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شهاالَيُك
َتمَ عللو حو رو ؼةوذغون توٌردة ،و فهظٝؿه٘ن خةين بةوجمَ عةوؽلَغابمَ
ؽلض فال
َتةةم شةةةزلَضاعلغ كةةوحمَ روف عوكةةةو رةةو زار ةودنةةةوفه تةةا زهصةةةاعم ٌلر ةةةل ش زار
فال
سادٜجاتً صوؼاٌليب دكقه ظاخم (ثريهصوطرففؼ) ٌوطةور بؾاتاكةو زصةاؼًو ٌةوفهن
َم
َتةو زار بةاػو ذةار
دكقكو بين بطلَر كغاكوفهو رو شورطقذهغت ٢ذةوةلتيم ٌةوظ فال
َةةةو ثلَعةةةلغاعلغ رةةةوظ خؽقفؼةةةوفه زار
َظ ٌوصةةةوو توصةةةوعغلى صوذار
ٌةةةوبقفكػ بةةةوال
َتوحةةةو ؽةةةلض صري تلَخةةةم
حوص ورخةةةوصللاؼ عق عةةة،ففهفو روذةةةوج شةةةورطقذٙظةةة ى فال
عقفشةةةر فهكاؼ بةةةي بةةةوجمَ عوؽلَعةةة قفكػ فو ٌةةةوظ عوفئةةةو ٌورحاعةةةوكاؼ خصةةة قفهتو
َم بةي
َم بخةوكػ فو ٌلَضةو ؽةوفر
شورظاعم ثاظلغاؼو خيػ بيَق ترػ بمَ ٌةوبمَ ةوةقفر
َلَخو خةةوركخطو ٌوخقكَغضةةوفهفو رةةو ؽةةور ح لَولَخةة،
بةة،هكػ بةةوظ فخةةره ٌوصةةو ـةةوع ،شةةار
َتةةو ظ ة لَخط دن ب ةىَ رةةو ثارـةةو حا ةةوذكَخةةط ٌوعقفشةةم رةةو دف كلةة،
دهرذةةوج بةةوظ فال
َتوحةةوظ ر ةمَ
ٌوصاعةةوظ حةةيحردهفهف بةةو طةةقكَرهن زهصةةاعمو شةةورطقذظ ة لَخم حةةقرتم فال
درفشةةةةةو حةةةةةردفو طوكاع،صةةةةةو دهفرهن ٌلر ةةةةةل ش(1918ظ) صةةةةةقصخني بةةةةةقف حةةةةةوتا
َظ بةو فخركَخةم ٌلر لةاط ف زظ
َلعم بؾلَغط فو ٌةوفهن ثلَقكصةو بةمَ ؽوكةوو بةوال
ٌوصصار
رلَؾلَغاو ـقعخو الظ ف كو عةو شلاشةوو فو عةو ٌوظ اؼةم ٌةوظ ذةادٜجاْه٘ توذةوصقرم
بلص ين ذوةاكتلاؼ عللوو بوػ بو خيظ صغلغ ذوز رو درا عاحوظ
حمُوُد ئُوني زَنٌ
بُغداد
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تُئرخيٌ والَتٌ شمًىاٌٌ
لُ زَواٌٌ قُدميُوَ تا دَورٍ ئًصالً
َتةم شةزلَضاعيم
ٌوطور باػ رةو تةوٌردم ةةودكط فرد بلغةوفهو تةمَ ٌوطةوكػ حةو فال
ٌلضرِا رو زار ةودنوفه ٌةافهد ؼ بةقفهفو ئادهتةوؼ صورحةوزن ٌةوةق صم صوظةؾقرهن (
َظ جلَطون ٌوشوفو حةو دهرذةوج بةوف زهصاعةو ةودنةو
صوْع ٛصون ز راط) بقفه بوال
ؽلَع ا صوئزقصاو فو ٌوخواركَخم حايف دهط عوحوفتقفه
َم ()1928ن صل دكةة ،بةةوعكهههةةة
ٌةةافرهتلَخم تلَطوكع ة قفن ٌلغطزلةةسو رةةو شةةار
تةةودةلتاتم رةةو رلةةق ن شةةزلضاعم د حةةردففهفو رةةو ٌوظةةخوفتوحاعم (ؽةةوز رصلَرد)ف (
شةةقرد ػ)د بةةوعكههٌ َ٢ةةاثههارن بوظةةورن دازكقهتةةوفهو حةةو ٌةةوبمَ ئاٌةة ،بةةو (دهفرن
بورد)ن ٌوفهشَ ف دففهظ بمَو حو تةوٌردم طه٘بلعيةى بوظةور )(Anthropolegieن تةا
َم ثلَعةةقف ٌوـ ةمَ ِر ثةةيرن ٌةةوظ ئارلضوكةةو رةةو فهز رهتةةم صةةوئارك م
ش ةمَ ؽةةوز ر شةةار
ئري ة ،ؽوكو
َتةوو بةوعكههةة
َخم ـس ثوعفا ةورِعم ثلَعقفن ٌةوظ فال
دهرذوج بو ٌوذق شَ ف خور
صةةةوئزقصاو ؽوكةةةوفو صقصخلغةةةو ٌوصةةةو بولَ ةةةو صوبةةة،هكم تةةةوٌردم بةةةوطقكَرهي ٌةةةوظ
صوئزقصاتوو حو رو ٌاثاز ٣صوحعةقفون (ٌةار ر فةا) ف (ٌاحةاد) ف(شةيصور) دهرؽلَغةر فهو
َتةةود بةةقفه صص ة ور (ؽةةيش  )M.R. Hallرةةو
تةةوٌردم ةةةوفصم(ريرزي )Lulluن رةةوظ فال
َم طيتةي (ٌلغةاتيظ )Eannatum
توٌردم ةودنم ظورةم ةوركو ،باشم ظورِن ةوِر ر
روطوشَ (ئل ظ) ٌوحا حو رةو ٌةوف خرين ةةورِعم شةيق كوحةوصلين صةل دد ف ةلة بةقفه
رةةوزهصاعم ( صةةاعلغ تيشةةي  )Manish Tusuظةة ،و دكصةةاعوفه ةةةوفصم طيتةةي روطةةوشَ
َةةةةم
َفةةةةقفه (  2822ث ظ) " الثةةةةورِه ( "212عةةةةار ظ شةةةةني)ن ةِر ر
ئل صةةةةم تلَةةةةد ؽور
َةةم ريرزةةي شةةاتقعم  Satuniد رةةو ٌةةوف ٌلزم ئوؼةةرن بلصةةو
ٌاحةةادكغ روطةةوشَ ةِر ر
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فذوفتةةةوصلين ثة ةلَغ صةةةل دد ظةةةورِن حةةةردففهف ظةةةخاع،فكوتيقو رةةةو "دهربوعةةة،ن
طافر"د و حو رو ظةاخم "ةةورهطها "د كةوو شة قفعلَخم ظه٘فةورن بةي د عةافهفو باشةم
ٌوظ ظورِهن رمَ عقفشلقفه

() 1

َتةةم شةةزلضاعمو ف دهردهحةةوفنَ حةةو رةةو ظةةارهزففرهفه بةةي
ٌةةوظ ةوفصةةو حيعةةون فال
()2
َتةةم ( ؽا ةةاؼ  ) Halmanو حةةو صورحوزهحةةون
طهه٘رِهيف جغةةقبم ظةةورةمو كةةوئين فال
توؼةةةادفيف (زهؽةةةاف)ن ٌلضةةرِا ٌةةةوحا و ب َفبيتةةةوفه ٌةةةوظ صوئزقصاتةةةو رةةةو روفذوكةةةوحم
َةم (ريرزةي)و حةو (ٌةاعغق بةاعلين )Annu Baninyكةوو دهرؽلَغةر فهفو ٌةوظ
دازر فهن ةِر ر
َضةةاؼ)و روطةةوشَ
روفذوكةةوػ رةةو طهه٘رِهيف (زهؽةةاف)هفه حوظةةا حةةر فه ٌةةوؽاريى (ؽار
َلَخةةم ٌةةاز فو ب ةمَ
ريرزيحاعةةا ؽةةاف ئةةورج ف خةةسظ بةةقفؼ رِهعطةةو (ٌةةاعغق بةةاعلين) حةةو ةِر ر
َتةةم ريرزةةيفو ـةةوع،
َتوحةةون د طةةري حةةردبػ فو خصةة ولوتو شةةور فال
خةةوفب بةةقفو فال
ش ة قفعلَخم ظهه٘فةةورن روفكَةة ،عةةابمَ ف ةلعةةوؼ ٌلغصةةتزيثلودكان ٌلص ة ظ رةةو باشةةم
َوحون بوردي (ش قفعم ظ٘فور) عقفشر فه روالن
َم زهؽاف)د باشم شمَ حير
(شورثلَز
َمَ دفف علةةاؼ ٌةةاثههارن
َقهعةة،ف رةةو عسكةةد (ؽةةوز ر جرك ة ) ٌةةوحافو ٌةةور
ـةةوثم ٌةةافن ٌور
َم ريرزي بقفه بو طقكَرهن خةوط ف
شاشاعيقو كوحلَخلاؼ ٌاثارن (ٌاعغقباعلين)و ةِر ر
رِهمسم ٌةوظ شة قفعو ٌةوبمَ ذقحضة ،ري (ٌاعغقبةاعلين) زار رةو ثةلَغ (عةار ظ شةني)د
(()3
عوبقفبمَ
()1

(عار ظ شني –  ) Naram Snكوحمَ رو ثادظاؽاعم بوظقفرهتم ٌاحاد بقفهفو رو ٌوف خرين ئوؼرن

بلصو فذوفتوظ ف ٌوف ٌلزم بلصو ف ؽوظ وصم ثلَغ صل دد ذخقفصوتم حردففه ٌوظ روفذو عقفشر فه رو
ط٘رِهب صص ور "ٌودصقع،ط"هفه دازر فهتوفهو دهرذوج بوصو رو صومجقفئون "Geographical
"Journalد رو ذكَر ئلغق عم " دف ٌوث٘ رن ةودكط رو حقردش اع " ،صوةاروكوحم زار عاكابم عقفشلقفه

َتم
َم " ٌارصاؼ"كع ،بلغر فه بو طقكَرهن توطابتم جقطر يف رِهعطو فال
َضاؼ"هو رو ظخز
(ٌ )2وظ توئورين " ؽار
"ؽوفر صاؼ" ن ٌلضرِف بيَقو عافن ٌلضرِفن رو "ٌارصاؼ"هفه توذركا حر بمَ
( )3بوطقكَرهن صص وظرج ؽيشَ" توٌردم ةودنم ظورةم ةورك و الثورِه "212و "ٌاعغقباعلين" رو صوبادن
َتم ريرزي ف " ٌار ث ا" صوفطٓ ٢صقظ ورهحم
َم "طيتم" بقفه؛ وذ توؼ فال
ئوؼرن 28ن ثلَغ صل دد ةرِ ر
ٌوظ دفف ةوفصو بقفهو رو دف ن ٌاعغقباعلينو "الشري ب "Lasirabبقفه بو ذقحض ،رن ريري ف"ظارالذ
َتم
َم "ٌاحاد" و فال
َود و "شار يؼ"ن ةِر ر
َم طيتم علعاؼ در فهو ف روزهصاعم ٌوظ ةِر ر
" Sharlakو بو ةِر ر
َم ريرين زهفو حردففه رو دف كم د "
ريرين زهفو حردففه رو دف كم د "شاتقعم "Satunyن ةِر ر
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َتةةم ريرزةةي
َم شلاش ةلون فال
رةةو دف ن دهفرن (عةةارظ شةةني) زار حةةوظ باشةةم ٌةةوذق ر
حر فه ٌوظ دهفره تاركخون ريرزيهو تةا دهفرن ذخقصةوتم ٌاشةقفرن ( ٌةاد د عةري رن
ٌةةةوفهش

nirari 1

 1312 - Adadث ظ) دهف صةةةم حةةةردففه

() 4

روطةةةوشَ ٌوصوظةةة ،زار

صقذ وصورةةةةو حةةةةو ٌةةةةوظ ةوفصةةةةوو رةةةةو ئوؼةةةةرن ؽةةةةوذدهف عةةةةيزدهن ثةة ةلَغ صةةةةل دد
ٌاشقفركوظم د طريحردبيَقو ذاحضاعم ٌاشةقفريم ٌةوظ ئوؼةر عو ٌةوبمَ رةو ةةوفصم
ريرزةةي بةةقفبػ ـةةقعخو عافهحاعلةةاؼ روطةةوشَ عةةافن ةةةوفصم شةةاصم زكةةاتر روطةةوشَ عةةافن

ةوفصم ز راط د صقعاشةوبوو ف صعةابؾوتم ؽوكةو( )5و ذةوت ا ( تةوٌردم ةةودنم
َخم
َمَ ؽةةةلض ةةةوكر صقذ وصةةةوش عللةةةو حةةةو خةةةور
ظةةةورةم ةةةةورك و الثةةةورِه ٌ ) 194ةةةور
ٌاشةةقفركو رةةو ٌةةوة ق صم ز ةةراط بةةػ فو رةةو دف كلةة ،بةةقفبػ بةةو شةةاصم رةةو صةةوبادن
ئوؼرن شلاعسهصلين ثلَغ صل دد (ٌةاد د – عةري رن)ن ٌةوفهش باشةم وروبوكةوحم
بوشةةور (صةةوْههغ فصةةون ز ةةراط)د ٌةةوحافو رةةوظ بوكغةةود باشةةم ٌةةيردففن ريرزيظةةم
حةردففه " تةلت و ثلزلصةرين ٌةوفهش  "Tiglath Pleser1ف " تقحةقر علغقرتةا"ػ
طورمَ ظورِكاؼ روطوشَ ٌوظ ةوفصةو حةردففه "ٌاظةقر عاؼةرثاش "Ashur Nasirpa l-ن
شلَلوظ رو بوكين ( – 884ف  882ث ظ) د شمَ دهفعو ظورِن روطوشَ حردففؼ
َتةم شةزلَضاعلود تةودةلتاتلَخم
َم 1926د و روظ فال
ثرافلصير "شثاكسهر"و رو شار
َم شةلَلوظ – 862
باظم بو تاكووتم رو ذوج ٌوظ شمَ شوفورهن "ٌاظقر عاؼر ثار
َمَ:
َم ٌاشقفرن حردففه ( )6بي خقآلؼو ٌور
884ث ظ" ن ةِر ر
َظ ٌوصلغ
َتوحون شوع،بَل وفهو بوال
َم ريرزي صقذ وصورو تلخر ر ذقرِكوتم فال
شاتقعم  "Satunyن ةِر ر
َم ٌاحاد بقفه (صوادن ئوؼرن 27و ث ظ)
تقفظم توئرفق"٢عار ظ شني"ن ةرِ ر
( )4بوطقكَرهن ( ) The Cambridge Ancient Historyةوفصم طيتمو رو ٌوف خرين دهفرن "ظارحورم ظارن
َتم "شيصور" ف"ٌاحاد" ف
َم حقتاكو شور فال
 "Sharkali Shariد و حورو ٌوخ يف (عار ظ شني)هو بو فخرن ٌلغ تاظ ؽور
زهفتم حردفهو فؽوكخورم صوئوقفد "ٌاعيعلو "Anunitن رو "ٌاحاد"ه فه برداهتو ٌور ث ا – حورحقذو فتاـوع،
َؼو رو ٌوف خرين ئوؼرن  27صم ثلَغ صل دد ٌوظ شويط٘ عوتى
ةرعلَد ٌوظ ؽوكخورون صقذافوظة حردففه خقال
"طيتم"كوو بودهط "ٌيتيخوطاش– "Utukhegalن "ٌقفر"هفه دف كم ؽاتقفه فئوظاٌرن "طيتي" طورِ فعوتوفه
َتم ريريف ٌورث او (جز1 ،و الثوره  423ف جودفهرم ذقحض ،ر ؼ و منره 1و الثوره )675
فال
( )5عافن بوعع َ٢روظ ةِر آلعم ٌاشقفرن كو (ٌاد ط)و (باز رن)و (ريبان)و ف (رقر ن)بقفه(ٌوةق صم
صوزفثيتاصلاو الثورِه )92
َم ٌوث٘ركَخ ،عوظر حردففه توعلا تورجقصون ةصضلَخط رو رِاذعاصون ذكاعم
(ٌ )6وظ تودةلتاتون رو ظخز
 1929د دكقه ف توٌردم دهفرن ذخقصوتم ٌوظ صورلخم ٌاشقفريلو بو ( 775-626ج ظ) د عر فه حو
َوط ٢صوطب٘ئو بىَ ؼوذلروحون فهطق روشورهفه عقفشلقصاعو
رِهعطو ور
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َتةةم (ز صةةق )و حةةو عةةافن (عةةقرهد د)ه( )7فو روطةةوشَ بةةاةم
" كةةوحمَ رةةو ٌقصةةورِ ن فال
ٌقصةةوِر ن ريرزةةي رةةو تابعلةةوتم ٌاشةةقفرن بلَةةس ر بةةقفؼ فو ئقؼةةلاعلاؼ حةةردفو روشةةور
ٌوصةةو (ٌاظةةقر عاؼةةر ثةةاشَ)و بةةو روظةةخرن ٌاشةةقفركوفه بوشةةور (دهربوعةة،ن بازكةةاؼ)د
َتم (ز صق ) روظخرن ريرزيو ٌوظ دهربوع،هكاؼ توذخلط حردبقف رةو
رِففن حرداتو فال
دف ن ظةةورِكَخم ةةةقرط ف قههاكةةوئاتلَخى صقعاشةةل  ،روظةةخرن ٌاشةةقفرن دهربوعةة،
َةو)( )8د ثةلَغ
َتم (ز صق )Zamuaو ٌةوبيَق بةو شةور (طةردن طيثار
َم فال
ٌوطريَقود خز

َقب ()هفه تةةةةةا (طردهبةةةةير)( )9ؽةةةةةاتقفؼو زهفتلةةةةةاؼ حةةةةةردففه (
ٌوحةةةةوفؼ فو رةةةةةو(دار
عقرهد د)( )12خين حلَعافهتو ظاخلَخم شةوخوو حةو رِهعطةو (ثريهصةوطرفؼ)بمَو ٌوصةو
علؾاكةوتم ٌةوفهش شةوفوره صةورلخم ٌاشةةقفرن رةو ظةاره زهفو حر فهحاعةاو بةوعكههَ٢
َمَ ف ٌوطورِكَ وفه
روظخر بوجمَ ٌوؽلَز
َم شقرد ػ) ٌوطريَقو رو ثاظ ،رِفف ٌوحاتو ظةارهزففر
رو دففهظ شوفورد و (دار
َن ( صةق ؼ) كةغ
تا ( ظخضل ،ؼ) ديَقو ةوتسَ ف ئةاصلَخم زار ٌةوحافو ٌوطورِكَ ةوفه ةةوال
َةم ريرزةي (ٌاصل ةا)
َظ ظ٘فوز بو ةِر ر
ٌوطريَقو ذصارهن ظاري طري ف ٌوطاتو ( )156بوال
َن (علصري) ن بي عاطرينَ
عابافو ةوال
َن "صةق ؼ" ٌةوحا بةو ٌوشاشةم ذورهحةوفو دهط ٌةوحا بةو شةوفورن شةلَلوظ فو
ةوال
َخم ٌةوف عةافه رِكَطةوكاؼ
َثةاركَس)و خةور
رِفف ٌوحاتو ـلاحاعم رِكَطةون (ثلَغحةقكػ) رةو (عار
ثلَطرو فو رو دف ن ظورِكَخم صقعاشة (ز صق )كلخةاؼ ظةخاؼ فو روظةخرن ٌاشةقفرن
َحو)ف وظاخم(حوـسَ حوـسَ)ف (صوركق ؼ) رةو ظةقكَغلاؼ عوبيتةوفهو رةو
تا دهظ (ةسر
ثاظةة ،رِفف بةةو (صةةق ؼ) طورِ عةةوفه ظةةورِحورن ز صةةق رةةو رِهجعوتوظةة ،بةةو روظةةخرن
عكهه ٢ئورهباعةةون ظةةورِكاؼ رةةمَ زهفو
َ
ٍَوـةةيَقو رةةو دهربوع،كَخةة ،بةةو
ٌاشةةقفرن ؽور
حردؼو ف رةو ظةخرن ٌاشةقفرن بةو عةائل جم بةو رِكَطوكةوحيةد ؽاتةوفه ظةارهزففر
(ٌ )7وظ عقره ٌادهو بو طقكَرهن ٌوثسهحو ى (ٌيملستيدا) ٌوبمَ ذاحضلَخم بابزم بقفبمَ ف ريري عللو
َن (ٌافزن  ) Uziبابلَو و د ار و كار و حاحرن ف بلصو ظاريةكاؼ زهفو حردففه (ٌق ص ل)،
( )8ةوال
( )9ظارن (زنرن )Zimri
َن (علصري =
(ٌ )12ي ص لٌ ،وَرمَ و بوةاكان روظخرن ريريو رو ٌل ،رهن ةِر شَ (ٌاصل ا)د خين حلَعاكو ةوال
ثريهصوطرفؼ)
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َتةو)ن ٌلضةرِا
عك ٢غازاْ ٢تركاؼ توشزلط بٚٛو توعلا (صوشي)و حو رو جلَطةون (فال
َ
بو
بةةقفهو خةةين رِ طةةرو ف توشةةزلط عةةوبقف بةةي روظةةخرن ٌاشةةقفرنو بةةو ؽحةةقصلَخم بةةو
َخوحةون روعافـةقفو فه رةو ؽوفر صاعلعة،
ظل،دهو ٌوف ظارهظم طرو فو زارن خور
ثاعسه ظاركَد حوفتو دهط ٌاشقفرن
رو دف ن بِر عوفهن ظورو ٌاظقر عاؼر ثاشَو دهشةم حةرد بةو تةوئضرين ظةارهحاؼو
َن (بةةوحر ف ) حةةر بةةو ئةةوَارن ده ةسَ فد ؼ فو رةةو شةةور ركَطةةون بازكةةاؼ بةةوعكههَ٢
ةةوال
صورحةةوزن ئوشةةخورن د عةةر فو ٌةةوصني حر كةةوفهفو بةةوظ تورذةةو شةةوفورن ش ةلَلوصلغ
دف كم ؽاو
َةةم ريرزةةي حةةو عةةافن (ٌاصل ةةا  )Amikhaبةةقفو خةةين حلَعةةابقفه حلَةةق ؼ ف بةةو
ةِر ر
طقكَرهن ( توٌردم ٌاشقفرو ٌي ص ل،و الثورِه 88و  )89روطوشَ بوعك َ٢رِفٌوشةاف
َن (حلغوةةةا –ثريهصةةةوطرففؼ)د و خيكةةةاؼ ةةةةاكط حةةةرد بةةةي روظةةةخرن
ٌوؽارلةةة ،رةةةو ةةةةوال
ٌاشةةقفرنو حةةو رةةوذكَر ةقصاعةة،هن (ظزضاعوؼةةر )Shalmaneserن فرةةم ئوؽةة ،بةةقفو
ؽاتو شوركاؼ ف ٌوفهش توجرفبون ؽحقفصلاؼ شورن عوطرو فو رةوظ صقذاؼةورهكود
َظ ف دهر ٌوحةوفنَ حةو
ٌاشقفركوحاؼ تقفظم ٌةوذكةوو ف قهاكعةاتلَخم زار بةقفؼ بةوال
رودف كل ،روطوشَ ص ،فعلغ ،و ركَخوفتقفؼ(ٌ( )11اظقفر عاؼةر ثةاشَ) بةوظ ظه٘فورهكةوفه
فوخرن حردففه ،ٚذوت ا رو عسكد ش قفعم ظ٘فوزى (تلت و بلزلصةر) ،و (تقحةق تم
علغقرتا )Tukulti-Ninurtaد ٌ ،وفكغ ٌص قفعلَخم ظ٘فورن درفشو حردففه.
َم ( 744ث ظ)د دكصةةةاعوفه بيتةةةو ؼةةةوذغون
َتةةةم (ريرزةةةي – ز صةةةق )و رةةةو شةةةار
فال
ذورب (ظزضاعوؼر)ن ـق رهظ رو ذ،فدن ( عاصرين – صةوْطكه٘ن ثعة،هر)د روطةوشَ
َفقفه
روظخرن (ٌقر رتق  )Urartuتلَخؾور
َةةم خارةة،ن ( ٌورطص ة لض )Argistisو ؽةةورفهحقف رةةو صةةوْطكهه٘ن (عةةاصرين
ةِر ر
َطٝهه٘)ف (ثارشةةق) ف(صةةاعم) ف(طههٛز ئابةة،كػ)د
)Nrmiriد ف رةةو دهفرن (صلزلةة – ،صةةوال
ٌيدففن ٌاشقفرن ظثرزه حردبقفو رلَرهظ ،وروبون شوع،فو ذخقصوتم ٌاشقفرن
َتةةم ريرزةةي َٛساؾعهه٘ بخا(حةةاصجكخ تةةوٌردم ةةةودكطو الثةةورِه
بوؽةةوز ر ذةةاشَ تةةق عم فال
( )11ةاصجكخ توٌردم ةودكطو جز،ن 3و الثورِه 233
9

