ؤثاطُْسَ بآلونطايُوًََٓىاضَّ َُٖإ ضِؤشزا نُْسئ ثط يُ

طىايُ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ ْازضؾاّ شَٖطخىاض نطزووَ، يُناتِ ُٓو  نُ ،ٓاضاوَ
، (607)يُناتِ ًْىَضؤ ُٓصتاًَساوَ بؤ ؾىيَِٓ سُواُْوَّ ستَُُز ؾا غُضزاًْهطزُّْ نُ

ِ سُواُْوَّ ْازضؾا ُٖض يُقُآلّ ُٓضى ؾىيَٓ ُٖضوَٖا ُْٖسيَهِ زيهُ ثًًَاْىابىو
                                                           

 .152ثًؿني،مستُس سػني قسوغِ، َٓبع  (601)
 .Fraserْازضؾا بطُضِيَىَ بؤ:  ؛ غُباضَت بُ َُضاغًُِ ثًَؿىاظيهطزٕ يُ 188م يهٗاضت، ْازضؾا، (602)

J., Op.Cit, PP.176-178 . 

ـ   سعطا . غُباضَت بـُو بابُتـُ )  7اؾؿاض،َٓبع ثًؿني،م سعا (603) وايـُ ضاغـتُ ْازضؾـا    ٌ ظازَ ؾـؿل( ثًَ
ُ    ا ضوونُف بىوَ،ًًُ تُْيّ ُّٓ ثًَساططآلٕ، بًُُنايِ نطزووَ يُغُض وَضططتِٓ زياضيثًَساطط  نـىْهُ يـُنًَو يـ

بًَت نؤٕ ٓـُو   ِ ْازضؾا بؤ ًٖٓسغتإ بُزَغتًَٗٓاِْ زَغهُوتِ ٓابىوضّ بىوَ، نُواًٖؤناضَناِْ يُؾهطنًَؿ
 .197ظازَ ؾؿل،املكسض ايػابل،م سعاُٖيُ يُزَغت زَزات. 

 . 1388ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...،م سعا (604)
(605) Radhy Shyam Chaurasia,History of modern India (1700 to 2000),Delhi 

,2002,P.9.  

 . 1388ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...،م سعا (606)
 .220َٗسّ باَساز،، َٓبع ثًؿني،م (607)
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ّ بىوُْوَبآلو يُطٍَُنإ بُطىيًُ تريؤض نطاوَ، ًًُٓستَُُز ؾا يُاليُٕ نًُْعَ تىضى و نً
 .(608)زَْطؤّ نُوتُٓ خىاضَوَّ ْازضؾا يُغُض باِْ نؤؾهُنُّ

 ضاثُضِئبآلوبىوُْوَّ نىشضإ ياخىز َطزِْ ْازضؾا بىوَ ٖؤناضيَو بؤ غُضَُٖيساِْ  
نُ يًَُْى ضاثُضِيُٓزَهلِ، ُٖضنُْسَ غُضَتا و ٖؤناضّ زش بُغىثاّ ًَٓطإ يُْاو ؾاضّ 

ططتِٓ تُُٖاغب  ضيَطُوايُ  إ ضاظُّ دًاواظّ بؤ نطاوَ، عُباؽ ثُضويع ثًًٌَََصووْىوغ
نطزِْ خاوَٕ َططاِْ و ؾطؤؾتِٓ طُمن بُْطخًَهِ طىصتاو بىوَ ٖؤّ تىوضِ دُاليط يُ قىوىل

، نُنِ (609)و يُزشّ غىثاّ ًَٓطإطُمنُنإ و زَضبطِيِٓ ْاضَِظايٌ و ٖاْساِْ خَُي
نُ زَطُضِيَُٓٓوَ بؤ َُضطِ ياخىز ضاثُضِيًُُٓنإ ٖؤناضّ يبُطىيَطَّ غُضناوَ ًٖٓس

قُآل بطزضا زَضَوَ  خؤنىشّ غُعازَت خإ بىضٖإ ُٓملىيو يُناتًَو تُضَُنُّ يُ
 .(610)ؾاضزا ضِوويسا يُْاو ضاثُضِئ

 ضاثُضِئُ بىوَ ٖؤناضيَو بؤ بُضثابىوِْ ُٓو زَْطؤياْ َُٖىوبُُٖضساٍَ بآلوبىوُْوَّ  
 ٖاتِٓ شَاضَيُى دُْطاوَض يُ يُْاو زَهلِ، ُٓوَّ ظياتط ثطغُنُّ طُوضَتط نطز،

ضِؤشٓاواّ غُضُْٖس بىو بؤ ْاو ؾاضّ زَهلِ بَُُبُغتِ وَضططتُٓوَّ تؤَيُّ  بانىوضّ
غىثاّ  ُ يُو ضم و نًُٓي ، ُٓو ططزبىوُْوَ(611)خىيَِٓ نىشضاوَناًْإ يُدُْطِ نُضْاٍ

 (612)ؾاضّ زَهلِ غُضباظاِْ ًَٓطاِْ يُْاو ًَٓطاِْ بىوَ ٖؤّ نىشضاِْ شَاضَيُنِ ظؤض يُ
ّ زَْطؤّ نىشضاِْ ْازضؾا، ُٖض بىوُْوَبآلو يُطٍَُوايُ ٌ بؤ ُّٓ َُبُغتُ شإ ٓىتُض ثًَ

ُّ ًَْعيهُنإ نُوتُٓ طًاِْ غُضباظاِْ ًَٓطاِْ و ًًَٓىاضَوَ تا زضيَصايٌ ؾُو ًٖٓسي يُ
 . ( 613)غُضباظيإ نىؾت 2500

                                                           

 . 1388ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...،م سعا (608)

 .120(عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م609)

. غُباضَت بَُطزِْ غُعازَت خإ يىنٗاضت  1390-1389ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...،م م  سعا(610)
 . 190م وايُ يُبُض غُختِ بطيُٓناِْ شَٖطّ خىاضزووَ. يهٗاضت، ْازضؾا، ثًٌَ

(611) Fraser. J., Op.Cit, PP.180-181.  

(612) David O. Allen, Op.Cit, P.144.  
عـُباؽ ًٓكبـاٍ    اِْ غـىثاّ ًَٓـطإ،  ً. غُباضَت بـُقىضباًْ 166-165شإ اوتط،َٓبع ثًؿني، م م (613)

غُضباظّ ًَٓطاْـِ يـُو ضِووزاوَ بىوُْتـُ قىضبـاِْ.      700وايُ  ثًٌَ اِْ بُثًَهُواُّْ طؤتُّ شإ ٓىتُض،ًٓاؾتً
 .727عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، َٓبع ثًؿني،م
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زوابُزواّ طُياْسِْ ُٖواَيُنإ بُْازضؾا، غُضَتا باوَضِّ بُُٖواَيُنُ ُْنطز، ُٖض  
ضِاوَ ظوو غُضباظاِْ ًَٓطاِْ تؤَُتباض نطز بُْاُْوَّ ثؿًَىّ بؤ ُٓوَّ بتىأْ تاآلٕ و 

واَيُنإ ؾاضّ زَهلِ ُٓصتاّ بسَٕ، ُٖضوَٖا ْازضؾا بؤ ظآًِْ ضِاغتِ ُٖ يُْاو ضِووت
بؤيُ  ،(614)طُضِاُْوَبُٖؤّ نىشضاًْإ ُْ بُآلًَّْطزَّ تايبُتِ خؤّ ضَِواُّْ ْاوؾاض نطز، 

ًٖض  ٓاَازَباؾِ زابٔ و يُ يَهِ طؿتاْس بُغُض غىثانُّ نُبطِياضؾُوزا  ْازضؾا يُ
ُٓطُض ًَٖطف بهطيَتُ غُضيإ، يُبُضَبُياْسا خىزّ  تًُْا ،ناضزاُْوَيُى ُٓصتاّ ُْزَٕ

غىثانُّ ضِوويهطزَ َُيساِْ ناْسّ نىى بؤ ًَٖىضنطزُْوَّ  زَغتُيُى يُ يُطٍَُْازضؾا 
 . (615)اضَنُّ ؾاضّ زَهلَُِٖىباضوزؤخُ ْا

َعطُوتِ ضؤؾُٕ  ًَْعيو ُٖض بُطُيؿتِٓ بَُُيساِْ ناْسّ نىى، بُتايبُت يُ 
ُُٓؾػُضَ بُض يُنًَو ي بُآلّيُضِاثُضِيىإ طىيًُيُنِ ٓاضاغتُنطا،  ٌَُٓيسَويُ يُاليُٕ يُن

ثاغُواُْناِْ نُوت و نىشضا، ُّٓ ضِووزاوَ بىوَ ٖؤّ َُٖيطريغاْسِْ بًًََػُّ تىوضَِيٌ 
ّ ضيَطُ بؤ ُّٓ َُبُغتُ ْازضؾا يُ ،(616)زَهلِ يُ ُُٓصتاَساِْ نىؾتاضط ْازضؾا و

نُغًَو  ُناِْ ؾُضَاًْسا بُغىثانُّ زَغت بهُٕ بُنىؾنت و غُضبطِيِٓ ُٖضًنًداضِ
غُضباظاِْ ًَٓطاِْ  ضِووبُضِوويإ زَبًَتُوَ، بُتايبُت يُو ؾىيَٓاُّْ نُ، ؾاضّ زَهلِ يُْاو

 . (617)تًَسا نىشضاوَ
غىثاّ ًَٓطإ زَغتبُدٌَ ؾُضَاُْنُيإ دًَبُدَِ نطز، بؤيُ ٓاؾىب و تطغِ طُوضَ  

باَيِ نًَؿا بُغُض ؾاضّ زَهلِ، ًٖض ؾىيًََٓو َُْابىو ُْبًَتُ ًْؿاُّْ تؤثهًاِْ ًَٖعّ 
نىؾتاضنطزٕ يُْاو باظاض، غىثاّ ًَٓطإ ثُالَاضّ َاَيُناًْإ  غُضَضِاّ ،(618)ًَٓطاِْ

إ ًََُنًزَغت ثًَهطز، نُْسئ نطزَّ تاآلِْ و بطزِْ نُيىثُىل بُْطر و نىؾتِٓ ُٖضِ
ًإ ًوآلتووتاْسِْ خاْىوّ ٖاىغ ) ؾطيعَض( باؽ يُ ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ(619)ُٓصتاَسا

                                                           

 .1393ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...،م  سعا (614)
(615) Fraser. J., Op.Cit, P.182.  

(616) G . S . Chhabar, Op.Cit, P9؛ Fraser. J., Op.Cit, PP.183-184.  

 ؛ 192م يهٗاضت، ْازضؾا، (617)
George Ripley and Chrles A. Dana, The New American Cyclopaedia: Nadir shah , 

Volume. XII , New York, 1863,P.85.  

 .746َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (618)
  .192م  يهٗاضت، ْازضؾا، (619)
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ُّ ًَْعيهزَغتطرينطزِْ  يُطٍَُؾِ تًَسا بىوَ، خاُْوازَنُ ؾاضّ زَهلِ نُ زَنات يُْاو
بَِ زَْطِ باَيِ بُغُضزا  هلًـَزا، ؾاضّ زغُضباظيًُنطزَ  ُٖظاض نُؽ يُو 50

نُغًَو ياخىز نُغِ بُظيٓسوويِ  تًُْاخاُْوازَيُى  ُٖض تُْاُْت يُ ،نًَؿابىو
ت، نىْهُ زَنطيَ ِ تًَسا بُزٍؤيازَيُى ظيازضُِّٓ بؤنىوُّْ ؾطيعَض تاضِ .(620)َُْابىو

نُْس ْاونُيُنِ زياضيهطاوّ ؾاضّ زَهلِ  تًُْاوايُ ضووزاوَنُ  )ضَظا ؾُعباِْ( ثًٌَ
َضواظَّ زَهلِ تانى نٗاضّ ز ؾاضَنُ، بُؾًَىَيُى ضووزاوَنُ يُ َُٖىوُْى  ،ططتؤتُوَ

 .(621)ّ ُٓضى تانى َعطُوتِ ؾُتح ثىوضّ ططتبؤوَآلقُ ُٖضوَٖا يُ باوىل،
يُنُ يُ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ و  اضّ زَهلِ وايهطز ُٖضخطاثبىوِْ باضوزؤخِ ْاو ؾ 

ْازضؾا بهُٕ زَغت َُٖيبططيَت يُو نطزَ  قَُُضَزئ خإ و ًْعاّ ُٓملىيو تها يُ
، بؤيُ ثاف (622)َيٌ ْازضؾا خاَؤف بهُٕضِوازَيُنًـ تىاًْإ ٓاططّ تىضِ تا غُضباظيًُ،

غىثانُّ زاوايهطز  نإ يًُُنًّ داضِضيَطُ ؾُضَاًَْهسا يُ تهاّ ْاوبطاوإ ْازضؾا يُ
زَغت بُدَِ نؤتايٌ ثَِ بًَٗٓٔ، ُّٓ ؾُضَاُْف  ؾاضّ زَهلِ ًإ يُغُضباظيًُناْنطزَ 

بُدَِ نطاو نطزَ غُضباظيًُنإ وَغتًَٓطإ، زواّ ُٓوَّ شَاضَيُنِ يُاليُٕ ًَٖعَنُّ دًَ
 .(623)ظؤضّ خَُيو بىوُْ قىضباِْ

ِ ضؤَيؾاُْواظخإ  غُيس ًْاظ خإ و يُنُ يُ ُٖض نُ ،ْازضؾا طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ 
 ؾاضّ زَهلِ زش بُغىثاّ ًَٓطإ، بؤيُ يُ ٖاْساِْ خَُيو يُ إ ُٖبىوَ يًُغُضَنً

                                                           

 هطزِْ ؾُضَاُْنُّ ْازضؾا بطُضِيَىَ بؤ:بُدًَهلِ يُناتِ دًََباضَّ باضوزؤخِ زثرت يُِ يظاًْاضبؤ  (620)
Fraser. J., Op.Cit, PP.185-187.  

  .76-75تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م م ؾعباِْ، سعا (621)
 . 1396-1395ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...،م م  سعا (622)

ٖـُظاض نـىشضاوّ    120اوَ يًَُْىإ ًََصووْىوغإ ضِاظُّ دًاواظّ بؤ نطاوَ، يُواْـُ ؾطيـعَض   اِْ ُٓو ضِووزًغُباضَت بُقىضباًْ (623)
 رَزابؤضـىونِ  ُٖظاض نىشضاوّ زاْاوَ، بُطىيَطَّ 20ُٖظاضٍ زاْاوَ، ُٖضوَٖا يىنٗاضت  30ُٖشَاض نطزووَ، نُنِ َريظا َُٖسّ 

وايُ ضِووزاوَنـُ تـُْٗا نـُْس ْاونـُيُنِ      نىْهُ ثًٌَ ازًََْت،اغرتّ زُٓو شَاضَيُّ نُيىنٗاضت ٓاَاشَّ ثًَهطزووَ بُضِ شُعبانِ
نـُ شَـاضَّ قىضباًْـإ يُواُْيـُ      ،ُٖضوَٖا ْاوبطاو دُخت يُوَ زَناتـُوَ  هلِ ططتؤتُوَ ُْى َُٖىو ؾاضَنُ،َزياضيهطاوّ ؾاضّ ز

تطغِ ثاضيَعطـاضيهطزٕ   ؤضّ ٓاؾطَت يُنطزاضّ خؤنىؾتِٓ شَاضَيُنِ ظ ُ يًُتًطُؾِ بؤ َُُٓ بطيَبَُي رت بًَت،ثنًََُو يُو شَاضَيُ 
 يُٓابطِويإ.  

Fraser. J., Op.Cit, P.185 ؛ 
ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م  سعا؛  193م يهٗاضت، ْازضؾا، ؛ 331َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م

 .  76-75م
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 ؾىالزخاِْ ضِاغجاضز بؤ زَغتطرينطزًْإ نُ يُ خإ و آليُنُ يُ عُظميى ؾُضَاًَْهسا ُٖض
طّ ُٖضزوونًإ ًَزَممزَهلِ خؤيإ زاَيسَزابىو، زواّ ؾُضِيَهِ يُى  ًَْعيوقُآليُنِ 

 . (624)غًَساضَزضإ زَغتطرينطإ و بُؾُضَاِْ ْازضؾا يُ
غُباضَت بُؾاضّ زَهلِ، زواّ بُضقُضاضنطزِْ ٓاغايـ ْازضؾا ؾُضَاًْهطز  

َ، زياضَ ؾىالز الؾُّ َطزووَنإ نؤبهاتُو نُ ،بُؾىالزخاِْ ؾُضَاْساضّ ؾاضّ زَهلِ
، ثاؾإ نُْس ا الؾُنإ نؤنطاُْوَغُضَتاز هطزِْ ؾُضَاُْنُ يُخإ َُٖيػا بُدًَبُدًَ

ّ بطِياضزواتط ْازضؾا  ،(625)ُْٖسيَهًـ خطاُْ ْاو ضِووباض طإ،تًَٓوهُوَ غىتُضًََو ثًَ
يُوَ بتىاًَْت زَغت بططيَت بُغُض زاٖات و ضيَطُ ُٓوَّ يُو زاِْ ؾاضّ زهلًسا بؤٓابًَؤقُ

ُّ َُبُغتُف ؾاضّ ، بؤ ٓ(626)زياضَناِْ ًٖٓسّ نُغايُتًًُو  َىَيهِ باظضطاْإ و َري
بؤ  زَهلِ زابُؾهطزَ غُض نُْس بُؾًَو و نُْس نُغًَهِ زَيػؤظّ خؤؾِ ضِاغجاضز

 . (627)ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضَ
 إ وزووضيُنُ يُخإ  َىَيهِ ُٖض يُو َُٖيُُتُزا ْازضؾا زَغتِ ططت بُغُض َاٍَ و 

بطاوإ  ْاوَىظَؾُضخإ، بطِّ ُٓو زَغهُوتُّ يُ قَُُضَزئ خإ و ًْعاّ ُٓملىيو و
 زاًْؿتىوإ، يَُُٖإ ناتسا زاواّ يُ(628)ًْى ُٖشَاضنطاوَ وَضطريا بُ ُٖؾت نطوض و

زاضّ ُْ ضِابطُئُْ، يَُُٖاْهاتسا ٓاطُزَهلِ نطز َاٍَ وَىَيهًإ بُؾًَىَيُنِ ضِاغتطؤيا
 سضوغت يُغُض َاٍَ وتُِْ ْايثًَساِْ ظاًْاض ؾاضزُْوَّ ضاغتًًُنإ و نطزُْوَ يُ

، ثاف ُٓو َُٖيُُتُ ْازضؾا (629)ْستطئ غعا زَبُٓوَٕ ُٓوَ ضِووبُضِووّ تىىَيهُناًْاَ
 .(630)غىثانُّ زَغتُبُض بهات خؤّ و تىاِْ طُوضَتطئ زَغهُوتِ ٓابىوضّ بؤ

                                                           

 . 8ؿني، ماؾؿاض،َٓبع ثً سعا؛  612-611بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م م (624)
 .1400م ؾعباِْ، ؾىضؾِ زهلِ...، سعا (625)

(626) Fraser. J., Op.Cit, P.188. 

(627) Jonas Hanway,Op.Cit,P.187.  

(628) Fraser. J., Op.Cit, PP.188,193. 

(629) Jonas Hanway,Op.Cit,P.187.  

(630)    ُ ُوَّ ًٖٓـس، ايـطز اؾؿـاض بُثؿـت بُغـنت و دـُخت نطزْـ        غُباضَت بُزَغـهُوتُناِْ ْازضؾـا يـ
 525ّ نطوض يريَّ ًٓٓطًًعّ زاْاوَ، ٖـُضوَٖا ؾطيـعَض بـطِ    175بطِّ  يُنُ يُغايهؼ نُ وُْناِْ ُٖضىيُبؤن

نـطوض تىَـإ تايبـُت    75نطزووَ،يُطـٍَُ بـطِّ    ططاْبُٖا تايبُت بُْازضؾا زياضنطوض تىَإ نُْسئ نُيىثُىل
 .845ني،م. ايطز اؾؿاض،َٓبع ثًؿغتإًٖٓس بُزَغهُوتُناِْ غىثاّ ًَٓطاِْ يُ
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بُٖؤّ زاطرينطزِْ ًٖٓسغتإ بُزَغتِ ًَٖٓا ْازضؾا  ّ ُٓو غاَاُّْ نُضيَطُ يُ 
اضّ َُٖىٍَ بًَت بُغُض باضوزؤخِ ْاازَيُى ٓابىوضّ وآلت دًَطري بهات و ظاضِ تىاِْ تا
ظ 1739ًْػاِْ  ، بؤيُ يُيُنَُني ُْٖطاويسا زواّ زاطرينطزِْ ًٖٓسغتإ، يُْاوَخؤ

يُزاِْ باز، ُٖضوَٖا  غاٍََاوَّ غَِ  ًَٓطإ بؤ زاًْؿتىوإؾُضَاًْسا بُبُخؿًِٓ 
 ريُّٓصتاَساِْ ٖاوغُضط يُطٍَُ، (631)ًُ غُضباظاًًَِْو وَى زياضّ بُخؿغاَيَىونُّ 
 . (632)نهِ بطاّ ستَُُز ؾاّ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسّ َُغؤٍ يُطٍَُ نىضٍِّ آلبؤ ُْغطو

ضِؤش يُؾاضّ زَهلِ َايُوَ، زواتط بُزَغتِ خؤّ تادِ  58ْازضؾا بؤ َاوَّ  
، بُتايبُت  (633)يسا بؤ نابىٍطُضِاُْوَّ بطِياض خػتُوَ غُض ستَُُز ؾا و )ؾا(يُتِ

ستَُُز ؾا  يُطٍَُِ زووقؤَيوُْوَيُنِ يُنؤبى 1739ّ ٓاياضّ 6زواّ ُٓوَّ يُ
ساضاِْ ًٖٓسغتإ ْاناضنطإ واظ زَغُآلت)ثُميآْاَُّ ؾايًُاض(ّ ططيَسا، تًًَسا 

 ًإ بًَٗٓٔ بؤ ًَٓطإ، بُتايبُت ُٓو ْاوناُّْ نُزَغُآلتِ شيَط ؾطَواْيُْاونُيُنِ 
ضِؤشٓاواّ زَنُوُْ  نُ ،آًُُّْو ظَوي َُٖىوضِووباضّ ُٓتو و  زَنُوُْ ضِؤشٓاواّ

 .(634)ْاالغٓو ضِووباضّ غٓس و
ظ ، 1739ّ ٓاياضّ 12زواّ بُغتِٓ ثُميآْاَُّ ؾايًُاض، داضيَهِ زيهُ يُ 

يُغُض زاواّ ْازضؾا نؤبىوُْوَيُنِ زيهُ يًَُْىإ ُٖضزوو الزا ُٓصتاّ زضا، َُبُغتِ 
طاتؤضّ بىو، يُزَيًٓا نطزُْوَّ ًُٓج بطيَتِيُ بىوُْوَ)ؾا(ّ ًَٓطإ يُبُغتِٓ ُٓو نؤ

يإ بؤ طُضِاُْوَناِْ ْازضؾا يُناتِ نؤَُنًًًُٖٓسّ يُثًَؿهُؾهطزِْ ياضَُتِ و 
 نُزا زاواّ يُغُضنطزَ ًٖٓسيُنإ نطز طىيَطايُىلبىوُْوًََٓطإ، ُٖضوَٖا يًَُاُّْ نؤ

 .(635)ًُٓجطاتؤض بنب و ًٖض ياخِ بىًَْو ُٓصتاّ ُْزَٕ

                                                           

(631) Fraser. J., Op.Cit, PP.189-190؛ 
 .846ه.ف،م1306، تٗطإ، اغؿٓس َاَ 12ايطز اؾؿاض، ؾتشِ زًِٖ، زتًُ ايٓسَ، زتًس زوَّ، مشاضَ 

  
(632) David O. Allen, Op.Cit, P.145.  

  .843ايطز اؾؿاض،َٓبع ثًؿني،م (633)
 .747َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (634)

(635) Jonas Hanway,Op.Cit,PP.195-196. 
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يَهسا َاُْوَو دًَطري بطِياضظ ي1739ُّ ٓاياض 14بُض يُدًًََٗؿتِٓ زَهلِ ْازضؾا يُ 
ٓاطازاض نطزُْوَّ  يُطٍَُبىوِْ غُضباظاِْ ًَٓطاِْ يُزَهلِ و زَوضوبُضّ قُزَغُ نطز، 

ُٓو نُغاُّْ  َُٖىوزَهلِ يُططتُٓ بُضّ غعاّ تىْسوتًص بُضاَبُض  زاًْؿتىوإ
ْازضؾا ، ُٖضوَٖا يُُْٖطاويَهِ تطّ (636)نُُٖوَيِ زاَيسَزاِْ غُضباظاِْ ًَٓطاِْ زَزَٕ

زإ يُغُض بًٓازْاِْ ؾاضيَهِ ْىٍَ بُْاوّ ؾُتح ٓاباز يُؾىيَِٓ دُْطِ بطِياضبىو يُ بطيَتِ
 بُآلّ( ُٖظاض ضِوثًُّ تُضخإ نطز، 5يُنالنُضَوَّ نُضْاٍ، بؤ ُّٓ َُبُغتُف بطِّ )

ُٖض بُزووضنُوتُٓوَّ ْازضؾا يُزَهلِ ثطِؤشَّ زضوغتهطزِْ ؾاضَنُ ُْنُوتُ بىاضّ 
 . (637)زٕدًَبُدَِ نط

ظ يُباغِ ؾايًُاض ضِوويهطزَ 1739ّ ٓاياض 16زوابُزواّ ُّٓ ُْٖطاواُْ ْازضؾا يُ  
وطُوُٖضّ  (639)خؤيسا تُختِ تاوؽ يُطٍَُؾًسا ْازضؾا طُضِاُْوَ، يُناتِ (638)نابىٍ 

 300ٓاغٓطُضو  200ْىوغُض و 130ُّ ًَْعيه يُطٍَُزَضيا ْىضّ ًَٖٓا ، ُٖضوَٖا 
، ٖؤناضّ ًَٖٓاِْ ُٓو (640)ضَظا يُتاؾًِٓ بُضزؾا 100زاضتاف و 200وَغتاو 

ثًؿُطُضاُْ ظياتط بؤ َُبُغتِ بىشاْسُْوَّ ناضّ ثًؿُطُضّ بىو يًَُٓطإ، نىْهُ 
زَغتِ ناض يُ ًَٓطإ يُزواّ زاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ وؾُضِو ٓاَيؤظيُنإ ضِووّ يُنَُِ 

َٖا ؾاضيَهًـ ، ُٖضو(641)يُوَ ُّٓ ناضَ ببىشيًََٓتُوَ ضيَطُ ويػتِ يُو نطزبىو،
 .(642)ًْاز بًَٓتىًَٓطإ ب ٖاوؾًَىَّ زَهلِ يُ

ثاؾإ زَهلِ،  ضِؤش يُ 58زَنطيَت بًًَنَي ُٖضنُْسَ ْازضؾا زواّ َاُْوَّ  
 نُ ،، بَُيطُيُ يُغُض ُٓوَّغتإطُضِاْسُْوَّ تادِ )ؾا(يُتِ بؤ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓس

بُضيِٓ وَنى  ًَهِ ثإ ووآلت ِ تُواوّ خؤّ يُزَغُآلتّ تُواوّ ُْبىوَ ًْاظْازضؾا 
                                                           

(636) Fraser. J., Op.Cit, PP.209-210.  

(637) Fraser. J., Op.Cit,P.212. 

(638) Jonas Hanway,Op.Cit,P.198. 

نُّ نىاض ثَِ، زَنُويَتُ ْاوَضاغتِ ٖؤىل زَضباضّ ًٖٓسّ، ًًُْتُختِ تاوؽ زضيَصيُنُّ ْؤ ثًًَُ و ثا (639)
ُٖيُ و نًهُنُّ زضيَص بؤتُوَو بُبُضزّ بُْطر زاثؤؾطاوَ، ُٖضوَٖا ُّٓ تُختُ يُْاوَضاغتِ تُختُنُ تاوغًَو 

ّ يُغُضزََِ ؾادٗإ ناضَنُّ تُواونطاوَ. بؤ ثرت ظاًْـاضّ بطـُضِيَىَ   آليُغُضزََِ تُميىضيُْط بًٓازْطاوَ،بُ
  .P. SYKES, Op. Cit,P.355بؤ: 

(640) Radhy Shyam Chaurasia, Op. Cit,P.9. 

 . 40ه.ف،م1303) غٓآِ ْازض ؾاَ اظ ؾتح ٖٓسوغتإ(، زتًُ ؾطم، ثًـ مشاضَ اوٍ، بٗاض ثشٚت، ناضوإ غعًس ْؿًػِ (641)
(642) Radhy Shyam Chaurasia, Op.Cit,P.9. 
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بىوَ بُٖؤناضّ ٓابىوضّ، نىْهُ  ثًَىَغتظياتط ثطغُنُ  بططَدًَطري بهات،  غتإًٖٓس
ازَيُى ٓاَيؤظّ ضِ بُزَغتِ ًَٖٓا تىاِْ تا غتإًٖٓس يُ نُ ،ّ ُٓو زَغهُوتاُّْضيَطُ يُ

ٕ ناتسا َُضاَُ ضاغتُقًُٓنُّ ّ وآلت نُّ بهاتُوَ، يَُُٖاْاوَخؤ و ٓاؾىب يُ
خؤّ يُغُضّ  نُ ،بُدٌَ بهات، ُٓويـ ثًَهًَٗٓاِْ ًُٓجطاتؤضيُتًَو بىودًَ

خىزّ ْازضؾا  هطزٕ نُناتًَهسا زَنًَتُ بىاضّ دًَبُدًَٖاونًَؿُنُزا بًَت، ُٓويـ يُ
 غىَيتإيُوَ ضيَطُو ٓاَازَنطاو بًَت، يُو  غىثايُنِ طُوضَ ًُنِ بًَُٖع ويخاوَٕ ٓابىوض

 و َُبُغتُناِْ خؤّ. هات بؤ ٓريازًََهُض ب ناضبُزَغتاِْ عىمساِْ و
نُيسا بُٓاضاغتُّ نابىٍ تىوؾِ نُضَُغُضّ طُضِاُْوَ يُاليُنِ زيهُوَ ْازضؾا يُ 

( ثاؾهؤّ ًَٖعَنُّ يُاليُٕ TANISEERظؤض بؤوَ، نىْهُ ُٖض يُْاونُّ تاًْػري)
 ، ُٖضوَٖا بُطُيؿتِٓ(643)و تاآلٕ بؤوَ ضِاوَ ضِووتتًاضاِْ ْاونُنُ ضِووبُضِووّ ودى

ظؤضّ شَاضَّ  بُٖؤّ قىضغايِ و بُآلّهطزِْ ثطزيَهِ زا ، بطِياضّ نًَبُضِووباضّ بٓذاب 
ُّ زوو ُٖظاض ًَْعيهبُٖؤيُوَ  نُ ،غُضباظاِْ ًَٓطاِْ ثطزَنُ زووناضّ زاضَِإ ٖات

، ُٖضنُْسَ َريظا َُٖسّ خإ ُٓغتُضٓابازّ ٖؤناضّ (644)غُضباظ بىوُْ قىضباِْ
تُوَ بؤ بُضظبىوُْوَّ ٓاغتِ ٓاوّ ضِووباضّ بٓذاب بُٖؤّ ُٓو زاضَِاِْ ثطزَنُ زَطُضِيًََٓ

 .(645)ْاونُنُّ زاططتبؤوَ باضإ باضيُٓ ظؤضَّ نُ
ؾىيَُٓنُ  ًَْعيو اُّْ نًُّ ُٓو نُؾتًضيَطُ ْازضؾا زواّ ُّٓ ضِووزاوَ زووباضَ يُ 
 نُ ،يُٓوَّ غىثانُّ ثَِ ُٓصتاّ بساتبهات و نطزاضّ ثُضِ نٌَتىاِْ ثطزيَو  ،بىوٕ

 غُضَضِاّيُٓوَ، ُٖضوَٖا ُّ نٌ ضِؤشّ خاياْس تانى تُواوّ غىثاّ ًَٓطإ ثُضًَِْعيه
خطاثِ نُؾىُٖواف ْازضؾا تىاِْ خؤّ بطُيًَُْتُ سُغُٕ ٓاباز، يُويَؿُوَ ضِوويهطزَ 

زا تىوؾِ ثُالَاضزإ بؤوَ يُاليُٕ ضيَطُ ضِؤشٓاوا بُٓاضاغتُّ ضِووباضّ غٓس، ُٖضنُْسَ يُ
ّ زاْىغتاْسٕ تىاِْ باوَضِيإ ثَِ بًًََٓت و ضيَطُ ْازضؾا يُ آلّبُٖؤظّ يىغـ ظاّ، 

ّ ططتُبُض ضيَطُيُويَؿُوَ ثانُّ، ثاؾإ ضِوويهطزَ ثًؿاوَض،ضاياْهًَؿًَت بؤ ْاو غى
 . (646)بُٓاضاغتُّ نابىٍ ثاف بطِيِٓ طُضووّ خُيبُض 

                                                           

(643) Jonas Hanway,Op.Cit,P.199. 

 .200يهٗاست، ْادسػا،ظ (644)
  .747َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (645)

 . 202، ظيهٗاست، ْادسػا (646)
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اّ غٓس ٓاَازَ ثًَِ ضِاطُياْسضا نُوا ؾُضَاْطَِو ّ ْازضؾا بؤ نابىٍ،طُضِاُْوَيُناتِ  
و يُ ببًَتُ بُؾًَ ِ ًَٓطإ يُغُض ْاونُنُيسا بهات وزَغُآلت ؾهؤ و ِقبىوَي ًًُْ

يًَُْىإ  ، ُٖضنُْسَ بُطىيَطَّ ثُميآْاَُّ ؾايًُاض نُ(647)ِ ًَٓطإزَوَيُتقَُيَُطَِوّ 
ِ زَغُآلتَ بُؾًَو يُوططيَسضابىو، ْاونُّ غٓس ببى غتإًُٓجطاتؤضّ ًٖٓس ْازضؾا و

ز َُُهلًُوَ ْىيَُٓضّ تايبُتِ خؤّ بُْاوّ ستَبؤ ُّٓ َُبُغتُ ْازضؾا ُٖض يُز ،ًَٓطإ
 آلُٓضّ ؾُضَاْطَِواّ غٓس يُ زَهلِ بُْاوّ َري يىتـ ُٓبُياوَضّ ْىيَ غىَيتإط ُىل بُع

ْاغطاو بَُري َتاضؤ ْاضزَ الّ خساياضخاِْ ؾُضَاْطَِواّ غٓس بَُُبُغتِ 
 .(648)زاضنطزُْوَُّٓاط

يؿتِٓ ًَْطزضاوّ ًَٓطإ بؤ غٓس، ْاَُنُّ ْازضؾاّ خػتُ بُضزَّ بُزواّ طُ زوا 
خساياضخاِْ ؾُضَاْطَِواّ ْاونُنُ، غُباضَت بُْاوَضؤنِ ْاَُنُ ْازضؾا زاواّ يُ 

ِ ًَٓطإ زووثات بهاتُوَ، ُٖضوَٖا زَغُآلتؾُضَاْطَِواّ غٓس نطزبىو وَؾازاضّ خؤّ بؤ 
ؾىئَ و  يُ يُوَ نُوُٕ ْازضؾا زَيًٓا نطابىًُنُؾِ يُالييضاؾازَبُضاَبُض ًْؿاْساِْ و يُ

 ناضبُزَغتاِْ يُطٍَُخساياضخإ ثاف ضِاويَصنطزِْ  ، بُآلّثًَطُّ خؤّ زًًََََٓتُوَ
 .(649) ُّ ْازضؾاّ ضَِتهطزَوًَُّٓ زاواي، ْاونُنُ

نُّ ْازضؾا يُاليُٕ خساياضخإ، زاواناضيًُّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ ضَِتهطزُْوَّ دًَطُ 
ُٓوَّ بُتُواوّ  ًَٖطف بهاتُ غُض غٓس، بؤ ف بىو بؤ )ؾا(ّ ًَٓطإ نُبُٖاُْيُنِ با

بُطىيَطَّ ثُميآْاَُّ  ؾهؤّ ًَٓطإ يُغُض ُٓو ْاونُيُ نُ و زَغُآلت زَيًٓا ببًَتُوَ يُ
ِ غاَيّ تؿطيِٓ زووََِ 27ًَٓطإ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ ْازضؾا يُ  ؾايًُاض زضابىو بُ

 .(650)ظ يُؾاضّ نابىٍ ضِوويهطزَ غٓس1739
ْازضؾا بُض يُ يُؾهطنًَؿًًُنٍُ بؤ غٓس، زاواّ يُظَنُضيا خاِْ ؾُضَاْطَِواّ الٖىوض  

نطز بؤ ُٓوَّ باوَضِ بًًََٗٓت بُ خساياضخإ بَُُبُغتِ ضِاطُياْسِْ طىيَطايُىل بؤ ْازضؾا، 
                                                           

 .626عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م (647)
(،َطنـع حتكًكـات   4،5زتًُ بطضغًٗاّ ْىئ تـاضخيِ، مشـاضَ)   ، طشؾذاس٣ االغالّ، ْازض ؾاَ زض غٓس،َرتدِ: عًِ ستُس سٜاض (648)

  .37ه.ف،م1387، تٗطإ،ثايعو ظَػتإ ْظش ٖٓط، َعُاضّ و ؾٗطغاظّ
 .37ُٖإ َٓبع،م (649)
غُباضَت بُُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿِ ْازضؾـا   .339َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (650)

 (.9بؤ غٓس بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ ) 
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بُآلّ ُٖوَيُناِْ ؾُضَاْطَِواّ الٖىوض بَِ ٓاناّ بىو، نىْهُ يُاليُٕ ؾُضَاْطَِواّ غٓس 
(ّ ناْىوِْ زووََِ 15ثاؾإ ْازضؾا يُ )( 651)باضَ زاواناضيًُنُ ضَِتهطايُوَزوو

، بُبَِ ضِووزاِْ دُْط تىاِْ زَغتِ بُغُضزا (652)ظ طُيؿتُ ْاونُّ غاظّ خا1740ٕغاَيِ
بططيَت، نىْهُ ؾُضَاْطَِواّ ْاونُنُ وَؾازاضّ خؤّ بؤ ْازضؾا زووثاتهطزَوَ، بؤيُ يُاليُٕ 

 .(653)طَِواّ ْاونُنُ زَغت ًْؿاْهطايُوَ)ؾا(ّ ًَٓطإ وَى ؾُضَاْ
ناِْ بُضزَواّ بىو، ثًَؿطَِويًُ زواّ ْاونُّ )زيطَّ قاظّ( يُ غىثاّ ًَٓطإ يُ 

ؾُضَاْطَِواّ غٓس  بُآلّطُيؿتُ الضناْاّ ثايتُختِ غٓس،  غاٍَيُؾىباتِ َُٖإ 
، نىْهُ غىثاّ ًَٓطإ ضِوويهطزَ بًاباُْناِْ)عىَُضنىت( بؤُٓوَّ خؤّ زووض بططيَت يُ

 يُطٍَُُى يًَُْىإ ُٖضزوو ًَٖعزا ُٖيُ، ًطُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ دؤضَ ْاٖاوغُْطً
ّ ُٖواَيِ ضانطزِْ خساياضخإ بؤ عىَُضنىت ْازضؾا بُؾًَهِ غىثانُّ بىوُْوَبآلو
 خؤؾِ بُياوَضّ بُؾًَو يُ الضناْا دًًََٗؿت و َريظا يُ آلُْغطو غُضنطزايُتًٌبُ

  .(654)ىتغىثانُّ ضِوويهطزَ عىَُضن
زا زوو بُضَْطاضبىوُْوَّ تىْس ضيَطُ طُيؿتِٓ ْازضؾا بُعىَُضنىت، يُ بُض يُ 

 ، غُضَضِاَُّٖسّ اليُْططاِْ خساياضخإ ُٖضزوو ٖؤظّ َُنِٗ و يُطٍَُضِوويسا 
ًُنِ ظؤضّ بؤ ًَسُتوتاْسٕ يُاليُٕ خساياضخإ، ْاضِىثًازَنطزِْ غًاغُتِ ظَوّ غ

اضَنُ ظاٍَ َُٖىزواتط ْازضؾا تىاِْ بُغُض باضزؤخُ ْا ّبُآل نطز، نًٌََٖعَنُّ  ْازضؾا و
 .(655)ؾهػت بسات بًَُٖعَ اليُْططَنُّ خساياضخإ بًَت و
بُزواّ غُضنُوتُٓناِْ غىثاّ ًَٓطإ، خساياضخإ َُٖيػا بُٓاَازَناضٍ  زوا 

بُضَو (656)عىَُضنىت بؤ خؤّ وخاُْوازَنُّ بَُُبُغتِ خؤزَضباظنطزٕ يُ ثًَىيػت
ثالُْنُّ  زاضبىوُْوَّ يُُْازضؾا زواّ ٓاط بُآلّ، (657)اخىز طىدطاتضادهىتاْا ي

                                                           

(651) Jonas Hanway,Op.Cit,P.203.  

  .120ػؿل، املضذس ايظابل، ظ ظازَسعا  (652)
 .341-340َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م م (653)
 .38االغالّ، ْازض ؾاَ زض غٓس، م اضسٜ (654)
 .39ُٖإ َٓبع،م (655)
 .205يهٗاضت،ْازضؾا،م (656)
  .39االغالّ، ْازض ؾاَ زض غٓس، م سٜاض (657)
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هطزِْ ثالُْنُ خؤّ طُياْسَ دًَبُدًَ زاضّ بُض يُُبٌَ ٓاط خساياضخإ ظؤض بُخًَطايِ و
خؤبُزَغتُوَزإ ًٖض َُٖيبصاضزًَْهِ  دطُ يُ ،عىَُضنىت، بؤيُ ؾُضَاْطَِواّ غٓس

 .(658)زيهُّ يُبُضزَّ َُْا
س ططيَٓتِ ثاضيَعضاوّ شياِْ خؤّ و خاُْوازَنُّ وَى َُضدِ ؾُضَاْطَِواّ غٓ 

خؤبُزَغتُوَزإ خػتُ بُضزَّ ْازضؾا، ُّٓ َُضدُّ خساياضخإ يُاليُٕ ْازضؾا ثُغٓس 
بىوِْ ضاى زَيآْاآلْس، بؤيُ ثاف ضِاظيخؤ نطا، نىْهُ غىثاّ ًَٓطإ بُزَغت نَُِ ٓاو و

ازَنُّ خؤيإ ضازَغتِ غىثاّ ًَٓطإ خاُْو نُ خساياضخإ وزاواناضيًُْازضؾا يُغُض 
 .(659)وَ بؤ الضناْاّ ثايتُختًًُْخؤيسا طُضِاْس يُطٍَُنطز، ثاؾإ ْازضؾا 

ِ خؤّ بػُثًًََٓت بُغُض غٓس، بُؾًَىَيُى زَغُآلتزواّ ُّٓ ضِووزاوَ ْازضؾا تىاِْ  
ْاونُّ )تاتا( و زَوضوبُضّ خػتُ شيَط  ُٓو ْاونُيُّ زابُؾهطزَ غُض غَِ بُف،

غَِ بُؾِ ْاونُنُّ زَططتُوَ، ُٖضوَٖا بُؾًَهِ  نُُآلتِ خساياضخإ، زَغ
ِ َىسُبُت خاِْ ؾُضَاْطَِواّ بًىدػتإ، ُٖضنِ زَغُآلتُناِْ خػتُ شيَط ًظَوي

ِ زَغُآلتُْٖسيو يُ ْاونُناِْ زَوضوبُضّ بىو خطايُ شيَط  ْاونُّ )ؾهاضثىوض( و
ُناًْإ بؤ غىثاّ ًنِ و ياضَُتًّ نؤَُاِْ )زاوزثىتطا( وَى ثازاؾت يُبطؾُضَاْسَن

 .(660)ناتِ ُٓصتاَساِْ َُٖيُُتُناًْإ بؤ غُض ؾُضَاْطَِواّ غٓس ًَٓطإ يُ
الضناْا بُ ياوَضّ ُٖضزوو نىضَِنُّ خساياضخإ  ظ ي1740ًُْػاِْ  ْازضؾا يُ 

رت ُٓو ُْٖطاوَؾِ ثغىالّ ؾا( طُضِايُوَ ْازضٓاباز،  )ستَُُز َىضاز بابا خإ و بُْاوّ
زاٖاتىوزا  يُ نُ ،ُٖض ناضيَهِ ُْخىاظضاوّ خساياضخإ ططتٔ يُضيَطُيَتُوَ بؤ زَطُضِ

زا ْازضؾا يُؾهطنًَؿًًُِ ْازضؾا، ُٖضوَٖا يُو زَغُآلتزشّ  بًُويَت ُٓصتاَِ بسات يُ
ِ غُؾُوّ نُيُغُضزََِ زَوَيُتبىوٕ بُ ثًَىَغتنُ ّ ُٓو نٍُ وثُالُّْظؤضيُٓتىاِْ 

ُٖضظإ ؾطؤؾطابىوٕ  يُو ْاوناُْ بُ ْطخِ نطابىوٕ وزاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ تاآلٕ 
 .(661)تىونِ ظاْػتًَِٖٓاِْ نُْسئ ثُضِ يُطٍَُبًاْطُضِيًََٓتُوَ 

 
                                                           

  .342َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا...، م (658)
  .205يهٗاضت،ْازضؾا،م (659)
 .120، املضذس ايظابل،ظػؿل ظازَسعا  ؛ 344-343َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿا... م (660)
  .41االغالّ، ْازض ؾاَ زض غٓس، م سٜاض (661)
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 تةوةرى ضوارةم: 
 لةشلركَيشييةكانى بؤ ناوضةكانى ئاشياى ناوةِراشت 

و  ؾُضَاْطَِوا زاواّ يُ، ()قُْسَٖاضّ ْىَّ ْازضٓاباز ْازضؾا زواّ طُيؿتُٓوَّ بُ 
ت، َُبُغتِ بهُُْ ؾاضّ ٖطا زياضَناِْ ًَٓطإ نطز بُظووتطئ نات ضِوو نُغايُتًًُ

 يُ ُٓو زَغتهُوتاُْ بىو نُ َُٖىوهطزُْ ظياتط بؤ ًْؿاْساِْ ْازضؾا يُو باْطًَٗؿت
ياُْوَ تُختِ َُٖىوغُضووّ  ناِْ بُزَغتِ ًَٖٓابىو، يُيُؾهطنًَؿًًُُٓصتاَِ 

، ْازضؾا ٓاَازَناضيًُناِْ (663)يُ ٖطات  ضِؤش 15.ُٖضوَٖا زواّ َاُْوَّ (662)تاٚغ
، بؤ ُّٓ َُبُغتُف زاواّ يُ خىاضظّ ضيَهدػت بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض بىخاضا و

يَُُٖإ ناتسا  ،(665)وقُ ٓاَازَ بهات بؤ غىثاّ ًَٓطإونطز ٓاظ (664)ؾُضَاْطَِواّ بُخل
اضزَ ُٓو ٓابىوّ ْخؤيسا ًَٖ يُطًٍَُٖٓسغتاُْوَ  يُ نُ ،شَاضَيُى يُو زاضتاؾاُّْ

 .(666)ًُىًْاونُيُ بَُُبُغتِ زضوغتهطزِْ نُْس نُؾت

                                                           

 .238-237يهٗاضت،ْازضؾا،م م (662)
 .238ُٖإ،م (663)
نطز ًَٖطف بهاتُ غُض  قىوىلضَظا  زاواّ يُ ُنُّ ْازضؾا بُٓاضاغتُّ قُْسَٖاض،ًيُناتِ يُؾهطنًَؿً (664)

يُطـٍَُ غـىثاّ بـُخل تىاًْـإ      قـىوىل ِ ضَظا ًزايُتٓاناَِ بُضَْطاضبىوُْوَّ غىثاّ ًَٓطإ بُغـُضنط  يُ بُخل،
بَُُف َُٖىو ْاونـُناِْ   تِ ًَٓطإ بًَت،آلُٕ طىيَطِايَُيِ زَغُهؾهػت بسَٕ بُؾُضَاْطَِواّ بُخل و ْاناضّ ب

َـريظا َٗـسّ    بطِواُْ:ثرت ِ يَوّ غىثاّ ًَٓطإ. بؤ ظاًْاضَطُِبسخؿإ بهُويَتُ شيَط قَُي بُخل يُقُْسوظ و بػالٕ و
  .743-742اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م م خإ

)665( P. SYKES, Op. Cit,P.357.  
ؾعباِْ،  سعانُؾتِ زضوغت بهُٕ.  1100ْاونُّ بُخل تىاًْإ  ُنإ يًُغُباضَت بُزاضتاؾُ ًٖٓسي (666)

 . 78تاضيذ ادتُاعِ ..، دًس اوٍ، م
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 نات يُ ُٓو نُ ،نطز قىوىلٖطات باْطًَٗؿتِ ضَظا  يُو باضوزؤخُزا ْازضؾا يُ 
نىْهُ ْاوبطاو ، َُٖيُُتُنُّ بؤ غُض بىخاضا ز بىو، بَُُبُغتِ بُؾساضيهطزٕ يُُؾَُٗ

ُٓصتاَِ زابىو،  ُّ نًُؿًطنًَؾاضَظايِ تُواوّ يُغُض ْاونُنُ ُٖبىو بُٖؤّ ُٓو يُؾه
 .(667)نُّ بُضَو خانِ ًٖٓسغتإيُؾهطنًَؿًًُ بىوِْ ْازضؾا بُيُناتِ غُضقاَي

تايبُتِ و ٓاغًاّ   ؾهطنًَؿًًُنُّ بؤ غُض بىخاضا ُب بُٖاُّْ ْازضؾا بؤ ُٓصتاَساِْ ُي
ّ نُ ؾُضَاْطِ طؿتًِ ظياتط بؤ زاْاِْ غٓىوضيَو بىو بؤ ُٓو ظيَسَضِؤياُْ َواياِْ ْاوَضِاغت ُب

ناتِ غُضقاَيبىوِْ ْازضؾا ُي ًٖٓسغتإ ُٓصتاًَإ زابىو و باضَيُوَ (668)بىخاضا و خىاضظّ ُي ، ُي
وَ زَناتُوَ ْازضؾا ويػتىيُتِ ُي ضيَطُّ ُٓو  عُبسوذتىغًَٔ ظضئ نىخ دُخت ُي
نُنإ ُي ضيَطُّ  ؾهطنًَؿًًُزا ُٓو ؾُضَُظاضيًُ بػطِيَتُوَ، نُ ناتِ خؤّ ٓىظُب ُي

 .(669)بؤ غُض ًَٓطإ ُٓصتاًَاْساوَ، ُٖضوَٖا ببًَتُ وَآلَساُْوَيُنًـ بؤيإ ًَٖطؾُناًْإ
ُٓو ٖؤناضاُّْ غُضَوَ نُْسئ ٖؤناضّ زيهُ ُٖبىوٕ نُ بىوُْتُ ثاَيُٓض  غُضَضِاّ 

ضاغتُوخؤّ ُٖيُ  ثًَىَْسيِيُواُْ  ْاوَضِاغتِ بؤ ٓاغًاّ ًبؤ ُٓصتاَساِْ يُؾهطنًَؿ
، بؤ ُّٓ ؾطَواخنىاظيًُناًًُْوَضِووّ ٓاضَظووَ  ُت يُبُخىزّ نُغايُتِ ْازضؾا، بُتايب

ُٓو ناتُ ثؿىو زَزَّ نُ زوشَُٓنامن يُْاو ًَت )بُضِاؾهاواُْ زََيوتُيُنًسا  َُبُغتُ يُ
 .(670)بهُّ( خانُنُّ خؤؾًإ ثاؾُنؿُ ثٌَ

  ِ صتاَسْا زَض ْني ُي ٖاْساِْ ْازضؾا بؤ ُٓ نِ زيهُوَ ٖؤناضّ ٓابىوضّ و غُضباظّ ُب ُي الُي
 ُ ْاوناْ و  ًاّ ْاوَضِاغت، نىْهُ ْازضؾا ُي ضيَطُّ زاطرينطزِْ ُٓ ٓاغ ناِْ ُي  َُيُُُت ؾطَواخنىاظيًُ ٖ
 ِ ًََٓت و ٓاظووقُ و نؤَُن غُضزا بػًُث ُيإ ُب و خػتًًُٓ شيَط ضِنًَؿِ خؤّ تىاِْ بادِ غاآلْ

غتؤ طِ ظؤضّ بؤ ْازض(671)غُضباظيإ غاُت ُٓ وَ ططٓي َُف ُي ضِووّ غُضباظيًُ ُبىوَ، ، دطُ ُي ؾا ٖ
                                                           

  .626ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م (667)
 . 443َٓبع ثًؿني، معبساهلل ضاظّ،  (668)
 . 750عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م  (669)
غدٓإ ْازضؾاَ اؾؿاض، َىدىز زض وب غايت ) َتـاح   –سػني سػًِٓ ثتاَ، ْاطؿتُ ٖاّ تاضيذ ايطإ  (670)

 عًِ املىقع االيهرتوِْ( 
http://irantarikh.blogfa.com/post-13.aspx  

 03/9/2302 يف 8:03متت صٜاس٠ املٛقع يف( باظزيس نٓٓسَ ) 
 

  .242-241يهٗاضت،ْازضؾا،م م (671)

http://irantarikh.blogfa.com/post-13.aspx
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ْاو  ؾًَو ُي طُصتاِْ بىخاضا و خىاضظّ غاُت  و ْاوناُْ تىاِْ ُب غُض ُٓ ِ ُب زَغتططٓت نىْهُ ُب
 ُ ًَٖع و طُوضَ بهات ن ناِْ ُب ا غُضباظيًُ ى تىْا َُي َُف ْازضؾا تىاِْ تا ضِاز ضِيعَناِْ غىثانُّ ُب

خؤ زَططت ًاواظّ ُي ّ د َهٗاُت ُْسٔي ًث  . (672)ن
 ظ ي1740ُّ ٓاب3ِاَازَناضيًُناِْ يُؾهطنًَؿِ يُٓ ْازضؾا زواّ ضِيَهدػنت و 

ّ ؾاخُناِْ ضيَطُ يُ ،(673)ُٖظاض غُضباظ ضِوويهطزَ بُخل 50ٖطات بُياوَضّ
نطاو، ثاؾإ ضِوويهطزَ ياضطُيؿتُ ؾىيَِٓ ز غاٍَّ ٓاب َُٖإ 15، يُ (674)باغسيؼ

يَىَنىِْ ضِتِ بًًُُْنؤ زاضبىوِْ يُناوَزيَطّ و ٓاطُغتِ ُبَُُب (675)ضِووباضّ ٓاَىزاضيا
، (676)ًُناُْوَيُناِْ ًَٓطإ يُاليُٕ زاضتاؾُ ًٖٓسًهطزِْ نطزِْ نُؾتًنًَناضَناِْ 

عُىل َُنِ بًط بؤ  غُضنطزايُتًٌبُؾًَهِ غىثانُّ نطز بُ ُٖض يُويَـ زاواّ يُ
، ًَٖطؾُناِْ ٓىظبُى ضِووباضّ دًشؤٕ بجُضُِْوَ بَُُبُغتِ ثاضيَعطاضيهطزٕ يُ ُٓوَّ يُ

ضِووباضَنُيإ بطِّ و  ُٓيًىوٍّ 16 يُ َابىوُْوَ ُٓو ًَٖعَّ نُ طٍَُيُثاؾإ ْازضؾا 
ْاونُّ ناضدىّ  ، بُتايبُت زواّ ُٓوَّ يُ(677)يإ ططتُبُض بُ ٓاضاغتُّ بىخاضاضيَطُ

  .(678)يُٓوَّ غىثاّ ًَٓطإبهطيَت بؤ ثُضِ نٌَتىاْطا ثطزيَو يُ نُؾتِ 
اليُنِ زيهُوَ ُٖواَيِ ثُضِيُٓوَّ ْازضؾا و غىث  انُّ يُ ضِووباضّ ٓاَىزاضيا، ُي

ْاضزِْ  َُيػا ُب ُٓبىيؿُيعّ تىوؾِ زَيُضِاونٌَ نطز، بؤيُ ثًَـ ضِووزاوَنإ نُوت غُضَتا ٖ
ستَُُز ضَسًِ سُنًِ ُٓتايًل بؤ ثًَؿىاظيهطزٕ ُي ْازضؾا، ُٖضنُْسَ ُّٓ ناضَّ ؾُضَاْطَِواّ 

يُى ًَْعيهبىوُْوَّ ُٖضزووال، نىْه ُ ْازضؾا ُب زَيًَهِ ؾطَوإ ُّٓ بىخاضا بىوَ ٖؤناضيو بؤ ُي
ضِاؾهاواُْ ُب ُٓتايًكِ ضِاطُياْس نُ ثًَىيػت بىو  ثًَؿىاظيُّ قبىوٍَ نطز، ُٖضوَٖا ُب

نُيسا  .(679)ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا خؤّ ٓاَازَ ببىوايُ يُ ثًَؿىاظٍ نطزُْ
                                                           

 . 121عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م (672)
(673) Jonas Hanway,Op.Cit,P.205. 

  (.9َاضَ ) اغت بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شِ ْازضؾا بؤ ٓاغًاّ ْاوَضًِغُباضَت بُُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ
  .121عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م (674)
  َُبُغت يًَِ ضووباضّ دًشؤُْ (675)
  .339يهٗاضت،ْازضؾا،م (676)
 .626ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز،َٓبع ثًؿني، م (677)
 . 78ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م سعا (678)
  .339يهٗاضت،ْازضؾا،م (679)
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 بُآلّنُّ ْازضؾا، زاواناضيًُُٖضنُْسَ ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا ٓاَازَيِ ًْؿاْسا بؤ  
يٓهطات، بُٖؤّ زٍَ  ُْٓسجيإ و خٓذس و ٓام بايى و ْاضَِظايٌ ٖؤظَناِْ ًَاْهاٍ و

بُض بُغىثاّ ًَٓطإ، بُٖؤّ يُزَغتساِْ وضَِيًإ بُضاْثُْط خىاضزُْوَّ تى طُضٌَ و
غُض ْاونُنُيإ يُناتِ ًَٖطؾهطزِْ  بؤ قىوىلِ ضَظا ًؿُناًْإ يُ ناتِ يُؾهطنًَضؤَي

 ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا يُ َظايٌ ٖؤظَناًْـ بىوَ ٖؤناضيو نُْازضؾا بؤ قُْسَٖاض، ْاضِ
 .(680)هطزٕ بساتبُضططيًّ بطِياض بَُيًَُٓنُّ ثاؾطُظ ببًَتُوَ و

وَّ ُٓبىيؿُيعخإ ُي بَُيًَُٓناِْ و ثاَيجؿتِ نطزٕ ُي بؤنىوِْ   ُي ُٓصتاَِ ثاؾطُظبىوُْ
زَضَوَّ ؾاضّ بىخاضا 1740ٖؤظَنإ، ُي تؿطيِٓ يُنَُِ غاَيِ ُي ْاونُّ ناضبهط ُي ظ ُي

ًَْىإ ُٖضزوو ًَٖع ُٓصتاَسضا نُ ٓاناَُنُّ  وَ ُي ضِووبىوُْ نُْاضاوَناِْ ضِووباضّ ظضاؾؿإ ضِووُب
غُضنُوتِٓ غىثاّ ًَٓطإ نؤتايٌ ثًَٗات و ُٓبىيؿُيعخإ ْاناضنطا ثاؾُنؿُ بهات بُضَو  ُب

زاواّ يُ ُٓتايًل نطز، ، زواّ ُّٓ ضِووزاوَ ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا زووباضَ (681)ؾاضّ بىخاضا
ضِووبهاتُوَ باضَطُّ غُضَنًِ غىثاّ ًَٓطإ ُي ناضانىٍ بؤ ُٓوَّ ًَهُنبىوِْ ؾُضَاْطَِواّ 
ْازضؾا بًًََٗٓت و ضِاظّ  و ُٖوَيُؾسا ُٓتايًل تىاِْ باوَضِ ُب بىخاضا ُب ْازضؾا ضابطُيًَُْت، ُي

غُض زاواناضيًُنُّ ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا  . (682)بهات ُي
نُ، ُٓبىيؿُيعخإ بُياوَضّ نُْس زاواناضيًُبىوِْ ْازضؾا يُغُض اظيزواّ ضِ 

ظ ضِووياْهطزَ غُضباظطُّ 1740 ُٓيًىوىلّ 11ِ زياضّ ؾاضّ بىخاضا يُنُغايُتًًُن
، (683)بُضاَبُض ْازضؾا ضِاطُياْس ًَهُنبىوِْ خؤيإ يُ ِ غىثاّ ًَٓطإ وًغُضَن

ضِؤشُٖآلتِ بىخاضا و  بانىوضّنى ضِؤشُٖالت تا بَُُف ْاونُناِْ ُٓوبُض ضِووباض يُ
زووباضَ وَى ، ثاؾإ ُٓبىيؿُيعخإ (684)ِ ْازضؾازَغُآلت ط ؾهؤ وغَُُضقُْس نُوتُ شيَ

وَضططتِٓ ْاظْاوّ  يُطٍَُ، (685)ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا يُاليُٕ ْازضؾا زَغتًٓؿإ نطايُوَ
خؤيُوَ ٓاَازَيِ  بُضاَبُض ُّٓ ناضَّ )ؾا(ّ ًَٓطإ ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا يُاليُٕ ؾا، يُ

                                                           

  .340ُٖإ،م (680)
 . 253ؾطاؾًإ، َٓبع ثًؿني،مى.ظ.ا -ّ.ض. اضْىا (681)
  .341يهٗاضت،ْازضؾا،م (682)
  .749َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (683)
 . 341يهٗاضت،ْازضؾا،م (684)
 . 121عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م (685)
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ًإ( ًؾطاؾُٓضْىا و .ُٖضنُْسَ )ُٓ(686)وقُّ غىثاّ ًَٓطإ ٓاَازَ بهاتوًْؿاْسا ٓاظ
 بططَزَغت ُٓبىيؿُيع زاُْبىوَ،  يُ زَغُآلتثًًَإ وايُ بُؾًَىَيُنِ نطزاضّ 

 . (687)ُنإ ظياتط زضايُ زَغت ُٓتايًل نُْاغطابىو بُ َُٓري نُبريزَغُآلت
إ نطز بُغىثاّ ًَٓطإ ثًَىَْسيًُٖظاض طُصتِ بىخاضا 10ًَُّْعيهيُاليُنِ زيهُوَ  

ُٓوَف ْازضؾا بؤ ُٓوَّ دؤضَ  ، غُضَضِاّ(688)نىضَِنُّ ُٓتايًل غُضنطزايُتًٌيُشيَط 
نهِ  ؾُضَاْطَِواّ بىخاضا، َُٖيػا بَُاضَنطزِْ زوو يُطٍَُبهات  نٌَيُى ًَْعيهبىوُْوَ

بؤ ؾاٖطخِ ُْوَّ، ثاف ُٓوَّ ضَظا  يإسيهُُٓوي ُٓبىيؿُيعخإ، يُنًَهًإ بؤ خؤّ و
هطزِْ ًَٖٓاِْ نهُ طُوضَنُّ ؾُضَاْطَِواّ قبىوَيضَِظاَُْسّ ًْؿإ ُْزا يُغُض  قىوىل

 .(689)بىخاضا، بؤيُ ْازضؾا بُْاناضّ بؤ خؤّ َاضَّ نطز
 ،تًُْايُنُ يُ بَُيذ و غٓس و بىخاضا ِ بُغُض ُٖضزَغُآلتْازضؾا زواّ غُثاْسِْ  
يُشيَط  خىاضظّ، نُ بىو يُ بطيَتِِ َابىويُوَ، زَغُآلتَّ زَضَو يُ نُ ؾىئَ

 نُّ ْازضؾا بؤيُؾهطنًَؿًًُناتِ  يُ زابىو، ْاوبطاو ؾُضَاْطَِواّ ًًٓباضؽ خإ
 .(690)ًٖٓسغتإ نُْس داضيَو ًَٖطؾِ نطزبىوَ غُض خؤضاغإ قُْسَٖاض و

، ُبىيؿُيعخإّ ٓظؿًٓاضِيَهدػتِٓ ناضوباضّ بىخاضا، ْازضؾا يُغُض ثًَ زوا بُزواّ 
بَُُبُغتِ ، غَِ نُغِ وَى ًَْطزَّ تايبُتِ خؤّ ْاضزَ الّ ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ

َنُّ ُٓبىيؿُيعخإ ثًَؿًٓاظ ، بُآلّ(691)ِ ايَُيخؤبُزَغتُوَزإ و ضِاطُياْسِْ طىيَطِ

                                                           

  .242-241يهٗاضت،ْازضؾا،م م (686)
 . 254ى.ظ.اؾطاؾًإ، َٓبع ثًؿني،م -ّ.ض. اضْىا (687)
هطزِْ طـُصتاِْ بىخـاضا   يىَْـس . غـُباضَت بـُ ثًَ  78تاضيذ ادتُاعِ ..،دًـس اوٍ، م ؾعباِْ،  سعا (688)

ُٖظاض غـُضباظ   20بُغىثاّ ًَٓطإ يًَُْىإ ًََصووْىوغإ ضِاظُّ دًاواظّ بؤ زَنطيَت، عُباؽ ثُضويع دُخت يُ
زَنـُٕ.  ٖـُظاض غـُضباظ    80غايهؼ  ُٖظاض غُضباظ و30يُنُ يُيىنٗاضت ٓاَاشَ بُ ُٖضوَٖا ُٖض زَناتُوَ،

 ؛ 241يهٗاضت،ْازضؾا، م ؛ 121عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م
 P. SYKES, Op. Cit,P.357.  

 ؛626عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م (689)
 P. SYKES, Op. Cit,P.357.  

 . 121عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م (690)
  .750َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (691)
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غَِ  دطُ يَُُف َُٖيػا بُنىؾتِٓ ُٖض، يُاليُٕ ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ ضَِتهطايُوَ
، بىوَ ٖؤّ ، بًَطىَإ ُّٓ ناضَّ ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ(692)زضؾاًَْطزضاوَنُّ ْا

بُضِيَهُوتِٓ بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ ًًٓباضؽ خإ،  هطزِْ )ؾا(ّ ًَٓطإ، بؤيُ بُض يُثُغت
ِ غىثاّ ًَٓطإ ًؾُضَاًَْهِ زَضنطز تًًَسا تُُٖاغب خإ دُاليط وَى غُضنطزَّ طؿت

 .(693)ّ ًَٖعيَهِ طُوضَ ضِوويهطزَ خىاضظًّٖٓسغتإ زَغت ًْؿاْهطز، ثاؾإ بُياوَض يُ
بىخاضا بُضِيَهُوت، بُضزَواّ بىو تانى طُيؿتُ زَوضوبُضّ  ْازضؾا زواّ ُٓوَّ يُ 

 ٓؤظبُى و ثًَو زَٖاتٔ يُ زَغتُيُنِ غىثاّ ًًٓباضؽ خإ نُ يُطٍَُ)ناضدى( ثاؾإ 
و  خىاضز ُنِ نُّ ؾهػتًإبُضططيًزواّ  ،بُآلّبىوُْوَسيٌ تىضنُإ بُضَْطاضّ يُن

 ، زواّ ُّٓ ضِووزاوَ ْازضؾا بؤ(694)بُضَو نُْاضَناِْ ضِووباضّ ٓاَىزاضيا ثاؾُنؿُيإ نطز
بَُُبُغتِ ضِيَهدػتُٓوَّ ًَٖعَنُّ، ُٖض ، ؾريسادِ َايُوَ َاوَّ نُْس ضِؤشيَو يُ بؤ

 .(695)تُوَ َُؾُٗزنطز بطُضِيَ قىوىليُو ؾىيَُٓؾسا زاواّ يُ ضَظا 
 تؿطيِٓ زووَّ يُ 3ّ ضِيَهدػتِٓ غىثانُّ، يُ يُاليُنِ زيهُوَ ْازضؾا زوا 

 يُ،(696)ضِووباضّ دًشىٕ ثُضِيُوَ طُيؿتُ طُضزٕ ؾىتط)زوَبىٕ(، يُويَـ يُ ؾريسادِ
ُٖظاض دُْطاوَضّ  6ُّ ًَْعيهؾاضّ ؾتٓاى بُضَْطاضّ ًَٖعّ خىاضظّ بؤوَ، نُ  ًَْعيو

ُنُّ بُغُضنُوتِٓ إ تًَسانطز، ٓاناًَِ ًًٓباضؽ خإ بُؾساضيًضنطزايُتُخىاضظَِ بُغ
، (697)غىثاّ ًَٓطإ تُواو بىو، نُ خىزّ ْازضؾا بُؾساضّ نطزَيِ يُو دُْطُزا نطز

 . (698)تًًَسا ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ ْاناضنطا ثاؾُنؿُ بهات بُضَو قُآلّ ُٖظاض ُٓغح
ؾُضَاًْسا  قُآلّ ُٖظاض ُٓغح، ًًٓباضؽ خإ زواّ ُٓوَّ خؤّ دًَطري نطز يُ 

ْاَيًهِ ضِووباضّ ٓاَىيُ بَُُبُغتِ زضوغتهطزِْ الؾاو و نُْس نُ بُنطزُْوَّ
ْازضؾا  ُّٓ ُْٖطاوَّ ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ واّ يُ، ناِْ ْازضؾاثًَؿطَِويًُ ططتٔ يُُطضِيَ

                                                           

 . 121اؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،معب (692)
  .243يهٗاضت،ْازضؾا،م (693)
  .750َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (694)
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نات  تًُْآُصتاَساِْ طَُاضؤزاِْ قُآلّ ُٖظاض ُٓغح  نُ ،نطز بري يُوَ بهاتُوَ
ْابًَت بؤ غىثاّ ًَٓطإ بُٖؤّ  باضزا باضوزؤر يُُٖيىَُضدُ نىْهُ يُو، بُؾريؤزاُْ

قُآلّ ُٖظاض ُٓغجِ  ّ طَُاضؤزاِْبطِياض، بؤيُ ْازضؾا (699)بىوُْوَّ وَضظّ ظغتإًَْعيه
 بانىوضّ نِ يُ 28زَنُويَتُ زووضّ  نُ ،قاُو ضِوويهطزَ قُآلّ خاْ َُٖيىَؾاْسَوَ

 يُطٍَُ ،ىوسابخاُْوازَنُّ ؾُضَاْطَِواّ خىاضظَِ تًَ غاَإ و ، نُضِؤشُٖآلتِ خًىَ
يسا يُ قُآلّ ُٖظاض بطِياض و زَيُضِاونٌَبآلوبىوُْوَّ ُّٓ ُٖواَيُ، ًًٓباضؽ خإ نُوتُ 

 .(700)قآُُغح زَضبهًَت و ضِووبهاتُوَ قُآلّ خاْ
قا ُقُآلّ خاْ ًَْعيو قُآلّ ُٖظاض ُٓغح، يُ زواّ زَضنىوِْ ًًٓباضؽ خإ يُ 

 َواّ خىاضظّ تىوؾِ ؾهػت ٖات وًسا ؾُضَاْطِتًَ نُ ،بُضَْطاضّ غىثاّ ًَٓطإ بؤوَ
قا ُبُٖؤّ غُختِ تؤثباضاْهطزِْ قُآلّ خاْ بُآلّبُْاناضّ ضِوويهطزَ ْاو قُآلنُ، 

تؿطيِٓ  ت، ثاؾإ يَُاوَّ غَِ ضِؤش تىاِْ بُضطُ بططيَ تًُْايُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ، 
 ، ُٖضنُْسَ يُ غُضَتازا يُاليُٕ(701)ظ خؤبُزَغتُوَزاِْ ضِاطُياْس1740زووََِ 

و  طزضاوَنُْاضَِظايٌ خاُْوازَّ غَِ ًَْ ،بُآلّتاواُْناٌْ بُخؿطا )ؾا(ّ ًَٓطإ يُ
 ْازضؾا يُ ِٓ نىشضاوَناًْإ، بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ نُزاواناضيإ بؤ وَضططتِٓ خىيَ

بًػت  يُطٍَُ، (702)غًَساضَ بسات بَُيًَُٓنُّ ثُؾًُإ ببًَتُوَ و ؾُضَاْطَِواّ خىاضظّ يُ
 .(703)اليُْططاِْ نُؽ يُ

 غًَساضَزاِْ ًًٓباضؽ خإ، ضِوويهطزَ خًىَّ ثايتُختِ خىاضظّ نُ ْازضؾا ثاف يُ 
يُغُض ضِاغجاضزَّ  زَغت ُٓبىرتُيطخإ زابىو، نُ نات ناضوباضّ ؾاضَنُ يُ ُٓو

 زواّ يُ ًًٓباضؽ خإ بًَُٖعيَهُوَ ٖاتبىو بؤ ؾاضّ خًىَ، بؤيُ ُٖضظوو ْاوبطاو يُ
 بىو يُ بطيَتِ نُيُخًىَ ًَْطزَيُنِ تايبُتِ  اضظّغًَساضَزاِْ ؾُضَاْطَِواّ خى

، (704)ُْٓساظياضيَهِ ضِووغِ بُْاوّ )َطاوئ( ْاضزَ الّ ْازضؾا بؤ ضِاطُياْسِْ ًَهُنِ
                                                           

 .445يهٗاضت،ْازضؾا،م (699)

 . 194ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني،م (700)
 . 122-121عباؽ ثطويع،َٓبع ثًؿني،م م (701)

 .446يهٗاضت،ْازضؾا،م (702)
(703) P. SYKES, Op. Cit,P.358.  

  .447يهٗاضت،ْازضؾا،م (704)
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بىو يُ ٖاتِٓ خىزّ ُٓبىرتُيطخإ بؤ غُضباظطُّ  بطيَتِوَآلَِ ْازضؾا بؤ ًَْطزَنُ  بُآلّ
ٕ ُٓبىرتُيطخإ دًَبُدَِ ُْنطا، ِ غىثاّ ًَٓطإ، زياضَ زاوانُّ ْازضؾا يُاليًُغُضَن
  .(705)تطغِ طًاِْ خؤّ ؾاضّ خًىَّ دٌَ ًَٖؿت و ضِوويهطزَ بًاباُْنإ بؤيُ يُ

زوا بُزواّ ضانطزِْ ُٓبىرتُيطخإ خَُيهِ خًىَ يُزَوضّ غُضنطزَيُنِ ٓىظبُطِ  
ٖاِْ زإ بؤ دُْط نطزٕ زش بُ ْازضؾا،  بُْاوّ عُبسويطمحإ بًط نؤبىوُْوَ، نُ

 يُطٍَُنطزًْاْسا،  بُضططيٌّ بطِياض ّ ؾاضَنُيإ زاخػت وزَضطُناتسا  يَُُٖإ
، ثاف ُّٓ (706)طُضِاُْوَتطغِ ُٓصتاَساِْ َُٖي نىؾتِٓ نُْس زيًًَهِ خؤضاغاٌْ يُ

تؤثِ ٓاططئ و  28زاْاِْ  يُطٍَُنىاضالوَ،  ُْٖطاواُْ ْازضؾا طَُاضؤّ ؾاضَنُيسا يُ
 .(707)شَاضَيُنِ ظؤضّ غُضباظ يُطٍَُٖاوَٕ  16

طَُاضؤزاِْ ؾاضّ خًىَ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ بؤ َاوَّ غَِ ضِؤش بُضزَواّ بىو،  
ُٓصتاَسا  يُْاو زاًْؿتىاِْ ؾاضَنُ، بؤيُ يُ زَيُضِاونٌَبآلوبىوُْوَّ تطؽ و يُطٍَُ 

ت هطزٕ غىوزّ ْابًَبُضططيًنىْهُ طُيؿتُٓ ُٓو بطِوايُّ ،ّ خؤبُزَغتُوَزاًْإ زابطِياض
ت، بؤيُ غىثاّ ًَٓطإ بُبَِ ُٓصتاَساِْ دُْط نىوُْ خىئَ ضِؾنت ُْبًَ ّ وويَطاْهاض تًُْا

، ْازضؾا يُ يُنَُني ُْٖطاويسا يُْاو ؾاضّ خًىَ َُٖيػا (708)ْاو ؾاضّ خًىَ
بُؾًَهًإ نىوُْ ْاو غىثاّ  ُٖظاض زيًِ خؤضاغاِْ نُ 12ُّ ًَْعيهبُٓاظازنطزِْ 
 ُٓبًىَضز و ًَْعيو هِ ٖاوؾًَىَّ زَهلِ يُيسا بُزضوغتهطزِْ ؾاضيَبطِياض ًَٓطإ، ُٖضوَٖا

ثًَساِْ  يُطٍَُنإ، ًًُْْاوّ يًَٓطا خًىَ ٓاباز تايبُت بُ خاُْوازَّ زيًُ خؤضاغا
 .(709)زياضّ بؤيإ زيًُناِْ خًىَ وَى نؤيًُ و شَاضَيُى يُ

وَناِْ دُْطًعخإ وَى ؾُضَاْطَِواّ   غُضَضِاّ ُٓوَف تاٖري بُط نُ يُنًَهُ يُ ُْ
اليُٕ ُْٖسيَو ُي غُضؤى ٖؤظَ (710)زَغتًٓؿاْهطزخىاضظّ  ، ُٖضنُْسَ يُ غُضَتازا ُي

آلّ ْازضؾا يُ ضيَطُّ ًَٖع تىاِْ ًَهُنِ  إ ضِاطُياْس، ُب نًًُنإ زش بُّ بطِياضَ ياخًبىوًْ ٓؤظُب
                                                           

 . 188ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (705)
(706( Jonas Hanway,Op.Cit,P.206.  