َتةةم ريرزةةيد رِاكةةم ف
 )32رةةو  766ث ظ د روظةةخرن ٌاشةةقفرن دكصةةاؼ بوشةةور فال
َظ صقهفوج عوبقفو طوِر كوفه
رِففن حرده صل،كاو بوال
(ٌاظةةقفر عةةري رن ثلَغحةةوظ)(  746- 754ث ظ) كةةغ دفف دهفعةةو رةةو صةةوْطكهه٘ن(
عاصري)د شل ذم خين توجرفبو حردففه
َتةةم "ز صةةق " ف تةةا
(ظزضاعاشةةورن ش ةلَلوظ)كغ رةةو  859ث ظ د و ؽاتةةو شةةور فال
ؽوفر زن ظاخاعم "علخ،كط" ف علخ،ن – ٌري "ن()12زهفو حرد ئوكين ذقحضة ،ر رةو
َوحةةةون حةةةو عةةةافن " صةةةردفذ –
َتةةةم "عةةةاصرين" ف ةِر ر
 844ث ظ د ـةةةقفه شةةةور فال
صقد كد" بقفو خين حلَعاكو حلَق ؼ
()13
َؼةو
َؼ ف فكَر ؼ حةرد خقال
َتم حارخم ن تاال
"ظزضاعؽور" رو  829ث ظ د فال
َتلَخم ٌاشقفرن
َتم "ز صق "كوو بقفه فال
َم دفف كم ٌوظ فال
شار
َتو بوكغلَد بودهط "ٌلزلةا"
رو ٌوف ضط ٢ةورِعم ؽوظ وصم ثلَغ صل دد و ٌوظ فال
َتةو
عاف ذاحضلَخم ئاؼم ٌاشقفرن كوفه بقفو فه رةو ٌةوف خرين ٌةوظ ةورِعةود ٌةوظ فال
رةةو طهه٘رِهب ٌاشةةقفركوحاعوفه عةةافعر " ريرزةةيظ"(" )13تةةلت و ثزلصةةر"ن ـةةق رهظ رةةو
َتةةو حةةرد "فةةقرهفو
َم ٌةةوظ فال
َم  745ث ظ د رةةو ٌار صلةةوحاعم صةةوزفثيتاصلان عةةوةز
شةةار
َتةةم ريرزةةيف "عةةاصرين"د رِففن حةةرده
َم دف كلعةة ،بوشةةور فال
الثةةورِه  " 43ف روشةةار
َؼ ف فكَر ؼ حرد
َتون تاال
صل،كافو ٌوظ فال
َتو رةو ٌةوف خرين ذخقصةوتم ٌاشةقفرك ،عسكةد ئوؼةركَد رةو عةاف
َؼو ٌوظ فال
خقال
ظةةةورِف ظةةةيرف ٌل ل رةةةم ٌةةةوف صرين ٌاشةةةقفرك ،صةةةافو علؾاكةةةوو رةةةو دف ن ظٗهههٛز٣
َوتم ٌاشقفرنو حوفتو دهط صلة،كافو شةلَلوظ
ذخقصوتم صل،كافو روعاف ـقفعم دهفر
ثادظان صلة،كا حةو (حل صةار) بةقفو دهفعةون دففهظ حةو رِففن حةرده ( عوكغةوف )و بةو
َتم ( ريرزي)ظ د و رِ بقرد
شور ٌوظ فال
( شةةريفط = حل صةةرف)و رةةو ث ةلَغ تةةوئرفقهه ٢بةةي شةةور (بابةةس) بةةو ـةةوع ،شةةاشَ
َتةةم
َتةم (طيتةي – طيتلةقظ) ن ؽلَغاكةو ذكَةر ذقحضةوفه رةوف دهفرهد فال
(546ث ظ) فال
َوزهرده" بػ
(ٌ )12وظ دفف ظاخو رِهعطو ظاخم "تاشزقجو" ف"طز
َتم ريريفه كو رِهعطو دهظ ظارهزففرن ٌلَص اب َ
م
(ٌ )13وظ مه ْطك٘ي حارخم كو رو فال
( )13توٌردم ٌاشقفرو ٌق ص ل،و الثورِه 245
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(حيتةةي

-

 )Kutuئوةةارهو بةةقف رةةو ذةةوٚقهه٘ى (زيَةةى حيكةةو) ف صةةوْطٝكهه٘ن دجيزةةو

َتةةةو رةةةو دف كلةةة ،حةةةوفتوقفه ذكَةةةر ذةةةقحضم
فظةةةاخاعم شةةةزلضاعم فشةةةريف ؼ ٌةةةوظ فال
بابزص ة اعوفه ةيصاعةة ،عم بةةابزم (عوركطزلصةةاف –  )Neriglisserؽوكخةةورم صةةوئوقفد
َةوتم
َتو رةو ثةاػ دهفر
َؼو ٌوظ فال
(ٌاعقعلو – )Anunitن رو طيتي شوع،بقفهفه خقال
صاد حوفتو دهط ٌلَر ؼ ف ف رللوحم ٌلَر عم بي توئلني حر بقف حةو عةافن ( قبةارف –
 )GAUBARUYAبقف

قُووِ لؤلمؤ:
َتةةى شةةزلضاعى
ٌةةوظ ةوفصةةو صةةوئزقظ عللةةو حةةو حةةوي فرةةو حقكَةةقه ؽاتقَتةةو فال
َتةةود دكةةقهف
تتركوةةوؼ ثلَةةغض ؽةةوز ر شةةاشَ روصةةوفثلَغ تةةوٌردم ٌةةوظ ةوفصةةوي رةةوظ فال
َم رةةةو ٌاشةةةقفركو ف
روطةةةوشَ ةةةةوفصى (طيتةةةي – )Gotuبوكوحةةةوفه ذكةةةافؼ.بعكههه َ٢ةةةةير
َعةم (ٌاحةاد) ف(ٌاشةقفر) بةقفؼو
شقركود بلغر فه زار جار تقفظم تةوعسٚقه ٢ةِر ال
َظ تا رِفبعم دف كيم ئوؼرن عيؽةوظ ٌلصة ت رم د خزةم خيكةاؼ بةو دهرهجوكةوذ
بوال
قاؾع٘ نسدٌ ٙٚٚوظ ةوفصو رو ئغاؼرن (َٓعَٛه٘  ٣ز ةراط) ف روطةوشَ (طةيتم GUTI
= ( (GUTIUMشقبري  )SNDARUM = SUBIRف (حاشةان = )Kassai - KASSITESد بةو
َم حقرد د عرففؼ
ٌوؼز

مةدةنيةتي:

ةةةوفصم ريرزةةيو صودهعلةةوتلَخم باظةةم بةةقفهفو رةةو دف ن توصاشةةلاؼ روطةةوشَ
(ٌاحاد)د و ف دهرٌوحوفن حو زكةاتر تةورهةلاؼ حةردففهو ظةاؽل،ن ٌوصةوكغ بلذرا
َةو بةي تةوزبل
َم ٌاشةقفركو ذةوت ا ٌةوظ ةرِ ر
رِف كوتم ( ٌاظقفر عاؼر ثاشَ)ن ةرِ ر
ظار عم ٌاشقفر فو توئضلضم ؼوععووو رةو بةوكين ٌاشةقفركو حاعةا طةورمَ ٌةوؽزم
ؼةةوععوتم رةةوظ ريرزيكاعةةو ؽةةوشَ بةةد ردفو عةةاردعم بةةي ٌاشةةقفركوو زارن ظةةار ؼ ف
َوصوع،ن
َعم ٌاشقفركوفه باط حر فهو دهالروو رو دهفر
َكاعمو حو رو طهرِهب ةرِ ال
ةوال
ف ٌافهد عم ٌوظ صوصزوحوتو ٌوحا
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زماني:

بو طقكَرهن صقش وظرج (ؽيزكغغ) ٌةوبمَ زصةاعم ريرزةيو رةو تةوف بلعم زصةاعم
ئل صةةم ب ةمَ روطةةوشَ ٌوصوظةةٌ ،وطةةور توصاظةةان بةةوعكههٌ َ٢ةةومساٌم خاؼةةو بخةةرنَو
ٌوبلغريَ حو روطوشَ زصاعم (ؽيرن)د زار صقظابوؽوتم ؽوكو
ؽور ـوع،ه ثرافلصير (شثاكسهر) حقردن "رقرِ" بو عوتةوفهن ريرزةي د ٌةوعمَو
َظ ٌو زوبم صقش وظرةوحاؼ فباخؽقؿ ( فالدصةري صلغيرشةخم) ةةوفصم حةقردن
بوال
رقرِ بو ٌوفالدن (حاشان) ةوقفشَ ٌوحوؼ

جوغرافياي:

َتةةم ةةةوفصم (ريرزةةي) كةةا (ز صةةق ) ن دهفرن
دهر ذةةوج شةةورذودف شةةغقفرن فال
ٌاشقفرنو صوئزقصاتلَخم ةوطعٚٚ ٢اقح ْٝٝه٘ بذه طةقكَرهن رِف كةوتم بابزيلةوحاؼو
شةةوفلغوحون عةةقل (ئزلةةو رصة ظ) رةةو دف ن طاؾههإ روشةةور ظةةاخم (علصةةري ) Nisir -
(ظةةاخم عةةوجاو)و ِر فهش ة افهفو ٌةةوظ ظاخم(علصةةري)ه و حةةو بةةوزصاعم ريرزةةي (حغلوةةا
 )Knibaكاؼ ثمَ فتقفهو رِهعطو ظاخم ( ثريهصوطرففؼ – ثري ئضةر صترفؼ)بةمَ( )14بةوَتةةةةم (ز صةةةةق = صةةةةاز صق ) بةةةةوكين (
طةةةةقكَرهن خةةةةورٜطهههه٘ي (ٌي صةةة ل)،و رِهعطةةةةو فال
تاشةةزقجو)ف (بةةةاعم صةةةوةاؼ) بةةمَو صةةوْطكههه٘ي(حلضةةةاػ ( )Kimashالر –  )Laraف
(شةةلضاػ  )Simashكةةغ فهحةةق شةةقرد ػ()15ف (ظةةارباذكَر) دفف عاذلةةو بةةقفؼ فو
()14

َم ٌاشقفركوفه توئركا حر فهف ٌوَرمَ رو
ٌوظ ظاخم (علصري)هو رو ط٘رِهب (٥اغٚٛز ْاؾس ثاشَ) ةِر ر

َوو ٌل،كعاحون
ظورةم ٌاشقفركوفه ظاخلَخم توعلاكوو شرِهحون فهحق عقفحم رِظ تلده ظاؽل،ن ٌوظ ةِر ر
شورهفهن ( فالد صلغيرشخم) توٌللٌ ،وحا
صقٌوفني رِفذاعلون طافرهحاؼ ٌوَرلَػ شوفلغوحو روشور ظاخم (جقدن) علع يتوفه ٌوظ روؾع(٢جقدن)
كوو الف ظ ف كو رو ٌلصضم (طيتم = طيدن) كوفه ؽاتقفهف رِهعطو شاصلوهحاؼ فكا عاةلزم ٌوظ عافهو حو
ٌو زوبم ٌلر ضاش ئورهب بقفهو ذوريف ) )gيس بو (د) ن ئورهبم توب،كس حردبمَ ف (طيدن) بقفبَل و
(جقدن) ف ةلعوؼ قرِرِكين ئورهب بز اؼو صؽركلوحاؼ بوعضهؼ ذوريف (ط) بو (د) و بوعك٘ؼ ذوريف (د)
بو (ط) توروفقظ ٌوحوؼو فهحق (حقثغؾاط) بو (حقبغؾاد)و (صاط،ه بقرط) بو( صاج،ه بقرد) ٌوعقفشػ
()15

َخي ٌوظقبؾَل و ٌومساٌم خاؼون
ٌوظ عافن (شقر د ظو) ػ زار رو عاف عم ريرزي ف طيتي ٌوحاو بور

(حاشان)ػو ـقعخو ٌاخري حو وكاؼ ( ٌاػ) بقفه
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بوظةةم ظةةورةم (تاشةةزقجو)ػ (ريرز ةي)ظ كةةاؼ ث ةمَ طةةقتيبَ بةةو طةةقكَرهن ( ةةةاصولَركخ
َتم "ز صق "كو رةو دهربوعة،ن بازكةاؼ "
توٌردم ةودكطو جز،ن  )3صقذ وصورو ٌوظ فال
بابلو – "Babitهفه تا " ظاخم طقكَده – ٌوزصر – ٌازكرف " دهف صم حردبمَ
َتلةةوفهو
رةةو ظةةلضارللوفه صةةوْطٝكهه٘ي " عةةاصرن – "Namriف رةةو طهه٘رِهفذذ رِاذؽوال
عةةة ة وف ذيم "شةةةةةقصم" "ؽاوةةةةةار" ف " ؽارؽةةةةةار" بةةةةةقفه" تةةةةةوٌردم ٌاشةةةةةقفرو
()16
ٌي ص ل"،
َتةةم "بةةار ؽم" ف " تةةقحركغ" ف "حةةورخم – "Kirkhiن
رةةو جغقبةةوفه روطةةوشَ فال
َتةةم " ٌارر فةةا – ٌةةور ث ا"و
َتةةم "ريرزةةي"د فال
ئةةل ظ ؽافذةة،فد بةةقفه رةةو ةةوربم فال
َتم " طيتق – طيتيكقظ" ن ٌوف
كوئين رلق ن حورحقحم ٌوصرِا بقفو حو صورحوزن فال
دهفره بقفه
بو طةقكَرهن " ٌي صة ل"،و بوظةم عافهرِ شة ريرزةي " ٌار حة،ن –  "Arakdiكةاؼ
ثمَ فتقفه حو دفة ير "شةثاكسهر " ٌةوةق صم صةوزاثقتاصلا – الثةورِه ٌ "143ةوظ عةافه
َمَ
بةةو عةةافن ظةةارن صورحةةوزن "ريرزيكلةةاؼ" د دهعةةمَ()17و فهؿةةاشَ (ٌي صةة لٌ )،ةةور
َتو (زنرن  )Zimri -بقفه
ثاك وخ ٌوظ فال
جا شوفلغون عقل (ئزلو رص ظ)و ـو رو ظاخم (علصري) فو ـةو رةو شةور ظةاخم
(جةةقدن) (طةةقتم – حةةقردن) ِر فهش ة ا ب ةمَو ٌةةوبمَ دهفعةةون دففهظ بةةوعم ٌةةادهظ رةةوف
صقسٝط٘فه كوئين رو حقردش اعوفه ب َف بقفبلَ وفهو رو ٌوفالد عم ذةوقهسهته ٢عةقل
( ئزلةةو رص ة ظ) شةةاظ ف ذةةاظ ف رِففكةةاؼ حردبلَ ةةو جلؾةةوتم فورةةوضههطن ف ٌةةوفركتلاف
(ٜاؾح) رِففن حردبَل و ظلضاش ف الن ذففرن ةافتاشلا ف ةلعوؼ ؼةاذيب تةوٌردم
َمَ رةةةةو ٌةةةةودف رن ةوبزٍور وٌردلةةةةود
ئضةةةةقفصم ٌةةةةوفرِفثا (بقشةة ة قؼ – ٌ ) 1924ةةةةور
َم ٌلغصاؼ رو ظةرهج ف ظةلضارم بةوذرن خةوزهرهفه
صقخ ورا ٌورعرجو طورمَ حيصور
تةةا ذةةوفقهه٘ي شةةقفزلىطْٛهه٘عةةى د طةةري حردبةةقف ٌةةوظ حيصوآلعةةو ٌوجةة ،دن ٌلَر عةةمو
()16

ٌوظ ظارن "ؽارؽار"ه رو دهفرن ذخقصوتم ( ٌاحاد)د ( عقؼ م ٌوفهرم ةورِعم  28ث ظ) تقفظم

توئرفق( ٢شار يؼ) بقف فه زهفو حر ف عافهحون طير فحر بو (حار – ظارفحني ) كوئين ظارن
م
َوظو" د كا رو عسكخللوفه ب َ
"شار يؼ" فه ٌوبمَ فكَر عون ٌوظ ظاره كا رو ذكَر ظارن "ؽور

َتم (ز صق ) ةوقفشَ ٌوحوؼ
( )17صص وظرج (بلزور بوط) ف (شةكط) ظارهزففر بو صورحوزن فال
13

ثةةارخ و كيعةةاؼو رِاصةةوؼو ش ة ففو جورصةةوؼ ف شةةوحوعون ٌةةوفرِفثان ٌلض ةرِا بةةقفؼو رةةو
َعةو ؽاتقفعةو ذورحوتةوفهفو بوظةلَخم
توٌردلَخم زار ةودكط ف صوجؾقرةٌ ،ةوظ حيصوال
ؽغ،فش اعلاؼ زهفو حردففهفو بوعكَٝهٝػ ٢تا بوزٜطاْٝا ـقفؼ
َعةةةو ؽةةةوصقفكاؼ بةةةو (ؽغةةة،ف – ٌةةوفرفثاكم) عةةةاف عةةةر فؼ ٌةةةوظ ٌوةق صةةةو
ٌةةوظ حيصوال
در فش ةمَ كةةو -حةةو بةةوعكهه٘ؼ (ٌةةارن) كةةاؼ ث ةمَ طقتةةقفؼ – ف دكةةاره حةةو توةركوةةوؼ رةةو
ئوؼرن بلصو ف ثلَغحوصم ثلَغ صل د رو ظورج ف ظلضارم بوذرن خسهرد بةقفؼ
فو رو دف كي ،بي ظورج ف ةورب ف جغةقب ب َفبقفعةوفهفو زصاعةو صقظة ورهحوحوكاؼ
بةو صةةرفرن زهصةةاؼو طةةورمَ فةةورةم تلةةا ثةوكا بةةقفهو طوكعة يتو دهرهجوكةةوذ حةةو روكةةوذ
َضاؼ ف
تلَطوكع ة غلاؼ صةةقصخني عةةوصافه ف ةلعةةوؼ ٌةةوصرِا ٌةةوبلغني حةةو ٌلغطزلةةس رةةو ٌةةور
رِفط تيَغاطاف ٌوصو عوتلحون ٌوف فورةاعوكو
َتو (ريرزي)هو زار بقفهو ٌوصوػ دهرلزم ٌةافهد عم كةوتمو صةوثًه٘ؼ
ظار عم ٌوظ فال
َمَ بلصةو فثلَةغخ ظةارظ رةو ريرزةي
( ٌاظقفر عاؼر ثاشَ) رو ش قفعم ظه٘ فرهحوكةٌ ،ةور
زهفو حردففهو عافن ٌوظ ظار عو:
م وبلَحطةةو روصاعةةو (شةةثاكسهر)
بابلةةوو د ةةار و بةةار و حةةاطرنو زنةةرن فكةةين
َن ( ٌةةافزن ٌ )Uzzi-ةةوحاو حةةو
باشةةم ظةةارن (ؽ ةيدفؼ)Huduu-و (صوشةةق  )Mesu-ةةةوال
روثعو دهربوع،ن بازكاعوفه بقفه
ظاخاعم بوظقفرهتم ( علصري – حلغلوا – ثريهصةوطرففؼ) (علخة،كط)و (علخة،ن –
ٌةةري ) و (شةةلضاحم)و (ٌةةاركرف ٌ = Aziro-ةةوزصر) ( حةةقالر )Kullar-و (الالر ()Lalar -
شةةةق عم  )Suani-ف( علصةةةثم  =Nispi-ظةةةاخم ؽةةةوٚزاَهههإ)و بةةةقفه ف ٌةةةافن (ر دعةةةق
َقبةو) ن
َمَ :عافن ديَةم (فر
 )Radnuف( ٌودكر )Edir-كغ صوئزقصو ( شثاكسهر)و ٌورعسكد "شزلضاعم"ػ زار صقؽلضو فهالظ ف كةو عةافكَخم تةوٌردم حةقرده ٌةوظ عةافن
َقبةو  (Ullubeكةةو رةو زصةةاعم ٌاشةقفركوحاع ،عةافن ٌةةور قه ٢دهفرن (ب زةةلض)ي
(ٌقر
ٌلض ةرِا بةةقفه حةةو (تلتةةل و ث كةةسهرن ش ةلَلوظ)و شةةلم ؽةةوز ر حوشةةم رةةو (ذةةوصا)فه
َم ٌوفيَم حردفو بو دففر عللو حو ريرزي روظ عافهفه ٌلت واشلاؼ حردبمَ
عوةز
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ئاثارو وُواقًعٌ قُدميٍُ والَتٌ شمًىاٌٌ
بةةوردكَخم عقفشةةر ف رةةو دهربوعةة،ن (طةةوفره = طةةافر)()18د و حةةو جغةةقبم (ةةةورهد )
َةةوحاعم (ريرزةةي)هو صقش وظةةركث (
ٌوحةةوفنَو دازر فهتةةوفهف ئاٌلةة ،بةةو كةةوحمَ رةةو ةِر ر
بورزفرفشةةخم) ػ باشةةم بةةوردكَخم عقفشةةر فن تةةر ٌةةوحاو حةةو رةةو علؾاكةةوتم ظةةاخم
دهربوع،فو رو عسكد ٌافن (زيَم حيكو)و دازر فهتوفه
عكه ٢وكَر عةون زار حةيعم رةو عاذلةون ـةق رتاو
َ
َ)،كغ بو
صقش وظركث (ؽورزفور
َتةةةود رةةةو بوظةةةم ( ز صةةةق ) ف (ريري)صةةةٌ ،وطةةةور
فشراـةةةد د دازر فهتةةةوفه رةةةوظ فال
عكه ٢رةو ظةاره ةودنةوحاؼ فهحةق
َ
تودةلتاتلَخم ئلضزيةم بةاػ بخةرنَو فكَر عةون بةو
م ٌودازركَ وفه
(زنرن) و (د ار )و (بار )و (حاحرن)و (حلغلوا) ف( ؽارؽار)
روظةةةرهةم (تاشةةةزقجو)ف رةةةو رِ شة ةو فـةةةوثم ظةةةوةاصم شةةةزلضاعيق حةةةورحقذ د
َ
عكه٢
عك ٢توثيرخون جقيَ جقيَ ؽوكوو زار رِهعطو رو ذكَر ٌوصاعود فكَر عون بةو
َ
بو
ظةةةارن ةةةةودكط ظةةةار بلَ وفه دكق رهحةةةون دهربوعةةة،ن ( بابلةةةو – بازكةةةاؼ) ٌلصة ة اػ
عكٌ ٢اثاز ٣روبور ـافه
َ
بو
َتةةود و حةةو ٌةةوبمَ ظةةارهزففرن ٌلَصة احو بةمَو بةةوعكههٌ َ٢ةةاثههارف
روبوظةةم ظةةورةم ٌةةوظ فال
فكَر عةةو حوظةةا حةةر فهو حةةو ئاٌلةة ،بةةو زهصةةاعم صزةةقحم شاشةةاعيلو دهرذةةوج بةةو زهصةةاعم
ةةةةودنةكاؼ ؽلَعة ة ا ؽةةةلض عودازر فهتةةةوفه ٌلَةةةرهكغ بةةةو عةةةوظهههس دهفرن زار ةودنةةةوفهو
صقذ اجم تودةلتاتلَخم باظم ٌارخوريذيلو تةوٌردم ةةودكط رةو عسكةد جلَطةون ٌلَصة ان
َوظو) فه باشم ظةارن (ؽارؽةار = حارظةارداحني) ٌةوحا حةو صورحةوزكَخم صةقؽلط بةقفه
(ؽور
َ صقؽلضةةون ( شةةار يؼ)هو ٌلَص ة ا صةةوفجقد ب ةمَ ف ٌوطةةور حوظةةا ف
ٌةةوبمَ ٌةةاثههارن ٌةةوظ ةةةوال
َتاعم ٌوف عافه باػ توعقكر ٌوحا
تودةلث بخرنَو الظ ف كوو توٌردم ةوفصم (ريرزي) ف فال
( )18رو ةيثم ةورهد  ،عسكد ظاخم زهردهكو
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َم) زار حةةيؼ عللةةوفو بةةوةاكان دهفرن شاشةةاعيلو بةةو طةةقكَرهن
بلغةةان( ثةةوكخقر
َتم (شزلضاعم)ن ٌلَص ا رةو شةور د ٌةريهن ثصةتثقط
توٌردم حزلَصان شركاعمو فال
( بوط – طورصا –  )Path – Garmaiبقفه
َم) فكَر عةون
َمَ :ب اعةون (ثةوكخير
(صلحور شيؼ)و رو شلاذوتم (زؽاب) كةٌ ،ةور
(ؽةيركػ)و ٌوظةةخوفتو ثةرِ رةةو ٌةاثههارهحةةاعم (ظةلَ اؼ)و رةةو عةوظهه٘ر ئلزضةم ٌةةاثههارد زار
َن ظةةةريف ؼ)هو حةةةو عةةةافن (شةةةريف ؼ)ن رة ةمَ ثةةةوكابقفهو رةةةو ٌةةةاثهههارن
صةةةقؽلضػ (ةةةةوال
ةودنوكةةو فكَر عةةون (مسةةري ظ = وةةري ظ) كةةغ ٌةةوبمَ ٌةةاثههازن (مسةةري ٌةةوصلض) ن
َلفون ٌاشقفرن بمَ
ةِر ر
خور بوحةةون دهظة (ؽةةيركػ)و رةةو ٌةةاثههاز ٣شاشةةاعم عاـ ةمَو رِهعطةةو رةةو بةةوةاكان
ٌاثاز ٣دهفرن بابزم بمَ عسكد طقع،ن (ظلَ اؼ) كغ ؽوعة،كَد فكَر عةو ؽوكةوو حةو بةو
طقكَرهن رِهشط ف خوط ٢بوردهحاعم رو ٌاثاز ٣بابزم ٌوحا (الثوره )31
بةةةو طةةةقكَرهن رِف كةةةوتم ( بةةةػ صؾزةةةؾس)و ٌةةةوبمَ صاجةةةور ن (طهههايٛت) فد فد( ئزلةةةو
رص ظ)و روظارهزفرد ف ةل بقفبمَو فـوع ،طقع،كَخم جقروحوػ رةوف عةافهد بةقفه
َتةم
ٌوظ رِف كوتو ٌوطور رِ شو بمَو ٌوبمَ (غ غؽةر)ن صةورلخم( بابةس)و جقروحةون فال
َمَ :صةوع ان
َغصةػ)و ٌةور
ةقدشم ؽلَغابَل و عافـون (ظةارهزففر) ف (ؽةوفر صاؼ) ( رِ فر
َتو رو توعلعو كوحوفهؼ
َتم (زؽاب)هف ٌوظ ؽور دفف فال
ٌوظ جقروحاعو فال
ظةةارن ( عةةلط ٌةةازرن = علضةةر ـ)و رةةو دهفرن شاشةةاعل ،و صورحةةوزكَخم طةةوفره ف صةةقؽلضم
ظةةةةةةارهزففرف روبةةةةةةوكين (صةةةةةةود كػ = حغوشةةةةةةل قؼ) ف ٌاظةةةةة طودن ( ظةةةةةةلس)()19د بةةةةةةقف
َلَػ ٌط ظارن (علضر ه) ف ةلعةوؼ تةوئرك م ( بةػ
ٌَ )،ور
صقش وظركث (ـوركخيب) ف (ؽورزفور
صؾزةةؾس) ف (كةةاةقو) كةةغ روطةةوشَ ٌةةوظ توفصةةريهد كةةوذ ٌةةوطرنَ ـةةقعخو ٌةةوظ دفف صقٌوردةةو
َط) بقفه
َلَػ ظارن (علضر ه)و روعسكد ظاخم (ظار ؼ = ؽوفر صاؼ) ف (زهر
ٌور
(()19ظلس) و ٌاتعطودهكوحم صوظؾقرف زار صقؽلضم ٌلَر عم ةودكط بقفه ,ظاؽاعم ٌلَر ؼ حو ٌوؽاتغو شور
توخوو بو ثلَلاؼ رو (صود كػ) هفه بوشور (علضر ه)د ٌوـقفعو زكارهتم ٌوظ ٌاتعطودهكوو حو رو جغقبم
ظورةيم (بوذرن ٌقرصمَ = عريه فرصلو)هفه بقف ٌوَرلَػ صوظؾقر( زهردهظو = زفرفٌاشة ) روظ ظارهد
َظ تقفظم توقٝٝل ف
َم رلَرهد دهشم حردففه بو دهئقهو ف ٌريظادو بوال
ؽاتيتو دعلافهف بوـس شار
َتوحون بوجلَؾلَعو ف ـقف بي (شلص اؼ) ف (خير شاؼ) جلَطون
توئتليب (صغ)هحاؼ بقف فه بوعائل جم فال
ٌوظ ٌاتعطودهكو ٌلَص ا بو ( توخ