  .750َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، م (707)
  . 448-447يهٗاضت،ْازضؾا،م م (708)

 . 189ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (709)

 . 79ؾعباِْ، تاضيذ ادتُاعِ ..،دًس اوٍ، م سعا (710)



 
175 

ّ ناْىوِْ يُنُّ 23، ثاف ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضاُْ ْازضؾا يُ(711)ؾُضَاْطَِواّ ْىيًَإ بهات
خًىَ 1740 ويَؿُوَ ضيَطُّ خؤضاغاِْ ططتُبُض تا طُيؿتُ ظ ُي ضِوويهطزَ ؾريسادِ، ُي

و ْاونُيُ بُضِيَهُوت بُضَو ؾاضّ َُؾُٗز  .(712)نُالت، ثاف زوو ُٖؾتُ ثؿىوزاِْ ُي
)ؾا(يُنِ ُٓؾػاُْيٌ  ز وَى غُضنطزَ وُّ ْازض بؤ َُؾٗ،طُضِاُْوَزَنطيَت بًًَنَي 

، بًًََٗٓت نُّ تىاِْ ؾهػت بُثًَٓض ثازؾاَاوَيُنِ  نىْهُ يُ،زَنطا يُْاو ًَٓطإ غُيط
بًػتِٓ  يُطٍَُُٓوَف  غُضَضِاّبهات،  ؾطَوإُٖضوَٖا تىاِْ ؾهؤ و غٓىوضّ ًَٓطإ بُض

 ِ و تطؽ نطزبىو.زَيُضِاونًَْاويؿِ يُو ناتُزا زوشَٓاِْ تىوؾِ 
زَيىيػت  ْاوَضِاغتّ زاطرينطزِْ ًٖٓسغتإ و ٓاغًاّ ضيَطُُٖضوَٖا ْازضؾا يُ 

سؤِْ و َُمحىزّ غُظُْوّ و نغُضنطزَ طُوضَناِْ وَى ُٓغهُْسَضّ َُ الغايِ
بريَوضيُناِْ خَُيو و ًََصوو تؤَاض  يُوَ ْاوّ يُضيَطُ يُو .(713) تُميىضيُْط بهاتُوَ

ٓاغتِ ُٓو غُضنطزَ ًََصووياُْزايُ، ُٖض بؤ ُّٓ َُبُغتُ  ْازض ؾا يُ بهطيَت بُوَّ نُ
باضَيُ  ت ْاوظَز زَنُٕ، يُوآلبُ ْاثًًؤِْ ضِؤشُُٖ ضِؤشٓاوايًُنإ ْازضؾا ًََصووْىوغ

 دُخت ي1834ُ – 1797ْاَُيُنسا بؤ ؾُتح عُىل ؾاَ قاداض خىزّ ْاثًًؤٕ يُ
ِ ْازضؾا زَناتُوَ ثًَِ ضازَطُيًَُْت نُ ًَٓطإ زَبًَت ؾاْاظّ بُغُضنطزَيُنِ ًنُغايُت

 بططَ ،َُف ُْوَغتًَتغاتُوَ، بُ وَى ْازضؾا بهات نُ تىاِْ ًَٓطاِْ يًَهرتاظاو ضيَو
 . (714)وََُتطغًًُظهلًَعاِْ ْاونُنُف غاتُ 
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 بةشى سيَيةم

 
 ثيَوةنديى ئيَران و عومسانى

 6383 – 6371لة سةردةمى فةرمانرِةوايي نادر شا 
 

 :تةوةرى يةكةم
 9272ِرَيللةوتننامةى ئاشتى لةطةَل دةوَلةتى عومسانى 

 :تةوةرى دووةم
 ز9287نادرشا بؤ شةر عَيراق  هةمَلةتى شَييةمى

 :تةوةرى سيَيةم
 قووَلبوونةوةى كَيشة ئاينساييةكان و ِرَيللةوتننامةى كرند

 9282ـ  9287
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 :تةوةرى يةكةم
 9272ِرَيللةوتننامةى ئاشتى لةطةَل دةوَلةتى عومسانى 

 
 وَ بؤِ غُؾُوّ زَطُضِيَتُزَوَيُتِ عىمساِْ و زَوَيُتزَغتجًَهِ ًَُالًَِْ ًَْىإ 

نُ تىاًْإ زَوَيُتِ غُؾُوٍ بىوِْ نًَبُتايبُت ثاف زَضنُوتٔ و  ُّ،ظزَيغُزَّ ؾا
ًَٓطاِْ ٓاَيؤظ و ثُؾؤناوّ ُٓو ناتُزا  يُ ًَهِ بًَُٖعزَغُآلت غاٍَُّ ْؤغُز ًَْعيهزواّ 

 زامبُظضيَٓٔ.
ُٖوٍَ و  زوو غُزَ تًَهؤؾاِْ بُضزَواّ و ِ غُؾُوّ بُزضيَصايِ ظياتط يُزَوَيُت

و  تُْاٌٖهطزِْ ٓاضاَِ و زَغُآلت و زابًٓيُنِ ظؤض ويَطِاّ غُقاَطرينطزِْ الُتُق
)ؾًعُطُضايِ ٓايٓعايِ  ْىيٌَِ دىططاؾًايِ و نُغجاْسِْ بريوباوَضِيَهِ ًتُيُن

رت بهُٕ ؾطَواْزََاضططشاُْ( تُْاُْت ُْٖسَّ داضيـ غٓىوضّ ؾُضَاْطَِوايُتِ خؤيإ بُض
 ُظضيَٓٔ.مبؾهؤ و زا و ثطِ ؾطَوإو بُض ُنِ بًَُٖعًَوايُتًنُ ؾُضَاْطِ ،و ُٖوَيِ ُٓوَ بسَٕ

يُاليُنٌ زيهُوَ زَوَيُتًَهٌ ْىٍَ نٌَ بىو وَى زَوَيُتِ غُؾُوٍ تىاٌْ تُْط  
َُٖيهًَٓت بُ ظهلًَعيَهٌ غُضزَّ، نُ خؤٍ زَْىاْس يُ زَوَيُتِ عىمساٌْ، نُ 

ين ُّٓ زَوَيُتُ ظَْطًَهٌ ؾطَواخنىاظيًُناٌْ يُْاو زَيٌ ُٓوضوثا بىو، بُآلّ زَضنُوت
َُتطغًساضبىو بؤٍ، بؤيُ طؤضِاْهاضيًُى يُ ؾطَواخنىاظيًُناٌْ زَوَيُتِ عىمساٌْ ٖاتُ ٓاضاوَ، 

 ُٓويـ زَغت َُٖيططتٔ يُ ؾطَواخنىاظيًُناِْ ضِؤشٓاوا و ضِوونطزُْ بُضٍَ ضِؤشُٖآلت.
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 غىُْعىمساٌْ بُؾًَىَيُنٌ طؿيت نًَبىوٌْ زوو بُضَ يُ دًٗاٌْ ًٓػالٌَ )زَوَيُتِ  
ٓايٓعا و زَوَيُتِ غُؾُوٍ ؾًعُ ٓايٓعا ( و ثًَىَْسيًُناًْإ يُطٍَُ دًٗاٌْ ضِؤشٓاوا يُ ثًَٓاو 

ناًْإ زش بُ يُنسيٌ ٖؤناض بىوٕ بؤ غُضَُٖيساِْ دُْط بُضشَوَْسيًُثاضيَعطاضيهطزٕ يُ 
 يًَُْىإ ُٖضزوو زَوَيُت و ناضيطُضيًُناِْ يُغُض ثًَىَْسيًُناِْ ُٖضزووال.

غَِ  ظياتط يُ نُ ،ِ بُضزَواّ بىوِْ ًَُالًَِْ عىمساِْ و ًَٓطاًِْٖؤناضّ غُضَن 
ًإ زَغُآلتغُزَّ خاياْس ُٓوَبىو ُٖضزووال ناوّ تَُاعهاضيإ بطِيبىوَ ْاونُناِْ شيَط 

ٍُٖ و زَضؾُت ضزَّ يُ ُٖ ثًَؿىوزا بامسإ نطزووَ، نُْسئ ٖؤناضّ زيهُ نُ يُ يُطٍَُ
 ِ يُنرت بهُٕ.زَغُآلتؾطَواخنىاظّ يُغُض سًػابِ ْاونُّ زَطُضِإ بؤ ُٓوَّ 

ظ َؤضنطا، يُنُّ ثُميآْاَُ 1555ؾًاوّ باغهطزُْ ثُميآْاَُّ ٓاَاغًا نُ يُ غاَيِ  
بىو نُ يُ ًَْىإ ُٖضزوو زَوَيُتِ عىمساِْ و غُؾُوّ بُغرتا،نُ تًًَسا ُٖضزوو زَوَيُت 

ُ يُشيَط زَغتًإ زابىو، بُآلّ يُ زواّ َطزِْ زاًْإ بُزَغُآلتِ يُنسيٌ ْا يُو ْاوناُّْ ن
ظ باضوزؤخًَهِ ْاَُٖىاض يُ ًَٓطاْسا ثُيسا بىو، َُُٓ واّ يُ 1576ؾا تُُٖاغبِ يُنُّ 

زَوَيُتِ عىمساِْ نطز ًَٖطف بهاتُ غُض ُٓو وآلتُ و ُْٖسيَو ْاونُّ زاطري بهات، نُ 
)ثُميآْاَُّ  1590غاَيِ ظؤضيُٓيإ ْاونُّ نىضز بىوٕ، ُّٓ دُْطُ بُ ثُميآْاَُّ 
 ًٓػتاْبىٍ( نؤتايٌ ٖات نُ يُ بُضشَوَْسيِ عىمساًًُْنإ بىو.

ْاناضّ ثُميآْاٍَُ غاَيِ   غاَيِ 1590ؾا عُباغِ يُنُّ نُُب ظ َؤضنطزبىو،بُآلّ زواتط ُي
اْسا 1602 ًَْىاًْ ظ بطِياضيسا تؤُي يُعىمساًًُْنإ بهاتُوَ،يُ ُٓصتاَسا دُْطًَهِ زضيَصخايُٕ ُي

ؾهطّ غُؾُوّ ُي غاَيِ زَ ظ 1623غتِ ثًَهطز، نُ يُ ططيٓطرتئ ضِووزاوَناِْ ُٓوَ بىو ُي
إ بُضزَوّا  ًُنإ ُي ُٖوَيُناًْ آلّ عىمساًْ بُغسا و ُْٖسيَو ْاونُّ زيهُيإ زاطري نطز، ُب

وَ.1638بىوٕ تانى يُ غاَيِ   ظ تىاًْإ بُغسا و ُٓو ْاوناُْ زاطري بهُُْ
ظ بُضزَواّ 1639ِ غاَيايُٕ تا س ثُميآْاَُيُنِ نىضختغُضَضِاّ نُُّْٓ دُْطُ  
َىضازّ نىاضََِ  غىَيتإًَْىإ  ظ( ي1639ُزواتط ثُميآْاَُّ ظَٖاو ) بُآلّ بىو،

بىوَ ٖؤناضيَو بؤ  ،ُوّ يُغُض خانِ نىضزغتإ ططيَسضاعىمساِْ ؾا غُؾِ غُؾ
نُْسئ  اُّْ نُناِْ ُٖضزوو وآلت يُغُض ُٓو ْاونْانؤنًًُو  ناضَغُضنطزِْ نًَؿُ

، ُٖضوَٖا ُٓو ثُميآْاَُيُ ٓاضاَِ َطِّ و ْانؤنِ بىو يًَُْىاًْاْساّ َؿتىدًَطُ غاٍَ
ِ زَوَيُتبُضقُضاضنطز تانى نؤتايِ غُضزََِ ؾُضَاْطَِوايٌ  زَوَيُتًَْىإ ُٖضزوو  يُ

ًَٓطاِْ  ـُّ داضيَهِ زيهُ ًَُالًًَُْناِْ عىمساِْ غُزَّ ُٖشزَي يُ بُآلّ غُؾُوّ،
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 ،ضؾا يُؾاْؤّ ضِووزاوَناِْ ًَٓطإزَضنُوتِٓ ْاز يُطٍَُغتِ ثًَهطزَوَ بُتايبُت زَ
ِ يًَهِ زيهُّ ًَُالٌَْ و طؤضِاْهاضقؤْاخِ ًَٓطإ و عىمساِْ ثًَِ ْايُ ثًَىَْسيًُناْ

 َُٖيهؿإ و زانؿإ زابىوٕ، يُ ثًَىَْسيًُنإبُغُضزا ٖات بُؾًَىَيُى بُضزَواّ 
بىوَ يُغُض  ثًَىَغتزا ًََصوويًُُ قؤْاخُٖضزووال يُو  ِثًَىَْسيبُواتايُنِ زيهُ 

يُاليُى و خىزّ برينطزُْوَناِْ ْازضؾا و ُٖوَيُ  زَوَيُتًَْىإ ُٖضزوو  باآلْػِ ًَٖع يُ
 ِ يُاليُنِ زيهُوَ. ؾطَواخنىاظيًُناْ

 ظ1736ِ عىمساِْ زَوَيُت يُطٍَُّ ٓاؾتِ ضِيَههُوتٓٓاَُ :تُوَضّ يُنُّ
ِ عىمساِْ ضَِظاَُْسّ تُواوّ ًْؿإ ُْزا يُغُض غىَيتاْزوابُزواّ ُٓوَّ  

و واىل بُغسا ُٓمحُز ثاؾا  قىوىليًَُْىإ تُُٖاغب  ّ بُغسا نُضِيَههُوتٓٓاَُ
ططيَسضابىو وَى ٓاَاشََإ ثًَهطز، بؤيُ داضيَهِ زيهُ ؾُضِيَهِ َُتطغًساض يًَُْىإ 

ِ تىوؾًسا غىثاّ عىمساِْ تًَ ظ ن1735ُّ سىظَيطاِْ 18ُٖضزوو وآلت ضِوويساوَ، يُ 
ؾاضَناِْ تُؾًًؼ و يُضيعإ و طُصتُ  ؾهػت ٖات و غىثاّ ًَٓطإ تىاِْ ُٖضيُنُ يُ

 .(715)ِزَغُآلتغاتُوَ شيَط 
ِ تُواوّ ًْؿاْسا يُغُض يِ عىمساِْ زواّ ُٓو ضِووزاوَ، ضَِظاَُْسغىَيتاْ 

اىل بُغسا بؤ ِ تُواو زضا بُوزَغُآلتّ بُغسا، بؤ ُّٓ َُبُغتُف ضِيَههُوتٓٓاَُ
ِ عىمساِْ طُْر زَوَيُت 1736ِ غاَيغُضَتاّ  يُ ،(716) زَغتجًَهطزُْوَّ طؿتىطؤ

عُىل ثاؾا ؾُضَاْطَِواّ طُصتُّ بَُُبُغتِ زاْىغتاْسٕ يُغُض ططيَساِْ 
 .( 717) ّ ٓاؾتِ ْاضزَ ًَٓطإضِيَههُوتٓٓاَُ

اليُٕ عُب  ْاو خانِ ًَٓطإ، ُي سويباقِ ظَْطُُْ ًَْطزَّ تايبُتِ زَوَيُتِ عىمساِْ ُي
غتِ  َُُب ؾُضَاْطَِواّ نطَاؾإ باْطًَٗؿت نطا بؤ بُؾساضيهطزٕ يُ نؤْططَّ َىغإ، ُب

ؾساضيهطزِْ يُ َُضاغًُِ تادطىظاضيهطزٕ بؤ ْازضؾا ، زواّ تُواوبىوِْ َُضاغًُُنُ (718) ُب

                                                           

 .90سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م  ؛ 80سػٔ زتًس ادتًًِ، املكسض ايػابل، م (715)
 .181غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (716)
 ؛ 353بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبع ثًؿني، م (717)

J. Von Hammer, Osmanli Imparatorlugu Tarihi (Istanbul – Kumsaati Yayin Dagitim 

Ltd. – 2008) Cilt,III, S.392.  

 .267َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (718)
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طٍَُ  ْازضؾا ثًَٓض زاواناضّ غُضَنًِ زاْا وَى غُضَتايُى بؤ ضِيَههُوتٓٓاَُّ ٓاؾتِ ُي
خؿًًُ عُبسويباقِ ظَْطُُْ بؤ (719) زَوَيُتِ عىمساِْ ، بؤ ُّٓ َُبُغتُ زَغُآلتِ تُواوّ ُب

طٍَُ زَوَيُتِ عىمساِْ  .(720) ُٓصتاَساِْ زاْىغتاْسٕ ُي
 بىوٕ يُ بطيَتِثًَٓض زاواناضّ يُخؤزَططت،  ناِْ ْازضؾا نُزاواناضيًُغُباضَت بُ 

 نُ ،نُعبُّ ثريؤظزا ضّ، ُٖضوَٖا يُّ دُعؿُٓايٓعاِ عىمساِْ بُزَوَيُتزاْجًَساْاِْ 
ثًَىيػتُ بؤ ُّٓ  ،ّ غىُْيُٓايٓعايكُناِْ  و ُٖض اليُنِ ِٖ يُنٌَ يُ نىاض اليُ

ًَو يُاليُٕ ًَٓطاُْوَ )َريّ غاَي َُٖىويُاليُنِ زيهُوَ  ُف اليُى ُٖبًَت،ٓايٓعاي
و ؾاّ  طِ عىمساِْ وَى َريَناِْ سُدِ ًَػزَوَيُتبهطيَت و يُاليُٕ  زياض( 721) سُز(

ُٖضزووال، ُٖضوَٖا  ئ و ؾطؤؾتِٓ زيًُناِْنطزِْ نطِيُطٍَُ قُزَخُ، (722) بًآْاغَِ
                                                           

 . 622عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م (719)
 .182، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (720)
ُ، بُُٓضنًَهِ ٓايِٓ طُوضَ يُاليـُٕ  ناضواِْ سادًإ يُْاو زَوَيُتِ عىمساِْ ططيٓطِ و بايُخِ تايبُتِ ُٖي (721)

ُْاو زَوَيـُتِ عىمسـاِْ غـاآلُْ نـىاض نـاضواِْ         ُبُغـتُ يـ ٍَ نطاوَ، بؤ ُّٓ َ زَغُآلتساضاِْ عىمساِْ غُوزايٌ يُطُ
سادًإ بُضَو َُنُ بُضِيَسَنطإ، ُٖض ناضواًَْو َرييَهِ تايبُتِ بُخؤيُوَ ُٖبىوَ، نـُ ظؤضدـاض ٓـُو َـريَ ٓـُضنِ      

غىثايُؾِ يُ ُٓغتؤ بىو، نُ بؤ ثاغُواِْ ناضواُْنإ يُاليـُٕ زَغـُآلتساضاِْ عىمسـاِْ ٓاَـازَ      غُضنطزايُتًِ ُٓو
زَنطا، ططيٓطرتئ ناضواُْناِْ سُز بطيَتِ بىوٕ يُ ناضواِْ سـُدِ ؾـاَِ نـُ سادًـاِْ وآلتـِ ؾـاّ و دـُظيطَ و        

زَطـطت، خـىزّ غـىَيتاِْ عىمسـاِْ      ٓاظَضبًذإ و قُؾكاظ و قُضّ و ُْٓازؤٍ و بُيكإ و سادًاِْ ًٓػـتاْبؤىل يـُخؤ  
ناوَزيَطّ ٓاَازَناضيًُناِْ ُٓو ناضواُّْ زَنطز، ُٖضوَٖا َريّ سُدِ ُٓو ناضواُْف بطيَتِ بـىو يـُ واىل غـىضيا،    
ُٖضنِ ناضواِْ سُدِ ًَػط بىو سادًاِْ ًَػط و بانىضّ ٓـُؾطيكاّ يـُخؤ زَطـطت، ٓـُّ ناضواْـُف يـُ قـاٖريَ        

اِْ سُدِ عًَطام، سادًاِْ عًَطام و ؾاضغِ يُخؤزَططت، ٖـُضوَٖا نـاضواِْ سـُدِ    بُضِيَسَنُوت، غُباضَت بُناضو
يَُُِْ، سادًاِْ يَُُٕ و ًٖٓسغتإ و َايًعّ و ُْٓسَْىوغِ و سُبُؾُ و غؤَاَيِ زَططتـُوَ، ٖـُض نـاضواًَْهًـ    

يَطـُناِْ سـُدِ يـُ    َرييَهِ تايبُت بُخؤّ ُٖبىوَ، يُطٍَُ ُٓوَف زَوَيُتِ عىمساِْ ُٓضنِ ثاضيَعطـاضيهطزٕ يـُ ضِ  
ُٓغتؤزابىو، نُ نُْسئ ضِيَطُّ دًاواظ بىو يُواُْ ضِيَطُّ ؾاّ، ًَػط، عـُزَٕ، عىَـإ، سػـا، بُغـطَ و ضِيَطـُّ      

ايضؿضطاؾ٢ امحطذ   بُغسا. بؤ ظاًْاضيِ ثرت يُباضَّ ناضواُْناِْ سُز و َريّ سُز يُ زَوَيُتِ عىمساِْ بطُضِيَىَ بـؤ:  
(، ايظط١ٓ االٚىل، ايكطاٖش٠،   2يعجُا٢ْ، دل١ً ع١ًُٝ ثكاؾ١ٝ ؾض١ًٝ)سشا٤(، ايعطذد) ايكطٛس٣، قٛاؾٌ احلر ؾ٢ ايعضش ا

  .39-34ّ، ظ ظ 2006َاسغ 
 .193بابإ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  ؾىنطَآل (722)
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ناِْ زاواناضيًُ، (723) ثايتُختُناًْإ ّ ُٖضزوو وآلت يُباَيًؤظنطزِْ زاْإ و زياض
عُبسويباقِ خإ ظَْطُُْ بُياوَضّ ُٖضيُنُ  غُضنطزايُتًٌّ ؾاْسيَو بُضيَطُ ْازضؾا يُ

اغِ ناؾاِْ غُزض ُٓملَُايًو و َُالباؾِ عُىل ُٓنبُض طُوضَ يَُريظا ُٓبىيك
نُْس ؾًًًَو وَى زياضّ  يُطٍَُ ،(724) ًَٓطإ طُياْسضاُْ ًٓػتاْبىٍ َُضدُعٌ ؾًعُ يُ

 .(725) ِ عىمساِْغىَيتاْْازضؾا بؤ 
ظ ؾاْسَنُ طُيؿتُ ًٓػتاْبىٍ، بَُُبُغتِ 1736يُ غُضَتاّ تَُىوظّ غاَيِ  

يُغُض ضِيَههُوتٓٓاَُّ ٓاؾتُوايٌ، يُطٍَُ اليُِْ عىمساِْ ُٓصتاَساِْ زاْىغتاْسٕ 
 آلغُزضّ ُٓععَّ ستَُُزثاؾا بُُْٓساًًَُتِ وَظيط َػتُؾا ثاؾا و عُبسو غُضنطزايُتًٌبُ

،نؤّ طؿتًِ زاًْؿتُٓنإ بطيَتِ بىوٕ يُ ُٖؾت (726) ُٓؾُْسّ و َُال خُيًٌ ُٓؾُْسّ
سّ ًَٓطاِْ زَغتهطا بُخىيَٓسُْوَّ ، يُ زاًْؿتِٓ يُنُّ يُاليُٕ ؾاْ( 727) نؤبىوُْوَ

، ثاؾإ (728) ثُياَُنُّ ْازضؾا نُ يُ نؤْططَّ َىغإ ٓاضاغتُّ غىَيتاِْ عىمساِْ نطزبىو
يُ زضيَصَّ زاًْؿتُٓناِْ زيهُ ؾاْسّ ًَٓطاِْ دُختًإ نطزَوَ يُغُض زووخاَيِ غُضَنًِ 

 .(729) زاواناضيًُنُ، نُ يُاليُٕ ْازضؾا بُططيٓطًُوَ غُيط زَنطا
  ّ و زوو زاواناضيًُّ نُ يُاليُٕ ؾاْسّ ًَٓطإ ططيٓطِ ثًَسضا يًَُاُْ غُباضَت ُب

ؿتُٓناْسا بطيَتِ بىوٕ ُي زاْجًَساْاِْ زَوَيُتِ عىمساِْ بُٓايٓعاّ دُعؿُضّ و زاْاِْ  زاًْ
اليُى ُي نُعبُ بؤ ُّٓ ٓايٓعايُ ٖاوؾاِْ يكُناِْ زيهُّ غىُْ ٓايٓعا، بُآلّ ُّٓ زاواناضيًاُْ 

                                                           

 460َٓبع ثًؿني، م، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍ (723)
باٖتُاّ : مجؿًس نًإ  ، تطمجُ : َريظا ظنِ عًِ ابازّ،طٛس٣ عجُا٢ْاَجطاتاسٜخ ٖاَط ثىض طؿتاٍ،  (724)

ُ . ُٖضنـُْسَ  3216-3215ه.ف، م م1368، اْتؿاضات ظضئ، تٗطإ، 4ؾط، دًس  باضَّ ؾـاْسَنُ يـُ   يـ
زضاوَ ؾاضغـًُنُ  وَضطًَطِ ا باؽ يُ عُبسويباقِ خإ ظَْطُُْ نطاوَ، نُنِ يًُُنُّ ٖاَط تًُْغُضناوَ تىضنً

 ُٓو ْاواُّْ يُطٍَُ زاْطاوَ. 
J. Von Hammer, A.G.E, S.392.  

 .163، ظثًؿنيذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣، َٓبع  (725)
 .46-45، املكسض ايػابل، م مايغابطؾانط قابط  (726)
  ؛ 181غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (727)

J. Von Hammer, A.G.E, S.393.  

 .183مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...، ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (728)
 .507َٓبع ثًؿني، م ، ْصاز ًَُٓسٍ ستُس سػني (729)
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اليُ ، ثاف ُٓوَّ ظاْاياِْ ٓايِٓ يُ (730) ٕ زَغتُّ زاْىغتاْهاضاِْ عىمساًًُْوَ ضَِتهطايُوَُي
ضُٓصتاًََو،  طُيؿنت بًُٖض ُب طٍَُ ثًاواِْ ٓايِٓ ًَٓطإ ُْ زَوَيُتِ عىمساِْ ُي طؿتىطؤناًْإ ُي

 .( 731) بؤيُ ضَِتًاْهطزَوَ، نُ ٓايٓعاّ دُعؿُضّ ببًَتُ ٓايٓعاّ ثًَٓذُّ
ّ ٓايٓعاُْنطزِْ  قبىوٍَِ عىمساِْ غُباضَت بُزَوَيُتناِْ َُتطغًًًُنَي زَنطيَت بًَ 

ناِْ عىمساِْ َُتطغًًُِ غُضناوَّ ططتىوَ، يُواُْيُ ًزوو خاَيِ غُضَن دُعؿُضّ يُ
 َمسِ بٓاغطيَت،ُ زابٓطيَت و بُضِٓايٓعاييُوَ غُضناوَّ ططتبًَت ناتًَو اليُى بؤ ُّٓ 

بَُٓاَيُيُنِ زيهُ  ْازضؾا ياخىز ُٖض ناوَضِواِْ ُٖضناتًَو بهُٕ نُ يُاليُٕ
و  ؾُضَاْطَِوايٌ ًَٓطإ بهات بُبًاْىوّ سُدهطزٕ زَغت بططٕ بُغُض ُْدُف و َُنُ

نُ  ،يُنِ باف بؤ ْازضؾاوهطزُْ زَبًَتُ بًاْىقبىوَيياخىز ُٓو  ،(732) غىضيا
عىمساِْ بُغُض  غُضنطزايُتًٌِ عىمساِْ نطِبهاتُوَو زَوَيُتناِْ يُغُض ُٖضَِؾُ

 ِ عىمساِْ ًًََِٖ غىوض بىو. زَوَيُتًَت، َُُٓف يُاليُٕ ًٗاِْ ًٓػالًَسا ًًََُْٖد
ّ زاضِؾتِٓ بطِياضنإ ضَِتهطاُْوَ، ُٖضزووال ًًُٓٓاي زاواناضيًُبُزواّ ُٓوَّ  زوا 

دُخت زَنطايُوَ يُغُض ُٓوَّ  خػتُ بىاضّ طؿتىطؤنطزٕ، نُ زيهُيإغَِ خاَيُنُّ 
يَُُٖإ  ُْدُؾُوَ بُضَو َُنُ بطِؤٕ، اضاَِ ٓاغايؿُوَ يُناضواِْ سادًاِْ ًَٓطإ بُٓ

نطزِْ بًَت،ُٖضوَٖا زياض ِ بُغُضزايًَو طؤضِاْهاضغاَيناتسا َريّ سُدِ ًَٓطإ ُٖض 
ِ تًَسا يطؤضِاْهاض غاٍَثايتُختُناًْإ بَُُضدًَو ُٖض غَِ  ّ ُٖضزوو وآلت يُباَيًؤظ

 . ( 733)زيًُنإ و ٓاَيىطؤضِثًَهطزًْإناضَغُضنطزِْ نؤتايٌ بؤ نًَؿُّ  يُطٍَُبهطيَت،
ْسئ خاَيِ يُخؤ نُ نُ ثاؾهؤيُنِ ُٖبىو، نُضِيَههُوتٓٓاَُيُاليُنِ زيهُوَ  

ّ َىضازّ ضِيَههُوتٓٓاَُبؤ  طُضِاُْوَّ ُٖضزوو وآلت و غٓىوضنطزِْ زَططت، وَى زياض
ت، ًُٓاَُنإ بطرييَ نطا ضِيَع يُ ، ُٖضوَٖا ثًَىيػت(734)ظ(1639نىاضَّ )ظَٖاو 

ِ عىمساِْ و زَوَيُتِ بؤ ظياضَتهاضاِْ ًَٓطاِْ بهطيَت يُْاو خانِ يُٖضوَٖا ٓاغاْهاض
 يُطٍَُ ،ُزَٕيُباوَف ُْططٕ و زاَيسَيإ ْ سيٌوَناِْ يُنىبًُٖض ؾًَىَيُنًـ ُٖآلت

                                                           

)730(J. Von Hammer, A.G.E, S.393.  

 .183، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (731)
 .183املكسض ْؿػُ، م  (732)

)733(J. Von Hammer, A.G.E, S.394.  

 .249ارتاَؼ، م اجلض٤عباؽ ايععاوّ، املكسض ايػابل،  (734)
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ثاف  ،(735)زاْاِْ ضِيَىؾىيَِٓ تايبُت بؤ َُبُغتِ ٓاَيىطؤضِّ باظضطاِْ ًَْىاًْإ
ّ تؿطيِٓ يُنُّ 17ُْ يُآلهاض يُغُض ُّٓ خااُِْْ زاْىغتبىوِْ ُٖضزوو الييضِاظ

بُؾًَىَيُنِ  نطاو نُوتُ بىاضّ دًَبُدًَهطزٕ، نُواشؤّ ٓاؾتِ ضِيَههُوتٓٓاَُظ 1736
 .( 736)نؤتايٌ ثًَٗات زَوَيُتؾُضَِ دُْط يًَُْىإ ُٖضزوو 

وَ، ناِْ ْازضؾا بَُُٖيىاغطاوّ َايًًُُٓٓاي زاواناضيًُّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ دًَطُ 
ِ عىمساِْ طُيؿتُ الّ ْازضؾا ضَِتهطزُْوَّ وآلتُنُّ زَوَيُتيَُُٖإ ناتسا ؾاْسّ 
اؾتِ ّ ٓضِيَههُوتٓٓاَُ، ُٖضنُْسَ ْازضؾا ضِايطُياْس بىو (737)بُو زاواناضياُْ ضِاطُياْس

 بُآلّ، (738)نإ دًَبُدٌَ ُْنطئَزاواناضيًُ َُٖىوهطزٕ تانى ْايُتُ دًَبُدًَ
 ثطغٌبُؾًَىَيُى  نإ،ًًُٓٓاي زاواناضيًُبُدٌَ نطا بُبَِ نُ دًَضِيَههُوتٓٓاَُ

بىوَ ثطزيَو بؤ ٓاَيىطؤضِنطزِْ ْاَُ  تًُْاّ دُعؿُضّ ٓايٓعازاْجًَساْاِْ عىمساِْ بؤ 
 .(739)ِ عىمساِْغىَيتاّْ ًَٓطإ و )ؾا(يُاليُٕ 

زيهُ  ْار و بريّ ْازضؾا َُٖيكىآلبىوٕ، بُواتايُنِ نإ يُزاواناضيًًُنَي زَنطيَت بًَ 
 زاواناضيًُُٖضنُْسَ  ًاُْ ضِاوبؤنىِْ تُواوّ خَُيهِ ًَٓطإ ُْبىو،يُّٓ زاواناض

َُٖإ ناتسا يُاليُٕ  يُ بُآلّ ِ عىمساِْ ضَِتهطايُوَ،زَوَيُتنإ يُاليُٕ ًًُٓٓاي
ِ ْازضؾا تىاِْ زَغُآلت و بُٖؤّ ظَبط بططَ هطزٕ ُْبىو،قبىوَيّ دًَطُظاْاياِْ ؾًعُ 

زواّ نىشضاِْ ْازضؾا زووباضَ  بَُيطُف بؤ َُُٓ ُٖض يُ ،(740)ًَٓتبؤنىوِْ خؤّ بػُثًَ
ثًَساططّ زَنطز  يُاليُنِ زيهُوَ ُٖضنُْسَ ْازضؾا ّ زَغت ثًَسَناتُوَ،ٓايٓعاؾُضِّ 

نإ،وَى َُضدًَو بؤ ٓاؾتِ نطزٕ زايٓابىو ًًُٓٓاي زاواناضيًُطزِْ يُغُض دًَبُدًَه
 زاواناضيًُنُ دًَبُدٌَ نطا بُبَِ ٓٓاَُضِيَههُوت بُآلّ ،زَوَيُتِ عىمساِْيُغُض 

ضِاغتُوخؤّ  ثًَىَْسيِّ ٓاؾتِ ضِيَههُوتٓٓاَُبىوِْ ْازضؾا بُيُواُْيُ ضِاظي نإ،ًًُٓٓاي
ّ ُٓو ضيَطُ ِ ْازضؾا ُٖبىوبًَت و ٓاضَظووّ نطزبًَت يُؾطَواخنىاظيًُناْبُثطِؤشَ 

                                                           

)735(J. Von Hammer, A.G.E, S.394.  

 . 182غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (736)
 .184، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (737)
 .747عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع ثًؿني، م  (738)
 .184، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (739)
 .748ثًؿني، م عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبع  (740)
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اِْ بؤ ُٓوَّ ُْٖطاوَ بُضَّ عىمس يُ بؤ َاوَيُى زَيًٓا ببًَتُوَ يُضِيَههُوتٓٓاَُ
 ُٓصتاّ بسات.  ْاوَضِاغتًٖٓسغتإ و ٓاغًاّ  ِ يُؾطَواخنىاظيًُناْ

ِ عىمساِْ زايُوَ بُْاَُيُى تًًَسا ٓاَازَيٌ غىَيتاْغُباضَت بُْازضؾا وَآلَِ  
ِ عىمساِْ غىَيتاْ يُطٍَُخؤّ بهًَت بؤ ًٓػتاْبىٍ و نًَؿُنُ  نُ ،خؤّ ًْؿإ زابىو

ُّٓ ضَِؾتاضَّ ْازضؾا ًٖض  بُآلِّ ُٖضزووال بًَت، يبُضشَوَْس يُ نُ ،ناضَغُض بهات
ِ عىمساِْ ُْنطز بؤ ُٓوَّ ضِاظّ بٔ بُزاْجًَساْإ زَوَيُتَُٖيىيَػتِ  ًُنِ يُيطؤضِاْهاض

 . ( 741)ّ دُعؿُضّٓايٓعابُ
ّ ضووغًاناِْ َُتطغًًُبىوُْوَّ ًَٓطإ و عىمساِْ ًَْعيهيُاليُنِ زيهُوَ يُيُى  

ظ زَبىايُ 1735ِ غاَيّ طُصتُّ ضِيَههُوتٓٓاَُز، نىْهُ بُطىيَطَّ قُيػُضّ ظيازنط
 بُآلِّ عىمساِْ، زَوَيُت يُطٍَُزاْىغتاْسِْ  ّ بهطزبايُوَ يُضووغًازاضّ ًَُٓطإ ٓاط

 .( 742)يُاليُٕ ْازضؾا ثؿتطىٍَ خطإ
ّ ضِيَههُوتٓٓاَُّ تُظاضّ زواّ ضووغًابُض بُُباضَت بَُُٖيىيَػتِ ْازضؾا بُضاْغ 
نُّ زاواناضيًُِ عىمساِْ، ظؤض بُضِووِْ زَضزَنُويَت ناتًَو زَوَيُت يُطٍَُِ ٓاؾت

ًَٓطإ  زاواّ ياضَُتِ يُ ضَِتسَناتُوَ، نُ ضووغًا( ًَْطزَّ Иван Калошинlنايىؾني )
ِ غاَي ّ زابىو يُ)ٓاظوف(ّ ٓابًَؤقُ ضووغًاِ عىمساِْ، ناتًَو زَوَيُتنطز زش بُ

ّ بُبري ضووغًاضِابطزووّ  ؿهطزِْ نؤَُى،ؿهًَبُآلّ ْازضؾا يُبطّ ثًَ ظ،1736
ناتًَو بًَُٖعبٔ ًَٓطإ يُنَُني  ًَٖٓاُْوَ يُناتِ الواظّ ًَٓطإ و ثًَِ ضِاطُياْسٕ ُٖض

وايُ بًَُٖعَنإ الواظَنإ زَخؤٕ،  غطووؾتًَْهريّ ًَٓىَ زَبًَت بؤ ثُالَاضزاِْ، نىْهُ 
 .( 743)وغًاضوبؤيُ نايىؾني بُبَِ ًٖض زَغهُوتًَو طُضِايُوَ 

  

                                                           

ضوبطت زبًًى.اويػٔ، املكـسض   ؛ 184، م ايعشام يف ايعٗذ ايعجُطا٢ْ ... ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (741)
 .207ايػابل، م 

ثابُْس بـٔ   ضِووغًاُوتٓٓاَُّ طُصتُ دُختِ يُغُض ُٓوَ زَنطزَوَ ثًَىغتُ ًَٓطإ و هغُباضَت بُ ضِيَه (742)
 ُ َِ ٓاطـ        بُوَّ نُ زاْىغتاْسٕ بُؾًَىَيُنِ تـاى الي ٍَ زَوَيـُتِ عىمسـاِْ بـُب زاضّ ُْـُ ٓـُصتاّ ْـُزَٕ يُطـُ

  .22-21امحس، املكسض ايػابل، م م  َظٗشنُاٍ  ُناِْ بطُيًَُْت.ًاليُُْنُّ زيهُ نُ ظيإ بُبُضشَوْسي
  .509َٓبع ثًؿني، م، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍ (743)
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 :تةوةرى دووةم
 ز9287هةمَلةتى شَييةمى نادرشا بؤ شةر عَيراق 

 
ًَراق ًَصًِ نادرشا بؤ ع  هؤكارَكانِ هُشلرك

زَوَيُتِ عىمساِْ يُ ُٖوَيِ ُٓوَزا بىو خؤّ يُ زاواناضيًُنُّ ْازضؾا غُباضَت  
ضِووِْ بؤ بابُتُنُ  بُْاغاْسِْ ٓايٓعاّ دُعؿُضّ وَى ٓايٓعاّ ثًَٓذُّ بسظيَتُوَ و وَآلَِ

ُْخاتُضِوو، بؤيُ ْازضؾا يُ يُنَُني ناضزاُْوَّ نُوتُ بريؤنُّ بُناضًَٖٓاِْ ًَٖع بؤ 
، ُٖضنُْسَ ُٓو ٖؤناضَ زَبًَتُ (744)غُثاْسِْ ثًَؿًٓاظَناِْ بُغُض زَوَيُتِ عىمساًْسا

ًإ ؾانتُضيَهِ غُضَنًٌ، بُآلّ ُٓوَ ْاطُيًَُْت نُ ٖؤناضّ غرتاتًصّ و ٓابىوضّ ضؤَي
 .ُْبىوبًَت يُ ٖاْساِْ ْازضؾا بؤ ُٓصتاَساِْ يُؾهطنًَؿًًُنُّ بؤ غُض زَوَيُتِ عىمساِْ

ظ ؾاْسيَهِ 1740ِ غاَي ، داضيَهِ زيهُ يُُٓصتاَساِْ َُٖيُُتُنُّ ْازضؾا بُض يُ
ساز بًط خإ بُياوَضّ شَاضَيُنِ ظؤض يُزَغت و ثًَىَْسَناِْ  غُضنطزايُتًٌطُوضَ بُ

َنُّ غُباضَت ثًَؿًٓاظبَُُبُغتِ زاْىغتاْسٕ يُغُض ( 745)ْاضزَ ًٓػتاْبىٍ
ِ زَغُآلتُٖضوَٖا طُضِاْسُْوَّ ُٖضيَِ و ْاونُناِْ شيَط  ،(746)نًًُُّٓٓاي زاواناضيًُبُ

                                                           

 .33، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (744)
ُ  ؾًٌ يُ ظزَاضّ ططاْبُٖا و ياؾاْسّ ًَٓطاِْ بُزي (745) ّ بُغـساوَ ضِوويـاْهطزَ ًٓػـتاْبىٍ . ايؿـًذ     ضِيَطـ

 .  47ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م
 . 169ابطاًِٖ بط سًًِ، املكسض ايػابل، م (746)



 
188 

زاِْ بطِيَو ثاضَ بُ ًَٓطإ وَى  يُطٍَُ ِ ًَٓطاْسا بىوٕ،زَغُآلتثًَؿرت يُشيَط  عىمساِْ نُ
  .( 747) ظ1735ِ غاَيقُضَبىوّ دُْطُناِْ 

 َُٖىوظ ؾاْسّ ًَٓطإ نىوَ ْاو ؾاضّ سُيُب بُؾًَىَيُى غُضصتِ 1741ِ غاَييُ 
يُاليُٕ غُزضّ  َاْط ؾاْسَنُ طُيؿتُ ًٓػتاْبىٍ زواّ غَِ خؤّ ضانًَؿا، اليُنِ بؤ

يُطٍَُ نإ زاواناضيًُنطزَوَ  ؾاْسّ ًَٓطاِْ ضَِتًإ بُآلّإ يًَهطا، ًُٓععَّ ثًَؿىاظي
 بؤ ُّٓ َُبُغتُ دُختًإ زَنطزَوَ نُ عَّ باؽ بهُٕ،)ستَُُز ثاؾا( غُزضّ ُٓع

 . ( 748)ِ عىمساِْ )َُمحىزّ يُنُّ( بًَتغىَيتاْ يُطٍَُثًَىيػتُ طؿتىطؤنإ 
غىَيتإ َُمحىزّ   وَّ ناويإ نُوت ُب َهطزُْ ؾاْسّ ًَٓطاِْ زوّا ُٓ دًَطُّ ٓاَاشَ ًث

ٖؤّ آلّ ُب ، ُب ِْ عىمساِْ طٍَُ الُي غُض  يُنُّ،نُوتُٓ طؿتىطؤنطزٕ ُي بىوِْ ُٖضزووال ُي ْس ُْ ثاُب
وَنُ ؾهػتِ ًَٖٓا إ،نؤبىوُْ ناًْ آلّ زَوَيُتِ عىمساِْ ُٖوَيِ زَزا (749) بؤنىُْ ، ُب

إ ضِاطُياْس نُ ثًَىيػتُ  ؾاْسّ ًَٓطاًْ غتُ ُب ثهطِيًََٓت، بؤ ُّٓ َُُب تُواوَِت ُْ ثًَىَْسيًُنإ ُب
ًَٓسضيَت ُي ظاْايإ و وَظيطإ بؤ طؿتى يُى ثًَو ٗب وَّ يًَصُْ ُت بؤ ُٓ و باُب غُض ُٓ طؤنطزٕ ُي

طٍَُ ياغا و ضيَػاّ ؾُضعِ  . (750)زاواناضيًُ ٓايًًُٓنُّ ْازضؾا بطىصتًَٓٔ ُي
غاَيِ   ، ُي اليُٕ زَوَيُتِ عىمساِْ ظ 1742زواّ بُزوازانىوِْ زاواناضيًُنُّ ًَٓطإ ُي

ـ ُٓؾُْسّ طُوضَ ؾُضَاْبُضّ زاضايٌ و ظيـ  ؾاْسّ عىمساِْ نُ ثًَو ٖاتبىوٕ يُ ًَُْ ُْ
اليُٕ خىزّ ْازضؾا  ّ ًَٓطإ نطإ، ُي ضثطغِ طىَططِ ًٓػتاْبىٍ ضَِواُْ َػتُؾا ُٓؾُْسّ ُب
طٍَُ  وَنُيإ ُي ّ نؤبىوُْ ًَاُْ ْس ثًَؿىاظيًإ يًَهطا، ُٖض ُي غُض باظطُيُنِ ًَْعيو زَضُب ُي

اليُٕ زَوَيُتِ عىمساًًُْوَ وَّ زاواناضيًُنُيإ ثٌَ ضِاطُياْس ُي  . (751)ْازضؾا ضَِتهطزُْ
يُنَُني ناضزاُْوَيسا ناضبُزَغتاِْ عىمساِْ و ظاْا  غُباضَت بُْازضؾا يُ 

يسا ناوخؿاْسُْوَيُى بطِياضُٖضوَٖا  ًٓػالّ ُٖشَاضنطز، ناًْاِْ بُزَضنىو يًًُُٓٓاي
                                                           

(747) Jonas Hanway,VI, Op.Cit, P.215 .  

 .283يهٗاضت، ْازضؾا، م (748)
 .169ابطاًِٖ بط سًًِ، املكسض ايػابل، م (749)
  .283يهٗاضت، ْازضؾا، م (750)
ؿني، مذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣؛  371َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (751)  ؛  222، َٓبع ًث

Abdurrahman Ates, Avsarli Nadir Sah Ve Doneminde Osmanli- Iran Mucadeleleri, 

Doctora Teze – suleyman Demirel Universitesi- Sosyal Bilimler Enstitusu,Isparta-

2001,SS. 93 – 94.  
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 يُطٍَُ غُضزََِ ؾا ًٓػُاعًٌ ضَوادِ ُٖبىوَ، يُ َ ًُٓاَِ نُزّ زواظٓايٓعابهات بُ
 ،خُيًؿُّ ضاؾسئ ُٓبىبُنطّ غُزيل ُٖض غَِ إ يُدُختهطزُْوَ يُغُض ضِيَعيًَٓ

ّ ضيَطُ ْازضؾا يُ ،(752) عُؾإ )ض.ر( نىضِّخُتاب و عىمساِْ  نىضِّعىَُضّ 
تًًَسا  ِ عىمساِْ نطز، نُغىَيتاِْ عىمساِْ ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ زَوَيُتؾاْسَنُّ 
ِ زَوَيُتًَعَوَ ّ ٖضيَطُ يُ و نُ ِ نطزَوَغىَيتاْزاضّ ُٓاًََع ٓاطُٖضَِؾُبُؾًَىاظّ 

 .(753)بهُٕ قبىوٍَنُّ زاواناضيًُعىمساِْ ْاناض زَنات 
ِ عىمساِْ ؾتىايُى غىَيتاْيُغُض زاواّ  ٓاًََعَنُّ ْازضؾا،ُٖضَِؾُزواّ ْاَُ  

الّ( ؾًَذ َػتُؾا ُٓؾُْسّ ؾُيعوآل ُٓؾُْسّ ٌ ًٓػيُاليُٕ َىؾتِ ًٓػتاْبىٍ )ؾًد
نطزٕ زش بًَُٓطإ بُدًٗاز  تًًَسا دُْط نُ ،زَضنىو( 754)1745 – 1680ظازَ 

ّ ًْػاِْ 23، ُٖضوَٖا يُ( 755)ُٖشَاضنطز، ُٖضوَٖا نىشضاوَناًْؿِ بُؾًُٖس زاْا
ّ غُزضّ ُٓععَّ بُغرتا بَُُبُغتِ ُيُى يُباضَطبىوُْوَظ يًُٓػتاْبىٍ نؤ1742

ثاؾإ زَغتهطا بُططتُٓبُضّ ضِيَىؾىيَِٓ  تاوتىيَهطزِْ ْاوَضؤنِ ْاَُنُّ ْازضؾا،
وَى زَغتًٓؿاْهطزِْ  ُٓطُضَناِْ دُْط، َُٖىوضِووبُضِووبىوُْوَّ ثًَىيػت بؤ 

ضيَطُّ زَضياوَ بؤ  ِ دُْط و خؤضاى يًُو طىاغتُٓوَّ ثًَساويػت غُضنطزَناِْ غىثا
                                                           

 .717سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (752)
 . 186، م ايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (753)
ّ ستَُُز دًٓب  نىضِّستَُُز ؾُيعوآل  نىضِّؾًَذ َػتُؾا  (754) ّ ستَُـُز بـري    نـىضِ ّ ُٓمحـُز   نـىضِ  نـىضِ

ظ يـُ ًٓػـتاْبؤٍَ يـُزايهبىوَ، غـُضَتاّ     1680ِ غـايَ غـُضَتاناِْ   ؾَُػُزيِٓ تُبطيعّ يُ نىضِّدىُْيس 
ظ وَى 1703 – 1700 غاآلٌْاِْ يُغُض زَغتِ باونِ وَضططتىوَ، زواتط يًَُْىإ يًًُٓنيَٓسٕ و ظاًْاضَ ٓاىخ

و وَى  َُنـُّ ثـريؤظ  زواتط زَطىاظضيَتُوَ بؤ  ُؾل،زمي نُْس ْاونُيُى زَغت ًْؿاْهطاوَ، غُضَتا يُ قاظّ يُ
ٌ قاظّ زَغـت بـُناضزَبًَت، يـًَُْىإ     ُ زَبًَتـُ قـاظّ عُغـهُضّ ٓـُْازؤٍَ    1703 -1702 غـاآلْ زواّ  ، يـ

ُ  وُنُّ ثاتطؤْا و زوضِاثُضِيٓ زَغـُآلت و ٖـاتِٓ غـىَيتإ َـُمحىزّ      ضخػتُٓوَّ غىَيتإ ُٓمحُزّ غـًًَُّ يـ
ثؤغـتِ ؾـًَدِ ًٓػـالَِ ثًَـسضا و      1736ػاِْ ّ 13ًْيُنُّ، ؾًَذ َػتُؾا طُضِايُوَ ًٓػتاْبؤٍَ، زواتط يُ

امحذ صذق٢ ػطكريات،  بطُضِيَىَ : ثرت ِ يظ. بؤ ظاًْاض1745ّ ٓاظاضّ 4اّ بىو يُو ثؤغتُ تانى َطزِْ يُبُضزَو
ّ(، اجملًطذ االٍٚ، ايطبعط١   1922-1425ٙ/1341-828تاسٜخ َؤطظ١ ػٝٛخ االطالّ يف ايعٗطذ ايعجُطا٢ْ )  

  .667-666ّ، ظ ظ2002، االسدٕ، ، اسبذ١ٝٝٓاألٚىل، املهتب١ ايٛط
ؿني، مذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣ (755) ؿني، م، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍ؛  231، َٓبع ًث  .  814َٓبع ًث
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خؤضاى  يُ تُٕ 400- 300ُّ ًَْعيه بىو يُ بطيَتِ وّ نُيُويَؿُوَ بؤ ُٓضظَضِ تُضابعؤٕ،
تِ دُْطِ ضَِواُّْ تُضابعؤٕ نُْسئ نُؾُٓواُْف  غُضَضِاّ ،ًِ دُْطِو ثًَساويػت

  .(756)ِ غُضباظّ بؤ وإ و بُغساًثًَساويػت يُطٍَُ ،نطإ
نُّ ْازضؾا زاواناضيًُرتئ ٖؤناض بؤ بُٓاؾهطا ضَِتهطزُْوَّ ططيٓط يُنًَو يُ 

 اُّْ ْاونُّ زاغػتإ نًُِ عىمساِْ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو ضِووزاو ثؿًَىيزَوَيُتيُاليُٕ 
ُٖض  ،(757) َ بسَٕبطِياضنإ ُٓو ًًُْضؾاّ ططتبىو، بىوَ ٖاْسَضيَو بؤ عىمسابُضؤنِ ْاز

ِ يُغُض باظضطاْإ و سادًاِْ ًَٓطإ، ؤيسَضِيًَُاُّْ ُٓو باضوزؤخُزا زَغتًاْهطز بُ ظيَ
نإ، ُٖضوَٖا ًًُْبؤ ُّٓ َُبُغتُ بادِ ظؤض قىضغًإ غُثاْسَ غُض باظضطاُْ ًَٓطا

 .(758) ِْ ًَٓطإ بؤ ُٓوَّ بطُضِيَُٓوَ بؤ ًَٓطإؾؿاضيإ خػتُٓ غُض ؾُضَاْبُضا
ُنإ بؤ ًبُزواّ دًَطرينطزِْ باضزؤخِ قُؾكاظ، ْازضؾا زَغتًهطز بُٓاَازَناضي زوا 

ِ عىمساِْ، غُضَتا شَاضَيُنِ ظؤضّ خؤضاى و زَوَيُت يُطٍَُ ضِووبُضِووبىوُْوَ
طزُْ غُض ؾاضّ ًُى بؤ ًَٖطؾهيسُويَعَ وَى ٓاَازَناض خىاضزََُِْ عَُباض نطز يُ

، ُٖضوَٖا َُٖيػا بُنطِيِٓ شَاضَيُنِ ظؤضّ (759) زواتط ٓاَاشَّ ثٌَ زَنُئ نُ ،بُغطَ
سضيَص ُٓغح و وؾرت و طىيَ ُّ ؾُغت ُٖظاض غُض زَبىو ثًَو زَٖاتٔ يًَُْعيه ٓاشٍََ نُ

 .(760) ِ عىمساِْزَوَيُت يُطٍَُُى بؤ دُْطُ ناوَضِواْهطاوَنُّ ًوَى ٓاَازَناضي
بىوِْ ْازضؾا غُضقاَي ّ غىوز وَضططتًٓإ يُضيَطُ نإ يًًًًَُُْنَي عىمسازَنطيَت ب 

و داضيَهِ زيهُ بًَُٖعَوَ بًَُٓوَ ْاو  بُْاونُّ قُؾكاظ تىاًْإ ُٓو ُٖيُ بكؤظُْوَ
                                                           

(756) Abdurrahman Ates, A.G.E, SS.94-95.  

 .285-284يهٗاضت، ْازضؾا، م م (757)
تِ عىمساِْ اِْ بُضاَبُض زَوَيَُاْط ُْيتىاِْ ُٖضَِؾُن 13ُّ ًَْعيه. ْازضؾا 285ُٖإ َٓبع، م (758)

زاغػتإ، َُُٓف وايهـطز زَوَيـُتِ    هطزٕ، بُٖؤّ ؾُضِنطزِْ يُطٍَُ ٖؤظَناِْ يعطِ يُغاتُ بىاضّ دًَبُدًَ
بُغـسا و   ًُناِْ يًُعىمساِْ خؤّ ٓاَازَبهات بؤ ؾُضِّ زاٖاتىو، نُ َُٖيػا بُٓاَازَناضّ ثًَىيػت بؤ ساَ

 . 186، م ايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤وّ. ُٓضظَضِ
 .104ايهظٓذس اداَٛف، املضذس ايظابل، ظ (759)
ُّ غـَِ  ًَْعيهدُْط نطزٕ يُطٍَُ زَوَيُتِ عىمساِْ بُالّ نَُِ  ْازضؾا طُيؿتبىوَ ُٓو بطِوايُّ نُ (760)

اْـُ  ًٓاَازَناضي زَخايًَُْت، ُٖضوَٖا ظؤضّ شَاضَّ غُضباظاِْ بُؾساضبىو يُو َُٖيُُتـُ ثًَىيػـتِ بـُو    غاٍَ
 . 813َٓبع ثًؿني، م، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍزَنطز. 
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ُٖض ُٓوإ  ًَٓػتُتانى  نُ ،بًػُملًَٓٔ بؤ دًٗاِْ ًٓػالَِ َثاِْ غًاغِ وطؤضِ
ِ زَوَيُت ْازضؾا بىو طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُ عني، ُٖضنِو ؾُض ِ ضِاغتُقًُٓزَغُآلت

زواّ زَضؾُتًَو زَطُضِيَت تانى يُو  ّ زضيَصنطزُْوَّ بابُتُنُ يُضيَطُ عىمساِْ يُ
 بُضُٓصتاُّ ضِظطاضّ بًَت و بًَُٖعَوَ بُضَْطاضّ َُبُغتُناِْ ْازضؾا بًَتُوَ، ًالواظي

 و نؤتايِ خَُيهِ عًَطام بىو.ظيإ يًَهُوتىوّ يُنُّ  ؾُضِيَهِ طُوضَّ يًَهُوتُوَ نُ
 

ًَراق  –ب  ًَصًِ نادرشا بؤ ع  ز 1343رَوت و ثُرَشُندنُكانِ هُشلرك
 يُؾهطنًَؿًًُناِْ ْازضؾا و زاطرينطزِْ ُٖضزوو ؾاضّ نُضنىوى و ُٖويًَط – 1 
ثًاوَناِْ خؤّ ضَِواُّْ  ظ زوو ي1743ُِ غاَيْازضؾا ُٖض يُْاونُّ زاغػتإ يُ 

 بُآلّ بَُُبُغتِ ضِازَغتهطزِْ ؾاضَنُ بُْازضؾا، بُغسا نطز، الّ ُٓمحُز ثاؾا واىل
ٖاتِٓ  يُبطّ بُزََُوَ غُضَتازا ضَِتهطايُوَ، يُاليُٕ واىل بُغسا يُ زاواناضيًُُّٓ 

 و طىاغتُٓوَّ خَُيهُنُ يُ ُناِْ بُغساًنُ َُٖيػا بُثتُونطزِْ قاميهاضيزاواناضيًُ
 . ( 761) غاؾَُبُضَّ نُضر بؤ ض

ؾىباتِ  يُ ،(762) هُوَ ْازضؾا زواّ ٓاضاَهطزُْوَّ ْاونُّ قُؾكاظيُاليُنِ زي 
 ّ نطَاؾإ بُياوَضّ ًَٖعّ تؤثداُْنُّ يُضيَطُ ظ طُضِايُوَ غُٓ، زواتط ي1743ُ

                                                           

 .221؛ باقط اَني ايىضز، املكسض ايػابل، م 183غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (761)
يـُ          (762) واُْ َبىوْـُوَ، ُي ّ يـُ زاغػـتإ ضِووبـُضِووّ ز بـُض ٓـُو نًَؿـاُْ ضْا ا ُب ضثطغًاض زْا ْازضؾا ضِووغُناِْ ُب ُب

ُيعطًًـُنإ و ضِيَطـُططتٔ يـُ طُيؿـتِٓ       َـطإ زش ب ُتُناِْ غىثاّ ًٓ َت بؤ ضِيَطُططتٔ ُي ُٖمل ضِووغُنإ ُٖوَيِ ظؤضيإ زاًب
َىيػـتِ   ُِت نُى و ًث وَ زَنات نُ ضِووغُنإ ياضَ ضبآلو ُٖيُ باؽ ُي َْطؤيُنِ ُب و باضيُوَ ز ُنإ، ُي نؤَُنُ غُضباظًي

ُيعطًًُنإ نطزووَ، َؿهًَـ ب ِ      غُضباظّ ًث ِ زووََـ ض ُّٓ ٖؤيـُ ْازضؾـا يـُ تؿـطٓي ُُب ظ ضِوويهـطزَ بـانىض   1740ُٖض ي
ًًـُناِْ ْازضؾـا    َؿًٓاظَ ٓآي وَّ ًث َتهطزُْ ُيىَُضدُؾسا غىثاّ عىمساِْ ثاف ضِ و ٖ ٓاضاغتُّ غٓىوضَناِْ ضِووغًا، ُي ُب

   ُ ٓاضاغتُّ قُؾكاظ، بؤيـُ ْازضؾـا يـ َهطا ُب طـٍَُ   ظ طُيؿـتُ ٓـُو بطِوايـُ   1743ّ ؾـىباِت  10دىوَيُّ ًث ّ ؾـُضِنطزٕ ُي
َهطابـىو، بؤيـُ       َهسا غىثاّ عىمسـاِْ يـُ زواوَ دىوَيـُّ ًث َت ُي ناًت َطإ تُواو ْاًب قاظاصتِ ًٓ و باضوزؤخُزا ُب ضِووغُنإ ُي
َطاِْ بـًَُٖع نـُ يـُ ُٓؾػاْـُنإ      وَّ غىثاّ عىمساِْ ضِوويهطزَ َىغإ، ثاف ُٓوَّ ًَٖعيَهِ ًٓ َْطاضبىوُْ ض ْازضؾا بؤ ُب

َو زَٖات ُي ز اضِي ثرت بطُضِيَىَ بؤ:ًث ُْس دًَطري نط. بؤ ظاًْ  َضب
Michael Axworthy,The Sword Of Persia: Nader Shah From Tribal Warrior to 

Conquering Tyrant (London – I.B. Tauris – 2006), PP.247-248  
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ناِْ ْازضؾا بُضَو ثًَؿطَِويًُيُناتِ  بُآلّ ،(763) ّ عًَطامغٓىوضّ ظَٖاو طُيؿتُ ضيَطُ
، نُْسئ زياضّ واىل ا طُيؿتُ الّتِ واىل بُغسغُٓ ستَُُز ٓاغا ًَْطزَّ تايبُ

بىوِْ ُٓمحُز ثاؾا ُزاضنطزُْوَّ ْازضؾا بُضِاظيٓاط يُطٍَُو  بُغساّ ثًَسا
 .( 764) بُضِازَغتهطزِْ ؾاضّ بُغسا

، يًَهؤَيًُٓوَض ضَِاُْوَ ُٓو بابُتُ زَخاتُ بُوباضَيُوَ عُىل وَضزّ بُغُضغى يُو 
ِ زَوَيُتثؿتِ  يُى بىو بًَت يُوايُ ُٓو ناضَّ ُٓمحُز ثاؾا ضَِْطُ ُْخؿُ ثًٌَ

ثًَٓاو زابُؾهطزِْ  ًَْىإ ْازضؾا و واىل بُغسا يُ وَ ُٓصتاّ زضابًَت يًًُُْعىمسا
ُٖض َُُٓف وايهطزووَ  ،(765) ُزَوَيُتِ ُٖضزوواليإ يُغُض سًػابِ ُٓو يبُضشَوَْس

ُٖشَاض هطزٕ ْاثانًنإ بًًُُْعىمسا ُٓو َُٖيىيَػتُّ ُٓمحُز ثاؾا يُاليُٕ ُْٖسيَو يُ
 يُ ْاثانٌ و نُٔ بُغُضنطزَّ ًٖٓسّ ًْعاّ ُٓملىيبهطيَت، ُٖضوَٖا بًؿىبًَٗٓ

 .(766) نطز غتإًُٓجطاتؤضيُتِ ًٖٓس
َنُّ ُٓمحُز ثاؾا بؤ زاطرينطزِْ ؾاضّ َىغٌَ ثًَؿًٓاظُْٖسيَهِ زيهُ واّ زَبًٓٔ  

ُيؿتبىوَ ط نُغايُتًًُنىْهُ ُٓو  زَطُضِيَتُوَ بؤ ظيطَنِ و يًَٗاتىوّ ُٓمحُز ثاؾا،
 زاطرينطزِْ ؾاضّ َىغٌَ يُاليُٕ ْازضؾاوَ ناضيَهِ ٓاغإ ْابًَت، ُٓو بطِوايُّ نُ

ضِووّ غًاغِ و  ِ عىمساِْ يُزَوَيُتٖؤناضَنُؾِ غرتاتًصيُتِ ُٓو ؾاضَ بىو بؤ 
بُيُزَغتساِْ ُٓو ؾاضَ تاضِازَيُى  ِ تايبُتِ خؤّ ُٖبىوَ،ططيٓطٓابىوضّ و غُضباظّ 

بؤيُ يُزَغتساِْ ؾاضّ  ِ عىمساِْ تىوؾِ يًَهرتاظإ زَنطز،وَيُتزَّ ْاوَخؤباضوزؤخِ 
                                                           

  .717سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (763)
ُنإ بـاؽ يـُوَ زَنـُٕ    ً. غُضنـاوَ ؾاضغـً   383ْطؿـاّ..، م َريظا َٗسّ خإ اغـرتابازّ، دٗا  (764)

ُ ْاوَضِؤنِ ْاَُنُّ ُٓمحُز ثاؾا بؤ ْازضؾا دـُختِ زَنـطزَوَ يُغـُض     ًـُناِْ ًَْىاًْـإ،   ًزووقؤَي ثًَىَْسيًـ
خؤيًُنإ َُٖضوَٖا زاواّ نطزووَ َاوَيُنِ ثَِ ببُخؿًَت بؤ ضِازَغتهطزِْ ؾاضّ بُغسا، نُنِ غُضناوَ ْاو

زواتـطيـ   .ّ بؤ ْازضؾا نطزووَ غُضَتا زَغت بططيَـت بُغـُض َىغـٌَ   ظنُٕ ُٓمحُز ثاؾا ثًَؿًٓاباؽ يُوَ زَ
؛ غـالّ سػـني    203يُاليُٕ ُٓمحُز ثاؾاوَ ؾاضّ بُغسا ضِازَغتِ زَنطيَت: ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿـني، م 

سٜخ املٛصٌ احلطذبا٤،  االدبا٤ يف تا ١ٜٝٝٓاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣، َ؛  113َكتسض، َٓبع ثًؿني، م
 .278؛غًًُإ قآؼ، املكسض ايػابل، م 97ّ، ظ1955، َطبع١ اهلذف، َٛصٌ، ايسيىَنِحتكٝل : طعٝذ 

 .131، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل (765)
(766) Jonas Hanway, Op.Cit, P.234 .  
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بَُيطُف بؤ ُّٓ باغُ طًَطِاِْ ٓاُْٖطًَهِ  ِ غىوض بىو،ِ عىمساِْ ًًََٖزَوَيُتَىغٌَ بؤ 
 .( 767) ؾاضّ َىغٌَ ًٓػتاْبىٍ يُناتِ ثاؾُنؿُنطزِْ ْازضؾا يُ طُوضَ بىو يُ

زايطِؾتبىو بؤ  ّ نُغُضباظيًُّ ُٓو ُْخؿُ ضيَطُ ؾًاوّ باغهطزُْ ْازضؾا يُ 
غُض عًَطام، غىثانُّ زابُف نطزَ غُض زوو بُف،  نُّ بؤيُؾهطنًَؿًًُُٓصتاَساِْ 

و ُْدُف  و سًًُ او غاَُضِ بُؾًَهًإ ُٓضنِ زاطرينطزِْ ْاونُناِْ زَوضوبُضّ بُغسا
ُ و نُْاضّ زيايُيإ ثٌَ ضِاغجًَطزضا، ُٖضوَٖا بُؾُنُّ زيهُّ غىثاّ خػت و نُضبُال

هطزِْ بُغطَّ يقؤنُ خإ ؾُخياًْىّ نَُؿعطُ و ُٓضنِ زاطري غُضنطزايُتًٌشيَط 
و زيعؾىٍ  و ؾىؾتُض ؾُضَاْطَِواناِْ سُويَعَ َُٖإ ناتسا زاواّ يُ خػتُ ُٓغتؤ، يُ

 .(768) ـ بهًَُٕنطز ياضَُتِ ثًَىيػتِ ثًَؿه
طىيَطَّ طىتُّ يُنًَو ُي ْىوغُضّ خُضدًًُنإ نؤّ طؿتًِ شَاضَّ غ  ُضباظاِْ ُب

و َُٖيُُتُزا بطيَتًٌ بىو ُي  ُٖظاض غُضباظ،نُ نُْسئ ثًَهٗاتُّ دًاواظّ  375غىثاّ ًَٓطإ ُي
واُْ  خؤ زَططت ُي طٍَُ  60ُي ؾساضيإ تًَسا نطز، ُي  70ُٖظاض غُضباظّ تىضنُإ و ٓىظبُى ُب

شٓاواّ ُٖظاض غُضباظ ُي ضِؤ 120ُٖظاضيـ ُي خؤضاغإ، 65ُٖظاض غُضباظّ ُٓؾػاِْ و ًٖٓسّ، 
ذإ و قُؾكاظ60ًَٓطإ و  ؾهطنًَؿًًُنُّ ْازضؾا (، 769)ُٖظاض غُضباظيـ ُي ٓاظَضًب ُي

ٓاضاغتُّ خانِ عًَطام ُي تَُىوظّ  ظ زَغتِ ثًَهطز، نُ ْاونُناِْ بانىوضّ ُٓو 1743ُب
تايبُت ؾاضّ َىغٌَ، نىْهُ ططيٓطِ ثًَطُّ غرتاتًصّ ُٓو ؾاضَ نُ  ْاونُيُّ ططتُوَ ُب

واتايُنِ زيهُ زَنُويَتُ غُض ضيَ طُّ طىاغتُٓوَّ باظضطاِْ ًَْىإ عًَطام و ُْٓازؤٍَ، ُب
طُياْسِْ  ضزَّ زَوَيُتِ عىمساِْ غُباضَت ُب ُب غت ُي ضُب زاطرينطزِْ ُٓو ؾاضَ زَبًَتُ ُب
نؤَُنِ غُضباظّ، ُٖضوَٖا يُاليُنِ زيهُوَ زاطرينطزِْ بُؾُناِْ زيهُّ عًَطام يُ 

 . (770) ت بؤ غىثاّ ًَٓطإْاوَضِاغت و باؾىوض ٓاغاْرت زَبًَ

                                                           

  .148طٝاس اجلٌُٝ، املضذس ايظابل، ظ (767)
؛ َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..،  560ؿني، مساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثً (768)

ظ بطـُضِيَىَ  1743وظّ ىتَُ ِ ْازضؾا بؤ عًَطام يًُ. غُباضَت بُُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ384-383م م
 (.10بؤ: ثاؾهؤّ شَاضَ )

)769(Michael Axworthy, Op.Cit, PP.249 - 250.  

 . 55-54بل، م مابطاًِٖ خًًٌ امحس، خًًٌ عًِ َطاز، املكسض ايػا (770)
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 يُاليُنِ زيهُوَ ْازضؾا طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ بُدًَطُياْسِْ خُوُْناِْ يُ
ناتُ  ُٓو ضِووباضّ غٓس تانى بػؿؤض، زضيَص زَبؤوَ يُ طاتؤضيُتُنُّ نُجزضوغتهطزِْ ًُٓ

ُ بؤ ططيٓطنىْهُ ُٓو ؾاضَ زَضواظَيُنِ  ؾاضّ َىغٌَ زاطري بهات، بُُٓصتاّ زَطات نُ
نإ طُيؿتُٓ ُٓو بطِوايُ ًًُْيُبُضاَبُضيؿسا عىمسا ِ عىمساِْ،زَوَيُتؿنت بُزَيِ طُي
 ،(771) يَعطاضيهطزٕ يُ ًٓػتاْبىٌٍَ باؾرتئ و نؤتا ؾىيَُٓ بؤ ثاضؾاضّ َىغ نُ

بُواتايُنِ زيهُ ًَٖطؾهطزُْ غُض َىغٌَ يُاليُٕ ْازضؾا زَبًَتُ غُضَتايُى بؤ 
 . ( 772) و سُيُب ضقُ ؤضبُنط ياخًَٖطؾهطزِْ غىثاّ ًَٓطإ بؤ غُض زيا

 ؾاضَظووض نطز، بُٓاغاِْ تىاِْ يُ ْازضؾا ضِووّ يُ غُضنطزايُتًٌغىثاّ ًَٓطإ بُ 
اِْ ًْؿتُدًَِ ُٓو ْاونُيُ َننىْهُ ٖؤظَ نىضز ظ زَغتِ بُغُضزابططيَت،1743ٓابِ 

 وُٓ َريَناِْ بابإ نُ ثاف ُٓوَّ غُيًِ بُط يُنًَو يُ ًَهُنِ خؤيإ ضِاطُياْس،
نات ؾُضَاْطَِواّ ؾاضَظووض بىو زَيػؤظّ خؤّ بؤ ْازضؾا زووثاتهطزَوَ، يُبُضاَبُض ُٓو 

نإ ًًُْثاؾاّ اليُْططّ عىمسا سًدًَطُّ خاي ُّ ْازضؾا وَى َريّ بابإ يًُزَيػؤظي
ًس ثاؾا زواّ ُٓوَّ ُْيتىاِْ بُضَْطاضّ غىثاّ ًَٓطإ بًَتُوَ ضِايهطزَ نىْهُ خاي زايٓا،

يُاليُنِ زيهُوَ بُؾًَهِ زيهُّ  ،(773) يُويَؿُوَ نىو بؤ زياضبُنط ؾاضّ َىغٌَ و
َُبُغتًـ تًًَسا ظياتط غُضقاَيهطزِْ  ،ًَطإ ًَٖطؾًاْهطزَ غُض ُٓضظَضوّغىثاّ ٓ

 .(774) ِ عىمساِْ بىو بُغُض زوو بُضَّ دُْطسازَوَيُت

                                                           

(771) Cyrus Ghani, Iran and the West(London – Kegan Paul – 1987),P.288.  