شزلضاؼ) صوظؾقره
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َةط = ظًهِ)كةةغو
َن (زهر
َةوظ)و ٌةوبمَ فكَر عةون ةةوال
َتم ةور
بةو طةقكَرهن ح ةلَيب (خةوال
َكةةةو
َكةةةوحم (كةةةوزدطرد = كسدجةةةرد) بة ةمَ رةةةو عسكةةةد ٌةةةوظ ةوال
بةةةوةاكان فكَر عةةةون ةوال
َط)و علعاعون دكةارن
ٌوظخوفتلَخم ةودنلغ ؽوكو توثيرخوحاعم دهفرن ٌافن (زهر
ؽلَغ،نَ حيعو ظاره ( ٌغصلتزقثودكان ٌلص ظ)
َن
ثةةرده فكَر عوحةةون شةةور ٌةةافن (تيرعةةاو = شةةريف ؼ)و حةةو بةةو ف ضههٝط٘ن ةةةوال
(ظةةةوصلَر ؼ)هفه صقد فوئةةةوف ذلضاكةةةوحر فهو رِكَطةةةون بةةةوكين (علضةةةر ـ) ف (ةوؼةةةرن
ظريكػ) باػ علعاؼ ٌود ٌوف ظوةاصون حةو رةو (صةود كػ)ه فه ٌةوؽاوو رةو (ةوؼةرن
ظةةريكػ) ٌةةوبقف بةةو دفف رِكَطةةوو كةةوحلَخم بةةي (ؽوصةةود ؼ = ةواتةةاؼ) ف دففهصلعةةم بةةي
ظارهزففر ٌوـقف
َن (ثةةوكخقرم)و رةةو شةةور رِكَطةةون "علضةةر ه"و
َغصةةػ)و ةةةوال
بةةو طةةقكَرهن تةةودةلتاتم (رِ فر
َن "بةةاعم خ ةلَ ؼ" بةةقفهو حةةو رةةو "علضةةر ـ" هفه ةيعا ةةو رِنَ كوحةةو ؽلَغةة،نَ رةةو
فعسكةةد ةةةوال
َن "بةاعم خةل ؼ"ه" كاشةني توثةو" كةوو حةو ظةلضارم
َلَػ جلَطون ٌوظ ةوال
صقش وظركتني ٌور
َكوػ رو بوةاكان ٌاثاز ٣شاشاعيلو
وربم دهظ ظارهزففر حوفتقفه ٌوظ ةوال
َمَو جلَطون ظارن "ظةارهزففر" ن ةةودكطو عسكةد "ئوربةوو"
" صص ور رِكض"و ٌور
()22
َ"ن ٌلَص اكو
ف "ةسةوال
صقٌةورل م صوشةاٌلزم بةابزم Babylonian Problemesو ةاٌضضتةاظ W. H. Laneو
َمَ ظةةارن "شةةلزقعاCelanae -و حةةو رةةو شةةور رِكَطةةان " ٌاةواتةةاؼ" ف رةةو بةةوكين "
ٌةةور
دهربوعةة،ن بازكةةاؼ" ف ٌةةوف ظةةارهد بةةقفهو ٌةةوبمَ رةةو جلَطةةون ظةةارن "شةةزلضاعم" ن
ٌلضرِا بقفبمَ "الثورِه  "72صص ور رِكضو فهة لَد حو رو شةزلضاعم بةقفو رةو صةو قد
ثاظان بلص وقف حو بوعكٌ َ٢اثازن حيؼو رو بغا ون شور د دهرـقفه جا بةودففر
عللو حو ٌوف ٌاثاره بوةاكان ظارن "شلزقعا" ب َ
م
ٌلضج طارن رِاظ "ؽور ةزلقط"و رو شلَلوظ شةوفورن ٌلَر علة ،و رةو ظةقبهاط٢
 628ن صةةةل دد و ؽاتيتةةةو ظةةةارهزففرفو تةةةا 24ن ٌةةةوظ صاعطةةةو روفكَةةة ،تةةةوخركواتم
( )22بػ خزخاؼو رو (ففلاو ئلاؼ)ن د ٌوَرمَو ظارهزففر رو ط٘رِهب (زار)ن حقرِن (قشاى) هفه بغاحر فهف
ٌوشخوع،هرن حوبري روظ ظارهد صردففه(جز1 ،و الثوره  )422بو طقكَرهن (ابٔ ايؿك )٘ٝف (صص قيف) ٌوبمَ
ظارهزففر رو طهرهب (حاف ز = ةواد) ن حقرِن (فريفز) ن شاشاعم( 531 -478ظ) كوفه درفشو حر بمَ
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َحةةةةو"ف
حةةةةردففهف ٌةةةةافهد عم تلاعوؽلَعةة ة قفهو ف رةةةةو ثاظةةةة ،بوشةةةةور دهظةة ة "ةسر
َتةةم "باعةةو"د
"باعةةو"()21د رِففن حرداتةةو "ةاعس ةةةا = ٌاةواتةةاؼ" ذةةوفو رِاذ رةةو فال
َ ،و بو دهربوعة،ن (ز ر ) د (ٌةوبمَ حةورل اؼ
صافهتوفهفو رو ظوظم صارتم ئوكين شار
بمَ) ِر بقفرد ف بو شور (شوةس)د ـقف بي (ةاعس ةا)
صقٌةورِخلين بلةس عض بةو (ظةارهزففر)كاؼ (شةلازفر  )Soazir -طقتةقفهو فهذةوت ا
ُٝ٥رباطهههٛز (ؽر ةلزلةةةقط)كغ رةةةو رِ ثيرهحوكةةة ،حةةةو بةةةي (شةةةغا = فزةةةض ئلةةةاؼ) ن
َغصػ)
عقفشلقه بوظ عافهفه بوكاعم حردففه (رِ فر
َتم (ظارهزففر) كةا (شةزلضاعم)كوو رةو دف ن ذخقصةوتم
َؼون حوالظو ٌوظ فال
خقال
ٌاشةةقفرن دهط ذخقصةةوتم صلةة،كا حةةوفو ف رةةو دف كةةٌ ،لغ تةةارم حةةرده ذخقصةةوتم
(ٌاخةةةوصين= ثلعةةة ،دكاؼ) فرةةةو ئوؼةةةرن ـةةةق رهصم ثة ةلَغ صةةةل دد حوفتةةةو دهط
ٌوشخوع،هر()22فـوع ،ةورِعلَد بودهط ٌوخ فلوفه صا فه رو صةوبادن ةةورِعم دففهصةم
ثةة ةلَغ صةةةةل دد حوفتةةةةو دهط ذخقصةةةةوتم ٌوظةةةةخاعم ٌلَةةةةر ؼ فو تةةةةا ثةةةةوكابقفعم (
ٌوردهظةةرين ثاثخةةاؼ)ن صقٌوشصةةم طهه٘بوةةةون شاشةةاعم ( 224ثةةاػ صةةل د)و ٌةةوظ
َتةةاعم حقردش ة اؼو زار جةةار رةةو ذكَةةر ثلَةةم روظةةخرن رِاصةةاف
َتةةوػ فهحةةق بةةاةم فال
فال
َلَد بةو تةوف فن بةقفه
ٌوظخاعل ،ظلَزر فه رو دف ن ٌةوظ توٌردةو بةو شةمَ ـةق ر شةار
َظ تةا فةوؼم ٌلصة ظ رةو ظةورِف قه٘رِهرِن دهئةق ن
صاشَ بةي ذخقصةوتم شاشةاعم بةوال
َتةةةاعم
بةةةوكين ٌلَةةةر ؼ فذخقصةةةوتم رِاصةةةا عةةةوجاتم عةةةوبقفو ف ةلعةةةوؼ بوةةةةوو بةةةاةم فال
َظ ـةةةقعخو روظةةةخرن شاشةةةاعم بةةةقفو قههه٘رِهرِي
حقردشة ة اؼ قههه٘رِهرِي عةةةوبقف ،بةةةوال
َتةةود ٌوـةةقفؼ بةةي ظةةورِ
َم زار بةةقف ذقحضةة ،ر عم شاشةةاعمو بوشةةور ٌةةوظ فال
خيصةةار
َتةود تلَثةورِيق رةو دهفرن (زيَةم
(بوؽر ظ ـةيثني)و رةو (صةود كني)هفه بوشةور ٌةوظ فال
حيكةةةو)د صقدهتلَةةةد صةةةاف بوشةةةور (شوردهظةةةو)د ـةةةقف بةةةي ظةةةورِ روطةةةو (خوشةةةرهف
ثةةورفكَس) (591صةةل دن) فهحةةق رةةو شةةورهفه بامسةةاؼ حةةرد رةةو ث ةلَغ ؽةةاتين ٌةةيردفن
َتةةو ( 21ؽلحةةرنو 643صةةل دن) بةةوكغلَد تقفظةةم فهذعةةوو فو
ٌلص ة ظ بةةي ٌةةوظ فال
توخركواتم ٌيردفن (ؽر ةلزلقط) بقف
َتم "باعو" (ثريازه)ن ثمَ
َخم فال
َتم "باعو" روظ توٌردود (برفزه = بورزه) بقف ٌلص احوػ خور
( )21صورحوزن فال
َلَػ الظ ف كو (بورزه) رِ ش ةه و رو توبركَسهفه بي حقردش اعم ٌلَر عم رِ فرغصػو الثوره )122-91
ٌور
()22

ٌوشخوع،هرو رو دف ن طرتين(بابس) حو رِففن حرده( ٌاةواتاؼ)و بوشور(حورحقذ)ف (دهربوع،ن بازكاؼ) ف

َتم شزلضاعم ف (حورم خاؼ)د رِاكم(حقرتلقط)
فال
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()2
لُ ئًبتداٍ دَورٍ ئًصالوُوَ تا دَورٍ باباُ
بةةو طةةقكَرهن رِف كةةوتم " بةةػ ر تلةةو"و ةةةوفصم ئةةورهب رةةو ث ةلَغ ٌلص ة صلَ لاف رةةو
َم 21
َظ صةةةقهثههه٘ج ٌوصوكةةةوو حةةةو رةةةو شةةةار
دهفرن شاشةةاعل ،ؽاتيتةةةو ظةةةارهزففرو بةةةوال
ؽلحريق رو دهفرن خل فوتم ذةوقهسهتةم ئقصةور" زقه ٢ا عٓه٘" د "ئقصةور بةػ
ئوزره بػ ةوكض"ن رةو "ذورةوف ؼ"هفه فكصة بلَغل ةو شةور "ظةارهزففر"ف فةوؼم
َم دف كلةة " ،ئتوةةو بةةػ
َةةوبم ٌلر لضارةةو رةةو شةةار
َظ ةةةقهتم ثيَةةم عوظةةخاو ٌو ز
بخةةاو بةةوال
َتةةوو ف رةةو ثةةاػ ظةةورِكَخم زار زهفتةةم حةةردف طةةورلَخم رةةو
فرةةة "،ؽاتةةو شةةور ٌةةوظ فال
َخوحةةون حقظةةو ٌةةيردفن ؼةةرابوػ ـةةو رةةو ظةةورِد فـةةو رةةو تةةو٥ههج  ٣دفثعةةد
خور
زاركاؼ رمَ ظوؽل ،بقف
ٌوظ صوْطك٘كو ،بو شةوبوب دففرن رةو صورحةوزن خ فوتةوفهو طةورمَ جةار ئقؼةلاؼ ف عةا
ٌوصلين تلا ثوكا ٌوبقفو فهحق صوشٍزون خةارجيق ٌةوَجهاىل ف ةلعةوؼ رةو دهفرن خوالفةوتم
صعافكةةود " ؾههس ٠ٚبههٔ ْٛؾههٌ ا غههذع "ٞرةةو ظةةارهزففرهفه بلَعةةد بةةو كارصةةوتم حةةقردهفه رةةو
َم  41ن ؽلحرك ،ئقؼةلاعم حةردف رِففن حةرده " حقفةو" ف زهفتةم حةردفو صةقدهتلَخم
شار
َخم حقفةةو ظةةورِف دهئق ك ةاؼ بةةقفو رةةو دف كلةة ،و خورل ةةو رةةو ةيصاعةة ،ن
بةةو طهه ٍٛروطةةوشَ خةةور
"َػه ه  ٠بهههٔ غهههعب"١د روظةةةخرن حةةةرده شةةةوركاؼو ""فةةةرفه" حةةةقذر ف روظةةةخرهحوػ تةةةا
ظةةارهزففر تةةوئتل حةةر فو حقظ ة اركَخم زارن رلَخةةر "تههيزٜا ادتُعٝههات ايطههس "١ٜالثةةوره
َم توٌردلةةةةون ظةةةةارهزففركاؼ د ٌلضةةةةوؼ روطةةةةوشَ
19ف 21و ةقدهصةةةةان صقٌةةةةورخني ٌةةةةوذق ر
َتم "د صتاؼ" ف "د رٌاباد" د باشم حردففه
َم فال
ٌوذق ر
رو فهة ٌلع عم خل فوتم ئوباشي ،و ذاحضم ظةارهزففر (عجُهإ بهٔ وبهٛ
ضؿٝإ) ب( ٚٛوباع ٕٛعبداملًو) حو رو شورد ر عم ٌوبق صقشةزلط خير شةاعم بةقف رةو
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(عوؽافهعةة )،هفه (قشطبهه ١بههٔ غهه ٣) ٝبةةو روظةةخركَخوفه عةةارده شةةور ظةةارهزففر ف
(قشطب)١و (عجُإ بٔ اب ٛضؿٝاْ )ٞنٛغتٌ .وفهش خورل ةو ( بةق رعوةاط رصة ال )و
( أبق ئقؼ)ي حرد بو ذاحضم ظارهزففرو فٌوظ ( بق ئقؼ)ه بو روظةخركَخوفه ـةقف بةي
حيصةةوحم (عبههدا بههٔ عًهه )ٞحةةو بور صوةةور بةةو ٌةةاخري خورل ةةون ٌوصةةوفن ( صةةرف ؼ بةةػ
قض )،بي ظورِ صوٌضقفر حر بقف
َم
َم 332ن ؽلحركةة ،رةةو ظةةارهزففرد  62222صةةار
َمَ رةةو شةةار
" بةةػ صؾزةةؾس" ٌةةور
َم بةمَ"و بازكةاؼو
خَل َتم طورِاحم حقرد ؽوبقف فه ئوظاٌرن جوالرم = رِهعطو طةوآلر
ؽاحاصمو شقرم = ظقتم روف خَل َتاعو بقفؼ
َمَ
" ٌلنب ذوفةس"و رو ئوؼةرن ـةق رهصم ؽلحركة ،باشةم ظةارهزففر ٌةوحاف ٌةور
َخوحةون حةقرد بةقفؼ ؽةوصقف دهفرن ظةارهزففر بةو
ظةاركَ خم صقشة وذخوظ بةقفو خور
دهط ٌوف حقرد عوفه بقف فه صلقهكوحم زارن بقف " بػ صؾزؾس ف كاةقو "كغ ؽور
َتةوكاؼ حةردففهو فهحةق
عكه ٢ظةارف دكَؾةاتم ٌةوظ فال
َ
رو ئوؼرن ـةق رهص ،باشةم بةو
دزد ؼو تةةري ؼ ظةةاهو حلغةةاو دكزضص ة اؼ ظةةارن ؽةةوره بةةو ظةةقفرهتم "عةةلط ر ه" بةةقفو
فـقعخو رو عافهرِ شة رِكَطةون "صةود ٌػ" ف"ظةلس" د بةقفو بةوظ تورذةو عةافعر بقفو
َةةط" صوظةةؾقفر بةةقفؼ ف رلَةةرهد و بةةو
ظةةاخاعم عسكةةد ظةةارهزففر بةةو "ظةةار ؼ" ف "زهر
طقكَرهن رِكق كوتم "ةسفكَين" عوفئو تريَلوحم بقفهو زار بو روذهو ف صوةقن بقفه
صة قيف "ئوؼةرن ؽوظ وظ"كعةة ،ظةارن ظةارهزففرو ؽلَعة ا
رةو زهصةاعم ةة،
()23
َخوحوظم حقرد بقفه
ٌافهد ؼ بقفه فه خور
َم 369ن ؽلحرك ،عكهد
رو دهفرن ٓٝ٥شٝطاط ٢خل فوتم ئوباشلود فو رو شار
ايدٚيٌ ١يردفكةوحم حةرده شةور ظةارهزففر ف صوةؽودكعةم ٌوصةو بةقف حةو ئوظةاٌرن
ظارهزففر رو كارصوتلوتم د عم ئوظريهتم بين ظلواؼ صوع بخا
( )23علخ لني باشم بوعكٌ َ٢وظعارن حقردن ٌوحا حو بو زصاعم ثوؽزوفن ف رو فهة ٌلص صللوو بو
حقردش اع ،عقفشر فهف روظ ٌوظعارهد ٌوَرمَو ئلوادهؽاعون ؽقرصسد فكَر ؼ بقفو ٌاطر حقذ كوفهو ٌوفرلا
حقردن ظخاع ،ف حقرد خين حلَعاكو عاف ظارهزففرو ٌافرهو فحفاؼ بو
خيكاؼ ظارداتوفه و روظخرن
دكس طري ؼو ةارهصاعاؼ رو حوصلغ ،حقذر ؼو ةاعقعم زهردهظو بمَ ذقحط صاو ؽقرصسد ٌلة رهذط بو حوط عاحا
( صقد فوئوعاصوكوحم حقردن شين و الثوره 11و ذاظلون ذصاره 18
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َتةو
َم  434 – 422ؽلحركةٌ ،ةوظ فال
فه ٌوظ صوةؽودهن ذاؼةس بةقف فه رةو شةار
حوفتو دهط ذخقصوتم حقردن (ذصغوف ن = سطٓ )١ٜٛرةو ٌقصةوِر ن ٌةوظ ذخقصوتةو
" ؽل رم حقرِن بودر"و حو ذاحضم " ؼاصتاؼ" بقف ظورِ بو " بػ

اق "٢ذةاحضم

ظةةارهزففر فراظةةو ؽةةور ـةةوع ،ه بةةافحم صةةةوععم حةةرد و فاٌةة،هن عةةوبقف رةةو ثرِكَخةةةا
روظةةخرن حةةرده شةةورف ظةةارهزففرن صقذاؼةةوره حةةردفو طرتةةم ف ( بةةػ ةةاقهه)ٞن
َؼ حرد
َتوحون تاال
حقظو ف فال
" صري ؽة ش"و رةو دف كية ،ف رةو شةور ٌوصةو روطةوشَ بافحلعةلا حوفتةو ظةورِهفه رةو
دف ن طري عةةم " صةةري ؽ ة ش" رةةو طهه٘رِهب ف ر ر،فرةةو بؾةةا ٤ايدٚيهه ١ابهه ٛصتههِ بةة،رنو
َتم ظارهزففري ،بو ئوصل،ي ٌوؾلقػو فهزكرن بؾا٤ايدٚيه ٚ ١علؾاكةوو
بافحم فال
رو  424ن ؽلحرك ،رو ط٘رِهب صري "طاٖس ٖالٍ" هفه شلَغر كوفه.
صةقدهتلَخلغ طهاٖس حةقرِن ؽةةل شو رةو ظةارهزففرد ذةةقحضم حةرد رةو ٌةةوف خرين
َتةةم ظةةارهزففرد
ذخقصةةوتم ذوشةةغقي ،ظةةورِ ف ؽور كةةوحم زار ف بةةوردهف ظ رةةو فال
بورثا بقفو رو ٌقصوِر ن ذخقصوتم ( بوعاف ئوعاز)ن حقرد "صؾزةؾس"و رةو دف ن طةرتين
" بق ر ح"و رو ط٘رِهف " بق رعقج"هفه رو ظارهزففرد تقفظم ظورِ بةقف رةو دف ن
َعم
شمَ شاشَ( 434ن ؽلحةرن)و " بةق رعةقج"و دكصةاؼ ؽاتةو شةور ظةارهزففر ف تةاال
َن "تري ععةةاه" ن صقذاؼةةوره حةةردفو صةةقدهتلَخم زار رةةو بةةوكين ظةةورِف
حةةردف ةةةوال
َتو تقفظم ق٘رِهركَخم زار بقف
ؽور ن "صؾزؾس" ف " بق رعقج"د ٌوظ فال
َتو بةوكغلَد حوفتةو دهط " شةاالر بةر ؽلط" ن حةقرِن (صرزبةاؼ) ن ( رِهف دن)و رةو
ٌوظ فال
دف ن ٌوصةةةةةو حوفتةةةةةو دهط شةةةةةوؾيةللوحاؼ فه صةةةةةقدهتلَخم زار بةةةةةو دهط ٌقصةةةةةةورِ ن
تقرحضاعةةوفه صةةا (ئضاد رةة،كػ رسعخةةم)ن ذةةاحضم صقؼةةس رةةو 534ن ؽلحركةة ،و رةةو دهط
َم 581ن ؽلحةةرنو ذةةاحضم
(ٌةةوصري ةثفةةاةم حةةقرِن ٌورشةةوالؼ طههاؽ)ن شةةوع،فف تةةا شةةار
ظارهزففر بقفو رو دف ن ئضاد ر،كػ حوفتو دهط زكػ ر،كػ ئزى حقـةقحم ٌةوصرين ؽةوفرلَر
ف تا  563ؽلحرن بةو دهشةلوفه بةقفو فه رةو ثاظة ،فرةو ثةلَغ ففاتلة ،رِهددن حةردهفه بةي
قط ر،كػ صقدفدن حقرِن ئضاد ر،كػو حةو ٌوتابةوحم صقؼةس بقف رةو ثاظةاف رةو تةوٌردم
َح بةةقف روطةةوشَ
581ن ؽلحركةة ،حةةو ٌوتابةةوحم صقؼةةس ئس رةة،كػ قضةةقدو صةةوجوقفرن ؼةةقر
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َتةةاعم ثع ة
ضههٛيطإ ؼ ة ل رةة،كػو ظةةارهزففرف فال
حردفو بقفه صورلخم ٌوكقبم

زيَةةى طةةوفرهن توشةةزلضم ضههٛيطإ

َتةم ظةارهزففرهي ،بةو ( حوظة قٌم)ن
ضٛيطإ ؼ ل ر،كػو رو دف ن بةوكغلَد ٌةوظ فال
قآلصم حو عوتوفهن (كعتقبو حلتفاج) بقف رةو دف ن ٌةوفو ذاحضلةوتيم ظةارهزففر حوفتةو
دهط (ذوشةةةوؼ حلتفةةةاج) حةةةو رِهعطةةةو حةةةقرِن (حعة ة قٌم) بة ةمَ ف ذاحضلةةةوتم توؼةةةادفيف
َلَرف ظةةارهزففرن رةةو بةةاتم (ذةةر ؼ) ف (رِهؽةةا) ف
585ؽلحركةة ،ضههٛيطإ ؼة ل رةة،كػو ؽةةوفر
(مسلصةةاط)و د بةةو َعؿههس رةة،كػ طةةقطجن رةةو تةةوٌردم 615ن ؽلحريةةَ ،عؿههس رةة،كػو
ظارهزففرن رو باتم(ئوةر)د بو ئلضادهدكػ حقرِن قط ر،كػ صةوفدفد ف تةا  632ؽلحةرن
َتةون زار
بودهط ئلضاددكغةوفه صةا رةو 623ن ؽلحركة ،زهرسهروكةوحم بوظةل،دهوو ٌةوظ فال
َقكَر عم حرد(ٌلغصتزيثودكا)
تقفظم ق٘رِهرِ فصار
َم 655ن ؽلحركٌ ،يردفكوحم صةو يش بةو شةور ظةارهزففرد رِففن حةرده
رو شار
َتةون فكَةةر ؼ حةرد َطؿههس رةة،كػ طةيطجيى ذةةاحضم ؽةوفرلَر بةةو رةةو
(ؽةوفرلَر) ف ٌةةوظ فال
ظخرن خيكوفهف روطوشَ بوعك َ٢حيصوذ رو طه٘رِهب خورل ةون بو ة ،فه علَةرر بةقف
َن
فكص رِكَطو بو روظةخرن صةو يش بطةرنَو ؽةوتا ظةارهزففر ؽةاو ف رةو ةوربم ةةوال
َظ بو شةوبوبم
َ ،بوال
ظارهزففرف رو طقع،ن صق اؼ (رِهعطو صق ؼ بمَ)و خلَقهتلاؼ ؽور
عةةوبقفعم ٌةةافن خق ردعةةوفهو زار رةةو روظةةخرهحو صردفذةةوت ا َعؿههس رةة،كػ طةةقطجكغ
عةةوخيػ حةةوفو فو طوِر كةةوفه ؽةةوفرلَر رةةو دف ن ٌوصةةو ئوشةةخورن خورل ةةو رةةو عسكةةد
(دهربوع )،تقفظم توعسفق ٢صو يش بةقفو طةوفرهن ٌةوظ روظةخره حةو (ةعة ضر) بةقف
روطوشَ بوعكٌ َ٢قصور ف باةم ئوشةخور خيكةاؼ طوكاعة،ه ( ظةوؽرن حةقرد) ف رةوفكَقه
خيكاؼ طوكاع،ه بو  ،د (اذتٛادخ ادتاَع ١ابٔ ايؿٛط)ٞ
َتةةو رةةو شةةور ظةةوةاصم (صر ةةا – ؽةةوفرلَر)ف (صر ةةا – بو ةة ،د) بةةي ـةةوع،
ـةةقعخو ٌةةوظ فال
جاركَةةد رةةو ذكَةةر دهشةةو فثلَةةم تاتةةارد ظ ةلَزر فو ٌوؽارلوحةةون بةةو دهرهجوكةةوحيق ثوركَعةةاؼ
َتوحوكاؼ بوجلَؾلعو فو حيـلاؼ حرده شقركو ف صلؽر
بقفؼ حو ـاركاؼ عوصاو فال
َتةو
َمَ :رو ثلَعا حقرد عم (حيشةا) رةوظ فال
صقٌوركخ ( رعضرن 479-ن ؽلحرن) ٌور
د بةقفؼو ف ةلعةوؼ صقش وظةركث (رِكةض) رةو ح لَووحةون خيكة ،باشةم بةوعكه َ٢جلَطةا
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ٌةةةوحا فهحةةةق :حيشةةةا – صادكغةةةاو صاصةةةوعق –حيشةةةا) حةةةو ظهههاؽةةةرين توٌللةةة،ن ٌلةةة،ئان
َمَو رو دف ن رو عافـقفعم خل فةوتم بو ة ،د
" رعضرن" ٌوحاو فهئوكين صقٌوركخ ٌور
ٌوظ ئوظريهتم "حيشا"كو ـقفؼ بي ط٘رِهيف شقركوف صلؽر

()24

فه ةوفصلَخم تر حةو

عةةافن (ذقشةةغا  )Hwsnaبةةقفهو ؽاتقفهتةةو ظةةارهزففر فج ةلَطري بةةقفهف صقذ وصورةةو
طاٌل ون " ؽوفر صم" روظ " ذقشغا"كوفه ؽاتوَل و خق رهفه
َؼ" ف "طير ؼ"د ف رو ذكَر
َتو صقدهتلَد رو ٌل ،رهن " بابا ٌوردهال
َؼوو ٌوظ فال
خقال
َم
ذقحضم صو ير ،بقفهو رو دف كلة ،حوفتقفتةو دهط ذخقصةوتم جةوالكرن رةو شةار
 823ن ؽلحركةة ،حةةو تةةونقر رةةوعطو رةةو بو ةة ،د طورِ كةةوفهو بةةو شةةور ظةةارهزففرد
تلَثورِيق فكَر عم حردو رو دف ن تونقرو صقدهتلَد ع قذن جوالكريق ةرهةيكيعزم بو
َتةةةود ذةةةاحط بةةةقفهفو رةةةو دف ن ٌةةةوف ؼ حوفتةةةو دهط ٌةةةاج ةيكيعزيةةةق
شةةةور ٌةةةوظ فال
ؼوفوفن
َؼو روظ ؽوصقف ٌودف رهد بةاةم بةقفه بةو طةقكَرهن
َظ ٌل ،رهن ٌقصورِ ن ٌوردهال
بوال
َعةوو ٌةوبمَ رةو عوتةوفهن
َؼو حو باثريهطوفرهن ٌقصةورِ ن ٌوردهال
ظورفغاصوو بابو ٌوردهال
خاعود عم صورف عى "دكاربوحر" بمَو فرو عاف ئوظريهتم "طةير ؼ"د ِر كوةق رد بةمَ رةو
ٌوف خرين ذخقصوتم " صو يش"د بقفه بو ذاحضم ظارهزففر
َؼ" رةو ئوظةةريهتم طير عةوفو رةةو
َمَ " :بابةةو ٌةوردهال
َظ صقش وظةرج "رِكةةض"و ٌةور
بةوال
َط" رةو
َط = زهر
َط = ظار
َن " ظ٘ر
ةقرم " صاصيكم"كو بو طقكَرهن توٌردم"شغو"و ةوال
َعوفه درفشو حر فه
 564ن ؽلحرك ،رو ط٘رِهب بابو ٌوردهال
َعوفهو تةا زهصةاعم " صةوٌضقفؼ بةط"و حةو ذوفتةوصني ثعة
رو دهفرن بابا ٌوردهال
َظ
َم توٌردلون صوئزقظ عللوفو ظورهفغاصو باشةم عاحةاو بةوال
ٌوظ خاعود عوكوو ٌوذق ر
َمَ ٌوظ ٌةوصري " صةوٌضقفؼ"ه صقشة وةلس بةقفهفو زهصاعلعةم بةو ٌاظة ف ِر ذةوتم
ٌور
رِ بق رد بو طيكَرهن صقٌوركخ "ئزم أحج"دهفرن ٌوصري صوٌضقفؼ رو  862تا  922ن
َم  1921ب صل دك ،رو ظاظ تقفظم كوحىَ رو حقرد عم (حيشا) بقفهو
( )24صقش وظرج فيؼ (رقحيذ)و روشار
حو بوز ز كم ةصون روطوش حردففه( ٌلغصتزقثودكان ٌلص ظ)
ٌلصتزيثقدكاو رو صادهن (شغو)د باشم (طردن حيشاالؼ) ٌوحا حو رو ؽوفر صاعم توخ وو فه بو زصاعم
كيعاعم ف ثوؽزوفن بوئفىَ ٌاثارن تلا دازر فهتوفه حو ئاٌل ،بو ةرعلَد ثلَغ صل ده
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َن
ؽلحرن دهف صم حردففه رو دف ن ٌوف " ثلخو بوط"ن حةقرِن ؽاتةو جيَيةقو ةةوال
َةةةط"و تاطصةةةقو ظةةةوصلَر ؼو ؽةةةاف رو شةةةلضاؼو د فد ؼ "كةةةاخقد ر فد ؼ" ف
" ـةةةر( ظههها ر
َؼ بةةو دهط دفف بر حةةوي
َخم ٌةةوردهال
َعوعوةةور"ن بةةو دهش ة وفه بةةقفو بةةاةم صةةقر
"طقر
تركوفه بقف
َن ظارهزففر "ثلخو بط" ـقفه اليقو بي
شقيطاؼ شزلضاؼ ةاعقعمو حو ؽاتو ةوال
دهفعم ظقبؾو صوٌضقفؼ بوطم حقرِن بو بارص ةو رةوالن د عةافو شةقيطهاؼ ٌةوظ حةقرِهن
توشزلضم شزلضاؼ ثاظان ف رم بو ة ،د حةردفو ف رةم صةوٌضقفؼ بةوطم بةي ٌلضةارهتم
بوعك َ٢شغحاجو عاردو ٌاخري صوٌضقركوتم شغحاج بوطلَ ذزو بةقف" طزعةػ خز ةاو
الثورِه  62صقحورهر)
َظ
َتةم ظةارهزففرو بةوال
رو دف ن "ثلطو بط"و (صأصقؼ)ن حقرِن بقف بةو ذةاحضم فال
روطةةوشَ ئوظةةاٌريهحون رِكَةةد عوحةةوفو ف ظةةورِف عاٌةةوصلين ٌةةوف عةةافهن عارِهذةةوو حةةردو
شقيطاؼ شزلضاؼ ةاعقعمو بي دهفعةم ٌةوظ ظةورف ظةيرِه (ضهٛيطإ ذصةني)ن ٌةوصرين
(ئضادكو)ن روطوشَ روظخرن بوعكٌ َ٢قصورِ ن حقردن ترد عارده شةور ظةارهزففرفو
َةط)د صقذاؼةوره حةردفو رةو ثاظةا
َن (زهر
شقيطا ؼ ذصلين ٌةوصري صةوٌضقفعم رةو ةةوال
َتم ظةارهزففر بةو دهشة حقردكَةد رةو
طرتيق عاردن بي ٌوش وصقش بوظ تورذو فال
ٌةةوصريكَخم حةةقرد زهفو حةةر فو در بةةو ذخقصةةوتم ئةةقمثههاعةةم (944ؽلحةةرن 1537ن
صل دن)
َعوعوةةور"ن بلغةةا
َن "طقر
َطههاؼ ذصةةنيو رةةو دف ن د طريحردعةةم ظةةارهزففر ةةةوال
شةةقي
حرد (شرخاب)ن صاصم ٌوصري صةوٌضقفؼو زارن ثةمَ عوـةقف رةو ذكَةر ذلضاكةون (ظةاه
َتوحةةون توفشةةل حةةردفو ظارهزففركعةةم د طةةري حةةردف بةةو
طُٗههاشةةد)د ذةة،ف دن فال
َن (حين) حو حيكصغحاةم ٌلَص اكوو ـقفه
طيكَرهن ظورفغاصو ذقحضم تا ةوال
شقيطاؼ شزلضاؼو حو ٌوصون بلصو و ٌوصري ( صةوٌضقفؼ)ن روذوثصة اعو ؽلَغاكةو
دهرهفهفو شةةقلا م (ذزةةو)ن د كةةوو شةةغحا م (شراـةةد) كعةةي ،بةةو ٌلصةةضائلس
َظ ٌةةوظ دفف بر كةةو بور صوةةور بةةو ةةةقهو ف ئةةوةسَ ف تةةودبرين ( صةةري
بةةوطم بةةر نو بةةوال
شرخاب)و ؽلفلاؼ ثلَغوحر و ف ةلعوؼ ٌوظ ٌوصريه عوفئم ٌوشة يف عةوبقفو زار ٌةاز فف
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بو حار بقف رو بةوكين ئوظةاٌرين ٌةوف عةافهد ٌل لرةادكَخم بةو ةةقهتم رِكَخ صة وقفو
فه بو شاكون ٌوصوفه ٌل ،رهكوحم ةاكط ف رِكَخم د صوزر ع ،بقف (طزعػ خز ا) باشةم
َمَ :رةةو 959ؽلحركةة ،صةةري صري عةةم ذورةةوبو عٛمثههإ ثاظةةا
ٌةةوصري شةةرخاب ٌةةوحافو ٌةةور
َن ظةةةةارهزففرد
روطةةةةوشَ روظةةةةخرن ذورةةةةوب ف بو ةةةة ،دو ٌةةةةوصري شةةةةرخابم رةةةةو ةةةةةوال
َظ بةةين زهفو عةةوحر فو صةةرد رةةو دف كلةة ،بةةو شةةورد رن ف رلةةم
صقذاؼةةوره حةةردو بةةوال
بو  ،د قض ،ثاظاو روظةخركَخم تةرن ؽاتةو شةور قضةود ثاظةا بةوحر بةوط ف ف رةم بةوط
َم شةةرخاب بةةوطمو حةةو رةةو
عةةاف دفف ٌةةوصرين حةةقردن بةةي ط قطةةي عةةارده الن ف صةةاشَ ف صغةة ،ر
طهه٘رِهب عجُهههإ ثاظةةافه بةةةو دكةةةس طةةري بةةةقفو عةةاردهفه شةةةرخاب بةةةوط بةةو تةةةودبرين ٌةةةوظ
َن ظةارهزففر ف
ثلافهتلَ خين توشزلط حرد(961ؽلحرن) رو دف ن توشزلط بةقفعمو ةةوال
َحاعم (ؽةةةاف ر)و (عتةةةقد)و (ثاشةةةخو)و (ظةةةوصري ؼ)ف (فرعفةةةو)ػ توشةةةزلضم ذخقصةةةوتم
ةةةةوال
عجُاْ ٢حر
َم تةوف بعلاؼ
َوةاػ ف دفف ؽةوز ر صةار
ٌوصري شةرخابو روطةوشَ ٌير قررةي بةوطمو ةسر
بيتةةو توبعةةون عجُههاٌْ ٢ةةوصرين باعةةوو صةةري قضةةود شةةوكا ف دش ة اره بةةوطم حةةقرِن
كقشا بوط ف برفد بوطم بيد ج بوط ف ٌيرخةاؼ بةوط ف جلؾاععةاـ بةوطلغ حزلزةم
َحاعلاؼ توشزلط حرد ( الثورِه )63
ٌو زوب ةوال
رو دف ن فهفاتم ٌوصري شرخابو قضود بوطم ٌةوصرين صةوٌضقفعم ذةاحضم ذزةوو
ؽاتيتةو عةافهفه شةةغحا م(ذزو) ف(شراـةد)ن رةةو طه٘رِهف ذخقصةةوتم عجُهاْ٢كةةوفه
در فهتيَقوذةة،فدن ٌلضارهتوحةةون توفشةةل حةةردفه ظةةار عم ةةةورهبا (ٌةةوبمَ ةةةورد
بمَ)و فصوؽر ؼ فكةا دؾةقر ؼ ( رِهعطةو دهصريطةاؼ بةمَ)ن د طةري حةردفو بةي تةوفجلؾم
َتو بي خين صر جوئوتم ٌوش اصيرم حرد
ٌوظ فال
ٌوش وصيشو رو ذورهحوتم قضود بوطو ئاجس بقفو شقيطهاؼ شةزلضاؼ ٌةوصرن بةو
ؼودرن ٌوعع٘ظ حردو رِاش وظ ثاظا تا روطوشَ صرين صري عةم بو ة ،دو عجُهإ ثاظةاف
َؼ) زهفو حا روشةور ٌوصةو روظةخركَخم زار ؽاتةو
باةم ٌقصورِ ن حقردش اؼو (ٌوردهال
َةةةط)د صقذاؼةةةوره حةةةردفو ٌةةةوظ
َن (زهر
شةةةور ظةةةارهزففرف قوصةةةود بةةةوطم رةةةو ةةةةوال
صقذاؼورهكو دفف شةاشَ دهف صةم حةردو فه رةوظ بوكغةود ( قضةود بةوط)كغ فهفةاتم
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َظ ظةةاه طُٗههاشةةدو كارصةةوتم صوذؽةةقركين ٌةةود رِاش ة وظ ثاظةةا حةةو ف ن
حةةرد بةةوال
َظ رةوظ
َط) حردفو رِففن حرده ظارهزففر بةوال
ز عم ؼورفغوظس ٣رو صقذاؼورهن (زهر
فهة ةةةود فهفةةةاتم حةةةردف صوظةةةؾقر بايطههه٘جةةةم قضةةةود ثاظةةةا ؽاتةةةو جلَطةةةويق بةةةو
َعةةة ،د طةةةري حةةةرد ٌلضةةةارهتم
َتةةةون روطةةةوشَ ٌوردهال
ظةةة،دهتلَخم فوفةةةةورعاده ٌةةةوظ فال
َتةةم شةةزلَضاعم ٌلضرِاظةةم تلةةا د خةةس بةةقفو بةةوظ تورذةةو حوفتةةو ذكَةةر
َؼو حةةو فال
ٌةةوردهال
ٌل ،رهن عجُاْ969 ( ٢ؽلحرنو 1562صل دن)
رةةو دف ن قوصةةود بةةوطو حةةقرِ عم (ٌةةوصري شةةرخاب)و صابيعةةوفهو روصاعةةو (ضههٛيطإ
َلَد ٌلةة ،رهن حةةردف رةةو دف ن فهفةةاتم ٌةةوف ( بطههاط بةةد)ن بةةر ن
ئةةورم) علؾاكةةوو شةةار
روطةةوشَ (تةةونقر خةةاؼ)ن حةةقرِن ضههٛيطإ ئوريةة ،حوفتغةةو ؽةةور فهو فتةةونقرخاؼ بةةو
َؼ حردفو بو صعافعوتم عجُاْ ٢صاصم ظةخاع،فو
روظخركَخم صغاشووفه ٌوف عافهن تاال
َتوحون ؽلَغاكو ذكَر دهشم خييق تابعلةوتم ضهًطإ صةر دن ةوةقفشَ حةرد (
ؽوصقف فال
988ؽلحرنو  1582صل دن)
َتةةم ظةةارهزففرن روطةةوشَ رِفتوةةون صةةرين صري عةة ،د بةةو
ذخقصةةوتم عٛمثههاْ ٢فال
تونقرخاؼو ـق ر حقرِكعم حرد بو شغحاج بوطم ٌوظ شغحا اعو:
َحو بقف
َن ةسر
( )1ضٛيطإ ئورم :شغحاج بوطلى شغوو ذوشوؼ ٌابادف ةوال
( )2بقد ج بط :شغحاج بوطلم ةورهد بقف
( )3صر د بوط :شغحاج بوطلم صؾرف ؼ بقف
( )4بودرخاؼ :شغحاج بوطلم ظارباذكَر ( ظوؽرباز ر) بقف
َتاعةو صؽةلووتلَخم طةوفره بةقفو
َمَ :دهفرن تةونقفر خةاؼ بةي ٌةوظ فال
دفح ير رِكضو ٌةور
َؼ حردؼ ثلعوكوحم د ٌضلم بقف عؾاكوو ٌةوظ تلضقفخاعةو رةو ظةورِكَخ ،حةقذر فو
ـقعخو تاال
َظ ظةةورِف ظةةيرِف عاٌةةوصلين دكصةةاعوفه عوبرِ كةةوفه
َيخاؼ)ن بةةر ن ؽاتةةو جلَطةةونو بةةوال
(ؽةةور
َمَ:
ؼاذيب ظورفغاصو تا زهصاعم ٌوظ ٌوصريهو باشم ٌوحافو ٌور
َيخاؼ)ه ذ تلَخم صقة ودكر ف بو ٌل ،ره بقف (1225ؽلحرن)
ٌوظ (ؽور
َتةةم
َيخاؼ) دهف صةةم حةةردففهفو فال
َمَ :عوتةةوفهن (ؽةةور
فهحةةق ٌلغصةةتزقثودكاو ٌةةور
شةةزلَضاعيم ٌلَص ة ا حةةو ب ةو تةةوف فن فه كةةا بوظ ةلَخم زارن تةةا توظةةخلزم ذخقصةةوتم
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َعلةةوفه بةةقفه ف ةلعةةوؼ فهحةةق رةةو خةةق رهفه باشةةم
بوبةةوو بةةو دهط خاعةةود عم ٌوردهال
ٌوحوكػ توف ردم عجُاْٝؼ ٌوصو توٌللٌ ،وحوؼ
َتةةم ظةةارهزففر بةةوكغلَخلغ بةةو دهط
روالكةةوحم تركعةةوفه ف دهرٌوحةةوفنَ حةةو فال
ٌقصةةةورِ ن (صةةةقحرن) كةةةوفه بةةةقفه ف ةلعةةةوؼ ٌلغصةةةتزقثودكان ٌلصة ة ظو رةةةو صةةةادهن
َمَ :ئوظةةاٌرن صةةقحرنو ٌلةة،كعان ٌوصةةو ٌوحةةوؼ حةةو رةةو
(شةةاب ()د باشةةم ٌةةوحافو ٌةةور
ثلَع ،رو ظارهزففر بقفؼ فو روفكَقه ؽةاتقفؼو رةو عوتةوفهن ٌةوفهش ٌةوصرين صةقحرن
(شلا ر،كػ) ف (ٌوصري بوطم دففهظ) صوظؾقر بةقفهف رةو  991ن ؽلحركة ،شةقيطهاؼ
صقر دن شلَلوصم زكارهو حردففه
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دَورٍ حهىوُتٌ بُبُ
أ  -خانةداني ئةوةل تا ثيَهجةم
َم ٌةوظ خاعود عةو تةوعلا ؼةاذيب ظةورفغاصو صةوئزقصاتلَخم
دهرذوج بو ٌوؼز
د فه ف ةلعوؼ ٌوظ رِف كوتم ظورفغاصوكو رو خؽقؿ توفؽةل و ف ٓٝ٥تعهاصةوفه عةا
َظ ـقعخو توٌركخ رةوظ خؽقؼةوفه ظة لَخم تةر عةاز عمَ بةو عةائل جم بةو
توف فه بوال
َمَ:
صوئزقصاتم ظورفغاصو ٌوبمَ ِر ق ٢بني ظورف اؼ ٌور
َةون ٌقصةورِ ن حقردشة اع ،و رةو ؽةوصقفكاؼ زكةاتر
" خاعود عم بوبوو رةو عةاف بغوصار
َظ ٌةوظ خاعود عةو ٌوفهعة،ه دهف صةم عةوحردفو رةو
ؼاذيب خودهظ ف ذوظوظ بقفؼ بوال
دف ن (ثريبيد ج بوبو) ف بر ز حون حقكَر بقفهفهفو حوفتو دهط ٌقصورِ ف عيحور علاؼ
صري بيد ج بوبو:
حقرِن ٌوصري ٌوب ،شَ فو رو ٌاز كم ف رِهظل،ك ،بمَ ٌوَجاش بةقف ٌةوفهشَ دهفعةو
َتم (الرجاؼ = الؽلحاؼ) ن رو خَل َتم (زهرز ) ف عافـون (شلقهي) رةو ٌلضةارهتم
فال
َن (صةار ؼ)ن
َ،فز) ن شةوع،و ةةوال
َواظةلغ ( شةقر
(شير ؼ) زهفو حردفو رو خةاحم ةسر
بةةةاػ تةةةوذخلط حةةةردو ئوظةةةاٌرين صةةةقحرن ف باعوظةةةم خةةةق ـ عةةةاخق ـ ؽلَغاكةةةو ذكَةةةر
َؼ) د طةةري حةةردفو بةةي ٌةةوظ
ذقحضةةوفهو عةةوف ذم (ظةةارباذكَر)ن رةةو ٌلضةةارهتم (ٌةةوردهال
َتةةم (حورحقذ)كعةةم رةةو ذخقصةةوتم
ظةةار ؼ ف عوف ذيلةةو ذاحضةةاعم تةةوئلني حةةرد فال
َؼةو رِاذ بةو رِاذ
بو  ،د شوع،ف رو ط٘رِهب خيكوفه ذاحضلَخم بو شورهفه د عا خقال
ع قذف ةقدرهتم رِفف رو زكادن بقف
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رةةةةو زهصةةةةاعم ذخقصوتلةةةة ،ظةة ة لَخم ئحةةةةاٌليب د ؽلَغةةةةافه حفةةةةم ٌقصةةةةوِر ف
َعم ٌوحرد بو دهزطري عم خيي ف تود رفحم باظم بةي ٌةوحردؼ ف رةو ثاظة،
ثلافصاةقال
بمَ ٌوفهن خوبور بو حوشةمَ بة ،كوحةو كوحةو رةو ٌا احةاعم خةيي صةاره ٌةوحردفو بةين
َم رةمَ ثةلض ٌةوحافو ٌوكةوفنَ ثريبةيد ج بوبةوو
ٌوعاردؼ رِاش وظ عاف بر كوحم ٌوبمَ در
رةةوعاف بةةورنَ ٌةةوصري بةةوظ خلاعوتةةو ٌةةوز عيَقو رةةو فهة ة شةةوفورن بةةي شةةور (زهرز )و
رِاش ة وظ فؽةةاففخر عم ٌةةوحقذنَ رةةو ثاظةة ،بةةي زهفو حردعةةم شةةير ؼ روظةةخر ؽةةوشَ
ٌوطريَق ٌوـمَ بةي شةور ٌةوصري شةوك،ن حةقرِن ئةورم ظةاؽم ذةاحضم شةير ؼ ٌةوصري
َيَق ٌوحوفكَ ةو
شوك،ن ٌوز عمَ دهرهةوتم عاكةو صورحةوزن ذخقصةوتم بةي بةوجمَ ٌةوؽلَز
َةةو ةةرفر ثةةوكا ٌةةوحاف رةةو دف ن بةةوكغلَد روطةةوشَ ـةةوع،
ظةةاخاؼ ثةةري بةةيد جو رةةوظ ذار
حوشةلَخ ،بةةي ِر فو رِفف ٌوحاتةةو طهه٘رِهيف (خرفبلةةاؼ) و توؼةةادفب ٌةةوصري شةةوك،ن رةةوف
عةافهد ٌةةوبمَ بةةي شةةوكاؼ رةمَ ٌةةوطريَق ثةري بةةيد ج ف صوئلةةوتم ٌةةوحقذنَ و ـةةقعخو ثةةري
بيد جو فهجا( حقكَر ٌوبمَ رو دف ن فهفاتم (بيد ج)ي بر ز ن ٌوبَل و ٌوصرين بوبوفو
َلَد ٌل ،ره ٌةوحاف رةو دف كلة ،رةو خوفةوتم شورحلَعةيق خقدشةوركم ٌا ةافو
دفف شار
عيحور عم ٌوصرنَ فبوظ تورذو خاعود عم ٌوفهرم بوبوو رو عاف ٌوـمَ