 .1385، ظه1252، نًؼٔ َعاسف، اططٓبٍٛ، ظازَذلُذ طعٝذ ؾشا٥غذ٢  (772)
(773) Abdurrahman Ates, A.G.E, S.97 ؛  

ُ..، املكسض ايػابل، م م عجُإغعسّ   باضَيـُوَ )ز.غـُعسّ عىمسـإ(     . يـُو  313-312سػني، نىضزغتإ ادتٓىًب
َطا وَ زَناتُوَ نُ زَغُآلِت ًٓ ُْاو بـىوَ، َُٓـُف وَى      ًًُْدُخت ُي ا بـ ًُْ نإ ُي َريْؿًِٓ بابإ ثاف ٓـُو ضِووزاوَ تـ

وَيُنُ بؤ  َطا ًََصووْىوؽوَآلَساُْ ٌَ وايُ ًٓ نإ زَغُآلِت تُواويإ ُي ناضوباضّ َريْؿـًِٓ  ًًُْ)ُٓمحُز دُوزَت( نُ ًث
ُبىو وَ زَناتُوَ، نُ بابإ ٖ اليُنِ زيهُوَ ز. غُعسّ عىمسإ دُخت ُي ْاوبطاو ًٖض ضِووزاويَهِ يـُو   ًََصووْىوغٌَ، ُي

اُْ ْانـُٕ. غـعسّ       نطزووَ، غُضَضِّا ُٓوَف ًٖض غُضناوَيُنِ زيهُ ٓاَـاشَ بـُو زَغـتًَىَضزْا اُْ باؽ ُْ زَغتًَىَضزْا
 .48عجُإ سظني، اَاس٠ بابإ..، املضذس ايظابل، ظ

 . 195ِ ؾانط عًِ، املكسض ايػابل، معً (774)
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ظوو  ُٖض بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ،نُضنىوى ؾاضَظوضَوَ ضِوويهطزَ ؾاضّ  ْازضؾا يُ 
و ُٓمحُز ثاؾا سُيُبِ  اٍ ٓؤغًِ واىل ؾاضَنُسىغًَٔ ثاؾا سَُ يُنُ يُ ُٖض

يُويَؿُوَ بُضِيَهُوتٔ بُضَو ضِايإ نطز، ؾُضَاْساضّ ؾاضَنُ بُضَو ؾاضّ َىغٌَ 
 ،زاِْ ؾاضَنُٓابًَؤقُثاف طُيؿتِٓ ْازضؾا و ًَٖعَنُّ زَغتًاْهطز بُ ،(775)زياضبُنط

اتط زَغتهطا بُبؤضزوَإ نطزًَْهِ غُختِ ؾاضَنُ َاوَّ ُٖؾت ضِؤشّ خاياْس، زو نُ
 نُ ،هطزًْاْسابُضططيًّ بطِياضبُتايبُت زواّ ُٓوَّ خَُيهِ ؾاضَنُ  بُؾُضَاِْ ْازضؾا،

 . (776) ُٓصتاَُنُّ بُزاطرينطزِْ ؾاضَنُ نؤتايٌ ثًَٗات
 يُ نطزَ ؾاضّ ُٖويًَط، ضِوويإنُضنىوى غىثاّ ًَٓطإ زواّ زاطرينطزِْ ؾاضّ  
بىوِْ خؤيإ ضِاطُياْس بؤ ْازضؾا، ( ًَهُنٓاَيتىٕ نؤثطّثطزٍَ )ا خَُيهِ زضيَطُ

ُٖظاض دُْطاوَض  12سَٖات يُثًَه نُ ،يُويَؿُوَ بُؾُضَاِْ ْازضؾا ًَٖعيَو
 ًُنإ،يخاِْ بطاظاّ بُضيَهدطا بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ ًَٓعيس قىوىلعُىل  غُضنطزايُتًٌبُ

يُُٓصتاَسا ُْياتىاِْ خؤيإ  بُآلّ تىْس نطا، ًُنٌيُنإ بُضططًُٖضنُْسَ يُاليُٕ ًَٓعيسي
                                                           

  .141طٝاس اجلٌُٝ، املضذس ايظابل، ظ (775)
ٜاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣، املضطذس  ؛  267ارتاَؼ، م اجلض٤عباؽ ايععاوّ، املكسض ايػابل،  (776)

ًَعيَهـِ ْـازض بـؤ زاطرينطزْـِ ؾـاضّ نـُضنى         يُو . 180ايظابل، ظ بـُآلّ   ،ىوباضَيُوَ ْازضؾـا غـُضَتا ٖ
ّ ؾاضَ و نـىشضاِْ شَاضَيـُنِ ظؤضّ غـُضباظ    ؾهػتدىاضزِْ ُٓو ًَٖعَ يُاليُٕ ًَٖعيَهِ عىمساِْ دًَطري يُو

ُٖظاض غـُضباظ نـُْس تـؤثًَهِ     10بىوِْ ْازضؾا، بؤيُ ْازضؾا زواّ دًَٗؿتِٓ ًَٓطاِْ بىوَ ٖؤناضيَو بؤ ثُغت
زًَْهِ غـُخت  ْهطاى ثاف تؤثباضوُضنىبُضاَبُض بُغسا خؤؾِ يُغُضووّ ًَٖعيو ضِوويهطزَ ؾاضّ ن ٓاططئ يُ

ُ       خَُيهِ ؾاضَنُ ًَهُن  بىوِْ خؤيإ ِضاطُياْس، بُتايبـُت زواّ ٓـُوَّ يُاليـُٕ ْازضؾـا زَيًٓـا نطاْـُوَ يـ
ُ     َاَيًإ، بُآلّ ُّٓ بَُيًَٓاُْ زواّ ًَهُنـ ثاضيَعضاوّ طًإ و  دًـاتِ ٓـُوَ    بىوُْنُ بىوْـُ بًَكـِ غـُض ٓـاو يـ

ىياْسا ظاْاياِْ ٓايِٓ تًَسا بىو، ،يًَُْو شَاضَيُنِ ظؤضّ بُزيٌ ططت ِ خَُيهُنُبُتىْستطئ ؾًَىاظ نُوتُ طًاْ
ثاضَيُ ٓاَازَبهُٕ، يإ ُْياْتىاِْ ُٓو بطَِ ظؤضيُٓ زواتط َُٖيػا بُغُثاْسِْ غعاّ زاضايِ بُغُض خَُيهُنُ، نُ

ُ رت ثـ ِ يًْـاض ا يـُٓاظازنطزِْ زيًـُنإ. بـؤ ظا   ِ بُضنـاوّ طًَـطِ  آل ُٓؾُْسّ غـىيسّ ضؤَيـ  زواتط عُبسو باضَّ يـ
 ى بطُضِيَىَ بؤ:وَُٖيػىنُوتِ غىثاّ ًَٓطإ زواّ زاطرينطزِْ ؾاضّ نُضنى

Abdurrahman Ates, A.G.E, S.97 ؛  
ذلُذ بٗذ١ االثش٣، رسا٥ع ايعضبٝات ايعٓضش١ٜ يف اثاس احلشٚب ٚمحالت ْادسػا٠ ع٢ً ايعشام يف سٚاٜط١ ػطاٖذ   

 .  85ّ، ظ1981اد، عٝإ، َطبع١ اجملتُع ايع٢ًُ ايعشاق٢، بػذ
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ْازضؾا َُٖإ  غُباضَت بُؾاضّ ُٖويًَطيـ، ،(777) يُبُضزَّ ًَٖعيَهِ ضيَهدطاوزا بططٕ
ُٓصتاَِ نُضنىوى بؤ زاطرينطزِْ  نُ ،ّ زووباضَنطزَوَغُضباظيًُُٓو غًٓاضيؤيُ 

نطز، خَُيهُنُ ضِؤشيَهِ تُواو ُْ زواّ بىضزوَاْهطزًَْهِ غُخت نُ ،(778)زابىو
 .(779) و ؾاضَنُيإ ضِازَغتِ ْازضؾا نطز ًَهُنبىوِْ خؤيإ ضِاطُياْس

 ُٖوَيُناِْ ْازضؾا بؤ زاطرينطزِْ ؾاضّ َىغٌَ – 2
 ُٖويًَط يُاليُٕ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ، يُنُضنىوى و زواّ زاطرينطزِْ ؾاضَناِْ  

طُوضَ  ،ُٓنبُضُٖويًَطَوَ بُؾُضَاِْ ْازضؾا،ْاَُيُى يُاليُٕ َُالباؾِ عُىل 
َُضدُعِ ٓايِٓ ؾًعُّ ًَٓطإ ٓاضاغتُّ يُسًا ُٓؾُْسّ ُٓيؿُخطّ َىؾتِ ؾاضّ 

 بُياوَضّ ُٖضيُنُ يُنُضنىوى سُغُٕ ُٓؾُْسّ قاظّ  َىغٌَ نطا نُيُاليُٕ ُٖضيُنُ يُ
ُٓضنِ طُياْسِْ نُضنىوى آلِْ وثًاو َاقى ستَُُز ُٓؾُْسّ و َػتُؾا ٓاغا يُ

ا بؤ ُٓوَّ بًطُئُْ بُسىغًَٔ ثاؾا دُيًًِ واىل ؾاضّ َىغٌَ ْاَُنُيإ ثَِ ضِاغجًَطزض
 .(780)بَُُبُغتِ خؤبُزَغتُوَزإ

                                                           

 .290-289يهٗاضت، ْازضؾا، م م (777)
 .50ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م (778)
َٓبع ثًؿني، ، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍ؛ 180ٜاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣، املضذس ايظطابل، ظ  (779)

َت بًَُٖطؾُنُّ ْازضؾا بؤ . غُباض 104..، مايعجُا٢ْ ، املىقٌ يف ايعٗسسؤٚفعُاز عبسايػالّ  ؛ 814م
طُيؿـتِٓ بَُىغـٌَ ُٖؾـت ضِؤشّ    وى و ىغُض ؾاضّ ُٖويًَط، غًاض دًٌَُ َاوَّ زَضنىوِْ ْازضؾا يُنـُضن 

ُ Ivesوايـُ ) ٌ نطزووَ، ُٖضوَٖا ثًَزياض ( A Voyage from England to Indiaطُؾـتٓاَُنُّ )  ( يـ
ُ  َُٖيُّ نـطزووَ يـُزياضنطزِْ ؾـُف ضِؤش    ُض ٓـُو غـىثايُ ؾـُف ضِؤش خـُضيهِ     ُٓطـ  ّ طـَُاضؤزإ، نـىْه

وى و َىغًـَِ بطِيـىوَ،   ىنُواتُ بُزوو ضِؤش ُٓو ًَٖعَ طُوضَيُ َاوَّ ًَْىإ نُضن ،طَُاضؤزاِْ ُٖويًَط بىو بًَت
ٌ    وَُُٓف زووضَ يُضاغتِ، ُٖضوَٖا يُاليـُنِ زيهـُوَ ظ   ُ  60وايـُ زواّ   بـري بـالٍ ًٓػـُاعًٌ ثًَـ  ضِؤش يـ

خَُيهُنُ ًَهُنِ ْازضؾا بىوٕ، َُُٓف ثًَهـُواُّْ ٖـَُىو    ُآلّ ُٖويًَطٓابًَىقُزإ و بىضزوَاِْ غُختِ ق
ًُناِْ زآـريَّ َعـاضيؿِ ًٓػـالَِ وَضططتـىوَ.     يزّ يُظاًْاضوبري بالٍ غىوُّٓ َُبُغتُ ظ ُْناُْ، بؤوبؤنى

ّ، 1970، صبري بالٍ امساعٌٝ، اسبٌٝ يف ادٚاسٖا ايتاسخيٝط١، ايٓذطـ،   180طٝاس اجلٌُٝ، املضذس ايظابل، ظ
  .572، ظ1933دا٥ش٠ َعاسف االطال١َٝ، َاد٠ اسبٌ، دلًذ اٍٚ، ؛ 289ظ
غُباضَت بُٖؤناضّ ْازضِْ ْاَُ يُاليُٕ ْازضؾا .  281-279غًًُإ قآؼ، املكسض ايػابل، م م (780)

ٕ وايـُ ْازضؾـا ُْيىيػـتىوَ     ثًٌَ ْصاز ٔ ًَُٓسٍغًَىسَُُز ست ًََصووْىوؽبؤ واىل َىغٌَ،  نـىشّ   َىغًـَُا
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ّ نؤنطزُْوَّ خَُيهِ َىغًًَسا بطِياضثاف ُٓوَّ ْاَُنُ طُياْسضايُ واىل َىغٌَ،  
 ،(781) ضّ ؾاضّ َىغٌَوزَنُويَتُ غُض ضِووباضّ زجيًُ يُباؾى َعطُوتِ غىوض نُ يُ

 نُّ ْازضؾا نطز،نُزاواناضيًُو ٓاَاشَّ بُ ُّ بؤ خىيَٓسُْوَثاؾإ ْاوَضؤنِ ْاَُن
ناِْ خػتُ ضِوو يُناتًَهسا ُٖضَِؾُضِازَغتهطزِْ ؾاضّ َىغٌَ، ُٖضوَٖا  بىو يُ بطيَتِ

خَُيهِ َىغٌَ  بُآلَّيِ ْازضؾا،نُّ ضَِتبهطيَتُوَ ُٓوَ زَنُوُْ بُض تىوضِزاواناضيًُ
ناِْ ًًُْْاَُيُنسا وَآلَِ ًَٓطا َىغٌَ يُبؤيُ َىؾتِ  ،نُيإ ضَِتهطزَوَزاواناضيًُ

 . (782)ناِْ ْازضؾا بُٖٔضَِؾَُ نُ ٓاَازَْني ًَهُنِ يُوزاو
ًُنإ،بُتايبُت زواّ ُٓوَّ خَُيهِ جًؤَاتًُٓصتاَِ غُضُْنُوتِٓ ُٖوَيُ زي يُ 

نُّ ْازضؾا ببُٓوَ بُضِازَغتهطزِْ زاواناضيًُنطزَوَ ًَهُنِ  َىغٌَ ضَِتًإ
غىثاّ ًَٓطإ دىوَيُّ ثًَهطا  ظ بُؾًَو ي1743ُ ُٓيًىوىلّ 10ُؾاضَنُيإ، بؤيُ ي

ضِووباضّ زجيًُ ضِووبُضِووّ  ثاف ثُضِيُٓوَيإ يُ ،(783)بُٓاضاغتُّ طىْسّ ياضَهُ
عُبسويؿُتاح ثاؾا بطاّ سىغًَٔ ثاؾاّ  غُضنطزايُتًٌبُؾًَهِ غىثاّ َىغٌَ بىوُْوَ بُ

ُ زواّ ؾُضِيَهِ غُخت غىثاّ بُياوَضّ َري قؤض ثاؾا َريّ نؤي ،(784)واىل َىغٌَ
ٖؤناضَناِْ ُٓصتاَساِْ  ،(785) َىغٌَ بُْاناضّ ثاؾُنؿُيإ نطز بُضَو ؾاضّ َىغٌَ

                                                                                                                                        

نـىْهُ ؾـُضَاِْ غـىَيتاِْ     ،زَطُضِيَتُوَ غُض سىغًَٔ ثاؾاّ دُيًًِ نَُاْهاتسا ٓؤباَيِ دُْطُبهات، يُُٖ
ِ طُوضَيإ ُٖبىوَ يُغُض خىزّ واىل َىغـٌَ، ٖـُضوَٖا زَْطـؤّ    يعىمساِْ و ؾتىاّ ؾًَدِ ًٓػالّ ناضيطُض

ُ سُيُبُوَ  طُيؿتِٓ غىثاّ ياضَُتًسَضّ عىمساِْ يُ ُ   ،بىوَٖـ ٓاَـازَ ْـُبٔ    اليـُِْ َىغـٌَ   ٖؤناضيَـو نـ
 . 815َٓبع ثًؿـني، م ، ْصاز ٔ ًَُٓسٍغًَىز سَُُست. زاواناضيًُنُّ ْازضؾا ضاظّ بٔٓاؾتُوايٌ بهُٕ و بُ

 (.4باضَّ ْاوَضِؤنِ ْاَُنُّ َُالباؾِ بؤ َىؾتِ َىغٌَ، بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ )يُ
 . 144طٝاس اجلٌُٝ، املضذس ايظابل، ظ (781)
ٜاططني بطٔ اطرياهلل اخلطٝطب ايعُطش٣، املضطذس       ؛  282-281ظ ظ ػابل، غًًُإ قآؼ، املكسض اي (782)

دَٚٓٝهٛ الْضا، املٛصٌ يف ايكشٕ ايجأَ عؼش، تشمج١: ايكع سٚؾا٥ٌٝ بٝذاٜٚذ،  ؛181-180ايظابل، ظ ظ
 (. 5باضَّ ْاوَضِؤنِ ْاَُنُ بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ )يُ.  37ّ، ظ1953املٛصٌ، 

ايعطشام يف  ْـىضؽ،   نطامِ َىغـِ   عال٤. باؾىوضّ ضِؤشُٖآلتِ ؾاضّ َىغٌَيُ  ن5ِزَنُويَتُ زووضّ  (783)
 .190، مايعٗذ ايعجُا٢ْ ...

 .24عبسادتباض ستُىز ايػاَطآِ، املكسض ايػابل، م (784)
  .151طٝاس اجلٌُٝ، املضذس ايظابل، ظ ؛386-385َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م م (785)
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هاضاِْ بُضططيًيُاليُٕ غىثاّ َىغٌَ ظياتط بؤ بُضظنطزُْوَّ وضَّ  غُضباظيًُُٓو نطزَ 
 . (786)وؾاضّ َىغٌَ بى

ِ عىمساِْ بُٓاضاغتُّ ُتزَوَيِ ْازضؾا زش بُغُضباظيًُناْ ثًَؿطَِويًُضاغتًسا  يُ 
ِ زَوَيُتُنِ طُوضَّ ْايُوَ يُْاو ثايتُختِ ًثؿًَىّ و ٓاَيؤظي ت،آلوياليُتُناِْ ضِؤشُٖ

ُٖوَيسضا بؤ  نُ، عىمساِْ بُتايبُت يًَُْىإ غُضباظإ و بًَهاضإ و غُْسيها ثًؿُيًُنإ
و باظاضَِناِْ ّ بآلونطزُْوَّ ضيهالّ يُؾُقاّ ضيَطُ يُ ،ضاثُضِئو  ؾؤضِفُٓصتاَساِْ 
ُٓوَف  غُضَضِاُّوَ تىاْطا ُٓو زَْطاُْ نح بهطيَت، زَغُآلتيُاليُٕ  بُآلًّٓػتاْبىٍ،

ناًْإ َُتطغًًُناِْ ْازضؾا ثًَؿطَِويًُساضاِْ عىمساِْ غُباضَت بُزَغُآلت
ُٓويـ ْاضزِْ غىثا بؤ  بؤيُ خؤيإ بؤ ُٖض ثُضنُنطزاضيَو ٓاَازَ نطز، ُْزَؾاضزَوَ،

 . (787)غىثاّ ًَٓطإ يُطٍَُنُ ناوَضِواِْ بُضَْطاضبىوُْوَّ يًَسَنطا ُٓو ؾىيَٓاُّْ 
ِ عىمساِْ بُضاَبُض ُٓو ضِووزاوَ طُوضَيُّ ضِووبُضِووّ ؾاضّ زَوَيُتَُٖيىيػتِ  

بىو يُْىاْسِْ َُٖيىيَػتًَهِ ظؤض الواظ، وَى ْاضزِْ  بطيَتِ تًُْاَىغٌَ زَبىيُوَ 
)سىغًَٔ ثاؾا قاظوقهِ ( واىل سُيُب  ُتًٌغُضنطزايغىثايُنِ زوو ُٖظاض غُضباظّ بُ

ُٖظاض )قطف( يُاليُٕ  500ُٖضوَٖا ْاضزِْ بطِّ  ُى بؤ واىل َىغٌَ،ًوَى ثاَيجؿتً
 .(788) بؤ ؾاضّ َىغٌَ َازٍِ عىمساِْ وَى ياضَُتِ و نؤَُنِ غىَيتاْ
يُو باضوزؤخُزا ؾًَدِ ًٓػالّ َُٖيػا بُْاضزِْ ؾتىايُى بؤ ؾاضّ َىغٌَ نُ تًًَسا  
بُضيؿسا ، يُ بُضاْاشَنطابىو بُوَّ نُُٖض دُْطاوَضيَهِ َىغٌَ بهىشضيَت ؾًُٖسَٓاَ

 يُ)زتاٖس( ُٓو دُْطاوَضاُّْ ضِووبُضِووّ ُٖمَلُتُنُّ ْازضؾا زَبُٓوَ ُٓوَ خؤبُختهُضٕ 
ُوَ ًؾاضّ َىغٌَ بُطاَيتُداضي زاًْؿتىوإُّٓ ؾتىايُ يُاليُٕ  بُآلّ ثًَٓاو خىزا،

                                                           

 . 62مغًٌٗ قاؾا، املىقٌ ؾِ..،  (786)
ّ( األصطذا٤ ٚايٓتطا٥ر،  طح َكطذّ اىل ْطذ٠ٚ      1743ٙ / 1156. اًٌٝ ع٢ً َشاد، سضاس املٛصطٌ ) (787)

ّ(( ايت٢ ْظُتٗا ٚصاس٠ ايجكاؾ١ ٚاالعالّ يف 1743ٙ / 1156))سضاس املٛصٌ ٚ اْتضاس ايعشاقٝني ع٢ً ْادس ػاٙ 
ٔ االٍٚ  25- 23سساب داَع١ املٛصٌ يًُذ٠  -2ط١ٓ ع٢ً احلضاس، ظ ظ 250ّ ملٓاطب١ َشٚس 1993تؼشٜ

 )ْظخ١  ٛص٠ ناتب ايبشح( .3
 .47غعًس ايسيىَنِ، املكسض ايػابل، م (788)
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تانى يُنًَو  ،ُإ بىوَغتُيُطَُي ،ُٓطُض تؤ ضاغت زَنُّت )نىْهُ زَياْطى غُيطنطا،
 . (789)يُو زوو نانُيُت بُضنُويَت(

هطزًْإ بُضططيًّ بطِياضخَُيهِ َىغٌَ  نُ ،زواّ ُٓوَّ ْازضؾا زَيًٓابىو يُوَّ 
نطزِْ  غُضنطزايُتًٌضِووزاوَنُّ ياضَهُ بُ بؤيُ زواّ نىاض ضِؤش يُ ؾاضَنُ، زاوَ يُ
ثاف زضوغتهطزِْ  اض غُضباظ ثًَؿطَِوّ نطز بُٓاضاغتُّ ؾاضّ َىغٌَ،ُٖظ170ُّ ًَْعيه

 ْازضؾا يُ طُيؿتِٓ بُؾاضّ َىغٌَ، بُض يُ ،(790)زوو ثطز يُغُض ضِووباضّ زجيًُ
يُغُض ، هطزبىونؤَيخَُيهُنُ ؾاضؤنهُنُيإ  بُآلّ نُيسا طُيؿتُ قُضَقىف،ثًَؿطَِويًُ

ُٖؾتا نُغِ تًَسا َايُوَ  تًُْا ىغٌَ،نطزبىوَ ؾاضّ َ باْطُواظّ واىل َىغٌَ ضِوويإ
زواّ زَغتطرينطزًْإ يُاليُٕ  بُآلّؾاضَنُ،  يهطزٕ يُثاضيَعطاضبَُُبُغتِ ثاغُواِْ و 

 .(791)نُغًَهًإ يٌَ زَنىشضيَت غىثاّ ًَٓطإ،
ناِْ بُضزَواّ بىو،زَغتِ ططت بُغُض ثًَؿطَِويًُ يُاليُنِ زيهُوَ ْازضؾا يُ 

 ىَيُى يَُىغًَُاْإ بُؾًَ اظيهطزٕ يًَُْىإ َُغًشِ وْاونُنإ بُبَِ دًاوَُٖىو 
طىْسّ  ،(794)تُيهًـ ،(793)بُضتًُ ،(792)غُضَتازا زَغتًإ ططت بُغُض نطًًَؼ

                                                           

 .47املكسض ْؿػُ، م (789)
ستُس سػـني قسوغـِ، َٓبـع ثًؿـني، م     ؛  267ارتاَؼ، م اجلطض٤ عباؽ ايععاوّ، املكسض ايػابل،  (790)

ُ     . يُو275 ُ    باضَيُوَ يًَُْىإ ًََصووْىوغإ بؤنـىوِْ دًـاواظ ُٖيـُ غـ  باضَت بـُشَاضَّ غـىثاّ ًَٓـطإ يـ
 200عًس ؾطآهِ ظازَ شَاضَّ غىثاّ ًَٓـطإ بـُ   ُز غََُُُٖيُُتُنُيإ بُٓاضاغتُّ ؾاضّ َىغٌَ، يُواُْ ست

ذلُذ طعٝذ ؾشا٥غطذ٢  ُٖظاض غُضباظ زَنات.  300ُٖظاض غُضباظ َُظْسَ نطزووَ، نُنِ يىْهطيو ٓاَاشَ بُ 
 .183ُٝظ٢ً يْٛهشٜو، املضذس ايظابل، ظطتٝؿٔ ٖ ؛ 1385، املضذس ايظابل، ظظازَ

(، 75، دل١ً )نطاسٚإ(، ايكظطِ ايجطا٢ْ، ايعطذد)    ١ْٝٝطٌٗٝ قاػا، محالت ْادس ػا ع٢ً ايعشام يف ايٛثا٥ل ايظشٜا (791)
َعيـسّ    . 153ّ(، ظ1989اسبٌٝ، اٜاس) ضّ َىغٌَ ُي َىغًـَُإ و َُغـًشِ و ًٓ ؿتىواِْ زَوضوُب َُيهًَهِ ظؤض ُي زاًْ خ

ى.اويػٔ، املكسض ايػابل، م ضِووياْهطزبىوَ  ُتُنُّ ْازضؾا. ضوبطت زبًً َُيُ ض ُي ٖ  .280ْاو ؾاضّ َىغٌَ ُب
 ، املىقٌ يف ايعٗـس سؤٚف. عُاز عبسايػالّ  ًٌَ 16طىْسيَهُ زَنُويَتُ ضِؤشُٖآلتِ َىغٌَ بُزووضّ  (792)

 . 107..، مايعجُا٢ْ
 إَُيهُنُّ بُظَاِْ ٓاضاَِ نـؤٕ قػـ  اُْنُّ غطياْني خوضِؤشُٖآلتِ َىغٌَ، زاًْؿتى نُيُنُ يُؤؾاض (793)

ّ غـطياِْ تًَـسا َُٖيهـُوتىوَ يُواْـُ يـُعكىب بـُضتًِ،       اػـ ًًََِ زياضّ ًََصووّ نًزَنُٕ، نُْسئ نُغايُت
 .156طٌٗٝ قاػا، محالت ْادس ػا..، ايكظِ ايجا٢ْ، ظ ُٖضوَٖا ُّٓ طىْسَ بُزيَطَ نؤُْناِْ بُْاوباْطُ.
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 ناضّ تىْسوتًصّ و ٕنُْسا نُ ؾًَدإ، َُظاضطُّ ؾًَذ عازّ يُ ،(795)ُٓيكىف
 .(796)َٓساٍَ نؤيًُنطزِْ نُْسئ شٕ و يُطٍَُ ًإ تًَسا ُٓصتاَسا،يناويهاض

ًاوّ باغهطزُْ زواّ ُٓوَّ ْازضؾا طُيؿتُ ؾاضّ َىغٌَ، بطِياضّ ٓابًَؤقُزاِْ ؾ 
ؾاضَنُيسا ُي يُنَُني ُْٖطاويسا بطِياضّ زضوغتهطزِْ زواظزَ تاوَضيسا يُ ؾًَىَّ ططزؤَيهُّ 
ضاَبُض ُٓو زواظزَ  َُبُغتِ زاْاِْ تؤثُ ٓاططيُٓناِْ يُ ُب ضز ُب ضظ، ثًَهٗاتىو يُ خؤٍَ و ُب ُب

َُيػا بُزاْاِْ تؤثُ  تاوَضَ، نُ ُي ؾاضّ َىغًَسا ُٖبىوٕ، زواّ تُواونطزِْ تاوَضَنإ ٖ
، ُٖضوَٖا غىثاّ ًَٓطإ (797)ٖاوَٕ 230تؤثِ قىضؽ و  160ٓاططيُٓنإ، نُ بطيَتِ بىوٕ يُ

ؾًَىَيُنِ طؿتًِ ناويإ خػتبىوَ غُض بانىوض و ضِؤشٓاواّ ؾاضّ َىغٌَ  .(798)ُب
نطزَيُنِ غُضباظّ يُاليُٕ ْازضؾا زش  ُٖض يُاليُنِ زيهُوَ بُض يُُٓصتاَساِْ 

زاواّ  داضيهِ زيهُ ًَْطزَّ تايبُتِ خؤّ ْاضزَ الّ واىل َىغٌَ، بُؾاضّ َىغٌَ،
ُٖضوَٖا  يًَهطزٕ ًَهُنِ خؤيإ ضِابطُئُْ و ؾاضَنُ ضِازَغتِ غىثاّ ًَٓطإ بهُٕ،

ثاؾا دُيًًِ يُاليُٕ سىغًَٔ  بُآلّ ،(799)ُناًْإبُضططيًغعاّ  زاضّ نطزُْوَ يُُٓاط
 يُ هطزٕ نطزَوَ،بُضططيًو دُخيت يُغُض  نُّ ْازضؾا ضَِتهطايُوَزاواناضيًُبُتُواوَتِ 

                                                                                                                                        

غـٌَ،  و زَنُويَتُ ْاو زَؾـتِ َى  ًٌَ 9ِْ ؾاضّ َىغًَُ، بُزووضّ طُوضَتطئ طىْسَنا نؤْرتئ و يُ (794)
ُ يُ غُزَّ ُٖشزَي ًُتِ عىمسـاِْ تـُيهًـ   يغـُضزََِ زَغـُآلتساض   ُّ ْاوّ تُيهًـ بُتٍُ نًؿا ٖاتىوَ، يـ

ُ ثًَػَُبـُض  وَقـ بـىوَ بـؤ َعطـُوتِ دـُضدًؼ      ، املىقـٌ يف ايعٗـس   سؤٚف. عُـاز عبسايػـالّ   َىغـٌَ  يـ
 .24-23..، م مايعجُا٢ْ

 نِ .50بُزووضّ  ٌَنىضّ َىغنُيُنُ يُباؾاضؤ (795)
ُناِْ عًَطام (796) َعيسًي ًُٓ ُُت ب ُظاضيَهِ تايب   .156. طٌٗٝ قاػا، محالت ْادس ػا..، ايكظِ ايجا٢ْ، ظَُظاضطُّ ؾًَذ عازّ، نَُ 
 ؛ 107..، مايعجُا٢ْ ، املىقٌ يف ايعٗسسؤٚفعُاز عبسايػالّ  (797)

Yilmaz Oztuna, Buyuk Turkiy Tarihi(Istanbul – 1983) Cilt.6, S330.  

ُ     و ضِؤشٓاواّ ؾاضَنُ بىو،  قىضغايِ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ ظياتط يُغُض بانىض (798) ُ  ،ٖؤناضَنُؾـِ زَطُضِيَتـُوَ بـؤ ضِووبـاضّ زجيًـ  نـ
ُ  ،ٖـُضوَٖا بـىوِْ قـُآلّ باؾـتابًا     ،َضَّ ضِؤشٓاوا ُنُّ ْعَرتَ يُبًو ظَوي زَنُويتُ ضِؤشُٖآلتِ ؾاضَنُ َبًَـت بُغـُض   ظاٍَ ز نـ

زَنُويَتـُ   ،نـُْاضّ ضِؤشٓـاوا   سابىو، ُٖضنِ بُؾِ باؾىضّ يُِ َىغًَِ تًًَّ غُضنطزايُتُنُ باضَطبُضَّ ضِؤشُٖآلت،  زَؾتُنُ يُ
ت يُغُض ضِووباضّ زجيًُ. غـعًس  آلبىوٕ بُغُض زَؾتِ ضِؤشُٖو يُطٍَُ ًَٖعيَهِ تؤثداُْ، ظاَييُنِ ًٓٓهؿاضّ تًَسابىًُٓض قُيعُ باضَط

   .49َنِ، املكسض ايػابل، مايسيى
 . 222، َٓبع ثًؿني، مذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣ (799)
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ُٓطُض ُٖض  مشؿًَطَ، تًُْاو تؤ  ًَت )ًَْىاِْ ًَُُٓو زََي ثُياًََهًسا ُٓوَ زووثاتسَناتُوَ
 . (800)ُٓوَ الؾُنُّ بُبَِ غُض بؤت ضَِواُْ زَنُيُٓوَ( ًَْطزَيُنِ زيهُ بًَٓطيت،

 ُٓيًىوٍ 25ًُنإ، ًَٖعَناِْ ْازضؾا يُ جًؤَاتًبُزواّ غُضُْنُوتِٓ ُٖوَيُ زي زوا 
 ،(801)ظ زَغتًإ نطز بُتؤثباضاْهطزِْ ؾاضَنُ بؤَاوَّ ُٖؾت ضِؤش بُبَِ وَغتا1743ٕ

باضوزؤخُ زَنات و زََيًَت  ُٓوثُغين اِْ َىغٌَ ًََصووْىوغ بؤ ُّٓ َُبُغتُ يُنًَو يُ
 بُؾُويـ وَى ُٓغتًَطَنإ ثُضتُواظَ زَبىوٕ يُباضإ زَباضئ،  ضِؤشزا وَى تؤثُنإ يُ"

هاضإ بُضططيًيُغُض تىاْا و وضَّ  ناضيطُضيُِّٓ ناضَّ ْازضؾا  بُآلّ ،قىآليِ ٓامسإ:
 . (802)ؾاضّ َىغٌَ زضوغت ُْنطز يُ

تايبُت زواّ ُٓوَّ ؾاضّ َىغٌَ   ْازضؾا طؤضِاْهاضيِ يُ ثالُْ غُضباظيًُنُّ ُٓصتاَسا، ُب
، بؤيُ غُضَتا باضَطُّ ب ضاَبُض ُٖضَِؾُناِْ يُ  غُضنطزايُتًٌُضططّ تىْسيإ ْىاْس ُي ُب

، ُٖضوَٖا ثاف ُٓوَّ طُيؿتُ ُٓو (803)ياضَهُ بؤ ؾىيًَٓهِ ًَْعيو ؾاضّ َىغٌَ طىاغتُوَ
غُض خاَيًَهِ  نُ ًٖض غىوزيَهِ ْابًَت، بؤيُ بطِياضيسا دُخت ُي بطِوايُّ، نُ تؤثباضاْهطزُْ

غتِ زضوغتهطزِْ نىًَْو يُ ؾىوضاّ زياضيهطاو ب َُُب نإ، ُب ناتِ بؤضزوَاُْ هطيَتُوَ ُي
ُ غتُ تاوَضّ باف تاًب  .(805)نطايُ ٓاَاْر( 804)ؾاضَنُ،بؤ ُّٓ َُُب

                                                           

 .283غًًُإ قآؼ، املكسض ايػابل، م (800)
ُباضَّ بؤضزوَـاْهطزْهطزِْ ؾـاضّ َىغـٌَ يـُ     . 182ٜاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣، املضذس ايظطابل، ظ  (801) ي

ٌَ و ؼ غـَِ ضِؤشّ بـؤ     زَغتجًَهِ طَُاضؤنُ ؾًَذ ضَغىٍ نُضنىنًِ ًث َُإ غـآً ـًً آلّ غ ضزَوّا بىوَ، ُب ايُ سُوت ضِؤشإ ُب
اوَ. ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م ُإ قآؼ، املكسض ايػابل، م 50زْا  .  284؛ غًً

 .284غًًُإ قآؼ، املكسض ايػابل، م (802)
ُباضَت. 192، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (803) ْازضؾا يـُ زوّا ياضَهـُ نطزيـُ باضَطـُّ      غ و ؾىيَُّٓ نُ  ُب

ـاضّ زجيًـ      ُضَّ ضِؤشٖـُآلِت ضِووب ىغٌَ يـُ بـ ُضَ  ب ُضَا نسا بىو زَنُوُت ب ُضظاُي ُ نُ ُي ب َطٕا بطيَتِ بىو ُي طىْسّ قاظًي ُضَنًِ غىثاّ ًٓ ـا  غ ْازضؾ  ،ُ
ُْطُنُ بىو ُضؾتًهطزِْ د ُضث و ؾىيَُٓ ظياتط بؤ غ َُيبصاضزِْ ُٓ َاصتِ ُي ٖ ـات بـؤ       ٓا و ؾىيَُٓوَ تـىاِْ ثطزيَـو نـٌَ به ُض ُي ٖا ٖ ُضوَ َعيهُوَ، ٖ ًُْ ي

ىغٌَ. غعًس ايسيىَنِ، املكسض ايػابل، م و ؾىيَُٓوَ بؤَ  غتِ طىاغتُٓوَّ ًَٖعَنُّ ُي ُُب َ51  . 
ِ سىغًَٔ ثاؾـا دـُيًًِ واىل َىغـٌَ بـىو. عًـِ      ًّ غُضَننىضّ ؾاضّ َىغٌَ، باضَطُزَنُويَتُ با (804)

 . 200يػابل، مؾانطعًِ، املكسض ا
 .200املكسض ْؿػُ، م (805)
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نُّ ْازضؾا، بُؾًَهِ تاوَضَنُّ باف غُضباظيًُبُزواّ دًَبُدًَهطزِْ ثالُْ  زوا 
زواتط بُٖؤّ  ًَٓطإ، ِ زاضَِإ ٖات بُٖؤّ بؤضزوَاُْ تىْسَنُّ غىثاّتىوؾتابًُ 
تىاًْإ خؤيإ  ،غُضباظاِْ ًَٓطإ وضاّ ؾاضَنُ بُؾًَو يُىؾ بىوِْ ُٓو بؤؾايًُ يُزضوغت

 ،سيٌ بىوُْوَيُاليُٕ غُضباظاِْ َىغًَُوَ بُضَْطاضّ يُن بُآلّ غعيَُٓٓ ْاو ؾاضَنُ،
 ِ واىل َىغٌَ يُضؤَيُٖضوَٖا  ،(806)ٓاناَُنُّ بُؾهػتِ غىثاّ ًَٓطإ تُواو بىو

 ُٖوَيساِْ ظؤضّ بؤ هاضإ و بُضظنطزُْوَّ وضَيإ وبُضططيً يُطٍَُبُؾساضيُناِْ 
ناضيطُضيِ ضِاغتُوخؤّ يُغُض ضاّ ؾاضَنُ، ونانطزُْوَّ بُؾُ ضِووخاوَنُّ ؾى

 .(807)نطزبىو نٌَخَُيهُ طَُاضؤزضاوَنُّ ؾاضَنُ  هاضإ وبُضططيًووِْ زَض
َ ؾا  ضَنُ بُٓاغاِْ زاطري بهات، بريّ يُ ْازضؾا زواّ ُٓوَّ ُٖغتِ نطز، نُ ْاتىاِْ

َهِ غُضباظّ زيهُ نطزَوَ، ُٓويـ قؤغتُٓوَّ نات بىو بؤ  ناِْ خؤّ بؤ بُضشَوَْسيًُثالًْ
بطِيِٓ ٓاو يُ  َُيػا ُب غتُ طَُاضؤّ غُض ؾاضَنُّ تىْستط نطز، ُٖضوَٖا ٖ ُّٓ َُُب

غُضناوَّ غُضَنًِ ؾاضَنُ،ُٓويـ يُ ضيَطُّ طؤضِيِٓ ضِيَطََِوّ دؤطُيُنِ ٓاوّ زجيًُ، نُ 
ؿتىواِْ  َُف تىاِْ ْاخؤؾِ و قىضغايٌ ظؤض غاتُ غُض ؾاِْ زاًْ ٓاوّ ؾاضّ َىغٌَ بىو، ُب

غرتاوٕ ؾاضَنُوَ ُب ّ بطٍِ نُ ُب َُف َُٖىو ُٓو ضيَطُياُْ  .(808)َىغٌَ، دطُ ُي
َُيػا   بىو، بؤيُ ٖ ف تا ضِازَيُى ُٓصتاَُناِْ بُزَيِ ْازضؾا ُْ زياضَ ُٓو ثالُْ

ثًازَنطزِْ  ؾًَىاظيهِ زيهُّ غُضباظّ بؤ بطِيِٓ ؾىوضاّ ؾاضَنُ، ُٓويـ ُي ضيَطُّ زوو ُب
شيَط ؾىوضاّ ؾاضَنُ،  خؿُّ غُضباظّ دًَبُدَِ نطا، يُنًهًإ بطيَتِ بىو ُي زاْاِْ يىغِ ُي ُْ
ؾِ بانىوضّ ؾاض زابٓسضيَت، زوواِْ زيهُف ُي ضِؤشٓاواّ ؾاضَنُ  ؾًَىَيُى زوو زاُْيإ ُي ُب ُب

ضاَبُض َعطُو ضاْبُض زَضطُّ غٓذاضُب ُيبإ، نُ زَنُويَتُ ُب  .(809)تِ قُظيب ٓ
ثاف  ،ٓاَازَنطزِْ ًَٖعيَهِ تايبُت بىو يُ بطيَتِغُباضَت بُُْخؿُّ زووَّ  

اليُنِ  تُقًُٓوَّ يىغُُنإ ُٓضنِ ُٓصتاَساِْ ًَٖطؾِ يُْاناويإ ثٌَ ضاغجًَطزضابىو بؤ
نِ ًًُْبَُُف ططا ؾاض، نىوُْ ْاوبُناضًَٖٓاِْ ثُيصَّ تايبُتِ بؤ  يُطٍَُ ضانُ،وؾى

                                                           

 .108..، مايعجُا٢ْ ، املىقٌ يف ايعٗسسؤٚفعُاز عبسايػالّ  (806)
 .185غتًعٔ ًُٖػًِ يىْططيو، املكسض ايػابل، م (807)
 . 201عًِ ؾانطعًِ، املكسض ايػابل، م (808)
  .51غعًس ايسيىَنِ، املكسض ايػابل، م (809)
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زوو بُضَ بُضَْطاضّ ًَٖعَناِْ  بتىأْ يُ نُ ،هاضاِْ َىغٌَبُضططيًظؤض زَخُُْ غُض 
 .(810)ًَٓطإ ببُٓوَ

ثالُْنُّ ْازضؾا بؤ ططتِٓ ؾاضّ َىغٌَ ؾهػتِ ًَٖٓا، نىْهُ يُنًَو يُ يىغُُنإ  
وضَّ طُياْسَ ًَٖعَناِْ نُ ناْسضا بىو، يُشيَط ؾىوضاّ ؾاضَنُ تُقًًُوَ، ظياِْ طُ

، ُٖضوَٖا زوو يىغُُنُّ نُ بُضاَبُض زَضطُّ غٓذاض زاْطابىوٕ، بُٖؤّ (811)ًَٓطإ
ؾًَساضيُوَ ًٖض ظياًْهِ ُٓوتؤّ ُْبىو، نُ ؾايُِْ باغهطزٕ بًَت، بؤيُ غىثاّ ًَٓطإ 

 . (812)زووباضَ بُْاناضّ ثاؾُنؿُيإ نطز، بُبَِ ُٓوَّ ًٖض زَغهُوتًَهًإ ُٖبًَت
ُّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ ْازضؾا زواّ غُضُْنُوتِٓ ثالُْناِْ بؤ ططتِٓ ؾاضّ َىغٌَ، دًَط 

تا َاوَيُى واظّ يُ ًَٖطؾُناِْ ًَٖٓا بؤ غُض ؾاضَنُ، بُآلّ طَُاضؤنُّ تىْستطنطز، زواّ 
ُٓوَ باضَطُّ غُضَنًِ دًًََٗؿت و يُطٍَُ بُؾًَو يُ ًَٖعَنُّ ضِوويهطزَ طىْسَناِْ 

طىْسّ  300ضّ ناويهاضّ تًَسا ُٓصتاَسا، بُؾًَىَيُى ًَْعيهُّ زَوضوبُضّ َىغٌَ ونطزا
ويَطاْهطز، زواتط َُٖيُُتُناِْ بُٓاضاغتُّ زياضبُنط زَغت ثًَهطز، ُٖضيُنُ يُ ظاخؤ و 
دُظيطَّ ًٓنب عىَُضّ ناويهطز، يُويَؿُوَ طُضِايُوَ باضَطُّ غُضَنًِ بؤ دًَبُدًَهطزٕ و 

 .(813)ضّ َىغٌَزاضِؾتِٓ ثالًَْهِ زيهُ بؤ ططتِٓ ؾا
ِ عىمساِْ نُْسئ زَوَيُتخانِ  ناتُّ ْازضؾا غُضقاَيِ دُْط بىو يُْاو يُو 

ِ ْازضؾا، وَى زَغُآلتيُْاو خانِ ًَٓطإ ضِووياْسا زش بُ طُضِاُْوََُٖي و ضاثُضِئ
ِ ًَٖعّ ًقِ خإ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ و غُضنطزَّ طؿتُّ ستَُُز تطُضِاُْوََُٖي

و غاّ ( 814) قاضؽ نُّ ستَُُز عُىل ضَؾػٓذاِْ يُضاثُضِيُٖٓا ُٖضوَ زَضيايٌ ًَٓطإ،
                                                           

 .154كظِ ايجا٢ْ، ظطٌٗٝ قاػا، محالت ْادس ػا..، اي (810)
 .182ٜاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣، املضذس ايظابل، ظ (811)

 . 201؛ عًِ ؾانطعًِ، املكسض ايػابل، م 24عبسادتباض ستُىز ايػاَطآِ، املكسض ايػابل، م (812)
 . 108..، مايعجُا٢ْ ، املىقٌ يف ايعٗسسؤٚفعُاز عبسايػالّ  (813)
ُ ودىستَُُز عُىل ضَؾػٓذاِْ نُغًَهِ  (814) ُ  ظ1730ِ غـايَ  تًاض و خَُيهِ ضَؾػٓذاُْ، يـ ْاونـُّ   يـ

ُ     ؾىؾرت ؾؤضِ ُٓصتاَـسا ضِوويهـطزَ    ؾًَهِ َُٖيطريغاْس، بُآلّ يُاليـُٕ ؾـُضَاْطَِواّ ؾـاضَنُ غـُضنىتهطا، يـ
ُ زواتط يُويَؿُوَ نىوَ شيَط باَيِ زَوَيُتِ عىمساِْ، بُياضَُتِ عىمسـا  ،سُويَعَ ُ  ًًْـ ْاونـُّ قـُؾكاظ    نـإ يـ

يُاليُٕ خىزّ ُٓمحُز ثاؾـا دـَُاٍ ٓؤغًـؤ ؾـُضَاْطَِواّ قـاضؽ ثاَيجؿـتِ نـطاوَ،         و االنِ ْىاْسنُْسئ ن
. اَـري  نىضَِناِْ ؾا سىغـًَٔ ْاغـاْس   يُاليُنِ زيهُوَ ْاوَنُّ طؤضِّ بؤ غُؾِ َريظا و خؤّ وَى يُنًَو يُ
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نُّ ْازضؾا يُؾهطنًَؿًًُضِاغتُوخؤيإ نطزَ غُض  ناضيطُضيِ ،(815)ؾًَطوإ  َريظا يُ
 .(816)عًَطام يُ

يُاليُنِ زيهُوَ ًَْطزَيُى يُ تىضنػتاُْوَ طُيؿتُ باضَطاّ ْازضؾا يُ زَوضوبُضّ  
ّ َاْطى خاقإ ثاؾاّ نني ٓاطازاضّ غُضنُوتُٓناِْ َىغٌَ،ثًًَإ ضِاطُياْس زواّ ُٓوَ

ُٖضيَُُنإ، زاواّ يًَهطزووٕ  َُٖىو يَهِ طؿتاْسووَ بؤبطِياضْازضؾا نطاوَتُوَ، 
 يُطٍَُيُى ضِووبُضِووبىوُْوَٓاَازَناضّ تُواو بهُٕ بؤ ُٖض  ًَٖعَناًْإ ٓاَازَ بهُٕ و

 يُطٍَُواوبىوِْ دُْط زياضَ ْازضؾا ُْخؿُّ ُٖبىوَ زواّ تُ( 817)غىثاّ ًَٓطإ
 .(818)عىمساِْ ًَٖعَنُّ بُٓاضاغتُّ نني تاوبسات

بُضططيًُناِْ يُاليُى  ضِووبُضِووّ ْازضؾا بؤوَ، نُ ،باضوزؤخُّ ُٓصتاَِ ُٓو يُ 
ًَٓطإ بىوُْ ٖؤناضيَو  يِ يُْاوَخؤناِْ طُضِاُْوَيُاليُنِ زيهُوَ َُٖيؾاضّ َىغٌَ، 

ؾاضّ  طَُاضؤزاُْنُّ غُض ٍَُٖ بططيَت يُٓاؾتِ بهات وزَغت  ْازضؾا ضِوو يُ نُ
ؾاْسيو بًَٓطيت بؤ  نُ ،دُيًًِ نطز سىغًَٔ ثاؾا ُّٓ َُبُغتُ زاواّ يُ بؤَىغٌَ،
 .(819)ِ ْازضؾا بَُُبُغتِ ُٓصتاَساِْ زاْىغتاْسٕ يُغُض ٓاؾتًِّ غُضَنباضَطُ

                                                                                                                                        

(، تٗـطإ، ظَػـتإ   37خـاضدِ، مشـاضَ)   سٚابطآٖططإ، دايطاَ قؿكاظ زض غًاغت ْازضؾاَ، ؾكًٓاَُ تاضيذ 
 .45-44ه.ف، م م1387

غُضزََِ ْازضؾا، ؾُضَاْطَِوايُتِ ٓاظَضبًذإ زضابىو بُ ًٓرباًُِٖ بطاّ، زَْطؤّ ٓـُوَ بآلوبـؤوَ    يُ (815)
ُ، بؤيُ ؾُضَاْطَِواّ ٓاظَضبًذإ بطِياضّ ًؾا سىغًَِٓ غُؾُوي نىضِّنُ طىايُ نُغًَو باْطُؾُّ ُٓوَ زَنات 

ُنإ ًـ غاّ َريظا تىاِْ يُو ؾىيَُٓ ضِابهات و بهًَتُ زاغػـتإ، يـُويَـ يُاليـُٕ يعطً   زَغتطرينطزًْسا، بُآلّ 
 . 45و ثاَيجؿتًإ نطز. ُٖإ َٓبع، م زاَيسَ زضا

 . 718سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م (816)
 .292-291يهٗاضت، ْازضؾا، م م؛  911َطوّ وظيط َطو، دًس غىّ، م نامِستُس  (817)
 .911ّ وظيط َطو، دًس غىّ، مَطو نامِستُس  (818)
 بططًَُنإ باؽ يُوَ زَنُٕ زاوانطزِْ ٓاؾتُوايٌ يُاليُٕ ْازضؾا ُْبىوَ، ًغُضناوَ ؾاضغ ُْٖسيَو يُ (819)

و بؤضزوَـاْهطزِْ   يُاليُٕ خَُيهِ َىغًَُوَ ُّٓ زاوايُ ٓاضاغتُّ ْازضؾا نطاوَ، نىْهُ تىْسّ طَُاضؤزاُْنُ
ْصاز، َٓبـع   ستُس سػني ًَُٓسٍ ضّ َىغٌَ بُتُواوَتِ ُٖضَغإ نطزبىو.ؾا بُضزَواّ باضوزؤخِ خَُيهِ يُْاو

 . 631َٗسّ خإ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ، م ؛ 816ثًؿني، م 
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َ سىغًَٔ ثاؾا دُيًًِ واىل َىغٌَ ُٖض يُنُ يُ عُىل ُٓؾُْسّ قاظّ َىغٌَ و قُض 
َػتُؾا يُ نُغايُتًًُ زياضَناِْ ُٓو ؾاضَ وَى ًَْطزَّ تايبُتِ خَُيهِ َىغٌَ ْاضزَ 
باضَطُّ غُضَنًِ غىثاّ ًَٓطإ يُ قاظيًُ، يُويَؿُوَ يُاليُٕ خىزّ ْازضؾا ظؤض بُطُضَِ 

، ثًَِ ضِاطُياْسٕ َُبُغتِ َُٖيُُتُنُّ بؤ غُض ؾاضّ َىغٌَ تًُْا (820)ثًَؿىاظيإ يٌَ نطا
تؿطيِٓ يُنُّ  22، ثاؾإ يُ(821)طزُْوَّ ٓايٓعاّ ًُِٖٓ غىُْ و ؾًعُيُبؤ ًَْعيهه

 ظ ْازضؾا طُضِايُوَ نُضنىوى، زواّ ُٓوَّ يُطٍَُ خَُيهِ َىغٌَ ٓاؾتِ ْاَُّ بُغت1743

،نُ بؤ َاوَّ نٌ ضِؤش طَُاضؤزاِْ ُٓو ؾاضَ يُاليُٕ ًَٖعَناِْ ًَٓطاُْوَ بُضزَواّ ( 822)
 . (824)اض نُؽ بىوُْ قىضباُِْٖظ 30، تًًَسا ًَْعيهُّ (823)بىو

 ِ عىمساِْ يُزَوَيُتبُضاَبُض غىثاّ ًَٓطإ تىاِْ  ُناِْ ؾاضّ َىغٌَ يُبُضططيً 
ناِْ ضظطاض بهات، بؤ ُّٓ َُتطغًًُو  ؾؤضِفيًُنإ و َُٖيطريغاْسِْ ْاوَخؤنًَؿُ 

يُو  W. Aspinwellًٓػتاْبىٍ ويًُّ ُٓغجًٓىيٌ  َُبُغتُ َُٖيػىضِاوّ بُضيتاِْ يُ
ِ "زَوَيُتُ سهىوَُتُٓو  طَُاضؤزإ، ضِظطاضبىوِْ ؾاضّ َىغٌَ يُ)بًَُت يُوَ زََيباضَ

ظؤض تطغٓانُنإ ضِظطاضّ بىو، وايإ ُٖغت زَنطز  ُٖضَِؾُْاخؤؾِ و  يُ "عىمساِْ
ؾتُنإ و َطؤظُنإ  َُٖىوبُطُيؿتِٓ ُٓو ُٖواَيُ  بُآلّ ؾتًَهًإ يُزَغتساوَ، َُٖىو

 .(825)ّ بُيُنُوَ ٓاضاَِ باَيِ نًَؿا بُغُضياْسا(َُٖىو إ بُغُضزا ٖات وًطؤضِاْهاضي
 

تطؽ و  نُ ،دىوَيُّ نطز بُٓاضاغتُّ ؾاضّ بُغسانُضنىوى ؾاضّ  ْازضؾا يُ 
يَُُٖإ ناتسا ُٓمحُز  .(826)واِْ ُٓو ؾاضَ زضوغتهطزىِ ظؤضّ الّ زاًْؿتزَيُضِاونًَ

ّ ُٖض طَُاضؤزاًَْو ُْوَضِووبُضِووبىوُناِْ ُٓصتاَسا بؤ ًثاؾا واىل بُغسا ٓاَازَناضي
                                                           

 .  183-182ٜاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣، املضذس ايظابل، ظ ظ (820)
 . 194، م ايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (821)
 .292ْازضؾا، م يهٗاضت، (822)
ّ تؿـطيِٓ  20ّ ُٓيًىٍ زَغتِ ثًَهـطز تـانى   14طَُاضؤزاِْ ؾاضّ َىغٌَ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ يُ  (823)

 ظ بُضزَواّ بىو.1743يُنَُِ 
Tony Jaques, Dictionary of Battles and Sieges(U.S.A – Greenwood Press- 2007), 

P.689. 

)824(J. Von Hammer, A.G.E, SS.427-428.  

 .8اًٌٝ ع٢ً َشاد، املضذس ايظابل، ظ (825)
  .86ذلُذ بٗذ١ االثش٣، املضذس ايظابل، ظ (826)
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ًُ ًَْطزَيُنِ تايبُتِ ًْازضؾا ُٖض بُطُيؿتِٓ بُناظَ بُآلّ يُاليُٕ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ،
بؤ  ٓاَازَيُ بؤ ٓاؾتِ، نُ ،بؤ ُٓوَّ ُٓمحُز ثاؾا زَيًٓا بهاتُوَ ضَِواُّْ بُغسا نطز،

ُضزاِْ ، زواتط زَغتِ نطز بُغ(827)ُّٓ َُبُغتُف ٓاَيىطؤضِّ ؾاْسَنإ زَغتِ ثًَهطز
واز و ُٓبى سًُْؿُّ ْىعُإ َىغا ناظّ و ستَُُز دُ يُنُ يُ نطزِْ َُظاضَناِْ ُٖض

نىضِّ بُغساوَ ضِوويهطزَ ؾاضّ ُْدُف يُويَـ غُضزاِْ َُظاضّ عُىل  ثاؾإ يُ ،)ض.ر(
 . (828)ّ نطزُٓبىتايب )ض.ر(

 ظ 1743ـ طَُاضؤزاِْ ؾاضّ بُغطَ يُاليُٕ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ  3
ًَٖعيَهِ زيهُّ ًَٓطاِْ ، ازضؾا غُضقاَيِ طَُاضؤّ ؾاضّ َىغٌَ بىوناتُّ ْ ُٓو 

زاطرينطزِْ بُغطَ  قؤنُ خإ ؾُخياًْى بُؾُضَاِْ ْازضؾا بؤ غُضنطزايُتًٌبُ
و  ؾُضَاْطَِواياِْ سُويعَ َُٖإ ناتسا يُاليُٕ خىزّ ْازضؾا زاوا يُ يُ، ْاضزضابىوٕ

 .(829)بُو غُضنطزَيُ بهُٕـ ًَو زيعؾىٍ نطا ياضَُتِ ثًَىيػت ثًَؿه ؾىؾرت
 سُويَعَ، ًَٖعَنُّ طُيؿتُ يُطٍَُظ قؤنُ خإ ؾُخياًْى 1743وظّ ىّ تَُ 16يُ 

ُٖض يُويَـ ْاَُيُنِ ؾُضَِ بُْاوّ خؤّ ٓاضاغتُّ ضؤغتُّ ٓاغاّ يًَجطغطاوّ بُغطَ 
بؤ ُّٓ  ،(831)زاواّ يًَهطز ؾاضّ بُغطَ ضِازَغتِ غىثاّ ًَٓطإ بهات نطز،( 830))َتػًِ(
زياضَناِْ ؾاضّ بُغطَ وَى ؾًَذ زَضويَـ و  نُغايُتًًُ يُطٍَُضؤغتُّ ٓاغا  َُبُغتُ

ّ ْاوَضؤنِ ْاَُنُّ يُباضَيُنِ ُٓصتاَسا بىوُْوَؾًَذ ًٓرباًِٖ و نُْساِْ زيهُ، نؤ
ّ يُغُض ُٓوَ َُٖىوطؿتىطؤنطزٕ  زواّ نُْس ضِؤشيو يُ، ؾُضَاْسَّ غىثاّ ًَٓطإ

                                                           

 .133، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل (827)
 .104سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (828)
 .383َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (829)
بُغسا، بؤيُ ُٓو نُغُّ ناضوباضّ غًاغـِ و   وياليُتِ ؾاضّ بُغطَ بىوَ بُؾًَو يُ 1737ِ غاَي يُ (830)

ِ يَىَ زَبطز ثؤغـتُنُّ  و ٓابىوضّ يُو ؾاضَ بُضِ ّناضطًَطِ ُ   بطيَتـ و ثًَـِ زَوتـطا    دًَطـطّ واىل بُغـسا   بـىو يـ
يف اجملاٍ ايعشب٢، ايطبع١ األٚىل، َشنض دساطات ايٛسطذ٠ ايعشبٝط١،    ١ْٝٝ. ؾاعٌ بٝات، ايذٚي١ ايعجُا)َتػًِ(
  .332ّ، ظ 2007بريٚت، 

باضَّ زَقِ ْاَُنُّ قىنُخإ ؾُخياًْى بطُضِيَىَ بؤ يُ.  26عُاز عبسايػالّ، قُىز ايبكطَ...، م (831)
 (.6ثاؾهؤّ شَاضَ)
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ؾاضَنُيإ زَنُٕ  ّ يُثاضيَعطاضو  ٕ ضَِتسَنُُْوَنُّ قىنُخازاواناضيًُ ضِيَههُوتٔ نُ
 .(832)بُُٖض ْطخًَو بًَت

يُاليُٕ  نُّ ؾُضَاْسَّ غىثاّ ًَٓطإ،زاواناضيًُبُزواّ ضَِتهطزُْوَّ  زوا 
َ ُٖظاض غُضباظ زَبىوٕ، زُّ زواظًَْعيه نُ ،ًَٖعَناِْ ًَٓطإ واِْ بُغطَ،ىزاًْؿت

ضِؤشٓاواٍ نُْاضَواناِْ  ُثُضِيُٓوَ يُبُؾُضَاِْ قىنُخإ ؾُخياًْى زَغتًاْهطز ب
ًَاُّْ ُٓو  ُٖضوَٖا يُ ظ طَُاضؤّ ؾاضَنُياْسا،1743يُٓابِ  ؾُتىيعُضَب و

نىْهُ  إ نطز بًَُٖعَناِْ ًَٓطإ،ثًَىَْسيًبُْىالّ  َُٖيُُتُزا ُٖضزوو ٖؤظّ َىْتُؾل و
 .(833)ِ عىمساٌْزَغُآلتهطزٕ زابىوٕ زش بُؾؤضِؾ ًَو ُّٓ زوو ٖؤظَ يُغاَينُْس 
 َُٖيػىضِاوّ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ Mr.Dorrilيٌ زووضَػرت  

English East India Company
باَيِ نًَؿا بُغُض  باضوزؤخُّ نُ بُغطَ يُو يُ( 834) 

ٔ دٌَ بًًََٗ ٓاوَناٌْ ؾُتىيعُضَبُناًْإ ًيسا بُظووتطئ نات نُؾتًبطِياضؾاضّ بُغطَ،
                                                           

باضَّ زَقِ وَآلَِ خَُيهِ بُغـطَ بـؤ قىنـُخإ ؾـُخياًْى بطـُضِيَىَ بـؤ       يُ .26املكسض ْؿػُ، م  (832)
 (. 7ثاؾهؤّ شَاضَ)

غـُباضَت بـُباضوزؤخِ ؾـاضّ بُغـطَ يـُناتِ       .195ايعٗطذ ايعجُطا٢ْ ...، ظ   ، ايعطشام يف  ْـىضؽ  نطامِ َىغِ  عال٤ (833)
بُغطَ يُباضَّ خطاثِ ضَِوؾـِ ٓـابىوضّ    طَُاضؤزاِْ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ، َُٖيػىضِاوّ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ يُ

تًـإ  آلوُناٌْ ضِؤشاْـٍُ ٖاو ًُٓوٍَ ْاتىاْسضيَت خُضدً بُ ٓاغاٌْ زَغت ْانُويَت تا ضِازٍَ يًَطَ زضاو: "ًَتتًَههىوِْ باظضطاِْ زََي
 . َ(تُوؤًُنإ يُناتٌ طُضِاُْوَيإ ًٖض باضٍ ظيَسَيإ يُطٍَُ ُْٖاتًزابني بهطيَت، ُٖضوَٖا نُؾت

Thabit A.J. Abdullah, Merchants, Mamluks and Murder: The Political Economy of 

Trade in Eighteenth Century Basra(Albany – State University of New York Press- 

2001), p.49.  

ــؤ   (834) ــُوَ ب نــُّ زَطُضِيَت سُْ ُظضْا ــعّ زَا ٓطًً ــاّ ًٖٓــسّ ضِؤشٖــُآلِت ًٓ ــُٕ 22/9/1599نؤَجاًْ الي ظ نــُ ُي
َؿًٓاظنطا، زواتط ُي ا ًث ضيتاًْ ناِْ ُب ُ    31/12/1600باظضطاُْ ًَـسا زَغـُآلت زضا بـ ٌُت بؤ زَضنـىو، ًت و ظ ؾُضَاٌْ ثاؾاي

ُ باظضطا هاضًي ايُ نُ ثاوْا اليـُنِ زيهـُوَ          ًًُْنؤَجاًْ نـإ ٓـُصتاّ بـسات يـُ ًٖٓسغـتإ و ْاونـُناِْ زَوضوبـُضّ، ُي
ضيتا غتِ ثاضيَعطاضيهطزٕ يـُ زَغـُآلتُنُيإ يـُ ًٖٓسغـتإ، يـُ      ًًُُْب ُُب َ وَ ُب ُُْ ْاو ُٓو باظُْ ُْساو غ نإ ُٖوَيًاْسا ن
ػتًٌ و1615غاَيِ  ُباغـِ طـُوضَ        ظ ُٖض يُنُ ُي ضيهاضز ًٓ َو يـُ ؾـا ع ُُْ ُٓغـؿُٖإ و ؾـُضَاًْ إ بط ططؤتُض تىاًْ

ايـُ يـُ غـاَيِ     عّ، ُٖضوَٖا ُّٓ نؤَجاًْ ٓطًً َؿىاظيهطزٕ ُي ْىيَُٓضاِْ باظضطاِْ ًٓ َساِْ دًاوى و ًث ًُث ظ 1622وَضبططٕ ب
َطا سَضّ ًٓ ًُت ًُنإ ُي ٖىضَع : ستُـس سػـٔ ايعًـسضوؽ   ًًُْياضَ زَضنطزِْ ثىضتىطاًي تطاسٜخ اخلًطٝر ايعشبط٢    ، نإ بىوٕ ُي

ُ  ؛ 32ّ، ظ1998ٚاالدتُاع١ٝ، ايكاٖش٠،  ١ْٝٝ، عني يًذساطات ٚايبشٛخ االْظا١ْٝٝاحلذٜح ٚاملعاصش، ايطبع١ ايجا ؾىاًي
ؿني، م  .1913ؾاضزٕ، َٓبع ًث
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ًُ ًّ نُؾتضيَطُ َُٖإ ناتسا خؤؾِ ُٖوَيًسا يُ ُي ُْبُٓوَ، ًَْعيوو يًَِ 
ُنإ تىاًْإ عاضَبيُاليُٕ زَضياواُْ  بُآلّ ؾاضَ بطِوات،َيُو( 835))ؾطقاتُ( ُنًُّتايبُتً
يٌ بُ ؾُضَاِْ ضؤغتُّ ٓاغا زووضض ُزواتط َػت يَُٓٓوَ،بًطُضِ بططٕ و ّ ثٌَضيَطُ

 .(836)بسات ًُنُيإ ثًٌَثاف ُٓوَّ ٓاَازَ ُْبىو نُؾت ،زَغتطرينطا
نىضِّ ؾُضَز ؾُضَاْطَِواّ سُويَعَ يُناتِ طَُاضؤزاِْ ؾاضّ  آليُاليُنِ زيهُوَ عُبسو 

بُغطَ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطاُْوَ، ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ ناضبُزَغتاِْ بُغطَ نطز، تًًَسا زاواّ 
ًَهُنبىوِْ يًَهطزٕ و ٓاَؤشطاضيهطزٕ بُوَّ زَغت َُٖيططٕ يُبُضططيًهطزٕ، يَُُٖإ 

تسا ٓاطُزاضّ نطزُْوَ يُو ُْٖاَُتِ و زَضزَغُضيًُّ نُ تىوؾِ زَبُٓوَ بُٖؤّ بُضططيٌ نا
نطزُْنُيإ، بُآلّ داضيَهِ زيهُ ناضبُزَغتاِْ بُغطَ دُختًإ نطزَوَ يُغُض 

 .(837)ثاضيَعطاضيهطزٕ يُ ؾاضَنُيإ و زاواناضيًُناًْإ ضَِتهطزَوَ
َاوَيُزا  يُو بُآلّٕ زابىو، عَناِْ ًَٓطإ طَُاضؤّ ؾاضَنُياُٖضنُْسَ ًَٖ 

ظؤضّ شَاضَّ غُضباظاِْ ًَٖعّ  غُضَضِاّ نِ بُضناو بٓىيَٓٔ،ناالنًًُُْياْتىاِْ ًٖض 
ضاّ وٖؤناضَنُؾِ زَطُضِيَتُوَ بؤ بُضزَغت ُْبىوِْ تؤثِ ٓاططئ بؤ بطِيِٓ ؾى ًَٓطإ،

 يسايُناتِ خؤ بُآلّ ُٖضنُْسَ زاوايإ يُْازضؾا نطز بؤ ُّٓ َُبُغتُ، ؾاضَنُ،
 .(838)ُنإ ُْطُيؿنتًثًَساويػتً

بؤ  ُْبىوِْ تؤثِ ٓاططئ و ُْطُيؿتِٓ يُناتِ خؤيسا،زَضؾُتًَهِ باف بىو، 
بؤَاوَيُى خؤيإ بططٕ بُضاَبُض بًَُٖطؾُناِْ غىثاّ  نُ ،هاضاِْ بُغطَبُضططيً
 َُني ضِؤشّ نؤتايٌ طَُاضؤزاُْنُ،يياظزَ بُطُيؿتِٓ تؤثُ ٓاططيُٓنإ يُ بُآلّ ًَٓطإ،

نُْس ؾىيًَٓهِ  بؤضزوَاْهطزِْ ؾاضَنُ زَغتِ ثًَهطز،نُ ؾُو و ضِؤش بُضزَواّ بىو،
يُواُْ نىْػىَيداُّْ  نُوتُٓ بُض ضَِمحُتِ تؤثُناِْ ًَٓطإ يُْاو ؾاضّ بُغطَ، ططيٓط

غُضنُوتًٓإ  بُآلُّٓصتاَساِْ ًَٖطؾًَهِ بُضبآلو بؤ غُض ؾاضَنُ،  يُطٍَُْػا،َؾُض
                                                           

 نطامِ َىغـِ   عطال٤ ( دؤضيَهُ يُنُؾتِ بهـىونِ دـُْطِ.   fregattaُ )ًًؾطقاتُ وؾُيُنِ ًٓتاَي (835)
 .195، م ايعٗذ ايعجُا٢ْ ... ايعشام يفْىضؽ، 

 .297-296؛ يهٗاضت، ْازضؾا، م م 204عًِ ؾانطعًِ، املكسض ايػابل، م (836)
ُ باضَّ زَقِ ْاَُنُّ ؾُضَاْطَِواّ سُويَعَ بؤ ناضبُزَغـتاِْ بُغـطَ، ٖـُضوَٖا    يُ (837) باضَّ وَآلَـِ  يـ

 . 32-29عُاز عبسايػالّ، قُىز ايبكطَ...، م م خَُيهِ بُغطَ بطُضِيَىَ بؤ:
 .297يهٗاضت، ْازضؾا، م (838)
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ى يًَُْىإ ًَٖعّ زَضيايِ و ًَٖعّ ثًَىَْسيًُبىوِْ ًٖض بُزَغت ًَُْٖٓا بُٖؤّ ُْ
 .(839)وؾهاِْ

 بُزواّ ُّٓ ضِووزاوَ، ًَٖعَناِْ ًَٓطإ ضِووياْهطزَ زَوضوبُضّ ؾاضّ بُغطَ، زوا 
طىْسّ غُبًًًات  بُتايبُت يُ تاآلْهطزًْإ ُٓصتاَسا، بطِئ و نُْسئ نطزاضّ نىؾنت و

ظ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ نؤتا 1743ِ يُنُّ ىوْناْ ُٖضوَٖا يُ ،(840)ؾاضؤنهُّ ظوبري و
 يإ نطز،)بُغطَ(تىْسّ بؤضزوَاِْ ؾاضّ ظؤض بُبؤ ُّٓ َُبُغتُ  ًَٖطؾًإ ُٓصتاَسا،

نىْهُ  يُنؤتايسا ُٖوَيُناًْإ بٌَ ٖىزَبىو، بُآلّ زواتط ًَٖطؾًَهٌ بُضبآلويإ ُٓصتاَسا،
 .(841)ِ ؾاضَنُ زاطري بهُٕو ُْياْتىاْ هاضاِْ بُغطَ بُضثُضض زضاُْوَبُضططيًيُاليُٕ 

يُنُناِْ غىثاّ ًَٓطإ ٍ ناتُّ ؾاضّ بُغطَ ضِووبُضِووّ ًَٖطؾُ يُى يُزوا يُو 
ظ طُياْسضايُ 1743ّ تؿطيِٓ زووَّ  8زَبؤوَ، ؾُضَاًَْهِ بُثُيُّ ْازضؾا يُ

تًًَسا زاواّ وَغتاِْ دُْط و َُٖيططتِٓ  بُغطَ،نُ غُضنطزَّ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ يُ
َُٖإ ّ 27زواّ ُّٓ ؾُضَاُْ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ يُ ؾاضّ بُغطَّ نطز،طَُاضؤّ غُض 

ؾاضّ بُغطَ بُٓاضاغتُّ سُويَعَ، زواّ ُٓوَّ  نطزٕ يَُاْط زَغتًاْهطز بُثاؾُنؿُ
 .(842)يإ زابىوُغَِ َاْط طَُاضؤّ ؾاضّ )بُغطَ(ُّٓ ًَٖعَ ظياتط ي

ناِْ زاواناضيًُغُثاْسِْ  ُٖضنُْسَ ْازضؾا ُٖوَيُناِْ نطِنطزَوَ بؤ، ًنَيزَنطيَت بًَ 
زواّ ُٓوَّ دُْطُنُّ زَغتجًَهطز  ، بُآلّّ دُْطُوَضيَطُ ِ عىمساِْ يُزَوَيُتبُغُض 

هِ زيهُ بطُضِيَتُوَ غُض ُٓوَ ُْبًَت داضيَ تًُْاًٖض ٓاَاصتًَهِ بُزّ ُْنطز، 
يُاليُنِ زيهُوَ ُٓصتاَسِْ ُٓو دُْطُ  ِ عىمساِْ،زَوَيُت يُطًٍَََُعَناِْ طؿتىطؤ 

غُضتاغُضّ  طُضِاُْوََُٖي ضاثُضِئنىْهُ نُْسئ  بُغُضَتاّ نؤتايٌ ْازضؾا زازَْطيَت،
ُٓوَف  غُضَضِاّ، (843) نُّ بُنىشضاِْ ْازضؾا نؤتايٌ ثًَٗاتبُضُٓصتاَُ ًَٓطاِْ ططتُوَ،

 نىْهُ ْازضؾا يُ ؾهػتدىاضزِْ ْازضؾا يُططتِٓ ؾاضّ َىغٌَ ًٖىاناِْ تًَهؿهاْس،
                                                           

 .298ُٖإ َٓبع، م (839)
 .65، مايؿاسطٞ ٚاثشٙ ... –عال٤ َٛط٢ نامِ ْٛسغ، ايضشاع ايعجُا٢ْ  (840)
 .27عُاز عبسايػالّ، قُىز ايبكطَ...، م (841)
ايعشام يف ايعٗذ ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤؛  564ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م (842)

 .196م ، ايعجُا٢ْ ...
 .56ابطاًِٖ خًًٌ امحس، خًًٌ عًِ َطاز، املكسض ايػابل، م (843)
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ِ ًُٓجطاتؤضيُنُّ زضيَص بهاتُوَ بؤ وآلتِ ؾاّ و نُْاضَناِْ غُآلتزَُٖوَيِ ُٓوَزا بىو 
وَى الغايًهُضَوَيُنِ  ُّٓ ناضَؾِ يُوَ غُضناوَّ ططتبىو نُ ،ْاوَضِاغتزَضياّ 

تىاِْ ُٓؾػاْػتإ و  1740 -1737ِْ غاآلبؤيُ يًَُْىإ  ،(844)ض يُْط بًَتوتُميى
 ِ يُؾطَواخنىاظيًُناْزواتطيـ  ،خؤّ زَغُآلتِغاتُ شيَط  ْاوَضِاغتو ٓاغًاّ  غتإًٖٓس

ططتِٓ ؾاضّ  ؾهػتدىاضزِْ يُ بُآلّ بهات، زَغت ثٌَ عًَطام و وآلتِ ؾاّ و ُْٓازؤٍَ
 َىغٌَ ًٖىاناِْ دًَبُدَِ ُْبىوٕ. 

 

                                                           

 .9اًٌٝ ع٢ً َشاد، املضذس ايظابل، ظ (844)
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 :تةوةرى سيَيةم
 قووَلبوونةوةى كَيشة ئاينساييةكان و ِرَيللةوتننامةى كرند

 9282ـ  9287
 
 كؤنطرَّ نُجُف: –أ 
خَُيهِ َىغٌَ ثُمياِْ ٓاؾتِ بُغت، ضِوويهطزَ ؾاضّ  يُطٍَُاّ ُٓوَّ ْازضؾا زو 

بَُُبُغتِ ظياضَتهطزِْ َُظاضّ عُىل ( 845)بُغسا، يُويَؿُوَ نىو بؤ ؾاضّ ُْدُف
ظاخاو  ظيَطِ بىو بُ زاؾُضَاِْ  ، ُٖضوَٖا بًًِٓٓ ُٓو طىَُظَ نُنىضِّ ُٓبى تايًب )ض.ر(

ُْدُف ضِوويهطزَ ؾاضّ نُضبُال، يُويَـ ْاَُيُنِ  ثاؾإ ْازضؾا يُؾاضّ ،(846)بسضيَت
ضَِواُّْ  ٓايٓعآاضاغتُّ ُٓمحُز ثاؾاّ واىل بُغسا نطز، تًًَسا زاوايهطز ظاْايُنِ غىُْ 

و ًَُْٖؿتِٓ ُٓو  ٓايٓعاَىْاظَضَّ ظاْاياِْ ؾًعُ  نُضبُال بهات بؤ بُؾساضيهطزٕ يُ
يُاليُٕ ( 848)غىيسّ آلتُ ؾًَذ عُبسوبؤ ُّٓ َُبُغ ،(847)ُ خطاثاُّْ ًَْىاًْإتًَطِوآًْ
 . (849)ثاؾاّ واىل بُغسا زَغًٓؿاْهطا بؤ ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضَ ُٓمحُز

                                                           

134-133، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل  

عبذاهلل بٔ احلظني ايظٜٛذٟ ايعباطٞ، َؤمتش ايٓذـ:تعًٝل ذلب ايطذٜٔ اخلطٝطب، َطبعط١ ايبضطش٣،      (846)
 ؛  15بػذاد، بذٕٚ تاسٜخ، ظ

Abdurrahman Ates, A.G.E, S.100. 