دووةم خانةدان:

َتةم بوبةو حوفتةو
رودف ن فهفةاتم (بةيد ج بةوط)ن رِاشة وظ بةوطو ذاحضلةوتلم فال
دهط ( ثري عوظ٘رن بار ظ) حو كوحلَد بةقف رةو ٌقصةورِ ن ثةري بةيد ج بوبةو ٌةوظ ٌةوصريه
َخم بوبو بقف
زار دهط ب َفف ٌاز ف خيظوفكص روظخرف خور
صقدهتلَةةةد بةةةو ئود رةةةووو ٌلةةة ،رهن ذخقصةةةوتم حةةةردف عاذلةةةون "ح ةةةرن"ن رةةةو
َخم بوبو
ذخقصوتم بو  ،د زهفو حردفو خص لو شور صقر

سيَيةم وضوارةم خانةدان:

َتم بوبو حوفتو دهط دفف ٌا ان ثريبيد ج بوبةو ٌةوظ
رو دف ن ثري عوظ٘رو فال
دفف ٌا اكو صري شزلضاؼ ف صري ٌلج ؽلط بقفو حةو رةو زهصةاعم "ثريبةيد ج"د حر بةقفؼ
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َتوحوكاؼ رو عاف خيكاعا بوػ حردف صقدهتلَةد بةمَ
بو صريي شغحاج ٌوظ دفف ذات٘ فال
َظ رةو دف كلة ،بةوكغلاؼ
َتةم خةين ٌلة ،ره حةرد بةوال
ظورِف ظيرِ ؽور حوشةو بةو ظةو فال
َخوحةون ٌوفكعةم د طةري
تلَخفقفو صري شزلضاؼو صري ٌلج ؽلضم رو عافبردفو بوظةو صقر
َلد ذاحضلوتمو صري شزلضاؼ ٌوصرن خق ن بوجيَؾلَغاو ـق ر
حرد رو دف ن ثاعسه شار
حقرِن بقف :ذصنيو رِاش وظو قوصودف شزلضاؼ
َخم بابةةاؼ بةةقف رةةو
صةةري ٌلةةج ؽلطو رةةو دف ن ثةةري عةةوظهه٘رِ عةةي شةةاشَ ذةةاحضم علةةقهن صةةقر
دف كل ،بو دهشم شزلضاؼ بوط حقذر شمَ حقرِن بقفو ذاجم ظلَخو ٌوصريهف صري شزلضاؼ
َطرو فو ـةقفه الن ظةاه
ذاجم ظلَخو رو دف ن حقذر عم بافحم شورن خين ؽور
َظ ظاه رِففن عود كوف صوئافعوتم عةوحردو رةو شةور ٌوصةو
ط ٛؽضاشثم ؼوفوفن بوال
طوِر كةةةوفه فهطههه٘عةةةم خييةةةقو رةةةو عاذلة ةون ( عزةةةني) ف( دكارةةةو) د و فحلزةةةوحاعم صةةةري
َخةةون زهفو حةةردفو رةةةو دف ن
ئلةةسهددكين بةةر ن صةةري شةةزلضاعم حقظةةةو فو ٌةةوظ صقر
َخم باباعة ،ز شَ بةةقفو فه بةقفه ذةةاحضلَخم
فهفةاتم صةري شةةزلضاؼو بةو شةور ؽةةوصقف صةقر
شوربوخي ( صري ذصني)ي حقرِن شةزلضاؼ بةوط ثةوعان بةرده الن ظةاه طُٗهاشة فو
ظةةةاه دهفعةةةو ن ٌةةةوفهش ف ريةةةم (دكغةةةوفهر)ن روطةةةوشَ عةةةارد فه دففهظ جةةةار ف ريةةةم
َظ رةوظ دفف صوئافعوتةو ؽةلض
ؽوصود عم بي صعافهعوتم صةري ذصةني صةوٌضقفر حةردو بةوال
فاٌل،هكةةةةوحم ذاؼةةةةس عةةةةوبقف دهفعةةةةون شةة ةلَلوظو ئوةةةة ،خةةةةاعم ٌقشةة ة اجزق بةةةةو
روظةةةخركَخم زارهفه علَرر كةةةةو شةةةةور ذةةةةاجم ظةةةلَخ ف ذةةةةوتا بةةةةافحم "ظةةةةورف اعم
بوتزلصم"كغ روطوشَ ٌوظ روظخرهد بقف ذةاجم ظةلَخو بةوبمَ صعافهعةوتم ٌقصةوِر ن
َةو) بةورهعطارن
َر
حقرديةفو توعلا بو ةقفهتو بفخيروف ٌاز حون خين رو ظةاخم (طوال
َوةةاػ بةةقفهف زار خةةر ث ظةةخاع،يق حقظ ة اركَخم باظةةم رلَخةةرد ظةةاه
روظةةخرن ةسر
َكوحةة،
طُٗههاشةةدو روشةةور ٌوصةةو (ٌةةوصري ذصةةني)ي روطةةوشَ دفف بر كةة ،طةةرو ف رةةو ةوال
ذوثصم حردؼ رو دف ن بوكغلَد بوردر ؼ ف ؽور شمَ بر ـقفعو ٌوش وصقشو ف رةوفنَ
َم  941ن ؽلحركة ،حةو
صوئاظلَخلاؼ بي بِر كوفهف علَر عو رِاظ ٌلزم علؾاكوو رةو شةار
ضهههٛيطإ شةةةزلضاؼ ةةةةاعقعم بو ةةة ،دن فةةةوتح حةةةردو ذةةةاجم ظة ةلَخو فكصة ة بفة ةلَ و
َخم ٌوف عافه حو دفذصةػ بةقفؼ ف بةي رةو
خ،صوتيق حو ط وكع و عاذلون (صورطو)و خور
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َلاؼ حقتاكةةو
عةةافبردعم رةةو فرؼةةوو ٌوطةةورِ ؼو رةةو فهة لَخةة ،حةةو عقكَةةدن ٌةةوحردو ؽةةور
شوريق روطوشَ دهشةو ف ثلَقهعة،كا حقظة لاؼ فو ٌةوصريهن بر ظةم رةوظ ؽور كةود رةو
عافـقفو دفف زرِ بر ن حو صري شزلضاؼ بقف ٌوفكغ روف بوكغود فهفاتم حرد ذةاجم
ظ ةلَخ و دفف حةةقرِن بةةقف( :بةةيد ج) ف (ؼةةارظ) حةةو خوبةةورن ةةةوتزم ذةةاجم ظ ةلَخ رةةو
َتةم بوبوية ،بةو (بةيد ج بةوط)و ف ٌةوظ
بو  ،د بورطقكَم شقيطا ؼ شةزلضاؼ حةوفوو فال
ٌوصريه ظاعسه شةاشَ صوصزوحوتوحةون زار بةاػ ٌلة ،ره حةرد رةو ثاظة ،بةو تةوذركد ف
ٌل صادن ٌوظ ف ٌوفو ذصني بوطم حقرِن صري شزلضاؼ رلَم رِ شو بقفهفهفو ضٛيطإ
َتةةم بوبويةة ،بةةوظ ذصةةني بوطةةوفو روطةةوشَ شةةقيطههاؼ ٌةةوصرين ئوصادكةةود
شةةزلضاؼ فال
َتوحةةون
عاردكةةو شةةور بةةيد ج بةةوط ٌةةوظ ٌةةوصريه عةةوك ق عم بور صوةةورن بقهش ة َو فال
بوجلَؾلَعةةو فو خةةين ؽافكَعةة و شةةور ن ظةةاه طُٗههاشةةد رةةو دف ن ظةةوػ صةةاعط
رِاشة وظ ثاظةةان ؼةةودر ٌةةوععههِ تةةوفضههط ٢بةةي حةةرد فعاردكةةو ٌوشة وصقش ف ف ةلعةةوؼ
َخم
َو حر ف طوِر كوفه شور صةقر
روفنَ دففباره فورصاعم ٌلضارهتم بوبون در كوو خوال
باف باثرين ذصني بوطم رِهةليب بو روظخركَخم ؽوظو ؽةوز ر حوشةللوفه رةو (ر بلةو
َظ رةو ثةلَغ ٌةوفهد حةو ظةورِ طةورظ بةمَ
َطريشةاو بةوال
بيالج) رِكَطون ثلَطرو ف ظةورِ ؽور
ذصةةني بةةوط روظةةخرهحون بوجلَؾلعةةو فو رِ ن حةةردف ـةةقفه ٌوش ة اصقشو رةةوفنَ بةةو
تةوفهضهط ٢بةةوعكهٌ َ٢قصةةور ن ئةقمثههاعةم بةةو خ،صةوو ثادظةةاه طوكعةو فو فةةورصاعم
َظ
َتم بابةاؼ( )25بةوال
ظوركخى ذقحضم روطوشَ بيد ج بوط ،فهرطرو ف طوِر كوفه بي فال
ٌوظ ٌل ،رهن صقظ ورهحو بو ط٘ بلعةوو صةقصخني عةوبقفو ؽةور دفف ٌةوصري ـةقفؼ بوطةد
َةو بةقفه
كوحافو روظ ؽور كود ذصني بوط روطوشَ رِاش وظ بوطم بةر ن حةقذر ٌةوظ ذار
شةوبوبم ةةوقهه٘بةةم عٛمثهاٌْ ٢قصةةورِ ن حةةقردن در فشةمَ بةي توٌةة،كيب بةةيد ج بةةوط
صةةوٌضقفر حةةر ؼ ٌةةوصرين بوبةةو صقةابورةةون ثلَغةةوحر فوخةين ؽافكَعة و الن شةةقيطههاؼ
ذصلين ٌوصرين بادكغاؼ روشور توفضهطٌ ٢ةوظ ٌةوصريه ثادظةاه بةيد ج بةوطم ئةوفقف
( )25صعاصورون ذخقصوتم ئقمثاعم دهرذوج ٌقصورِ ن حقرد با خؽقؿ رو ذوج ٌقصورِ ن بوبوو بورِ ش

جلَطون

ئلجهتوو توئلين دفف رِهةل ف دفوػ كوذ رو دف ن كوذ بي ٌل ،رهن فالتم بوبوو وكرن بوظورِد علاؼ ف فكَر ؼ
َتوحو بو عقئلَخلة توفصري عاحرنَ فذوتا بوصوػ ةوعائوو عوحر فهفو رِهعطو بو فخرن ق٘ئلا حردعم
حردعم فال
ٌلضارهتوحاعية فخص ين دفوغاكوتم رو بوكغلاعا روظخرن ٌقصورِ ن حقردن در فشلو كاؼ عاردفعو شور
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َتةم
حردف شغحا م (ئلغ ةاب)ن د كةوف (فهرةم بةوط) عافكَخلعةم حةرد بةو ذةاحضم فال
باباؼ
َةةةو توؼةةةادفيف دهفرن ظةةةورِف ظةةةيرِن بةةةوكين ظةةةاؽس ده شةةةورلط
ٌةةةوظ ٌوذق ر
َصةاف ـةقف بةي
َخم بابةاؼ صةوٌلقط بةقف ؽور
فباكوزك،ن حةرد بةيد ج بةو طو حةو رةو صةقر
ط٘رِهيف ةيعلوف بقفه ط٘رِهف ،رن ظوؽس ده (باكوزكة)،ف رةوفكَقه ـةقف بةي (حيتاؽلةو)
َظ رو ثاظ ،بو ٌوصرن ثادظاه رو ط٘رِهب ظؾس ده باكوزك،هفه حةقذر ف بةي ئةوفقن
بوال
َة
خين شةورن ٌةوظ طه٘رِفة ،رن خيكةون عةارد بةي ٌوشة وصقش بةيد ج بةوطم بةود طهار
ـةق ر حةقرِن رةو ثةاػ بةوجمَ صةا :ذةاجم ظةلَخو ذصةني بةوطو قضةود بةوطو قضةود
بوط ف صري شلا ر،كػ
ذاجم ظلَخ رو دف ن روعافـقفعم بافحم روطةوشَ ظةؾس ده (باكوزكة )،ـةقف بةي
ٌلَةةةر ؼ فو رةةةو دف ن حةةةقذر عم ظةةةؾس ده()26و روطةةةوشَ ٌقصةةةوِر ف عيحةةةور عم ظةةةوؽس دهن
بودبةةوخوو ذةةاجم ظ ةَل لغ شةةورن خةةين د عةةافو (ٌةةوصري شةةلا رةة،كػ)ن بر ظةةم
فهفاتم حردفو علؾاكوو قوصود بوطم بر ن رةو طه٘رِهب ذخقصوتةوفه حر كةو ذةاحضم
شغحا م حص اعو
ذصني بوطم شزلضاؼ بةوطو فهحةق رةو شةورهفه بامسةاؼ حةردو بةودهط بةيد ج
بوط رو عافـةقف خكهس بةوطو عةاف حةقرِكَخم رةو دف بةوجلَضافو صقدهتلَةد ذاحضلةوتم
(صورطو)ن حرد رو ثاظ ،ف رةو ٌةوف خرين شةويطه٘عةوتم شةقيطهإ صةر دد ذخقصةوتم
ئقمثا عم عاذلون صورطوية ،بةو (ٌةوصريكَخم صةقحرن) بةوظ تورذةو رةو بةوكين خكهس
بوط ف ٌوصريه بوط ،ظورِ بورثا حر ف زارن ثيَغوـقف خؽر بوط بو رِه وو ـقفو
فه ئوظاٌرين بوبو بمَ ٌوصري صاكوفهفو عسكد ـق ر ؽوز ر شةق ركَخم ٌةاز ف صةوزبقفتم
بةةقفو فه ٝ٥طهها ئةةوتم حوشةةم عةةوحرد ؽةةور عاذلوكةةوذ بةةو دهط ٌا اكوحةةوفه بةةقفو رةةو
َ قعلةةةاؼ حةةةي ٌةةةوحردهفهف توشةةةزلضم
َلَد ـةةةق ر خةةةورف ر ٌار
عافخيكاعةةةا ؽةةةوصقف شةةةار
(ٌ)26وظ ظاز دهكو ذاحضم ةارهصاؼ بقف رو شقيطإ شزلضاعم بافحم ئاؼم بقف رو  32رهجوبم  966د
َظ خل ب ئوؽ،ف صورد كوتم
ظورِن روطوشَ روظخرن بافحم حردف ظخاف ٌلز حان حرده ظاـ طُٗاشد بوال
رو  15صقذورِهظ د و رو ةوزفكَػ توشزلضم ؽوكٍوتم شوفارهتم ضٛيطإ شزلضاؼ حر ف رو ئوكين راذد
حقظ لاؼ (ؽاَور)
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َتةةم بوبوكةةو رةةو
َتةةم (ظةةوؽرهزفش = ظةةوؽرهزففر) ٌةةوحرد ذاتةةوؼ ٌةةوظ فال
خوزكَغةةون فال
َخوحةةةو زار ٌةةةوحر و ٌوطةةةور رةةةو
خو ف ؼةةةم ؽةةةوصاكيؼ بةةةقف روبةةةور ٌوصةةةو رِئاكةةةوتم خور
خيكاعوفهفو بو خيظم ظة لَخلاؼ بةو صةرين صةري ؼ ف دهف ةورد رهحاعم عود كةو بةو زار
عوكاؼ ٌوتق عم رلَلاؼ بصلَغني
صوئزقصاتم ظورهفغاصوو ئلوارهتو روصوف تا توٌردم 1225ن ؽلحركة ،ديَ
ٌلغصةةتزقثودكان ٌ لصةة ظ رةةو صةةادهن (شةةاب َ() د حةةو باشةةم خاعةةود عم ٌلضةةارهتم
(صةةقحرن) ٌةةوحاو صغاشةةوبوتلَد رةةو بةةوكين ٌةةوظ خاعةةود عم بوبوكةةوفو خاعةةود عم بوبةةون
َوحةةو بةةو عوتةةوفهن (بةةيد () ضههٛيطإ شةةاب َخم
شةةزلضاعلٌ ،ةةوبلغيَقو ؽةةور ثلَةةغخ ةير
ٌوعقَكينَ
دهرذةةوج بةةو خاعةةود عم دف كةةم بوبةةون شةةزلضاعم صةةوئزقصاتلَخم تةةوف فف َهه٘
قهههبٛط ـةةةغط عوحةةةوفو رةةةوظ خؽقؼةةةوفه تةةةودةلتاتم (ـةةةق ر ئوؼةةةرن دف كةةةم
َد ؽةاو ف رةو دهف ورهحةون ذصةني ْهاظِ
ئر ج)ف(رو حقردش اعا ٌلتاصوو) زار بةو حةور
()27
بةةةوط ف بةةةوعكههه٥ َ٢اثهههاز ٣صقئ وبةةةوريةكغ ٌلصةة ل اده حةةةر فو بوزه ةةةوتلَخم
َؼوكوصاؼ بي ثلَخوفه عر
َتلَخم بو طٍٛو ٌوظ خقال
زارفو صقتاال

( )27فهحق توٌردم جوفدهو و شحزم عٛمثاْ٢و توٌردم عوئلضاو ٌلغصتزقثودكان ٌلص ظ
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م