 .  51ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م (847)
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َُٖيُُتُنُّ بؤ غُض عًَطام شَاضَيُنِ ظؤضّ  ّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ ْازضؾا يُدًَطُ 
ا ُٖضوَٖ خؤيسا ًَٖٓابىو، يُطًٍََُٓطإ و بَُيذ و بىخاضا و ُٓؾػاْػتإ  ظاْاياِْ ٓايِٓ يُ

و  و بُغسا نُضبُال و سًًُ و غىُْ يُ ظاْاياِْ ٓايِٓ ؾًعُ ُْدُف زاواّ يُ ُٖض يُ
بىوُْوٍَ ًَْىإ ظاْاياِْ ًَْعيهّ ُٓو ضيَطُ ٓاَازَبىوًْإ، تانى يُ ُ نطز، بؤًناظًَ

 ٓايٓعايَو بؤ يُناليٌ نطزُْوَّ خاَيُ دًاواظَناِْ ُٖضزوو غٓىوض ٓايٓعاُٖضزوو 
 .(850)بسؤظضيَتُوَ

 وايُ دُختهطزُْوَّ ْازضؾا يُ عُال ْىضؽ ثًٌَ ًََصووْىوؽيُنِ زيهُوَ يُال 
 يُ ٓايٓعاو غىُْ  ٓايٓعاطزُْوَّ ظاْاياِْ ؾًعُ ًَْعيهو يُيُى  بُغتِٓ ُٓو نؤْططَيُ

 ،(851)غُض ؾاضّ َىغٌَ زووناضّ بؤوَ َُٖيُُتُنُّ بؤ يُ نُ ُٓصتاَِ ُٓو ْػهؤيُ بىو،
دُختِ يُغُض زَناتُوَ ُٓو بريؤنُيُ  نُ بُطىيَطَّ بؤنىوُْنُّ ٖاْىّ، بُآلّ

 . (852)و ُْخؿُّ بؤ زاضِيَصضاوَ نِ ثًَؿًُّٓ ُٖيًََُصوويًُ

                                                                                                                                        

ّ سىغًَٔ  نىضُِّٓبى بُضَنات ؾًَذ عُبسوآل  (848) ّ َـُضعِ   نـىضِ ُ    نـىضِ ِ غـايَ  ْاغـطَزئ بُغسازيـُ، يـ
يـُٕ  تَُُِْ َٓساَيِ باونِ يُزَغت زاوَ، يُال يُ بىوَ، ُٖضَنِ نُضر يُزايهطُضِ ظ ي1692ُـ  نؤن1104ِ

و َُعطيؿـُّ وَضططتـىوَ، وَى    الّ نُْسئ ظاْاِْ ُٓو غـُضزََُ ظاْػـت   ،و ثُضوَضزَنطاوَ ًَُاَُّ زايهً
قًًـُ َـُنِ و ؾـًَذ ستَُـُز ُٓؾُْـسّ َـىؾتِ       ُتُيب ؾًَذ ُٓمحُز بٔ ُٓبِ قاغِ، ؾًَذ ستَُُز بـٔ ع ُٓبى

بُغسا نؤنِ زوايِ نطزووَ. ؾاضّ  ظ ي1757ُـ  نؤن1170ِِ غاَي ًُ و نُْساِْ زيهُ، ُٓو ظاْايُ يًُسُُْؾ
)ْازضؾاَ وسست اغـالَِ(، زتًـُ ايٓـُ     َعشؾ٢ احلذر ايكطع١ٝ التؿام ايؿشم االطال١َٝعابسيِٓ،  ايؿغٌابى 

 .91-90ه.ف(، م م1387(، قِ، َٗطوابإ)112ثصوٖـ، مشاضَ )
 .296ارتاَؼ، م اجلض٤عباؽ ايععاوّ، املكسض ايػابل،  (849)
عًَـطام ُْغـطوآل    ٓايٓعاٍنُضبُال طُوضَ ظاْاّ ؾًعُ  ؛ يُ 89ؿني، م ثًَٓبع عابسيِٓ،  ايؿغٌابى  (850)

 . 134، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابلسآريّ يُاليُٕ ْازضؾا بؤ ُّٓ َُبُغتُ باْطًَٗؿت نطا. 
 .196، م ايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (851)
(852)   ُ ِ 1741ِ غـايَ ُناِْ ًـ نؤتاي ْازضؾـا يـ تىونــُ طزِْ ثُضِؾـطؤظُن إ و زَضنـطز بـُوَضطًَطِ   ظ ؾـُضَاْ

نإ بؤ غُض ظَاِْ ؾاضغِ، بؤ ُّٓ َُبُغتُف َريظا َُٖسّ ُٓغرتٓابازّ نطايُ بُضثطغـِ يُنـَُِ   ًًُْٓامسا
ُْوَيُنِ يُطٍَُ ثًاواِْ ٓايِٓ غُضدُّ ٓايُٓ وسا ْازضؾا يُنؤبىغاَييَُُٖإ  ُٓو ناضَ، يُاليُنِ زيهُوَ ُٖض

غـَِ   نـُ بـريوضِاّ ٖـُض    ،ْـىٍَ بًًََٓتـُ ٓـاضاوَ    ٓايٓعايًُنٌوايُ  اظًٍْووِْ ثًَِ ضِاطُياْسٕ، نإ بُضًًُِْٓامسا
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 ،(853)ؾاضّ ُْدُف ططيَسضا ظ نؤْططَ ي1743ُِ غاَيِ يُنَُِ ناْىوّْ 12يُ 
يُاليُٕ ْازضؾا زاواّ يًَهطابىو بُؾساضبًَت وَى  نُ غىيسّ،آلبُغُضؤنايُتِ ؾًَذ عُبسو

زَغتجًَهِ نؤْططَنُ  يُ ،(854)ُض ُْوَى وَى اليُِْ طؿتىطؤنُضنُغًَهِ ْاوبصيه
ؾًَىَيُى بًَت ناضَغُضّ  ٓاَازَبىوإ نطز، بُُٖض وتاضيَهِ نىضتسا زاواّ يُ ْازضؾا يُ

 زوشَٓايُتِ ًًََُْٖٔ، و ناِْ ًَْىإ َىغًَُاْإ بهُٕ و نًُْٓانؤنًًٌُ و يدًاواظ
نإ َىغًَُأْ و باوَضِيإ بُٓػىَيِ ًًُُْٖضوَٖا دُختِ يُغُض ُٓوَ نطزَوَ نُ ًَٓطا

وَ ًًُْو يُنػا َىغًَُاْإ بُناوّ ضِيَع َُٖىوبؤيُ ثًَىيػتُ يُغُض  ًٓػالَِ ُٖيُ،
 .(855) غُيطيإ بهات

بَُاؾًَهِ  ٓايٓعاّ ثًَٓذُّ وَى ُٖض نىاض زَغتُنُّ زيهُّ غىُْ ٓايٓعاْازضؾا  
 يُ ثًَىيػتُ ُٓوَ زَنطزَوَ نُ غُضيَُُٖإ ناتسا دُختِ يُ ناِْ زاْا،ًًُْضَِواّ ًَٓطا

ثاف  ،(856)نُعبُّ ثريؤظيـ وَى ُٖض نىاض زَغتُنُّ زيهُ اليُنًإ )ضنٔ( ُٖبًَت
غُضَتازا دؤضَ  يُنإ، يُٓايٓعاوتاضَنُّ زَغتهطا بُطؿتىطؤنطزٕ يُغُض نًَؿُ 

و بىو يًَُْىإ بُؾساضبىوإ، َُُٓف بىوَ ٖؤناضيَ نًٌَُى و يًَو زووضنُوتُٓوَيُى يططش
 زََيًَت )ُٓطُض خىزا تاقاُْيُ ْازضؾا تىوضَِبًَت، بؤ ُّٓ َُبُغتُ وتُيُنِ ُٖيُ نُ نُ

 .(857)ٓايُٓنإ يُى بٔ( َُٖىوثًَىيػتُ 
                                                                                                                                        

ا ٖاْىّ ٓاَاشَّ ثـٌَ نـطزووَ، ٖـًض غُضنـاوَيُنِ زيهـُ      وُْف تًُْٓايُٓنُّ تًَسا نؤنطابًَتُوَ. ُّٓ بؤنى
 ٓاَاشَ بُو ضِووزاوَ ْانُٕ. 

 Jonas Hanway, Op.Cit, PP.218-219.  

َت بُؾساضبىواِْ نؤْططَّ ُْدُف، اليُِْ ًَٓطاِْ نُ سُؾتا ظاْاّ ؾًعُ بـىوٕ بُغـُضؤنايُتِ   غُباض (853)
َُال باؾِ عُىل ُٓنبُض، ُٖضوَٖا سُوت ظاْاّ ُٓؾػاِْ بُؾساضبىوٕ بُغُضؤنايُتِ َُال ٖـَُعَ قـُدتآِ،   

بـُسطٍ  زّ ْاغطاو بُِ خُوادُ ٖآًُواًْـ سُوت ظاْا بىوٕ بُغُضؤنايُت نُ ،غُباضَت بُظاْاياِْ تىضنػتإ
باضَّ ْاوّ ظاْاياِْ بُؾساضبىو بطُضِيَىَ بؤ : ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكـسض ايػـابل،   ثرت ِ يظاًْاض .بؤعًًِ
 . 55م
 .35عبذاهلل بٔ احلظني ايظٜٛذٟ ايعباطٞ، املضذس ايظابل، ظ؛ 294يهٗاضت، ْازضؾا، م (854)
 .817ْصاز، َٓبع ثًؿني، م  ستُس سػني ًَُٓسٍ (855)
 .718ُٖإ َٓبع، م  (856)
 .106سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (857)
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 غُباضَت بُطؿتىطؤّ ظاْايإ بُتايبُت يًَُْىإ َُالباؾِ و خُوادُ ٖازّ ظؤض يُ 
ظَوادِ  ثطغٌيُواُْ و ؾًعُّ ططتُوَ،  ّ غىُْٓايٓعانًَؿُ دًاواظَناِْ ًَْىإ ُٖضزوو 

ًب يُغُض ُٓبىبُنطّ غسيل )ض.ر( و ُٓبى تاَي نىضِّو بُضظ ضِاططتِٓ عُىل  َىتعُ
وَآلَساُْوَناِْ َُالباؾِ و ُْضَِ ْىاْسِْ  بُآلّ ،(858)نُْسئ نًَؿُّ زيهُ

نىْهُ ْازضؾا ُٖوَيًساوَ بُُٖض  ،(859)زَقاوزَم يُغُض خىاغت و ويػتِ ْازضؾا بىوَ
 ّ دُعؿُضّ زَغتُبُض بهات.ٓايٓعاًَساْاِْ ؾًَىَيُى بًَت زاْج

، ُٖضزوواليُٕ ٕ، بُٓاَازَبىوِْ ظاْاياِْ ُْدُفيُضِؤشّ زووََِ طؿتىطؤنا 
ْاغطاوَ بُبَُيطُْاَُّ  ناضَيُى و بَُيطُْاَُيُنًإ َؤضنطز، نُضيَطُطُيؿتُٓ 

 بُٖؤّ ناضَناِْ ؾا ًٓػُاعًًِ يُنًَُإ نطز، ؿتِ ضَِؾتاض وُْْدُف، تًًَسا غُضظ
ُوَ، ُٖضوَٖا زإ ًو تىْسوتًصي ّ ًَٖعضيَطُ َ ًُٓاَِ يُظزّ ؾًعُّ زوآايٓعاغُثاْسِْ 

بُضيؿسا زإ ثًَساْاِْ ضِاؾسئ يُى يُزواّ يُى ،يُبُضاْ نىاض خُيًؿُّ ثًَساْإ بُُٖض
، (860)ُزَ )ز.ر(َُوَنُّ ثًَػَُبُض ست بُوَّ نُ ًُٓاّ دُعؿُض يُ ٓايٓعاظاْاياِْ غىُْ 

 .(861)ناِْ نؤْططَّ َىغإزاواناضيًُطزُْوَ يُغُض دُخت ن يُطٍَُ
خَُيهِ ًَٓطإ ًٖض  طُواِٖ ُٓوَياْسا نُ ٓايٓعايُاليُنِ زيهُوَ ظاْاياِْ غىُْ  

 ُٖضوَٖا يُ ،ٓايٓعانىاض زَغتُنُّ زيهُّ غىُْ  يُطٍَُ ًًُْإ ًدًاواظيُنِ ٓايًٓ
َُظاضّ ًُٓاّ  ًُ يًُنُضاِْ تُضيكُتِ دُعؿُضّ ُٖشَاضنطإ، زواتط ُّٓ طُواٖثًَطَِو

 ،(862)ُنِ بؤ زَضباضّ عىمساِْ ضَِواُْ نطاًًب َُٖيىاغطاو نؤثًُٓبىتاَي نىضِّعُىل 
ـ نطز بؤ ًَثاؾإ طىٖط ؾا بًطِ خًَعاِْ ْازضؾا بطِّ غُز ُٖظاض ْازضّ ثًَؿه

 . (863)ُٖضزوو َٓاضَنُّ َُظاضطُّ ًُٓاّ َىغا ناظّ َثإ وْؤشَْهطزُْوَّ زيىاضّ طؤضِ

                                                           

 .56ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م (858)

 .140، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل (859)
 .294يهٗاضت، ْازضؾا، م (860)

ّ..، غُباضَت بُبطِياضَناِْ نؤْططَّ ُْدُف بطُضِيَىَ بؤ : َريظا َٗسّ خـإ اغـرتابازّ، دٗاْطؿـا    (861)
  .391-390م م

 .718-717سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م م (862)
 . 335، َٓبع ثًؿني، مذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣ (863)
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ضِازَيُى ناضَغُضيَهِ َاّ ْاوَْسّ بؤ نًَؿُ  ّ ُْدُف تآٓاَُضِيَههُوت 
 يُووَغؿِ نؤْططَنُ زَنات و زََيًَت: " باضَيُوَ عُىل وَضزّ يُنإ زاْا،يُوٓايٓعا

، (864)"ضَْطُ زوا نؤْططَف بىوبًَت ًََصووّ ًٓػالَسا يُنَُني نؤْططَ بىو، دؤضَ يُ
ضاغتًسا َاؾِ  يُ اٍَ نطز،ُٖضوَٖا غُضنُوتِٓ نؤْططَّ ُْدُف ْازضؾاّ خؤؾش

نىْهُ ناضيَهِ  خؤيُتِ ؾاْاظّ بُغُضنُوتِٓ نؤْططَنُ بهات و ثًَِ خؤؾشاٍَ بًَت،
ِ ؾُضاَؤف نطز، ُٓويـ ططيٓطُٓوَف ْازضؾا خاَيًَهِ  يُطٍَُ بُآلّ َُظٕ بىو،

و  نِ ًَُٖؿُيِ ُٖبًَت، يُناتًَهسا َريناضيطُضيًُنؤْططَنُ ْاتىاًَْت  نُ ،ُٓوَبىو
هطزِْ سيِ ُْنُٕ بؤ دًَبُدًَيإ ٖاوناّ يُنَُٖىوِ َىغًَُاْإ ُٖض ظاْاياْ
زضيَصّ ُٖبًَت يًَُْىإ ُٓو زوو ًََصوويًُنِ زووضو نىْهُ نًَؿُيُى نُ َناِْ،بطِياض

غًَو و َؤضنطزِْ ُٖضوا بُٓاغاِْ يُْاو وططووثُزا تًُْا بُْىوغًُٓوَّ نؤْى
 .(865)ْانًَت
ِ ناْىوّْ 12نؤنِ/1156ْطِ ؾُواٍ َا يُ غُباضَت بُنؤْططَّ ُْدُف نُ 

ْازضؾا ويػتِ ُٓو  ناتِ سُز، بىوُْوَ بىو يًَُْعيهواتُ  ظ بُغرتا،1743يُنُّ 
و  نإ زياضّ نطزًًُْسآريّ وَى ًُٓاَِ ًَٓطا آلزَضؾُتُ بكؤظيَتُوَ، بؤيُ غُيس ُْغطو

ُف بؤ ضِيَههُوتٓٓاَُّ ُْدُنِ نؤْىوغِ ًثًَساِْ نؤثً يُطٍَُ ضَِواُّْ َُنُّ نطز،
طؤؾُّ ؾاَِ ْىيَص بهات و  طُيؿتِٓ بَُُنُ ضيَطُّ ثًَسضا يُ يُطٍَُ نُ،َريّ َُ

 .(866)وتاض غىيًََٓتُوَ
يُاليُنِ زيهُوَ َُٖيهىوِْ خَُيهِ َُنُ بىوَ ٖؤناضيَو نُ ؾُضيـ َُغعىز  

زاضّ ُاُْ ٓاطًثؿًَىيو بهات و يُو ضِووزاو  غىَيتإَريّ َُنُ ْاَُيُى ٓاضاغتُّ 
ِ عىمساِْ زَضنىو بُزَغتطرينطزِْ سآريّ و غىَيتاْ بؤيُ ؾُضَإ يُبهاتُوَ، 

خؤّ بًبات بؤ  يُطٍَُضِازَغتهطزِْ بُ ُٓغعُز ثاؾا عُظّ َريّ سُدِ ؾاّ بؤ ُٓوَّ 

                                                           

 . 134، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل (864)
 .142-141، م ماملضذس ْؿظ٘ (865)
 .198، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (866)
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بُيُنَُني ْػهؤّ  َ،ؾل ظيٓساِْ بهات، ُٓو ضِووزاوُقُآلّ زمي ؾاّ و يُ
 .(867)ُناِْ نؤْططَّ ُْدُف زازَْطيَتًزَغتجًَؿدُضي

غُضنُوتِٓ بُزَغت ًَُْٖٓا،  بُآلّ ِ ُٓو نؤْططَيُ،ططيٓط غُضَضِاّطيَت بًًَنَي زَن 
ُٓويـ  بىوُْوَيُ، ًَْعيوِ بًًٓبًَت يُو ًِ غُضَنضؤَيِ ًيُواُْيُ باضوزؤخٌ غًاغ

 ظؤضيَو يُ خانِ عىمساِْ نُ و ُٖشَىوِْ غىثانُّ يُْاو زَغت بىوِْ ْازضؾاباآل
يُاليُنِ زيهُوَ  ُٕ غىثاّ ًَٓطاُْوَ زاطرينطابىو،ِ عىمساِْ يُاليزَوَيُتْاونُناِْ 

 ٓايٓعانإًَٓطإ و غىُْ  يُ ٓايٓعانإِ ؾًعُ يّ ضَِظاَُْسدًَطُبىوُْوَ ُْبىوَ ًَْعيهُٓو 
ضِيؿُّ خؤّ ىيُ ُْيتىاِْ ضَِطٓايٓعابىوُْ ًَْعيهِ عىمساِْ، نىْهُ ُٓو زَوَيُت يُ

ّ يُْاخُوَ خطاخ خؤّ سإ بؤ يُنخىيَٓسُْوَي بططَ ْاواخِٓ زَيُنإ، زانىتًَت يُ
ناضيَهِ  بُآلّ يؿًإ َؤضنطز،ٓايٓعاّ ضِيَههُوتٓٓاَُسُؾاضزابىو، بؤيُ ُٓطُض 

 ُٖضََُِنِ بىو. 
 

 ز1341( 111ب ـ ثُرَشُندنُكانِ ناوضُّ قارس و ِرَيللُوتننامُّ كرند)
ا يٌ ًَٓطاِْ زَنطز، ُٖضوَْٖاوَخؤّ باضزؤخِ ناوَزيَطِ عىمساِْ بُوضزّ زَوَيُت 

بؤ ُّٓ  يٌ ًَٓطاُْوَ،ْاوَخؤناضوباضّ  يُزواّ زَضؾُتًَو زَطُضِا بؤ ُٓوَّ زَغت غاتُ ْاو
ِ سهىوَُتَُبُغتُ ُٓمحُز ثاؾا دَُاٍ ٓىغًىّ ؾُضَاْطَِواّ قاضؽ يُاليُٕ 

 .(869)ناضَ زَغت ًْؿاْهطا وَ بؤ ُٓصتاَساِْ ُٓوًًُْعىمسا
 بىو يُ بطيَتِواىل قاضؽ ِ عىمساِْ بؤ سهىوَُتيُاليُنِ زيهُوَ ضِاغجاضزَّ  

و  ُْوَوآلدى ُى بؤ غُؾِ َريظا يًُدؤضَ ياضَُتً َُٖىونطزِْ  ـثًَؿهًَ
 زاضنطزُْوَّ ْازضؾا يُُزواّ ٓاط ِ ْازضؾا،زَغُآلتناِْ زش بُطُضِاُْوََُٖي

إ بىو َُُٖزإ خُضيهِ ٓاُْٖطًَطِ ًَْعيو نات يُ ُٓو نُ ،ناِْ واىل قاضؽناالنًًُ

                                                           

. غـُباضَت بُناضَْىوغـِ غـُيس ُْغـطوآل      270ارتاَؼ، م اجلطض٤ اوّ، املكسض ايػابل، عباؽ ايعع (867)
 .145، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابلسآريّ بطُضِيَىَ بؤ: 

 عطال٤  تـُٖطإ.  نىضّنِ ضِؤشٓاواّ بـا 90نطْس ياخىز ططزإ زَنُويَتُ ُٖضيَُِ غاوؽ بىالؽ بُ زووضّ  (868)
 .201، معجُا٢ْ ...ايعشام يف ايعٗذ ايْىضؽ،  نامَِىغِ 

 . 34، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥ (869)
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ضنطزُْوَيُنِ ازُّ ًَْطزَيُنِ خؤّ ٓاطضيَطُ ضِاغتُوخؤ يُ ،ؤظبُبؤُّْ دُشِْ ُْوض
 ناالنًًُ تىْسّ ٓاضاغتُّ واىل قاضؽ نطز، زاواّ يًَهطز زَغت َُٖيططيَت يُ

زاْىغتاْسُْناِْ ًَْىإ  ُٖضوَٖا ضِيَع بططيَت يُ بُض بًَُٓطإ،ًُناِْ بُضاْزوشَٓهاضي
 . (870)ِ عىمساِْغىَيتاْْازضؾا و 

و باضوزؤخُزا غُؾِ َريظا ُٖوَيُناِْ خؤّ نطِنطزبؤوَ بؤ دىوآلْسِْ ؾايُِْ باغهطزْ  ُ ُي
تايبُت ُي نُْسئ ْاونُّ دًا دًاّ ٓاظَضبًذإ بؤ  وَ  ضاثُضِئُٖغتِ خَُيو، ُب و َُٖيطُضِاُْ

زش بُزَغُآلتِ ْازضؾا، بُآلّ ُٖواَيِ زووضخػتُٓوَّ ُٓمحُز ثاؾا دَُاٍ ٓىغًؤ و زاْاِْ 
اليُٕ سهىوَُتِ عىمساًًُْوَ تا ضِازَيُى ُٓمحُز ثاؾا واىل بُغ سا وَى ؾُضَاْطَِواّ قاضؽ ُي

ْازضؾا، نُ ُٓو نات ُي ْاونُّ ُٓبُٗض بىو، نىْهُ ُٓو نُغايُتًًُ  زَيًٓاّ بُخؿًًُوَ ُب
اليُٕ ْازضؾاوَ ضِيَع و بايُخِ تايبُتِ خؤّ ُٖبىوَ  . (871)ُي

ؽ، اؾا وَى واىل قاضضبىوِْ ُٓمحُز ثزَغت بُنا يُطٍَُيُاليُنِ زيهُوَ ُٖض  
نإ ًًُْزيًُ عىمسا يُنَُني ُْٖطاويسا ؾُضَاًْسا بُؾُضَاْطَِواّ ؾًَطوإ، ْازضؾا يُ

ضِاغتُقًُّٓ ْازضؾا بؤ ٓاؾتِ، ُٖضوَٖا  ًْاظٍوَى زَضبطِيًَٓو بؤ  ٓاظاز بهات،
 يُطٍَُّ ضِيَههُوتٓٓاَُثابُْسبىوِْ ًَٓطاِْ بُ ْاَُيُنِ ٓاضاغتُّ واىل ْىٍَ نطز، تًًَسا

 .(872)ِ عىمساِْ زووثاتهطزَوَزَوَيُت
اليُٕ سهىوَُتِ   زََُٖبُضزا ُٓمحُز ثاؾا وَآلَِ ْازض ؾاّ زايُوَ، نُ ُٓو ُي

غتِ ثًَؿهًَـ نطزِْ  عىمساًًُْوَ زَغُآلتِ ثٌَ ُْزضاوَ بؤ ُٓصتاَساِْ ٓاؾتِ، بططَ بؤ َُُب
اليُٕ سهىوَُتِ عىمساِْ ضِاغجًَطزض اوَ، تاوَنى َاف و ياضَُتِ و نؤَُنِ غُؾِ َريظا ُي

اليُٕ خىزّ ْازضؾا بُظؤض ظَوت نطاوَ، ُّٓ  زَغُآلتِ ؾُضعِ بؤ بطُضِيًََٓتُوَ، نُ ُي
ضِاطُياْسِْ دُْط ُٖشَاضنطا، بؤيُ يُ ضيَطُّ ؾُضَاْطَِواّ  اليُٕ ْازضؾا ُب وَيُ ُي وَآلَساُْ

ّ نطزَوَ بُّ ؾًَطوإ ثُياًََهِ ُٖضَِؾُ ٓاًََعّ ٓاضاغتُّ واىل قاضؽ نطز، تًًَسا ٓاطُزاض
 . (873)ظوواُْ زَبًَتُ ًَىاِْ خىزّ ُٓمحُز ثاؾا و غُؾِ َريظاّ ٖاوضيَِ

                                                           

 .309-308يهٗاضت، ْازضؾا، م م (870)
 . 401َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (871)
 .837ْصاز، َٓبع ثًؿني، م  ستُس سػني ًَُٓسٍ (872)
 .838ُٖإ َٓبع، م (873)
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 بُآلّ ،(874)ّ ططتُبُض بُٓاضاغتُّ قاضؽضيَطُ ْازضؾا زواّ ٓاَيىطؤضِنطزِْ ْاَُنإ، 
زا ُٖواَيِ زَغتطرينطزِْ غاّ َريظاّ ثًَطُيؿت يُاليُٕ تُُٖىضؽ خإ ضيَطُ يُ

 ًَْعيوْاونُّ ياغؿاِْ  إ ثاف ُٓوَّ ًَٖعَنُّ يُطىضدػت ؾُضَاْطَِواّ ناخت يُ
بىوَ  مشاخِ يُبُضاَبُض غىثاّ ًَٓطإ تىوؾِ ؾهػت ٖات بُْاناضّ ضِوويهطز

و  ُٖض يُويَؿُوَ يُغُض ؾُضَاِْ ْازضؾا ناوَناِْ غاّ َريظا زَضًَٖٓطا ،(875)طىضدػتإ
 تًًَسا زاوا نطابىو يُ ع،ٓاًََُٖضَِؾُثُياًََهِ  يُطٍَُ ثاؾإ ْاضزياُْوَ بؤ ُٓمحُز ثاؾا،

 .(876)قاضؽ ّ غىثاّ ًَٓطإ يُضِووبُضِووبىوُْوَُٓمحُز ثاؾا خؤّ ٓاَازَ بهات بؤ 
ُٖضوَٖا يُناتِ بطِيِٓ  ظ ْازضؾا طُيؿتُ ْاونُّ قاضؽ،1744ّ تَُىوظّ 29 يُ 
ثاؾإ زَغتًهطز بُثُالَاضزاِْ  ِ زاطرينطز،ططيٓطّ ُٓضظَضوّ نُْس ْاونُيُنِ ضيَطُ

ُْيتىاِْ زَغت بططيَت بُغُض ُّٓ  بُآلّ ؾُضِيَهِ غُخت، غُضَضِاّ ضؽ،قُآلّ قا
                                                           

َطإ  (874) ؾهطنًَؿًِ غىثاّ ًٓ ُْطاوَناِْ ُي ٖ ُباضَت ُب    (.11بؤ ْاونُّ قاضؽ بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ )غ
َطإ، بىوَ ٖؤناضيَو نُ ْازضؾا يـُ   (875) غُض باضوزؤخِ ْاوَخؤّ ًٓ ُناِْ ُي وَّ غاّ َريظا و ناضيطُضًي َُيطُضِاُْ زوّا ٖ

ِ غاَيِ  ُْس و سُيسَض خإ ؾـُضَاْطَِو 1743ٖاوٓي ّا ؾـًَطوإ  ظ زاوا ُي ُٖض يُنُ ُي ستَُُز عُىل خإ ؾُضَاْطَِوّا زَضب
َْـسيهطزٕ بـُ ستَُـُز     َى غتُ ؾُضَاْطَِوّا ؾًَطوإ بؤ ًث ُُب ًَٓٔ، بؤ ُّٓ َ وَناِْ غاّ َريظا ٗب َُيطُضِاُْ ٖ بهات، نؤتاٌي ُب
ّ غُضخاّ  ّ َريظا و ستَُُز نىضِ ّ غا ّ غىثا ُ ْاو بؤغُ ُْس نُوت َعيو زَضب ًْ ُ ُ ي ُ ضِيَط ّ ي آل ُْس، ُب َ زَضب ٕ ضِوويهطز عُىل خا

ًَسا  ُْسَ غـىثاّ غـاّ َـريظا ثـاف ٓـُو         يعطِ، نُ ًت ؾُضَاْطَِوّا ؾًَطوإ زَغتطري زَنطيَت و زواتـط زَنىشضيَـت، ُٖضنـ
ـُوَ و ضِاثـُضِئ يـُ     َُيطُضِْا آلّ بىوَ ٖؤناضيَو بؤ ٖ ُْتُضّ ؾاضّ ؾًَطوإ زاطري بهات، ُب يتىاِْ ٓام غىّ غ ُْ ُ غُضنُوٓت

ؿتىاِْ ْاونُنُ ضِ َُف ظؤضيَو ُي زاًْ ُْسئ ْاونُّ زيهُ ُب وويإ ُي غاّ َريظا وستَُُز نىضِّ غُضخاّ يعطِ نطز، ُّٓ ن
ٖاوناضّ  ذإ ُب َهسا زاوّا ُي ٓاؾىوضخإ ُٓؾؿاض غُضنطزَّ ًَٖعّ ٓاظَضًب ضِووزاوَ ْازضؾاّ ْاضَِسُت نطز، بؤيُ ُي ؾُضَاًْ

غطوآل َريظّا نىضِّ نطز نؤتاٌي  ُثاَيجؿتِ ُْ ًَـٓٔ،   ُٖض يُنُ ُي ؾُضَاْطَِواياِْ ٓىضوًًَُ و طُصتُ ب ـُ ٗب وْا َُيطُضِاُْ ٖ ّ ُب
غُضياْسا غُضنُوٕ،  إ ُب وَ و تىاًْ َْطاضّ غىثاّ غاّ َريظا بىوُْ ض َعيو مشاخِ ُب بؤيُ ُّٓ غىثايُ ُي ْاونُّ ياغؿإ ُي ًْ
اليـُٕ    ساضّ ضِوويهطزَ زاغػتإ و غاّ َريظاف ضِوويهطزَ طىضدػتإ يـُويَـ ُي ُبطٓي ُي ُٓصتاَسا ستَُُز نىضِّ غُضخاّ ب

إ زَغتطريّ بهُٕ. يهٗاضت، ْازضؾا، م م تُُٖىضؽ ٖاوناضّ نىضَِنُّ تىاًْ  .302-300خإ ُب
ُ    629-628عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م م (876)  . يُثازاؾتِ زَغتطرينطزِْ غـاّ َـريظا، ْازضؾـا يـ

خإ وَى ؾـُضَاْطَِواّ طىضدػـتإ زَغـت    ى زَضنىوَ، بطِياضيسا تُُٖىضؽ 1155ِ غاَيَاْطِ ضَبًعِ زووََِ  ؾُضَاًَْهسا نُ يُ
 –(، ، ْؿطيُ غـتاز بـعضط اضتؿـتاضإ    78بُناضبًَت. غطٖٓط زوّ ستُس نؿُريّ، نٓس غٓس تاضخيِ، زتًُ بطضغًٗاّ تاضخيِ، مشاضَ )

ى نطزِْ تُُٖىضؽ خإ وَت بُزَقِ ؾُضَاِْ ْازضؾا بؤ زياض. غُباض243َه.ف، م1357، تٗطإ، َٗطوابإ ْظطا٢َ نًُتُ تاضيذ 
   (.8ؾُضَاْطَِواّ طىضدػتإ بطُضِيَىَ بؤ :ثاؾهؤّ شَاضَ)
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بؤيُ بُْاناضّ ثاؾُنؿُّ  هطزِْ تىْسّ غىثاّ عىمساِْ،بُضططيًقُآليُ بُٖؤّ 
ثاف ضيَهدػتُٓوَّ غىثانُّ داضيَهِ زيهُ ثُالَاضزاُْنُّ زَغت  ،(877)نطز

و قاميهاضّ  ببًَتُوَ ًَعيوْقُآلنُ  ُٓزتاضَيإ تىاِْ تاضِازَيُنِ ظؤض يُ ثًَهطزَوَ،
ُّ َُبُغتُ ٓ نىاض ُٖظاض نطيَهاضّ تُؾًًػِ بؤ ظياتط يُ نُ ،غُضباظّ زاَُظضاْس

 بُآلّ ثاؾإ طَُاضؤيُنِ تىْسّ خػتُ غُض ؾاضَنُ، بىوٕ، ٖاوناضّ غىثاّ ًَٓطإ
ّ ثاؾُنؿُيسا بُضَو بطِياضٖاتِٓ ظغتإ ضِيَططبىو يُبُضزَّ ُٖوَيُناِْ ْازضؾا بؤيُ 

 . (878)ْاونُّ بُضزَع اناّ يُُٓضث
 ؾًاوّ باغهطزُْ ْازضؾا زواّ َاُْوَّ غَِ ُٖؾتُ يُبُضزَع ثاف ثُضِيُٓوَّ يُ 

يُويَـ غىثانُّ  نطزَ ْاونُّ زاغػتإ، ضِووٍ ثطزّ دُواز يُغُض ضِووباضّ نطو،
َِ نطزِْ بُنإ و تًَُبَُُبُغتِ يًَساِْ َُٖيطُضِاوَ يعطً زابُؾهطزَ غُض نىاض قؤٍَ،

ْازضؾا  بُآلّ خطاثِ باضزؤخِ نُف و غُضَاوغؤَيِ، غُضَضِاّ واِْ زاغػتإ،ىًبياخ
ُٖضوَٖا بُتىْستطئ ؾًَىاظيـ  ًُناِْ بؤضزوَاْهطز،ًّ يعطُو باضَط بُتىْسّ بٓهُ

زياضَناِْ  نُغايُتًًُو  ٓاناَسا غُضؤى ٖؤظ يُ ياخًبىواِْ ْاونُنُ،ويَعٍَ نُوتُ 
 .(879)ٕ بؤ ْازضؾا ضِاطُياْسزاغػتإ بُْاناضّ ًَهُنبىوِْ خؤيا

ّ 14يُ ْاونُّ زاغػتإ، ِ يُغُضباظيًُناْيُاليُنِ زيهُوَ ْازضؾا زواّ نطزَ  
زواتط طُضِايُوَ ْاونُّ بُضزَع بؤ  ظ ضِوويهطزَ زَضبُْس،1745ِ غاَيِ زووََِ ناْىوْ

                                                           

 ؛  199، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (877)
Henry Mortimer Durand, Nadir Shah , London,1908, P.621 ؛J.Von Hammer,A.G.E, 

S.429.  

ؾـُناِْ غـىثاّ ًَٓـطإ و بـُضزَواَِ     . غُباضَت بُتىْسّ ًَٖط 311-310يهٗاضت، ْازضؾا، م م (878)
  ُ ُٓؾػـُضَ زياضَنـاِْ خـؤّ بـُْاوّ      طَُاضؤّ غُض ؾاضّ قاضؽ، بىوَ ٖؤناضيَو نُ ُٓمحُز ثاؾا يـُنًَو يـ

وايُ ؾاضَنُ ضِازَغتِ  اظًٍُْٓمحُز ثاؾا  عُبسويطَمحإ ثاؾا بًَٓطيَتُ الّ ْازضؾا و زَيًٓاّ بهاتُوَ يُوَّ نُ
وَُتِ عىمساِْ بؤّ بًَت، يُطٍَُ ٓـُوَف ْازضؾـا ٓـاضَظووّ ٖـُبىوَ     ىسه اض يُْازضؾا بهات، يُناتًَهسا بطِي

ُ  ًيُغُض ٓاططبُغت، بؤ ُٓوَّ غىوز يُو زَضؾُتُ وَضبططيَت بؤ غُضنىتهطزِْ يعط زاغػـتإ، بؤيـُ    ًـُنإ يـ
بُؾًَهِ غىثانُّ بؤ طـَُاضؤزاِْ ؾـاضَنُ دًًََٗؿـت و خؤؾـِ طُِضايـُوَ ُٓضثانـاّ. َـريظا َٗـسّ خـإ          

 . 405-404بازّ، دٗاْطؿاّ..، م ماغرتا
 .405َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (879)
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ًَٖعَنُّ بُضَو ْاونُّ ؾهِ  يُطٍَُثاؾإ  َاوَيُنِ زياضيهطاو يُو ْاونُيُ َايُوَ،
ضِووّ خؤضاى و ٓايًو، يُويَـ  ُّٓ ْاونُيُ ْاغطاوَ بُزَوَيَُُْسَيُنُّ يُ ضؤيؿت،نُ
 يَهُوت،و بُضَو يُضيعإ بُضِ نُيىثٍُ و خؤضاى ٓاَازَ نطز ِ غىثانُّ يًُثًَساويػت

ُنُّ ً، زواّ ناضَغُضنطزِْ ُْخؤؾً(880)نُوت زا ُْخؤفضيَطُ ْازضؾا يُ بُآلّ
ظ طُيؿتُ ؾىيَِٓ 1745ِ غاَيّ تَُىوظو يُ  نُيسايُؾهطنًَؿًًُبُضزَواَِ بُ

 .(881)زياضيهطاو
 ِ عىمساِْ خُضيهِ ٓاَازَنطزِْ ًَٖعيَهِ ظَبُالح بىو،سهىوَُت باضوزؤخُزا، يُو 

 ْاناضنطزًْإ بُثاؾُنؿُنطزٕ بؤ ْاو بَُُبُغتِ بُضَْطاضبىوُْوَّ غىثاّ ًَٓطإ و
غُزضّ ُٓععََِ ثًَؿىو  ِ عىمساِْسهىوَُتبؤ ُّٓ َُبُغتُ يُاليُٕ  خانِ ًَٓطإ،

 ُٖضوَٖا زاوا يُ ِ ًَٖعّ عىمساِْ زياضنطا،ًستَُُز ثاؾا يهٔ وَى غُضنطزَّ طؿت
و  ْىضَزئ غُيًِ ؾُضَاْساضّ قُضّ و عُبسوآل ثاؾا واىل زياضبُنط ُٖضيُنُ يُ

ختىبُناِْ ًَٓطإ بهُٕ،  عُبسودتُيًٌ ظازَ سىغًَٔ ثاؾا واىل َىغٌَ نطا ضِوو يُ
 ًُى يًُُْْىاْسِْ ًٖض ُْضَ غىثاّ ًَٓطإ و يُطٍَُ وبُضِووبىوُْوَضِوبَُُبُغتِ 
 . (882)بُضاَبُضيإ

بىوُْوَّ غىثاّ عىمساِْ يُقاضؽ،ْازضؾا َُٖيػا  ًَْعيوُٖض بُبًػتِٓ ُٖواىل  
 نطزِْ بُؾًَهِ غىثاّ ًَٓطإ، غُضنطزايُتًٌَريظا بؤ  آلبُزَغتًٓؿاْهطزِْ ُْغطو

 آلعُبسو يُطٍَُّ َىغٌَ بَُُبُغتِ بُضَْطاضبىوُْوَ ضَِواُْنطزِْ بؤ زَوضوبُضّ ؾاض
 زََُٖبُضزايُضيعإ،  ضاز تُثُ يُىثاؾاّ واىل زياضبُنط،خؤؾِ ضِوويهطزَ زَؾتِ َ

                                                           

(، ًْؿـاُْناِْ  اطتظطكا٤ ُْخؤؾِ ) بىو يُ بطيَتُِنُّ ْازضؾا ً.ُْخؤؾً 312يهٗاضت، ْازضؾا، م (880)
ؤّ َؤَيـُتِ  ُنإ و َُٖئاوغاِْ دطُض، ُٖضنُْسَ يُاليُٕ باظٕ ثعيؿهِ تايبُتِ خـ زاخػتِٓ ضِخيؤَي تني يُبطيَ

يُاليُٕ ْازضؾا زوو َاْط زاوانطا، بؤ ٓاَازَنطزِْ زَضَاُْنإ بَُُبُغتِ ناضَغُضنطزِْ، بُآلّ ُّٓ زاوايُ 
ثـرت  ِ يظاًْـاض  ( ضِؤشّ ثًًَسا، يُنؤتايسا تىاِْ ناضَغـُضّ بهـات. بـؤ   30تا  25ا َؤَيُتِ )ضَِتهطايُوَ، تًُْ

: بٗطاّ اؾطاغًابِ، َٓبـع ثًؿـني،   غُضنطزِْ ْازضؾا بطِواُْناضَ ِ باظِْ ثعيؿو يُو ضؤَي ُنًُباضَّ ُْخؤؾًيُ
 . 822-821م م

 .212ْىضاهلل الضوزّ، َٓبع ثًؿني، م (881)
 .65-64ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م م (882)
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 يُطٍَُ ضِووبُضِووبىوُْوَنطاو،بَُُبُغتِ َُز ثاؾا يهٔ طُيؿتُ ؾىيَِٓ زياضستُ
 .(883)ْازضؾا
زَؾتِ َىضاز تُثُ  ضزوو ًَٖع يُغُضَتازا يًَُْىإ ُٖ ّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ يُدًَطُ 

ّ ٓابِ 10دُْطِ ضِاغتُقًُٓ يُ بُآلّ نُْس بُطصزانىوُْوَيُنِ غُضَتايِ ضِوويسا،
تًًَسا دُْطُنُ بُغىوزّ ْازضؾا و  نىاض ضِؤشّ خاياْس، ظ زَغتِ ثًَهطز،ن1745ُ

نُيإ غُضَنًًُ ُزواّ ثاؾُنؿُّ غىثاّ عىمساِْ بؤ باضَط ،(884)غىثانُّ تُواو بىو
ٓاناَسا ستَُُز ثاؾا يهٔ  يُ نُوتُ ْاو غىثا، طُضِاُْوَثؿًَىّ و َُٖي قاضؽ، يُ

 .(885) ِ غىثاّ عىمساِْ يُاليُٕ غُضباظَ َُٖيطُضِاوَنإ نىشضاًغُضنطزَّ طؿت
 زَؾتِ َىضازتُثُ، ْازضؾا واظّ يُ زواّ ؾهػت خىاضزِْ غىثاّ عىمساِْ يُ 

ووباضَ غًاغُتِ طَُاضؤزاِْ خػتُ ز ضِاوَزوْاِْ غىثا تًَهؿاوَنُّ عىمساِْ ًَٖٓا،
ُٖضوَٖا يُناتِ  بؤ ُٓوَّ ْاناضيإ بهات خؤيإ بُزَغتُوَ بسَٕ، ُٓدًٓساّ ناضَناِْ،

آل ثاؾاّ واىل َريظا بُغُض عُبسو آلطَُاضؤزاِْ ؾاضّ قاضؽ ُٖواَيِ غُضنُوتِٓ ُْغطو
ّ ضيَطُ يُبؤ ضِؤشّ زواتط  ،(886)ظياتط زَيِ ْازضؾاّ خؤؾهطز نُ زياضبُنطّ ثًَطُيؿت،

َناِْ تىاِْ ُٖواَيِ ثؿًَىّ و ٓاَيؤظّ باضوزؤخِ غىثاّ عىمساِْ يُْاو ؾاضّ غًدىضِ

                                                           

 .34، َٓبع ثًؿني، معبذايعظِٝ سعا٢٥؛  568ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م (883)
 .759ٕ اغرتابازّ، زضَ ْازضَ...، مَريظا َٗسّ خا (884)

(885(P. SYKES, Op. Cit, P.269 ؛  
 . 145، مع٢ً ايٛسد٣، املضذس ايظابل؛  36غطدإ ًَهِ، دًس زووّ، َٓبع ثًؿني، م

ُ    يُ ُنإ ًغُضنـاوَ ؾاضغـً   باضَّ نىشضاِْ ستَُُز ثاؾا يهٔ يُاليُٕ غـُضباظَ َُٖيطـُضِاوَناِْ عىمسـاِْ، يـ
زَؾتِ َىضاز تُثـُ بطيٓـساض    وايُ يُناتِ دُْطسا يُ هُواُّْ ُّٓ بؤنىوُْ، ثًًَإثًَ ٓاَاشَيُنِ زيهُ ُٖيُ

زَبًَت و بُٖؤّ ُٓو بطيٓساضيُوَ طًإ يُزَغت زَزات. ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػـآِ، َٓبـع ثًؿـني، م    
 . 719؛ سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م 569

اضَّ ضَِوت و ثُضَغـُْسُْناِْ  يِ ثرت يُببؤ ظاًْاض .147آلٍ تُوَسىزّ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍنُيًُى (886)
ٍَ عُبـسوآل ثاؾـاّ واىل زياضبـُنط بـُٖاوناضّ           دُْطِ ُْغطوآل َـريظا بـُٖاوناضّ نـىضزاِْ خؤضاغـإ يُطـُ

ْصاز، َٓبـع   ستُس سػني ًَُٓسٍ: ًَْعيو َىغٌَ بطُضِيَىَ بؤ ٕ يُآلغىعإ ويَطزّ خاِْ ُٓضزَ نىضُِّٓمحُزخإ 
 . 246-245، َٓبع ثًؿني، م مذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣؛  851ثًؿني، م
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بؤ بىو  َُُٓف ٖاْسضيَهِ باف قاضؽ وَضبططيَت زواّ يُزَغتساِْ غُضنطزَنُيإ،
 .(887)ثطِ بسات بؤ غُض غىثاّ عىمساِْبطِياضّ ًَٖطؾًَهِ نتى نُ ،ْازضؾا
َنُّ تىاِْ ظَبطيَهِ نىؾٓسَ ٓاضاغتُّ غىثاّ ُٓصتاَِ ًَٖطؾُ نتىثطِ ْازضؾا يُ 

 ،(888)تًًَسا شَاضَيُنِ ظؤضّ غُضباظاِْ عىمساِْ بُزيٌ طريإ نُ عىمساِْ بهات،
نُيىثُىل غُضباظّ بُدًَُاوّ  ُٖضوَٖا تىاِْ زَغت بططيَت بُغُض ظؤضيَو يُ

 َنات نَُُظَْسَ ز ٖاْىّ وا غُباضَت بُظياِْ طًاِْ يًَُْىإ ُٖضزووال، ،(889)عىمساِْ
دُْطُ نىشضابًَت بُضاَبُض  َ ُٖظاض غُضباظ يُاليُِْ عىمساِْ يُوظزُّ زواًَْعيه

 . (890)بُُٖؾت ُٖظاض غُضباظّ ًَٓطاِْ
 بططَ ْازضؾا يُخؤبايٌ ُْبىو، غُضنُوتُٓناِْ بُغُض غىثاّ عىمساًْسا، غُضَضِاّ 

 يُ ،(891)ِِ عىمساْزَوَيُت يُطٍَُغُضنُوتُٓنُّ نطزَ ٓاَطاظيَو بؤ ٓاؾتِ نطزٕ 
يُنَُني ُْٖطاويسا َُٖيػا بُْازضِْ ًَْطزَيُنِ تايبُتِ بؤ الّ سادِ ُٓمحُز ثاؾا 

ّ طؿتىطؤنطزٕ يُغُض ٓاؾتًهطزٕ و نؤتايٌ ًَٖٓإ يُباضَغُضنطزَّ غىثاّ عىمساِْ 
 دُختهطزُْوَّ يُغُض نُْس َُضدًَهِ ْىٍَ و زووضنُوتُٓوَّ يُ يُطٍَُ بُدُْط،

ُٓزتاضَ دُختِ نطزَوَ يُغُض  بططَ نإ،ًًُٓٓاي زاواناضيًَُُضدُناِْ ثًَؿىوتطّ وَى 
نىضزغتاِْ  و ُْدُف و بُغطَ و بُغسا يُنُ يُ ِ عىمساِْ يُُٖضزَوَيُتواظًَٖٓاِْ 

 .(892)عىمساِْ بؤ ًَٓطإ

                                                           

 .409َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ..، م (887)
ُّ نٌ و غَِ ُٖظاض غُضباظّ عىمساِْ بُزيٌ بططيَت، نٌ ُٖظاض زيًِ ًَْعيهدُْطُ  ْازضؾا تىاِْ يُو (888)

طز. نـُيًُىآلٍ تـُوَسىزّ، غُضنـاوَّ    ضَِواْـُّ تـُوضيَع نـ    زيهٍُضإ، غَِ ُٖظاض زيًُنُّ اطىاغتُوَ بؤ ت
 .147ثًَؿىو، ٍ

 .409َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ، دٗاْطؿاّ...، م (889)
(890) Jonas Hanway, Op.Cit, P.253.  

ُّ ْازضؾـا بـؤ ٓاؾـتِ نـطزٕ ظيـاتط بطُِضيَتـُوَ بـؤ خطاثـِ و         ًجًَؿدُضييُواُْيُ ٖؤناضّ ُٓو زَغت (891)
ــاو ــاضوزؤخِ ْ ــَُْاغــُقاَطريّ ب ــُو خؤّ وآلت ب ــُّ نــُو ْاضِ ضِاثــُضِئٖؤّ ٓ زَغــُآلتِ ْازضؾــا و  َظاياْ

 وَ. َُتطغًًَُُتُنُيإ خػتبىوَ وسهى
Ibid, P.254.  

 .314-313( يهٗاضت، ْازضؾا، م م892)
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ِ عىمساِْ بُتىْسّ زَوَيُتناِْ ْازضؾا يُاليُٕ زاواناضيًُيُاليُنِ زيهُوَ  
ِ عىمساِْ ُٓصتاّ سهىوَُتيػتِ غُضباظّ يُاليُٕ ٓاَازَناضّ ثًَى ،(893)ضَِتهطايُوَ

و قُضّ ٓاَازَنطزًْإ بُباؾرتئ  ضؤّ ًًِٓ و ُْٓازؤٍَ زضا ثاف نؤنطزُْوَّ غىثا يُ
ُٖضوَٖا  ،(894)بَُُبُغتِ ًَٖطؾهطزُْ غُض غىثاّ ًَٓطإ، غُضباظيًُنإ ًًُثًَساويػت

ّ دًَطُ اّ قاضؽ يُنطزِْ عُىل ثاؾا سُنًِ ٓىغًى وَى ؾُضَاْطَِوَُٖيػإ بُزياض
 .(895)سادِ ُٓمحُز ثاؾا

ْازضؾا  ،زَوَيُتؤظيُّ ًَْىإ ُٖضزوو ؾًاوّ باغهطزُْ يًَُاُّْ ُٓو ططشّ و ٓاَي 
ظ ؾُتح عُىل خإ تىضنُاِْ وَى ًَْطزَّ تايبُتِ خؤّ 1746ِ زووََِ ناْىوّْ 12يُ

 ُٖضيُنُ يُُٓضنِ ُٓو ًَْطزَيُف طُياْسِْ نُْس ْاَُيُنِ  ضَِواُّْ ًٓػتاْبىٍ نطز،
ِ عىمساِْ و غىَيتاْ و َُالباؾِ بؤ ُٖضيُنُ يُ( 896) و َىعري ُٓملَُايًو ْازضؾا

 ُٖضوَٖا ؾُتح عُىل خإ تىضنُإ بُض يُ ،(897)غُزضّ ُٓععَّ و ؾًَدِ ًٓػالّ بىو
ؾاضّ بُغسا ْاَُيُنِ تايبُتِ ْازضؾاّ طُياْسَ ُٓمحُز  يُ طُيؿتِٓ بؤ ًٓػتاْبىٍ،

 ِ ْاوبصيهُض ببًًَٓت يُضؤَيواىل بُغسا نطزبىو  زاواّ يُ تًًَسا ْازضؾا نُ ثاؾا،
 . (898)زَوَيُتناضَغُضنطزِْ نًَؿُنإ يًَُْىإ ُٖضزوو 

بُزواّ طُياْسِْ ْاَُنإ يُاليُٕ ؾُتح عُىل خإ تىضنُإ بُؾىيَِٓ  زوا 
وضزّ يًَهؤَيًُٓوٍَ ِ عىمساِْ سهىوَُتْاوَضؤنِ ْاَُنإ يُاليُٕ  ،(899)زياضيهطاو
اليُِْ ًَٓطاِْ  يُطٍَُثاؾإ ضَِظاَُْسّ تُواوياْسا بؤ نىوُْ ْاو زاْىغتاْسٕ  طا،يُغُض ن

ْاَُنُيسا بُتُواوَتِ  نىْهُ ْازضؾا يُ بَُُبػتِ ضِيَهُوتٔ و نؤتايٌ ًَٖٓإ بُدُْط،
بؤ  ناِْ ُٖضَغإ نطزبىو،ًًُْعىمسا َُضدُ تىْساُّْ نُ واظّ ًَٖٓابىو يُو زاواناضٍ و

                                                           

 . 108سػٔ نطيِ داف، املكسض ايػابل، م (893)
 .67ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م (894)
 .  314يهٗاضت، ْازضؾا، م (895)
 .ًًُْثؤغتِ غُضؤى وَظيطإ و بُضاَبُض بُ ثؤغتِ غُزض ُٓععََِ زَوَيُتِ عىمسا ُ يًُتًبطيَ (896)
 .200، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (897)
 . 372ارتاَؼ، م اجلض٤عباؽ ايععاوّ، املكسض ايػابل،  (898)
 .70-67يهطنىنًِ، املكسض ايػابل، م مايؿًذ ضغىٍ ا غُباضَت بُْاوَضِؤنِ ْاَُنإ بطُضِيَىَ بؤ : (899)
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ِ عىمساِْ بؤ سهىوَُتِ تُواو زضا بُ ُْظيـ ُٓؾُْسّ يُاليُٕ تزَغُآلُّٓ َُبُغتُ 
 . (900)ًَٓطإ يُطٍَُُٓصتاَساِْ زاْىغتاْسٕ 

 ،زَوَيُتهطزِْ ُْٖطاوَناِْ ٓاؾتِ يًَُْىإ ُٖضزوو يُاليُنِ زيهُوَ بؤ دًَبُدًَ 
 يُطًٍََُٓطإ و  ِ عىمساِْ طُيؿتُسهىوَُتُْظيـ ُٓؾُْسّ وَى ًَْطزَّ تايبُتِ 

و  ثاؾإ زَغتهطا بُطؿتىطؤ نطزٕ يُغُض نًَؿُ ،(901)انؤبىوُْوَّ ُٓصتاَس ْازضؾا
ثًَٓض ضِؤش بُضزَواَِ ُٖبىو يًَُْىإ ُْظيـ ُٓؾُْسّ  ططؾتُناِْ ًَْىإ ُٖضزوو وآلت نُ

سُغُٕ عُيًدإ  ُٖضيُنُ يُ يُطٍَُبُغسا  غُضّ زيىإ يُوبُٖاوناضّ وَىل ُٓؾُْسّ ْى
ًََصووْىوغِ  وغُضّ زيىإ وىّ خإ ُٓغتُضٓابازّ َْىعري ُٓملَُايًو و َريظا َُٖس

ظ ُٖضزووال طُيؿتُٓ ناضَغُضيَهِ طىصتاو بؤ 1746 ُٓيًىوىل نؤتايسا يُ يُ ْازضؾا،
 .(902)ًَْىاًْإ ُٓصتاّ زضا ضِيَهُوتٔ يُ نًَؿُنإ و

ًُى و ًثًَؿُن نُ ّ نطْس،ضِيَههُوتٓٓآَُُو ضِيَهُوتُّٓ ًَْىإ ُٖضزووال ْاغطاوَ بُ 
رتئ خاَيُناِْ دُخت زَنطايُوَ يُغُض ططيٓط يُ بُْس و ثاؾهؤيُى يُخؤ زَططيَت، غَِ

ّ ظَٖاو يًَُْىإ ضِيَههُوتٓٓاَُبُطىيَطَّ  َّ نُغٓىوضبؤ ُٓو  طُضِاُْوَهطزٕ و قبىوَي
ُٖضوَٖا  ،(903)نطاوَظ زياض1639غاَيِ  َىضازّ نىاضَّ يُ غىَيتإؾا غُؾِ و 

ٓاغايـ و  ُض ناضبُزَغتاِْ عىمساِْ ثًَىيػت نطا،نُ يُغضِيَههُوتٓٓاَُبُطىيَطَّ 
 ،(904)ٓاضاَِ بؤ سادًاِْ ًَٓطاِْ زَغتُبُض بهُٕ و بًاْطُيُُْٓ ؾىيَِٓ زياضيهطاو

نطِئ و ؾطؤؾتِٓ زيًُناِْ  غُوزيٌُنطزِْ خدُخت نطزُْوَيإ يُغُض قُزَ غُضَضِاّ

                                                           

 .201، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (900)
 .314يهٗاضت، ْازضؾا، م (901)
 ؛ 201، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (902)

J. Von Hammer, A.G.E, S.432.  

 ؛ 54َٓىنٗط ثاضغا زوغت، َٓبع ثًؿني، م  (903)
J.C. Hurewitz, Op.Cit ,PP.51-52. 

 .629عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، باقط عاقًِ، َٓبع ثًؿني، م (904)
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يإ ُٖيُ بؤ اُْوَطُضِـ نطزِْ ناضٓاغاِْ بؤ ُٓو زيالُّْ ٓاضَظووّ ًَثًَؿه دُْط و
 . (905)وآلتُناًْإ

ِ يِ عىمساِْ ضَِظاَُْسغىَيتاْنُ زواّ ُٓوَّ يُاليُٕ ضِيَههُوتٓٓاَُنؤْىوغِ  
 ،(906)زضا، يُاليُٕ واىل غًىاؽ سادِ ُٓمحُز ثاؾا نػطيُ طُياْسضايُ ْازضؾا يُغُض
ا ْازضؾا يُبُضاَبُضيؿس ،(907)بؤ ْازضؾا ًَْطزضابىو نُ غىَيتإْاَُيُنِ تايبُتِ  يُطٍَُ

نُْس  يُطٍَُنُ ضِيَههُوتٓٓاَُِ ًْؿاْسا يُغُض نؤْىوغِ يزواّ ُٓوَّ ضَِظاَُْس
ّ َػتُؾا خإ ؾاًَى ضِاويَصناضّ تايبُتِ ْازضؾا ضيَطُ ُنِ ططإ بُٖا يًُزياضي

نُ ضِيَههُوتٓٓاَُزواتط  ،(908)بُياوَضّ َريظا َُٖسّ خإ طُياْسضاُْ ًٓػتاْبىٍ
 نطا،واشؤ زَوَيُتظ يًَُْىإ ُٖضزوو 1747ِ غاَيظاضّ ّ ٓا21بُؾًَىَيُنِ ؾُضَِ يُ

 .(909)بَُُف نؤتايِ ٖات بًَُُالٌَْ و دُْطُناِْ ًَْىاًْإ
نىْهُ  يُ وَى زَضؾُتًَو بىو بؤ ْازضؾا،ضِيَههُوتٓٓاَُزَنطيَت بًًَنَي ُٓو  

َظايًُناِْ خَُيو و يٌ وآلت يُوثُضِّ خطاثٌ زابىو بُٖؤّ ظؤضّ ْاضِْاوَخؤباضوزؤخِ 
و  ّ ْاونُناِْ ًَٓطإ بُٖؤّ غُثاْسِْ بادِ ظؤضظؤضيُٓ نإ يُطُضِاُْوََُٖي اثُضِئض

بًَت بُغُض ُٓو  ، بؤ ُٓوَّ ْازضؾا ظاٍَ(910)سهىوَُتتىْسّ ناضبُزَغتاِْ  غُوزايٌ
                                                           

تٓٓاَُّ نطْس نُْس خـاَيًَهِ  ُوه. غُباضَت بُثاؾهؤّ ضِيَه19اقػط دعؿط ويساِْ، َٓبع ثًؿني، م (905)
 غُوزايٌغُض ُٓصتاَساِْ يًَُْىإ ُٖضزووال، ُٖضوَٖا دُختهطزُْوَ يُ ٓايٓعايٌططتِٓ يُخؤزَططت، يُواُْ ضيَع

باف يُاليُٕ زَوَيُتِ عىمساِْ يُبُضاَبُض ظياضَتهُضاِْ ًَٓطاِْ بؤ ؾـىيَُٓ ثريؤظَنـاِْ ْاوخـانِ عىمسـاِْ،     
خؤؾهطزٕ بـؤ  ضِيَطُِ، ُٖضوَٖا سيَناِْ يُنوو ُٖآلتى زاَيسَزاِْ ُْياض يُطٍَُ زووضنُوتُٓوَّ ُٖضزوو وآلت يُ
ّ غُثاْسِْ بادِ ظؤض. َٓىنـٗط ثاضغـا زوغـت،    ضِيَطُ ضزَّ باظضطاْإ يُناضّ باظضطاِْ و تُطُضَ ُْخػتُٓ بُ

 . 55َٓبع ثًؿني، م 
 .203، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (906)
ايؿـًذ ضغـىٍ ايهطنـىنًِ،     باضَّ زَقِ ْاَُنُّ غـىَيتاِْ عىمسـاِْ بـؤ ْازضؾـا بطـُضِيَىَ بـؤ :      يُ (907)

 .89-86املكسضايػابل، م م
 .251، َٓبع ثًؿني، مذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣ (908)

 .204، مايعشام يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ ...ْىضؽ،  نامَِىغِ  عال٤ (909)
َظايًُناِْ خَُيهِ ًَٓطإ بطُضِيَىَ و ضَِؾتاضَناِْ ناضبُزَغتاِْ زَوَيُت بُضاَبُض بُْاضِ باضَّ ؾًَىاظيُ (910)

 . 721-720بؤ :سبًب اهلل ؾاًَىِٓ، َٓبع ثًؿني، م م
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ِ عىمساِْ زَيًٓا بًَتُوَ، ًٓٓذا زَتىاًَْت بجطشيَتُ زَوَيُتباضوزؤخُزا ثًَىيػت بىو يُ
ِ زَوَيُت يُطٍَُباؾرتئ ناضَغُض بؤ ُّٓ ناضَ ضِيَهُوتٔ بىو  يٌ،ْاوَخؤغُض باضوزؤخِ 

ٖعضّ ْازضؾا وَى  يُ يُضِيَههُوتٓٓاَُ، ُٖضوَٖا يُواُْيُ ُّٓ (911)عىمساِْ
ِ ْازضؾا وابىو ُٓطُض بؤّ بهطايُ ُٖوَيِ زَزا غطووؾتٓاططبُغتًَو بىوبًَت، نىْهُ 

َاوَيُزا  نىشضاِْ ْازضؾا يُو بُآلّ ناِْ دًَبُدٌَ بهات،بُضشَوَْسيًُ و ووٓاضَظ
نىْهُ ثاف نىشضاِْ  دُْطًَهِ زيهُّ غُضتاغُضّ ضظطاض نطز، ِ عىمساِْ يُزَوَيُت

 ًَْعيهُّ ناضَنُ غُزَيُىِ عىمساِْ زَوَيُتبَُُف  ْازضؾا ثؿًَىّ وآلتِ ططتُوَ،
 ناِْ ًَٓطإ زووضنُوتُوَ. َُتطغًًُو ُٖضَِؾُ  يُ 1775تانى  1747

 
 
 

                                                           

(911) Henry Mortimer Durand, Op. Cit, P.263.  
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 بةشى ضوارةم
 

 سياسةتى نادرشا بةرامبةر بة ناوضةى كةنداو
 

 :تةوةرى يةكةم
ــةكانى       ــة بةراييـ ــران و هةوَلـ ــايي ئَيـ ــسى دةريـ ــدنى هَيـ دامةزرانـ

 فرةواخنوازى 
 :تةوةرى دووةم

ــؤ       ــران ب ــةو و دووةمــى شــوثاى ئَي ــةكانى يةك ضــاالكى و هةَلنةت
  9271-9272عومان 

 :تةوةرى سيَيةم
   9287-9281ران بؤ عومانضاالكى و لةشلركَيشى شَييةمى ئَي
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يُ غُضَتاّ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتِ غُؾُوٍ، بُٖؤّ غُضقاَيبىوٌْ )ؾا(يُناًْإ بُنًَؿُ 
ْاوَخؤيٌ و زَضَنًًُنإ، ُْتىاْطا بُؾًَىَيُنِ دسّ بجطشيَُٓ غُض نًَؿُناِْ نُْساو، 

نُيُ يُاليُٕ غُضَضِاّ غُثاْسِْ زَغُآلتًإ يُ ضيَطُّ نؤنطزُْوَّ باز يُغُض ُٓو ْاو
ؾُضَاْطَِواناِْ زووضطُ و نُْاضناِْ نُْساو زوثات زَنطزَوَ، ُٖضنُْسَ يُ غُضزََِ 
ؾُضَاْطَِوايُتِ ؾا عُباغِ يُنُّ، ًَٓطإ تاضِازَيُى نطاُْوَّ باظضطاِْ ُٖبىوَ يُطٍَُ 

ؤناضيَو بؤ وآلتاِْ ضِؤشٓاوا، بُتايبُت ًٓٓطًتُضا، ُّٓ ٓاَيىطؤضَِ باظضطاًًُْ تا ضِازَيُى بىوَ ٖ
ُٓوَّ ؾا عُباؽ ناوخؿاْسُْوَيُى بُْاونُّ نُْساو بهات، بُآلّ يُ زواّ َطزِْ ؾا 
عُباؽ َاؾِ ًَٓطإ يُ نُْساو يُاليُٕ )ؾا(يُناِْ زواّ خؤّ نَُرت يُبُض ناو طريا، 

 .(912)َُُٓف ناضزاُْوَّ خطاثِ ُٖبىو يُغُض َُٖىو نطزَ باظضطاًًُْناِْ ًَٓطإ يُنُْساو
َت  ًَٓطإ وَى ًُب ّ زوايٌ ْ و غاآلُْ ا ُي ًْ بىوَ ُت ًَٖعيَهِ ناضيطُض ُي نُْساو بىوِْ ُْ

ُْساو ٖؤناضَنُؾِ زَطُضِيَتُوَ  نِ زياضيهطاو، غُضَضِاّ بىوِْ غٓىوضيَهِ ؾطَوإ ُي ن ؾًَىَُي ُب
ضِيَىَبطزِْ نُؾتًطُىل زَضيايٌ،  ناضوباضّ زَضيا و ُب بؤ نَُِ ؾاضَظابىوِْ تانِ ًَٓطاِْ ُب

طٍَُ زَوَيُِت ُٖضوَٖا غُ إ ُي نًَؿُناًْ نُناِْ ًَٓطٕا ُب ى ُي زواُي ضقاَيبىوِْ سهىوَُُت ُي
طٍَُ بىوِْ ثطغِ َُتطغِ ضووغًا ُي بانىوض و  عىمساِْ ُي ضِؤشٓاوا و بانىوضّ ضِؤشٓاوا، ُي
َت ًَٓطٕا  ًْ وَ ْاطُُي َُف ُٓ ًَٖعيَهِ زَضيايٌ عاضَِب ُي نُْساو ُي غُزَّ ُٖشزَيُّ، ُٓ

نذاضّ زَغت ُي ُْس ُب زات، نىْهُ زَضنُوتِٓ ن ُْ َ بُضزاضّ نُْساو ببًَت و ططيٓطِ ِث
تايبُت زاَُظضاْسِْ ًَٖعّ  نُْساو ُب طًسإ ُب ًَٖعّ ًَٓطإ و ضؤَيًإ ُي ططٓي نِ ُب ؾُضَاْطَِواُي
ًََصووّ  ـ ُي ناًْ ططيٓطرتئ ُٖوَيساُْ خؿًُوَ، ُي ًَٓطإ ُب زَضيايٌ داضيَهِ زيهُ ٓىًََسيإ ُب

غتُ بطيَتًًُ ُي ُٖوَيُناِْ ْازض ؾا ْىيَِ ًَٓطإ بؤ ٓ ىَّ يُنَُِ  1747 -1736ُّ َُُب ُي ًْ
 . (913)ُي ناضَنِ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَ 1896 – 1848غُزَّ ُٖشزَيُّ و ْاغطَزئ ؾا 

  
                                                           

دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، نطايِ نطىْطِ تأغًؼ ْاوطإ زضيايٌ ْازضؾا زض خًًر ؾاضؽ، زتًُ ) تاضيذ ثـصوِٖ(،   (912)
غـِ ايـطإ، زتًـُ    خاْبابا بًاِْ، طىؾـُاٍ اظ تـاضيذ زيبًُا   ؛ 43ه.ف(، م1387(، ثايعو ظَػتإ)37، 36) زِٖ(، مشاضَ ) غاٍَ

  .10ه.ف، م1345، تٗطإ، اغؿٓس ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –(، ، ْؿطيُ غتاز بعضط اضتؿتاضإ 5، 6بطضغًٗاّ تاضخيِ، مشاضَ )
يف اخلًٝر ايعشب٢( يف، َضطؿ٢ زلاس ٚااطشٕٚ، تطاسٜخ اخلًطٝر     ١ْٝٝاًٌٝ ع٢ً َشاد، ) االطُاع االٜشا (913)

  .199ّ، ظ1984َطبع١ داَع١ بضش٠، بضش٠، ايعشب٢ احلذٜح ٚاملعاصش، ايطبع١ األٚىل، 
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 تةوةرى يةكةم: 
دامةزراندنى هَيسى دةريايي ئَيران و هةوَلة بةراييةكانى 

 فرةواخنوازى
  
ًَران:هؤكارَكانِ دامُز -أ ًَسّ دَريايٌ ئ  اراندنِ ه
بُؾًَىَيُى ، ويإ بُشياِْ زَضياوَ ُْبىوَوِ ٓاضَظًنإ بُؾًَىَيُنِ طؿتًًًَُْٓطا 

َناًْإ بهُٕ و بُٓاضاغتُّ وٓاضَظو ِ يُيزَتىاِْ طؤضِاْهاض ُْيإ نُ بىوُْوَزووضنُوت
إ ٓاؾهطا بؤيُف بريغِ غايهؼ ظؤض بُضِووِْ ٖؤناضَن ُٖض، (914)ؤٕناضّ زَضياواِْ بطِ

ِ يُغُض ٓاضَظوَناِْ َطؤظ غطووؾتناِْ ٖؤناضّ ناضيطُضيًُزَنات و زَيبُغتًَتُوَ بُ
 ناضيطُضيِيُوَ باؾرت بؤَإ ضِووٕ بهاتُوَ نُ  ًًًُْٖض ؾتًَو : "ناتًَو زََيًَت

وُْف ىباؾرتئ من، ًُنإ يُغُض ٓاضَظو و ضَِؾتاضّ َطؤظُنإ نؤٕ زَبًَتغطووؾتٖؤناضَ 
نُْسَ بُ ٓاؾهطا ضم و نًُّٓ خؤيإ بُبُضزَواَِ يُغُض زَضيا  نُ ،نأًًًَُْْٓطا

 ُ بُضظَنإ نًُظياتطيـ ُٓو زووضنُوتُٓوَ زَطُضِيَتُوَ بؤ بُضبُغتُ ؾاخاوي، زَضزَبطِٕ
 . (915)"زَضياّ زابطِاْسووٕ يُ

                                                           

 .52ّ، ظ1982ايؿاسطٝ٘، ايطبع١ األٚىل، داس ٚاطط، بػذاد،  -ْضاس عبذايًطٝـ احلذٜج٢، ايعالقات ايعشبٝ٘  (914)
١ َادظتري َكذَط١ اىل قظطِ   طاي نامِ باقش ع٢ً، ايبشش١ٜ ايؿاسط١ٝ يف اخلًٝر ايعشبٞ، س وَضطرياو يُ (915)

 .37ّ، ظ1983ط داَع١ ايبضش٠، ايتاسٜخ ط ن١ًٝ االداب 
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غُضزََُنُّ بُغُضزََِ ظيَطِئ  ؾًاوّ باغهطزُْ ؾا عُباغِ يُنُّ نُ 
تِ آلًُناِْ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشًُّٖ ياضَُتضيَطُ يُ تىاِْ، ُٖشَاضزَنطيَت

ُنإ ًتىطايًثىضزَغت  نُ زواتط بُبُْسَضّ عُباؽ ْاغطا يُ ،ًٓٓطًًعّ بُْسَضّ طُربوٕ
طُناِْ قؿِ و ٖىضَع زووض ظ ُٖضيُنُ ي1622ُِ غاَي دطُ يَُُف يُ، زَضباظ بهات

ِ زَوَيُتِ زَغُآلتبًداتُوَ شيَط  ًإ زَضبًًََٗٓت وزَغُآلتُٖضوَٖا زواتط بُسطئَ يُشيَط 
 . (916)غُؾُوّ

ِ غُؾُوّ َؤَِ زَوَيُتِ ًزواّ َطزٌْ ؾا عُباغِ يُنُّ بُؾًَىَيُنِ طؿت يُ 
 بُتايبُتِ زواّ ٖاتِٓ شَاضَيُى يُ، زاطريغاوّ بُضَو نعبىوٕ و خاَؤؾِ ضؤيؿت

زَزا  ًإطططيٓنَُرت ، (917)ْابىو تًإ بُالوَآلوباضّ وظؤضيُٓيإ ناض )ؾا(ّ الواظ نُ
ططت  ُنإ زَغتًإًٓسيغُضزََِ ؾا غًًَُإ ٖؤَي بُؾًَىَيُى يُ (918)بُْاونُّ نُْساو

عُباؽ ًٖض  بُْسَض ُٖضوَٖا ؾؿاضَناِْ نُؾتًطُىل يُعاضبُ يُ، زووضطُّ قؿِ بُغُض
 .(919)ناضزاُْوَيُنِ ُْْىاْس بُضاَبُض بُّ ضِووزاواُْ

زواّ ؾا غًًَُإ  سىغًَٔ يُؾا ، ثًَؿىوزا ٓاَاشََإ ثًَهطزووَ ُٖضوَى يُ 
ت يُ غُضزََِ ُٓو )ؾا(يُ يُ زَغت ثًاواِْ ٓايِٓ آلناضوباضّ و، ِ وَضططتزَغُآلت

نُ تًايسا بُ تىْستطئ  ،طُضّ ْاوظَز زَنطيَتُعًِ ؾغُضزََُنُّ بُ تىْسضِؤي نُ ،بىوَ
 نإٓايٓعا غىُْؤغًِٓ بُؾًَىَيُى زاثًَ نطاوَ ٓايٓعانإ غىُْ يُطٍَُؾًَىَ ضَِؾتاض 

يٌ ًَٓطإ بُضَو ْاوَخؤبُ ؾانتُضيَو بؤ ُٓوَّ باضوزؤخِ  طُيؿتُ ضِازَيُنِ ظؤض نُ بىو
ّ ْاونُ و ظؤضيُٓ يُ طُضِاُْوَو َُٖي ضاثُضِئخطاثٌ بطِوات بُٖؤّ غُضَُٖيساِْ 

ُنإ ًِ ببًَتُوَ يُاليُٕ ُٓؾػاُْ غُيعآًًُٖضوَٖا زووناضّ ًَٖطؾِ زَضَن، ُٖضيَُُناِْ
 ِ يُعاضبُ يُعىَإ. زَوَيُتقُْسَٖاض و  يُ

ًَٖطف و  نُْساو زَضنُوتبىوٕ نُ ِ يُعاضَبيُو غُضزََُزا نُْسئ ٖؤظّ  
بًَُٖعتطيًٓإ ٖؤظَناِْ  يُ، ناِْ نُْساو نطِ نطزبؤوََثُالَاضَناًْإ بؤ غُض نُْاض

                                                           

ؿـني، م   (916) ًـُنإ بـؤ ْاونـُنُ و       695-694عبساذتػني ظضئ نىب، َٓبـع ًث ُباضَّ زاطرينـاضّ ثىضتىطاًي . يـ
ؿني، م م ُباغٌ يُنُّ بطُضِيَىَ بؤ: ضادط غًىضّ، َٓبع ًث طٍَُ ؾا ع إ ُي ُناًْ َْسًي َى َههىوِْ ًث  .  114-110ًت

 . 1867ؾىايًُ ؾاضزٕ، َٓبع ثًؿني، م (917)

 .43دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م (918)
 . 78عبسايععيع غًًُإ ْىاض، املكسض ايػابل، م  (919)
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ًإ زضيَص زَغُآلتِ يُعاضبُ زابىوٕ نُ زَوَيُتيُشيَط ُٖشَىوِْ  بىو نُ( 920)قُواغِ
 .(921)ِعاضَبِ و َُغكُت تانى زَضياّ عاضَبضّ نُْساوّ وو باؾىبانىوض  يُ زَبؤوَ
بُتايبُت يًَُْىإ ؾًَذ ، ْاونُنُ نإ يُعاضَبًًًَُُالًَِْ ًَْىإ غُضؤى ٖؤظَ  

 نىضِّ عاضَبغُيؿِ زووَّ و بً نىضِّ غىَيتإدُباضَ ؾُضَاْطَِواّ بُسطئَ و 
نُْساو يًَُْى ُٓو نًَؿُُنًَؿُُزا  و نُْاضَناِْ طُزووضظؤضداض ، سَُرييُعىَإ

ظ 1717ِ غاَي يُ، باضوزؤخُزا يُو، (922)ِ اليُىزَغُآلتزَطىاظضايُوَ بؤ شيَط 
 غُؾُويًُنإ زَضبًَٗٓٔ،نُْطِ  يُ طُّ قؿِ و الضى وزووضتىاًْإ  (923)نإًًُْعىَا

                                                           

ُ     ْاوّ ُّٓ ٖؤظاُْ زَطُضِيَتُوَ بؤ ْاوّ ؾًَدُنُيإ نُ (920) دًؿـاض   ْاوّ قاغِ بـىوَ، طىايـُ نـازضيَهِ يـ
ضَِٓؼ اونُيُ طىظَضيإ نطزووَ، بؤيُ دًؿاض بُ بُو ْ نُ ،ُنإ بىوًَّ بًًِٓٓ َُٖىو نُؾتًَُُٖيساوَ نُ دًَط

ضِاظُّ دًاواظّ بؤ نـطاوَ، ُْٖـسيَو    غإًََصووْىواغطاوَ، غُباضَت بُ ضَِنَُيُنِ ُٓو ٖؤظَ يًَُْىإ ُٓرتُميُ ْ
ضَبـُناِْ ٖؤيـُٕ،   اوايُ يُ ع ُنإ، يُاليُنِ زيهُوَ ُْٖسيَهِ زيهُ ثًًَإًوايُ زَطُضِيَُٓوَ بؤ ُْدسي ثًًَإ

ُ وؿتُدًَِ نُْاضَناِْ ضِؤشُٖآلتِ نُْساوٕ، بؤنىًْ نُ  ًَْهِ زيهُ دُخت يُوَ زَناتُوَ نُ ُٓو نؤََُيُيُ يـ
ِ غاَي و زياضنُوتِٓ ُٓو ٖؤظَ ظياتط يُ ٕ و يُو ْاونُيُ ًْؿتُدٌَ بىوُْ، غُضزََِ طُؾاُْوَوعًَطاقُوَ ٖاتى

ــ1741ُ ــس  ظ ي ــُضزََِ ضاؾ ــىضِّغ ــُت زواّ   ن ــُويَت، بُتايب ــُض زَضزَن ُ َُت ــ ــىوز ي ــىاِْ غ ــُوَّ ت ٓ 
ذلُذ ْضطش َٗٓطا،   اِْ خؤّ يُغُض دًؿاض تىْس بهات. يًَهَُٗيىَؾاُْوَّ زَوَيُتِ يُعاضبُ وَضبططيَت و سىنُطِ

ّ، 2008اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح ٚاملعاصش) دساط٘ تاسخي١ٝ حت١ًًٝٝ(، املهتطب اجلطاَع٢ احلطذٜح، االططهٓذس١ٜ،     
ّ(، َطبع١ ايعطا٢ْ، بػطذاد،   1820 – 1747اخلًٝر ايعشب٢ )صاحل ذلُذ ايعابذ، دٚس ايكٛاطِ يف  ؛ 203ظ

ت َٚكرب٠ ايػضا٠، ايطبع١ الذلُذ اري سضشٜ٘ ٚ صن٢ ايظُإ، عُإ اسض ايبطٛ؛ 67- 64ّ، ظ ظ 1976
 .68، ظ2012، َهتب طًظ١ً ايبشٛخ ايعشب١ٝ، دَؼل، ١ْٝٝايجا

 .495ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م (921)
طًِٝ ط٘ ايتهشٜتط٢، املكاَٚط١ ايعشبٝط١ يف     ؛ 44زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، مدىاز َىغىّ  (922)

 . 83ّ، ظ1982اخلًٝر ايعشب٢، داس ايشػٝذ يًٓؼش، بػذاد، 
وايُ ٓـُّ ْـاوَ بـُواتاّ ٓاؾـتِ زيَـت، ُٖضنـِ        ، ُْٖسيَو ثًًَإًًُْضِيؿُّ ْاوّ عىَإ زياض ىضَِط (923)

وَ يُ َعذِ بًسإ دُخت يُوَ زَناتُوَ نُ وؾُّ عىَإ وَضطـرياوَ  شيا 13غُزَّ  يُ )ياقىت اذتُىٍ(يُ نُ
ُ  و دًَطري بىوٕ يُ ( واتُ َاُْوَايعُٔ، عأَ، عُٕٛوؾُّ )  يُ  ؾىيًََٓو، ُٖضوَٖا باؽ يُوَف زَنطيَت نـ

ُ ً(، ٓـُّ نُغـايُتً  عُإ بٔ طبأ بٔ ٜؿجإ بٔ ابشاِٖٝ اًٌْٝاوّ عىَإ يُْاوّ نُغًَو وَضطرياوَ بُْاوّ )
. ػطٗاب ايطذٜٔ ابط٢ عبطذاهلل     خاِْ بُْساوّ َـُٓطَب وضَبِ ًْؿتُدًَِ ُٓو ْاونُيُ بىوَ زواّ ضِوانَُني عيُ
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ووَّ غُيؿِ ز نىضِّ غىَيتإطُّ ٖىضَع بسَٕ تانى َطزِْ ًُٓاّ زووضّ ٓابًَؤقُُٖضوَٖا 
 زَغُآلتعىَإ يُغُض  يُ ْاوَخؤغُضَُٖيساِْ ؾُضِّ  ، بُآلّظ1719ّ ًْػا20ِْيُ 

 .(924)ْاونُنإ بُزيهطا ِ عىَإ يُزَغُآلتًَٖع و  تاضِازَيُى ثاؾُنؿُيُى يُ
ِ غاَي ُٖضنُْسَ يُتًـ عُىل خإ زاغػتاِْ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ يُ 

عاضبُ( ضِوويهطزَ بُْسَض عُباؽ بَُُبُغتِ )يُ ًُنإيظ بؤ زووضخػتُٓوَّ ُٓباظ1720
وَناِْ َري آلؾا عاضَبًًُ، بُآلّنُْطِ ُٓو ًَٖعَ  بُْسَضَنإ يُ و طُزووضطُضِاْسُْوَّ 

 . (925)َُمحىزّ ُٓؾػاِْ بُضَو نطَإ بىوَ بُضبُغت يُبُضزَّ ُٓصتاَساِْ ُٓو ناضَ
 قىوىلَضنُوتِٓ ْازض تانى ز، باضوزؤخِ نُْاضَناِْ نُْساو ُٖض بُو ؾًَىَيُ َايُوَ 

ُّ ُٓؾػاُْنإ غاَينُ تىاِْ َاوَّ سىنُطِاِْ سُوت ، ًَٓطإ طؤضَِثاِْ ضِووزاوَنإ يُ يُ
 ُٖضوَٖا يُ، ْاونُ زاطرينطاوَنإ زَضبهات نإ يًًُُْنؤتايِ ثًَبًًََٗٓت و عىمسا

 يُّ تُظاضّ ْاناض بهات بُنؿاُْوَيإ ضووغًاِ تىاِْ ًّ غًاغضِيَههُوتٓٓاَُّ ضيَطُ
 نُ ٓاَاشَّ ثًَهطاوَ.يًَهؤَيًُٓوَبُؾِ يُنَُِ  يُ نُبانىوض، ؾاضَ زاطرينطاوَناِْ 

نىْهُ بُغُزَّ ، ِ بُخؤيُوَ بًِٓؾطَواُّْ ثُضَغُْسِْ غُزَّ ُٖشزَي 
ناِْ نُْساو يُاليُنِ عاضَبًًُثُضَغُْسِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُاليُى و ٖؤظَ 

ضِووّ زَضيايًُوَ  طُؾُنطزُّْ ًَٓطإ يُ و ُّٓ ثُضَغُْسُْ، زيهُوَ زازَْطيَت
يُنًَو ، (926)بىاضَزا ططتًُبُض يُو نُ قىوىلزَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو غًاغُتُّ تُُٖاغب 

ِ بُاليُِْ ًَٖعّ ططيٓط نُ قىوىلرتئ ٖؤناضَناِْ بىوَ ٖاْسَض بؤ تُُٖاغب ططيٓط يُ
                                                                                                                                        

ّ، ظ 1993ٜاقٛت بٔ عبذاهلل احل٣ُٛ ايش٢َٚ ايبػذاد٣، َعذِ ايبًذإ، اجملًذ ايشابع، داس صادس، بطريٚت،  
اَظط١، ٚصاس٠ ايطااخ ٚايجكاؾط١،    ْٚذٍ ؾًٝٝبع، تاسٜخ عُإ، تشمج١: ذلُذ اَني عبطذاهلل، ايطبعط١ اخل   ؛ 150

 . 6ّ، ظ2003َظكط، 
دلُٛع١ َؤيؿني، دساطات يف تاسٜخ اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح، ايطبع١ األٚىل، داس ايٛسام يًٓؼش احملذٚد٠،  (924)

 . 53-52ّ، ظ ظ 2008بريٚت، 
طمجُ ّ(، ت1736-1500ه/1148-906ْكطاهلل ؾًػؿِ، ايطإ وعالقاتٗا ارتاضدًُ يف ايعكط ايكؿىّ) (925)

باضَّ . يــ198ُّ، م1989، ايكــاٖطَ، داس ايجكاؾطط١ يًطباعطط١ ٚايٓؼطش وتكسيِ:ستُــس ؾتشــِ يىغـــ ايــطيؼ، 
 ؾاآلوَناِْ َري َُمحىز ُٓؾػاِْ بطُضِيَىَ بؤ: زَضواظَ.

عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف اخلًٝر ايعشب٢ يف ايكشٕ ايجأَ عؼش، َطبع١ اطعذ، بػذاد،  (926)
 .12ّ، ظ1966
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بؤ  زَضَنًًُنإ بىو يُو ًَٖطف و ثُالَاضاُّْ ًَٖعَ ، بطيَتِزَضيايٌ ًَٓطإ بسات
 زَغتُوَغاِْ ًَٖعَناِْ ًَٓطإ يُ، طُناِْزووضنُْاضَناِْ ًَٓطإ و زاطرينطزِْ 
ُ بؤ ًَٓطإ نُ ًَُظاضيْازضؾا ثًٌَ وابىو ؾُض نُ، بُضاَبُض ُٓو ًَٖطف و ثُالَاضاُْ

تاِْ بًاِْ زئَ آلاليُنُوَ وَُٖىو  و يُ ُؾطَواْو بُض خاوَٕ نُْاضاويَهِ زضيَص
ًََهِ آلبُضاَبُض ُٓو ثُالَاضاُْزا ًٖض وَ نُنِ ًَٓطإ يُ، ِْ زاطريزَنُٕنُْاضاوَنا

 .(927)بؤ بُضثُنساُْوَيإ ًًُْ
طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ بُبَِ زاَُظضاْسِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ْاتىاًَْت  قىوىلتُُٖاغب  

نُْساو  ًؿِ يُؾطَواخنىاظيًُناْغاتُوَ و َُبُغتُ زووضتُنُّ آلو ُٓو ُٖضَِؾاُْ يُ
، يُوَ زوو َُبُغت بجًَهًَتضيَطُُٖضوَٖا زَيىيػت يُو ، (928)بُدٌَ بهاتدًَ

نُْاضاوَناِْ زَضياّ قُظوئ و  َىَيهُناِْ ًَٓطإ يُ يُنًَهًإ ثاضيَعطاضيهطزٕ يُ
َُبُغتُنُّ ، تُ يُو ؾىيَٓاُْآلِ ناالناُّْ ُٓو وضؤَيطُضِاْسُْوَّ  ، يُطٍَُنُْساو

ّ ٖاْساِْ ضيَطُ اِْ غاَإ و زاٖاتِ ًَٓطإ يُدُختهطزُْوَ يُغُض ثُضَثًَس زيهُيـ
 .(929)باظضطاِْ بًاِْ

بؤ زاَُظضاْسِْ نُؾتًطُىل زَضيايٌ  قىوىلزَغتجًَهِ برينطزُْوَناِْ تُُٖاغب  
يُنًَهًإ وابُغتُيُ بُدُْطِ نؤتايٌ ، زَطُضِيَتُوَ بؤ زوو ٖؤناضّ غُضَنِ، ًَٓطإ

ِ ؾهػتِ ُٓؾػاُْنإ بُضُٓصتاَْهُ يُنى، ًَٓطإ ِ ُٓؾػاُْنإ يُزَغُآلتًَٖٓإ بُ
 ثًَىَْسيِ سيٌُٓوي، (930)ّ زَضياوَ ضِووياْهطزبىوَ عىَإضيَطُ بُؾًَهًإ يُ

نىْهُ زواّ ، ؾرياظ نُّ ستَُُز خإ بًىز يُطُضِاُْوَضِاغتُوخؤّ ُٖيُ بَُُٖي
 ْاوبطاو ضِوويهطزَ الض وقىوىل، نُ يُاليُٕ تُُٖاغب طُضِاُْوَغُضنىتهطزِْ َُٖي

 .(932)طُّ نًـزووض يُ (931)ُناِْ ٖؤيُعاضَبؿُوَ ثُْاّ بطزَ الّ يُويَ
                                                           

 .396م، َٓبع ثًؿني، ْصاز ستُس سػني ًَُٓسٍ (927)
ٌ ايؿاسط٢ يف ايؼؤٕٚ ايعُا (928) ، دل١ً ) دساطات اخلًٝر ٚاجلضٜش٠ ايعشب١ٝ(، ١ْٝٝذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذا

 .157ٖذش٣(، ظ1408(، رٚ ايكعذ٠)55ايعذد)
  .54صاحل ذلُذ ايعابذ، املضذس ايظابل، ظ (929)
 .138. يٛسميش، املضذس ايظابل، ظز.ز (930)
ُ  ًٖؤيُ ْاويَهِ طؿتً (931) زَنُوتٓـُ ًَْـىإ بُْـسَض عـُباؽ و      ُ يُوناتُ بَُُٖىو ُٓو ٖؤظاُْ زَوتـطا نـ

ضَبـُ  اُناِْ عًإ بىو، نـاالنً ًيُ نُْساو، بُسطئَ ؾىيَِٓ غُضَنً زيهُبُْسَضّ بىؾُٖط و نُْس ْاونُيُنِ 
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، ُناِْ ٖؤيُعاضَبُٓصتاَِ ثُْابطزِْ ستَُُز خإ بًىز بؤ الّ  يُ قىوىلتُُٖاغب  
 (933)تِ ٖؤَيُْسّآلْاَُيُنِ تايبُتِ ٓاضاغتُّ بطيهاضَناِْ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖ

، ُٖضزوو نؤَجاًْا نطز ًًَسا زاواّ يُت، نطز تِ ًٓٓطًًعّآلو نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖ
ُناًْإ غُُْ بُض زَغت غىثاّ ًَٓطإ بَُُبُغتِ زَغتطرينطزِْ ستَُُز خإ ًنُؾتً
 .(934)بًىز
نىْهُ ، بُضثطغاِْ ُٖضزوو نؤَجاًْانُ زاوانُّ تُُٖاغب قىيًإ ضَِت ُْنطزَوَ 

ًإ ثًَىَْسيًُناِْْ وهىنُ زَبًَتُ ٖؤناضيَو بؤ تًَهزاواناضيًُثًًَاْىابىو ضَِتهطزُْوَّ 
قُضَبىوّ ُٓو ظياُْيإ بؤ  قىوىلُٖضوَٖا ًٖىاخىاظبىوٕ بُوَّ تُُٖاغب ، ًَٓطإ يُطٍَُ

ُٓويـ بُثًَساِْ ، ًإ ٖاتبىوتىوؾُٓصتاَِ زاطريناضّ ُٓؾػاُْنإ  يُ بهاتُوَ نُ
ًإ بؤ ناْزاواناضيًُزاٖاتىوزا  ًَِٓ ثًَسإ يُبَُي قىوىلتُُٖاغب  ، بُآلّدًاوطُّ ظياتط

ًإ ًنُ ُٖضيُنُيإ زوو نُؾتًًُْبؤيُ ُٖضزوو نؤَجا، (935)بهات  دًَبُدَِ

                                                                                                                                        

ى ٖاوغـًَهاًْإ بـُ ٓاظايـُتِ ْاويـإ     واِْ بـىو، يـًَُْ  َُّ ضِوو يـُؾط اغـتِ غـُزَّ ُٖشزَيـ   ْاوَضِ ٖؤيُنإ يُ
ٓـُّ ٖؤظاْـُ ضِيَهدػـتِٓ ٖؤظايـُتِ و ٓـاضَظووَ دُْطاوَضيـُناًْإ        19زَضنطزبىو، بـُآلّ يُطـٍَُ غـُزَّ    

  .65صاحل ذلُذ ايعابذ، املضذس ايظابل، ظ بطِواُْ: ثرت ِييُزَغتسا. بؤ ظاًْاض
 . 157ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، املضذس ايظابل، ظ (932)
ْـُوَيإ يـُ َُٓػـتُضزاَِ ثايتـُخت بطِيـاضّ      وظ زواّ نؤبى1592ِ غاَي ُنإ يًُُْسيُ ٖؤَيباظضطاْ (933)

ظ 20/3/1602يُاليُٕ ُٓصتىَُِْ طـٍُ يـُ    ّ ؾُضَاًَْو نُضِيَطُ يُ ياْسا، زواتطًًُْنؤَجا زاَُظضاْسِْ ُٓو
ناِْ ًًًُُْ باظضطايهاضزَغُآلتِ تُواو بُخؿطايُ نؤَجاًْانُ بؤ ُٓوَّ قؤضخ ؾُضَاُْزَضنىو، بُطىيَطَّ ُّٓ 

ٍَ وآلتـإ و زاطرينطزْـِ        َضِؤشُٖآلت و زَغُآلتِ ؾط بهات يُ َِ بُخؿـطا بـؤ بُغـتِٓ ثُميآْاَـُ يُطـُ واِْ ث
و ضِاطُياْسِْ دُْط بؤ ٓـُوَّ بتىاًَْـت    ًُنإ و ٓاَازَنطزِْ غىثايو قاميهاض ْاونُنإ و زضوغتهطزِْ قُآل

ْاونُنُ: ستُس سػٔ ايعًـسضوؽ،   ًُنإ يًُوثونؤَجاًْاّ ًَٖعَ ُٓوض ضِنابُضيسا بًَت يُطٍَُ بُُٖض ؾًَىَيُى يُ
 .31املضذس ايظابل، ظ

 . 242ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م (934)
 .144ز.ز.يٛسميش، املضذس ايظابل، ظ (935)
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يُوَ تىاْطا ستَُُز خإ بًىز زَغتطري ضيَطُ يُو نُ، خػتُبُضزَغتِ يُتًـ عُىل خإ
 .(936)بهطيَت
نُّ ستَُُز خإ بًىز غُضَتاّ زَغتجًَهِ طُضِاُْوَيًَطَزا زَنطيَت بًًَنَي َُٖي 

نىْهُ ضِاغتُوخؤ زواّ ُٓو ضِووزاوَ ، زَضيايِ ًَٓطاُْزاَُظضاْسِْ ًَٖعّ 
َيُ آلطُ قىوىلٖعضّ تُُٖاغب  ٓاَازَناضيًُنإ بؤ زاَُظضاْسِْ نُؾتًطُىل ًَٓطاِْ يُ

ُ بُضايًُنإ بؤ ُّٓ ًهطزِْ ٓاَازَناضيظوو نُوتُ ُٖوَيِ دًَبُدًَ بؤيُ ُٖض، بىو
 ثطِؤشَيُ. 

 
ًَ -ب  ًَرانئامادَكاريًُكان بؤ دامُزراندنِ ه  سّ دَريايٌ ئ
تُُٖاغب ، ُنإ بؤ زضوغتهطزِْ نُؾتًطُىل ًَٓطاًِْغُباضَت بُ ٓاَازَناضي 

 غُضنطزايُتًٌظ َُٖيػا بُْاضزِْ ؾاْسيَهِ تايبُتِ ب1734ُِ غاَيغُضَتاّ  يُ قىوىل
 قىوىلوَى غُضنطزَّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُاليُٕ تُُٖاغب  يُتًـ عُىل خإ نُ

 ُٖضزوو بَُُبُغتِ نطِيِٓ زوو نُؾتِ يُ، ضعُباؽزَغتًٓؿاْهطابىو بؤ بُْسَ
 . (937)تِ ًٓٓطًًعّ و ٖؤَيُْسّآلنؤَجاًْاٍ ًٖٓسّ ضِؤشُٖ

غُضَتازا يُاليُٕ ُٖضزوو  يُ قىوىلنُّ تُُٖاغب زاواناضيًُُٖضنُْسَ  
، بابُتُنُ زظيُوَ وّ دًاواظ خؤيإ يُىُٖض اليُنًإ بُبًاْ، نؤَجاًْانُ ضَِتهطايُوَ

، ُنإ خاوَِْ تايبُتِ خؤيإ ُٖيًُّ ُٓوَّ نُؾتًوطًًعَنإ بُبًاْىغُباضَت بُ ًٓٓ
نىْهُ ُّٓ نؤَجاًْايُ ، نطِئ و ؾطؤؾتِٓ يُغُض بهُٕ غُوزايٌ ًًُُْيإ زَغُآلتُٓو 

ًُناُْ ظوو يُْسُٖضنِ ٖؤَي، غُض بُنُضتِ تايبُت بىو بططَ ،ُْبىو سهىوَُتَىَيهِ 

                                                           

١ َادظطتري َكذَط١ اىل قظطِ    ططاي  عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، عُإ ٚطٝاط١ ْادس ػاٙ ايتٛطع١ٝ، س (936)
  ؛84ّ، ظ1983ط ن١ًٝ االداب ط داَع١ بػذاد،  ايتاسٜخ

Michael Axwathy, Nader Shah And Persian Naval Expansion in the Persian Gulf 

(1700-1747), Journal Of The Royal Asiatic Society, 20 January 2011, P.34.  
 .12عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (937)
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يَص بُغُضنطزَناًْإ بهُٕ و ُّٓ بابُتُ يُ وابىو زَبًَت ضِاو إًنطزَوَ ثًَ ضَِتًإ
 .(938)ُْسّ بىوِ ٖؤَيسهىوَُتنىْهُ نؤَجاًْانُ َىَيهِ ًًُْ، ِ ُٓواْسا زَغُآلت

زَطُضِيَتُوَ بؤ بىوِْ ُٓو  قىوىلنُّ تُُٖاغب زاواناضيًُضاغتًسا ضَِتهطزُْوَّ  يُ 
 ـًَوابىو ثًَؿه إًنىْهُ ثًَ، ِ عىمساِْزَوَيُت اُّْ ُٖضزوو نؤَجاًْانُ يًَُُتطغً

 ُٖضوَٖا يُ، ِ عىمساِْزَوَيُتُى بًَُٓطإ زَبًَتُ ٖؤّ ضَِصتاْسِْ ًنطزِْ ُٖض ياضَُتً
غًاغِ و ٓابىوضيُناًْإ  بُضشَوَْسيًُُٓو ناضَف ُٓطُض ُٓصتاَِ بسَٕ  ٓاناٌَ

نإ َُٖيىيَػيت تىْس وَضزَططٕ بًُْاظّ ًًُْنىْهُ عىمسا، وََُتطغًًُزَنُويَتُ 
 . (939)ُٖضزوو نؤَجاًْانُ يُ تؤَيُنطزُْوَ

ُٖضنُْسَ ، ُٖوَيُناِْ يُتًـ خإ يُضِاظيهطزِْ ُٖضزوو نؤَجاًْانُ بًَٗىزَ بىو 
 ، بُضُٓصتاّ(940)بُْسَض عُباؽ ؾؿاضّ ظؤضيؿِ خػتُ غُض ْىيَُٓضّ نؤَجاًْانإ يُ

ُٖوَيُناِْ بىوَ ٖؤناضيَو نُ ستَُُز تُقِ خإ  غُضُْنُوتِٓ يُتًـ خإ يُ
ُٖضنُْسَ يُاليُٕ ْىيَُٓضاِْ ، ُٖضيَُِ ؾاضؽ بًَتُ ْاو باظُّْ طؿتىطؤنإ َواٍؾُضَاْطِ

زواتط تىاِْ بَُيًًَٓإ ىلَ  ، بُآلَِّ ثًَؿىوّ ثًَسضاآلُٖضزوو نؤَجاًْانُ َُٖإ وَ
بُْسَضّ غىضاتِ ًٖٓسغتإ  ناضخاُّْ نُؾتِ غاظّ يُ وَضبططيَت نُ نىاض نُؾتِ يُ
، (941)ِ ًَٓطإ زضوغت بهُٕزَوَيُتًٓطًًعّ بُْاوّ تِ ٓآلبُياضَُتِ نؤَجاًْاّ ضِؤشُٖ

ثاضَّ زياضّ نطاوّ وَى ثًَؿُنِ بؤ  ُّٓ َُبُغتُف ستَُُز تُقِ خإ بطِيَو يُ بؤ
نطزِْ ُٖضزووال يُغُض واشؤ يُطٍَُُنإ زا بُ ْىيَُٓضّ نؤَجاًْانُ ًزضوغتهطزِْ نُؾتً
 . (942)ططٍَ بُغتِ ًَْىاًْإ

بىوٕ يُ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ  بطيَتِ طُوضَ نُ بىوِْ زوو نؤَجاًْاّ غُضَضِاّ 
نُْسئ نؤَجاًْاّ ، تِ ٖؤَيُْسّآلتِ ًٓٓطًًعّ و نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖآلضِؤشُٖ
 ًًُْباظضطا ُُناًْإ بُنطَّ زَزايُ زَظطًنُ ظؤضداض نُؾتً، رتّ زيهُ ُٖبىوٕبهىون

                                                           

(، 68، زتًــُ) وسًــس(، مشــاضَ)طٛططط٢يهٗــاضت، ْــريوّ زضيــايٌ ْــازض ؾــا، تطمجــُ: ازيــب يــىضْؼ  (938)
 . 647ه.ف(، م1384َطزاز)

  .47دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م (939)
 .649يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، م (940)
  .48-47دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م م (941)
  .48بع، مُٖإ َٓ (942)



 
239 

 ًَْعيو ُٖض َُُٓف وايهطز يُتًـ خإ خؤّ يُّ نؤَجاًْا بهىوناُْ، طُوضَنإ
 .(943)تىاِْ زوو نُؾتِ دُْطِ طُوضَ بهطِيَت ، بُضُٓصتاّبهاتُوَ

 ُنًإ بًُنُْس نُؾتً، ُنإعاضَبزَضياواُْ  ّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ ظؤضيَو يُدًَطُ 
ُْوَى ، ّ خؤيإوزاٖاتى ٖؤناضَنُؾِ زَطُضِيَتُوَ بؤ تطغًإ يُ، يُتًـ خإ ؾطؤؾت

ّ ناضنطزًْإ ضيَطُبطرييَت و  إ زَغت بُغُضزاُناًًْوزا يُاليُٕ ًَٓطإ نُؾتًىيُزاٖات
ُناِْ نُْساو نُْسئ عاضَبغُضؤى ٖؤظَ  ُٖضوَٖا ُْٖسيَو يُ، (944)ُْزضيَت ثٌَ

ًاُْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًِ ثًَىيػت بُزضوغتهطزِْ نُؾتِ وَى زياضّ بُخؿًثًَساويػت
إ تىاِْ ظ يُتًـ خ1735ِ غاَينؤتايًُناِْ ٓاظاضّ  زا يُُٖيىَُضدُيُو ، (945)ًَٓطإ

بَُُف ، ًَٓطإ بُؾطؤؾتِٓ زوو نُؾتِ بُ، ؾًَذ ضاؾس ؾُضَاْطَِواّ باغًسو ضِاظّ بهات
 . (946)ِ ًَٓطإ بىوٕ بُنىاض نُؾتِيُناِْ ًَٖعّ زَضياًِ نُؾتًًنؤّ طؿت

ثايعّ  يُ، ُناِْ ناضخاُّْ نُؾتِ غاظّ يُ بُْسَضّ غىضاتًغُباضَت بُنُؾتً 
 نُ، نُْساو ُيؿتُٓ نُْاضاوَناِْ ًَٓطإ يُغىضات ط ظ زوو نُؾتِ دُْطِ ي1736ُ

 يُ، ُٖضوَٖا ٓاَازَنطابىو بُتؤثِ ٓاططئ، يُنُيإ نًَؿِ نىاضغُز تُٕ زَبىو ُٖض
َُضاغًًَُهسا بُٓاَازَبىوِْ ستَُُز تُقِ خإ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ و يُتًـ 

يُاليُٕ  زَوَيُتاِْ ٕ و باظضطاْآلِ ًَٖعّ زَضياٍ ًَٓطإ و ثًاوَاقىًخإ غُضنطزَّ طؿت
بُٖاّ ، تِ ًٓٓطًًعّ ضِازَغتِ اليُِْ ًَٓطاِْ نطاآلْىيَُٓضّ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖ

                                                           

ه.ف، 1337اظ زوضإ باغتإ تا اَطوظ، نتابؿطوؾـِ غـريوؽ، تٗـطإ،     عًِ ظضئ قًِ، غطظَني عطئ (943)
ُ    1734ِ غاَيِْ يُنَُِ وناْى يُ .91م بـىوَ َايـُّ ًْطـُضاِْ نؤَجاًْـا      ظ ضِووزاويَـو ٖاتـُ ثـًَـ نـ

ُ ُْوَّ ُٖواَيِ ؾطوؾتِٓ زوو نُؾتوبُْسَض عُباؽ ُٓويـ بآلوبى طُوضَنإ يُ اليـُٕ زوو  يـُتًـ خـإ ي   ِ بـ
 patnaُى بـىو بـُْاوّ   ًنـُ خـاوَِْ نُؾـتً    Weddleِ يُنًَُإ نُغًَو بىو بـُْاوّ ويـسٍ   ًنُغايُت
بىو ؾطؤؾـطإ. يـىضْؼ يهٗـاضت،     Cookخاوَُْنُّ ْاوّ نىى  نُ Ruperallًُنُّ زيهُ بُْاوّ ًونُؾت

 .  649-648ْريوّ زضيايٌ...، م م
 . 117ذلُذ ْضش َٗٓا، املضذس ايظابل، ظ ؛ 48َىزت، َٓبع ثًؿني، م دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا (944)
اّ نتاب، تٗطإ،  (945) ُ: ضؾًس يامسِ، زًْ  .363ه.ف، م1381ًَٓىضغهِ، ايطإ زض ظَإ ْازض ؾا، تطمج
 ؛ 649يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، م (946)

R.J. Barendse, Arabian seas 1700-1763: The western Indian Ocean in the eighteen 

century , Volume. I, Leiden,The Netherlands, Boston:Brill, 2009,P.294. 



 
240 

باوٕ بىو  23500نات بُضاَبُض  ُٓو تىَإ نُ ًاُْف بُبطِّ سُوت ُٖظاضًُٓو نُؾت
ًًَََٓسضا  .(947)خُ

َُٖيػًَت ُٖضنِ ظووَ ، يُتًـ خإ نطز ّ ؾُضَاًَْهُوَ زاواّ يُضيَطُ ْازضؾا يُ 
يَُُٖإ ناتسا بًهاتُ بٓهُيُى بؤ نُؾتًطُىل ، (948)هطزِْ بُْسَضّ بىؾُٖطؾطَواْبُ

ُنإ ًًُ دُْطًًناضخاُْيُنِ زضوغتهطزِْ نُى و تُقَُُِْ بؤ نُؾت ، يُطًٍََُٓطاِْ
ِ ًّ غُضَنُُٖضوَٖا بُْسَضّ بىؾُٖط وَى باضَط، (949)بُْسَض عُباؽ زامبُظضيًََٓت يُ

يُنِ نؤِْ آلغُضَتازا ُٓو بُْسَضَ قُ يُ، ٕ زَغتًٓؿاْهطاًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطا
و  نُيُاليُٕ يُتًـ خإ بُؾُضَاِْ ْازض ؾا ْؤشَْهطايُوَ، ًُناِْ تًَسابىوًتىطايثىض

زضا زواتط ْاوّ بُْسَضَنُ يُ بىؾُٖط طؤضِ، (950)زضوغتهطإ زيهُيـنُْس باَيُخاُْيُنِ 
 .(951)بؤ بُْسَضّ ْازضّ

ا ُْخؿُّ نًَؿا بؤ زضوغتهطزِْ نُؾتًطُىل زَضيايٌ يُ يُاليُنِ زيهُوَ ْازض ؾ 
بىوِْ ًَٓطإ بُغُض ُٓو آلزَغتبَُُبُغتِ با، زَضياّ خُظَض ت يُآلنُْاضاوَناِْ ضِؤشُٖ

                                                           

ويًِ ؾًىض، ًٖٓسيإ زض دعايط خاضط، تطمجُ: ابىايكاغـِ غـطّ،    ؛ 97عًِ ظضئ قًِ، َٓبع ثًؿني، م (947)
 .284ه.ف، م1371تىؽ، تٗطإ، م

دىططاؾًًُنإ بًُٖض ؾًَىَيُى ْـُٖاتىوَ، ُْٖـسيَو ثًًَـإ    ْاوّ بىؾُٖط ياخىز ُٓبىؾُٖط يُ غُضناوَ نؤُْ  (948)
وايُ وؾُّ بىؾُٖط يُبىّ ُٓضزَؾري وَضطرياوَ، يُ غُضزََِ ْازضؾا ُٓو ناتُّ بُسطئَ نُوتُ زَغت غـىثاّ ًَٓـطإ،   

     ُ وَّ ؾُضَاْطَِوايُتِ بُسطئَ و ْاونُناِْ زَوضوبُضّ زضا بُ ؾًَذ ْاغط نـىضِّ َـُظنىض، ٓـُويـ َُٖيػـا بُطىاغـتٓ
ُْطـُضَناِْ بـؤ نُؾـتًًُ            ُبـُض باؾـِ ي ناضوباضّ باظضطاِْ يُ ضيؿـُٖط نـُ ؾُضغـُخًَو يـُ بىؾـُٖطَوَ زووضَ، ي

نإ، نىْهُ يُْطُضَناِْ ضيؿُٖط ظؤض باف ُْبىوٕ بؤ نُؾتًًُنإ بُتايبُت يُناتِ َُٖيهطزِْ الؾاو بـاّ  ًًُْباظضطا
زبىوِْ ٓاَيىطؤضّ باظضطاِْ ططيٓهِ و بايُخِ ظيازّ نـطز.  تىْس، زواتط ْاونُّ بىؾُٖط بُٖؤّ باؾِ ؾىيَُٓنُّ و ظيا

ستُس سػني غعازت، تاضيذ بىؾٗط، تكشًح و حتكًل: عبسايطغىٍ خرياْسيـ، عُاز ايسئ ؾًذ اذتهُـايٌ، نـاخ اوٍ،   
 . 17ه، ف، م1390، تٗطإ، ًًَُْهتىب باُٖهاضّ ْؿط ناظضو َرياخ

، خًًر ؾاضؽ و ْكـ و اغرتاتصيو تٓطُ ساؾظ ْٝطا  ذلُذ سعا ؛ 100عًِ ظضئ قًِ، َٓبع ثًؿني، م (949)
 .226ه.ف، م1371ٖطَع، مست، تٗطإ، 

  .50دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م ؛ 131يهٗاضت، ْازضؾا، م (950)
ّ(، ايطبعطط١ األٚىل، رات 1965 –ّ 1750امحطذ َضططؿ٢ ابطٛ سانُطط١، تطاسٜخ ايهٜٛطت احلطذٜح)        (951)

 . 42، ظ1984ّايظالطٌ، ايهٜٛت، 
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يُوَ نؤَُى و خؤضاى بُٓاغاِْ بؤ ًَٖعَنُّ ضَِواُْ ضيَطُُٖضوَٖا بتىاًَْت يُو ، زَضيايُ
 . (952)ُنإ زَبىوُْوًَِ يُظطًينُ بُضَْطاض، بهات
 نُغايُتًًُُٓو ، نُ زواتط بُ دَُاٍ بًط ْاوباْطِ زَضنطز J.Alton تىٕدإ ٓاَي 

هطزِْ زَضياّ ؤَيو ُْخؿُ زاضِيَصَضّ ْازضؾا بىو بؤ نؤْرت نُ ياضَُتًسَض ،ًٓٓطًًعيُ بىو
نُؾتِ  َُٖىوظ نطا بُغُضؤنِ 1743ِ غاَي بؤيُف يُاليُٕ ْازضؾا يُ ُٖض، خُظَض

يُْططوز  َٖا زاَُظضاْسِْ غُْتُضّ ناضّ نُؾتِ غاظّ يُُٖضو، (953)غاظاِْ ًَٓطإ
غُناُْوَ بُناويَهِ زوشَٓاُْ ويُاليُٕ ضِو يُاليُٕ دإ ٓايتىٕ بىوَ ٖؤناضيَو نُ

َاوَيُى ْازض ؾا غىوزّ  ُٖضنُْسَ بؤ، (954)ناِْ بهُٕناالنًًُو  ّ ناضناوَزيَط
ناضطُضاِْ نُؾتِ  ظؤض يُنطزِْ شَاضَيُنِ ، بُتايبُت يُ ضَِواُْوَضططت يُ دإ ٓايتىٕ

 .(955)بُنىشضاِْ ْازضؾا ُٓو ثطِؤشَ طُوضَيُ بُُٓصتاّ ُْطُياْسضا ، بُآلّغاظّ بؤ بىؾُٖط
َيطُْاَُ عاضَِب و ؾاضغًًُنإ شَاضَّ نُؾتًًُ زَضيايًُناِْ ًَٓطإ يُ   ظؤضيَو يُ ُب

نُؾتِ ُي دؤضّ نُؾتِ طُوضَ و بهىوى ٓاَاشَ ثٌَ  60 – 50غُضزََِ ْازض ؾا بُ
آلّ ُٓوَّ ُي ٓاَاشَناِْ ناضَُْساِْ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ (956)زَنُٕ ، ُب

ْسَضّ عُباؽ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ خاوَٕ  ، نُواتُ (957)نُؾتِ بىوَ 30باغهطاوَ، ُي ُب
َىإ  ًْ ؾًَىَيُنِ طؿتًِ شَاضَّ نُؾتًًُناِْ ًَٓطإ ُي  نُؾتِ بىوَ. 45 – 40ُب

ُناِْ ْازض ؾا بؤ زَغتُبُضنطزِْ نُؾتِ و زاَُظضاْسِْ ًَٖعّ زَنطيَت بًًَنَي ُٖوَي 
ُٖضوَٖا بؤ ، نُْاضاوَناِْ نُْساو ِ يُزَغُآلتظياتط بؤ غُثاْسِْ ، زَضيايٌ

نىْهُ طُيؿتبىوَ ُٓو بىو،  ْاونُنُ ِ يُؾطَواخنىاظيًُناَْػؤطُضنطزِْ ُٖوَيُ 

                                                           

، تطمجُ:غالَعًِ وسًس َاظْسضاِْ، دًس زوّ، ناخ غىّ، اْتؿـاضت  اٜشإ ٚ قغٝ٘ اٜشإدطز.ٕ.نطظٕ،  (952)
  ؛ 471ه.ف، م1367عًُِ و ؾطٖٓطِ، تٗطإ، 

P. SYKES, Op. Cit, P.366.  

 ؛ 605ه.ف، م1355، تٗـطإ، زّ  340بًصٕ بًطًطّ، يو خاضدِ زض خسَت ْريوّ زضيايٌ ْازضؾاَ، زتًُ يػُـا، مشـاضَ    (953)
 .195عبساهلازّ سآطّ، َٓبع ثًؿني، م

  .78ػؿل، املضذس ايظابل، ظ ظازَسعا  (954)
 .606َٓبع، م ُٖإ (955)

  .50دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م (956)
 .36نامِ باقش ع٢ً، املضذس ايظابل، ظ (957)
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 ِ نُؾطَواخنىاظيًُناْؤشَ ت ثطاواُْ ظؤض بُٓاغاِْ زَتىاًَْزواّ ُٓو ُْٖط يُ بطِوايُّ نُ
 و بُسطئَ، ٖعضّ خؤيسا ُْخؿُّ بؤ نًَؿابىو دًَبُدٌَ بهات وَى زاطرينطزِْ بُغطَ يُ

 زواتطيـ عىَإ غاتُ شيَط ضِنًَؿِ خؤّ.
 
ًَران هُكُنداو -ج ًَسّ دَريايٌ ئ  هُوَهُ بُرايًُكانِ ه
 ظ:1735ِْ بُغطَ َُٖيُُتُناِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ بَُُبُغتِ زاطرينطز -1 
غطَ   يُنَُني ُْٖطاوّ ؾطَواخنىاظّ تُُٖاغب قىوىل يُ ضيَطُّ زَضياوَ بُٓاضاغتُّ ُب

ػاِْ غاَيِ  تايبُت زواّ ُٓو ططشٍ و ٓاَيؤظيُّ نُ ُي ًْ ؾًَو يُ 1735بىو، ُب ًَْىإ ُب ظ ُي
ًُ ًَٓطاًْ ُيًسا ُب ًُنإ و زَوَيُتِ عىمساِْ ٖاتبىوَ ٓاضاوَ، باؾرتئ ٖ نإ نُ ُٓو ٖؤظَ عاضًَب

غطَ وَ و ًَٖطف بهُُْ غُض ؾاضّ ُب  . (958)باضوزؤخُ بؤ خؤيإ بكؤظُْ
ًَْىإ واىل بُغسا و ْازضؾا ُي ٓاضازابىو، نُنِ   ُٖضنُْسَ ضِيَههُوتٓٓاَُّ ٓاؾتِ ُي

ضاَبُض بُعًَطام زَغت ثًَهطزَوَ، بُآلّ ُٓزتاضَيإ قىضغايٌ  ْازضؾا زووباضَ َُٖيُُتُناِْ ُب
ػاِْ َُٖيُُتُنُّ خػتُ  غتُ ُي ًْ تًـ  غُضنطزايُتًٌظ ُب1735غُض بُغطَ، بؤ ُّٓ َُُب ُي

ياوَضّ غَِ نُؾيت ُي دؤضّ )غطاب( طٍَُ نُْسئ نُؾيت زيهُ، ٖاونات  (959)خإ ُب و ُي
غطَ  طٍَُ ًَٖعيَهِ وؾهاِْ نُ ثًَو زَٖاتٔ يُ ُٖؾت ُٖظاض دُْطاوَض ضِوويإ ُي ؾاضّ ُب ُي

ؤيٌ ُي شَاضٍَ نُؾتًًُناْسا ُٖبًَت، نىْهُ ُي غاَيِ . ُٖضنُْسَ ثَِ زَنًَت ظيازَضِ(960)نطز
وَّ 1735 طىيَطَّ يًَهساُْ نطزووَ ُب ظ نؤّ طؿتًِ نُؾتِ ًَٓطاِْ يُ نىاض زاُْ تًَجُضِّ ُْ

 يؤنٗاضت نُ ُي ثًَؿرت ٓاَاشََإ ثًَهطزووَ. 
بٌَ ُٓوَّ ، ضِوويهطزَ بُغطَ ٓاوٍ ؾُتىيعُضَبيُتًـ خإ ثاف ٖاتُٓ ْاو  

وابىو زَتىاٌَْ غُضنُوتٔ َػؤطُض  نىْهُ ثًٌَ، نُ بهاتًًًَُْٖعَ وؾهاناوَضِواِْ 

                                                           

 . 87يضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظعذْإ ٖشٜش دٛد٠ ا ؛ 131يهٗاضت، ْازضؾا، َٓبع ثًؿني، م (958)
ـِ يـُ غـُزَّ      (959) ، ُّٓ دؤضَ نُؾتًًُ بـُ ؾطَوْا ُُْ َِب ضَغ يـُ   18، 17، 16غطاب ياخىز ططاب وؾُيُنِ عاض

َـسا بـُزٍ    ُباضَ دًاواظِي ًت ناضٖاتىوٕ، ُّٓ دؤضّ نُؾتًًُ ُي ضووّ ق ُْساو ُب ُْاضاوَناِْ َاالباض و و زَضياٌي غىوض و ن ن
ؾًَىَيُى د ؾًَىَيُنِ طؿـتًِ نُؾـتِ غـطاب ٓـُو     زَنطيَت، ُب ُباضَ طُوضَ، ُٖضوَٖا دؤضّ بهىونًؿِ ُٖيُ، ُب ؤضّ ق

 .  . 12عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظنُؾتًًُيُ نُ خاوَٕ غَِ غتىوُْ
 .59-58، م مايؿاسطٞ ٚاثشٙ ... –عال٤ َٛط٢ نامِ ْٛسغ، ايضشاع ايعجُا٢ْ  (960)
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يُاليُنِ زيهُوَ واىل ، (961)بَِ ُٓوَّ ثًَىيػتِ بُثاَيجؿتِ ًَٖعّ وؾهاِْ بًَت، بهات
، َُٖيُُتُ ناوَضِوإ ُْنطاوَنُّ ًَٖعّ ًَٓطإ زاضنطايُوَ يُُبُغطَ زواّ ُٓوَّ ٓاط

تِ آلَُٖيػىضاوّ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖ Martin Frenchزاواّ يُ َاضتٔ ؾطيٓض  بُثُيُ
 يُ نُ Deanو  Royal Georgeُّ ًبُغطَ نطز بُثًَساِْ ُٓو زوو نُؾتً ًٓٓطًًعّ يُ

 .(962)بُْسَضّ بُغطَ يُْطُضيإ ططتبىو
زووزَيًُوَ ضَِتهطايُوَ، نىْهُ َُتطغِ   اليُٕ َاضتٔ ؾطيٓض ُب زياضَ ُّٓ زاواناضيًُ ُي

وَّ ؾاض غطَ زَغتًإ تؤَيُغُْسُْ ظؤضّ يُاليُٕ واىل ُب غُناِْ ُٖبىو، بُآلّ نُؾتًًُنإ ُب
وَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ ضَْطاضبىوُْ غُضزا طريا، زواتط بُضِيَهطإ بؤ ُب  . (963)ُب

ٓاوٍ ؾىيًََٓهِ بُضتُغو يُ  يًَُاُّْ بُضَْطاضبىوُْوَّ ُٖضزوو ًَٖع يُ 
ُ ًزواّ ُٓوَّ نُؾتً، ْسدُْطًَهِ تىْس نُ غَِ ضِؤشّ خايا يُؾُتىيعُضَب، 

بُبَِ ويػتِ خؤيإ نُوتُٓ ْاو دُْطًَطِ ، ّ واىل بُغطَُٖضَِؾُُنإ ثاف ًًٓٓطًًعي
ٓاناَُنُّ بُؾهاِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ نؤتايٌ ٖات و ثاؾُنؿُيإ  نُ، ُْويػرتاو

ؾهػت خىاضزِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُاليُٕ ، (964)نطز بُٓاضاغتُّ بُْسَضّ بىؾُٖط
 يُنَُني ناضزاُْوَؾِ الزاِْ يُتًـ خإ بىو يُ، ضؾا ظؤض بُتىْسّ ًٓساُْ نطاْاز

نىْهُ ثًٌَ وابىو يُتًـ خإ ٖؤناضّ ؾهػت خىاضزُْنُّ غىثاّ ًَٓطإ ، ثؤغتُنُّ
 .(965)يَُُٖإ ناتسا يؤَُّ نطز بُوَّ ناوَضِواِْ ًَٖعّ وؾهاِْ ُْنطزووَ، بىوَ
بىو  يَصضازاضِ ُْبىوِْ بُو ثالُّْ نُ ايٍَُطىيَطِ زَنطيَت بًًَنَي َُٖيُناِْ يُتًـ خإ و 

بُْسَضّ بُغطَ  بؤ زاطرينطزِْ ؾاضّ بُغطَ يُاليُى و بىوِْ زوو نُؾتِ ًٓٓطًًعّ يُ
ساضاِْ بُغطَ زَغُآلتُ ًتًَهِ طُوضَّ بُخؿًآلزياضّ و خُ، يُاليُنِ زيهُوَ

                                                           

 .254ثًؿني، م ستُس سػني قسوغِ، َٓبع (961)
 .13عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (962)
 .132يهٗاضت، ْازضؾا، م؛  194عًِ ؾانط عًِ، املكسض ايػابل، م (963)
 . 18؛ اقػط دعؿط ويساِْ، َٓبع ثًؿني، م 254ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م (964)
ُناِْ نؤَجاًْـاّ ًٖٓـسّ   ًـ ازَيُى بُضشَوَْسيضِ زواّ ُّٓ ضِووزاوَ تا يُ .132يهٗاضت، ْازضؾا، م (965)

و تاُْ يًَسإ، بُواتايُنِ زيهـُ بُزضيَـصايٌ ؾـُضَاْطَِوايٌ     َؾًَُٓطإ نُوتُٓ بُ ُٖضِ ضِؤشُٖآلتِ ًٓٓطًًعّ يُ
 .194ناِْ يُطٍَُ نؤَجاًْاّ ْاوبطاو غاضزبىو. عبساهلازّ سآطّ، َٓبع ثًؿني، مثًَىَْسيًُْازضؾا 



 
244 

ىوُْ ٖؤناض بؤ ُٓوَّ نىْهُ ُّٓ زوو ٓاَطاظَ ب، ِ عىمساِْ بُطؿتِزَوَيُتبُتايبُتِ و 
 زاطرينطزٕ يُغُض زَغتِ غىثاّ ًَٓطإ ضِظطاضّ ببًَت.  ؾاضّ بُغطَ يُ

 ظ: 1736زاطرينطزِْ بُسطئَ  -2
ُْبىوَ بُضبُغت ، ؾهػتدىاضزِْ غىثاّ ًَٓطإ يُ زَغتططتًٓإ بُغُض بُغطَ 

ظ 1736ِ غاَيغُضَتاّ  نىْهُ ُٖض يُ، نُْساو ًإ يُؾطَواخنىاظيًُناْيُبُضزَّ ُٖوَيُ 
بُؾُضَاِْ ْازضؾا داضيَهِ زيهُ ُٖوَيُنإ بُطُضِخطإ بؤ بًَُٖطؾهطزُْ غُض 

غًاغُتُ  ُ يُططيٓطًَهِ وابىو بُسطئَ خاَي نىْهُ ْازضؾا ثًٌَ، (966)بُسطئَ
 َشٚاس٣ُٖضوَٖا غُْتُضيَهِ باؾُ بؤ ضِاونطزِْ زا، نُْساو ِ ًَٓطإ يُؾطَواخنىاظيًُناْ

ْازضؾا ، َىغإ زواّ َُضاغًُِ تادطىظاضّ يُ و يُبؤيُ نُْس ضِؤشيَ ُٖض، (967)
طُضِاْسُْوَّ بُسطئَ  بؤ، ؾُضَاِْ بُستَُُز تُقِ خإ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ نطز

 .(968)ِ ًَٓطإزَوَيُتبؤ شيَط ؾهؤّ 
سطئَ غاتُوَ شيَط زَغُآلتِ، نىْهُ   ْازضؾا ُي ُٖوَيِ ُٓوَزا بىو بُُٖض دؤضيَو بًَت ُب

غاَيِ  و ناتسا 1717ُي ض خطاثِ باضزؤخِ ًَٓطإ ُي ُب سطئَ ُي ظ ؾًَذ دُباضَّ ؾُضَاْطَِواّ ُب
غُض بُسطئَ و زووضطُّ نًـ و بُؾًَو ُي نُْاضاوَناِْ ًَٓطإ  تىاٌْ بىوّ زَغُآلتِ خؤّ ُب

ْاونُنُ  . (969)بػُثًًََٓت، ُٖضوَٖا باْطُؾُنطزٕ بؤ ؾُضَاْطَِوايٌ خؤدًًَُتِ ُي
تًـ خإ زوو  ُُي اليُٕ ْازضؾا طُضِاْسضايُوَ غُض غُباضَت ب باضَ ثاف َُضاغًُِ َىغإ ُي

، ُٖضوَٖا ُٓضنِ ًَٖطؾهطزُْ غُض بُسطيَِٓ ثٌَ ضِاغجًَطزضا، بؤ ُّٓ (970)ثؤغتُنُّ ثًَؿىوّ
ْاوّ تًـ خإ تىاِْ خاوَِْ نُؾتِ ًٓٓطًًعّ ُب غتُ ُي نُ يُ  Normtom Berlandَُُب

ْطُضّ ططتبىو، ْاناض بهات  ْسَضّ بىؾُٖط ُي ؾطؤؾتِٓ نُؾتًًُنُّ بُُب تىَإ نُ  5000ُب

                                                           

 .15ني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظعبذاالَري ذلُذ اَ (966)
 .116ذلُذ ْضش َٗٓا، املضذس ايظابل، ظ (967)
ّ ْؼا ٚتطٛس ايهٜٛت ٚايبششٜٔ، 1800ط1750امحذ َضطؿ٢ ابٛ سانُ٘، تاسٜخ ػشم اجلضٜش٠ ايعشب١ٝ  (968)

 . 253ستُس دىاز َؿهىض، َٓبع ثًؿني، م ؛ 55تشمج١ ذلُذ اَني عبذاهلل، بريٚت، بذٕٚ تاسٜخ، ظ
 . 51َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، مدىاز  (969)
عًػِ طًىضزّ، دػطاؾًاّ دعايط ايطاِْ خًًر ؾاضؽ ) بىَىغِ، تٓب بعضط و تٓب نىنو(، اْتؿاضات  (970)

 .102ه.ف، م1381غاظَإ دػطاؾًايٌ ْريوٖاّ َػًح، تٗطإ، 
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ضاَبُض بىو ُب  ُٖظاض ثاوٕ ثاف ُٓوَّ ُٖضَِؾُّ يًَهطز نُ زَغت زَططيَت 17ُٓو نات ُب
ناِْ ْاو نُؾتًًُنُ غُض نُيىثُُي  .(971)ُب

غىثايُنِ نىاض ُٖظاض غُضباظيًُوَ ضِوويهطزَ بُسطئَ،   تًـ خإ ُب زواّ ُٓو ضِووزاوَ ُي
دًَطُياْسِْ ؾُضيعَّ سُز نُ ُٓو نات ؾًَذ دُباض غتِ ُب َُُب َ ؾُضَاْطَِواّ بُسطئَ ُب

آلّ (972)ضِوويهطزبىوَ َُنهُ ، نُغًَهِ ُي دًَطُّ خؤّ زاْابىو وَى ؾُضَاْطَِواّ ْاونُنُ، ُب
ضططيًُنِ تىْسيـ يُاليُٕ  ًَٖعَناِْ ًَٓطإ تىاًْإ قُآلناِْ بُسطئَ زاطريبهُٕ، ُٖضنُْسَ ُب

َُيهِ ْاونُنُ زش بُغىثا  .(973)ّ ًَٓطإ ُٓصتاَسضا، بُآلّ بًَٗىزَ بىوخ
زاًْؿتىّ  ِ نُعاضَبيُتًـ خإ بؤ ُّٓ ًَٖطؾُ ثؿتِ بُغت بًَُٖعيَهِ  

، و ٖؤيُ بىؾُٖط َُتاضيـ وُناِْ عاضَبوَى ، تِ نُْساو بىوٕآلنُْاضَناِْ ضِؤشُٖ
 ىوَُٕتاضيـ ب ُناِْعاضَب يُ نُ ْاغط َُظنىض و بطانُّ ؾًَذ عُبُؽ ُٖضوَٖا ؾًَذ

ُٖضنُْسَ غىثاّ ًَٓطإ غُضنُوتىو ُْبىو ، (974)نطاُْ ؾُضَاْطَِواّ بُسطئَ
ِ ًَٓطإ داضيَهِ زيهُ بطُضِيَُٓٓوَ زَغُآلتتىاًْإ  ، بُآلّيُزَغتطرينطزِْ ؾًَذ دُباضَ

ناِْ بُسطئَ آلُٖضوَٖا نًًًِ قُ، بىو ظ يُزَغتًاْسا1717ِ غاَي يُ نُ ،غُض بُسطئَ
 .(975)ْاونُنُ دًَطري نطا زواتط بٓهُّ غُضباظّ ًَٓطإ يُ، ضإبُزياضّ بؤ ْازضؾا ًَْطز

بىوَ ٖاْسَضيَو بؤ ْازضؾا تانى ُٖوَيُ ، زاطرينطزِْ بُسطئَ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ 
بؤيُ ُٖض زواّ زاطرينطزِْ بُسطئَ زا، ْاونُنُ ِ نطِتط بهاتُوَ يُؾطَواخنىاظيًُناْ

نىْهُ ًَٓطإ ، ِ ْازضؾاًاضّ غُضَنبرينطزُْوَ يُ زاطرينطزِْ عىَإ زَبًَتُ ن
ثًًَُّ عىَإ  بُو، ِ تُواوّ زَخاتُ غُض نُْساوزَغُآلتبُزاطرينطزِْ عىَإ 

ُؾتًطُىل ُنُؾِ بًَُٖعتطئ نًْاونُنُ و نُؾتًطُيً ِ بىوَ يُرتئ ًَٖعّ يؤناَيططيٓط
 . (976) زاسَظُزَضيايٌ بىوَ يُ غُزَّ س

                                                           

 .650يايٌ ...، َٓبع ثًؿني، ميىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زض ؛ 222-221م مَريصا ذلُذ تك٢...، ؾعباِْ،  سعا (971)
  .55ستُس سػني غعازت، َٓبع ثًؿني، م (972)
، اططاطري،  ، ناخ اوٍعباغ اقباٍ اػتٝا٢ْ، َطايعات٢ دس باب  شٜٔ ٚ دضاٜشٚ طٛاسٌ اًٝر ؾطاسغ  (973)

  ؛ 710ٙ.ش، ظ1384تٗشإ، 
Michael Axwathy, Nader Shah…, P.35.  

 .83طًِٝ ط٘ ايتهشٜت٢، املضذس ايظابل، ظ ؛116ذلُذ ْضش َٗٓا، املضذس ايظابل، ظ (974)
 .103عًػِ طًىضزّ، َٓبع ثًؿني، م ؛ 539ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م(975

  .15عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (976)
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 تةوةرى دووةم: 
نةتةكانى يةكةو و دووةمى شوثاى ئَيران بؤ ضاالكى و هةَل

 9271-9272عومان 
ُّ بُغُضزََِ ظيَطِيِٓ نؤتايًُناِْ غُزَّ سُظسَيُّ و غُضَتاناِْ غُزَّ ُٖشزَي

ًَُالًَِْ بُضزَواّ  نإ يًًَُُْاوَيُزا عىَا نىْهُ يُو، عىَإ ُٖشَاض زَنطيَت
تِ آلو ضِؤشُٖ غتإيُ ًٖٓستىاًْإ ظؤض ْاونُ  نُ، ُنإًتىطايًثىض يُطٍَُزابىوٕ 

ياضَُتًسَضّ  رتئ ٖؤناض نُططيٓط يُنًَو يُ، ُٓؾطيكًا يُشيَط نُْطًإ زَضبًَٗٓٔ
بىو يُو  بطيَتِْاونُنُ  إ يًٌُ غًاغًزَغُآلتنإ بىو بؤ طُؾُنطزٌْ ًًُْعىَا

ِ ضؤَيُٖضوَٖا ، نإ ثؿتًإ ثٌَ زَبُغتًًُْعىَا نُؾتًطُيُ زَضيايًُ بًَُٖعَّ نُ
تىاِْ  َاوَيُزا نُ يُو 1711 – 1692 ِ يُنُّغىَيتاْ نىضِّغُيـ ًُٓاّ 
 .(977)يُى بُضَزا نؤبهاتُوَ  نإ يًًُُْعىَا

ُٖضوَٖا يُضِووّ غًاغُتِ زَضَوَؾسا تىاِْ دطُ يُ نُْساو ُٖشَىوِْ خؤيإ 
طُّ زووضتِ ُٓؾطيكًا وَى ممباغُ و آلطُناِْ ضِؤشُٖزووضو  بُْسَض يُغُض ظؤضيَو يُ

وًْإ بُتُواوّ يُغُض ىنإ ُٖشًًَُْىَ بػُثًَٓٔ بُؾًَىَيُى عىَاغُوظ و نً
تِ آلت و نُْاضاوَناِْ ضِؤشُٖآلِ غٓس يُ ضِؤشُٖنُْاضاوَناِْ نُْساو و نُْاضاوَناِْ زؤَي

                                                           

يطبع١ األٚىل، طاسم ْاؾع احلُذا٢ْ، اخلًٝر ٚاجلضٜش٠ ايعشب١ٝ بني ايكشٕ ايظادغ عؼش ٚايكشٕ ايعؼشٜٔ، ا (977)
 .35-34ّ، ظ ظ 2001داس ايٛسام، بػذاد، 



 
248 

ُوَ َُغكُت ًضِووّ ٓابىوضي يَُُٖإ ناتسا يُ، (978)زضيَص زَبؤوَ ضِؤشٓاوا ُٓؾطيكًا يُ
ضيَهِ َُٖضوَٖا وَى بُْس، نُْساو ِ باظضطاِْ يُِ زابُؾهطزًْوَ غُْتُضّ غُضَنىبب

غُضزََِ  يُ نإ ُٖضًًُْيُاليُنِ زيهُوَ عىَا، غِ ًٖٓسّوغُضَنًـ يُ ٓؤقًاْى
ظ زَغت بططٕ 1717ِ غاَي تىاًْإ يُ 1718-1711 غُيؿِ زووَّ نىضِّ غىَيتإًُٓاّ 

سا غاَيَُٖإ  يُ ُٓوَؾسا ُٖض ، يُطٍَُبىو يُشيَط ؾهؤّ ًَٓطاْسا بُغُض بُسطئَ نُ
 .(979)طُّ قؿِ و الضى و ٖىضَعيإ نطززووضِ ؤَينؤْرت
نإ َُتطغِ ظؤضّ يُغُض ًَٓطإ ًًُِْ عىَازَغُآلتبىوِْ ؾطَواًْنَي زَنطيَت بًَ 

ِ عىَإ ًغُيؿِ زووَّ باضزؤخِ غًاغ نىضِّ غىَيتإبَُطزِْ ًُٓاّ  ، بُآلّزضوغتهطز
ِ ضؤَيبُضاَبُضيؿسا  يُزَغُآلت، ُغُض ًَُالٌَْ ي ٌ وبىوِْ ْانؤننًَتًَههىو بُٖؤّ 

طإ و ًَٓ يُ ْاوَْسٍِ زَغُآلت ؾهؤَُْسيٌو طُضِاْسُْوَّ  ْازضؾا يُ يُندػتُٓوَ
زاٖاتىوزا عىَإ  ِ وايهطز يُؾطَواخنىاظيًُناْؤشَ ُٖوَيُناًْؿِ بؤ دًَبُدًَهطزِْ ثط

 ناِْ غىثاّ ًَٓطإ.يُؾهطنًَؿًًٌُ ًببًَتُ ٓاَاصتِ غُضَن
 
ًَرِبينِ نادرشا هُعىمان:هؤكارَك -أ  انِ ضاوت

اليُٕ غىثاّ ًَٓطإ، بىوَ ٖاْسَضيَو بؤ ُٓوَّ ٓاضَظووَناِْ ْازضؾا  زاطرينطزِْ بُسطئَ ُي
غُضزاططتِٓ نُْساو ٓاضاغتُّ زاطرينطزٕ و زَغت ُب ظيازبىوٕ بهات ُب ، ُٖضوَٖا يُ (980)ضِوو ُي

زَضيايًُناِْ بٓىيًََٓت، بؤ ُّٓ زواّ زَضؾُتًَو زَطُضِا بؤ ُٓوَّ داضيَهِ زيهُ ناالنًًُ 
غتُ عىَاِْ نطزَ ٓاَاْر بؤ ُٓصتاَساِْ ناالنًًُ زَضيايًُناِْ  .(981)َُُب

                                                           

 .260طعٝذ بٔ ذلُذ اهلامش٢، املضذس ايظابل، ظ (978)
ابٛ طًُٝإ بٔ ذلُذ بٔ عاَش ابٔ ساػذ املعٛىل، قضط ٚااباس دطشت يف عُطإ، حتكٝطل: عبطذاملٓعِ      (979)

  ؛ 122ّ، ظ1979عاَش، َطابع طذٌ ايعشب، ايكاٖش٠، 

Selection from the Records of the Bombay Government, No.XX IV,Historical and 

other Information connected with the province of Oman,Muscat,Bahrain,and other 

places in the Persian Gulf,( Bobay , Bobay Education society press- 1856),P.5. 

ناضًَٖٓاِْ ُٓو غُضناوَيُ ُي زاٖاتىوزا ا ٓاَاشَ زَنُئ ُب  بؤ ُب ُْٗ  (  (…Selection from the Recordsت
، ١َْٝٝانع ؾٕٛ اٚبٓٗاِٜ، سس١ً اىل َظكط عرب اخلًٝر، َشادع١ ٚتذقٝل: ذلُٛد نبٝبٛ، ايطبع١ ايجا (980)

 .80-79ّ، ظ ظ2009داس ايٛسام يًٓؼش، بػذاد، 
 .157ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (981)
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ّ زَغتططتين ضيَطُ نىْهُ يُ، ِ ْازضؾا بىوًزاطرينطزِْ عىَإ ًٖىاّ غُضَن
نُْساوزا َػؤطُض  َُٖىوبىوٌْ ًَٓطإ بُغُض آلزَغتبُغُض عىَاُْوَ زَتىاًَْت با

زَبًَتُ ، بىوِْ ًَٓطإ بُغُض ًَٖعّ زَضيايٌ عىَإا ظاَي، ُٖضوَٖ(982)بهات
بىوًْإ بُغُض عىَإ ، نىْهُ زاطرينطزٕ و ظاَينإًًُْغُضنُوتًَٓهِ َُظٕ بؤ ًَٓطا
، ْاونُنُ ضِظطاضيإ ببًَت بًَُٖعتطئ ًَٖعّ زَضيايٌ يُ زَبًَتُ ٖؤناضيَو نُ ًَٓطإ يُ

 يُطٍَُّ ضِووبُضِووبىوُْوَبهات بَِ  بَُُف ًَٓطإ زَتىاِْ ؾهؤّ زَضيايٌ خؤّ ظأَ
 .(983)زاْاونُنُ ًٖض ضِنابُضيَو يُ

، تآلَاوَيُزا بًَُٖعتطئ ًَٖعّ زَضيايٌ بىوٕ يُ ٓاوَناِْ ضِؤشُٖ نإ يُوًًُْعىَا 
بهُٕ يُغُض  نٌَنُؾتِ  تىاًْإ دؤضيَهِ ْىٍَ يُ، ُٓوَّ ظياتط ياضَُتًسَضيإ بىو

 نُوتُٓوَيإ يُزووضَُإ ناتسا واظًَٖٓإ و ٖ يُ، ثِ ثًَؿهُوتىووؾًَىاظّ ُٓوضو
يُٓاياضّ  Charles lokyerبؤ ُّٓ َُبُغتُ ناثنت ؾاضيع يىنري، (984)َنإباوًُ نؤًْنُؾت

ًَٖعّ زَضيايٌ عىَإ  ظؤض بُضِاؾهاواُْ باؽ يُ، ظ غُضزاِْ َُغكُت زَنات1706
 20ِ دُْطِ و نُؾت 14نُ ، بىوًُٕناًْإ يُ غىضات نًَهطانُؾتً: "ًَتزَنات و زََي

ِ ًٖض ًبُؾًَىَيُطِ طؿت زااًُْيًَُْى ُّٓ نُؾتً، نُؾتِ باظضطاِْ يُوٍَ ُٖبىوٕ
 .(985)"تؤثِ ٓاططيِٓ َُٖيططتبًَت 20ناًَإ بُزّ ْانطيَت نُ نَُرت يُ

 ظ ن1715ُِ غاَي يسَّ ًٓٓطًًعّ يُيُاليُنِ زيهُوَ ُٓيهػُْسَض ٖاًَتىٕ طُضِ 
 ثًَهٗاتُّ نُؾتًطُىل عىَاِْ يُو ِْ باؽ يُغُضزاِْ َُغكُتِ نطزووَ ظؤض بُضِوو

تؤثِ ٓاططئ و زوو زاُْيإ خاوَٕ  74 يُى نُؾتِ خاوَٕ: "ًَتناتُزا زَنات و زََي
نُؾتِ 18 ُٖضوَٖا، تؤثِ ٓاططئ بىوٕ 50تؤثِ ٓاططئ و زاُْيُنًإ خاوَِْ  60

اططيِٓ تؤثِ ٓ 32- 12ضِووّ قُباضَوَ بهىونرت بىوٕ ُٖض زاُْيُنًإ  يُ نُ زيهُ
                                                           

ـ، طاسٌ ايكشاص١ٓ، تشمج١: عٝظ٢ اَني، ايطبع١ األٚىل، َؤطظ١ ايعشبٝط١ يًذساططات   تؼاسيض بًذشٜ (982)
 .49، ظ2005ٚايٓؼش، بريٚت، 

عبذايًطٝـ ايشذل٢، ؾؤاد ػٗاب، قٝاّ ايذٚي١  ؛15عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (983)
، االَا١ْ ايعا١َ املؤساني ايعشب، بػذاد، (49ايبٛطعٝذ١ٜ )االطباب ٚايٓتا٥ر(، دل١ً ) املؤسخ ايعشب٢(، ايعذد)

 .35ٙ(، ظ1414)
 . 33طاسم ْاؾع احلُذا٢ْ، املضذس ايظابل، ظ (984)
 .35املضذس ايٓؿظ٘، ظ (985)
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نُؾتِ غُوَيساض  و (986)دؤضّ تطاْهِ ُٓواُْف ُْٖسيَو نُؾتِ يُ ، يُطٍََُُٖيططتبىو
 . (987)"تؤثِ ٓاططيًٓإ ُٖبىو 8-4يُنُيإ تىاْاّ َُٖيططتِٓ  ُٖض نُ

ّ نات َُتطغِ بىوُْ يُغُض ، ظؤضيُٓغُباضَت بًَُٖعَ زَضيايُنُّ عىَإ 
، ًَطؾًإ نطزبًَتُ غُض نُْاضاوَناِْ ًَٓطإناتًَو ٖ بُؾًَىَيُى ُٖض، نُْاضاوَناِْ ًَٓطإ

نإ بُُٓصتاّ ًًًُْٖض بُضبُغتًَو و بُضَْطاضبىوُْوَيُنِ ثًَىيػت يُاليُٕ ًَٓطا
نإ بُياضَُتِ ًًُْنؤتايًُناِْ غُزَّ سُظسَ ًَٓطا ُٖض يُ، ُْطُياْسضاوَ

ض خؤيإ ُْططت بُضاَبُ ، بُآلّنإ بىوُْوًًَُُْنإ بُضَْطاضّ عىَاًتىطايًثىض
ُنإ خؤيإ ًًٓٓطًًعَنإ و ٖؤَيُْسي َُُٓف وايهطز ُٖضيُنُ يُ، (988)نإًًُْبُعىَا

 .(989)ُنإ زش بُ عىَإًتىطايًثىضناضيَهِ ٖاوؾًَىَّ  ُٓصتاَساِْ ُٖض بُزووض بططٕ يُ
نإ بؤ غُض ًًُْو ثُالَاضزاُْناِْ عىَاُٖضَِؾُ  ناِْ ًَٓطإ يَُُتطغًًُ 

ُناِْ عاضَب ثاٍَ بُْازضؾا بًَٓت تؤَيُ يُ بىوَ ٖؤناضيَو نُ، باؾىض نُْاضاوَناِْ ًَٓطإ يُ
نىْهُ طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ ، نإًًُْؾًاُْوَ عىَاَُٖىوغُضووّ  يُ، نُْساو بهاتُوَ

نإ ًَهُض ًًُْنإ نؤتايٌ ْايُت تانى عىَاًًُْناِْ عىَاَُتطغًًُو  ُٖضَِؾُ
 .(990)اّ زَطاتّ زاطرينطزِْ َُغكُتُوَ بُُٓصتضيَطُ ُٓويـ يُ، ُْنات
ْاونُنُ ثاَيُٓضيَهِ باف بىو بؤ  يُاليُنِ زيهُوَ ؾىئَ و ثًَطُّ عىَإ يُ 

نىْهُ ثًَطُّ دىططاؾِ و َُٖيهُوتُّ عىَإ نُ ، ٖاْساِْ ْازضؾا نُ ناوبربِيَتُ عىَإ
ِ و و ٓؤقًاْىغِ ًٖٓسّ و عاضَبوَى زَضياّ  ططيٓطّ ٓاوّ ضيَطُزَضِواًَْتُ غُض غَِ 

ّ باظضطاِْ زَضيايٌ و ضيَطُرتئ ططيٓطِ بُغُض زَغُآلتوايهطزووَ  َُُٓف، نُْساو

                                                           

ُبىوَ، بـُآلّ          (986) ىَّ يُنـَُِ غـُزَّ ُٖشزَيـُّ بـُناضًَٖٓاِْ بـُضبآلوّ ٖـ ًُْ دؤضيَهِ زيهُّ نُؾتًًُ نُ يـ
َاوَ، َػتُنُ ُّٓ دؤضَ نُؾتًًُ باوّ ُْ ٖـَُإ ناتـسا    ًٓ َسإ، ُي َتُ غُض ناضؤطُ و غُوٍَ ًي ناضًَٖٓاِْ ضِاوَغتاو ؾًَىَّ ُب

ناضٖاتىوَ.  ُْطِ و باضظطاِْ ُب و َاوَيُ بؤ ناضّ د  .12عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظُي
 .41صاحل ذلُذ ايعابذ، دٚس ايكٛاطِ...، ظوَضطرياو يُ:  (987)
 .54-52ايظابل، ظ ظ طًِٝ ط٘ ايتهشٜت٢، املضذس (988)
  .15عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (989)
 . 193ظ ّ،1975عا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس، دٚي١ ايٝعاسب١ يف عُإ ٚػشم اؾشٜكٝا، ايطبع١ األٚىل، بريٚت، ( 990)
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، (991)تِ ٓاغًاآلوضّ ضِؤشُٖىت و باؾآلوثا و ضِؤشُٖونُْساو بؤ ُٓوض وؾهاًْسا ُٖبًَت يُ
بىوٕ بُغُض ؾا يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ واتُ ظاَي بُواتايُنِ زيهُ زاطرينطزِْ عىَإ

 . (992)زََاضّ باظضطاِْ ْاونُنُيُ
نات زَضؾُتًَهِ باف بىو بؤ ْازضؾا نُ ٓاواتُنُّ دًَبُدٌَ  زؤخِ عىَإ يُوباضو 

، باَيِ نًَؿابىو بُغُض عىَإ زَغُآلتُنإ يُغُض ًنىْهُ ًَُالٌَْ و ٓاَيؤظي، بهات
ثًَٓذَُني  ن1718ُ-1717غُيؿِ زووَّ  نىضِّ غىَيتإبُتايبُت زواّ َطزِْ ًُٓاّ 
يٌ بؤوَ يُغُض ْاوَخؤتىوؾِ ْايُباضّ و ؾُضِّ ت آلو، ؾُضَاْطَِواّ يُعاضبُنإ بىو

 .(993)يًَُْىإ بُضَّ ُْٖاوّ و غاؾطّ زَغُآلت
بىوِْ ْانؤنِ و ًَُالَِْ يًَُْى ٖؤظَ نًَرتئ ٖؤناضَناِْ ططيٓط يُنًَو يُ 
 نىضِّ غىَيتإزواّ َطزِْ  يُ زَغُآلتنإ زَطُضِيَتُوَ بؤ نًَؿُّ وَضططتِٓ ًًُْعىَا

 بهىوىتَُُِْ  غىَيتإ نىضُِّٖضنُْسَ ُٓونات غُيـ ، 1718 ِغاَي غُيؿِ زووَّ يُ
ثًًَإ باف  ، بططًَُٓاَُتِ ثَِ بسَٕ بؤيُ يُاليُٕ ُْٖسيَو نُؽ ضَِتهطايُوَ نُ، بىو

يُاليُنِ زيهُوَ ، ببًَتُ ًُٓاَِ عىَا1720ٕ-1719 َادس نىضِّبىو َىُْٖا 
بؤيُ يًَُْى ٖؤظَنإ ، بىو قبىوًٍَإ غىَيتاْ نىضِّنُغاًَْو ُٖبىوٕ ًُٓاَُتِ غُيـ 

ُّٓ ضِووزاوَف ، َادس تُواو بىو نىضُِّٓصتاَُنُّ بُنىشضاِْ َىُْٖا  نُ، ؾُضِ بُضثابىو
 .(994)رت نطزَوَقىوَيعىَإ  يٌ يُْاوَخؤبًًََػُّ دُْطِ 

)ًُٓاَُتِ  ِ زووَّغىَيتاْ نىضِّغُيـ ، زواّ نىشضاِْ ًُٓاَِ ْىٍَ 
 نىضِّ عاضَبايُّ بً، بُآلّ يُشيَط وغًُٓاّظ زَغتًٓؿاْهطا وَى 1722-1720زووَّ

 بُآلّ ،1723-1722َواّ ططتُ زَغت زواتطيـ خؤّ وَى ًُٓاّ ؾُضَاْطِ غىَيتإ،
 نىضِّداضيَهِ زيهُ غُيـ ، زا زووضخطايُوَْاوَخؤ بُٖؤّ ٓاَيؤظّ و ًَُالًًَُْنإ يُ

                                                           

اجلٛاْب امحذ ايؼا٢َ، ايعالقات ايتذاس١ٜ بني دٍٚ اخلًٝر ايعشب٢ ٚبًذإ ايؼشم االقض٢ ٚاثش ريو ع٢ً  (991)
 .87ّ، ظ1980، بػذاد، 12احلغاس١ٜ ؾ٢ ايعضٛس ايٛطط٢، دل١ً املؤسخ ايعشب٢، ايعذد 

 .93عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (992)
ّ(، دض٤ االٍٚ، 1818-1793ذلُذ َشط٢ عبذاهلل، اَاسات ايظاسٌ ٚ عُإ ٚايذٚي١ ايظعٛد١ٜ االٚىل) (993)

 .38طاسم ْاؾع احلُذا٢ْ، املضذس ايظابل، ظ ؛ 64ّ. ظ1978املهتب املضش٣ احلذٜح، ايكاٖش٠، 
واملعاقط، اجملًس االوٍ، زاضايؿهط ايعطبِ، بـسوٕ َهـإ،    احلذٜح، تاضيذ ارتًًر ايعطبِ مجاٍ صنشٜا قاطِ (994)

 .43صاحل ذلُذ ايعابذ، دٚس ايكٛاطِ...، ظ؛  125-122ّ، م م1997
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نِ ضّ نطا نُظ وَى ًُٓاّ زيا1724-1723)ًُٓاَُتِ غًًَُّ  ِ زووَّغىَيتاْ
ظ ُٓويـ وَى 1728-1724ْاغطّ غاؾطّ  نىضِّايُّ ستَُُز ُٓزتاضَيإ يُشيَط وغ

ّ ظؤضيُٓضَِتهطزُْوَّ  ، بُآلِّ بؤ خؤّ قؤضخهطززَغُآلت غىَيتإ نىضِّ عاضَببً
 نىضِّزووباضَ دُْط َُٖيطريغايُوَ ٓاناَُنُّ ستَُُز ، ٖؤظَناِْ بًُُٓاَُتِ ْىٍَ

ثاف ُّٓ ضووزاوَ ، ُناِْ غُساض نىشضاًهاضيميقا ظ ي1728ُِ غاَي ْاغطّ غاؾطّ يُ
)ًُٓاَُتِ  ِ زووَّ زَغتًٓؿاْهطا وَى ًُٓاّغىَيتاْ نىضِّداضيَهِ زيهُ غُيـ 

، سإ بُْاوبطاو نًَؿُنُّ ناضَغُض ُْنطز، بُآلّ بُيعُت(995) 1732 -1728نىاضَّ 
ِ غىَيتاْ ّنىضِبُضزَواّ بىو تا ناض طُيؿتُ ُٓو ضِازَيُّ نُ غُيـ  ًَُالَِْ ُٖض بططَ

 .(996)ُنُّزَغُآلت زووَّ ٖاْا بؤ ياضَُتٌ زَضَنِ ببات بَُُبُغتِ ثاضيَعطاضيهطزٕ يُ
ظ طُيؿتُ 1736ِ غاَي عىَإ يُ )غاؾطّ و ُْٖاوّ( يُ ًَُالًَِْ ُٖضزوو تريَّ 

ْازض ؾا  بُضَناِْ ًَُالًًَُْنُ زاوا يُ ّ يُنًَو يُضيَطُ زواتط يُ، ُٓوثُضِّ تىْسوتًصّ
ِ ًَٓطإ ًُّٓ زاوانطزُْ باضوزؤخُنُّ ٓاَازَنطز بؤ يُؾهطنًَؿ، (997)َُتًساِْنطا بؤ ياض

 . (998)ٓاواتُناِْ ْازض ؾا و وبُزيٗاتِٓ ٓاضَظو بؤ غُض عىَإ و
 

ًَران بؤ عىمان  -ب ًَصًٌ شىثاّ ئ  :1331-1333هُنطاوَكانِ هُشلرك
قؤْاخِ تُ ناتُوَ ثَِ زًََْ ِ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُوًُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ 

 زاواّ ي1743ُ-1728 ِ زووَّغىَيتاْ نىضِّهطزٕ نُ ًُٓاّ غُيـ دًَبُدًَ
، ُٖضنُْسَ بُض يُ (999)تُنُّآلطًَطاِْ وؾؤضِؾبؤ ياضَُتِ زاِْ زش بُ، نإ نطزًًًَُْٓطا
 نإ بَُُبُغتِ ثاضيَعطاضيهطزٕ يًًُُِْ زووَّ بؤ ًَٓطاغىَيتاْ نىضِّبطزِْ غُيـ ٖاْا

ظ ضِوويهطزَ َريّ بًىز بَُُبُغتِ 1735ِ غاَييُ، إعىَ ُنُّ يُزَغُآلت

                                                           

اِْ عىَـإ بُتايبـُت يـًَُْىإ ٖـُضزوو تـريَّ غـاؾطّ و       ُنًخؤيَباضَّ ًَُالًًَُْ ْاويُبؤ ظاًْاضّ  (995)
 .290 -283طعٝذ بٔ ذلُذ اهلامش٢، املضذس ايظابل، ظ ظُْٖاوّ بطِواُْ: 

 .45صاحل ذلُذ ايعابذ، دٚس ايكٛاطِ...، ظ (996)
 .157ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (997)
 .50تؼاسيض بًذشٜـ، املضذس ايظابل، ظ؛  33عبذايًطٝـ ايشذل٢، ؾؤاد ػٗاب، املضذس ايظابل، ظ (998)
  .16-15عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ ظ (999)
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ُنُّ يُاليُٕ زَغُآلتزواّ ُٓوَّ طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُ خُضيهُ ، (1000)ياضَُتًساِْ
 .(1002)ّ ٓاَؤظاّ يُْاوزَنًَت (1001)سَُري( نىضِّ عاضَب)بً

 ظؤْطاوَناِْ ُٓيربميِ يُ ًَْعيو بُزواّ بُضَْطاض بىوُْوَّ ُٖضزوو ًَٖع يُ زوا 
ِ زووَّ غىَيتاْ نىضِّبطاّ غُيـ  غىَيتإ نىضِّ عاضَبنُ بًُٓدتُوف، ُّ ْاون

 يُ، نُّ زَنطزًًُُْٖضزوو ًَٖعّ بًىدِ و ًَٖعَ ثاَيجؿتًهُضَ عىَا غُضنطزايُتًٌ
، (1003)ِ ؾهػتًَهِ غُخت بىوُْوَتىوؾسَُري  نىضِّ عاضَببُضاَبُض ًَٖعَنُّ بً

ثُْابُضيَت بؤ ًَٖعيَهِ  زووَّ نُ ِغىَيتاْ نىضَُُِّٓف بىوَ غُضَتايُى بؤ غُيـ 
ُٖضوَٖا زواّ نىشضاِْ ، (1004)ِزَغُآلتَاُْوَّ  ِ بؤ ُٓوَّ نؤَُنِ بهات يًُزَضَن

بؤ  طُضِاُْوَّ َاُْوَياْسا يُ عىَإ ُْبطِياضُنإ ًَريّ بًىز بُؾًَهِ ظؤضّ بًىدً
 . (1005)ًْؿتُدٌَ بىوٕ ُٖضيَُِ ظاٖريَ طىْسيَو يُ يُ، َُنطإ

 نىضِّ عاضَببُضاَبُض بً تدىاضزِْ ؾُضَاْطَِواّ َُغكُت يُُٓصتاَِ ؾهػ يُ 
بَُُبُغتِ ياضَُتًساِْ ، ّ يُتًـ خإضيَطُ بُْاناضّ ٖاْاّ بطز بؤ ْازضؾا يُ، سَُري

زَاليُتًَهُ بؤ ُْبىوِْ  غىَيتإ نىضُِّٓو ُْٖطاوَّ غُيـ ، بؤ يًَُْىبطزِْ ُْياضَناِْ
يَُُٖإ ناتسا الواظّ ٓريازَّ ُٓو ، ُّتُنآلًٖض ُٖغتًَو بُضاَبُض بُبُضشَوَْسّ و

                                                           

 .97ّ، ظ2001، 4، ز4ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، عُإ عرب ايتاسٜخ، ططاي  (1000)
ّ غُيـ  نىضِّغىَيتإ  نىضِّسَُري  نىضِّضَب ابًع (1001) ّ َايـو   نـىضِ وَى ُ، ًـ ضَب يُعطوبًابًعـ  نـىضِ

زَغُآلت  غىَيتاِْ زووَّ يُ نىضِّثاف ُٓوَّ يُ ْعوّ بُيعُتِ ثًَسضا ثاف الزاِْ غُيـ  ،ًُٓاَِ ْىَّ زاْطا
ِ   يَهِ ُٓصتاَساوَ يُطٍَُ غُيـ ظ، نُْس ؾُض1732ِِ غاَي يُ ثـرت  ِ ي. بـؤ ظاًْـاض  نـىضِّ غـىَيتإ و اليـُْططاْ

، َهتبُ االَـاّ  اجلض٤ ايجاْٞالعًإ بػريَ اٌٖ عُإ، ُِ، حتؿُ اػاَييَىَ بؤ: ْىضايسئ عبساهلل بٔ محًس ايبطُضِ
 ؛ 124-117ّ، م م1995، َظكطُِ، ػاَيْىضايسئ اي

Patricia Risso , Oman and Muscat: An Early modern History, London, Croom Helm 

Ltd, 1986,PP.39-40. 
  .159ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (1002)
ُذ بٔ سصٜل ايعبٝذا٢ْ ايٓخ٢ً، ايؿتح املطبني يف ططري٠ ايظطاد٠ ايبٛططعٝذٜني، اجلطض٤ األٍٚ، ايطبعط١       محٝذ بٔ ذل (1003)

 .29ّ، ظ1995األٚىل، عشض ٚدساط١: عبذاهلل ذلُذ مجاٍ ايذٜٔ، املطابع ايعامل١ٝ)س٣ٚ(، طًط١ٓ عُإ، 
 .104-103...، م متاسٜخ اخلًٝرستُس سػٔ ايعًسضوؽ،  (1004)
 . 68، املكسض ايػابل، مستُس َطغِ عبساهلل (1005)
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ـ بًَُٓطإ نطز بؤ ُٓوَّ عىَإ ًَزَضؾُتًَهِ ظيَطِيِٓ ثًَؿه نُ، نُغُ زَضزَخات
 . (1006)زاطريبهات

 نىضِّنُّ غُيـ زاواناضيًُباضوزؤخِ عىَإ و  زاضنطزُْوَّ ْازضؾا يُثاف ٓاطُ 
، ُّ بابُتُ يُاليُٕ ْازضؾاُْٖطاوّ ثًَىيػت ٖاويَصضا بؤ ٓ، يُاليُٕ يُتًـ خإ غىَيتإ

بَُُبُغتِ ُٓصتاَساِْ ، هطزَٕضنطزِْ ؾُضَاًَْو بؤ ٓاَازَناضيبىو يُز بطيَتِ نُ
ظ َىضاز خإ بُؾُضَاِْ ْازض ؾا وَى 1737ِ ، غاَي(1007)ِ بؤ عىَإًيُؾهطنًَؿ

 زَيًٓا بهاتُوَ يُ غىَيتإ نىضِّبؤ ُٓوَّ غُيـ ، ًَْطزَّ ًَٓطإ طُيؿتُ عىَإ
ُٖضوَٖا ْازضؾا ثاف ُٓو ُْٖطاواُْ ، (1008)ْازضؾا يُغُض زاواناضيًُنُّبىوِْ ضِاظي

بُظووتطئ نات ًَٖعّ زَضيايٌ ٓاَازَبهات و ، ؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ نطز زاواّ يُ
بُْسَض  يُ ًَٖعَنُّ نُ بؤ ُّٓ َُبُغتُ يُتًـ خإ و، ٓاضاغتُّ عىَاِْ بهات

 . (1009)ياْهطز بُٓاضاغتُّ عىَإدىوَيُعُباؽ دًَطريبىوٕ 
عُباؽ  ضَبُْس ظ ي1737ُّ ٓاظاضّ 14يُتًـ خإ يُ غُضنطزايُتًًٌَٖعّ ًَٓطإ بُ 

 و زوو بىو يُ نىاض نُؾتِ طُوضَ بطيَتِثًَهٗاتُّ غىثانُّ ، (1010)بُضِيَهُوتٔ
ىاغتُٓوَّ ظياتط بؤ طؾُتح ؾاِٖ نُؾتِ  بهىوى، يُطٍَُُنِ ًو نُْس نُؾتً )غُضاب(

، رآلو 1500و  غُضباظ 5000ت نُ ىثُىل ًَٖعّ ًَٓطاِْ بُناضزَٖانُي
ٖؤظّ  ِ يُعاضَبنُْسئ زَضياوإ و دُْطاوَضّ  يُطٍَُُٖضوَٖا ، (1011)يُخؤططتبىو

ُٓضنِ  زوو نُغِ ًٓٓطًًعّ نُ ، يُطٍَُثًَهٗاتُّ غىثاّ ًَٓطإ بىوٕ ٖؤيُ يُ
                                                           

ـري َػـعىز ادتٗـازّ، َطنـع نـاخ       (1006) ُ: َا ر ؾاضؽ، تطمج ًٓت و َػايٌ غطظًَِٓ زض خًً ثريوظ زتتٗس ظازَ، َا
ىض خاضدُ، تٗطإ،  تؿاضات وظاضت َا َضططؿ٢ عكٝطٌ اخلطٝطب، ايتٓطاؾع ايطذٚيٞ يف اخلًطٝر        ؛ 76ه.ف، م1380وْا

 .16-15َري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ ظعبذاال ؛ 277، ظ1981ّ، بريٚت، 1763-1622ايعشبٞ 
  .651يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، م (1007)
  .94عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1008)
 . 52دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م (1009)
ُ   ًغُباضَت بُُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ (1010) يَىَ بـؤ  ظ بطـُضِ 1737ِ َيغـا  ِ غىثاّ ًَٓطإ بـؤ عىَـإ يـ

 (. 12ثاؾهؤّ شَاضَ )
 ؛ 651يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، م ؛ 95عًِ ظضئ قًِ، َٓبع ثًؿني، م (1011)

Michael Axwathy, Nader Shah…, P.36.  
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ُناِْ عاضَبزَضياوإ و دُْطاوَضَ  نُ، نُؾتِ ًَٓطاًْإ ثًَسضابىو زوو غُضنطزايُتًٌ
 . (1012)ططتبىوَُٖي

طُيؿتُٓ ، بُْسَض عُباؽ زَضنىوِْ نُؾتًطُىل ًَٓطإ يُ زواّ نُْس ضِؤشيَو يُ 
سأغ ) زواتط ضِووياْهطزَ دًؿاض، تىاًْإ زَغتِ بُغُضزابططٕ، (1013)بُْسَضّ خىضؾهإ

، ِ زووَّ ثًَؿىاظيإ يًَهطاغىَيتاْ نىضِّيُويَؿُوَ بُطُضَِ يُاليُٕ غُيـ ، (اخل١ُٝ
 ُٖضوَٖا يُزواّ طُيؿتِٓ غىثاّ ًَٓطاِْ بُ(1014)يُتًـ خإ ُى بًُزياضي ثًَساِْ يُطٍَُ

 غُضنطزايُتًًٌَٖعيَهِ عىَاِْ بُ ، يُطٍَُضِوويسا ضِووبُضِووبىوُْوَدًؿاض يُنَُني 
بَُُف تُواوّ ، نُ ؾهػتِ خىاضزًًُْتًًَسا ًَٖعَ عىَا نُ، َُتُض نىضِّضَمحُّ 

، (1015)ِ نُؾتًطُىل ًَٓطاًَِْطِ غُضَنًُ باضيدًؿاض نُوتُ زَغت يُتًـ خإ و نطز
ِ ًّ غُضَنُٖؤناضّ زَغتًٓؿاْهطزِْ دًؿاض يُاليُٕ يُتًـ خإ وَى باضَط

َُُٓف  نُ، بُْسَض عُباؽ بىوِْ يُ ًَْعيونُؾتًطُىل ًَٓطإ زَطُضِيَتُوَ بؤ ظياتط 
ُنإ بؤ ًَٖعّ ًَٓطإ ًى بؤ طىاغتُٓوَ و طُيؿتِٓ ياضَُتًٓاغاْهاضيًُزَبًَتُ 

 . (1016)رتئ َاوَبُنَُ
 عاضَببً، هطزِْ ْاونُنُؤَينؤْرت دًؿاض و بُزواّ غُضنُوتِٓ غىثاّ ًَٓطإ يُ زوا 
ُْظوا  بًَُٖعيَهِ طُوضَ يُ 1737ِ غاَي عىَإ يُ يُ ؾؤضِفسَُري غُضنطزَّ  نىضِّ

سىظَيطاِْ َُٖإ  يُ، (1017)غىثاّ ًَٓطإ يُطٍَُ ضِووبُضِووبىوُْوَبُضِيَهُوت بَُُبُغتِ 
 بانىوضّْاونُّ )ؾًر ايػًُِٓ(  ُِ ُٓيعاٖريَ بُتايبُت يُؾُضِيَهِ تىْس يُُٖضيَ غاَيسا

                                                           

 . 164، املكسض ايػابل، معا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس (1012)
 .69ذلُذ َشط٢ عبذاهلل، املضذس ايظابل، ظ (1013)
-160ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ ظ ؛ 95ِ، َٓبع ثًؿني، معًِ ظضئ قً (1014)

 4000بطِيَو ثـاضَ نـُ بـُ     بىو يُ بطيَتِغىَيتإ بؤ يُتًـ خإ  نىضُِّنُّ غُيـ ً. غُباضَت بُزياضي 161
 .341عبذايشمحٔ بٔ ع٢ً ايظذٜع، املضذس ايظابل، ظثاوَٕ ًٓػرتيًِٓ َُظْسَنطاوَ. 

ؿضٌ يف تاسٜخ االَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠، اجلض٤ األٍٚ، االَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠، بذٕٚ ؾاحل سٓظٌ، امل (1015)
  ؛ 166تاسٜخ، ظ

John Hansman, Julfar An Arabian Port, London- Royal Asiatic Society,1985,P.14  

  .97عسْإ ٖطيط دىزَ ايعبًسٍ، املكسض ايػابل، م (1016)
 .98ٝاب٢، املضذس ايظابل، ظِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظطاي  (1017)
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زواّ ، سَُري نؤتايٌ ثًَٗات نىضِّ عاضَبنُ بُؾهاِْ غىثاّ بً، ضِوويسا ؾاضّ ُٓيربميِ
طؤضَِثاِْ دُْط  دُْطاوَضَناِْ يُ زَغتسإ و نىشضاِْ شَاضَيُنِ ظؤض يُ يُ

 . (1018)ثاؾُنؿُّ نطز
بُضزَواًَسا ، سَُري نىضِّ عاضَبٕ زواّ غُضنُوتِٓ بُغُض بًغىثاّ ًَٓطا 

و  تىاِْ زَغتبططيَت بُغُض ؾاضّ ظَْو، ْاوَوَّ عىَإ ناِْ بؤيُؾهطنًَؿًًُبُ
، (1019) بىوِْ خؤيإ ضاطُياْس بؤ غىثاّ ًَٓطإبُبٌَ ؾُضِ ًَهُن نُ و عُبطّ ُٓيػبِ

ُ زاطرينطاوَنإ تىْسوتًصّ خَُيهِ ْاون يُطٍَُهطزِْ غُوزايًغىثاّ ًَٓطإ يُ بُآلّ
ئ ناضّ ضِؤشاُّْ ريضَِؾتاضّ ْاؾ ُٓؾهُصتُزإ و بُؾًَىَيُى نىؾنت و، ظؤضّ ُٓصتاَساوَ

َناِْ ؾرياظ وَى نؤيًُ نطِئ ظؤضداض زَغتطرينطاوَناًْإ زَْاضزَ باظاضِ، ُّٓ ًَٖعَ بىوَ
 . (1020)و ؾطؤؾتًٓإ يُغُض نطاوَ 

 ًَٖعَنإ يُ، ُناِْ عىَإططيٓطّ ْاونُ ُظؤضيٓزَغتططتِٓ غىثاّ ًَٓطإ بُغُض  
يُاليُنِ ، (1021) طريابىو زَغتًإ بُغُضزا نُ، ْاوناُْ دًَطرينطإ ناِْ ُٓوآلقُ

 نىضِّغُيـ  ْاونُنُ بىوَ ٖؤناضيَو نُ غىثاّ ًَٓطإ يُ غُوزايٌو  زيهُوَ ضَِؾتاض
اغُتُ َُٖيُيُّ بُضاَبُض ُٓو غً يُ، و تاُّْ خَُيهِ عىَإ بهُويَتُ بُض يؤَُ غىَيتإ

 .(1022)ُنُّزَغُآلتِ بؤ طُضِاْسُْوَّ ًثؿت بُغتِٓ بًَُٖعيَهِ زَضَن ططتًُبُض يُ
غُض ظؤضيَو ُي ْاونُ   تًـ خإ ثاف ُٓصتاَساِْ نطزَ غُضباظيًُناِْ و زَغتططتِٓ ُب ُي

غتِ ضِيَهدػتُٓوَّ ًَٖعَنُّ َُُب ويَـ (1023)ططيٓطُناِْ عىَإ، طُضِايُوَ دًؿاض ُب ، ُي
ٓاؾهطا ضِ ، ُّٓ (1024)ايطُياْس نُ ؾُضَاْطَِواّ ضَِٖاّ غُضباظيًُ ُي عىَإ و زَوضوبُضُّب

بىوِْ  ضزَوّا ُْ وَ و ُب تًـ خإ ناضيطُضيِ زضوغتهطز يُغُض غاضزبىوُْ ّ ُي يًَسواُْ
                                                           

عبطذاالَري ذلُطذ اَطني، ايكط٣ٛ ايبششٜط١ يف ...،       ؛ 161ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتطذاٌ ايؿاسطط٢ ...، ظ   (1018)
 .342عبذايشمحٔ بٔ ع٢ً ايظذٜع، املضذس ايظابل، ظ (1019) .16ظ
٢، املضذس طعٝذ بٔ ذلُذ اهلامش ؛ 30محٝذ بٔ ذلُذ بٔ سصٜل ايعبٝذا٢ْ ايٓخ٢ً، املضذس ايظابل، ظ (1020)

 .295ايظابل، ظ
ؿني، م (1021) سا َىزت، َٓبع ًث ِٓ، ًي  . 195، املكسض ايػابل، معا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس ؛ 52دىاز َىغىّ زاًي
 .342عبذايشمحٔ بٔ ع٢ً ايظذٜع، املضذس ايظابل، ظ (1022)
 .166ؾاحل سٓظٌ، املضذس ايظابل، ظ (1023)
 .104...، متاسٜخ اخلًٝرستُس سػٔ ايعًسضوؽ،  (1024)
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طٍَُ غُيـ نىضِّ غىَيتإ، نىْهُ غُيـ نىضِّ غىَيتإ طُيؿتُ ُٓو  ًُنُّ ُي ٖاوثُمياًْ
غتِ ًَٓطإ ُي ا ثُضزَثؤؾهطزِْ  بطِوايُّ نُ َُُب وَّ زَغُآلتِ تًُْ ياضَُتًساِْ بؤ طُضِاْسُْ

يتىاِْ  طٍَُ ُٓوَؾسا ُْ ًََصيُٓ و ؾاضاوَّ )ْازضؾا(يُ بؤ زاطرينطزِْ عىَإ، ُي غًاغُتًَهِ ُي
ؾًَىَيُنِ ٓاؾهطا زشايُتِ خؤّ ضِابطُيًَُْت  .(1025)ُب

 ض َاْط يُزواّ ثًَٓ، يُتًـ خإ غُضنطزايُتًٌظ غىثاّ ًَٓطإ ب1737ُٓابِ  يُ 
، عىَإ بُؾُضَاِْ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ طُضِايُوَ بُْسَض عُباؽ ًُناِْ يُينطزَ غُباظ
ؿتِ و ثاَيج نإ يًًُُْزواّ واظًَٖٓاِْ ًَٓطا غىَيتإ نىضِِّ غُيـ زَغُآلتغُباضَت بُ

 ُْبىوَ ٖؤّ نؤتايٌ ًَٖٓإ بُ ، بُآلّْاونُنُ دًَطري بىوياضَُتًساِْ تا ضِازَيُى 
َُٖيػا بُثًازَنطزِْ غًاغُتِ  غىَيتإ نىضِّبؤيُ زووباضَ غُيـ ، ًُنإَظايْاضِ

 .(1026)ْاونُنُ زش بُُْياضاِْ تىْسوتًصّ يُ
 يُ، بىوَ ٖؤناضّ تىضَِبىوِْ ْازضؾا، عىَإ ُٖواَيِ ثاؾُنؿُّ غىثاّ ًَٓطإ يُ 

ضغِ يُنُّ ناضزاُْوؾًسا بُتىْسّ غُضظْؿتِ ستَُُز تُقِ خإ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾا
، عىَإ زايبىو بؤ ثاؾُنؿُثًَهطزِْ غىثاّ ًَٓطإ يُ غُباضَت بُو ؾُضَاُّْ نُ، نطز

بؤيُ ، (1027)زاَُٖيُُتُ ُٖضوَٖا يُباضَّ بُؾساضٍ ُْنطزِْ خىزّ ستَُُز تُقِ خإ يُو
 ، بُضُٓصتاّ(1028)غُضُْنُوتِٓ َُٖيُُتُنُّ خػتُ ُٓغتؤّ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ

                                                           

زض ايـطإ(،   َؼشٚط٘اضوثآًإ تا اغتكطاض  ْؿٛر) اظ  ًَِ ايطإ ْٗغتٗا٣ايطؾًع سكًكت، تاضيذ عبس (1025)
 .52دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م ؛ 138ه.ف، م1381تٗطإ، 

 . 651يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، م ؛ 16عبذاالَري ذلُذ اَني، املضذس ايظابل، ظ (1026)
 .344ٔ ع٢ً ايظذٜع، املضذس ايظابل، ظعبذايشمحٔ ب (1027)
  ؛ 359ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م (1028)

Laurence Lockhart, Nadir Shah's campaigns in Oman,1737–1744,Bulletin of the 

school of Oriental studies University of London, Volume.VIII ,London-1935,P163. 
عىَإ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو ٓريَيًُّ  تُقِ خإ بؤ ثاؾُنؿُنطزِْ ًَٖعّ ًَٓطإ يُ غُباضَت بُؾُضَاِْ ستَُُز

ِ ًْاخِ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ ُٖبىو بُضاَبُض بُ يُتًـ خإ، بُؾًَىَيُى ُٖوَيٌ زَزا نُغـايُت  يُ نُ
ضيـايٌ ًَٓطاْـِ ططتـُ    عىَإ خؤّ زَغُآلتِ ناضوباضّ زَ نُّ بهاتُوَ، بؤيُ زواّ طُضِاُْوَّ غىثاّ ًَٓطإ يُ

  .53-52دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م م ُٓغتؤ:
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ىثاّ ًَٓطإ بؤ زاطرينطزِْ عىَإ ُٓصتاَِ ويػرتاوّ بُزَغت ِ غًيُنَُني يُؾهطنًَؿ
 . (1029)ْازضؾا ثالِْ بؤ زاضِؾتبىو نُ، ًَُْٖٓا
داضيَهِ زيهُ ، عىَإ زواّ طُضُِْوَّ غىثاّ ًَٓطإ يُ نُْس َاْطًَو يُ 

 زاواّ نؤَُنِ يُ غىَيتإ نىضِّنىْهُ زووباضَ غُيـ ، ٓاواتُناِْ ْازضؾا ظيٓسوو بؤوَ
زشّ  و ْاضَِظايًاُّْ نُ يُ ضاثُضِئبَُُبُغتِ غُضنىتهطزِْ ُٓو ، طإ نطزغىثاّ ًَٓ

 ُّْ خطابىوُْ طُضِآلبُتايبُت زواّ ُٓو ُٖو، (1030)ُنُّ زضوغت ببىوٕزَغُآلت
 نىضِّ غىَيتإو زاْاِْ  زَغُآلت يُ غىَيتإ نىضِّخػتُٓوَّ غُيـ زووضبَُُبُغتِ 
 .(1031)َواّ ْىيَِ عىَإظ وَى ًُٓاّ و ؾُضَاْط1738ِِ غاَي َىضؾًس يُ

بؤ ُّٓ َُبُغتُف ستَُُز ، هطزقبىوَيِ غىَيتاْ نىضِّنُّ غُيـ زاواناضيًُْازضؾا  
 ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ بُض يُ، تُقِ خاِْ ضِاغجاضز بؤ ُٓصتاَساِْ ُٓو َُٖيُُتُ
بؤ  ًُنإ نطزَوَيُ ًٓٓطًًعّ و ٖؤَيُْسًُٓصتاَساِْ َُٖيُُتُنُّ بريّ يُثاَيجؿتِ نُؾتً

ظ ستَُُز 1738ِ غاَيِ زووََِ ناْىوْ يُ بؤيُ، (1032)غُضباظيًُُٓصتاَساِْ ُٓو نطزَ 
زواتط ، ًُناِْ ًٓٓطًًعّ و ٖؤَيُْسّ زَغت بُغُضزاططتًنُؾت تُقِ خإ بُؾًَو يُ

ِ ًَٖعّ ًيُتًـ خإ غُضنطزَّ طؿت ُٖضيُنُ يُ يُطٍَُدُْطاوَض  6000بًَُٖعيهِ 
 .(1033)الض بُضَو دًؿاض بُضِيَهُوتٔ زَضيايٌ ًَٓطإ و ؾُضَاْطَِواّ

 غىَيتإ نىضِّغُيـ  يُطٍَُيُى بىوُْوَنؤ، ِ غىثاّ ًَٓطإ بُدًؿاضٓزواّ طُيؿت 
 عاضَبيُنَُني َُٖيُُتسا تىاِْ ؾهػت بًَُٖعّ بً ثاؾإ غىثاّ ًَٓطإ يُ، زضا ُٓصتاّ
ٖا ُٖضوَ، (1034)، زاطريبهات و ُْظوا سَُري بًًََٓت و ُٖضزوو ؾاضّ بُٖال نىضِّ

تىاًْإ زَغتبططٕ بُغُض  غىَيتإ نىضِّؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ بُياوَضّ غُيـ 

                                                           

 .100عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1029)
 . 16عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (1030)
 .79َانع ؾٕٛ اٚبٓٗاِٜ، املضذس ايظابل، ظ (1031)
 .196ػابل، م، املكسض ايعا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس (1032)
ؿـني، م  ؛ 168ؾاحل سٓظٌ، املضذس ايظابل، ظ (1033) سا َىزت، َٓبع ًث ِٓ، ًي ُباضَت  53دىاز َىغىّ زاًي . غـ

َطإ بؤ عىَإ ُي غاَيِ  ؾهطنًَؿًِ غىثاّ ًٓ ُْطاوَناِْ ُي ٖ  (.13ظ بطُضِيَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ )1738ُب
 . 16عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (1034)
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 زواتط ضِووياْهطزَ غَُآًٌ، (1035)و خَُيهُنُيإ ْاناض نطز بُزاِْ غُضاُْ ؾاضّ ُٓظنا
 .(1036)تىاًْإ زاطريّ بهُٕ، بُؾُناِْ ْاوَوَ بَُُغكُت ططٍَ زَزات نُ

و ُٖيىَُضدُزا ثًَىَْسيِ ًَْىإ  تًـ خإ و غُيـ نىضِّ غىَيتإ ٓاَيؤظّ و ططشّ  ُي ُي
تًـ خإ بطِياضٍ زاطرينطزِْ ؾاضَناِْ َُغكُت، غُساض  تايبُت زواّ ُٓوَّ ُي تًَهُوت، ُب

ضناٍ زا ، نُ ثًَىَغت و ُٖوازاضّ غُيـ نىضِّ غىَيتإ بىوٕ، ُٖضوَٖا ضِايطُياْس (1037)و ُب
َو ضططيًهطزًْ تىْستطئ ؾًَىاظ بُضَْطاضّ ُٖض ُب  .(1038)زَبًَتُوَ ُب

ُي ُٓصتاَِ ُٓو باضوزؤخُ غُيـ نىضِّ غىَيتإ يُ زَضؾُتًَهسا ثاؾُنؿُّ نطز بؤ  
ضنا طٍَُ بًعاضَب (1039)ُب ويَؿُوَ ضِوويهطزَ ظاٖريَ ُي ِْ غاؾط، ُي ، ثاؾإ ضِوويهطزَ زؤَيِ ُب

نىضِّ سَُريّ زوشَُٓ غُضغُختُنُّ نُوتُ زاْىغتاْسٕ، ثاف ُٓوَّ بًعاضَب نىضِّ سَُري 
باْطُؾُنطزٕ ًَٖٓا بؤ ًُٓاَُتِ عىَإ و يُنًاْططت زش بُغىثاّ ًَٓطإو  .(1040)اظّ ُي

غىثاّ ًَٓطإ زواّ زاطرينطزِْ ُٖضزوو ؾاضّ بُٖال و ُْظوا، ضِووياْهطزَ َُغكُت و  
، (1041)بُٓاغاِْ زاطريياْهطز، بُآلّ ُْياتىاِْ قُآلناِْ )دُالىل و َرياِْ( زاطري بهُٕ

ؾاضؽ ُٖوَيِ ظؤضيسا بُضططيًهاضإ يُ قُآلّ دُالىل و َرياِْ ضِاظّ ُٖضنُْسَ ؾُضَاْطَِواّ 
 .(1042)بهات بؤ خؤبُزَغتُوَزاًْإ، بُآلّ ُٖوَيُناِْ غُضّ ُْططت

َاوَّ نٌ ضِؤش  نُ بؤآليُاليُنِ زيهُوَ غىثاّ ًَٓطإ زواّ طَُاضؤزاِْ ُٖضزوو قُ 
ظ ضِووياْهطزَ 1738ضّ ٓايا 25ّبؤيُ يُ، غُضنُوتًٓإ بُزَغت ًَُْٖٓا بؤ زاطرينطزِْ

                                                           

 .103ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1035)
 .104عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1036)
 .104ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1037)
 . 167ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (1038)

(1039) Lockhart, Op. Cit ,P.164 ؛ 
  .104ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظ ِ بٔ محٛد بٔطاي  
عبذايًطٝـ ايشذل٢، ؾؤاد ػٗاب، املضذس ايظابل،  ؛105...، متاسٜخ اخلًٝرستُس سػٔ ايعًسضوؽ،  (1040)
 .297طعٝذ بٔ ذلُذ اهلامش٢، املضذس ايظابل، ظ ؛ 33ظ
  .46ظابل، ظصاحل ذلُذ ايعابذ، املضذس اي؛  16عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (1041)
غُباضَت بُُْٖطاوَناِْ ستَُُز تُقِ خإ بَُُبُغتِ زاطرينطزْـِ ٖـُضزوو قُآلنـُّ دـُالىل و      (1042)

 . 196عا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس، املضذس ايظابل، ظ َرياِْ بطِواُْ:
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هطزِْ بًَُٖعّ ٖؤظّ َعاوٍ يُو ؾاضَ بىوَ بُضططيً ، بُآلّبُضنا بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ
ثاف ُّٓ ضِووزاوَ ًَٖعيَهِ عىَاِْ ، (1043)ٖؤّ ؾهػتًَٗٓاِْ ُٖوَيُناِْ غىثاّ ًَٓطإ

 سَُري ًَٖطؾِ نطزَ غُض غىثاّ ًَٓطإ دًَطري يُ نىضِّ عاضَببً غُضنطزايُتًٌبُ
 . (1044)غُضباظاِْ ًَٓطاِْ بهىشيَت تىاِْ شَاضَيُنِ ظؤض يُ ،ٌٓغَُا
ضنا ناضيطُضيِ   غُضُْنُوتِٓ غىثاّ ًَٓطإ يُ زاطرينطزِْ قُآلناِْ َُغكُت و ؾاضّ ُب

تًـ  طُوضَّ زضوغتهطز يُ ثًَىَْسّ ًَْىإ ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ ؾاضؽ ستَُُز تُقِ خإ و ُي
تًـ خإ  خإ غُضنطزَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ، ًَُنُ بُشَٖطاويهطزِْ ُي نُ ٓاناَِ ًَُالًْ

طؿتِ و ْازضؾا  اليُٕ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ تُواو بىو، بُّ ناضَّ ستَُُز تُقِ خإ، ًَٓطإ ُب ُي
َبُف نطز تايبُتِ يُ بًَُٖعتطئ غُضنطزَّ زَضيايٌ ًب  . (1045)ُب

غتِ ياضَُتًساِْ بَُُبُ، دًؿاض بُضِيَهُوتبىو يُ ّ نًًُُْغُباضَت بُو ًَٖعَ ًَٓطا 
 ْاونُّ غَُآٌ طُيؿتًٓإ يُ ُّٓ ًَٖعَ بُض يُ ، بُآلًَّٖعَناِْ َُغكُت و بُضنا

َىْري  نىضِّسَُري  غُضنطزايُتًٌضِووبُضِووّ ًَٖعّ يُنططتىوّ عىَاِْ بىوُْوَ بُ
 زواتط ًَٖعّ يُنططتىو ضِوويهطزَ ؾاضّ بُٖال، (1046)ؾهػتًَهِ غُختًإ خىاضز

يُنؤتايسا ، زواّ غَِ ضِؤش ؾُضِّ بُضزَواّ يًَُْىإ ُٖضزووال، ِغتِ ٓاظازنطزُْبَُُب
زواّ ُٓوَّ يُاليُٕ غُيـ ، زا زاًْإبطِياضّ خؤبُزَغتُوًََٖعّ ًَٓطاِْ طَُاضؤزضاو 

 .(1047)طًاًْإ و طُضِاْسُْوَيإ بؤ دًؿاض زضا ظآَِ ثاضيَعطاضّ يُ غىَيتإ نىضِّ
غُضثُضؾتِ نُتًبُي  ُنِ عىَاِْ نُ ُي غُؾاضيًُنإ بىوٕ، ُٓو ًَٖعَ ًَٓطاًًُْ ُب

ضَو دًؿاض بُضِيَهطإ غُضنطزايُتًٌُب ، بُآلّ ُي (1048)َىباضَى نىضِّ َُغعىزّ غاؾطّ ُب
                                                           

 . 53دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، ُٖإ َٓبع، م (1043)
 .197عا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس، املضذس ايظابل، ظ (1044)
 16، مايك٣ٛ ايبششٜط١ يف ... عبساالَري ستُس اَني،  ؛ 652ْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، ميىض (1045)

ًَطؾهطزِْ بـؤ غـُض قـُآلناِْ َُغـكُت بـُض تُقًٓـُوَّ يـىغِ         . ُْٖسيَو ثًًَإ وايُ يُتًـ خإ يُناتِ ٖ
ص(، 1784 - 1602ب.ز. طًٛت، عشب اخلًٝر يف ع٤ٛ َضادس ػشن١ اهلٓذ ايؼشق١ٝ اهلٛيٓذٜط١ )  نُوتىوَ:

 . 295ّ، ظ1993تشمج١: عاٜذ٠ اٛس٣، ايطبع١ األٚىل، االَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠، 
 .105ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1046)
 . 172ؾاحل سٓظٌ، املضذس ايظابل، ظ (1047)
 .106ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1048)
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اليُٕ ُٓمحُز  وَ ُي َعيو غُساض ُٓو ًَٖعَ ًَٓطاًًُْ ضِووبُضِووّ نىؾتاضطُيُنِ خىيَٓاوّ بىوُْ ًْ
ٖاوناضّ نُتًبُ غُؾاضيًُنُّ   .(1049)غُضثُضؾتًاضّ ًَٖعَنُنىضِّ غُعًس واىل غُساض ُب

عىَإ بىوَ ٖؤناضيَو نُ ستَُُز تُقِ خإ  خطاثِ باضوزؤخِ غىثاّ ًَٓطإ يُ 
و  يُويَـ شَاضَيُنِ ظؤضّ دُْطاوَض، (1050)ثاؾُنؿُ بهاتبُضَو دًؿاض بُْاناضّ 

نَُِ خؤضاى و زوانُوتِٓ نطيَهاًْإ نُؾتًطُىل  ِ ٖؤيُ يُبُضعاضَبزَضياواُْناِْ 
ُنإ عاضَبيُاليُنِ زيهُوَ زَضياواُْ ، ًَٗؿت و ضِووياْهطزَ نًـًَٓطاًْإ دًَ

بُسطئَ يُشيَط طَُاضؤّ  ُٖضوَٖا غىثاّ ًَٓطإ يُ، طُّ قؿِزووضًَٖطؾًاْهطزَ غُض 
 . (1051)نإ زابىوًًُٓيًُ بُسطيَْاوَخؤًَٖعَ 
 ِ ٓاوّ نُْساويإ نطزَوَؤَينإ نؤْرتًًُْو عىَا ُناِْ ٖؤيُعاضَبيُو باضوزؤخُزا  

نإ ثُْايإ بطزَ بُض ًًُْبَُُف ًَٓطا، زووباضَ نُتُّ زَضيايٌ غُضٍ َُٖيسايُوَ و
ًُ ًنُؾت ، بُآلُّنإ بؤ طىاغتُٓوَّ نُيىثٍُ وخؤضاىًُ ًٓٓطًًعيًنُؾتً

ِ غاَيٓابِ  ُنإ بُتايبُت يُعاضَبُناًْـ نُوتُٓ بُض ثُالَاضّ زَضياواُْ ًًٓٓطًًعي
تِ ًٓٓطًًعّ نُوتُ بُض آلًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖضؤظ(ّ تايبُت بُنؤَجاظ نُؾتِ )1738
 . (1052)دؤضّ غطاب ُنإ يُعاضَبّ زوو نُؾتِ زَضياواُْ ُٖضَِؾُ

ضَو الواظّ 1738يُ نؤتايًُناِْ غاَيِ   نإ يُغُض نُْساو ُب ظ ُٖشَىوِْ عاضَُب
ضٍ نإ، ُّٓ ضِناُب ًَْىإ عاضَُب تايبُت زواّ زضوغتبىوِْ ضِنابُضّ و ًَُالَِْ ُي و  ضِؤيؿت، ُب

طىضظيَهِ  1739ًَُالًًَُْ ضيَطُّ بؤ غىثاّ ًَٓطإ خؤؾهطز ُي ناْىوِْ زووََِ غاَيِ 
غُضزا بططيَت  . (1053)نىؾٓسَ ٓاضاغتُيإ بهات، ظؤضيَو ُي نُؾتًًُناًْإ زَغت ُب

، ْاَُيُنِ عىَإ زواّ ؾهػتُناِْ غىثاّ ًَٓطإ يُ، ْازضؾا غُباضَت بُ 
تِ تًًَسا بُضثطغًَ نُ، َُز تُقِ خإ نطززاضنطزُْوَّ تىْسّ ٓاضاغتُّ ستُٓاطُ

َُٖإ ناتسا زاواّ يًَهطز  يُ، ؾهػتدىاضزُْنُّ خػتُ ُٓغتؤّ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضؽ

                                                           

 . 172بل، ظؾاحل سٓظٌ، املضذس ايظا (1049)
)1050  ( Lockhart, Op. Cit ,P.164.  

...، م م (1051) ؿني، م م ؛653-652يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضياٌي ، َٓبع ًث    . 96-95عًِ ظضئ قًِ
(1052) Lockhart, Op. Cit ,P.165.  

 .108عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1053)



 
262 

 ، بُآلّ(1054)هطزِْ عىَإؤَيبُظووتطئ نات ًَٖعَنُّ ضِيَو غاتُوَ بَُُبُغتِ نؤْرت
نإ بُزضوغتهطزِْ ًًُُْنإ يُاليُى و غُضقاَيبىوٌْ ًَٓطاعاضَبّ زَضياواُْ طُضِاُْوََُٖي

نُّ بؤ غُضباظيًًُُنِ ْىٍَ يُاليُنِ زيهُوَ بىوُْ ٖؤناض نُ ْازضؾا نطزَ ًنُؾتًطُي
 .(1055)زواغات غاٍَُّ غَِ ًَْعيهَاوَّ  غُض عىَإ بؤ

                                                           

 .142ثًؿني، معبذايشؾٝع سكٝكت، َٓبع  (1054)
  .117، 110ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ ظ عذْإ (1055)
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 تةوةرى سيَيةم: 
-9281ضاالكى و لةشلركَيشيى شَييةمى ئَيران بؤ عومان

9287 
ًَران هُ -أ ًَسّ دَريايٌ ئ ًَىان شاآلنِ بارودؤخِ ه  :1341 – 1341ن
، ظ1740ِ غاَي يُ نُؾتًطُىل ًَٓطإ ُنإ يُعاضَبّ طُضِاُْوَزواّ َُٖي 

، طُّ قؿِزووضزَغتططتًٓإ بُغُض ثًَٓض نُؾتِ و ضِؾاْسًْإ بؤ خىضؾهإ و 
ثاف  (1056)َُتُض و ؾًَذ عُبسٍ نىضِّيُنُ يُ ؾًَذ ضَمحُّ  ُٖض غُضنطزايُتًٌبُ

ؾًإ َري عُىل َُٖىوووّ غُض ِ ًَٓطاِْ يُو ضِووزاوَ يُنىشضاِْ نُْس غُضباظيَه
 .(1057)غُضنطزَّ نُؾتًطُىل ًَٓطاِْ

ّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ ْازض ؾا زواّ ُّٓ ضِووزاوَ باْطًَٗؿتِ ستَُُز تُقِ خإ دًَطُ 
و ظيٓساِْ  ثؤغتُنُّ زووضخطايُوَ يُويَـ يُ، ؾُضَاْطَِواّ ؾاضغِ نطز بؤ ْازض ٓاباز

ُ ًوَيُنإ نطِنطاُْوَ يُاليُٕ ْازضؾا بؤ طُضِاْسُْوَّ نُؾتًاؾإ ُٖ، ث( 1058)نطا
                                                           

نإ بطِواُْ: ًًًُُْ ًَٓطاًؾاْسِْ نُؾتضَبُنإ و ضِناِْ َُٖيطُضِاُْوَّ زَضياواُْ عاغُباضَت بُٖؤناضَ (1056)
 .58صاحل ذلُذ ايعابذ، املضذس ايظابل، ظ؛  301-229ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ ظ

 .159، ظز.ز.يٛسميش، املضذس ايظابل (1057)
. 225-224سعا ػعبا٢ْ، َريصا ذلُذ تك٢...، ظ ظ ؛ 142، َٓبع ثًؿني، معبذايشؾٝع سكٝكت (1058)

ظيٓـساِْ نطزْـِ ؾـُضَاْطَِواّ ٖـُضيَُِ ؾـاضؽ       غُضَضِاّ ُٓوَف ٖؤناضّ زيهُ ُٖبىوَ بـؤ زووضخػـتُٓوَ و  
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تِ آلنؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖ بؤ ُّٓ َُبُغتُ زاواّ ياضَُتِ يُ، ضِؾًَٓسضاوَنإ
 . (1059)بُْسَض عُباؽ ٖؤَيُْسّ نطا يُ

نطزِْ ياضَُتِ بؤ ًَٖعّ زَضيايٌ  ـًُنإ بُثًَؿهًَبىوِْ ٖؤَيُْسيزواّ ضِاظي 
 غُضنطزايُتًٌظ 1740ّ ٓابِ 28اؽ ؾُضَاْطَِواّ بُْسَض عُباؽ يُٓاغا عُب، ًَٓطإ

ُناِْ ًُٖضنُْسَ نُؾتً، طُّ قؿِزووضنُؾتًطُىل ًَٓطاِْ ططتُ ُٓغتؤ و ضِوويهطزَ 
غُضنُوتًٓإ  ، بُآلُّنإعاضَبٖؤَيُْسّ ُٖوَيًَهِ ظؤضياْسا بؤ ضِاوَزووْاِْ زَضياواُْ 

، َُٖيُُتُنُيإ ضِؤش يُ 20ؾطيَٓسضاوَنإ ثاف ًُ ًطُضِاْسُْوَّ نُؾت بُزَغت ًَُْٖٓا يُ
 .(1060)بُْسَض عُباؽ طُضِاُْوَ

ستَُُز ، نإ ثاف ُّٓ ضِووزاوَ داضيَهِ زيهُ ُٖوَيُناًْإ خػتُوَطُضًًًَُِْٓطا 
ِ زَضيايٌ ْىٍَ يُغُض ضاغجاضزَّ ًتُقِ خإ ثاف ٓاظازنطزِْ وَى غُضنطزَّ طؿت

بطيهاضّ نؤَجاًْاّ  يُطٍَُتُ طؿتىطؤنطزٕ زواتط نُو، ْازضؾا طُيؿتُ بُْسَض عُباؽ
زاواّ نُْس  نُ، تِ ًٓٓطًًعّ ثاف ُٓوَّ ْاَُيُنِ ْازضؾاّ ثًَسإآلًٖٓسّ ضِؤشُٖ

ُنِ يًَهطزبىوٕ بؤ ُٓصتاَساِْ نطزَيُنِ غُضباظٍ زش بُزَضياواُْ ًنُؾتً
 .(1061)ُنإعاضَب
بُبًاْىوّ ، هطايُوَتِ ضَِتآلنُّ ًَٓطإ يُاليُٕ نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ ضِؤشُٖزاواناضيًُ 

ِ ضؤَي يُاليُٕ ستَُُز تُقِ خإ زاوايإ يًَهطا نُ ، بُآلّبُْسَض عُباؽ نَُِ غىثا يُ
بؤيُف نؤَجاًْاّ ًٖٓسّ  ُٖض، نإعاضَبًًُْاوبصيهُض ببًٓٔ يًَُْىإ ًَٓطإ و زَضياواُْ 

                                                                                                                                        

ّ ًَْطزَيُى زاواّ يُ ضِيَطُ يُ هلِ بُضَو نابىٍ بُضِيَهُوتَز يُاليُٕ ْازضؾا، بُتايبُت زواّ ُٓوَّ ْازضؾا يُ
ضِووبُضِووبىُْوَّ يُطٍَُ ؾُضَاْطَِواّ غٓس،  تُقِ خإ نطز خؤّ بطُيًَُْتُ غٓس بَُُبُغتِ ياضَُتِ زاِْ يُ

بًاباِْ َُنطإ و ؾهػـتدىاضزِْ ْـُيتىاِْ بطاتـُ     ْطاضبىوُْوَّ يُطٍَُ ٖؤظَناِْ بًىز يَُبُآلّ بُٖؤّ بُض
هطزبىو، طُضِايُوَ بُْسَض عُباؽ، يَالوَ ) وؾهاِْ و زَضيايٌ( غىثانُّ بُضِزوو يُ ٓاَاصتُ زياضيهطاوَنُّ نُ

نطزِْ ظيٓـساِْ  ًَتُ ْازضٓاباز، يُويَـ ثاف يؤََُسُت نطز، زاواّ يًَهطز خؤّ بطُيُُّْٓ ُٖواَيُ ْازضؾاّ ْاضِ
  .210ػؿل، املضذس ايظابل، ظ ظازَ. سعا ثؤغتُنُّ زووضخطايُوَ َاوَيُنِ ناتًـ يُ نطاو بؤ

 . 111عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1059)
 .112-111املضذس ْؿظ٘، ظ ظ  (1060)
 .270يهٗاضت، ْازضؾا، م (1061)



 
265 

ِٓ ُنإ بَُُبُغتِ ًَُْٖؿتعاضَبتِ َُٖيػإ بُْاضزِْ ْاَُ بؤ زَضياواُْ آلضِؤشُٖ
 . (1062)بُْسَضَناِْ عىَإ نُتُّ زَضيايٌ يُ

بؤيُ نُوتُ ناضنطزٕ بؤ ، َساُْوَّ ْاَُنإ ُْوَغتاآلستَُُز تُقِ خإ يُغُض وَ 
 ُٓيًىوىل يُ بؤ ُّٓ َُبُغتُ، ُنإ يُغُض وَضططتِٓ زوو نُؾتًِضِاظيهطزِْ ٖؤَيُْسي

ًَٖعّ زَضيايٌ  ًٌغُضنطزايُتُنإ ستَُُز تُقِ خإ ًظ ثاف ضِاظيبىِْ ٖؤَيُْسي1741
زوو نُؾتِ  بهىوى، يُطٍَُو  نُْسئ نُؾيت طُوضَ ثًَو زَٖات يُ ًَٓطاِْ نطز نُ
 .(1063)ُنإعاضَبغُض زَضياواُْ  ٌ نطزَٖؤَيُْسّ ًَٖطؾ

بُتايبُت زواّ ُٓوَّ ، غىثاّ ًَٓطإ يُو ًَٖطؾُ تىوؾِ ؾهػتًَهِ تىْس بؤوَ 
نإ طَُاضؤزضاو ظؤض بُغُختِ ضظطاضّ عاضَبًًُُنِ ٖؤَيُْسّ يُاليُٕ زَضياواُْ ًنُؾتً

اْسِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖضوَٖا زؤضِ، (1064)ثاف ُٓوَّ ظياًَْهِ ظؤضّ ثًَطُيؿت ،بىو
 يُ خػتُٓوَّ ستَُُز تُقِ خاٌْزووضّ بطِياضبؤيُ ، ًَٓطإ ْازضؾاّ ظؤض ثُغت نطز

 نُيسا ًُٓاّ وَضزّ وَى غُضنطزَّ ْىيَِ ًَٖعّ زَضيايٌدًَطُيُ و (1065)يساثؤغتُنُ
 . (1066)ًَٓطإ زَغتًٓؿاْهطز

 ًإ يُزَغُآلتو  ُنإ ًَٖععاضَبزَضياواُْ ، بُزواّ ؾهاِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ زوا 
نُْساو  ُٖض َُُٓف وايهطز ْازضؾا ًَٖعّ زَضيايٌ يُ، ْاونُنُ ضِووّ يُطُؾُنطزٕ نطز

سطئَ ُٖوَيِ ُٓوَزإ بُ ُنإ يُعاضَبزاضنطايُوَ نُ ُٓوَّ ٓاطُثاف ، بًَُٖع بهات
 . (1067)ِ خؤيإزَغُآلتيُشيَط نُْطِ غىثاّ ًَٓطإ زَضبًَٗٓٔ و بًدُُْوَ شيَط 

، ظ تىاِْ ًَٖعيَهِ زَضيايٌ تايبُت بًَُٓطإ زامبُظضيًََٓت1741ٖاويِٓ  ْازض ؾا يُ 
، ـ بًَُٓطاًْإ نطزثًَؿهًَ اُّْ ًٓٓطًتُضا و ٖؤَيُْسَ نًُُٓو ياضَُتً َُٖىوثاف 

ناضَنُ  ، بُآلّغىضات ؤضّ َازّ بؤ زضوغتهطزِْ نُؾتِ يُتًَهىوًَْهِ ظ غُضَضِاّ
ؤشَنُّ ثؿتِ بُغت ، ُٖضنُْسَ ْازضؾا بؤ غُضخػتِٓ ثطبُبَِ ٓاغتُْط ُْبىوَ

                                                           

 . 653يىضْؼ يهٗاضت، ْريوّ زضيايٌ...، م (1062)
 .126اصٖاس قاطِ سظ٢ْٛ، املضذس ايظابل، ظ؛  270يهٗاضت، ْازضؾا، م (1063)
 . 270يهٗاضت، ْازضؾا، م (1064)

)1065( Lockhart, Op. Cit ,P.165.  

  .127اصٖاس قاطِ سظ٢ْٛ، املضذس ايظابل، ظ (1066)
 .115عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ ؛ 271ظيهٗاضت، ْازضؾا،  (1067)
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ِ ايُْبىوِْ زاض ، بُآلّؤشَّ بىؾُٖطهِ ؾُضَْػِ بؤ غُضثُضؾتًهطزِْ ثطبُزَضياواًَْ
 . (1068)ازض ؾا ؤشَنُّ ِْ نُؾتِ ٓاغتُْطِ خػتُ بُضزَّ ثطتايبُت بؤ زضوغتهطزْ

يسا بُطىاغتُٓوَّ بطِياضبىوٕ بُغُض ُّٓ ٓاغتُْطُ ؾًاوّ باغهطزُْ ْازضؾا بؤ ظاَي 
ُٖضوَٖا ، ًٌَ زووضبىو600ُّ ًَْعيه نُ، زاضغتاُْناِْ َاظْسَضإ بؤ بىؾُٖط زاض يُ

ظؤضداض زاضَنإ بُثؿتِ َطؤظ  نُ، نإ ٓاغتُْطًَهِ زيهُ بىوضيَطُغُختِ 
 يُو، (1069)( ضِؤشّ زَخاياْس60ُّ )ًَْعيهىاغتُٓوَنُف نطزاضّ ط، زَطىاظضاُْوَ
نىْهُ ، ثطِؤشَّ زضوغتهطزِْ نُؾتِ بًًََٗٓت زا ْازض ؾا ْاناض بىو واظ يُُٖيىَُضدُ

وًَْهِ ىو تًَه ؤشٍَ زضوغتهطزِْ نُؾتِ ناضيَهِ قىضغُثط طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ نُ
ُناِْ نطِنطزَوَ بؤ نطِيِٓ داضيَهِ زيهُ ُٖوَي بؤيُ، ضِووّ َازٍ ثًَىيػتُ ظؤضيؿِ يُ
 15ظ بىوَ خاوَِْ 1742ِ غاَيغُضَتاناِْ  غىضات بُؾًَىَيُى ًَٓطإ يُ نُؾتِ يُ

 . (1070)ُنِ بهىوى ًو نُْس نُؾتً نُؾتِ طُوضَ
 نُنِ ُٖض يُ، ُٓو ٓاغتُْط و باضوزؤخُّ ضِووبُضِووّ ْازضؾا بؤوَ غُضَضِاّ 

 بؤ ُّٓ َُبُغتُ يُ، ُ ضِؾًَٓسضاوَنإًًُٖوَيِ بُضزَواّ زابىو بؤ طُضِاْسُْوَّ نُؾت
ظ ًُٓاّ وَضزّ غُضنطزَّ زَضيايٌ ًَٓطإ 1741ِ غاَيغُضَتاناِْ تؿطيِٓ يُنَُِ 

بطيهاضَناِْ ُٖضزوو طُيؿتُ بُْسَض عُباؽ و ثُياًََهِ تىْسّ ْازض ؾاّ ٓاضاغتُّ 
ياضَُتِ ثًَىيػت  نُ، تِ ًٓٓطًًعّ و ٖؤَيُْسّ نطزآلٓسّ ضِؤشُٖنؤَجاًْاّ ًٖ

ًُ ضِؾًَٓسضاوَنإ يُاليُٕ زَضياواُْ ًـ بًَُٓطإ بهُٕ بؤ طُضِاْسُْوَّ نُؾتًَؿهًَث
نُّ ْازضؾا يُاليُٕ بطيهاضَناِْ زاواناضيًُضَِتهطزُْوَّ  ، بُآلّ(1071)ُنإعاضَب

ًُٓاّ وَضزّ ْاناض نطز بُظؤض زَغتبططيَت بُغُض زوو نُؾتِ ، ُٖضزوو نؤَجاًْانُ
 يُطٍَُطُّ نًـ زووضًَٖعيَهِ ططتُ ُٓغتؤ و ضِوويهطزَ  غُضنطزايُتًٌزواتط ، ٖؤَيُْسّ

 .(1072)بىوُْوَ سيٌُنإ بُضَْطاضّ يُنعاضَب

                                                           

 .17، مايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...عبساالَري ستُس اَني،  (1068)
 .272-271يهٗاضت، ْازضؾا، م م (1069)
 . 17، مبشش١ٜ يف ...ايك٣ٛ ايعبساالَري ستُس اَني،  (1070)
 .303ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ (1071)
 .273يهٗاضت، ْازضؾا، م (1072)
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بُتايبُت ، ّ باغهطزُْ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطإ يُو دُْطُ تىوؾِ ؾهػت بؤوَدًَطُ 
زواّ ُٓوَّ بُؾُضَاِْ ًُٓاّ وَضزّ باضوتِ تؤثُ ٓاططيُٓناِْ نُؾتِ ًَٓطاِْ ظيازنطا 

، و بطيٓساضبىوِْ ًُٓاّ وَضزّ ُنًُنُؾتً ُٓوَّ تؤثُ ٓاططيُٓنُ يُْاوبىوَ ٖؤّ تُقً
 ، بُآلُّٖضنُْسَ زواّ بطيٓساضبىوِْ غُضنطزَّ زَضيايِ ًَٓطإ ؾُضِ ُٖض بُضزَواّ بىو

بَُطزِْ ٖاونًَؿُنُ ثًَهُواُْ بؤوَ بُؾًَىَيُى بىوَ ٖؤناض بؤ تًَههىوِْ باضوزؤخِ 
 .(1073)اضاغتُّ بُْسَض عُباؽًإ بُٓنطزْغىثاّ ًَٓطإ و ثاؾُنؿُ

 
ًَران بؤ عىمان  -ب ًَصًِ ئ  :1343 – 1342هُشلرك
، ّ ْاونُناِْ عىَإظؤضيُٓ ِ ًَٖعّ زَضيايِ ًَٓطإ يُزَضثُضِاْسْزواّ  يُ 

 نىضِّباضوزؤخِ عىَإ تاضِازَيُى دًَطري بىو بُتايبُت ثاف ٓاؾتبىوُْوَّ غُيـ 
ُنُّ ًباضزؤخِ عىَإ يُغُض دًَطريي آلّ، بُ(1074)سَُري نىضِّ عاضَببً يُطٍَُ غىَيتإ

 غىَيتإ نىضِّظ زواّ ُٓوَّ غُيـ 1742ِ غاَي بُتايبُت يُ، بُضزَواّ ُْبىو
ظ( طُضِايُوَ غُض شياِْ خؤؾطىظَضاِْ و غُثاْسِْ 1742-1738)ًُٓاَُتِ ثًَٓذُّ 

 َُُٓف بىوَ ٖؤناضيَو بؤ زَضبطِيِٓ ْاضَِظايٌ، اليُى َُٖىوِ ضَِٖا بُغُض زَغُآلت
 . (1075)ًُناِْ عىَإيو غُضؤى ٖؤظ و قاظ يُاليُٕ غُضنطزَ

 ؾاضّ ُْخٌ يُ، ظاْايإ و غُضنطزَناِْ عىَا1742ٕؾىباتِ  باضوزؤخُزا يُ يُو 
 يُ، ًُٓاَُت و ؾُضَاْطَِواّ عىَاْسا يُ غىَيتإ نىضِّخػتُٓوَّ غُيـ زووضّ بطِياض

-1742َىضؾًس )ؾىبات  نىضِّ غىَيتإبُضاَبُضيؿسا بُيعُتًإ زووثاتهطزَوَ بؤ 
زوابُزواّ زَغت ، (1076)( وَى ًُٓاّ و ؾُضَاْطَِواّ عىَا1743ٕسىظَيطاِْ 

                                                           

  . 305-304ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ ظ (1073)
 . 105...، متاسٜخ اخلًٝرستُس سػٔ ايعًسضوؽ،  (1074)
 .174ؾاحل سٓظٌ، املضذس ايظابل، ظ (1075)
َانع ؾطٕٛ اٚبٓٗطاِٜ، املضطذس ايظطابل،      ؛ 172ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (1076)
 ، غُضؤى ٖؤظَناِْ بُِْ غاؾط،ُٓظنا ،ُْظوا ،باضَيُوَ بُبُؾساضّ ظاْايإ و ضِيـ غجًاِْ بُُٖيُ يُو. 79ظ

ــَُآٌ  ــَُيهِ وازّ غ ُ و خ ــ ــاوٍ ي ــًَدُناِْ َع ــُ ؾ ــسا ي ــاَي نؤبىُْوَيُن ــاضّ 1742ِ غ ــُخٌ بطِي ظ يُْ
ُ غىَيتإ يًُُٓ نىضِّضخػتُٓوَّ غُيـ وزو ّ يـسا غـىَيتإ   ُدًَط اَُتِ عىَاْسا زضا، يـ َىضؾـًس وَى   نـىضِ
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هطزِْ يُنَُني ناضيسا َُٖيػا بًَُهُن يُ، عىَإ بُناضبىوِْ ؾُضَاْطَِواّ ْىٍَ يُ
ُٓصتاَساِْ ، و ثاَيجؿتِ ؾُضَاْطَِواّ يُناض الزضاو بىوٕ ضغتام نُ اليُْطط زاًْؿتىواٌْ

غُعًس  نىضِّزواّ ُٓوَّ ُٓمحُز ، هطزٕناتُ نُوتُ بىاضّ دًَبُدًَ ُوُٓو ناضَف ي
 .(1077)َىضؾًس ضِاطُياْس نىضِّ غىَيتإواىل غُساض ثاَيجؿتِ خؤّ بؤ 

، يَهُوتبُضِ َىضؾًس بًَُٖعيَهُوَ بُضَو ضغتام نىضِّ غىَيتإ يُطٍَُواىل غُساض  
ظؤضّ غىثاّ ًُٓاَِ  ، بُآلّوَُٖوَيًسا بُضَْطاضّ ببًَتُ غىَيتإ نىضُِّٖضنُْسَ غُيـ 

ًَت و ضِوو بهاتُ بًًََٗ ؾاضَنُ دٌَ غىَيتإ نىضِّنُ غُيـ  ،ْىٍَ ٖؤناضيَو بىو
زواتط ، و غًب ؾاضَناِْ َُتطَح يُويَـ َُٖيػا بُنؤنطزُْوَّ ًَٖع يُ، (1078)َُغكُت

 ُٖيىَُضدُيُو ، ِ غُضباظّ خؤًّّ غُضَنُو نطزيُ باضَط ضِوويهطزَ ؾاضّ بُضنا
َىضؾًس ًُٓاّ و ؾُضَاْطَِواّ ْىٍَ َُٖيػا بُزَغتًٓؿاْهطزِْ  نىضِّ غىَيتإَؾسا ؤظٓاَي

َىُْٖٓا وَى غُضنطزَّ ًَٖعيَو بَُُبُغتِ ًَٖطؾهطزُْ غُض غُيـ  نىضِّغُيـ 
زواّ بُضَْطاضبىوُْوَّ تىاِْ ظاٍَ بًَت بُغُض ًُٓاَِ ، بُضنا يُ غىَيتإ نىضِّ

 .(1079)طزٕ بُضَو َُغكُتنْاناضنطزِْ بُثاؾُنؿُ يُناضالزضاو و
بُضنا و ثاؾُنؿُنطزِْ بؤ َُغكُت، غىَيتإ   زواّ ؾهاِْ غُيـ نىضِّ غىَيتإ ُي زوا ُب

غُض  ْاناوزا تىاِْ زَغت بططيَت ُب نىضِّ َىضؾًس ؾُضَاْطَِواّ ْىيَِ عىَإ ُي ًَٖطؾًَهِ ُي
آلّ يُّ(1080) َُغكُت، زواّ ُٓوَّ ُٖضزوو قُآلّ دُالىل و َرياِْ زاطرينطز ًَٖطؾُزا  ، ُب

                                                                                                                                        

 ُٖضنـُْسَ  .109ِ بٔ محٛد بٔ ػطاَع ايظطٝاب٢، املضطذس ايظطابل، ظ    طاي  ًُٓاَِ عىَإ زَغتًٓؿاْهطا.
(William O. Lancaster and Fidelity C. Lancaster )ًَساُْنُ بُ ًُٓاَِ ْـىٍَ يـُ   عُتوايُ بُي إًث

ُ ظ، بُآلّ 1742ُى ْ ،ظ بىو1741َؾىباتِ  ُ ّ غُضنـاوَ عىَـا  ظؤضيٓـ ُ   ًًْـ ظ 1742ِ غـايَ  نـإ دـُخت يـ
 زَنُُْوَ. 

 William O. Lancaster and Fidelity C. Lancaster, Honor in contentment: Life Befor 

Oil in Ras Al – Khaima (UAE) and some Neighbouring Regions, New York- Walter 

de Gruyter GmbH and Co.- 2011, P.361. 

 .172ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (1077)
 .172املضذس ْؿظ٘، ظ (1078)
 . 111ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1079)
 .112املضذس ْؿظ٘، ظ (1080)
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بىوٕ ُي زَغتطرينطزِْ غُيـ نىضِّ غىَيتإ، نىْهُ تىاِْ ضِابهات و ُي ضيَطُّ  غُضنُوتىو ُْ
ويَؿُوَ ضِوويهطزَ دًؿاض  . (1081)نُؾتًًُى خؤّ بطُيًَُْتُ خىضؾهإ، ُي

نؤَُنِ  زووباضَ زاواّ ياضَُتِ و، دًؿاض بُ غىَيتإ نىضِّثاف طُيؿتِٓ غُيـ  
َواّ ؾرياظ داضيَهِ يُاليُٕ ْازضؾا وَى ؾُضَاْطِ نُ ،ّ نطزاظستَُُز تُقِ خإ ؾري يُ

 ِ بؤ غُضزَغُآلتطُضِاْسُْوَّ  بؤ ُٓوَّ ياضَُتِ بسات يُ، زيهُ زَغتًٓؿإ نطابؤوَ
يُ دًؿاض َُٖيػا بُثًَهًَٗٓاِْ  غىَيتإ نىضِّبؤ ُّٓ َُبُغتُ غُيـ ، (1082)عىَإ

ُوَ ناويإ ًَْعيه بؤ ُٓوَّ يُ، بَُُبُغتِ غُضزاِْ نطزِْ ُٓغؿُٖإ آلؾاْسيَهِ با
 .(1083)بهُويَت بُْازضؾا

طُياْسضايُ  غىَيتإ نىضًَِّاُّْ غُضزاُْنُياْسا ْاَُيُنِ تايبُتِ غُيـ  يُ 
ْازضؾا بَُُبُغتِ طُضِاْسُْوَّ  تًًَسا زاواّ ياضَُتِ و نؤَُنِ زَنطز يُ نُ، ْازضؾا

زابىو يُغُض  وّ خؤّ ًْؿإبُضاَبُضيؿسا ٓاَازَيِ تُوا يُ، ِ بُغُض عىَاْسازَغُآلت
 ، يُطٍَُ(1084)ُٖضيَُُناِْ عىَإ َُٖىوِ ًَٓطإ بُغُض زَغُآلتو  ُٖبىوِْ ؾهؤ

، بُضاَبُض ياضَُتِ زاِْ غىثاّ ًَٓطإ ُْ بؤيإ يُغاآلنطزِْ بطٍِ طىشَُّ  ـًَثًَؿه
بىوِْ زَضياواُْ ، نىْهُ ياخًبىو بؤ ْازضؾا ططيٓطتُ ٖاْسضيَهِ آلبًَطىَإ ُٓو زوو خُ

نطزبىو يُغُض باضوزؤخِ غًاغِ و  نًٌَإ قىوَي ناضيطُضيِظ 1740ِ غاَي ُنإ يُعاضَب
 . (1085)نُْساو و غُضباظّ ًَٓطإ يُ ٓابىوضّ

ُّٓ َُبُغتُ  بؤ، نطاقبىوٍَ يُاليُٕ ْازض ؾا  غىَيتإ نىضِّنُّ غُيـ زاواناضيًُ 
ُٓصتاَساِْ  ت بؤستَُُز تُقِ خإ نطز بُظووتطئ نات ًَٖعيَو ٓاَازَ بها زاواّ يُ

ؾُف ُٖظاض  ثًَو زَٖات يُ نُ ،بؤ ُّٓ َُبُغتُف ًَٖعيَو ٓاَازَنطا، يُؾهطنًَؿِ

                                                           

  .150املضذس ايظابل، ظ، ابٛ طًُٝإ بٔ ذلُذ بٔ عاَش ابٔ ساػذ املعٛىل (1081)
 .45ُذا٢ْ، املضذس ايظابل، ظطاسم ْاؾع احل (1082)
 .299-298طعٝذ بٔ ذلُذ اهلامش٢، املضذس ايظابل، ظ ظ (1083)
 ؛ 173ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ ...، ظ (1084)

William O. Lancaster and Fidelity C. Lancaster, Op. Cit ,P.361. 