ب  -خانةداني ثيَهجةم
(بةبةي سليَناني)

عيهواني بةبة:

لة دامةرانيةوة تا بيهاي شاري سليَناني
(  9911هيجري)

( ـق ر ئوؼرن دف كم ئري ج)و دهرذوج بوظ ئلغق عةو ٝ٥كهاذلَخةم صةوئتقش
َمَ " :زِابٝط٘ فصغاشووتم (شير ؼ) ف (ثع،هر) روطوشَ ئلغق عم بوبود
عاد ف توعلا ٌور
ٌوفهعةة،ه صةةوئزقظ عللةةوو تةةوعلا رةةو ٌةةوف خرين ئوؼةةرن ذو(ةة،هصلين صةةل دد ( ةة،
ر تلةو = فةوةمَ ٌو ةود) عافكَةد رةو ثعةة،هر ثةوكا بةقفهفو ٌةوظ ئلغق عةون بةو صري تةةم
دهط حوفتقفهو كا خين بو خين د فه"
َمَ " :صػ روظ خؽقؼوفه رو صةو قد ثاظةان ئوبة،فرره اؼ
(صص ور رِكض)و ٌور
َم ئوظةةريهتم ٌلَضةةو (حرصةةاعخ)هفو ؽةةوصقف ئوظةةاٌرن
ثاظةةاظ ثرشةةمو ففتةةمٌ ":وؼ ةز
بوبو رو ذكَةر ٌةوظ عةافهد عاشةر فؼو بةوطس دهن بوبةو رةو فريةوكةوحم (حرصةاعخ)ؼ حةو بةو
(بوبو) صوظؾقفره"
ٌةةوظ دفف ٌل ادهكةةوو بورِ ش ة ٌوفهعةة،ه جلَطةةون ب ةرِف عللةةو رةةو ئةةوةسَ عةةسكخةن
ٌوص وكو حو ٌوبمَ ٌوظ ئلغق عو رو خاعود عم ةةودنم بوبةون (صقحرن)كةوفهو ٌلغ تةارم
حردبيَقو كا فهحةق بةوعكه َ٢صقٌةورخني باشةى ٌوحةوؼ ٌةوظ ئلغق عةوو رةو صقٌوشلصةم
ذوةلتم ٌوظ خاعوف د عوفه حو (شزلضاؼ بوبو)كو ثوكا بقفبمَ شةوبوبم عةافعر عم ٌةوظ
(شزلضاؼ بوط)ه بو (شزلضاؼ بوبو)(ٌ )28وفهع،ه صوئزقظ عللو
( )28رِف كوو ٌوحرنَ حو ضًُٝإ بوط ـقفه بي ٌوش وصقش روفنَ ضٛيطإ ٌوصرن حردففهو حو بو ةلافوتم
حقردكم خيكوفه بف َل و سكٚٛز ف بوف عوفئو ذورهحوتم حردففهو ف ضٛيطإ حو ـافن ثلَم حوفتقفه رو
صوةاصم ذريهت ،فتقفكوتم" :ف ن و بوبوظ"ف بوظ شوبوبوفه عاف عر فه شزلضاؼ بوبو
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مةنشةئي:

دهرذوج بو ٌوؼسَ ف صوععةوٌم ٌةوظ ٌلضارهتةوو ٌةوعق ئم رِف كةوو ؽوكةوفو رةو

عاف ٌوصاعود دازكغوفهن ؽوره رِ ش

زار زه وتةوو روطةوشَ ٌوصوظة ،صقصخلغةو حةو

عوتوفهن خاعود عم ـق رهصم بوبةون صةقحركم بةمَو ف ةلعةوؼ ذخقصةوتم (صورطةو) رةو
ٌوف خرين دهفرن شزلضاعم ةاعقعي974( ،ؽلحرن) بو دهط خكس بوطم حةقرِهز ن
شزلضاؼ بوطوفه بقفه فه رو دف ن فهفةاتم ٌةوظ خكهس بوطةوو صوصزوتوحةون حوفتيتةو
دهط عٛمثههإ فوؽةةلض بةةو دففر عللةةو حةةو ٌةةوفالدف ٌةةوذ ادن رةةو صورطةةوو صةةا بلَ ةةوفهف
صقدهتلَد بةوبمَ دهعةط فو بةوبمَ ذخقصةوو ذكةابػو رِف كةوتم عةاف ثعة،هر حةوصمَ زارن
َمَ( " :بةيد ( بةوط) ذةاحضم صورطةوف
روطوشَ ظورهفغاصو كوذ ٌوطرنَو ٌوظ رِف كوتو ٌةور
ثعةة،هر بةةةقفه رةةو ثةةةاػ فهفةةاتم صةةةريه بةةةوطم حةةقرِن رةةةو ثعةة،هرد فو حاحةةةو ظةةلَ م
حقرِِكعم رو صورطةود و ذخقصةوتم حةردففهو رةو دف ن بةوكغلَد بابةاصري و حاحةو ظةلَ م
َمَ :حةةو بةةيد ج بةةوطم
بةةافحم فةةوةمَ ٌو ةةودن حقظ ة قفه" ف ةلعةةوؼ ظةةورفغاصو ٌةةور
ذةةاجم ظ ةلَخ بةةوط ( صةةري ذصةةني)ن حقظةةو خكههس بةةوطم حةةقرِن صةةري ذصةةني بةةقفه
ذاحضم صورطوف ( ٌةوصريه بةوط) عةافكَخم (صةقحرن)ػ رةو بوظةلَخم ٌةوظ شةغحا ود (
رِهعطو ثع،هر بمَ)و ذاحط بي خكس بوط صةقدهتلَخم زار دهف صةم حةردف رةو دف كية،
َخوحون خر كو عاف خوف ؼم ضهٛيطاتاعةوفهفو ؽةوصقف شةارلَد ٌةوظ
فهفاتم حردفو صقر
ئوظةةريهتم بوبوكةةوو بةةورطقكاؼ ٌةةوبرده حةةورحقذ ف توشةةزلضلاؼ ٌةةوحرد رِهعطةةو ٌةةوظ
خكس بوطو و رو صةوبادن ئوؼةرن كاعسهصلغةا رةو عافـةقف بيَةقو ٌوطةور بةافحم فةوةمَ
ٌو ةود عةوبمَو ٌةوبمَ بةاثرين بةمَ فه بةةو دففر عللةوو حةو رةو دف ن خكهس بةةوط دفف
حةةقرِن (فهحةةق رِكق كةةوتم عةةاف ثعةة،هر) رةةو صورطةةوف ثعةة،هر طةةوفرهكم ئوظةةريهتلاؼ
حردبيَق رو ثاظا باباصريو حاحو ظلَ م بافحم فوةمَ ٌو ودن حقظ يبَ
ٌلغصتزقثودكان ٌلصة ظو رةو صةادهن ( شةاب ()د باشةم رِف كةوتلَخم تةر ٌةوحافو
َمَ ( :بيد ( ضهٛيطإ) ف(بابةا شةزلضاؼ) بر بةقفؼ فو بةيد ( ضهٛيطإ فتقكةوتم حةو
ٌور
حقرِن فوةمَ ٌو ودهفو ئوزكس خاعم شورد رن صقحرن ؽوظة وصني عوتةوفهن بةيد (
شقيطاعو( جز4 ،و الثوره )186
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َظ الظ ف كو ٌوظ رِف كوتو ق٘ئل وو روطوشَ ٌوصوظةٌ ،ةوبمَ ثلَةم ىلَ بغةرنَ حةو رِ شة يم
بوال
َم زارف حوظ ز عر فهف صعوفهظو
صاجور ن فوةمَ ٌو ودفو ٌوؼسَ ف فوؼز
صصة ور رِكةةضو رةةو  1822ن صل دكةة ،و رةةو شةةزلضاعم بةةقفهو رةةوظ خؽقؼةةوفه زار
َخم (د رهواعةو) حةو صورحةوزن ةةودنم
ثرشلاري حةردففهو علؾاكةوو كةوحمَ رةو خةور
خاعود عم بوبو بقفو ٌوظ ذلخاكوتون بي حردففه:
" رةةو طقعةة،ن (د رهواعةةو)د دفف بةةر بةةقفؼو فةةوةمَ ٌو ةةودف خكههسو ٌةةوظ دفف
َواط) حةةو ؽةةوره بةةو ةةةقهتم ئوظةةاٌرين ثعةة،هر
بر كةةو رةةو دفذصغاكةةوتم ئوظةةريهتم(بز
بةةقفو زار بلَةةس ر بةةقفؼو فةةوةمَ ٌو ةةود حةةو زار زكةةرهذ ف صةةوزبقو بةةقفو بةةو دزكةةوفه
َوةةاط
(د رهواعةةو)ن بوجلَؾلَعةةو فو ةور ريةة ،تةةا ةةةقدرهتم ذةةوج شةةوع،عم رةةو بز
عةةوبمَو عوطورِكَ ةةوفهو ب ةوظ ةةةوفش ف ةةةور ره ـةةقفه ٌوش ة وصقش فو رةةوفنَ بةةو ؼةةل وتم
َةةم روظةةخرن تةةقرذ بةقفو رةةوف فهة ةةود شةةقيطهإ روطةةوشَ فورِهعطةة ،رةةو
صقذاركة د خز
َم ظةةورِن كةةوذ بوكةةوحم بةةقفو ظاشةةق ركَخم
ظةةورِد بةةقفو فه رةةوف زهصاعةةود ٌؽةةقر
فورِهعط ؽاتوقفهو صوك ،عوفهف ثلَغخ رِاذ رو شوركوذ ؽةور صقبةارزكَخم تةقرحم حةو بةي
َةةةوبم صقبةةةارهزهن ٌةةةةوظ
ؽةةةاتوقف خصةةة وقفيقو حقظةةة وقفنو فةةةوةمَ ٌو ةةةةود طههه٘ر
َتةم رلَخةردفو
ظاشق رهن حردو شقيطاؼ عاردكو ظقكَػ فةوةمَ ٌو ةودف ثرشةلارن فال
رةةو دف ن ٌوصةةو حةةو ٌوصغلةةوتم ثلَخةةردو ٌوشةةثلَخم بةةاػ فـةةوذ ف شةةل ذلَخم عاكةةابم
َة ،فةوةمَ ٌو ةود ظاشةق رن فةورِهعطم رةو
د كوفو عاردكو صوك ،ؼو رةو ذوصزةون ٌوفهر
َظ حةو شةورلم رلَة ،دن حةو
َ( فرِكَ ،كو خق رهفهف تةوصان بةقف شةورن بةجِنَ و بةوال
فال
ٌوظ دفذصغو صو زقبون ثلاف عللوفو حفلَخم ئازهبوو فوةمَ ٌو ودو بو طه٘بلعةوو رةو
َظ ٌةوظ حفةو تةوحزل م رةو فةوةمَ ٌو ةود
َطرو و بةوال
َصاف دهشم رلَؾور
شور شغطم ؽور
َطرو فو
حةرد حةو صةارهن بخةاو فةوةمَ ٌو ةود ٌةوظ علَفةريه جق عةون روطةوشَ خةين ؽةور
بردكةةو ٌيردفطةةان تةةقرذ رةةو دف كييةة ،شةةقيطههاؼ و فةةوةمَ ٌو ةةودن بةةاعط حةةردفو
َ ةةق زو ـةةيلو فةةوةمَ ٌو ةةودو رِجةةان حةةرد حةةو فةةورصاعلَخم
الف ع،كةةوفهف فتةةم در
بةةوطلَ بةة ،تيََق طقعةة،ن (د رهواعةةو)ف ٌةةوطههس يف بةو ةةةودهرن ذةةوكاو ثيَوو وظ ةمَو
شةةقيطهها ؼ ٌوصةةون رةمَ دركَةةغ عةةوحردو ٌوطةةور فةةوةمَ ٌو ةةودو رةةو فهةة خيكةة ،د ف ن
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َظ عةةون ٌةةوز عم
ؽةوصقف حقردش اعلعةةم بخرد كةةو دكصةاؼ ؽةةور ثيَةةم ٌوبوخعةر و بةةوال
َلَخةةةم ظةةةادهفهفو روطةةةوشَ ذعوحوكةةة ،طوِر كةةةوفه
فةةةوةمَ ٌو ةةةود رةةةو دف ن ٌوصةةةو بةةةو در
فهط٘عم خين روظ ٌافرهتو دفف حقرِن بقف :كةوحلَخم (بابةا شةزلضاؼ) ف ٌةوفن تةرن
َمَ :ظهاٖس ف كةو حةو عةافن ٌةوف حفةو ٌلغطزلةسه
(بيد ج حلتةاؼ) بةقفو صصة ور رِكةضو ٌةور
(حلتاؼ)بقفه فةوةمَ ٌو ةودو رةو دف ن طورِ عةوفهن ظةورِف دهئق كةوحم زارن روطةوشَ
َواط بقفهو فه ؽلَغافكوتو ذكَر ٝ٥طائةوفهو رِاذن رةو رِاذ ؼ فةوةمَ ٌو ةود
ئوظريهتم بز
َوحونو حلتةاؼو رلَلةاؼ شةق ر دهبيَةق
َواط دكَ و شور صار
رو صاشَ عابمَو روظخركَخم زارن بز
ـةةةق ر حوشةةةلاؼ رة ةمَ ٌةةةوحقذنَ ف بةةةاةم دفف ؼةةةود شةةةق رهحوػ ٌةةةوفركَغيَق زاركةةةاؼ رة ةمَ
َخم د رهواعون طقو" حو بةوكغلَد ٌوشةرين فةوةمَ
ٌوحقذنَو رو دف ن ٌوصو حلتاؼ بو خور
ٌو ود بقفظ ذوكاتم ثيَووخعلطو ٌوف صػ ٌلضةرِا ٌةوف ذوةةوظ بةوجلَؾلغافو رةو ذكَةر ٌةوف
بارهي دهرـقفظ حو فةوةمَ ٌو ةود ؽاتةوفه ٌةوفنَ رةو صغ ةاؼ دن بةين بطلَرعةوفهفو ثلَةى
َةلَػ حةو دف ظ عوحةوفنَو ـةقعخو
َلَػ حةوف صةػ رِاكعة ط ٌةلة صةػ عةا دازكَ ةوفهف ثلَعةم بز
بز
فاٌل،هن عللوف بيظم خر ثةوو خةق ٌةوكس عمَ حةو صةػ ذةوز بةو خر ثةون عاحةوظ" رةو دف ن
َ وحون فهرٌوطلَريَق رو ظ٘ريف دهةلتوكوح ،رو ـاف طقظ ٌوبمَ
ٌوصو حلتاؼ شورن فال
فوةمَ ٌو ودو حو دكَ وفهو روظ صاجور كو شورن شقفرِ ٌوصلَغيَقو رو طقظ بةقفعم
ٌوظ ذعو ؼادةون زار ئاجس ٌةوبىَ ف بةو ئوحصةم عوؼةلروتم حلتةاؼ ةةور ر ٌةود حةو
بفمَ بةو دف كةافو علؾاكةوو رةو ـةوصم (خةقر ؼ)د حةو عةاف ثعة،هر حةوفتقفهو تقفظةم
َمَ طورِ عةوفهظ صةقصخني عللةوو
حلتاؼ ٌوبيَق رِجان رمَ ٌوحا حو بطورِكَ ةوفه حلتةاؼ ٌةور
َتةم خةيظ فو ثلَعةو
َضاعيقو صةػ فةورهعطط صةػ ٌةوبمَ برِاصةوفه بةي فال
ـقعخو تي صقشةز
َؼةو فةوةمَ ٌو ةود دهشةم
َلَط عسكخط صوحوفهو ـةقعخو قه٘رِهرِظ بةيو ٌةوبمَو خقال
ٌور
َوش ةيَق تريكَةةد ٌةةود رةةو
َغاطريَق ٌلؽةةر رن ر ةمَ ٌةةوحا حلتةةاؼ روصةةو رِةةةم ؽور
ر ةمَ ؽةةور
َ ٌةةوطزىَ ف حلتةةاؼ ٌةةافزهعطيى ثلَةةقه
ظةةاعيق فةةوةمَ ٌو ةةود بةةو بركغةة ،رن رةةو فال
َخوحةةون ٌوطركَ ةةوفهفو رةةو
َةةوفن فال
َظ رةةو ثركَخةةا جز
ٌةةوعيَقو دففر ٌوحوفكَ ةةوفه بةةوال
حردهفهن خين ثوظلَضاؼ ٌوبَل وفهفو ـاحون ِر بةردففن فةوةمَ ٌو ةودن دكَ ةو بةور
َظ بةافحم
َضاؼ بةقفو بةوال
ـاففو روطوشَ ٌوصوظ ،حةو فةوةمَ ٌو ةود ؽةور ـةوع،ه صقشةز
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َةةةوحاعم بةةةقفو حلتةةةاؼ رةةةو دف ن ٌةةةوظ رلَخ ،عوفهكةةةو ٌوطورِكَ ةةةوفه دف فهف فةةةوةمَ
صغ ،ر
ٍَوطريَ ف روجلَطوكوحم ف ن د ٌوعمَ حةو بةور ـةافبيَق بةو فركاكة ،بطةوؼو
ٌو ود ؽور
رةةو دف ن ٌوصةةو ٌوطورِكَ ةةوفهف رِففن ٌوحاتةةو فورعطص ة اؼو ئاظةةتم ؼةةادةم حلتةةاؼو
فوةمَ ٌو ودو ؽور حو بركغوحون ـةاذ ٌوبلَ ةوفهف ٌةوتق عمَ شةوفور بخةاو ٌةلة خةين
رِ عةةةةاطرنَ ف ٌوحوفكَ ةةةةو ظةةةةقكَػ حلتةةةةاؼ فو ؽةةةةور ـةةةةيعمَ ٌةةةةوبمَ خةةةةين ٌوطوكوعلَ ةةةةو
صوصزوحةوتم فةورِهعط ف بةو ظةةوفهحم ٌوطاتةو ظةاركَخم طةةوفرهف توصاظةا ٌةوحا دهعطةةم
َخر فهف ؽوصقف الكةوذ
َل و ؽور
صيزكتوف دهؽيشَ ف زفرِعا دنَ رو ؽوصقف الكوحوفه و ظاثز
بي ظاكم رِ ز عر فهتوفه
فةةوةمَ ٌو ةةودو شةةورن شةةقفرِ ٌةةوصلَغيَق عةةاز عمَ ـةةم بخةةافو ظةةوف رةةو حةةقنَ
َةوفن ٌوشةثوحون ظةس
َة ٌةوب فو جز
رِ بقكَرنَ علؾاكوو تابعم جوركاعم بوخو ف طهار
َم ثريكَةدعلَخا
َخوحون ٌوشثوحون رو بور دهرطةان صةار
ٌوحاف ٌل لار ٌود تو دهط فال
َم ٌةةوحا
َوحةةوو رةةو دف ن رِجاكةةوحم زار بةةو صلةةق عم ةوةةقفر
ٌوفكَص ة يَق ؼةةاذلَيب صار
َةةم
َمَ :حفةةم ةِر ر
فةةوةمَ ٌو ة ودو ثرشةةلارن ٌةةوظ زهصافهعةة،هن ر ةمَ ٌةةوحاو ثريكَةةدؼ ٌةةور
َلَد بةةةقفو ففؼ بقفبةةقف رةةةوظ
َضاعاؼ فو ـةةوع ،شةةار
فةةورهعط ـةةقف بةةةقفه ظةةورِن صقشةةز
ـةةوع،ن ثلَعةةقفهد ؽاتةةوفهف ٌلَص ة احو ٌوكةة،هؼ بةةو ٌاصيز حةةون فةةوةمَ ٌو ةةودو رةةو
ثريكَدعوحو ٌوثارِكَ وفه حو بلوةا بةي ٌةوظ ظةاكيلو ف صصةائودهن بةي بصةَلينَ حةو شةوكر
َم ٌةوحافو
بخاو ثريكَدؼ رو شور رِجاف تخان فةوةمَ ٌو ةود عةا ئةل د ٌةوصلَغيَق ةوةقفر
ةور ر ٌودهؼ حو فوةمَ ٌو ود جزم ذعاؼ روبور بخاف فبفمَ
َم ةةرِ شَ ف رةو دف ن
فه ف كاؼ حردو فوةمَ ٌو ود بوظ عوفئو خين ٌوطوكوعَل و صار
بةةةوكغلَد بةةةقفذ دكَ ةةةو دهر هفهف ز ف ن عةةةا صقبةةةارهذ ٌوـةةمَ بةةةو ثريكةةةوفهف حةةةو ٌوطاتةةةو
َمَ " :حوشةلَد حةو رةوعاف صقشةزضاعاعا
بوردهصم بقفذو زرزوكةوحم رةوبغاطقنَ ٌةود ف ٌةور
ٌوشةةةري بةةةقفبمَ ف ن صعاصورةةةو روطةةةوشَ ٌةةةوحرنَو فه جةةةوز ن ؽاتغةةةو سكهههٛز ٣صغةةةو
َمٌَ " :ةةا(
ٌوصوكةةو " بقفحوحةةو رةةو ثرِكَخةةا بةةو زصةةاعم حةةقردن ف بةةو دهعطلَخةةم بةةورز ٌةةور
فةةوةمَ ٌو ةةود رةةو حةةقيَم "و فةةوةمَ ٌو ةةود ٌةةلة خةةين رِ عةةاطريَق ثةةوالصارن بةةقفذ
ٌةةةود ف ٌةةةوك رِكَغيَق ؽةةةور ـةةةيعلَد ٌةةةوبمَ خةةةين ٌوطوكوعلَ ةةةو ٌوشة ة وصقش فه رةةةوفنَ
َو ف صوعؽوبم تركعم ٌود تمَ
ضٛيطإ زار ذقرصوتم ٌوطريَق بوعك َ٢خوال
38