(1085) Patricia Risso, Op. Cit ,P.41.  
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ظ يُبُْسَضّ بىؾُٖط ضِووياْهطزَ دًؿاض وَى 1742سىظَيطاِْ  يُ دُْطاوَض و
 . (1086)ُى بؤ دُْطِ زاٖاتىوًٓاَازَناضي

 
 ٓاَازَناضيُناِْ غىثاّ ًَٓطإ بؤ ُٓصتاَساِْ يُؾهطنًَؿِ: -1
بُْسَضّ غىضات نُ يُاليُٕ ًَٓطاُْوَ  ُباضَت بُو َُٖيُُتُ زوو نُؾتِ يُغ 

نإ ًًُْنُؾيت زيهُ نُ ًَٓطا ُٖضوَٖا زوو، نطِزضابىوٕ طُيؿتُٓ بُْسَضّ بىؾُٖط
باظضطاًَْهِ ؾُضَْػٌ و باظضطاًَْهِ ًٓٓطًًعّ بهطِٕ و بُؾساضّ ُٓو  تىاًْإ يُ

 غُضنطزايُتًٌّ دًانطزُْوَّ بطِياضازضؾا يَُُٖإ ناتسا ْ، (1087)بهُٕ َُٖيُُتُيإ ثٌَ
ُّٓ ناضَّ ظياتط بؤ بٓربِنطزِْ ْانؤنِ و ًَُالَِْ بىو ، زَضيايٌ زا ًَٖعّ وؾهاِْ و

طُيبعُىل خإ وَى غُضنطزَّ ًَٖعّ وؾهاِْ ، يًَُْىاِْ غُضنطزَناِْ ًَٖعّ ًَٓطاِْ
و غُضنطزَّ  يُبُضاَبُضيؿسا ستَُُز تُقِ خإ وَى غُضنطزَّ طؿتِ، زَغتًٓؿاْهطز

 . (1088)ًَٖعّ زَضيايٌ زاْطا
بُْسَض عُباؽ ضِوويهطزَ  ظ ي1742ُِ غاَيتؿطيِٓ زووََِ  طُيبعُىل خإ يُ 

 ًَٖعيَهِ زَضيايٌ نُ غُضنطزايُتًٌّ َُٖإ َاْط ستَُُز تُقِ خإ ب20ُيُ، عىَإ
و زوو )غطاب( و شَاضَيُى نُؾتِ بهىوى  نىاض نُؾتِ طُوضَ ثًَو زَٖات يُ

 يُ، دًؿاض ًُّ ًَٓطاًْـ يًُغُباضَت بُساَ، (1089)ُّ عىَإ نُوتُ دىوَيُبُٓاضاغت
ًَٖطف بهُُْ ، ِ ًَٖعّ ًَٓطإ ؾُضَاًْإ ثًَهطاًظ يُاليُٕ غُضنطزَّ طؿت1742ِ غاَي

، ططتبىوو ضَِٓؼ َىغُْسَّ زا بُغًإ بُغُض خزَغُآلت ُناِْ ٖؤيُ نُعاضَبغُض 
 َىضؾًس ًُٓاّ و نىضِّ غىَيتإبؤ يَُُٖإ ناتسا ثاَيجؿتِ و اليُْططّ خؤيإ 

 . (1090)ؾُضَاْطَِواّ ْىٍَ زووثات نطزبؤوَ
                                                           

 .18، ميك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...اعبساالَري ستُس اَني،  (1086)
 .305ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ (1087)
 . 124عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1088)
غـُباضَت بُٖـُْطاوَناِْ غـىثاّ ًَٓـطإ      .125عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضطذس ايظطابل، ظ   (1089)

 (.14يَىَ بؤ ثاؾهؤّ شَاضَ ) بطُضِ
(1090) S. B. Miles, The Contries and Tribes of the Persian Gulf, Volume.1,London, 

1919,P.256.  
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 ب و يُُغدًؿاض ًَٖطؾًإ نطزَ غُض خ ًَٖعّ ًَٓطإ يُ 1742ًْػاِْ  يُ 
تىاًْإ ؾهػت بًَُٖعّ ٖؤيُ بسَٕ و ، دُْطاوَضاِْ ٖؤيُ يُطٍَُبُضَْطاضبىوُْوَيإ 

 ، يُطٍََُُتُض نىشضا نىضِّضَِمحُ  يًَُاُّْ ُٓو دُْطُ ؾًَذ ،(1091)ب زاطري بهُُٕغخ
 . (1092)ُناِْ ٖؤيُعاضَب دُْطاوَض يُ 500ُّ ًَْعيهبُزيٌ ططتِٓ 

ِ ًَٖعّ ًستَُُز تُقِ خإ غُضنطزَّ طؿت، دًؿاض زواّ طُيؿتِٓ غىثاّ ًَٓطإ بُ 
ُٖضوَٖا ، ( ًُٓاَِ يُناض الزضاو ثًَؿىاظّ يًَهطاغىَيتإ نىضًَِّٓطإ يُاليُٕ )غُيـ 

يُبُضاَبُض بُزََُوَ ٖاتِٓ ، ضّ خؤّ ٓاضاغتُّ ْازضؾا نطزغىثاغطىظا
تًًَسا دُخت يُغُض ، يُى يًَُْىإ ُٖضزووال ططيَسضابىوُْوَزواتط نؤ، نُّزاواناضيًُ
يُبُضاَبُض زاْجًَساْاِْ غُيـ ، نطايُوَ غىَيتإ نىضِّبؤ غُيـ  زَغُآلتّ طُضِاُْوَ

 .(1093)عىَإو ؾهؤّ ًَٓطإ بُغُض  زَغُآلتبُ غىَيتإ نىضِّ
خانِ عىَإ زَغت  ظ يُْاو1743ِ غاَي ًإ يُغُضباظيًُناْغىثاّ ًَٓطإ نطزَ  

ستَُُز  غُضنطزايُتًٌيُنًَهًإ بُ، وُْ غُض زوو ًَٖعىنُ ًَٖعّ ًَٓطإ زابُف بب، ثًَهطز
زَضياوَ ًَٖطؾُنُيإ زَغت  ِ زووَّ يُغىَيتاْ نىضِّتُقِ خإ بُٖاوناضّ غُيـ 

، ُٖضوَٖا ًَٖعَنُّ زيهُ إ زاطرينطزِْ ؾاضّ َُغكُت بىوٓاَاصتً نُ، ثًَهطز
سا بىو ُٓضنِ يُطَُينُْس نُتًبُيُنِ تؤثِ قىضغِ  ِ طًبعُىل خإ نًُنطزايُتبُغُض

 .(1094)ُٓصتاَساِْ ًَٖطؾًَهِ وؾهاِْ بىو بَُُبُغتِ زاطرينطزِْ غُساض
َ ُٖضزوو زووباض، غُباضَت بَُُٖيُُتُنُّ ستَُُز تُقِ خإ بُٓاضاغتُّ َُغكُت 

بؤيُ ، َرياِْ بىوُْ بُضبُغت يُبُضزَّ ُٖوَيُناِْ ستَُُز تُقِ خإ ّ دُالىل وآلقُ
نإ بؤ آلنطز بؤ ضِاظيهطزِْ دُْطاوَضاِْ قُ غىَيتإ نىضِّغُيـ  باضَيُوَ زاواّ يُ يُو

 نىضِّنإ اليُْططّ غُيـ آلهاضاِْ قُبُضططيًنىْهُ ، نُآلبُزَغتُوَزاِْ ُٖضزوو قُ
 . (1095)يُاليُٕ ْاوبطاو ضَِتهطايُوَ زاواناضيًُزياضَ ُّٓ ، وٕبى غىَيتإ

                                                           

 .305ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ (1091)
 .124-123عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ ظ (1092)

 41ّ، ظ1968(، ايكاٖش٠، 1861-1741مجاٍ صنشٜا قاطِ، دٚي١ بٛطعٝذ يف عُإ ٚػشم اؾشٜكٝا) (1093)
 .129َكتسض، َٓبع ثًؿني، م غالّ سػني ؛

(1094) S. B. MILES, Op. Cit ,PP.257-259.  

(1095) Ibid,P.259. 
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بؤ ُّٓ َُبُغتُ ، ُنُو تَُي َونطزِْ غًاغُتِ ؾًٌََطِستَُُز تُقِ خإ َُٖيػا بُثًَ 
ثاف غُضخؤؾهطزِْ تىاِْ َؤضَنُّ ، نطا بؤ خىاًَْو غىَيتإ نىضِّباْطًَٗؿتِ غُيـ 

 زاوا يُ غىَيتإ نىضِّؤضّ غُيـ غطاويَو بُ َوّ ْىضيَطُ زواتط يُ، يٌَ بسظيَت
نإ بؤ ًَٖعّ آلناِْ قُزَضطًَُهُنِ خؤيإ ضِابطُئُْ و ، نإ نطاآلهاضاِْ قُبُضططيً

ِ ستَُُز زَغُآلتوَ نُوتُ شيَط ًًُْناآلبُّ ؾًَىَيُ َُغكُت بُقُ، بهُٕ آلًَٓطإ وا
 . (1096)تُقِ خإ

ُْيتىاِْ ، ِ غُختغُباضَت بًَُٖعَنُّ طًبعُىل خإ زواّ تؤخ باضاْهطزيَه 
و يًَٗاتىوّ ُٓمحُز  ُ بًَُٖعَّ خَُيهِ ؾاضَنُبُضططيًبُٖؤّ ُٓو ، غُساض زاطري بهات

، نطزِْ ؾاضَنُّ بُزَغتُوَ بىو غُضنطزايُتًٌ نُ (1097)غُعًس واىل غُساض نىضِّ
ُٖضوَٖا زواّ بَِ ٓىًََسبىوِْ ، (1098)بُضبُغت يُبُضزَّ ُٖوَيُناِْ طًبعُىل خإ بىوُْ

ُٖض يًَُاُّْ ، َُٖيػا بُطَُاضؤزاِْ ؾاضَنُ، إ يُططتِٓ غُساضطُيبعُىل خ
غىثاّ ًَٓطإ بَُُبُغتِ بُزَغتًَٗٓاِْ  بُؾًَو يُ، طَُاضؤزاِْ ؾاضّ غُساض

يُاليُٕ خَُيهِ ، ثاف ُٓصتاَساِْ ناضَنُيإ ،و غُسِ زَغهُوت ضِووياْهطزَ قُغري
                                                           

 . 51تؼاسيض بًذشٜـ، املضذس ايظابل، ظ؛  68ْٚذٍ ؾًٝٝبع، املضذس ايظابل، ظ (1096)
وَضِاغـتِ ضِؤشٓـاواّ عىَـإ    زَوضوبُضّ ْا ظ يُطىْسّ ٓازَّ ي1704ُِ غاَيغُعًس يُ نىضُِّٓمحُز  (1097)

، ُّٓ بَُٓاَيُيُ ْاغطاوٕ بُ )ُٓيبىغُعًس( ظياتط ُّٓ ْاوَ زَطُضِيَتُوَ بؤ بـاوَ طـُوضَيإ، ُٓمحـُز    بىوَيُزايه
ظ زَبًَتُ ضِاويَصناضّ 1736ِ غاَي ظ نؤتُ خعَُتِ ؾًَدُناِْ يُعاضبُ، زواتط ي1724ُِ غاَي غُعًس يُ نىضِّ

يَىَبُضّ بُْسَضّ غـُساض، ثاؾـإ   بُضِيًَٗاتىويِ ظيطَنِ زَبًَتُ  ، يُبُض1743- 1728غىَيتإ  نىضِّغُيـ 
ُّ غىَيتإ زَنطيَتـُ واىل ؾـاضّ غـُساض، ٖـُضوَٖا بُزاَُظضيَٓـُضّ بَُٓاَيـ       نىضِّيُغُض ضِاغجاضزَّ غُيـ 

ُ ُٓيبىغُعًس زازَْطيَـت، يـًَُْىإ ًََصووْىوغـُ عىَـا     نـإ غـُباضَت بُزَغـتجًَهطزِْ زَغـُآلتِ وَى     ًًْـ
ِ ثًَـٌ وايـُ غـُضَتاّ زَغـُآلتِ     غـامل ّ بـؤ نـطاوَ يُواْـُ    ظدًـاوا ؾُضَاْطَِواّ ْىيَِ ُٓيبىغُعًس ضاظـُّ  

ناتُوَ  نىْهُ يُو ،نطزووَ بؤ زَغُآلتُنُّظ زياض1741غاَيِ نب ظضيل ًٓظ، بُآلّ 1745ِ غاَيزَطُضِيَتُوَ بؤ 
 ؛ 123-122طاسم ْاؾع احلُذا٢ْ، املضطذس ايظطابل، ظ ظ   غُضَتاّ زَغتجًَهِ ًَُالًًَُْتِ يُطٍَُ ًَٓطإ:

 ؛ 131، تاضيذ ارتًًر...، مصنشٜا قاطِ مجاٍ
Selection from the Records…, PP.6-7.  

(1098) S. B. MILES, Op. Cit ,PP.257 . 

ازَيـُنِ ظؤض قـىضؽ بـىوَ، بُؾـًَىَيُى     غُباضَت بُبؤضزوَاْهطزِْ ؾاضّ غُساض يُاليُٕ غـىثاّ ًَٓـطإ تاضِ  
 .69ْذٍ ؾًٝٝبع، املضذس ايظابل، ظٚتؤخ ٓاضاغتُّ ُّٓ ؾاضَ نطاوَ:  3000ُّ ًَْعيهضِؤشاُْ 
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شَاضَيُنِ ظؤضّ غُضباظّ  تًًَسا نُ، ْاونُنُ ضِووبُضِووّ ؾُضِيَهِ غُخت بىوُْوَ
 إ يًُُٓواُّْ َاُْوَ ثاؾُنؿُيإ نطز بُٓاضاغتُّ ًَٖعّ غُضَنً، ًَٓطاِْ نىشضإ

 . (1099)غُساض
ثًَو  ًَٖعيَهِ ططتُ ُٓغتؤ نُ غُضنطزايُتًٌَىضؾًس  نىضِّ غىَيتإباضوزؤخُزا  يُو 

زَ غُساض ضغتام ضِوويهط زاًْؿتىواٌْو  و بُِْ غاؾط ُناِْ ظاٖريَعاضَب زَٖاتٔ يُ
غُض ؾاضّ  وَيُاليُٕ غىثاّ ًَٓطإ خطابى يُّ نُٓابًَؤقُبَُُبُغتِ ؾهاْسِْ ُٓو 

ِ َىضؾًس ثاف ؾُضِيَهِ تىْس تىاِْ ًًََٖ نىضِّ غىَيتإبؤ ُّٓ َُبُغتُ ، (1100)غُساض
ّ سىظَيطاِْ 10بُٖؤّ بطيٓساضبىوِْ يُ ، بُآلّغىثاّ ًَٓطإ بربِيَت و بهًَتُ ْاو غُساض

بُٖؤّ  ،غُساض نؤنِ زوايٌ زَنات اتُ غَِ ضِؤش زواّ ضِووزاوَنُ يُظ و1743ِ غاَي
ظؤضّ  ناضيطُضيَِىضؾًس  نىضِّ غىَيتإُٖواَيِ نىشضاِْ ، (1101)وًًَُْغُختِ بطيُٓنا
 ناضَناِْ ثُؾًُإ زَبًَتُوَ يُ زواّ ُٓوَّ يُ، زَبًَت غىَيتإ نىضِّيُغُض غُيـ 
ظ 1743ِ غاَيِ ْاوَضِاغت يُ تطزوا، يُ ضغتام ًْؿتُدٌَ زَبًَت ْاونُّ سُظّ

 .(1102)زََطيَت
دُْطاوَضّ ْاضزَ عىَإ بَُُبُغتِ ثاَيجؿتِ نطزِْ  3500ُّ ًَْعيهْازضؾا  

ٖؤناضَنُؾِ ظياتط زَطُضِيَتُوَ بؤ ؾُنُت و ، ًَٖعّ ًَٓطإ يُْاو خانِ عىَإ
طايُ نإ زَنًًَُْاْسوبىوِْ ًَٖعّ ًَٓطإ يُبُضاَبُض ُٓو ًَٖطؾاُّْ نُيُاليُٕ عىَا

                                                           

 .147ُِ، املكسض ايػابل، مػاَي( ْىضايسئ عبساهلل بٔ محًس اي(1099)
 .148املكسض ْؿػُ، م (1100)
 .107ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1101)
شمج١: طريت٘ ٚ دٚسٙ يف تاسٜخ عُإ ٚصزلباس، ت 1856 – 1791سٚديـ طعٝذ سٜٚت، طعٝذ بٔ طًطإ  (1102)

نإ ًًُْزضاوَ عىَاطًَطِ . يُ 41ّ، ظ1988عبذاحلُٝذ سظٝب ايكٝظ٢، ايذاس ايعشب١ٝ يًُٛطٛعات، بريٚت، 
وايُ يـُناتِ   تُنُّ يُطٍَُ ًَٓطاْسا نطاوَ، ثًًَإًًُْٖاوثُميا غىَيتإ يُ نىضِّٖؤناضّ ثاؾُنؿُنطزِْ غُيـ 

يَٓـُوَ،  بؤ بطُضِ ٌُْظوا و ضغتاق ُغكُت، َُتطَح،ٕ ضِاظّ ُْبىوٕ قُآلناِْ َناًًُْزاطرينطزِْ َُغكُت ًَٓطا
ُ   بططَ ٕ يُاليـُٕ   خػتًاُْ شيَط زَغُآلتِ خؤيإ، يُاليُنِ زيهُوَ ُٖغتهطزِْ بـُوَّ نـ ؾًًََـِ   ًَٓطاًًْـُنا

 يًَهطاوَ بؤيُ ُّٓ بطِياضَّ زاوَ. 
  ؛ 129مجاٍ ظنطيا قاغِ، تاضيذ ارتًًر...، م

Selection from the Records…, P.5 ؛ Patricia Risso, Op. Cit ,P.41. 
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 ِ تُواوّ بُخؿًبىوَ ُٓو ًَٖعَ بؤ ُٓصتاَساِْ ُٖضزَغُآلتُٖضوَٖا ْازضؾا ، غُضيإ
، (1103)ْاونُنُ ًإ يُزَغُآلتبىوِْ ثًَىيػت بهات بؤ دًَطري ناضيَهِ تىْسوتًصّ نُ

 زَغتهطا بُنطزاضّ نىؾنت و بطِئ يُ، بؤ ْاو خانِ عىَإ ىثاف طُيؿتِٓ غىثاّ يُزَ
نُّ بُنىشضاِْ شَاضَيُنِ ظؤضّ خَُيهِ عىَإ ُضُٓصتاَُب نُ ،ِ عىَإيغُضتاغُض
 َناِْ نؤيًُ يُشٕ و َٓساٍَ بؤ باظاضِ طىاغتُٓوَّ خَُيهًَهِ ظؤض يُ غُضَضِاّتُواو بىو 

زياضتطئ  ُٖضوَٖا زياضزَّ وَضططتِٓ باز و غُضاُّْ ظؤض قىضؽ يُنًَو يُ، ؾرياظ
 .(1104)زياضزَناِْ ُٓو ًَٖعَ بىو نُ ثًازَيإ زَنطز

بُؾًَىَيُى ضِؤش يُزواّ ، يُاليُنِ زيهُوَ باضوزؤخِ غُساض يُوثُضِّ خطاثِ زابىو 
ِ بىو ًثًَطُّ دىططاؾِ غُساض ٖؤناضيَهِ غُضَن ، بُآلّزاُْنُ تىْستط زَنطآابًَؤقُضِؤش 

نىْهُ غُساض زَنُويَتُ بُؾًَو ، بؤ َاُْوَّ يُشيَط ُٓو ؾؿاضَ بًَُٖعَّ غىثاّ ًَٓطإ
ُٖضوَٖا بُزَضياوَ ، يُغُض نُْاضاوَناِْ عىَإ ٌ ُٓيباتًًُٓ"بُ"غُْٖاغطاوَ  نُ

و بًَُٖعَناِْ  زيىاضَ بُضظ يُطًٍََُْو يُبُضَّ وؾهاِْ آلبىوِْ نُْسَ غُضَضِاّْىوغاوَ 
 . (1105)وَناِْ ًَٖعّ ًَٓطإآلضِيَططبىوٕ يُبُضزَّ ؾا نُ

بىوِْ ُٖيُ ظاَي ْاغطاوَ بُوَّ تىاْاّ نُ ،غُعًس نىضِّيًَٗاتىوّ ُٓمحُز  غُضَضِاّ 
زضيَصبىوُْوَّ طَُاضؤيُنُ بؤ َاوَّ ُٖؾت  ، بُآلّ(1106)اضَنإَُٖىبُغُض باضزؤخُ ْا

ُٖض ُّٓ ٖؤناضَ ، بىوُْوَّ خؤضاى يُْاو غُساضًِ بؤ نََُاْط ٖؤناضيَهِ غُضَن
زواّ ُٓو باضوزؤخُف ، (1107)غُعًس زاواّ زاْىغتاْسٕ بهات نىضِّْا بُ ُٓمحُز  ثاَيٌ

ِ ًَٖعّ ًَٓطإ ًًس تىاِْ باوَضِ بُستَُُز تُقِ خإ غُضنطزَّ طؿتغُع نىضُِّٓمحُز 
يُنؤتايسا ستَُُز ، زاُْنُٓابًَؤقُزاْىغتاْسٕ ُٓصتاّ بسَٕ بؤ نؤتايٌ ًَٖٓإ بُ نُ، بهات

غىثاّ ًَٓطإ  نىْهُ طُيؿتُ ُٓو بطِوايُ نُ، ِ خؤّ ًْؿاْسايتُقِ خإ ضَِظاَُْس

                                                           

 . 133عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ، املضذس ايظابل، ظ (1103)
  .147ُِ، املكسض ايػابل، مػاَيْىضايسئ عبساهلل بٔ محًس اي (1104)

(1105) S. B. MILES, Op. Cit ,P.260.  

 .51طاسم ْاؾع احلُذا٢ْ، املضذس ايظابل، ظ (1106)
 . 129م مجاٍ ظنطيا قاغِ، تاضيذ ارتًًر...، (1107)
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زوو  ثاف يُزَغتساِْ ظياتط يُ، َغت بًًََٗٓتُْيتىاِْ َُبُغتُناِْ َُٖيُُتُنُ بُز
 . (1108)ُٖظاض نُؽ وَى قىضباِْ َُٖيُُتُنُ

 ناِْبُضُٓصتاَُظ و 1743ثُميآْاَُّ ٓاؾتِ  -2
، ِ خؤّ ًْؿاْسا يُغُض زاْىغتاْسٕيستَُُز تُقِ خإ زواّ ُٓوَّ ضَِظاَُْس 

ازَّ خؤّ ُٖضوَٖا ٓاَ، ًُناِْبُضططيً غُعًس زَغتِ َُٖيططت يُ نىضُِّٓمحُز 
تًًَسا شياِْ  بَُُضدِ ٓابطِوَُْساُْ نُ ، بُآلًّْؿاْسا بؤ بُزَغتُوَزاِْ ؾاضّ غُساض

بؤ ُّٓ ، (1109)و ُْٖسَّ ْاونُّ زيهُ بهات بًَت و ؾُضَاْطَِوايُتِ غُساض ثاضيَعضاو
ظ ثُميآْاَُّ ٓاؾتِ 1743ِ غاَيوظّ ىتَُ يُ، َُبُغتُ زواّ طؿتىطؤناِْ ُٖضزووال

ّ غُض ؾاضّ غُساض ٓابًَؤقُتًًَسا دُخت نطايُوَ يُغُض َُٖيططتِٓ  نُ، (1110)ططيَسضا
غُعًس وَى ؾُضَاْطَِواّ غُساض  نىضُِّٖضوَٖا َاُْوَّ ُٓمحُز ، يُاليُٕ ًَٖعّ ًَٓطإ

بسات،  ُْ بًَُٓطإغاآليُغُض ؾُضَاْطَِواّ غُساض بادِ  بُضاَبُضزا ثًَىيػتُ يُ، و بُضنا
 .(1111)تِ ًَٓطإ بُغُض ؾاضّ َُغكُتساضيُزَغُآلتهطزِْ قبىوَي يُطٍَُ
زواّ ضِاظّ بىوِْ ستَُُز تُقِ خإ يُغُض َُضدُنإ و ططيَساِْ ثُميآْاَُّ  

غُعًس وَى ؾُضَاْطَِواّ غُساض و نُْس  نىضُِّٓمحُز ، ٓاؾتِ غُساضّ بُدٌَ ًَٖؿت
َاوَّ ُٖؾت  ثاف ُٓوَّ غىثاّ ًَٓطإ بؤ، نطا ْاونُيُنِ زيهُّ عىَإ زَغتًٓؿإ

ُنُّ ًنؤتاي، ُّ غَِ ُٖظاض نُغًـ بىوُْ قىضباًَِْْعيه ،ط طَُاضؤّ ؾاضَنُيساَاْ
 .(1112)غُعًس تُواو بىو نىضِّبُقاظاصتِ ُٓمحُز 

                                                           

(1108) Lockhart, Op. Cit ,P.169.  

 .106عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ، َٓبع ثًؿني، م (1109)
ًُنإ ضِووزاِْ ُٖض ضِيَهُوتٓٓاَُيُى ياخىز ٓاططبُغتًَو يًَُْىإ ستَُُز ًغُضناوَ ؾاضغ ُْٖسيَو يُ (1110)

 ـًَس َُٖيػاوَ بـُ ثًَؿـه  غُعً نىضِّثًًَاْىايُ ُٓمحُز  بططَغُعًس ضَِتسَنُُْوَ،  نىضِّتُقِ خإ و ُٓمحُز 
وَى ؾُضَاْطَِواّ  ِ ستَُُز تُقِ خإ، نُيّ ضَِظاَُْسُنإ، ُّٓ ناضَّ بؤتُ دًَطًًُْنطزِْ ٖاوناضّ بؤ ًَٓطا

 .130-129، تاضيذ ارتًًر...، ممجاٍ صنشٜا قاطِ غُساض زَغت ًْؿاِْ بهات:
(1111) S. B. MILES, Op. Cit ,PP.261 ؛ 

 . 69ظْٚذٍ ؾًٝٝبع، املضذس ايظابل، 
 . 567-566ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ َٓبع ثًؿني، م م (1112)
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، ًُنِ غًاغِ غُضباظّ باَيِ نًَؿا بُغُض ْاونُنُياْهاضظ طؤض1743ِِ غاَي يُ 
ُّٓ  بؤ، (1113)ِ عىمساِْ و ًَٓطإزَوَيُتُٓويـ َُٖيطريغاْسُْوَّ دُْط بىو يًَُْىإ 

نُْاضاوَناِْ عىَإ نًَؿايُوَ بَُُبُغتِ  ُنِ خؤّ يًَُُبُغتُ ْازضؾا نُْس نُؾتً
باضوزؤخُزا ًَُُالٌَْ و ضِنابُضّ تىْس  ُٖضوَٖا يُو، (1114)ًَٖطؾهطزُْ غُض ؾاضّ بُغطَ

ِ ًَٖعّ ًَٓطإ و طُيبعُىل خإ زَغتِ ًيًَُْىإ ستَُُُز تُقِ خإ غُضنطزَّ طؿت
ناِْ ُٖوَيِ ُٓوَزا بىو زَضخػتِٓ نًَُاغًًُ ى ُٖضاليُنًإ يُبُؾًَىَيُ، ثًَهطز

ٓاضاغتُّ ْازضؾا بهُٕ بَُُبُغتِ  سيٌناًْاُْوَ زش بُيُنآلّ غهاضيَطُ يُ سيٌُٓوي
 .(1115)ثؤغتُنُيإ خػتُٓوَّ اليُنًإ يُزووض
 يُ، ًُنِ تايبُتِ بؤ ستَُُز تُقِ خإ ُٖبىوًخؤؾُويػتيُبُضُٓوَّ ْازض ؾا  

ِ ًْاَُناِْ غُضنطزَّ طؿتآلْطًَٗؿتِ طُيبعُىل خاِْ نطز يُغُض غهاغُضَتازا با
ثؤغتُنُّ و  خػتُٓوَّ يُزووضيسا بُبطِياضزواتط ، ًَٖعّ ًَٓطإ بؤ يًَجًَهًُٓوَ

ّ ُٓو وَى دًَطُ زاْاِْ ستَُُز سىغًَٔ خإ قطقًى ُٓؾؿاضّ يُ، طُضِاْسُْوَّ بؤ ؾرياظ
 .(1116)عىَإ غُضنطزَّ ًَٖعّ وؾهاِْ ًَٓطإ يُ

ّ ٓاَاشَ ثًَهطزُْ ستَُُز تُقِ خإ زواّ ططتِٓ ؾاضّ َُغُقُت دؤضيَو دًَطُ 
بؤيُ زواّ ُٓوَّ يُاليُٕ ْازضؾا ، يُخؤبايٌ بىوٕ يُْاخًسا نُنُضَّ نطزبىو

يُويَـ بريؤنُ و ُْخؿُّ ، طُضِايُوَ بُْسَض عُباؽ، باْطًَٗؿتهطايُوَ بؤ ًَٓطإ
، بؤ بعُىل خإ نطزيُ طُيُّٓ َُبُغتُ زاواّ  بؤ، ّ زش بُْازضؾا نًَؿاطُضِاُْوََُٖي

هطزِْ بريؤنُنُّ زش نطزِْ ٖاوناضّ بؤ دًَبُدًَ ـياضَُتًساِْ و ثًؿهًَ
 زش بُْازضؾا يُ ؾؤضِفَُبُغتُناِْ ستَُُز تُقِ خإ يُبُضثانطزِْ ، (1117)بُْازضؾا

ُغُض ِ خؤّ بػُثًًََٓت بزَغُآلتيُوَ ضيَطُُٖضيَُِ ؾاضؽ ظياتط ٓاواتُخىاظ بىو يُو 
ِ ضَِٖا زَغُآلتزواتطيـ باْطًَٗؿتِ ، طُناِْ نُْاضاوَناِْ ًَٓطإزووضو  ؾاضؽ و بُْسَض

                                                           

 .315ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ (1113)
 ؛  277يهٗاضت، ْازضؾا، م (1114)
 Lockhart, Op. Cit ,P.169 . 

 .307ب.ز. طًٛت، املضذس ايظابل، ظ ؛ 55دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م (1115)
 . 277م يهٗاضت، ْازضؾا، (1116)
 .103عًِ ظضئ قًِ، َٓبع ثًؿني، م (1117)
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ستَُُز تُقِ نُّ زاواناضيًُ ، بُآلّ(1118)ِ ْازضؾازَغُآلت و غُضبُخؤ بهات زووض يُ
بؤيُ ، نطزِْ ٖاوناضّ يُاليُٕ طُيبعُىل خإ ضَِتهطايُوَ ـخإ بَُُبُغتِ ثًَؿهًَ

ٓاناَُنُّ بُنىشضاِْ  نُ، ُضزووال ظياتط بُضَو ٓاَيؤظّ ضؤيؿتًَُالًَِْ ًَْىإ ٖ
 .(1119)طُيبعُىل خإ بُزَغتِ ستَُُز تُقِ خإ تُواو بىو

ّ طُضِاُْوَظ َُٖيُُتًَهِ غُضباظّ زش بَُُٖي1743ِ غاَينؤتايًُناِْ  ْازضؾا يُ 
، بًَت زواّ ؾُضِيَهِ غُخت تىاِْ بُغُضيسا ظاٍَ، ستَُُز تُقِ خإ ضِيَهدػت

ُٖضنُْسَ ، َاْسوبىًَْهِ ظؤضّ خػتُ غُضؾاِْ ْازضؾا ُنُ ُٓضى وؾؤضِؾُْاوبطزِْ ي
 ، بُآلّزا داضيَهِ زيهُ ضِووبهاتُوَ ناضوباضّ عىَإ زواّ ُّٓ ضِووزاوَ ُٖوَيٌ

 . (1120)دُْطُناِْ عىمساِْ ضِيَطط بىوٕ يُبُضزًََسا
ِ ظيَطِئ ، ُٖيًَهنُّ ستَُُز تُقِ خإطُضِاُْوَخطاثِ باضوزؤخِ ًَٓطإ زواّ َُٖي 

غُعًس ظؤض  نىضِّنىْهُ زواّ ُٓو ضِووزاواُْ ُٓمحُز ، غُعًس نىضِّبىو بؤ ُٓمحُز 
ظ 1743ِ غاَيوظّ ىثُميآْاَُّ تَُ يُ ظيطَناُْ خؤّ زووضخػتُوَ يُو َُضداُّْ نُ

يُنَُني ناضزاُْويسا ضَِتًهطزَوَ َ يُ، (1121)يُاليُٕ ًَٓطاُْوَ بُغُضيسا غُثًَٓسضابىوٕ
ّ ُْبىوِْ ٖؤناضيَهِ وبُبًاْى، َُغكُت ساضاِْ ًَٓطإ يُزَغُآلتُْ بسات بُاآلغبادِ 

و  ُْٖطاويَهِ بىيَط ُٖضوَٖا يُ، (1122)طىصتاو بؤ طىاغتُٓوَّ بادُنُ بؤ َُغكُت
 يُ ًًُّ ًَٓطإطُيؿتِٓ نُيىثُىل باظضطاِْ بؤ ساَ بططيَت يُ ضيَطُشيطاُْزا تىاِْ 

، نإًًُِْ غُثًَٓسضاو يُغُض نُيىثُيُ باظضطاّ نَُهطزُْوَّ بادضيَطُ يُ، َُغكُت
هطزُْوَّ باظضطاُْنإ بؤ غاخ غُعًس بىوَ ٖؤناضيَو نُ نىضُِّّٓ ناضَّ ُٓمحُز 

 .(1123)نُيىثُيُناًْإ ضِووبهُُْ بُضنا ُْى َُغكُت

                                                           

(1118) Selection from the Records…, PP.5-6. 

  .149عبسايطؾًع سكًكت، َٓبع ثًؿني، م (1119)
غُباضَت بَُُٖيطُضِاُْوَنُّ َـريظا ستَُـُز    .21عبذاالَري ذلُذ اَني، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف ...، ظ (1120)

 .237-233ؾعباِْ، َريظا ستُس تكِ...، َٓبع ثًؿني، م م سعاتُقِ خإ و ناضَْىوغِ بطُضِيَىَ بؤ: 
 .69ْٚذٍ ؾًٝٝبع، املضذس ايظابل، ظ (1121)
 .130، تاضيذ ارتًًر...، ممجاٍ صنشٜا قاطِ (1122)
 .129ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، ظطاي  (1123)
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 غُعًس ظَبطيَهِ نىؾٓسَ بىو بؤ ًَٖعّ ًَٓطإ يُ نىضُِّٓو ُْٖطاوَّ ُٓمحُز  
و  ُْٖطاوَ ؾُضَاْسَناِْ غىثاّ ًَٓطإ ُْياْتىاِْ َىونُ نىْهُ زواّ ُٓو، َُغكُت
و ضِانطزِْ طُضِاُْوَ نُّ َُٖيبُضُٓصتاَُ نُ، ُناِْ غىثا ٓاَازَ بهًُٕثًَساويػتً

يُو باضوزؤخُزا ، (1124)غُضباظطُناِْ َُغكُتِ يًَهُوتُوَ غُضباظاِْ ًَٓطاِْ يُ
 طيَت و باْطًَٗؿتِ بُؾًَو يُؾُضَاْطَِواّ غُساض تىاِْ غىوز يُو ُٖيُ ظيَطِيُٓ وَضبط

َُغكُت بهات بؤ بُضنا بَُُبُغتِ زاْىغتاْسٕ يُغُض  ؾُضَاْسَناِْ غىثاّ ًَٓطإ يُ
ثاف زاوَتهطزًْإ يُاليُٕ خَُيهِ بُضنا بُؾُضَاِْ ، ُْغاآلتِ ثًَساِْ بادِ ًًُْنؤ

 .(1125)غُعًس بُتىْستطئ ؾًَىاظ يًَُْىبطزضإ نىضُِّٓمحُز 
س ًّ َادضيَطُ َُغكُت زواّ ُّٓ ضِووزاوَ يُ ظطُّ ًَٓطاِْ يُؾُضَاْسَناِْ غُضبا 
تًًَسا  نُ، ْاَُيُنًإ ٓاضاغتُّ ْازضؾا نطز غىَيتإ نىضِّبطاّ غُيـ  غىَيتإ نىضِّ

بؤيُ ْازضؾا ثاف ، يُعىَإ خطاثِ باضوزؤخِ غىثاّ ًَٓطإ زَنطا باؽ يُ
زابىوّ  ّ ْاَُيُى نُُضيَط يُ، عىَإ باضوزؤخِ غىثانُّ يُ زاضبىوُْوَّ يُُٓاط

 ٔ و بطُضِيَُٓوَ ْاوغىثانُّ نطز عىَإ بُدًَبًًََٗ زاواّ يُ غىَيتإ نىضِّس ًبَُاد
 .(1126)خانِ ًَٓطإ

( بُٖؤّ خطاثِ نُؾىُٖوا ٓاضاغتُّ ضيَطَِوّ غىَيتإ نىضِّس ًّ )َادطُضِاُْوَزواّ  
غُعًس  نىضُِّز يُويَـ يُاليُٕ ُٓمح، ُنُ طؤضِا بُضَو نُْاضاوَناِْ غُساضًنُؾتً

 .(1127)غُعًس نىضِّْاَُنُّ ْازض ؾا زَنُويَتُ زَغت ُٓمحُز  زَغتطري زَنطيَت و
غُعًس  نىضِّبؤيُ ُٓمحُز ، نإًًُْْاوَضؤنِ ْاَُنُ ُٖواَيًَهِ خؤف بىو بؤ عىَا 

َُغكُت نطز  ضِوويهطزَ َُغكُت و زاواّ يُ ؾُضَاْسَناِْ غُضباظطُّ ًَٓطاِْ يُ
، يَُٓٓوَ بؤ بُْسَض عُباؽو شياًْإ ثاضيَعضاو زَبًَت و زَياْطُضِ خؤيإ بسَٕ بُزَغتُوَ

غُعًس  نىضِّنُّ َُغكُت يُغُض بَُيًَُٓناِْ ُٓمحُز ًًُْبؤ ُّٓ َُبُغتُ ًَٖعَ ًَٓطا
                                                           

  .69ْٚذٍ ؾًٝٝبع، املضذس ايظابل، ظ (1124)
ِ ٓـُّ  ناضَْىوغـ ًَٗؿتهطزِْ ؾُضَاْسَناِْ غىثاّ ًَٓطإ بؤ َُغكُت و مسِ باْطَضِىغُباضَت بُضِيَ (1125)

 . 70-69ْٚذٍ ؾًٝٝبع، املضذس ايظابل، ظ ظبطِواُْ:  ؾُضَاْساُْ يُاليُٕ خَُيهِ بُضنا

 .33، املكسض ايػابل، ممحٝذ بٔ ذلُذ بٔ سصٜل ايعبٝذا٢ْ ايٓخ٢ً (1126)
، تاضيذ ارتًًر...، مجاٍ صنشٜا قاطِ ؛ 130ظِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢، املضذس ايظابل، طاي  (1127)

 .131-130م
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ُنإ يُاليُٕ ًَهطزِْ نُؾتًوّ ْكىضيَطُ يُ ، بُآلّنإ نطزًًُْخؤيإ ضازَغتِ عىَا
بُّ ؾًَىَيُ ُٓمحُز ، (1128)ًَطاِْ ضظطاضّ ُْبىوُنإ ًٖض غُضباظيَهِ ٓعاضَبزَضياواُْ 

ْاونُناِْ عىَإ غاتُوَ شيَط  َُٖىوو َُغكُت و  غُعًس تىاِْ غُساض نىضِّ
 . (1129)ِ غىثاّ ًَٓطإ َايُوَزَغُآلتبُْسَضّ دًؿاض ُْبًَت يُشيَط  دطُ يُ، ِزَغُآلت

َطُضِيَتُوَ بؤ ز، عىَإ بُزيًَٗٓاِْ َُبُغتُناِْ يُ غُضُْنُوتِٓ غىثاّ ًَٓطإ يُ 
يُواُْ غتُّ و ضَِؾتاضّ ْاؾايػتُّ ستَُُز تُقِ خإ بُتايبُت ، نُْسئ ٖؤناض

ُٖضوَٖا ستَُُز ، (1130)بُضاَبُض بُغُضنطزَناِْ يُواُْ يُتًـ خإ و طُيبعُىل خإ
و زَضياواُْناِْ نُ  دُْطاوَض يُطٍَُبهات  غُوزايٌتُقِ خإ ُْيتىاِْ وَى ثًَىيػت 

دطُ يُوَ ُٓو ، (1131) نطا بىوِْ ىلَ بُزٍطُضِاُْوَ و ياخًَُٖيٓاناَُنُّ نُْسئ 
و  عاضَبيإ ًٖٓسّ و ، ظؤضيُٓزَضياواْاُّْ ْىيَُٓضايُتِ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطاًْإ زَنطز

زَزا بؤ وَزَغتًَٗٓاِْ  ظياتط ُٖوَيًإ ، بططَزَيػؤظيإ بؤ ًَٓطإ ُْبىو نُ، بًىز بىوٕ
 .(1132)ر و َُضاَُناِْ ْازضؾازَغهُوت ُْوَى بُدًَطُياْسِْ ٓاَاْ

ناِْ بؤ غُض عىَإ يُؾهطنًَؿًًُ ًنَي ُٖضنُْسَ غىثاّ ًَٓطإ يُزَنطيَت بًَ 
ِ ْازضؾا يُّ بىاضَزا ضؤَيْانطيَت  ، بُآلُّٓصتاَِ ؾايػتُّ بؤ ًَٓطإ بُزَغت ًَُْٖٓا

شيٓطُيُنِ ؾاخاوّ و  يُ نىْهُ خىزّ ْازضؾا وَى نُغًَو نُ، بُنُّ زابٓطيَت
ٖعضيسا يًَهساُْوَيُنِ ظيطَناُّْ نطزبىو  يُ ، بُآلّزَضيا ثُضوَضزَ ببىو ِْ يُزووضبىو
و  بُؾًَىَيُى طُيؿتبىوَ ُٓو باوَضَِّ نُ ًَٓطإ ؾهؤ، ِ ًَٓطإزَغُآلتو  بؤ ؾهؤ
 ُٖض، ِ تُواوّ ْابًَت بُبَِ بىوِْ ًَٖعيَهِ زَضيايٌ بًَُٖعّ تايبُت بُخؤّزَغُآلت

، و ؾايػتُوَ غُيطّ ُٖوَيُناِْ بهطيَتبُضِيَع ًَٓطإ ًََصووّ  َُُٓف وايهطزووَ يُ
ّ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطاِْ بٓاخُ ، بُآلُّٖضنُْسَ ُْيتىاِْ ثطِؤشَنُؾِ تُواو بهات

 بًٓازْا. 
 

                                                           

 .106...، متاسٜخ اخلًٝرستُس سػٔ ايعًسضوؽ،  (1128)
 .104؛ عًِ ظضئ قًِ، َٓبع ثًؿني، م 361ستُس سػني قسوغِ، َٓبع ثًؿني، م (1129)
 .56دىاز َىغىّ زايًِٓ، يًسا َىزت، َٓبع ثًؿني، م (1130)
  .56ُٖإ َٓبع، م (1131)
 .257ل، املضذس ايظابل، ظسعا صاد٠ ػؿ (1132)
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 ئُجنامُكانِ تؤذينُوَ

 اض وَُٖىُناِْ ْازضؾا ثُضوَضزَبىوِْ يُ شيٓطُيُنِ ْاًتايبُمتُْسي يُنًَو يُ -6
ُٓوَؾسا نُغًَهِ ثالٕ زاضِيَصَض و  ، يُطًٍَُُناِْ شيإًْاخؤؾ يُطٍَُبىوُْوَ بُضَْطاض

 غُوزايٌناضيَهِ ُٓصتاّ زابًَت ظؤض ظيطَناُْ  بؤ ُّٓ َُبُغتُف ُٖض، غُضنُوتىو بىوَ
بُؾًَىَيُى ًٖض ناضيَهِ غًاغِ ياخىز غُضباظّ ُٓصتاّ ُْزاوَ بُبَِ ، سا نطزووَيُطَُي

زواتط ، خؤضاغإ بىوِْ بُغُض ضِنابُضَناِْ يَُيوُْ ظابؤ منى، بىوِْ ٖؤناضيَهِ َُْتًكِ
ُْٖطاوَ  زَغُآلت، يُطٍَُ ُْٖطاوْإ بؤ زووضخػتُٓوَّ تُُٖاغب َريظا يُ

عىَإ و طُضِاْسُْوَّ  ْاوَضِاغت،ٓاغًاّ يُؾهطنًَؿًًُناِْ بؤ قُْسَٖاض، ًٖٓسغتإ، 
يُنِ هؤَيًُٓوَيًَّ زواّ َُٖىوّ قُيػُضّ ُٖض ضووغًاُ زاطرينطاوَناِْ يُاليُٕ ًظَوي

 وضزّ ْازضؾا و خىيَٓسُْوَّ بؤ ُٓصتاَُناِْ نطاوَ. 

 زواّ ُٖوٍَ و ، بططًََٓطإ يُخؤضِا ُْبىوَ ِ ضَِٖا يُزَغُآلتطُيؿتِٓ ْازضؾا بُ -5
زَؾتِ َىغإ  يُ ُٖضنُْسَ ُٓو ناتُّ نُ، َاْسووبىًَْهِ ظؤض تىاِْ بطاتُ ُٓو ثًُيُ
تَُُُّْ  يُو غاٍَنُْسئ  ، بُآلّبىو غا48ٍَ زَغتًٓؿاْهطا وَى )ؾا(ّ ًَٓطإ تَُُِْ

خؤضاغإ و زَضنطزِْ ُٓؾػاُْنإ و دُْطِ  بىوُْوَ و دُْط بىو يُخُضيهِ بُضْطاض
ّ ثؿت بُغنت بُ ٓريازَّ خؤّ و ضيَطُ بُواتايُنِ زيهُ ْازضؾا يُ، ٓاظازّ
 خػتِٓ تىاْاناِْ تىاٌْ بطاتُ ُٓو ثؤغتُ.بُطُضِ

يُ ًَٓطإ بًًََٗٓتُ نايُوَ، بُتايبُت ثاف ُٓوَّ يُ  ْازضؾا تىاِْ زياضزَيُنِ ْىٍَ  -1
زَؾتِ َىغإ َُٖىو ناضبُزَغتاِْ غًاغِ و غُضباظّ نؤنطزَوَّى زاواٍ يًَهطزٕ بؤ 
َُٖيبصاضزِْ )ؾا(يُنِ ْىٍَ بؤ وآلت، نُ تًًَسا تىاِْ ُٓو زياضزَيُ بػطِيَتُوَ نُ بُزضيَصايٌ 

ؿاْهطزِْ ؾا بُؾًَىَّ ثؿتاوثؿت، نُنِ تَُُِْ زَوَيُتِ غُؾُوّ باو بىو بؤ زَغت ًْ
ْازضؾا يُو ططزبىوُْوَيُزا بُضِاغجاضزَّ خَُيهِ ٓاَازَبىو ٖاتُ غُض تُختِ زَغُآلت، 

 ُٖضنُْسَ خؤؾِ ٓاضَظووَناِْ ُْزَؾاضزَوَ بؤ بىوٕ بُ)ؾا(ّ ًَٓطإ.

ِ و بايُخِ تايبُتِ خؤّ ُٖبىو بؤ خىزّ ْازضؾا ططيٓطزاطرينطزِْ قُْسَٖاض  -4
ازَيُى ْازضؾا نىْهُ بُّ زاطرينطزُْ تاضِ، و ًََصووّ ًَٓطإ يُاليُنِ زيهُوَيُاليُى 

ُٓؾػاُْنإ  غا16ٍَبُض يُ نُ، ًََصووّ ًَٓطإ بػطِيَتُوَ َؾُ يُتىاِْ ُٓو ثَُيُ ضِ
خؤؾهُضيـ  ضيَطُُٖضوَٖا ، َري َُمحىز بُغُض ًَٓطاًْإ زآًَٖابىو غُضنطزايُتًٌبُ
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ثاف ُٓوَّ تىاِْ ، ِ دًَبُدٌَ بهاتؾطَواخنىاظيًُناْبىو بؤ خىزّ ْازضؾا َُبُغتُ 
بًَت بُضِووّ ًٖٓسغتإ و  آلناِْ بؤ وازَضطُبُغُض طُوضَتطئ ٓاغتُْط ظاٍَ بًَت و 

 . ْاوَضِاغتْاونُناِْ ٓاغًاّ 

طُضِاْسُْوَّ تادِ )ؾا(يُتِ بؤ ًُٓجطاتؤضّ ًٖٓسغتإ يُاليُٕ ْازضؾا، بَُيطُيُ  -2
ظّ تُواوّ ُْبىوَ زَغُآلتِ تُواوّ خؤّ يُ وآلتًَهِ ثإ و يُغُض ُٓوَّ نُ ْازضؾا ًْا

بُضيِٓ وَنى ًٖٓسغتإ دًَطري بهات، بططَ ظياتط ثطغُنُ ثًَىَغت بىوَ بُٖؤناضّ 
ٓابىوضّ، نىْهُ يُضيَطُّ ُٓو زَغهُوتاُّْ نُ يُ ًٖٓسغتإ بُزَغتِ ًَٖٓا تىاِْ تا 

ُوَ، يَُُٖإ ناتسا َُضاَُ ضِازَيُى ٓاَيؤظّ و ٓاؾىب يُ ْاوَخؤّ وآلت نُّ بهات
ضاغتُقًُٓنُّ دًَبُدٌَ بهات، ُٓويـ ثًَهًَٗٓاِْ ًُٓجطاتؤضيُتًَو بىو، نُ خؤّ يُغُضّ 
ٖاونًَؿُنُزا بًَت، ُٓويـ يُ ناتًَهسا زَنًَتُ بىاضّ دًَبُدًَهطزٕ نُ خىزّ ْازضؾا خاوَٕ 

يُوَ غىَيتإ و ٓابىوضيًُنِ بًَُٖع و غىثايُنِ طُوضَ و ٓاَازَنطاو بًَت، يُو ضيَطُ
 ناضبُزَغتاِْ عىمساِْ ًَهُض بهات بؤ ٓريازَ و َُبُغتُناِْ خؤّ.

ْازضؾا ُي ضيَطُّ زاطرينطزِْ ًٖٓسغتإ و ٓاغًاّ ْاوَضِاغت زَيىيػت الغايِ  -1
ْط بهاتُوَ  وّ و تُميىضُي غُضنطزَ طُوضَناِْ وَى ُٓغهُْسَضّ َُنسؤِْ و َُمحىزّ غُظُْ

و ضيَطُيُوَ ْاوّ يُ بريَوَض وَّ نُ ْازض ؾا ُي يًُناِْ خَُيو و ًََصوو تؤَاض بهطيَت ُب
غتُ ًََصووْىوغُ ضؤشٓاوايًُنإ  ٓاغتِ ُٓو غُضنطزَ ًََصوويًاُْ زايُ، ُٖض بؤ ُّٓ َُُب ُي
ْازضؾا ُب ْاثًًؤِْ ضؤشُٖآلت ْاوظَز زَنُٕ، نىْهُ ْازضؾا تىاِْ ًَٓطاِْ يًَهرتاظاو ضيَو 

وَغتًَت بططَ ظهلًَ َُف ُْ عاِْ ْاونُنُف غاتُ َُتطغًًُوَ، ُي َاوَيُنِ نُّ غاتُوَ، ُب
ضؾطَوإ بهات، غُضَضِاّ ُٓوَف  ثًَٓض ثازؾا و ؾهؤ و غٓىوضّ ًَٓطإ ُب تىاِْ ؾهػت بسات ُب

و ناتُزا زوشَٓاِْ تىوؾِ زَيُضِاونٌَ و تطؽ نطزبىو. ػتِٓ ْاويؿِ ُي طٍَُ ًب  ُي

، و يُْاو ًَٓطإ ْاغطاظطاضنُضيَؾطيازضَِؽ و غُضَتازا وَى  ُٖضنُْسَ ْازضؾا يُ -7
نطزِْ ضَظا ًِ بُتايبُت زواّ نىيَطضَِؾتاض و نُغايُت ِ يُيزواتط بُٖؤّ طؤضِاْهاض بُآلّ

َُُٓف وايهطز ، َُٖيىيَػت و ناضَناِْ بُزّ نطا ِ يُياْهاضطؤضِنىضِّ،  قىوىل
ىوُْ من بؤ، ِ غُض َُٖيبساتزَغُآلت بىوٕ يًَُٓطإ ثُضَبػًًََٓت و ياخً ْاضَِظايًُنإ يُ

 ،زاِْ باز و غُضاُْ خَُيهِ ًَٓطاِْ بُخؿِ يُ غاٍَ 3زواّ زاطرينطزِْ زَهلِ بؤ َاوَّ 
، غُثاْسّ بادِ ظياتط ، غُضَضِاّنُنِ زواتط بُتىْستطئ ؾًَىَ يًًَاِْ وَضططتُوَ

زإ ِ ططيٓطنؤتايًُناِْ ؾُضَاْطَِوايسا ظياتط نُوتُ بُض  بُواتايُنِ زيهُ يُ
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زابًٓهطزِْ  خؤ زووضططتٔ يُ، ّ نُالتآلنطزِْ يُ قُعَُباض بُنؤنطزُْوَّ زاٖات و
 شياِْ ٓاضاّ و خؤؾطىظَضإ بؤ تانِ ًَٓطاِْ.

ِ ًهِ يُؾهطنًَؿ، تًُْا خُضيًَٓطإ ُنُّ يًُْازضؾا يَُاوَّ ؾُضَاْطَِوايُتً  -7
ضشاوَتُ غُض اليُُْناِْ ُبًُٖض ؾًَىَيُى ُْث، زَضَوَّ غٓىوضّ ًَٓطإ و دُْط بىوَ يُ

بؤيُ ُٓطُض بُضاوضز بهطيَت بَُاوَّ ؾُضَاْطَِواّ ، ثًَؿهُوتٔ و ؾاضغتاِْ زيهٍُ
ضِووّ ؾاضغتاِْ و  ِ غُؾُوّ ثاؾُنؿُيُنِ ظؤضّ ىلَ بُزّ زَنطيَت يُزَوَيُت

 ٓاوَزاِْ. 

نىْهُ ، ططتِٓ ؾاضّ َىغٌَ ًٖىاناِْ تًَهؿهاْس دىاضزِْ ْازضؾا يُؾهػت -9
تِ ؾاّ و آلنُّ زضيَص بهاتُوَ بؤ وتُطاتؤضيُِ ًُٓجزَغُآلتُٖوَيِ ُٓوَزا بىو  ْازضؾا يُ

تِ ؾاّ و آلعًَطام و و زواتطيـ ُٖشَىوِْ خؤّ يُْاوَضِاغت، نُْاضَناِْ زَضياّ غجِ 
ططتِٓ ؾاضّ َىغٌَ ًٖىاناِْ  دىاضزِْ يُ، بُآلّ بُٖؤّ ؾهػتُْٓازؤٍ بػُثًًََٓت
 دًَبُدَِ ُْبىوٕ. 

، بىوٕآلريّ ْازضؾا َُٖيكىّ دُعؿُضّ( يُْار و بٓايٓعا) نًًُُٓباْطُؾُ ٓاي -62
ُٖضنُْسَ ، اُْ ضِاوبؤنىوِْ تُواوّ خَُيهِ ًَٓطإ ُْبىوًبُواتايُنِ زيهُ ُّٓ زاواناضي

يَُُٖإ ناتسا  ، بُآلِّ عىمساِْ ضَِتهطايُوَزَوَيُتنإ يُاليُٕ ًًُٓٓاي زاواناضيًُ
ِ ْازضؾا آلتزَغُ و بُٖؤّ ظَبط ، بططَهطزٕ ُْبىوقبىوَيّ دًَطُيُاليُٕ ظاْاياِْ ؾًعُ 

 بَُيطُف بؤ َُُٓ ُٖض يُزواّ نىشضاِْ ْازضؾا، تىاِْ بؤنىوِْ خؤّ بػُثًًََٓت
 ّ زَغت ثًَسَناتُوَ.ٓايٓعازووباضَ ؾُضِّ 1747

، غُضنُوتِٓ بُزَغت ًَُْٖٓا ، بُآلِّ نؤْططٍَ ُْدُفططيٓط غُضَضِاّ -66
ُٓويـ ، يُبىوُْوًََْعيهِ بًًٓبًَت يُو ًِ غُضَنضؤَيِ ًيُواُْيُ باضوزؤخٌ غًاغ

 ظؤضيَو يُ خانِ عىمساِْ نُ و ُٖشَىوِْ غىثانُّ يُْاو زَغت بىوِْ ْازضؾاآلبا
يُاليُنِ زيهُوَ ، ِ عىمساِْ يُاليُٕ غىثاّ ًَٓطاُْوَ زاطرينطابىوزَوَيُتْاونُناِْ 

 ٓايٓعانإًَٓطإ و غىُْ  يُ ٓايٓعانإّ ضَظاَُْسّ ؾًعُ دًَطُبىوُْوَ ُْبىوَ  ًَْعيوُٓو 
يؿُّ خؤّ ضِٓايٓعايُ ُْيتىاِْ ضَِطىبىوُْ ًَْعيهنىْهُ ُٓو ، ِ عىمساُِْتزَوَي يُ

ْاخُوَ خطاخ خؤّ  ِ يُسيخىيَٓسُْوَيإ بؤ يُن ، بططَْاواخِٓ زَيُنإ زانىتًَت يُ
 ، بُآلّيؿًإ َؤضنطزٓايٓعاّ ضِيَههُوتٓٓآَُُوَف نُ  يُطٍَُبؤيُ ، سُؾاضزابىو

 ََُنِ بىو. ُٖضِ ناضيَهِ ضِوونُف و
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 ضاثُضِئَظايًُناِْ خَُيو و يٌ ًَٓطإ بُٖؤّ ظؤضّ ْاضِْاوَخؤطاثِ باضوزؤخِ خ -65
 غُوزايٌو  ّ ْاونُناِْ ًَٓطإ بُٖؤّ غُثاْسِْ بادِ ظؤضظؤضيُٓ نإ يُطُضِاُْوََُٖي

بىوَ ٖؤناضيَو بؤ ُٓوَّ ، نىشضاِْ ْازضؾا بُض يُ سهىوَُتتىْسّ ناضبُزَغتاِْ 
بُضَّ  غُضنُوتُٓناِْ يُ غُضَضِاّ)نطْس( ضاظّ بًَت ّ ٓاؾتِ ضِيَههُوتٓٓاَُْازضؾا بُ

بًَت بُغُض ُٓو باضوزؤخُزا  نىْهُ ْازضؾا طُيؿتُ ُٓو بطِوايُّ بؤ ُٓوَّ ظاٍَ، دُْط
ضشيَتُ غُض باضوزؤخِ ًُٓٓذا زَتىاًَْت بج، ِ عىمساِْ زَيًٓا بًَتزَوَيُت ثًَىيػت بىو يُ

، ِ عىمساِْزَوَيُت يُطٍَُوتٔ بىو باؾرتئ ناضَغُض بؤ ُّٓ ناضَ ضِيَهُ، يٌْاوَخؤ
، ٖعضّ ْازضؾا وَى ٓاططبُغتًَو بىوبًَت يُ يُضِيَههُوتٓٓاَُُٖضوَٖا يُواُْيُ ُّٓ 

 و وِ ْازضؾا وابىو ُٓطُض بؤّ بهطايُ ُٖوَيِ زَزا ٓاضَظوغطووؾتنىْهُ 
ِ زَوَيُتَاوَيُزا  نىشضاِْ ْازضؾا يُو ، بُآلّناِْ دًَبُدٌَ بهاتبُضشَوَْسيًُ

نىْهُ ثاف نىشضاِْ ْازضؾا ، دُْطًَهِ زيهُّ غُضتاغُضّ ضظطاض نطز اِْ يُعىمس
 1747ُّ ناضَنُ غُزَيُى ًَْعيهِ عىمساِْ زَوَيُتبَُُف ، تِ ططتُوَآلثؿًَىّ و

 ناِْ ًَٓطإ زووضنُوتُوَ. َُتطغًًُو ُٖضَِؾُ  ظ ي1775ُتانى 

صتاَِ ناِْ بؤ غُض عىَإ ُٓيُؾهطنًَؿًًُ ُٖضنُْسَ غىثاّ ًَٓطإ يُ -61
ِ ْازضؾا يُّ بىاضَزا بُنُّ ضؤَيْانطيَت  ، بُآلّؾايػتُّ بؤ ًَٓطإ بُزَغت ًَُْٖٓا

، زَضيا نىْهُ خىزّ ْازضؾا وَى نُغًَهِ ثُضوَزَّ ؾار و زووضبىوِْ يُ، زابٓطيَت
، ِ ًَٓطإزَغُآلتو  ٖعضيسا يًَهساُْوَيُنِ ظيطَناُّْ نطزبىو بؤ ؾهؤ يُ بُآلّ

ِ تُواوّ ْابًَت بُبَِ زَغُآلتو  ُو باوَضَِّ نُ ًَٓطإ ؾهؤبُؾًَىَيُى طُيؿتبىوَ ٓ
ًََصووّ  َُُٓف وايهطزووَ يُ ُٖض، بىوِْ ًَٖعيَهِ زَضيايٌ بًَُٖع تايبُت بُخؤّ

ُٖضنُْسَ ُْيتىاِْ ثطؤشَنُؾِ ، و ؾايػتُوَ غُيطّ ُٖوَيُناِْ بهطيَتبُضِيَع ًَٓطإ 
 ِ بًٓازْا. ّ ًَٖعّ زَضيايٌ ًَٓطاْبٓاخُ ، بُآلّتُواو بهات
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 هًصتِ ثاشلؤكان
  .ظصتريَّ خاُْوازَّ ْازضؾا )ؾذطْاَُ خاْىازَ ْازضؾاَ( :(1ثاؾهؤّ شَاضَ )
قًًدإ قاداض  آلؾُضَاًَْهِ ؾُضَِ ؾا تُُٖاغب َريظا بؤ زاْاِْ ُٓ :(2ثاؾهؤّ شَاضَ )

  .ًدإ قاداضعُي ؾُتحُناِْ ًهطزُْوَّ يُغُض ْاثانًى ؾُضَاْطَِواّ ُٓغرتاباز و دُختوَ
ض خإ ثاثاَيىّ ُٓؾؿاض وبؤ عاؾى قىوىلزَقِ ؾُضَاُْنُّ تُُٖاغب  :(3ثاؾهؤّ شَاضَ )

ُ بَُُبُغتِ ٓاَازَناضيهطزٕ بؤ طُضِاْسُْوَّ غَِ ُٖظاض خاُْوازَّ ًَواّ ٓىضوًَؾُضَاْطِ
 ُٓؾؿاضّ يُ ٓاظَضباجياُْوَ بؤ ُٓبًىَضز.

باؾِ عُىل ُٓنبُض طُوضَ َُضدُعِ زَقِ ْاوَضؤنِ ْاَُنُّ َُال :(4ثاؾهؤّ شَاضَ )
ٓايِٓ ؾًعُّ ًَٓطإ نُ ٓاضاغتُّ يُسًا ُٓؾُْسّ ُٓيؿُخطّ َىؾتِ ؾاضّ َىغٌَ نطا بؤ خؤ 

 بُزَغتُوَزإ.
زَقِ ْاَُنُّ يُسًا ُٓؾُْسّ ُٓيؿُخطّ َىؾتِ ؾاضّ َىغٌَ وَى  :(5ثاؾهؤّ شَاضَ )

  َساُْوَيُى بؤ ْازضؾا و ضَتهطزُْوَّ خؤبُزَغتُوَزإ.آلوَ
زَقِ ْاَُنُّ قىنُخإ ؾُخياًْى غُضنطزَّ غىثاّ ًَٓطإ بؤ  :(6ثاؾهؤّ شَاضَ )

 هطزِْ ؾاضَنُ بُ غىثاّ ًَٓطإ.طغِ ؾاضّ بُغطَ بَُُبُغتِ ضازَغتضؤغتُّ ٓاغا بُضث
َساُْوَّ خَُيهِ بُغطَ بؤ قىنُخإ ؾُخياًْى غُضنطزَّ آلزَقِ وَ :(7ثاؾهؤّ شَاضَ )

 غىثاّ ًَٓطإ. 
: زَقِ ؾُضَاِْ ْازضؾا بؤ زياضيهطزِْ تُُٖىضؽ خإ وَى (8َ )ثاؾهؤّ شَاض

 ؾُضَاْطَِواّ طىضدػتإ.
ِ ْازضؾا بؤ قُْسَٖاض، ًٖٓسغتإ، غٓس، ًُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ :(9ثاؾهؤّ شَاضَ )

 ظ.1740-1736ْاوَضِاغت ٓاغًاّ 
 1740ِ ْازضؾا بؤ زاغػتإ و عًَطام ًُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ :(10ثاؾهؤّ شَاضَ )

 ظ. 1743 –
 – 1744ِ ْازضؾا بؤ ْاونُّ قاضؽ ًُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ (:11ثاؾهؤّ شَاضَ )

 ظ.1745
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ِ يُنَُِ غىثاّ ًَٓطإ بؤ عىَإ ًُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿ :(12ثاؾهؤّ شَاضَ )
 ظ  1737

ُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿِ زووََِ غىثاّ ًَٓطإ بؤ عىَإ  :(13ثاؾهؤّ شَاضَ )
1738  

ُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿِ غًًََُِ غىثاّ ًَٓطإ بؤ عىَإ  :(14ّ شَاضَ )ثاؾهؤ
1742 – 1743.  
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 ( 6ثاشلؤى ذمارة ) 
 زجنريةى خانةوادةى  نادرشا ) شجرنامة خانوادة نادرشاة(

 .322،ظس ايظابلػؿل، املضذ زادةسعا : وةرطرياو لة 
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 ( 5ثاشلؤى ذمارة ) 
فةرمانيَلى فةرمى  شا تةهماشب مريزا بؤ دانانى ئةلَالَ قميخان قاجار وةك فةرمانرةواى  ئةشرتاباد و جةخت 

 كردنةوةى لةشةر ناثاكيةكانى فتح عةليخان قاجار
 .52،صادريصى ارميى،مهبع ثيصني مورىوةرطرياو لة : 
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 (3ثاؾهؤّ شَاضَ ) 
ًُ بَُُبُغتِ ٓاَازَناضيهطزٕ بؤ ًَواّ ٓىضوَض خإ ثاثاَيىّ ُٓؾؿاض ؾُضَاْطِوَاُْنُّ تُُٖاغب قىىل بؤ عاؾىزَقِ ؾُض

 اْسُْوَّ غَِ ُٖظاض خاُْوازَّ ُٓؾؿاضّ يُ ٓاظَضباجياُْوَ بؤ ُٓبًىَضز.طُضِ
 .19نطميًإ،َٓبع ثًؿني، معًِ وَضطرياو يُ : 
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ٖزا نتاب َٓا اىل ايعامل ايٓبٌٝ ٚايتششٜش  . املٛصٌ اىل َذاسز ايع٢ً. اطِ اهلل ايعًٞ االع٢ًب

ٜتُٓاٙ ٚصاْ٘ َٔ نٌ طاسم ٚب٣ًٛ ٚاىل قاطب١ قاطين اجلًٌٝ املؿيت حي٢ٝ أسٝاٙ اهلل نُا ٜؼتٗٝ٘ ٚ
املٛصٌ سؿظِٗ اهلل َٔ املضٝب ٚايٌٜٛ نٞ ٜٛقظِٗ َٔ سقذ٠ ايػؿ١ً ٚط١ٓ ايعجش٠ ٜٚضٌٜ عِٓٗ ايذٖؼ١ 

عظ٢ إ تٓذٛا ٚتؿشسٛا ٚال  . ٚايٛسؼ١ قٝظتُعٛا ي٘ ٜٚٓضتٛا اطتُاع قبٍٛ ٚارعإ ٚاٜكإ ٚاتكإ
ٚاعًُٛا ٜا ااٛاْٞ املؤَٓني أْا دٓذ اًكٓا  . ٝإ حتضْٛا ٚتٓذَٛاتًكٛا ٚسا٤ مٗٛسنِ يكا٤ تعٓت ٚطػ

ٚايٓزس٣ ثِ ايٓزس٣ ع٢ً َٔ اايؿٓا  . ؾايبؼش٣ ثِ ايبؼش٣ ملٔ اتبع ٖٚذاْا . َٔ سمح١ اهلل ٚغغب٘
أٚ يٝع يهِ َٔ آثاس املاعني تبضش٠ َٚعترب اال ؾتزنشٚا اٝاس اهلٓذ ٚايظٓذ ٚاياى يف  . ٚعضاْا

ٚٚقا٥ع درياْهِ َٔ أٌٖ نشنٛى َٚا ٚاالٖا نٝـ تعٓتٛا  . َٔ ٚقا٥عِٗ َٚالمحِٗ امنٛرز ٚصٌ ايٝهِ
را اط يف دًباب أَ ٚأَإ ٚػؿك١ ٚدع١ ٚاَتٓإ ؾال تًكٛا بأْؿظهِ  . ثِ أطاعٛا ؾٓذٛا . ؾتٓذَٛا

اىل ايتًٗه١ ٚاتكٛا ؾت١ٓ ال تضٝدي ايزٜٔ مًُٛا َٓهِ ااص١ ٚال تكذسٕٚ ايذؾاع ؾال تعشعٛا اعُاسنِ 
تعاْٚٛا ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ٚال تعاْٚٛا ع٢ً االثِ  : قاٍ اهلل عض ٚدٌ َٔ قا٥ٌ .الْكطاعي

إ َٔ ؾشز عٔ أاٝ٘ املؤَٔ نشب١ ؾشز اهلل عٓ٘ طبعني نشب١ ّٜٛ  : ٚٚسد يف احلذٜح . ٚايعذٚإ
ٚأسطًت يهِ نتابٞ ٚصشٝؿيت َع  .َٚٔ سأ٣ أااٙ يف سؿري٠ ؾأزلاٙ أزلاٙ اهلل َٔ ايٓاس . ايكٝا١َ

ايظٝذٜٔ ايٓذٝبني ايؿخُٝني قاعٞ نشنٛى سظٔ اؾٓذٟ َٚضطؿ٢ أغا ٜٛصالْ٘ ايٝهِ ٜٚشػذاْهِ اىل 
ايضٛاب ٚحيزساْهِ َٔ ايعكاب ؾعًٝهِ إ تٓظشٚا ايٝ٘ بعني االْضاف دلتٓبني ايتعٓت 

 ٚاطتكبًٛا ايظًطإ ايعادٍ ايهاٌَ ايشؤٚف اخلاقإ االعظِ ايعطٛف أداّ اهلل عضٙ ٚدالي٘ . ٚاالعتظاف
ع٢ً َؿاسم ايعاملني تؿشسٛا ٚتظشٚا ؾإ ُٖت٘ ايعاي١ٝ َعشٚؾ١ بايؼؿك١ ٚاالطتعطاف ؾال تعشعٛا 

عًٝٓا امتاّ  . امنا عًٝٓا ايبالؽ ٚعًٝهِ احلظاب . اْؿظهِ يٓضٍٚ ْريإ غغب٘ ٚػذ٠ بطؼ٘ ٚطخط٘
ا ايػا٥ب احملذ١ ايبٝغا٤ ٚيٝبًؼ ايؼاٖذ َٓهِ املظتُع يهتابٓ احلذ١ ايػشا٤ ٚعًٝهِ ٚعًٝهِ طًٛى

   .ٚايظالّ ع٢ً نٌ َٔ اتبع اهلذ٣
 
 
 
 
 

 (4ثاشلؤى ذمارة ) 
ى شيعةى ئيَران كة ئاراشتةى يةحيا سايمةالباشى عةىل ئةكبةر طةورة مةرجةعى ئايه دةقى ناوةرؤكى نامةكةى

 ئةفةندى ئةلفةخرى موفتى شارى موشنَ كرا بؤ خؤ بةدةشتةوةدان

 576-572ص ،صطًُٝإ صا٥ؼ، املضذس ايظابل وةرطرياو لة :
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ٖزا نتاب ؾضًت آٜات٘  . باطِ اهلل َٚا اعتضآَا اال باهلل َٚٔ الر بهٗـ نؿاٜت٘ نؿاٙ ٚمحاٙ
ٚمٗشت ػٛاٖذ دعٛت٘ ٚبٝٓات٘ مٗٛس ْاس ايكش٣ يٝال ع٢ً عًِ بٌ ٖٛ اػٗش  . ٚحتذثت َعذضات٘

عًٞ أنرب أدش٣ اهلل بزباب صُضاّ قٗشٙ َٔ ارٕ  اىل َال باػا . نذًُٛد صخش سط٘ ايظٌٝ َٔ عٌ
سعْٛت٘ قطشات ايؼشٚس املتضاعذ٠ صُاخ دَاغ٘ َٔ اخبش٠ ايتخ١َٛ ٚايػشٚس ٚامخذت ػشاسات تًو 

ٚصٌ نتابهِ املشطٍٛ اىل ايعا١َ  . ايؿاطذ٠ بضشصش ايذَذ١َ االهل١ٝ نُا اًٖهت عادا بايذبٛس ١ٝٝٓاي
احلٝا٠ ايذْٝا ٚال ٜػشْهِ باهلل ايػشٚس َٚؿتخشٜٔ ب٘ بأْهِ  املؼتٌُ بضعُهِ ع٢ً ايطاع١ ؾال تػشْهِ

ٚقايٛا قًٛبٓا يف ان١ٓ  . دٓذ اهلل رلًٛقٕٛ َٔ ايػغب أعٛر باهلل ايظُٝع ايعًِٝ َٔ ايؼٝطإ ايشدِٝ
ؾايعٝار باهلل أَٔ بعذ  . مما تذعٕٛ ايٝ٘ ٚيف آرآْا ٚقش َٚٔ بٝٓٓا ٚبٝٓو سذاب ؾاعٌُ آْا عإًَٛ

ٓا يظًطآْا ٚاملكات١ً دٕٚ اَٛايٓا ٚاملهاؾش١ عٔ اٚالدْا ٚعٝايٓا ٜٗٛ يٓا َٓهِ ػكاٜل اميآْا ٚطاعت
قاّ احلُاّ ع٢ً ايباصٟ ٜٗذدٙ  ٜٚشٚعٓا طشش ايبٝإ ٚٚطٛط١ ايؼٝطإ ٚنجش٠ اهلزٜإ . ايًظإ

ؾُا  ٜا َٔ ٜظذ ؾِ االؾع٢ باصبع٘ ٜهؿٝ٘ َا قذ ٜالقٞ َٓ٘ اصبع٘ ٚاطتضشات بأطٛد ايػاب اعبع٘
اؾشأٜتِ إ ايكضاب تٗٛي٘ نجش٠ ايػِٓ  . ٚنُا طٔ يٛح اهلذري رباب . ذنِ عٓذْا اال نضشٜش بابٚعٝ

َٚا ؾعًتِ َع أٚي٦و  .تزنشْٚٓا مبا ؾعًتِ بايظٓذ ٚاهلٓذ . اٚ األطذ ٜذسن٘ تشانِ ايٓعِ
 نال . تِ َٔ قًعيت نشنٛى ٚأسبٌٝ ٚتشعبْٛٓا بأَجاٍ تًو األباطٌٝؾ١حتٚتذٖؼْٛٓا مبا  . ايعًٛز

أطٝاؾٓا  . أْشتاع بايكشاع ٚسلٔ األطٛد ايغاس١ٜ ، ٚايظباع ايهٛاطش ايعاد١ٜ . طتعًُٕٛ ثِ طتعًُٕٛ
يٓا  ٚبًذتٓا  ُذ اهلل سض١ٓٝ . ٚسًَٛٓا سص١ٜٓ ٚقًٛبٓا ناحلذٜذ َت١ٓٝ . ٚططٛتٓا ثك١ًٝ . صك١ًٝ

هلل ْامش٠ ٚعني ا . طا ايعشش َظبٍٛ عًٝٓا دبٌ حيتً٘ َٔ جيريٙ َٓٝع ٜشد ايطشف ٖٚٛ نًٌٝ
ٚسثٓا عٔ آبا٤ صذم ْٚٛسثٗا ارا َتٓا يًبٓني  .... ٚطٝعًِ ايظاملٕٛ أٟ َٓكًب ٜٓكًبٕٛ .... ايٝٓا

سدٟ سٝاض ايشد٣ ٜا ْؿع ٚاتشنٞ  ٚأٖال بايظعاد٠ ٚايؼٗاد٠ ٖزٙ ايظاع١ .ؾال مسع يهِ ٚال طاع١
 كبٌ اهلل يف ػأْ٘ َا أسادؾُا بٝٓٓا اال َا صٓع احلذاد ٚسَاح َذاد ٜٚ سٝاض غري ايشد٣ يًؼا٤ ٚايٓعِ

سشس عٔ يظإ احلاز سظني باػا ايٛصٜش اجلًٌٝ ٚايٞ َذ١ٜٓ املٛصٌ احملشٚط١ ٚسظني باػا ٚايٞ سًب 
 ٚناؾ١ ٚدٛٙ ايبًذ ٚأعٛاَٗا ٚايظالّ

 
 
 
 
 

 (2ثاشلؤى ذمارة ) 
وةك وةالََمدانةوةيةك  بؤ نادرشا و رةتلردنةوةى  دةقى نامةكةى يةحيا ئةفةندى ئةلفةخرى موفتى شارى موشنَ

 خؤبةدةشتةوةدان

 575-576ص ،صطًُٝإ صا٥ؼ، املضذس ايظابل وةرطرياو لة :
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فاالى جشی االهش   ّ تؼذٍ ّ الشین،سسرن آغا.ػائَ اللَ ذؼالی،  ػالی القذس االکشم،جاهغ هذاهذ االدب

ّ الؼقذ فی اکثش   الی ها اجوغ ػلیَ اُل الذل اُلِا اال ػلی،اى ًرْجَ الی تلذج الثصشج ّ ًذػْاال قذس 

هي الذخْل فی طاػح اهٌاء الذّلح الؼلیح الوؤیذج االلِیح.ّ قذ صذس االهش اال قذس الوطاع  تالد االسالم

ػلی هي یجلة   الرٌکیل ّ ّاجة االذثاع تاجواع الؼساکش الوٌصْسج فی ُزٍ الٌادیح لرٌفیز الغشهاى ّ

ّ قذ صذس االهش االسفغ اال ػلی اى ًثذؤکن تالذػْج الثالغح،ّ   لٌفسَ الِْاى ّ یسلک هٌِج الخزالى

الٌجثاء الفخام، ػالی القذس السیذ جْاد  الشذغیة الی الذخْل فی الطاػح،لِزا تثٌا السادج الکشام،ّ ًریجح

ْ االهیي هي طشفٌا ػلی الؼِذ ّ الزهح،ّ ال یخفی اى شاء االّاهش الوقشسج،ّ ُ  اللَ لزلک الطشف،لرثلیغ

لؼالی جاء الْصیش الوکشم ّ   اللَ ذؼالی ػِذٍ، ّ ال یخالف ایؼادٍ ّ ّػذٍ ّ اًد هي جولح الوٌسْتیي

هي اسرظلد تَ کافح   ادوذ تاشا،ّ هخیش تیي دالیي:اى طالثرک ًفسک  الذسرْس الوکشم الوؼظن

ّ أى اسدخ الْصْل الی  .السلطاًیح ّ الشفاػح الخاقاًیح لک الوشادنالثشیح،فلک ػٌذًا رلک ّ ذشو

 ّ ػِذ دضشج الشاٌُشاٍ  هخذّهک الؼالی جاٍ الْصیش الوشاس الیَ،هالک هاًغ،ّ تؼِذ اللَ ػِذ سسْلَ

ّ ال کثیش ّ تؼذ دصْل   ضشس هي جویغ الوْاد ّ ال یصیثک ها یسؤک ال قلیل  ظل االلَ،اى ها یٌالک

اى شاء اللَ ذؼالی   ْى کراتٌا ُزا ذشد لٌا الجْاب توا ذخراس لٌفسک هي ادذی الذالیياالطالع توضو

ها اهشًاک،ّ اسذکثد طشیق الجِل ّ الوؼصیح، ّ صیي لک الشیطاى دویح   ًاهش لک تِا،ّ اى ذخرلف ػي

الْاجة فی دذ االًرقام.ّ هي   ذؼالی ّ قْذَ دیي ّسّدًا لرلک الْالیح ًٌرقن هٌک  الجاُلیح،فثذْل اللَ

تیٌح،ّ یذیی هي دی ػي تیٌح.ّ   الششیؼح الوطِشج الخیشیح اکوال الذجح،ّ ایضاح الوذجح لیِلک ػي

 الصم هي سد الجْاب ػلی ّجَ السشػح،فاى االّاهش السلطاًیح الذؤخش،ّ ها اهشُا اال کلوخ الثصش.