علؾاكوو فوةمَ ٌو ودو روطةوشَ صوئعةقةوكٌ ،وطوركَ ةوفه ثعة،هرفو بةوكغلَد
روطوشَ حلتاؼ د بو ِر ذوتم ٌوذيق رو ثلَغ صردعلةا عافـةون (ثعة،هر) ف (صورطةو) ف
(صةةافهو)ن بةةو تةةوف فن ؽلَغةةابقفه ذكَةةر ذةةقحضم خةةين فه رةةو دف ن فهفةةاتمو بابةةا
رِهشةةقش حةةقرِه طةةوفرهن ؽاتةةو جلَطةةونو حةةو ٌةةوظ ٌةةوصريه جةةودن ذةةاحضم ٌلضةةرِان
شزلضاعيل وف ٌةوذ ادن بةوره بةوره ٌةوظ بوظةم حقردشة اعون حةو بةو دهط ذاحضةاعم
بوبوكوو زهفتلاؼ حردفو دففهظ حقرِن حو (بةيد ج حلتةاؼ) بةقفو بةمَ ٌوصةون حةو ذةقحط
بخا رو عافـقف"
َمَ " :خاعةةةود عم بوبةةةوو
بلَحطةةةو روصةةةو رِف كةةةوتلَخم تةةةرن عةةةاف (ثعةةة،هر) ؽوكةةةوو حةةةو ٌةةةور
عوتوفهن (بيد ( بوط) عاف ٌوصريكَد بقفهو ٌوظ ٌوصريه دفف حةقرِن بةقفهو كةوحلَخلاؼ (بابةاصري)
بقف حو رو (ثع،هر)د ذاحط بةقفو فه ٌةوفن تركةاؼ حاحةو ظةلَخ بةقفو عافـةون (صورطةو)ن بةو
دهشةةةوفه بةةةقفو رةةةو دف ن بةةةوكغلَد (بابةةةاصري) ؽةةةور ـةةةيعلَد ٌةةةوبمَ حاحةةةو ظةةةلخ ٌةةةوحقذيَق
َوحوكةة ،رِ ٌوحاتةو طهه٘رِهيف (ب ةةقكَػ) ف
(صورطةو)ػ د طةةري ٌةوحاو ذعةةم حاحةو ظةلَخ روطةوشَ صغ ،ر
روفنَ رو طقع،ن (خ،ر ؼ)د روالن حقكَ ان دنَ ,حو ثلافن حاحةو ظةلَخ ٌةوبمَ جةلَطري ٌةوبمو
فه تا حقرِهحون طوفره ٌوبمَ روفنَ ٌوصلَغيَق حقرِهحون فلَةرن خقكَغة،ؼ ٌةوحاف عةافن ٌةوعمَ (
َم ٌةوبمَو ؽةوف ن ذةوج
فوةمَ ٌو ود) ٌوظ حقرِهو حو رةو شةور طذظة بةافذ ف صةاصم ذةار
شةةوع،عم بةةافحم ٌوحوفكَ ةةو حورزةةوفهف ـةةوع ،حوش ةمَ رةةو ثلةةاف عم حقدةةان (خةة،ر ؼ) روطةةوشَ
ٍَوطرنَ ف ظوفكَد ٌود بو شور صاصلا ف ٌوكخقذيَق ٌوف عةافه د طةري ٌةوحاف رةو دف ن
خيي ؽور
َلَد بو روظخرن خيكةوفه ٌوـةمَ بةي كارصةوتم روظةخرن عٛمثهاْ٢فو روطةوشَ رِفشةا
ـوع ،شار
ظورِكَخم باػ ٌةوحاف حفةم ةيصاعة ،عم رِفط ٌوشةري ٌةوحاف روطةوشَ خةين ٌةون ؽلَغلَ ةوفه (
ثع،هر = ثددهر) فصارهن ٌوحا ٌوظ حفو عافن حلتاؼ ٌوبمَ ذخقصةوتم عٛمثهاْ ٢بور صوةور
بةةو خ،صةةوتم ( فةةوةمَ ٌو ةةود) عافـةةون (ثةةددهر)ن د فهت ةمَ فةةوةمَ ٌو ةةودو رةةوظ ٌافرهتةةو
(خةةاؼ بةةيد ج) عةةاف حةةقرِكَخم ٌةةوبيَق ٌةةوظ حةةقرِه رةةو دف ن بةةافحم ٌوبلَ ةةو ذةةاحضم (ثةةددهر) ف
(صورطةةو) ف عافـةةون (صةةافهو) ف (شوردهظةةو)و فبةةوعكهه َ٢دكَؾةةاتم (باعةةو)ػ رةةو خاعةةود عم
(ٌل لارهددكػ) زهفو ٌوحا ٌوظ (خاؼ بةيد ()ه رةو دهفرن  1275ن ؽلحركة ،رةو (صةافهو)
فهفاو ٌوحاو (باباشزلضاؼ)و حقرِن ٌوظ ( خاؼ بيد ()ه بقفه"
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َم رةةةو
َمٌَ " :وؼةةز
ٌغصةةةتزقثودكان ٌلصةة ظو رةةةو باشةةةم ٌةةةوظ خاعود عةةةود ٌةةةور
َوةةاط) ف رةةو ةةقرم (شةةخر)ه ف رةةو طقعة،ن (د رهكعةةضاعو)د ثةةوكا بةةقفؼ
ئوظةريهتم (بز
بافحةةو طةةوفرهكاؼ (بابةةا شةةزلضاؼ)ه حةةو رةةو دهفرن  1288ن ؽلحةةرن ف كةةا  1677ن
صل دك ،ذكافه (جز4 ،و الثوره )537
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خىالَصٍُ تُئرخيٌ
َمٌَ :قصةةوِر ن بوبةةو رةةو ذكَةةر ذةةقحضم (ٌلضةةارهتم شةةير ؼ)د ()29د و
صصة ور رِكةةض ٌةةور
ذاحضَل ثددهركاؼ حردففهف صورحوزكاؼ (د رهواعو) بةقفهو ؽةور فهحةق بوبةو طةورمَ
ٌلضارهتم ترن حقردكغ روعاف ذخقصوتم شير ع ،ثوكا بقف بةقفو ٌلضةارهتم (حيكةو)
روف عو بقف حو رو دف كي ،حوفتو دهط بوبو
َلَخم ٌوفصاعو رو ( فوةمَ ٌو ةود)هفه دهط ثةمَ ٌةوحاو فه فةوةمَ
توٌردم بوبوو بو ظخز
ٌو ةةود ثلةةافكَخم ٌةةاز ف صةةوزبقو بةةقفهفو رةةو جلؾادكَخةة ،خههرصةةوتلَخم زارن ذخقصةةوتم
عٛمثههاْ ٢حةةردففهفو عافـةةون ثةةددهرن در فت ةمَ بةةو طةةقكَرهن تةةودةلتاتم صص ة ور رِكةةض ف
ٌلغصةةةتزقثودكان ٌلصة ة ظ و صةةةادهن شةةةابَ(و ٌةةةوبمَ دفف حةةةقرِن بةةةقفبمَ عافكةةةاؼ (بةةةيد (
ضههٛيطإ) ف ( بابةةا شةةزلضاؼ) بةةقفه دهرذةةوج بةةو شةةور طذفظ ة ون ( بةةيد ( ضههٛيطإ) زار
َظ ٌوفهع،ه ةلضوتم توٌردلون عللو
ذلخاكوتم ئوجاٌ و ئوجاٌ ٌوطلَركَ وفه()32و بوال
شمًىاُ بُبُ:
رةةو دف ن فةةوةمَ ٌو ةةود ( شةةزلضاؼ بوبةةو = صةةري شةةزلضاؼ) ن حةةقرِن ؽاتيتةةو
َمَ " بغا ون ٌوظ ٌلضارهتو رو طه٘رِهب
جلَطون(()31ـق ر ئوؼرن دف كيى ئري جو ٌور
(ٌ )29وظ ئلغق عم (شير ؼ)ـو بو طقكَرهن ح لَووحون دح ير فركضو الثورِه 252و ٌوبمَ بو ٌوصرين ئلصى در بمَ حو ٌوظ
َن (ٌافدكاؼ )كاؼ صقذاؼوره حردففهف رو شور تاظو بوردكَخم شقرهفه
ذات٘ روطوشَ بوعك ٢ثلافن خين ةوال
َحوكاؼ ترشاع،ففهف بو ( شغط شقرخم) فكا (شير ؼ) ظقرهتلاؼ شوع،ففه
َخم ةوال
ؽحقصلاؼ حردففهف خور
( )32كوحمَ رو ؽوفر زهحاعم ـلان ةوع،كس بو (خاؼ بيد ( حلتاؼ) صوظؾقره حو رِهعطو بو عافن ٌوظ خاؼ بيد (
ضٛيطاْ٘فه عاف عر بمَ
( )31صص ور ركضو رو سكٛرن صو قد ثاظا شور طذ ظ

( شزلضاؼ بوبو) ن رو ثريهصلَردن شزلضاعم

ٌو ود بوط (  93شاشَ ئقصرن بقفه) ثرشلقهف ٌوظ ذ تو فتقكوتم " :بوبو شزلضاؼو حقرِن صري شزلضاؼ ف
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( بوبو شةزلضاؼ)هفه د عةر فهفو ٌةوظ ذا تةو رةو علةقهن دف كيةم ةةورعم ذو(،هصلغة ،بةو
َتوحةون
رِ ش كوحوصني ثلةافن ٌةوف عةافه بةقفه رةو دف ن ٌوصةو حةو ٌةلغ فحةارن فال
ركَخ صةةوو ـةةافن برِكةةو ( رلةةق ن حةةورحقذ)ف بةةوره بةةوره دكَؾاتةةاعم ٌةةوطههسِ يف زهفو
ٌةةوحردف ئوظةةاٌرين ٌةةوف عةةافهن ؽلَغاكةةو ذكَةةر ٝ٥طههائةةوتم خةةين (دالفهر ثاظةةا)ن
ص وؼورك م حورحقذو بقف بو بوربوش صري شزلضاؼو روظخركَخم حيحردهفهف ـةقف
َظ زار خر ث ظخاف ؽوصقف بةارطر عم حوفتةو دهط صةري شةزلضاؼ فو ذةوتا
بوطدكاو بوال
خيظم عوجاتم عوبقفو فه حقذر (1122ؽلحرن)
رةةو دف ن ٌةةةوظ ف ةلعوكةةوو ف ريةةةى بو ةة ،دو ذوشةةةوؼ ثاظةةاو حا ةةةوذكَخةةم ثةةرِ
َةةوبم ٌلعةةاده حردعةةم بةةارطر عيى دالفهر
ؽورِهظةةون بةةي صةةري شةةزلضاؼ عقفشةةيق طهه٘ر
ثاظةةاف ٝ٥طههائةةوتم رلَخةةرد ف دهرٌوحةةوفنَ حةةو صةةري شةةزلضاؼ طةةقيَى عةةودف فهتيَق رةةو
َ ،روظةةخرن بو ةة ،دف ٌلضةةارهتم جةةوزكرهف ئوصادكلةةون
شةةور ٌوصةةو رةةو ئةةوكين شةةار
ؽاتيتو شورف ٌوظ روظخره بور صوور بو صري شزلضاؼ ؽلفى ثلَغةوحر فهف طوِر فهتةوفه
( طزعػ خز ا)
َتوحةةويقو
صةةري شةةزلضاؼو رةةو دف ن ٌةةوظ ؽور كةةو صقدهتلَةةد روطةةوشَ ٌةةلغ فحةةارن فال
َتةم
َؼ صوظةتقشَ بةقفو حةو تلَطوكعةو ٌةوظ فال
تودةلتخردعم ٌل ،رهفو ٌوذق رم ٌوردهال
َعةةةو زار ثوظةةةيحوفو ف رلوحةةةون بلَخارهكةةةوو ٌوصةةةون بةةةو فقرؼةةةوو ز عيةةةق بةةةو
ٌوردهال
ؽوره ثفقحم دف عسه بر ن بقف صري شزلضاؼ حقرِهز ن صري صو قد بوطم ثددهر بقف" بوعك َ٢حوط صاجورن
حلتاؼ ٌوبوعوفه شور ٌوظ صو قد بوطو ٌو ود بوط فتقكوتم :بوبو شزلضاؼو ؽلَع ا ثفقذ بقف حو حوفتو
َظ رو دف كٌ ،وظ دفف
َتم بوبوكون رو تقرذ ف ٌري ؼ زهفو حرد بوال
ظورِهفه ف رو دف ن بوكغلَد ٌوظ فال
َم روفنَ بوجلَؾلعو
ذخقصوتو روظخركاؼ رلَخرد ف شزلضاؼ بوبو خين ِر عوطرو ـقفه رهف ع،ز ف صاشَ فصغ ،ر
ف خين بو توعلا ف رو توٌردم  1111ن ؽلحرك ،ـقفه ٌوش وصقش
صص ور ريعطركدو رو (ـق ر ئوؼرن دف كيى ئري ج) كٌ ،وَرمَ " بوبو شزلضاؼو حقرِن صاصغافهع،ن فوةمَ
ٌو وده ف صافهع ،رو دف ن بافحم ع قذكخم باظم ثوكا حردف عافـون ظارباذكَرن د طري حرد جوفدو
َون بوبو ٌوحا ٌوَرمَ :فوةمَ ٌو ود رو
ثاظاو رو جز،ن شلَلوصم توٌردوحوك ،و الثوره  127و حو باشم بغوصار
ثع،هرد بغا ون ٌوظ ٌلضارهتون د عاف رو دف ن ٌوف حقرِهحون و صافهو ف ظارباذكَر = ظؾرباز رو ف بوعكَ٢
َـيالؼ ن
عافجون صافهتم زهفو حردف حقرِهز حون حو شزلضاؼ بوط بقف رو 1282ن ؽلحرك ،ذخقصوتم ةوال
َظ باشم عافن بافحم شزلضاؼ بوط عاحا
در كو" بوال
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روظخركَخم صقعاشلووفه رو  1126ؽةة د توئةورفقه ٢تلَخةردفو بةوعكه َ٢عةوف ذيى
َؼ روطةةةوشَ
َظ زارن ثلَغوـةةةقفو شةةةزلضاؼ خةةةاعم ف ريةةةى ٌةةةوردهال
رةةمَ زهفو حةةةرد بةةةوال
َم حقتاكو شور صري شزلضاؼ فو ظخاع،ن ( ـةق ر ئوؼةرن
روظخرن خييق ٌلَر ؼ ؽور
دف كيى ئري ج)
رةةةو 1127فهكةةةا  1128ؽةةةة و رةةةو طههه٘رِهب ف ريةةةى بو ةةة ،د ئةةةورم ثاظةةةافه كةةةا
ٌلصةةضائلس ثاظةةان خوروفلةةوفه روظةةخركَخم تةةر علَر فهتةةو ش ةور صةةري شةةزلضاؼ ف ٌةةوظ
جارهػ ٌوصرين بوبو بوربوش حردففؼ رو دف ن ٌوصةو ذخقصةوتم عٛمثهاْ ٢زكةاتر
ٌوؽضلةةوتم بةةو ٌلعةةوحو د فهف روظةةخركَخم طةةوفرهن ( ةةةقهتم بو ةة ،د ف دكاربةةوحر ف
ذورةةوب) ن حرداتةةو شةةور صةةري شةةزلضاؼ ف بةةو تةةوف فن ٌةةوصرين بوبةةون ظةةخاع،فو صةةري
شزلضاؼ عا ئل د صاف توشزلط بقف (1111ؽةو طزعػ خز ا)
رو دف ن ٌوظ فهةعوكو شزلضاؼ بوط()32و ـقفه ٌوش وصقش ف رةوفيَ ذقرصةوو
ف ئسهتلَخم زارن طري فو ٌوفهع،هن ثيَغوـقف شغحا م (باباؼ)ي در كةوفو رِهمسةوؼ
َـةيالؼ) بةقف رةو
رِهبط ٢ثاظان حةورحقذ حةر صورحةوزن شةزلضاؼ بةوطو طقعة،ن (ةوال
بةةةوكين رِف كةةةاو فو ذخاكةةةاتم دهفرن شةةةزلضاؼ بوطةةة ،و ٌةةةوفن زار بةةةو طةةةورظ باشةةةم
َةق ؼ)ه حةو رةوفنَ دف عةسه شةق رهن بوبةوو روظةخركَخم
ٌوحرنَو فهةعةون ( ٌو ةود حير
ـوع ،ؽوز ر حوشيى ٌري عم ظخاع،ففه
بُنر بُط:
َتوحةون بةىَ ؼةاذ صةاف حوفتةو دهط
رو دف ن شزلضاؼ بةوط()33بوظةلَخم زارن فال
ئوظريهتم زهعطوعوف بوعك َ٢ئوظاٌرن ترو بوظم دف كيعم بي حقرِهحاعم صاكوفه
َفلوحم
( )32بوثيَى بوئوق َ٢رِف كوو و شزلضاؼ بوط رو ط٘رِهب ٌيردفن ٌري ؼ ف ذخقصوتم عٛمثاٌْ ٢لَز
عارداتو الن شزلضاؼ بوط ف ثيَى فتقفه حو رو ثلَغ ؽاتغو بي خاحم عٛمثاٌْ ٢وبمَ روطوشَ ذخقصوتم ٌري ؼ
ن
ِركَد بطوف َ

( )33شحزم عٛمثاْ ٢و ظوجورهن شزلضاؼ بوطو بو عوفئلَخم تر ٌوعقكَينَ ف ٌوَرمَ :شزلضاؼ بوط حقرِن صري
قوصود حقرِن شزلضاؼ حقرِن ٌو ود حقرِن ذصني حقرِن عٛمثإ حقرِن َؿط٘فا حقرِن ذصني حقرِن
ئقصورن حقرن ٌلج ؽلط حقرِن صو قد حقرِن ئلصا حقرِن خكس حقرِن صري ٌو ود بر كم صري قٝا٤ايدٜٔ
حقرِن صري ئس ر،كػ حقرِن ئوب،فرآل ٌوظ ٌوصري عو كوذ رو دف ن كوذ بقفعو رهٌلض ئوظريه صري شزلضاؼ رو
دف كم قضود بوط بيتو رهٌلض ف روطوشَ ٌري ؼ ظورن حردففهف رو دف كي ،دهخاروتم حرداتو ذخقصوتم
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بةةةو رِف كةةةوتلَخم تةةةرو رةةةو دف ن توشةةةزلط بةةةقفعم شةةةزلضاؼ بةةةوط فو ـةةةقفعم بةةةي
ٌوش وصقش (تونقر خاؼ) كَخم بر ن بقف بو فهحلزيق تا  1115ن ؽلحرن ٌلة ،رهن
ٌلضارهتوحون حردف شمَ حقرِن رو ثةاػ بةوجىَ صةا حةو ٌةوظ حقرِ عةوػو خاعةو بةوط و
فورؽاد بوط ف خار ،بوط بقفؼو رةو دف ن تلضةقر خةاؼ بةوطو بةوحر بةوطم بةر ن ؽاتةو
جلَطان ٌوظ ٌوصريه بو ( بوحر بوطم شقفر) ظقرهتم شوع،ففه
ٌةةوف ع ةةقذ ٣تقرحةةو حةةو رةةو فهة ة علس ئةةم بةةوطس دهن بوبةةود ثةةوكا بةةقف بةةقفو بةةو
ذقشين تودبريفو در كوتم بوحر بوطو فرده فرده طقظ بقف فه عةوصا فآلتةم بوبةو رةو
دكارةةو (شةةريف ؼ) هفه تةةا (زيَةةى حيكةةو) ـةةقف ؽةةوصقف بوظةةم ظاخص ة اعم ظةةورِةم
َخم بوبةةو بةةقف ذةةاحضم بوبةةو روطةةوشَ
َةةم صةةقر
رِكَطةةون ( ح ةةرن – ٌةةاَر قؼ حةةقثرن) د خز
َعا ذقشين ٌل ،رهن حردفو رةو الكةوحم تركعةوفه ئوظةريهتم جةاب
ذاحضاعم ٌوردهال
اكون حرد حو روف فهة ود رو ٌلَر عوفه ؽلحرهتلاؼ حردبقفه ظةارهزففر ذةاحضم
َتوحون خين باػ ٌل ،ره حردفو رِاذ بو رِاذ رو ثلَعخوفتغا بقف
بوبو فال
فهقع٘ٝتم حقردش اعم جغقبم روظ بوكغود ف بقف:
َرم  1639ي صل دنو ةوفصم حقردنو رو بوكين ذةقحضم ظةلعيق شةقعل،
ؼقر
َؼو بةو تةوف فن حةوفتوقفه دهط ٌلَةر ؼ
توةصلط حردبقف ئوظاٌرين حوهلقر ف ٌةوردهال
فو ـةةافهرِف عم ٌةةوفه بةةقف ئوظةةاٌرين صةةقحركغ حر بةةقف بةةو دفف بوظةةوفهو خةةاحم
ظةةةارهزففر بوظةةةم تةةةقرذ بةةةقف بةةةوعكههه َ٢جلَطةةةو فهحةةةق شةةةوةسو زفؽةةةافو درعةةةو بةةةي
َر بةةقفهفه ؽاتقفـةةين ئوظةةاٌرين طةةوراذو حةةو ؽلَع ة ا
علس ئلَخةةم صقش ة وةووش ؽلَز
خوط ٢ذ،فدكاؼ عوعاشلوقفو بو طه٘بلعةوو شةوبوبم علس ئلَخةم صقتةوةابلزم دهفرن
ذ،فد بقف ع قذن ذخقصووو تةو٥هج  ٣بةي عةاف ٌلضةار و ف ئوظةاٌرين حةقرد عةوبقفو
عٛمثاْ1111( ٢ن ؽلحرن) ـقفه بي راظ ٌلزم رو ط٘ ز ٙف (باباطاؽ) هفه ظوركَد ةوفصافه شزلضاؼ بوط روظ
ظورهد زار ٌاز كيى عق ع،ففهف ( باباطاؽ ) بو عافن ٌوفه فه عافعر فه رو ثاظا حر فه بو شغحاج كوحم
ٌودرعو ف رو 1115د (1723صل دن) فهفاتم حردف ٌوفهش حوشم حو رو خاعود عم بوبو بودهخاروتم حرداتو
ذخقصوتم عٛمثاٌْ ٢وظ ذ توبقفه (جز،و 3و الثوره  )71شزلضاؼ بوط توؼادفيف دهفرن (ضٛيطإ قضود
خاعم ر ب )ن حردففه
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روبور ٌوصو بو حوك م خيكاؼ ذورهحوتلاؼ ٌوحردو روطوشَ ٌوصوظْ ،ؿٛذن تقرذ بةوره
بوره رِفف رو تورهةم بقف
َم حوفتةو
بوحر بوطو رو ثاػ بوكغلَد روطوشَ ثاظان حةورحقذ تلَةد ـةقففهو روطةور
َظ ذوشةوؼ ثاظةان ف ريةى بو ة ،د
رِةوبوريق ذوت ا ـافن بريلةو حةورحقحلغو بةوال
روظخرن حرده شوريق رو دف ن ظورِكَخم زار بو ؽوز ر ذاشَ ظخاع،ن ف رةو دف كلة،
بوحر بوطو خين فؼ حرد رو دف ن ٌوصو ذوشوؼ ثاظاو ٌوصريكَخم ترن بةي ٌلة ،رهن
َتم بوبو توئلني حردف طوِر كوفه بو  ،د ( 1126ؽلحرن)
فال
َظ روفيَ زفف فةورةلاؼ
بوحر بوطو رو دف ن بوكغلَد بو دزيلوفه ـقفه بو  ،دو بوال
()34
ثيَخردف طرتلاؼ ف بو ٌوصرن ذوشوؼ ثاظا حقذر ( طزعػ خز او الثورِه )128
ئقؼةةةلاعم ئوظةةةريهتم بزواشةةةلغ رةةةوظ توٌردةةةود بةةةقف فه ذوشةةةوؼ ثاظةةةا بةةةو
ظل،دهو توٌ،ك ف توشةخلين حةردففؼ ف تةوئرفقه(٢جةاب)كغ بةي شةور باجةوالؼ
روظ ئوؼرهكود بقف

()35

فاصًمٍُ ئًىارَت :
َتم بوبو حوفتوفه دهط ذخقصةوتم عٛمثهاْ٢ف رةو
رو دف ن فهفاتم بوحر بوطو فال
طه٘رِهب ص صةةزضلَخوفه ٌلةة ،ره حةةر ف خر كةةو شةةور ظةةوؽرهزففر حةةقرِ عم بةةوحر بةةوط (
ظ ة لَر بةةوط ف شةةورلط بةةوط) ف حةةقرِ عم تةةونقرخاؼ بةةوط( خاعةةو قوصةةود بةةوط()36و
( )34ؼاذلَيب شحزم عٛمثاٌْ ٢وَرمَ :جيطون بوحرهجين شورـغار بو عافن بوحر بوطوفه عافعر فهفو بوحر
َم 1115ن ؽلحرك ،ف رو دف ن بلص ين خوبورن فهفاتم بافحم رو خوفوتاعا صرد( جز،ن 1و
بوط رو شار
َوحوػ كادطارن بوحر بوطوف زار بي
الثورِه  ) 175بورِكق كوتلَخم تركغ طقع،ن (بوحر ف )ن عسكد ؽور
َم د فه
تورهةيى زر ئوو ؽوفر

( )35طزعػ خز او ٌوَرمَ رو 1129ي ؽلحرك ،ئوظاٌرين جاب بو حقتقفثرِن ػافزن ذ،فدكاؼ حرد ف عٛمثإ

بوطم ٌوصرين باجوالعلاؼ روطوشَ ـوع ،حوشلَد د حقظو ف رم ذوشوؼ ثاظاو روطوشَ روظخركَد ـقف بو
َظ ثلاعوطوكعو ف جافوحاؼ طوِر بقفعوفه ٌلَر ؼ ( الثورِه )129
ظقكَغلاعا و بوال