 (1ثاشلؤى ذمارة ) 
شارى بةشرة  بةمةبةشتى اغا بةرثرشى شةركردةى شوثاى ئيَران بؤ رؤشتةم ئ دةقى نامةكةى قوضةخان شةخيانمو

 ثاى ئيَرانرادةشتلردنى شارةكة بة شو

 294-293عُاد عبذايظالّ ، صُٛد ايبضش٠ ...،ظ ظوةرطرياو لة : 
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  .سخبى سدا ػلی کزبثَ الوزکْ  الکزبة الزی اسعلَ اُل الجصشح الی خْاجَ
اهب ثؼذ،فمذ ّصل الیٌب کزبثکن،ّ فِوٌب هب احزْی ػلیَ خطبثکن،فوب رکشرن هي اى 
الولک خلیفخ الَ رؼبلی فی اسظَ،ّ اى الولک للَ یؤریَ هي یشبء هي ثالدٍ،ّ اى 

ػجبدٍ ّ اى لذ صذس االهش ػلیکن ثبلزْجَ الی الجصشح   االسض للَ یْسثِب هي یشبء هي
فی الطبػخ ّ رحزیشکن ػي شك   ْل اّاسهکن ّ رشغیجکنالوحویخ،ّ دػْح اُلِب الی لج

الخبص ّ الؼبم،ّ ال   ػصب الطبػخ،فِزا اهش ػجیت ّ حبل غشیت،حیث هي الوؼلْم لذی
،ثجذ اللَ   الششفیي  علطبى الشیي،ّ خبلبى الجحشیي،خبدم الحشهیي  یجِلَ احذ هي االًبم،اى

ذُب،ّ ُْ خلیفخ اللَ رؼبلی فی ّ اثذُب ّ ًصش ػغبکشٍ ّ ای  رؼبلی علطٌزَ ػلی الحك
  المبطغ عیفَ اػٌبق رّی الکفش ّ الطغیبى،المبهغ .اسظَ المبئن ثغٌخ الجِبد ّ فشظَ

ثشذح عطْرَ شْکخ ػجبد االصٌبم،الزی لْالٍ هب لبم للذیي ػوبد،ّ ال اسرفغ االعالم ػلی 
ي غیشٍ ّ عبد، ّ ال طبف ثبلجیذ طبئف،ّ ال ّلف یؼشفبد ّالف، فیجت ػلی کل ه

الشوظ الزی   لظلَ،ّ یمجل فی دّحخ احغبًَ ّ فعلَ،فبًَ  طلؼذ ػلیَ الشوظ اى یجزوغ
ء ثذّّس الولْک ثبًْاسٍ،ّ الجحش الزی رغزوذ جذاّل االهشاء هي اًِبسٍ.ّ اى الجصشح  رعی

سػیزَ،ّ هٌمبدّى لطبػزَ،ّ لبرلْى رحذ   الفیحبء هي جولخ هولکزَ،ّ أى اُلِب هي ثؼط
الوؼظن ّ الوشیش الوفخن،الجبهغ   َ،ّ اًِن الّاهش ّلی اهشُن ّصیشٍسافزَ ّ حوبیز  ظل

ّ صشیش الملن الوؤیذ الوٌصْس الوظفش افٌذیٌب احوذ ثبشب،هوزثلْى ّ ال لْالَ   ثي؟؟؟الغیف
االهش   عبهؼْى،اهزثبال الّاهش اللَ ػض ّ جل)اطیؼْا اللَ ّ اطیؼْا الشعْل ّ اّلی

ػخ ّلی اهشٍ،فمذ خشج ػي الطبػخّ شك ّ ػصب هٌکن(فوي خشج ػي طبػخ علطبًَ،ّ طب
الجوبػخ.ّ هب ًصحزٌب ثَ هي الزحزیش ػي الفزٌخ ّ الزشُیت ػي ارجبع عجیل الوفغذیي ّ 

الوفغذیي لالهخ   اثزغبء عجیل الوؤهٌیي،فال ّ اللَ،هب ارجؼٌب عجیل  الٌِی ػي
غمط ػٌب ًفغک کوب ًصحزٌب ّ ًحزسُب کوب حزسرٌب،لی  ظفش.فبلْاجت ػلیک اى رزصح

ّ ػٌکن اثمبل الحشّة ّ رحط ػي ظِْسکن اّصاس االثبم ّ الزًْة،ّ یزن االهش لٌب ّ ًکوْ 
لئال رذخلْا رحذ لْلَ رؼبلی)ارأهشّى الٌبط ثبلجش ّ رٌغْى اًفغکن( ،فبى لن رمجل 

الٌصیحخ اال اخزالل الٌظبم،ّ اصشد ػلی هب یؤدی الی عفک دهبء   ًفغک هٌک
الؼبدّى ّ   الوْحذّى:اًب اللَ ّ اًب الیَ ساجؼْى،اى ػذد  لبلَاالًبم،فوب رمْل اال هب 
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هجیشا،ّ کفی ثبللَ ّ لیب،ّ کفی ثبللَ ًصیشا،ّ ُب   جبس)الجبئضّى(ّ اًب ًشجْ اللَ رؼبلی
ػلی هي ثلی ػلیٌب هغزؼیٌْى،ّ   ًحي لواللبح هي ساهٌب ثغْء هزبُجْى،ّ ثبللَ رؼبلی

رشُت هي الخْف الى ػٌذًب هي الومشس  هي یشبء هٌزظشّى،ال  لٌصشح الزی یؤیذٍ
الوؼلْم،اًَ لن یوذ احذ هي لجل اًمعبء اجلغَ الوحزْم،ّ اى فبص هٌب ثبلشِبدح فمذ ًبل 
الغؼبدح،ّ سصق الحغٌی ّ صیبدح.ّ اى الٌصش لیظ ثکثشح الجٌْد ّ الؼذد ّ ال یجوغ الخیل 

ّ هب الٌصش اال هي »نالؼظی  الوغْهخ ّ الؼذد،ثل کوب لبل اللَ رؼبلی فی هحکن المشآى
 ثمْلَ الوصْى  عشٍ کٌض اظِش لذ علطبًَ ػض ٍّ  الل اى ّ«الحکین الؼضیض ٍّ  ػٌذ الل

 ّ «الصبلحْى ػجبدی یشثِب االسض اى الزکش ثؼذ هي الضثْس فی کزجٌب لذ ّ»رؼبلی
رشجغ االهْس ػلی الجْس)کزا(االسادح   اللَ الی یٌملجْى،ّ هٌملت أی ظلوْا الزیي عیؼلن
 .خ ثجشی الفلک ّ یذّّس ّ الغالم.اًزِیالشثبًی
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 (7ثاشلؤى ذمارة ) 
 شةركردةى شوثاى ئيَران دةقى وةالَمدانةوةى خةلَلى بةشرة بؤ قوضةخان شةخيانمو

 297-295عُاد عبذايظالّ ، صُٛد ايبضش٠ ...،ظ ظ وةرطرياو لة :
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 (7ثاشلؤى ذمارة )
 رشا بؤ دياريلردنى تةهمورس خان وةك فةرمانرِةواى طورجصتاندةقى فةرمانى ناد

 545،صمهبع ثيصنيوةرطرياو لة : شرههط دوم حممد كصمريى ، 
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 (9ثاشلؤى ذمارة ) 
 ز(6742 – 6711ى نادرشا يهةنطاوةكانى لةشلركيَص

 ))قةندةهار، هيهدشتان،شهد،ئاشياى ناوةراشت((
 وةرطرياو بة دةشتلاريةوة لة :

http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm 

http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm
http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm
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 (62ثاشلؤى ذمارة ) 

 ز(6741 – 6742ى نادرشا بؤ داغصتان و عيَراق )يهةنطاوةكانى لةشلركيَص
 ةوة لة :يوةرطرياو بة دةشتلاري

http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm 

http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm
http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm


 
298 

 (66ثاشلؤى ذمارة ) 
 ز(6742 – 6744هةنطاوةكانى لةشلركيَصى نادرشا بؤ ناوضةى قارس )

 ةوة لة :يوةرطرياو بة دةشتلاري
http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm 

http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm
http://iranpoliticsclub.net/maps/maps09/index.htm
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ًَران ًَصِ شىثاّ ئ  هُنطاوَكانِ هُشلرك
 ز 1333بؤ عىمان  

ًَصِ  هُنطاوَكانِ هُشلرك
 شار
 ج

 (65ثاشلؤى ذمارة )
 ز ( 6717لةشلركيَصى شوثاى ئيَران بؤ عومان )
 وةرطرياو بة دةشتلاريةوة لة :

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expat-careers- 

international.com/site/expatcareers/files/images/maps/oman_rel96. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expat-careers-
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 ُْٖطاوَناِْ يُؾهطنًَؿِ غىثاّ ًَٓطإ
 ظ 1738بؤ عىَإ       

 ؾاض ِ يُؾهطنًَؿُِْٖطاوَناْ         
 ج

 (61ثاشلؤى ذمارة )
 ز( 6717ى شوثاى ئيَران بؤ عومان )يلةشلركيَص

 ةوة لة :يوةرطرياو بة دةشتلاري
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expat-careers-  

international.com/site/expatcareers/files/images/maps/oman_rel96. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expat-careers-
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ًَران ًَصِ شىثاّ ئ  هُنطاوَكانِ هُشلرك
 ز 1343 – 1342بؤ عىمان  

ًَصِ  هُنطاوَكانِ هُشلرك
 شار

 ج

 (64ثاشلؤى ذمارة )
  6741 – 6745ى شوثاى ئيَران بؤ عومان يلةشلركيَص

 ةوة لة :يوةرطرياو بة دةشتلاري
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expat-careers- 

international.com/site/expatcareers/files/images/maps/oman_rel96. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expat-careers-
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 ليستى سةرضاوةكان
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 هًصتِ شُرضاوَكان

 بَُيطُْاَُ باَلونطاوَنإ -
 
 فارشِ –أ 
 
 نتًَبُ بُيطُْاَُيًُنإ: -1

، وحتكًكات ؾطٖٓطِ طايعاتَ، اغٓازو َهاتبات غًاغِ ايطإ، ْٛا٢٥عبساذتػني * 
 ه.ف.  1363، تٗطإ

 بَُيطُْاَُيًُنإ:  تؤشيُٓوَ -2

مشاضَ ، زتًُ بطضغًٗاّ تاضخيِ، طىؾُاٍ اظ تاضيذ زيبًُاغِ ايطإ، خاْبابا بًاِْ* 
اغؿٓس ، تٗطإ، ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –ْؿطيُ غتاز بعضط اضتؿتاضإ ، (5، 6)

 ه.ف.1345

مشاضَ ، زتًُ بطضغًٗاّ تاضخيِ، غٓس تاضخيِنٓس ، غطٖٓط زوّ ستُس نؿُريّ* 
َٗطوابإ ، تٗطإ، ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –ْؿطيُ غتاز بعضط اضتؿتاضإ ، (78)

 ه.ف.1357

نٓذًُٓ اغٓاز)ؾكًٓاَُ ، باظخىاِْ نٓس ؾطَإ ْازضؾاَ اؾؿاض، عًِ نطميًإ* 
 .ف.ه1376بٗاض و تابػتإ، تٗطإ، (26، 25مشاضَ)، ناخ غٗٓس، حتكًكات تاضخيِ(

، سػني تا ْازض ؾاَ طًطإىل خإ قاداض اظ ؾاَ ؾُتح، َٗطّ ازضيػِ اضميِ* 
 ه.ف. 1373ثايًع ، تٗطإ، 15مشاضَ ، ؾكًٓاَُ نٓذًُٓ اغٓاز
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 ئًنطوًسّ –ب 
 نتًَبُ بُيطُْاَُيًُنإ:  -1

 *J.C. Hurewitz، Diplomacy in the near and Middle East(A 

Documentary Record 1535-1914)، Volume،1،New York،1956 

 *Selection from the Records of the Bombay Government، No.XX 

IV،Historical and other Information connected with the province of 

Oman،Muscat،Bahrain،and other places in the Persian Gulf،(Bombay ، 
Bombay Education society press- 1856). 

ًَسَ زانلؤيًُكان: -  ت
 دكتؤرا  -أ

* Abdurrahman Ates، Avsarli Nadir Sah Ve Doneminde Osmanli- 

Iran Mucadeleleri، Doctora Tezei – suleyman Demirel Universitesi- 

Sosyal Bilimler Enstitusu، Isparta-2001. 

 ماشتُر –ب 
-1736ايؿاسط٢ يف عٗذ ْادسػاٙ ) املكا١َٚ ايعشب١ٝ يًػضٚ، اصٖاس قاطِ سظ٢ْٛ* 
١ َادظتري َكذ١َ اىل دلًع َعٗذ ايتاسٜخ ايعشب٢ ٚايااخ ايع٢ًُ طاي س، (1747

 ّ.1999، يًذساطات ايعًٝا

١ َادظتري طاي س، عُإ ٚطٝاط١ ْادس ػاٙ ايتٛطع١ٝ، عذْإ ٖشٜش دٛد٠ ايضبٝذٟ* 
 ّ.1983، َكذ١َ اىل قظِ ايتاسٜخ ط ن١ًٝ االداب ط داَع١ بػذاد

١ َادظتري َكذ١َ اىل طاي س، يف اخلًٝر ايعشبٞ ؿاسط١ٝٝايبشش١ٜ اي، نامِ باقش ع٢ً* 
 ّ.1983، قظِ ايتاسٜخ ط ن١ًٝ االداب ط داَع١ ايبضش٠
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ًَبُكان: -  كت
ًَبِ فارشٌ  –أ  كت

، ناخ ٖؿتِ، ْازض ؾا باظتاب محاغُ و ؾادعُ ًَِ، امحس ثٓاِٖ مسٓاِْ* 
 ه.ف.  1372، تٗطإ، اْتؿاضات نتاب منىُْ

بِ دايٌ ، اْتؿاضات اغًا َؤطظ٘، ارسباجيإتاضيذ عُىَِ ثىوض، امحس ناويإ * 
 ه.ف.1346، ناخ

اْتؿاضات ، ناخ زوّ، تطمجُ: بٗطاّ َكسازٍ، تاضيذ ازبًات ايطإ، ازواضز بطاوٕ* 
 ه.ف. 1375، تٗطإ، َطواضيس

با ، دًس زوّ دًس اوٍ و ًُِْ اظ، تاضيذ عامل اضاّ عباغِ، اغهٓسض بًط تطنُإ* 
 . ه.ف1387، تٗطإ، اْتؿاضات اَري نبري، ناخ نٗاضّ، ايطز اؾؿاض :تٓظِٝاٖتُاّ و 

 َطايعاتزؾرت ، بطضغِ تاضخيِ اختالؾات َطظّ ايطإ و عطام، اقػط دعؿط ويساِْ* 
، تٗطإ، غًاغِ و بني املًًِ وابػتُ بُ وظاضت اَىض خاضدُ مجٗىضّ اغالَِ ايطإ

 ه.ف. 1367
تكشًح و ، قؿىّ طُٗاطبتاضيذ ؾاَ امساعًٌ و ؾاَ ، ُىز خىاْساَرياَري ست* 

 ه.ف .1375، تٗطإ، ْؿط طػرتزَ، ناخ اوٍ، حتؿًُ: ستُس عًِ دطاسِ

اْتؿاضاتِ  َؤطظ٘، دًس اوٍ، غطبِ ارسباجيإْطاِٖ بُ ، ايطز اؾؿاض غًػتاِْ* 
 ه.ف1369، تٗطإ، اَىظف ْػٌ زاْـ

ناثداُّْ يًتىططاؾِ ، ناخ اوٍ، اؾػاْػتإ ؾٓاغٓاَُ، امحس زويت ابازّ بكري* 
 ه.ف1371، قِ، ؾًٗس

، ناخ زوّ، شتكىم ْازض ااطشات طبٝبعكاب نالت و ، بٗطاّ اؾطاغًابِ* 
 ه.ف1370، بِ.دايٌ ناخ، اْتؿاضات غدٔ

، تٗطإ، اْتؿاضات غبعإ، ناخ اوٍ، ض تاضيذرتطنإ زض ط، بٗٓاّ ستُس ثٓاَ* 
 ه.ف.1387

ناثداُْ ، تطمجُ: عبسايطظام زْبًِ، عربت ْاَُ، ٝٓظه٢تاد ٜٛص ٜٛدا نشٚط *
 ه.ف.1363، تربيع، ؾؿل
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، ناخ زوّ، يعكىب اشاْس :تطمجُ، تاضيذ ايطإ، ثصوٖـ زض زاْؿطاَ نُربزز* 
 ه.ف. 1384، تٗطإ، ؾطائ

تطمجُ: اَري ، آًَت و َػايٌ غطظًَِٓ زض خًًر ؾاضؽ، ثريوظ زتتٗس ظازَ* 
 ه.ف.1380، تٗطإ، واْتؿاضات وظاضت اَىض خاضدَُطنع ناخ ، َػعىز ادتٗازّ

دًس ، غالَعًِ وسًس َاظْسضاِْ :تطمجُ، اٜشإ ٚ قغٝ٘ اٜشإ، دطز .ٕ. نطظٕ* 
 ه.ف. 1367، تٗطإ، اْتؿاضت عًُِ و ؾطٖٓطِ، ناخ غىّ، زوّ

تكشًح: َٓكىض ضغتطاض ، ؾاضغٓاَُّ ْاقطّ، ساز َريظا سػٔ سػًِٓ ؾػآِ* 
 ه.ف.1378، تٗطإ، اْتؿاضاتِ اَري نبري، ّناخ زو، دًساوٍ، ؾػايٌ

اْتؿاضات ، ناخ اوٍ، تاضيذ ايطإ اظ َاز تا ثًٗىّ، سبًب اهلل ؾاًَىِٓ* 
 ه.ف.1347، تٗطإ، قؿًعًًؿا

تاضيذ حتىالت غًاغٌ ادتُاعِ اقتكازّى ؾطٖٓطِ ايطإ زض ، سػني َري دعؿطّ* 
 َطايع٘غاظَإ ، َ اقؿٗإاْتؿاضات زاْؿطا، ناخ ثٓذِ، َ تًُىضيإ و تطنُاْإزووض

 ه.ف.1385، تٗطإ، وتسوئ مست

و  تٛعٝحتكشًح و حتؿًُ و ، ؾاَ ْظاّتاضيذ ايًهِ ، خىضؾاَ بٔ قباز اذتػًِٓ* 
، َؿاخط ؾطٖٓطِ اثاسٚاصتُٔ ، ناخ اوٍ، طىيًهِ ٖاُْزا، ْكريّ سعا: ستُس اعاؾات

 ه.ف.1379، تٗطإ

ناخ ، دًس نٗاضّ، ستُس تطابِ:تًدًل، تاضيذ ازبًات ايطإ، اهلل قؿا ربٝح *
 ه.ف. 1384، تٗطإ، اْتؿاضات ؾطزوؽ، نٗاضّ

، ْاؾط داويسإ، ناخ زوّ، عًِ اقباىل :تطمجُ، غؿطْاَُ شإ اوتط، شإ اوتط *
 ه.ف. 1366، تٗطإ

، اْتؿاضات ظضئ، دًس زوّ، اهلل َٓكىضّ ربٝح :تطمجُ، نبري بطش، ضابطت َاغِ *
 ه.ف. 1380، تٗطإ

، ْؿط َطنع، ناخ اوٍ، تطمجُ: ناَبًع ععيعٍ، ايطإ عكط قؿىٍ، ىضٍضادط غً* 
 ه.ف. 1372، تٗطإ

ْؿط ، ناخ اوٍ، دًساوٍ، تاضيذ ادتُاعِ ايطإ زضعكط اؾؿاضّ، ؾعباِْ سعا *
 ه.ف.1373، تٗطإ، قىَؼ
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ْؿط ، ناخ زوّ، دًس زوّ، تاضيذ ادتُاعِ ايطإ زضعكط اؾؿاضّ، ططططططططططططططط *
 ه.ف.1375 ،تٗطإ، قىَؼ

َٖاّ اؾؿاضيُ و زووضادتُاعِ ايطإ زض  –تاضيذ حتىالت غًاغِ ، ططططططططططططططط *
، و تسوئ نتب عًىّ اْػاِْ زاْؿطاٖٗا)مست( َطايع١غاظَاِْ ، ناخ نٗاضّ، ظْسيُ
 ه.ف.1381، تٗطإ

إ زووضَطوضّ نىتاَ بط تاضيذ ايطإ اظ اغاظ عكط َازٖا تا ثايإ ، ططططططططططططططط *
 ه.ف.1380، تٗطإ، اْتؿاضات غدٔ، اداضيُق

عباغكًِ غؿاضّ ، تطمجُ: ستُس باقط اضاّ، ايطإ و ٖٓس سٚابطتاضيذ ، االغالّ سٜاض *
 .ه.ف1373، تٗطإ، اْتؿاضات اَري نبري َؤطظ٘، ناخ اوٍ، ؾطز

، نتابؿطوؾِ غعسّ، دًس اوٍ، تطمجُ: َريظا سريت، تاضيذ ايطإ، غطدإ ًَهِ* 
 1876ّ، تٗطإ
َ َعاقط) اظ اغاظ زووضتاضيذ ادتُاعِ و غًاغِ ايطإ زض ، غعًس ْؿًػِ *
، تٗطإ، ْاؾط ؾطم، دًس اوٍ، قاداض تا ثايإ دٓط خنػتني با ضوغًُ( طًطٓت
 ه.ف.1344

، ؾىؾرت تزنش٤ٙ، ايػًس عبساهلل بٔ ايػًس ْىضايسئ بٔ ايػًس ْعُت اهلل ادتعآطّ* 
 ه.ف. 1328، اٖىاظ، نتابؿطوؾِ قاؾِ

، َؿٗس، ناثداُّْ خطاغإ، دًس زوّ، زضطع ٚطٛاٜـايالت ، غًس عًِ َريًْا *
 ه.ف1362

 َؤطظ٘، ناخ اوٍ، تاضيذ غًاغِ نٗطًًىيُ، تكىّ َكسّ َضطؿ٢غًس * 
 ه.ف.1377، تٗطإ، تاضيذ َعاقط ايطإ َطايعات

اْتؿاضات ، دًس ثٓذِ، تطمجُ: اقباٍ يػُايٌ، غؿطْاَُّ ؾاضزٕ، ؾىايًُ ؾاضزٕ*
 ه.ف 1375، طإتٗ، تىؽ

، قاداضيُ اْكشاضتاضيذ َؿكٌ ايطإ اظ قسض اغالّ تا ، عباغ اقباٍ اػتٝا٢ْ*
  .ه.ف1346، تٗطإ، اْتؿاضات نتاغاُْ خًاّ، بهىؾـ:ستُس زبري غًاقِ

، َطايعات٢ دس باب  شٜٔ ٚ دضاٜشٚ طٛاسٌ اًٝر ؾاسغ، ططططططططططططططططططططططططططط*
 . شٙ.1384، تٗشإ، اطاطري، ناخ اوٍ
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، تٗطإ، ْؿط ْاَو، تاضيذ ايطإ ثؼ اظ اغالّ، باقط عاقًِ، عباؽ اقباٍ اؾتًاِْ*
  ه.ف.1380

ؾطنت ، ناخ اوٍ، دًس غىّ، ُ ايطإغاَيتاضيذ زوٖعاضو ثاْكس ، عباؽ ثطويع*
 ه.ف. 1343، تٗطإ، غٗاَِ ناخ و اتؿاضات نتب ايطإ

 َؤطظ٘، دًس اوٍ ،)نىٖاونىٖٓاَُ ايطإ( طًتاؾٓاغِ ايطإ، عباؽ دعؿطّ*
 ه.ف. 1379، تٗطإ، دػطاؾًايٌ وناضتىططاؾِ طًتاؾٓاغِ

 َؤطظ٘، دًس زوّ، طًتاؾٓاغِ ايطإ)ضوزٖاو ضوزْاَُ ايطإ(، ـــــــــــ*
 ه.ف. 1376، تٗطإ، دػطاؾًايٌ وناضتىططاؾِ طًتاؾٓاغِ

، اتؿاضات ؾطٖٓط َهتىب، ناخ اوٍ، تاضيذ ؾطٖٓط ومتسٕ ايطإ، عباؽ قسياِْ*
 ه.ف.  1383، إتٗط

، تٗطإ، زًْاّ نتاب، ناخ اوٍ، ْازض ؾاتح زهلِ، عباذتػني قٓعتِ ظازَ نطَاِْ*
 ه.ف.1386
، ادتُاعِ، تاضيذ حتىالت غًاغِ، عباغكًِ غؿاضّ ؾطز، عباذتػني ْىايٌ*

و تسوئ نتب  َطايع٘غاظَإ ، ناخ نٗاضّ، إ قؿىيُزووضاقتكازّ ؾطٖٓطِ ايطإ زض 
 ه.ف. 1386، تٗطإ، ا ) مست (عًىّ اْػاِْ زاْؿطاٖ

، ثًٗىّ تا طكٛط طًطٓتضوظطاضإ تاضيذ ايطإ اظ اغاظ ، عبساذتػني ظضئ نىب*
 ه.ف. 1383، تٗطإ، اْتؿاضات غدٔ، ناخ ثٓذِ

إ صؿ١ٜٛ دٚٚستاسٜخ سٚابط ااسد٢ اٜشإ اص ابتذا٣ ، ٖىؾٓط َٗسوّ عبذايشعا*
، تٗطإ، ْتؿاضات اَري نبريا، ناخ زوّ، (1945-1500دّٚ دٗا٢ْ ) دٓط ثايإتا 

 ؾآٖؿاِٖ. 2535

تا اطتكشاس  اضوثآًإ)اص ْؿٛر  تاسٜخ ْٗغتٗا٣ ٢ًَ اٜشإ، عبذايشؾٝع سكٝكت*
 ٙ.ش.1381، تٗشإ، َؼشٚط٘ دس اٜشإ(

، اْتؿاضات اقباٍ، دًس نٗاضّ، ُ ايطإغاَيتاضيذ زَ ٖعاض ، سعا٥ٞ عبذايعظِٝ *
 ه.ف.  1381، تٗطإ

ناخ ، قاداضيُ اْكشاضضيذ ناٌَ ايطإ اظ تأغًؼ غًػًُ َاز تا تا، عبساهلل ضاظّ *
 ه.ف.  1379، تٗطإ، اْتؿاضات اقباٍ، ؾاْعِٖ
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 َؤطظ٘، ناخ زوّ، خنػتني ضوياضويًٗاّ اْسيؿُططإ ايطإ، عبذاهلاد٣ سا٥ش٣ *
 ه.ف.  1372، تٗطإ، اْتؿاضات اَري نبري

، اْتؿاضات َسبط، 0اوٍ ناخ، قاداض طًطٓتَ زووضايطإ زض ، عًِ اقػط مشًِ *
 ه.ف.1374، تٗطإ
، تٗطإ، ناخ غىّ، دًس اوٍ، تاضيذ غًاغِ زبًىَاغِ ايطإ، عًِ انرب بًٓا *
 ه.ف.  1343
، نتابؿطوؾِ غريوؽ، إ باغتإ تا اَطوظزووضغطظَني عطئ اظ ، عًِ ظضئ قًِ *
 ه.ف.1337، تٗطإ
 ه.ف.1363، تٗطإ، ْؿط اظازّ، تؿًع عًىّ و تؿًع قؿىّ، عًِ ؾطيعتِ *

تٓب بعضط و ، دػطاؾًاّ دعايط ايطاِْ خًًر ؾاضؽ ) بىَىغِ، عًػِ طًىضزّ *
 ه.ف. 1381، تٗطإ، اْتؿاضات غاظَإ دػطاؾًايٌ ْريوٖاّ َػًح، تٓب نىنو (

، ناخ اوٍ، زض تؿهًٌ و تىغعُ زويت قؿىّ اْاطٛىلْكـ تطنإ ، ؾاضوم غىَط *
 ه.ف.1371، تٗطإ، ْؿط طػرتزَ، ِستُس تكِ اَاَ، اسػإ اؾطاقِ :تطمجُ

، سػني اقٌ، ناخ زوّ، ْطاٌٖ بُ تاضيذ ايطإ بعس اظ اغالّ، ؾطيسوٕ اغالّ ًْا *
 ه.ف.  1382، اوضوًَُ

، زًْاّ نتاب، ضؾًس يامسِ :تطمجُ، ايطإ زض ظَإ ْازض ؾا، ؾالزَريًَٓىضغهِ *
 ه.ف. 1381، تٗطإ
، ايظًطٓ٘سطوؾِ زاض  َطبع٘، اوٍ دًس، غطاز ايتىاضيذ، ستُس ناتب ٖعاضَ ؾٝض *
  1331، نابٌ

، ناخ زوّ، تطمجُ: امساعًٌ زويتؿاِٖ، غًػًُ قؿىيُ اْكشاض، الضْؼ النٗاضت *
 ه.ف.1380، تٗطإ، اْتؿاضات عًُِ و ؾطٖٓطِ

، تٗطإ، ناثداُّْ ؾطم، َؿؿل ُٖساِْ :تطمجُ اقتباؽ، ْازض ؾا، ــــــــــــ *
 ه.ف. 1331
ناخ ، َؤ٢َٓتطمجُ: محًس ، زويت ْازض ؾاَ اؾؿاض، ؾطاؾًإى.ظ.ا -ّ.ض. اضْىا *

  2536زّ َا ، تٗطإ، اْتؿاضات ؾبطري، زوّ

 :باٖتُاّ، زتُىعُ َكاالت ُٖايـ ) قؿىيُ زض طػرتَ تاضيذ ايطإ ظَني ( *
 ه.ف. 1383، تربيع، اْتؿاضات غتىزَ، َككىز عًِ قازقِ
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اْتؿاضات ، ادطاّ ْازض ؾاو ثطَ دزاب:طىؾُاٍ اظ تاضيذ طٛط٢، زتًس زواَِ *
 ه.ف. 1382، تٗطإ، ضاغتِ ْىَ

 ه.ف1372، بٌ دايٌ ناخ، اْتؿاضات تىؽ، تاضيذ خىّ، ستُس امحس ضياسِ *

، تٗطإ، اْتؿاضات اؾطاقِ، ناخ نٗاضّ، تاضيذ ايطإ ظَني، ستُس دىاز َؿهىض *
 ه.ف. 1372
، خرياْسيـتكشًح و حتكًل: عبسايطغىٍ ، تاضيذ بىؾٗط، ستُس سػني غعازت *

ًًُْ، َهتىب باُٖهاضّ ْؿط ناظضو َرياخ، ناخ اوٍ، عُاز ايسئ ؾًذ اذتهُايٌ
 ف.، ه1390، تٗطإ
 ه.ف. 1339، خطاغإ، ْازض ْاَُ، ستُس سػني قسوغِ *

بِ دايٌ ، داويساِْ عًُِ، ؾاْازض  ثطَادطاّ ظْسطِ، ستُس سػني ًَُٓسّ ْصاز *
 ه.ف.1345، ناخ

، تٗطإ، مست، ؾاضؽ و ْكـ و اغرتاتصيو تٓطُ ٖطَع خًًر، ذلُذ سعا ساؾظ ْٝا *
 ه.ف.1371
، ؾعباِْ سعا :بااٖتُاّ، تاضيذ ْازض ؾاٌٖ)ْازض ْاَُ(، ستُس ؾؿًع تٗطاِْ *
 ه.ف. 1349، تٗطإ
قؿىيإ ثًاَسٖاّ إ و  طكٛطَطأت واضزات)تاضيذ ، ـــــــــــــــــ *

 َرياخ، ىض قؿت طٌَٓك :تكشًح و حتكًل، ؾطَاْطواّ ًَو ستُىز غًػتاِْ(
 ه.ف.1383، تٗطإ، َهتىب

 .1214ٙ، دايٌ ناخب٢ ، تاسٜخ ْادس، ذلُذ ع٢ً بٔ ذلُذ ايتربٜض٣ *

تاضيذ زيبًُاغٌ ايطإ )قبٌ اظ ٖدآَؿًإ تا ثايإ ، ، ستُس عًِ ًَُٗس *
 ٖـ.ف. 1321، تٗطإ، ناب اوٍ، قاداضيُ(

: ستُس اَني تٛعٝشاتو تكشًح ، عامل اضاّ ْازضّ، َطوّ وظيط َطو نامِستُس  *
 ه.ف.1369، تٗطإ، ْؿط عًِ، ناخ زوّ، دًس اوٍ، ضياسِ
، اْتؿاضات نتاب منىُْ، حتكًل: ستُس َؿريٍ، ضغتِ ايتىاضيذ، ستُس ٖاؾِ اقـ *
 ّ.1978، تٗطإ

، تٗطإ، ْؿط عًِ، ناخ نٗاضّ، خىاْسًْٗاٍ تاضخيٌ، طًٛعٞستُىزٍ  *
 ه.ف.1377



 
312 

، اْتؿاضات ْطاَ، ثدـ اوٍ، دًس نٗاضّ، ٌ ايطإتاضيذ ادتُاع، ضاوْسٍ َشتغ٢ *
 ه.ف. 1382، تٗطإ
اقتكازّ و ؾطٖٓطِ زض عكط ، ادتُاعِ، تاضيذ غًاغٌ، َطيِ َري امحسّ *
 ه.ف. 1371، تٗطإ، اْتؿاضات اَري نبري، ناخ اوٍ، قؿىّ

 َؤطظ٘، غاختاض ْٗاز و اْسيؿُ زيين زض ايطإ عكط قؿىٍ، َٓكىض قؿت طٌ *
 ه.ف.  1381، ناخ اوٍ، تٗطإ، ضغا خسَات ؾطٖٓطٌ

ؾطنت غٗاَِ ، ظًَُٖٓاّ تاضخيِ اختالؾات ايطإ وعطام، َٓىنٗط ثاضغا زوغت *
 ه.ف.1364، تٗطإ، اْتؿاض
ناخ ، ٖذطّ( 14و  13و  12ؾطح ساٍ ضداٍ ايطإ زضقطٕ ) ، َٗسّ باَساز *

 ه.ف. 1357، تٗطإ، اْتؿاضات ظواض، دًس نٗاضّ، زوّ

بسايع االخباض) وقآع بٗبٗإ زض ظَإ ، ِ ؾًذ االغالّ بٗبٗاَِْريظا عبسايٓب *
، غًس غعًس َري ستُس قازم :تٛعٝشاتَكسَُ و تكشًح و ، محًُ ستُىز اؾػاِْ (

 ه.ف.1389، تٗطإ، َهتىب َرياخَطنع ثصوٖؿِ 
، غًس عبساهلل اْىاض :تكشًح، دٗاْطؿاّ ْازضّ، َريظا َٗسّ خإ اغرتابازّ *
 ه.ف. 1341، تٗطإ، ًَِ اثاساصتُٔ 

  ه.ف.1341ــــــــ، زضَ ْازضَ تاضيذ عكط ْازض ؾاَ، بامتاّ دعؿط ؾًٗسٍ، تٗطإ،  *
إ باغتإ تاثايإ غسَ ًٖذسِٖ زووضتاضيذ ايطإ اظ ، ٕ.و.بًهىيىغهايا و زيططإ *

 ه.ف. 1354، تٗطإ، اْتؿاضات ثًاّ، ًَالزّ

، ْىضاهلل الضوزّ، ظْسطاِْ ْازضؾا ثػطّ مشؿري،  *  ه.ف. 1319زتُع ْاؾط نتاب، تٗطٕا

اصػش  :َكذَ٘ ٚ تضشٝح ٚ تعًٝلبا ، امساعًٌ ػاٙعامل اضاٍ ، ْٜٛظٓذٙ ْاَعًّٛ *
 ه.ف. 1384، تٗطإ، اْتؿاضات عًُِ ؾطٖٓطٌ، ناخ زوّ، قاسب َٓتظش

، َريظا ظنِ عًِ ابازّ :تطمجُ، طٛس٣ عجُا٢ْاَجطاتاسٜخ ، طؿتاٍ ثىوضٖاَط  *
 ه.ف. 1368، تٗطإ، اْتؿاضات ظضئ، دًس نٗاضّ، ؾط مجؿًس نًإ :باٖتُاّ

، ناخ غىّ، نًهاووؽ دٗاْساضٍ :تطمجُ، تؿهًٌ زويت ًٌَ ايطإ، وايرت ًٖٓتؼ *
 ه.ف. 1362، تٗطإ، اْتؿاضاتِ خىاضظَِ

، تٗطإ، تىؽ، تطمجُ: ابىايكاغِ غطّ، ًٖٓسيإ زض دعايط خاضط، ويًِ ؾًىض *
  ه.ف.1371م
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 عارَبٌ-ب
، ايطبع١ األٚىل، ايتشؿ١ احل١ًُٝٝ يف تاسٜخ ايذٚي١ ايع١ًٝ، بط سًًِابطاًِٖ  *

 ّ.1988، بريٚت، َؤطظ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ

اٜشإ ٚ تشنٝا دساط١ يف ايتاسٜخ احلذٜح ، اًٌٝ ع٢ً َشاد، ابشاِٖٝ اًٌٝ امحذ *
 ّ.1992، املٛصٌ، داسايهتب يًطباع١ ٚايٓؼش، ٚاملعاصش

، قضط ٚااباس دشت يف عُإ، ساػذ املعٛىل ابٛ طًُٝإ بٔ ذلُذ بٔ عاَش ابٔ *
 ّ.1979، ايكاٖش٠، َطابع طذٌ ايعشب، حتكٝل: عبذاملٓعِ عاَش

-828تاسٜخ َؤطظ١ ػٝٛخ االطالّ يف ايعٗذ ايعجُا٢ْ )، امحذ صذق٢ ػكريات *
، االسدٕ، اسبذ١ٝٝٓ، املهتب١ ايٛط، ايطبع١ األٚىل، اجملًذ االٍٚ، ّ(1425-1922ٙ/1341
2002ّ. 
 –ٙ 1163ّ/1750تاسٜخ ايهٜٛت احلذٜح) ، َضطؿ٢ ابٛ سان١ُ امحذ *
 ّ. 1984، ايهٜٛت، رات ايظالطٌ، ايطبع١ األٚىل، ٙ(1385ّ/1965

ّ ْؼا ٚتطٛس 1800ط1750تاسٜخ ػشم اجلضٜش٠ ايعشب١ٝ ، ططططططططططططططططططططططططططططط *
 دٕٚ تاسٜخ ايطبع.، بريٚت، تشمج١ ذلُذ اَني عبذاهلل، ايهٜٛت ٚايبششٜٔ

مجع اصٛي١ ٚسكك١ ٚعًل ع١ًٝ: ١ْٝٝ، تاسٜخ ايذٚي١ ايعجُا، االَري ػهٝب اسطالٕ *
 ّ.2001، دَؼل، داس ابٔ نجري، ايطبع١ األٚىل، سظٔ ايظُاس٢ طٜٛذإ

عشب اخلًٝر يف ع٤ٛ َضادس ػشن١ اهلٓذ ايؼشق١ٝ اهلٛيٓذ١ٜ ، ب.ز. طًٛت *
، َاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠اال، ايطبع١ األٚىل، عاٜذ٠ اٛس٣ :تشمج١، ص(1784 - 1602)

1993.ّ 
 ّ.1989، بػذاد، َهتب١ ايٓٗغ١، قشٕ 12سٛادخ بػذاد يف ، باقش اَني ايٛسد *

َؤطظ١ ، ايطبع١ األٚىل، تشمج١: عٝظ٢ اَني، طاسٌ ايكشاص١ٓ، تؼاسيض بًذشٜـ *
 .2005، بريٚت، ايعشب١ٝ يًذساطات ٚايٓؼش

١: قظِ ايامج١ مبهتب اَري دٚي١ تشمج، ايكظِ ايتاسخي٢، ديٌٝ اخلًٝر، . يٛسميشز.ز *
 دٕٚ تأسٜخ ايطبع.، ايذٚس١، اجلض٤ االٍٚ، قطش

ايطبع١ ، اجلض٤ األٍٚ، صٛس َٔ تاسٜخ ايعشام يف ايعضٛس املظ١ًُ، دعؿش اخلٝاط *
 . 1971ّ ‘بػذاد، األٚىل
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زاضايؿهط ، اجملًس االوٍ، واملعاقط احلذٜحتاضيذ ارتًًر ايعطبِ ، مجاٍ صنشٜا قاطِ *
 .1997ّ، ايطبعزوٕ َهإ ، ِايعطب

، ايكاٖش٠، (1861-1741دٚي١ بٛطعٝذ يف عُإ ٚػشم اؾشٜكٝا)، ططططططططططططططططططط *
1968ّ . 

َطبع١ ، ١ْٝٝايطبع١ ايجا، اجلض٤ ايجايح، ايىدًع يف تأضيذ ايطإ، سػٔ نطيِ داف *
 ّ.2008، أسبٌٝ، َؤطظ١ ٥اساغ

، بريوت، داساالعٛا٤، ُ قطوٕايطإ وايعطام خالٍ مخػ، سػٔ زتًس ايسدًًِ *
1999.ّ 

املبني يف طري٠ ايظاد٠  ؿ١تحاي، محٝذ بٔ ذلُذ بٔ سصٜل ايعبٝذا٢ْ ايٓخ٢ً *
، عشض ٚدساط١: عبذاهلل ذلُذ مجاٍ ايذٜٔ، ايطبع١ األٚىل، اجلض٤ االٍٚ، ايبٛطعٝذٜني

 .1995ّ، طًط١ٓ عُإ، املطابع ايعامل١ٝ)س٣ٚ(

َضطؿ٢ زلاس ، يف اخلًٝر ايعشب٢( يف ١ْٝٝا) االطُاع االٜش، اًٌٝ ع٢ً َشاد *
، َطبع١ داَع١ بضش٠، ايطبع١ األٚىل، تاسٜخ اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح ٚاملعاصش، ٚااشٕٚ
 ّ.1984، بضش٠

، تشمج١: ايكع سٚؾا٥ٌٝ بٝذاٜٚذ، املٛصٌ يف ايكشٕ ايجأَ عؼش، دَٚٓٝهٛ الْضا *
 ّ.1953، املٛصٌ
، َشادع١، عبذايٓعِٝ ذلُذ سظٓني :تشمج١ ،اٜشإ َاعٝٗا ٚساعشِٖا، زوْايس ويرب *

 ّ. 1958، ايكاٖش٠، ابشاِٖٝ اَني ايؼٛاسب٢

ايطبع١ ، تشمج١:امحذ اخلٛىل، ْادس ػاٙ اؾؼاس يف ْظش املظتؼشقني، ػؿل ظازَسعا  *
 ّ.2010، ايكاٖش٠، املطابع االَري١ٜ، األٚىل

تطمجُ: ًُ، ؿاضغًاي ايعجُاْٝ٘سكاض املىقٌ وايعالقات ، ضوبطت زبًًى.اويػٔ *
 ّ. 1983، ايشٜاض، زاض ايعًىّ، عبسايطمحٔ بٔ اذتاز اَني بو ادتًًًِ

ٙ يف تاسٜخ دٚٚسطريت٘ ٚ  1856 – 1791طعٝذ بٔ طًطإ ، سٚديـ طعٝذ سٜٚت *
، بريٚت، ايذاس ايعشب١ٝ يًُٛطٛعات، تشمج١: عبذاحلُٝذ سظٝب ايكٝظ٢، عُإ ٚصزلباس

1988 .ّ 
اجلض٤ ، ؾؤاد مجٌٝ، َضطؿ٢ دٛاد:تطمجُ، الّبػساز َسيُٓ ايػ، ضجياضز نىى *
 ّ.1967، بػذاد، ايجاْٞ
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 . 1970ّ، ايٓذـ، اسبٌٝ يف ادٚاسٖا ايتاسخي١ٝ، صبري بالٍ امساعٌٝ *
ايطبع١ ، اجلض٤ ايشابع، عُإ عرب ايتاسٜخ، ِ بٔ محٛد بٔ ػاَع ايظٝاب٢طاي  *
 .2001ّ، ايشابع١
دعؿش  :تشمج١، خ ايعشام احلذٜحاسبع١ قشٕٚ َٔ تاسٜ، غتًؿٔ ًُٖػًِ يىْهطيو *
 ّ.2004، بريٚت، داس ايشاؾذٜٔ، ايطبع١ اخلاَظ١، اخلٝاط

اَاس٠ بابإ يف ايٓضـ االٍٚ َٔ ايكشٕ ايجأَ عؼش) دساط١ ، طعذ٣ عجُإ سظني *
، َؤطظ١ َٛنشٜا٢ْ يًطباع١ ٚايٓؼش، ( ١ْٝٝيف عالقاتٗا ايظٝاط١َٝع ايظًطات ايعجُا

 ّ.2000، اسبٌٝ

، نٛسدطتإ اجلٓٛب١ٝ يف ايكشْني ايظابع عؼش ٚايجأَ عؼش، طططططططططططططططططططططططط *
 ّ.2006، اسبٌٝ، َٓؼٛسات َهتب١ طٛسإ

َطبع١ ، ايطبع١ األٚىل١ْٝٝ، نٛسدطتإ ٚاالَرباطٛس١ٜ ايعجُا، طططططططططططططططططططططط *
 ّ.2008، دٖؤى، ااْٞ

، داس ايؿشقذ، طبع١ األٚىلاي، دساطات يف تاسٜخ ايعُا٢ْ، طعٝذ بٔ ذلُذ اهلامش٢ *
 ّ. 2011، َظكط
، بػذاد، داس ايشػٝذ يًٓؼش، املكا١َٚ ايعشب١ٝ يف اخلًٝر ايعشب٢، طًِٝ ط٘ ايتهشٜت٢ *
1982ّ. 
 ّ.1923، َضش، املطبع١ ايظًؿ١ٝ، اجلض٤ االٍٚ، تاسٜخ املٛصٌ، طًُٝإ صا٥ؼ *

، بريٚت، شايتٜٓٛ، ايطبع١ األٚىل، املٛصٌ ؾ٢ ايعٗذ اجل٢ًًٝ، طٌٗٝ قاػا *
2010.ّ 
سضاس املٛصٌ ايضشاع االق٢ًُٝ ٚاْذساس ْادسػا٠)صؿش١ الَع١ يف ، طٝاس اجلٌُٝ *

 ّ.1990، املٛصٌ، بٝت املٛصٌ، ايطبع١ األٚىل، تهٜٛٔ ايعشام احلذٜح(

زاض ، ايعالقات ايسويًُ وَعاٖسات اذتسوز بني ايعطام وايطإ، ايغابطؾانط قابط  *
 ّ.1966، بػساز، َٓؿىضات ايبكطٍ

 .1898، َضش، تاسٜخ اٜشإ، ػاٖني َهاسٜٛغ *
َعذِ ، ػٗاب ايذٜٔ اب٢ عبذاهلل ٜاقٛت بٔ عبذاهلل احل٣ُٛ ايش٢َٚ ايبػذاد٣ *
 ّ.1993، بريٚت، داس صادس، اجملًذ ايشابع، ايبًذإ
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 :تشمج١، دٚس١ ايٛصسا٤ يف تاسٜخ ٚقا٥ع بػذاد ايضٚسا٤، ايؿًذ ضغىٍ ايهطنىنًِ *
 ّ. 1964، بريٚت، س ايهتاب ايعشب٢دا، َٛط٢ نامِ ْٛسغ

َطبع١ ، ّ(1820 – 1747ايكٛاطِ يف اخلًٝر ايعشب٢ ) ، دٚٚسصاحل ذلُذ ايعابذ *
 ّ.1976، بػذاد، ايعا٢ْ
، داس ايشػٝذ، اخلًٝر ايعشب٢ دساط١ يف اجلػشاؾ١ٝ ايظٝاط١ٝ، صرب٣ ؾاسغ اهلٝت٢ *
 ّ.1978، بػذاد
شب١ٝ بني ايكشٕ ايظادغ عؼش ٚايكشٕ اخلًٝر ٚاجلضٜش٠ ايع، طاسم ْاؾع احلُذا٢ْ *

 ّ.2001، بػذاد، داس ايٛسام، ايطبع١ األٚىل، ايعؼشٜٔ
، ايطبع١ األٚىل، دٚي١ ايٝعاسب١ يف عُإ ٚػشم اؾشٜكٝا، عا٥ؼ١ عًٞ ايظٝاس *
  ّ.1975، بريٚت

تاسٜخ اٜشإ بعذ االطالّ َٔ بذا١ٜ ايذٚي١ ، عباؽ اقباٍ اؾتًاٌْ وسػٔ برييٓا *
ذلُذ :تشمج١، 1925ّٖط / 1343-820ّٖط/250ْٗا١ٜ ايذٚي١ ايكاداس١ٜ  ايطاٖشٜ٘ ٚست٢

، داس ايجكاؾ١ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، ايظباع٢ ذلُذ ايظباع٢ :سادش١، عال٤ ايذٜٔ َٓضٛس
 ّ.1990، ايكاٖش٠

ٙ / 814) ١ْٝٝاحلهَٛات ايانُا، تاسٜخ ايعشام بني استاليني، عباغ ايعضا٣ٚ *
 1369، قِ، اْتؼاسات ايؼشٜـ ايشع٢، يجايحاجلض٤ ا، ّ (1534ٙ / 941 –ّ 1338
 ٙ.ش.

ٙ / 1049ايعٗذ ايعجُا٢ْ ايجا٢ْ ) ، تاسٜخ ايعشام بني استاليني، طططططططططططططططط *
 ّ. 1953، بػذاد، اجلض٤ اخلاَع، ّ (1750ٙ / 1163 –ّ 1639

، ايك٣ٛ ايبشش١ٜ يف اخلًٝر ايعشب٢ يف ايكشٕ ايجأَ عؼش، عبذاالَري ذلُذ اَني *
 ّ.1966، بػذاد، ١ اطعذَطبع
داس ايٓٗغ٘ ، اجلض٤ االٍٚ، تاسٜخ ايؼعٛب االطال١َٝ، عبذايعضٜض طًُٝإ ْٛاس *
 ، ايعشبٝ٘
 ّ. 2006، بريوت، زاضاملعطؾُ، ايعكآس واالزيإ، عبسايكازض قاا *
، َؤمتش ايٓذـ:تعًٝل ذلب ايذٜٔ اخلطٝب، عبذاهلل بٔ احلظني ايظٜٛذٟ ايعباطٞ *

 دٕٚ تأسٜخ ايطبع. ، ػذادب، َطبع١ ايبضش٣



 
317 

، بريوت، االْىاض ايكسغًُ يف َعطؾُ قىاعس ايكىؾًُ، عبسايىٖاب ايؿعطاِْ *
1962ّ. 

ايؿاسطٞ ٚاثشٙ يف ايعشام ست٢  –)ايضشاع ايعجُا٢ْ ، ْىضؽ نامَِىغِ  عال٤ *
احلذٚد ايؼشق١ٝ يًٛطٔ ، ْضاس عبذايطٝـ احلذٜج٢ ٚ ااشٕٚ، اٚااش ايكشٕ ايجأَ عؼش ( يف

 ّ.1981، بػذاد، داس احلش١ٜ يًطباع١، ٢ايعشب
، بػساز1800- 1700زضاغُ يف ايعالقات ايػًاغًُ ايعجُا٢ْايعطام يف ايعٗس *
1979ّ. 

 ، داسايشاػذ، اجلض٤ االٍٚ، حملات ادتُاع١ٝ َٔ تاسٜخ ايعشام احلذٜح، ع٢ً ايٛسد٣ *
، ّ (1750 – 1638تاسٜخ ايعشام ؾ٢ ايعٗذ ايعجُا٢ْ ) ، عًِ ؾانط عًِ *

 ّ.1985، ٣ْٛٓٝ، متٛص30َٓؼٛسات َهتب١ 

 ّ.1992، بريوت، زاض ايؿهط ايعطبِ، (ضووغًااالنرب) قًكط  بطشغ، عًِ ؾعب *
 ّ.1950، ايكاٖش٠، تاضيذ اؾػاْػتإ، َظٗشعًِ  *

، َطبع١ ايجكاؾ١، دساطات ٚثا٥ك١ٝ يف تاسٜخ ايهشد احلذٜح، عُاد عبذايظالّ سؤٚف *
 ّ.2008، اسبٌٝ

 ّ.1975، ايٓذـ، ازاب َطبع١، ؾرتَ اذتهِ ااًِ ايعجُا٢ْيعٗس املىقٌ يف ا* ، 
، االطال٢َ ست٢ ٚقتٓا احلاعشِ ؿتحتاسٜخ اؾػاْظتإ َٔ قبٌ اي، ؾاسٚم ساَذ بذس *

 ّ.1980، ايكاٖش٠، َطبع١ سظإ

َشنض دساطات ، ايطبع١ األٚىل، يف اجملاٍ ايعشب٢ ١ْٝٝايذٚي١ ايعجُا، ؾاعٌ بٝات *
 ّ.2007، ٚتبري، ايٛسذ٠ ايعشب١ٝ

داس طشدّ ١ْٝٝ، ايطبع١ ايجا، اٜشإ.. اطباب ٚابعاد ايٓضاع-ايعشام، ؾاعٌ سطٍٛ *
 ّ.١ْٝٝ2010، ايظًُٝا، يًطباع١ ٚايٓؼش

االَاسات ، اجلض٤ االٍٚ، املؿضٌ يف تاسٜخ االَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠، ؾاحل سٓظٌ *
 دٕٚ تأسٜخ ايطبع.، ايعشب١ٝ املتشذ٠

، ػشن١ املطبٛعات يًتٛصٜع ٚايٓؼش، ايطبع١ ايجايج١، يعشب٢اخلًٝر ا، قذس٣ قًعذ٢ *
 ّ.1995، بريٚت
َٓري ، ْبًُ اَني ؾاضؽ :تطمجُ، تاضيذ ايؿعىب االغالًَُ، ناضٍ بطونًُإ *

 ّ.  2005، بريوت، ايساض ايعًِ يًُالئ، ايبعًبهِ
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ٖاػِ صاحل  :تشمج١، ٚال١ٜ ايبضش٠ يف َاعٝٗا ٚساعشِٖا، ايهظٓذس اداَٛف *
 ّ. 1989، ايبضش٠، َطبع١ ايتعًِٝ ايعاىل، اجلض٤ ايجاْٞ، شٜت٢ايته

 ّ. 1985، بػساز، واملعاقط احلذٜحزضاغات َٔ تاضيذ ايطإ ، امحذ َظٗشنُاٍ  *
، تشمج١: ْٛسايذٜٔ ساطّٛ، تاسٜخ ايكشٕ ايجأَ عؼش يف اٚسٚب١، َاتٝٛ اْذسطٕٛ *

 ّ.1996، دَؼل، داسايؿهش
ذلُٛد  :َشادع١ ٚتذقٝل، َظكط عرب اخلًٝر سس١ً اىل، َانع ؾٕٛ اٚبٓٗاِٜ *
 .2009ّ، بػذاد، داس ايٛسام يًٓؼش١ْٝٝ، ايطبع١ ايجا، نبٝبٛ
داس ، ايطبع١ األٚىل، دساطات يف تاسٜخ اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح، دلُٛع١ َؤيؿني *

 . 2008ّ، بريٚت، ايٛسام يًٓؼش احملذٚد٠
ْكًُ ، سّ ايعكىض ايتاضخيًُخالقُ تاضيذ ايهطز ونطزغتإ َٔ اق، ستُس اَني ظنِ *

 ّ. 2009، ايكاٖطَ، ؾطنُ ْىابؼ ايؿهط، ستُس عًِ عىِْ :اىل ايعطبًُ وعًل عًًُ

رسا٥ع ايعضبٝات ايعٓضش١ٜ يف اثاس احلشٚب ٚمحالت ْادسػا٠ ، ذلُذ بٗذ١ االثش٣ *
 ّ. 1981، بػذاد، َطبع١ اجملُع ايع٢ًُ ايعشاق٢، ع٢ً ايعشام يف سٚا١ٜ ػاٖذ عٝإ

١ْٝٝ، ايطبع١ ايجا، تاسٜخ اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح ٚاملعاصش، ػٔ ايعًسضوؽستُس س *
 ّ.1998، ايكاٖش٠، ٚاالدتُاع١ٝ ١ْٝٝعني يًذساطات ٚايبشٛخ االْظا

ايطبع١ ، عُإ اسض ايبطٛالت َٚكرب٠ ايػضا٠، ذلُذ اري سضشٜ٘ ٚ صن٢ ايظُإ *
 .2012ّ، دَؼل، َهتب طًظ١ً ايبشٛخ ايعشب١ْٝٝ١ٝ، ايجا

، حتكٝل: اسظإ سك١ْٝٝ٢، تاسٜخ ايذٚي١ ايع١ًٝ ايعجُا، ؾطيس بط اااَِستُس  *
 . 2006ّ، بريٚت، داسايٓؿا٥ع، 0ايطبع١ األٚىل

-1500)  ٠ ايؿشْظ١ٝثٛٚستاسٜخ اٚسٚبا َٔ عضش ايٓٗغ١ اىل ، ستُس ستُس قاا *
 ّ.1982، ( بػساز 1789

-1793ٛد١ٜ االٚىل)اَاسات ايظاسٌ ٚ عُإ ٚايذٚي١ ايظع، ذلُذ َشط٢ عبذاهلل *
 ّ. 1978، ايكاٖش٠، املهتب املضش٣ احلذٜح، اجلض٤ االٍٚ، ّ(1818
املهتب ، اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح ٚاملعاصش) دساط٘ تاسخي١ٝ حت١ًًٝٝ(، ذلُذ ْضش َٗٓا *

 ّ.2008، االطهٓذس١ٜ، اجلاَع٢ احلذٜح
، ايطبع١ األٚىل، ) تاسٜخ ٚٚثا٥ل( ١ْٝٝايذٚي١ ايعجُا، ذلُٛد ع٢ً عاَش *

 ّ.2001، دَؼل، داسايشساب



 
319 

، 1763ّ-1622ايتٓاؾع ايذٚيٞ يف اخلًٝر ايعشبٞ ، َضطؿ٢ عكٌٝ اخلطٝب *
 ّ.1981، بريٚت
داس ، ايطبع١ األٚىل، ايؿاسطٝ٘ -ايعالقات ايعشبٝ٘ ، ْضاس عبذايًطٝـ احلذٜج٢ *
 ّ.1982، بػذاد، ٚاطط

-٣906)اٜشإ ٚعالقاتٗا اخلاسد١ٝ يف ايعضش ايضؿٛ، ْضشاهلل ؾًظؿ٢ *
داس ايجكاؾ١ يًطباع١ ، ٢ ٜٛطـ ايشٜعؾ١حتتشمج١ ٚتكذِٜ:ذلُذ ، ّ(1500-1736ٙ/1148
 ّ.1989، ايكاٖش٠، ٚايٓؼش
، اجلض٤ ايجاْٞ، حتؿُ االعًإ بػريَ اٌٖ عُإ، ُِػاَيْىضايسئ عبساهلل بٔ محًس اي *

 ّ.1995، َظكط، ُِػاَيَهتبُ االَاّ ْىضايسئ اي

عبذاجملٝذ سظٝب  :تشمج١، اجملتُع االطال٢َ ٚايػشب، ٖٔاًَتٕٛ دٝب ٚ ٖاسٚيذ بٜٛ *
 ّ.1997، بريٚت، دَؼل، داساملذ٣، ايطبع١ األٚىل، اجلض٤ االٍٚ، ايكٝظ٢

اهل١٦ٝ ، امحذ ايظعٝذ طًُٝإ :تشمج١، تاسٜخ اياى يف اطٝا ايٛطط٢، ٚ. باستًذ *
 ّ.1996، ايكاٖش٠، املضش١ٜ ايعا١َ يهتاب

ٚصاس٠ ، ايطبع١ اخلاَظ١، تشمج١: ذلُذ اَني عبذاهلل، تاسٜخ عُإ، ْٚذٍ ؾًٝٝبع *
 ّ. 2003، َظكط، ايااخ ٚايجكاؾ١

 :حتكٝل، االدبا٤ يف تاسٜخ املٛصٌ احلذبا٤ ١َٝٝٓ، ٜاطني بٔ ارياهلل اخلطٝب ايعُش٣ *
  ّ.1955، َٛصٌ، َطبع١ اهلذف، ايسيىَنِطعٝذ 
 

 كىردّ -د
، ثُضتِ ظاضّ نطَاصتِ، اْانىضزو ْازضؾا يُخانِ ايط، سػني سعِْ َىنطياِْ *

 .1934، ضَواْسوظ

ناثداُّْ ، ؾاخُوإ ستَُُز :إطِوَضطًَ، َُغؤيُنإ، غُيس باظ ُٓيعطيِٓ *
 .ظ2008، ُٖوَيًَط، ضؤشُٖالت

، ؾُضَؾٓاَُ )) ًََصووّ َايُ َرياِْ نىضزإ (، ؾُضَؾداِْ بُزيًػِ *
 ظ.2006، ُوَيًَطٖ، زَظطاّ ٓاضاؽ، ناثِ غًًَُّ، غتا ُٖشاضؤَاَ :وَضطًَطاِْ

، ُاِْغًًَ، ناثداُّْ ؾعإ، نىضزغتإ و ًََصووّ نىضز، بابإ َآلٍؾىنط *
 ظ.2004
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اِْ: وَضطًَطِ، ثُضَغُْسِْ ًََصووّ دىالُْوَّ غُؾُويٌ يُ ًَٓطإ، عُىل سُضب *
 .209ٍ، ظ2012، غًًَُاِْ، ناثداُّْ ناضؤ، ناثِ يُنُّ، بُضظاِْ َُال تُٖا

 :إوَضطًَطِ، بُؾِ يُنُّ، نؤنِ ًََصووّ نىضز بؤ خؤضاغإ، تُوَسىزّ آلنُيًُى *
 ظ.2005، غًًَُاِْ، ناخ و ثُخؿِ غُضزَّ، عسْإ بُضظصتِ

اِْ: ؾاخُوإ وَضطًَطِ، ِ غُؾُوّزَوَيُتًََصووّ ، َُسَُُز غًٌَٗ تُقكىف *
 ظ.2010، ُٖوَيًَط، ناثداُّْ ضؤشُٖالت، ناثِ يُنُّ، َُسَُُز

، ناثداٍُْ ضووٕ، ناثِ غًًَُّ، نىضزو عُدُّ، نيُْوؾريوإ َػتُؾا َُٓ *
 .ظ2007، غًًَُاٌْ

 
 عىمسانِ -د 
 ه.1252، اططٓبٍٛ، اجلض٤ ايجا٢ْ، نًؿٔ َعاضف، ظازَ ؾشا٥غذ٢ستُس غعًس  *
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 تؤذينُوَ و وتار -
 باَلوُْنطاوَنإ: -1 

 ح ، ّ( األصذا٤ ٚايٓتا٥ر1743ٙ / 1156سضاس املٛصٌ )، اًٌٝ ع٢ً َشاد *
ٙ / 1156)) سضاس املٛصٌ ٚ اْتضاس ايعشاقٝني ع٢ً ْادس ػاٙ  َكذّ اىل ْذ٠ٚ

)ْظخ١  ٛص٠ ناتب ، 1993ّتؼشٜٔ االٍٚ  25- 23، داَع١ املٛصٌ، ّ((1743
 ايبشح( .
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 :باَلونطاوَنإ -2 
 
 فارشٌ -أ

) ْازضؾاَ َعشؾ٢ احلذر ايكطع١ٝ التؿام ايؿشم االطال١َٝ، ابٛ ايؿغٌ عابذ٢ٜٓ *
 ه.ف (. 1387َٗطوابإ)، قِ، (112مشاضَ ) ، زتًُ ايُٓ ثصوٖـ، وسست اغالَِ(

 سٚابطؾكًٓاَُ تاضيذ ، غًاغت ْازضؾاَدايطاَ قؿكاظ زض ، اَري آٖططإ *
 ه.ف.1387ظَػتإ ، تٗطإ، (37مشاضَ)، خاضدِ
اغؿٓس َاَ ، تٗطإ، 12مشاضَ ، زتًس زوّ، زتًُ ايٓسَ، ّ زًِٖؾُتح، ايطز اؾؿاض *
 ه.ف.1306

ستاضبُ ؾطَاْؿطَاّ ٖٓسوغتإ با واىل  رنشْازضؾاَ و... زض  طشنزػتبًإ واقع  *
ًُُْ زوّ ، تٗطإ، 232مشاضَ ، زتًُ وسًس، بت مبكاذتُ اصتاًَسٕايطإ بائ عٓىإ و عاق

 ه.ف. 1357اضزبًٗؿت 

مشاضَ ، زتًُ يػُا، يو خاضدِ زض خسَت ْريوّ زضيايٌ ْازضؾاَ، بًصٕ بًطًطّ *
 تٗطإ.، ه.ف1355زّ َا ، 340

، زتًُ بطضغًٗاّ تاضخيِ، َادطاّ غؿريإ ْازضؾاَ زض زضباض ٖٓس، ــــــــــــ *
َٗط و ابإ ، تٗطإ، ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –ْؿطيُ غتاز بعضط اضتؿتاضإ ، 78مشاضَ 
 ه.ف.1375

، زتًُ نًٗإ ؾطٖٓطِ، ؾعباِْ سعا :تطمجُ، ْازض ؾا زض ٖٓس، خ.ٍ . ثرتوف *
 ه.ف.1384اغؿٓس، 233مشاضَ 

نطِايِ نطىْطِ تأغًؼ ْاوطإ زضيايٌ ، يًسا َىزت، دىاز َىغىّ زايًِٓ *
ثايعو ، ( 37، 36مشاضَ ) ، ) زِٖ(، غاٍَزتًُ ) تاضيذ ثصوِٖ(، ؽْازضؾا زض خًًر ؾاض

 .ه.ف(1387ظَػتإ)

ٗاّ غاَيؾىضف ستُس خإ بًىض زض ، عًِ ناَطإ َكسّثىوض، محًس سادًإ  *
ؾكًٓاَُ ثصوٖـ ٖاّ تاضخيِ ) زاْؿطاَ ، ه.م:عًٌ و ثًاَسٖا1146ه.م تا 1142

 ه.ف(. 1389بٗاض)، اقؿٗإ، (5مشاضَ)، اقؿٗإ(
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ؾكًٓاَُ ، َىقع دػطاؾًآِ زؾت َػإ و نٓس ضويساز تاضخيِ زض إ، ضسًِ ٖىيسا *
 ه.ف.1350، تربيع، (100تا  97مشاضَ) ، زاْؿهسَ ازبًات و عًىّ اْػاِْ تربيع

ْؿطيُ زاْؿهسَ ازبًات ، ْازض ؾاَ نطىُْ ٖٓسوغتاْطا َػدط نطز، اؾؿاض سعا *
 ه.ف(. 1330زٍ َا )، نٗاضّ ، غاٍَ(25مشاضَ )، تربيع وعًىّ اْػاِْ

ابإ ، 83مشاضَ ، زتًُ وسًس، ؾىضؾِ زهلِ زض ظَإ ْازض ؾاَ، ؾعباِْ سعا *
 ه.ف.1349

، (72مشاضَ )، زتًُ بطضغًٗاّ تاضخيِ، َريظا ستُس تكِ خإ ؾرياظّ، ـــــــــــ *
 ه.ف.1356َٗطوابإ ، تٗطإ، ْظا٢َنًُتُ تاضيذ  –ْؿطيُ غتاز بعضط اضتؿتاضإ ، 

زتًُ بطضغًٗاّ ، طشؾذاس٣َرتدِ: عًِ ستُس ، ْازض ؾاَ زض غٓس، الغالّا سٜاض *
، تٗطإ، ْظشَعُاضّ و ؾٗطغاظّ ، َطنع حتكًكات ٖٓط، (5، 4مشاضَ ) ، ْىئ تاضخيِ

 ه.ف.1387ثايعو ظَػتإ 

، زتًُ ؾطم، ٖٓسوغتإ( ؾُتح) غٓآِ ْازض ؾاَ اظ ثشٚتناضوإ ، غعًس ْؿًػِ *
 ه.ف. 1303بٗاض ، ثًـ مشاضَ اوٍ

زتًُ نتاب َاَ تاضيذ ، ايطإ عكط ْازض ؾا زض غؿطْاَُ شإ اوتط، ؾطيسوٕ ؾايػتُ *
 ه.ف.1383و ؾطوضزئ 1382اغؿٓس، (78-77مشاضَ )، و دػطاؾًا

، زتًُ) وسًس(، طٛط٢تطمجُ: ازيب ، ْريوّ زضيايٌ ْازض ؾا، يىضْؼ يهٗاضت *
 . ه.ف(1384َطزاز)، (68مشاضَ)
 
 عارَبٌ -ب 

ايعالقات ايتذاس١ٜ بني دٍٚ اخلًٝر ايعشب٢ ٚبًذإ ايؼشم االقض٢ ، ٢َامحذ ايؼا *
، 12ايعذد ، دل١ً املؤسخ ايعشب٢، ٚاثش ريو ع٢ً اجلٛاْب احلغاس١ٜ ؾ٢ ايعضٛس ايٛطط٢

 ّ. 1980، بػذاد

دل١ً ) ١ْٝٝ، يف ٚثٝك١ ايظشٜا ه1145مح١ً ْادسػا ع٢ً ايعشام ط١ٓ ، بطشغ سذاد *
 ّ. 1981، بػذاد، (33ايعذد)، بني ايٓٗشٜٔ(

، ) املىضز(، ه1156قُىز املىقٌ اَاّ غعو ْازض ؾا غُٓ ، غعًس ايسيىَنِ *
 (ّ.1986)، (3ايعسز)، (15زتًس)
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تشمج١:ذلُذ اًٛص٢ بٔ ذلُذ طعٝذ ، سشٚب االٜشاْٝني يف ايعشام، طًُٝإ ؾا٥ـ بو *
ٝني ؾ٢ نتاب سشٚب االٜشاْ، َٓؼٛس عُٔ َكاي١: عبذاجلباس ايعُش، ايٓاصش٣ ايتهشٜت٢

 (ّ. 1980ايجا٢ْ ) ، نإْٛٚبػذاد، (4-3ايعذد )، دل١ً ) اؾام ايعشب١ٝ(، ايعشام

، دل١ً ) ناسٚإ(١ْٝٝ، محالت ْادس ػا ع٢ً ايعشام يف ايٛثا٥ل ايظشٜا، طٌٗٝ قاػا *
 ّ(.1989ْٝظإ)، اسبٌٝ، (74ايعذد)، ايكظِ االٍٚ

، ايكظِ ايجا٢ْ، ١ ) ناسٚإ(دل١ًْٝٝ، محالت ْادس ػا ع٢ً ايعشام يف ايٛثا٥ل ايظشٜا *
 ّ(.1989اٜاس)، اسبٌٝ، (75ايعذد)
دل١ً ع١ًُٝ ثكاؾ١ٝ ، ايكٛاؾٌ احلر ؾ٢ ايعضش ايعجُا٢ْ، ايضؿضاؾ٢ امحذ ايكطٛس٣ *

 .2006َّاسغ ، ايكاٖش٠، ايظ١ٓ االٚىل، (2ايعذد)، ؾض١ًٝ)سشا٤(
تضذسٖا  ،اعٛا٤ دذٜذ٠ ع٢ً تاسٜخ اخلًٝر ايعشب٢ احلذٜح، عبذاالَريذلُذ اَني *

اب ، داَع١ َٛصٌ، ايظ١ٓ االٚىل، (1ايعذد)، اجلُع١ٝ ايعشاق١ٝ يًتاسٜخ ٚاالثاس
1970 .ّ 
ّ 1743 –ٙ 1156امناط َٔ احلضاس ع٢ً ايعشام) ، عبذاجلباس ذلُٛد ايظاَشا٢٥ *

 ّ. 1996، (90ايعذد)، دل١ً )املٛسد(، (
سهِ  ع٢ً عُإ ٚطكٛط ؿاسط١ٝٝاحلُالت اي، عبذايشمحٔ بٔ ع٢ً ايظذٜع *

، دل١ً االَاّ ذلُذ بٔ طعٛد، ّ(1749 – 1737ٙ/ 1162-1149ايٝعاسب١ )
 . 1420ٙػٛاٍ ، ايكضِٝ، (28ايعذد)
، )االطباب ٚايٓتا٥ر( قٝاّ ايذٚي١ ايبٛطعٝذ١ٜ، ؾؤاد ػٗاب، عبذايًطٝـ ايشذل٢ *
 .(ه1414)، بػذاد، االَا١ْ ايعا١َ املؤساني ايعشب، (49ايعذد)، املؤسخ ايعشب٢(دل١ً )

دل١ً) ، 1743صُٛد ايبضش٠ اثٓا٤ سضاس ْادس ػا طٓت١ ، عُاد عبذايظالّ *
 .(1985ّ)، (3ايعذد)، (14دلًذ)، املٛسد(

دل١ً ) دساطات ١ْٝ، ايتذاٌ ايؿاسط٢ يف ايؼؤٕٚ ايعُا، ذلُذ سظٔ ايعٝذسٚغ *
 ٖذش٣(.1408رٚ ايكعذ٠)، (55ايعذد)، اخلًٝر ٚاجلضٜش٠ ايعشب١ٝ(

اجلض٤ ، دل١ً ) يػ١ ايعشب(، ١ َٔ تاسٜخ ْادس ػاصؿش١ َٓظٝ، ْشطٝع صا٥ػٝإ *
 ّ.1929اٜاس ، (71ايعذد)، ايظ١ٓ ايظابع١، اخلاَع
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 كىردّ  -ج
ًازْاِْ زَوَيُت، طؤظاضّ  * ضَو ٓب َػتُؾا ستَُُز، تُضيكُتِ غُؾُوّ و ُْٖطاوْإ ُب

ّ ضِؤشُٖالت، ُٖويًَط، ظغتاِْ 21ًََصوو، شَاضَ )  .ظ2012(، غاَيِ ؾُؾُّ، ناثداُْ
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* Laurence Lockhart، Nadir Shah's campaigns in Oman (1737 – 

1744)،Bulletin of the school of Oriental and African studies، Volume 

8 ، London،1935.  

* Michael Axworthy، Nader Shah And Persian Naval Expansion in 

the Persian Gulf (1700-1747)، Journal Of The Royal Asiatic Society، 
20 January 2011 
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