َظ بو ةصون
( )36صص ور ريعطركدو رو ظوجورهن خاعود عم بوبود و خاعو بوط بو بر ن بوحر بوط ٌوعيكَينَو بوال
م ِر ش لوحون بر ز ن بقفه ئوكين ظوجوره خارل ،ثاظاػ بو
ْاظِ بوط ٌوبمَ ٌاصيز ن بوحر بوط بقفب َ
حقرِن بوحر بوط ٌود تو ةوروظ فِر ش لوحون فهحق ذصني ْاظِ بوط ٌوَرمَ ٌوبمَ حقرِن تونقرخاؼ بوط بمَ
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َخم بافباثريكةاؼ بيَوةوػ صةاؼ فو صةقدهتم ـةوع،
فورؽاد بوط ف خارل ،بوط) رةو صةقر
َم خيكاعا ِر كاؼ بق رد
َلَد رو صار
شار
َخم
روظ دهفرهد و ٌو ود خةاعم زهعطوعةو ٌوؽاتةو عةافهفهف دهصةم ذهعة،ه صةقر
بيَؽةةةةاذلَ يب بوبةةةةوو (ةةةةةورهد ) ف (شةةةةوعطافن) زهفو حةةةةردفو ـافكعةةةةم برِيلةةةةو
(بازكاؼ)و تا ظارهزففر ف ذوتا بوكغلَد تا ـوصم (تالورا)ػ ؽاو
خاٌُ ثاشا:
َةةو ( خاعةةو قوصةةود بةةوط)و خةةين رِ عةةو طةةرو ؽةةور ـةةوع،ه ؽلَع ة ا
بور صوةةور بةةوظ ذار
َظ دكصةةةاؼ ؽةةةور ـةةةيعمَ بةةةقف روظةةةخركَخم بفةةةقفحم ثلَخةةةوفه عةةةاف
َو بةةةقفو بةةةوال
ظةةةاعسه شةةةار
بةةورهعطارن زهعطوعةةو بةةقفو رِكَطةةون ريَووشةةي ف رةةو دف ن ـةةوع ،فرده ظةةورِكَد روظةةخرن
َخم بوبةةون حةةرده دهرهفهف ٌلضةةارهتم بوبةةون
ٌو ةةود خةةاعم ظةةخاع،فو بةةوره بةةوره رةةو صةةقر
ٌلرلا حردهفه (1721ظو بو طقكَرهن ذصني ْاظِ بوط 1134ؽلحرن)
َ ،بةةقفو حةةو ف ريةةى بو ةة ،د ذوشةةوؼ ثاظةةا بةةو روظةةخركَخوفه
رةةو ئةةوكين شةةار
َطرو ف
ـقفه شور ٌلَر ؼ ف خاعو قوصود بةوطلغ بةي كارصةوتم روظةخرن بوبةون ؽةور
روطوشَ ئوبة،فرره اؼ ثاظةان صقتوؼةرك م حةورحقذ د ٌلز لرةاةم حةرده روظةخرن
بو ةة ،دفو رةةو دف ن طةةرتين ( حرصاظةةاؼ 1723ظ)و خاعةةو بةةوط حةةر بةةو صةةرين صةةري ؼ
َؼو فخارل ،بوطم بر ظم بقف بو ذاحضم بوبو خاعةو ثاظةا بةو
َتم ٌوردهال
فذاحضم فال
روظخرن بوبوفه رِففن حرده (شغو)
َؼ روطةوشَ شةوراؼ فكَةردي بر يةقو رِهٌلصةم ئوظةريهتم
رِهقا ةزل ةاعم ف ريةى ٌةوردهال
صاصيكمو دهرفكَغ بوط دهخاروتلاؼ حرد (طزعػ خز او جز2 ،و الثوره )1223
روظ بوكغود ذوشوؼ ثاظان ف ريى ٌوصرن خق ن بوجيَؾلَغاف ٌو ود ثاظةا
َم  1136ؽلحةةرن(1724ظ)د رِففن
ؽاتةةو جلَطةةون ف ىل ف شةةورد رن تةةازه رةةو شةةار
حرده ؽوصود ؼ
خاعةةةو قوصةةةود ثاظةةةاف حةةةقرد ٌلةةةج ؽلط ثاظةةةان ف ريةةةى دكاربةةةوحر ثلَعةةةرهفن
روظخرن ئقمثاعم بقفؼ صقدهتلَد روطوشَ روظخرن ئقمثاعةمو صقذاؼةورهن ظةارن
ؽوصةةود علاؼ حةةردو رةةو دف كلةة ،بةةي دهف ة حردعةةم روظةةخرن ظةةاز ده رةةوطٝههـ صةةريز
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صةةةوٌضقفر حةةةر ؼ ف شة ةمَ ةيعةةةا رةةةو ذففر ؽوصود عةةةوفه تقفظةةةم بةةةقفؼ ف بةةةو ثلَةةةغخ ؼةةةود

َلاؼ حقتاكو شور روظةخرن ظةاز ده()37و فه زار خةر ث ظةخاع،كاؼ ف خييةق
شق ركَخوفه ؽور
بوعكٌ َ٢قصور كاؼ بودكس طرو فو رو شور ٌوظ ظ٘فوره ( ؽوصود ؼ )توشزلط بقف

()38

رةةةوظ بوكغةةةةود ٌو ةةةةود ثاظةةةةاو بةةةةو شةةةوبوبم ئقؼةةةةلاعم ئوظةةةةريهتم بةةةةػ جةةةةوصلس ف
توئرفقٝإ بي شور بو  ،دو طورِ كوفه ئري جو ف خاعو ثاظةان حةرد بةو ف ريةى ؽوصةود ؼو ف
َون ٌوف حرد (22ن جوصادن ٌورٍاخري 1137ؽة)
َتوحون ذوف ر
صقذافوظ٘ن فال
روظ دهفرهد ٌلَر ؼ بو دهط ٌقصورِ ن ٌوفتاعوفه بقف اؼةيب تةوخ ٌلَةر ؼ
َتةةةم
ٌوظةةةرهف اؼ عةةةافو شةةةورد ركَخم ٌةةةوفتاعم بةةةقف حةةةو دي روظةةةخرن عٛمثهههاْ ٢فال
ؽوصةةةود عم زهفو حةةةردففهفو ٌوكةةةوفنَ بلَ ةةةو شةةةور ٌوؼة ة وؽاعلغو بةةةو روظةةةخركَخم
صقعاشةةلووفه رِففن حةةرده روظةةخرن عٛمثههاٌْ .٢و ةةود ثاظةةاو حةةو ٌوصةةون بلصةةو
ٌةةوفكغ رِففن حةةرده (ٌوؼة وؽاؼ)و حةةو رةةوف فهة ةةود ثلَ ةةوخو بةةقف حةةقرد ٌلةةج ؽلط
ثاظةةةان بةةةي صقذةةةاؾعههه٘ن (عوؽافهعةةة )،ف ٌةةةوطسِاؾههه٢صةةةوٌضقفر حةةةردفو رةةةو صةةةوفةلعم
(ٌوعفود ؼ) تقفظم روظخرن ٌوفتاؼ بقف ( ٌوفهرم رِهبلعم ٌوفهش)
ٌوظةةةرهف اؼو زارن ف ظةةةورِحوري روظةةةخرن عٛمثهههاْ٢ي بلصة ة وقفو حةةةوفتوقفه
ترشوفهف ٌون ز عةم تةوعلا بةو ةةقهتم خةين ظةخاع،عم روظةخرن ٌو ةود ثاظةا زار
زه وتوو روبور ٌوصو رو ٌوؼ وؽاعوفه دهشم حرد بةو تةوفرهد ؼ فو ـةوع ،حوشةلَخم
َوتاعةة،عم ٌقصةةوِر فو ٌةةوكاؼ
َ ور
عةةاردفو رةةوعاف روظةةخرن عٛمثههاْ ٢دهشةةلاؼ حةةرد بةةو ؽور
طةةقو زار ذوك ةةو دفف ذخقصةةوتم شةةغلم خةةقكَػ رةةو بوكغلاعةة ،برِكَةةدؼ ٌةةوظ عوفئةةو
ثرفثا وع ،كو تو٥ج كَخم زارن بقف فه رو ؽوصقفن زكاتر ٌقصةورِ ن حةقرد تقفرهكةاؼ
خق رد رةو ٌةوفهش رِاذن ظةورِد روظةخرن ٌةوفتاؼ زار ثوظةيحاف رةو ظةخاع،ع ،بةقفو
()37

ذصني ْاظِ بوطو رو دهف ورهحوي خيكٌ ،وَرمَ ٌوظ ظاز دهكوو طُٗاشثم حقرِن ظاه ضٛيطإ ذصني

بقفه ٌوظ ٌل،كعاكو خل يف تق ركخ ف صوؼادكرن تره
َتم
( )38سطن ْاظِ بوطو ٌوَرمَ رو دف ن ٌوظ خ،صوتو طوفرهكو بقف حو خاعو ثاظا حر بو صرين صري ؼ ف خوال
در كو ٌوظ ٌل،كعاكو ف ةلعوؼ صوئتقرو
َظ ٌل،كعان حقذر عم خاعو ثاظان رو دف ن فوؼم ؽوصود ؼ رو ئوةس دففرهف ِر شو عللوو ـقعخو بقفعم
بوال
خاعو ثاظا رو ظورِن (ٌاعفود ؼ)د فخي ظخاع،عم صقذوةوةو
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َظ ظوف بو فركاد طوكعو ف دفف روظخر روكوذ جقبقفعوفه طزعػ صةوئاركاو رةو
بوال
َمٌَ " :وظةةرهف اؼو خاعةةو قضةةود ثاظةةاف بابةةةاؼ
باشةةم صاجةةور ن ٌةةوظ ظةةورِهد ٌةةور
ص ؽريف ةارد ظم خار ،بوط ئضادكو ذاحضيق شةاٌر صةر ن حقردشة اع،ؼ فؼ درو
ع ر رقكو بخزركغوو عجُاْٝإ ؼ ؾاعو صزد فرقرشةو شةسرر كض كزة،ه رئاكةاحم ةةارري
شةةخس بخةةا طههسفةة ،ر رةةث كةة،ذ خاعةةو قضةة ،ثاظةةاكو برفجةةو فجةةا ةزةةث اكارةةو ؽضةة ،ؼ
فشاٌررر حسه خاعزث فكرهكط دكقعؾاعم نػررةر فتةاجق حضررةر ف خزع زةر رشةارزو بعة،
ا قالٍ صلصةره ٤شةثاؽ،هحم حةر دو بةر حةرفه فتاعلةاؼ ؽحقصغة،ه آعزةرده بةم جغةد
ةاـضزركزو الثوره )1234
ف ةلعةةةوؼ رِاذن دف كةةةم حةةةو ظةةةورِ دهشةةةم ثيَخةةةردو ةيصاعةةة ،عم دهشةةةو رِ شة ة
روظةةخرن عٛمثههاْ ٢خاعةةو قوصةةود ثاظةةا بةةو خييةةق روظةةخركوفه طوِر كةةوفه دف فهف
بةةاةم ٌقصةةورِ ن حةةقردكغ بةةوظ تورذةةو خيكةةاؼ حلَعةةاكوفه فو رةةو عوتلحةةود روظةةخرن
ٌو ود ثاظا زار خر ث ظخافو دف عةسه ؽةوز ر حوشةلَخم ريَخةقذر ٌو ةود ثاظةاو
ؽةةةوصقف بغةةةوف بارحةةةور عيق طاث اعةةةون بوجيَؾلَعةةةو ف رةةةو حرصاظاعلعةةة ،خةةةين
عوطرتوفه تا بو  ،د رِ ن حرد
ٌوطةةور ٌةةوظ ذورهحةةوتم خاعةةو ثاظةةافو بةةوعكههٌ َ٢قصةةور ف تةةريهن حةةقردف تةةقرذ ( فهحةةق
قوصةةود ثاظةةاف دفف ثاظةةان حةةقثركزم ) ذوةلتةةو ف ةل ة بةةقفبىَو ـةةو خاعةةو ثاظةةاف فـةةو
ٌقصورِ كاعية رو عوظ٘ر توٌركخ ف ٌوخ ةة ،بةو رِ شة الكةوةم ريصةوؼ ؽةلض بةو دففر عللةو
حةةو خاعةةو ثاظةةاو ٌةةوظ ٌلعةةون روبةةور عةةا ٌةةوصلغى رةةو ذخقصةةوتم عٛمثههاْ٢فو ذةةوج شةةوع،عم
خقكَين (بةوحر بةوط) ن صةاصم حردبةمَ فهئة،ف فهئلة،ن ٌوظةرهف اعلغ بةو طه٘بلعةوو بةىَ
تةةةةو٥ههههج عةةةةوبقفه روطةةةةوشَ ٌوصوظةةةةٌ ،ةةةةوف توظةةةةقكتاعون حةةةةو رةةةةو طهههه٘رِهب صةةةةوٌضقر عم
ٌوظرهف اعوفه رو ذكَر ثوردهن دكغة ،حةر و تةو٥هج كَخةم زارن حةرده روظةخرن عٛمثهاْ٢فو
حةةقردف تةةقرذ صقتةةو٥ههج بةةقفؼ فهحةةق رِف كةةوو ٌةةوحرنَ عؽةةاكح ف صقجاصورةةون ئقرةةوصان
ٌوفتاؼو حو بوتاكووتم علَرر بقف بي روظةخرن عٛمثهاْ ٢صلَعةخم ٌةوفر دن صقتوئؽةليب ثةرِ
حردبةةقفو فه ؽةةوصقف بةةوبىَ رسفصيةةى ظةةورِ ةةةاعل بةةقف بةةقفؼ ذةةوتا ٌلعةةة حم ثاظةةاكاؼ ف
ٌقصورِ ن تقرذ روظ ذورهحوتود بو رِ ش دهرلزلَخم بو ةقهتم ٌوظ ةغائوتوكو
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َرلون ٌوظةةةرهف اؼ روطةةةوشَ
( طزعةةػ صةةةوئاركا )و روباشةةةم توظةةةوبقثههاتةةةم ؼةةةقر
َمَ" :شةغوً شةابتوده شةاٌو كة،ؼ ئصةخر حةر دو عت،كغةوً
َوتم ئقمثا علة ،و ٌةور
دهفر
جةةاعربين ةةقر ؽضاكقعةة،ه عثةةار عل لزةةو ردفكةةو تخةةر ر حز،كزر"(الثةةوره  )1238رةةوظ
َم دف كةى ثوظةلَضاؼ
ةوك،ه ف دهرٌوحوفنَ حو خاعو ثاظاف باةم ٌقصةورِ ن حةقردو شةار
بقفعةةوفهفو دهخارةةوتلاؼ حةةردففه بةةو ذخقصةةوتم ئةةقمثههاعيقوخاعةةو ثاظةةا ف رلةةوتيى
َط ،روطةةوشَ حةةقرد ٌلةةج ؽلط ثاظةةا بةةي
َعم قافةةوظهه٘حةةردففه فه روئةةوكين شةةار
ٌةةوردهال
توصخلين ئقؼلاعم دهفرن توبركَس ( توفركَس) صوٌضقفر حةر فه خاعةو قوصةود ثاظةا
حو عسكةد (تةوفركَس) ٌوبلَ ةوفهو ٌةوبلينَ حةو دفعوزةم ئةورم ضهٛيطإ ف جوئ ةور خةاؼو
َوةةاػو رةةو عسكةةد (طةةورصقد) ف (صر ةةو) حيبقفعةةوفهو دهط بةةوجىَ
روطةةوشَ صتةة ،رنَ ةسر
ٌوـَل و شوركاؼو ئةورم ضهٛيطإ ٌةوطريَقو دفف شةورحردهن رِهفلتلعةم ٌةوحقذيَقو
ٌوب ،ش بوطلغ روطوشَ ٌوظتلان ٌوفعارد روعاف ٌوبا
رةةةو دف ن ٌوصةةةوو روطةةةوشَ ٌلةةةج ؽلط ثاظةةةاو ٌوـة ةَل و شةةةور ( شةةةورخاب خةةةاؼ) فو
ٌوظتلان طا ص اؼو حو روطوشَ ةقهتلَخم رِففش ،كوحة،طري بقفبةقف خاعةو ثاظةاو رةو
صةةقدهتلَخم حوصةة ،رةةو ةةةور زيَةةى (حةةيريَ) ٌةةوظ ٌوظةةتلاعوػ ٌوظةةخلَغيَق رةةو بةةوكين
(ٌةةار ط)ف (حةةيريَ)د خلَةةقهو ؽةةوشَ ٌةةود فو رةةوفيَ ()3222و صارلَةةد رةةو ئوظةةاٌرين
ٌوفعةةةارف ٌةةةوكاعززقو دهخارةةةوتلاؼ ثلَخةةةردففه رةةةو دف ن ٌةةةوظ صقهفوةلوتاعةةةو روطةةةوشَ
َتم بي كو
ٌلج ؽلط ثاظاد ٌوطورِكَ وفه (توفركَس)ف روفيَ خوال
َم دف كيةةى خاعةةو ثاظةةاو صةةوئزقظ عللةةوو بةةو طةةقكَرهن (طزعةةػ صةةوئاركا)
ٌةةوذق ر
ٌةةةةوبىَ حقذر بيَةةةةق ٌوطةةةةور ٌوصةةةةو رِ شةةةةو بةةةةمَ ٌةةةةوبمَ رةةةةو دف ن طورِ عةةةةوفهن بةةةةي (
َو حر عم بو دزكوفه رو ط٘رِهب ٌو ود ثاظان ف ريى بو  ،فهفو بةو
توفركَس)فوخوال
ٌلغ تاصم ٌلؾاعوتم روعاف بر ب َ
م
َعم
َتةم ٌةوردهال
َمَو خاعو ثاظاو ٌلة ،رهن فال
( ـق ر ئوؼرن دف كيى ئري ج)و ٌور
َتةم بوبةو بةقف خاعةو ثاظةاو
طرتوقفه دهط خين خارل ،ثاظان بر ظةم ذةاحضم فال
َع ،ذةاحضيى حةردفو رةو دف ن فهفةاتمو حقرِهحةاعم (قوصةود
ـق ر شارلَد رو ٌوردهال
بوطو ئورم بوط) و ؽاتغو جلَطويقو ؽةوردففحلاؼ بوذقشةين ٌلة ،رهف ئود رةوو رةو
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َم 1732د حو عةادر ةةقرم (عةادر ظةاه) بةو شةور
َع ،ظيرهتلاؼ شوع ،رو شار
ٌوردهال
َع ،عوصا
ٌلَر ع ،ز شَ بقفو ٌوظ ٌل ،رهن بوبوػ رو ٌوردهال
خالًد ثاشا:
رو ٌوث٘ره دهش وتوحون ذصني ْاظِ بوط ،و فهةاٌلعم دف ن خاعو ثاظا بوظ
َم روظةخرن
تورذو باط ٌوحرنَ :عادر ظاه حةو رِففن حةرده ذة،فدن ئةقمثهاعةمو ةةير
ئوجةةوصلغ رةةو ٌلةة ،رهن (يٛطههـ ئةةورم بةةوط) عةةاف شةةورد ركَخ ،رةةو ٌازرباجياعةةوفه
َـةةيالؼ) خارلةة ،ثاظةةاو بةةو خييةةق روظةةخريلوفه رةةو شوردهظةةو
رِففن حرداتةو (ةوال
َخم بوبو بنب
َم صقر
رِكَطون ثيَطرتوقفؼ فو عوي ؽلَع وقف د خز
عادرظاهو بو شور ظارهزففرد رِففن حرداتو خاحم ئقمثاعم شةورلط بةوطم
َم حقتافهتةو شةور دف كيةى
حقرِن بوحر بوطو روف بوكغود رةو ظةارهزففر بةقفهفو ؽةور
روظةخرن عةادر ظةةاه فو بةارطر عيى ىلَ زهفو حةةردففؼ رةو دف كلة ،عةةادر ظةاه بةةاعطم
حرداتةةو الن خييةةق ؽورـةةيعمَ بةةقفه تةةوفرهي د فهفو حردفكةةوتى بةةو طهه٘رِهفةة ،رن
خييةةق شةةوفةم حردفتةةو شةةور خارلةة ،ثاظةةا زارن بةةوطس دهف ةةةقهتم بوبةةوػ الن
َـةةةةةيالعم
(شةةةةورلط بةةةةوط)كاؼ طرتةةةةقفهف (خارلةةةة ،ثاظةةةةا) عةةةةا ئةةةةل د صةةةةافهفو ةوال

بوجيَؾلَع قفهف ـقفه بي ٌوش وصقش()39و روفيَ صافهتوفه

شُلًي ثاشا:
عادر ثاظاو رو دف ن ٌوصو حو شورلط بوطم طرتو دهط خين حا وذكعم بي (
َظ ظةةلَخ ذوشةةوؼ عوـةةيتو اليةةق
َةةوزهردهكم عقفشةةلقهو بةةوال
ظةةلَخ ذوشةةوؼ)()42ي طز
()41
جق بلَخم صقعاشليب بي عقفشلقهتوفه
َم 1167ؽلحريي ،و رو ٌوش وصقش
( )39طزعػ صوئاركاو ٌوَرمٌَ :لج ؽلط بوطو عاف ٌوصريكَخم حقردو رو شار
َظ رففن عودر كو حوف ن
َوبم ٌلضارهتم باباعم حردو بوال
ٌل،كعان حرد حو حقرِن خاعو ثاظاي حقذر فهو ف ط٘ر
َفيق ذوحاحلَخوفه فورصاعلَخم شاخ ون ثلَخوفه عاف روطوشَ ـوع ،حوشلَخم
ز عم بو ف ضٝط٘ن ئورق ٛذار
َظ ذخقصوو ثيَم ز عم ف طرتم ف رو ( ٌوزصريد ) حقظ و الثوره 1455 – 1454
صوئلوتل ،طورِ كوفه وبوال
َوزهردهكو رو ٌوذ ادن ظلَخ
( )42ذصني ْاظِ بوطو رو دهف ورهحوي خيكٌ ،وَرمٌَ :وظ ظلخ ذوشوؼ)ن طز
ئلصا بقفه ظلَخ ئلصا روطوشَ ظلَخ صقشان بر ي رو 656ن ؽلحرك ،رو ؽوصود عوفه ؽاتيتو عاذلون
شراـد ف جلَطون بورزلون ٌلضرِا ف روفيَ خاعقفكاؼ بي خيكاؼ حردففهف د علع قفؼ ظلَخ صقشا بو
فهجا( حقكَرن فهفاتم حردففهف شلزصلزون شاد تم بورزلو رو ظلَخ ئلصا فه ؽاتيتو خق رهفه
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َـةةيالؼ)د جيَطةةري بةةقفو فه رةةو
شةةورلط بةةوطو فهحةةق رةةو شةةورهفه بامسةةاؼ حةةردو رةةو (ةوال
ٌلع وةةارن ٌةةوظ ٌةةوصريهفه طهه٘رِهفةة ،رن ٌةةري ؼ رةةو بةةوكين ٌقصةةورِ ن بوب ةود ثةةوكا بةةقف شةةورلط
بةةوطو بةةو طهه٘بلعةةوو ذخقصةةوتم بو ةة ،ن ٌوعاشةةمو بةةو عةةادر ظةةاه ثعةةو ٌوش ة قفر بةةقف فه
َتلَخم ئوجوظ
ؽوصقف ٌوصرف عوؽم روف فهرٌوطرو خاحم بوبو بو توف فن بقفه فال
ٌو ةةود ثاظةةان ف ريةةى بو ةة ،د رةةو 1162ي ؽلحركةة ،بةةو روظةةخرهفه رِففن
َتةةو صصةةائودهن ظةةورِن بةةوكين دفف
حةةرده خةةاحم بوبةةو ئقرةةوصاف صوظ ةادم ٌةةوظ فال
َد رةةةةو (شةةةةورلط بةةةةوط) توحلةةةةوفهفو بةةةةو
صقشةةةةزضاعلاؼ عةةةةوحردو بةةةةوظ تةةةةو٥ههههج ه خةةةةور
َن ( شراـةةةد)د فو ( ظةةلَر بةةةوط)ن بر ظةةةم رةةةو (
عائل جم(شةةةورلط بةةةوط)و رةةةو ةةةةوال
ةوصفق و)د خيكاؼ ةاكط حرد روظخرن بو ة ،د( ظةلَر بةوط)ن زار زفف دهرثورِ عة،ف
رِففن حةةةةرده (شراـةةةةد) رةةةةوف بوكغةةةةود عوخيظةةةةلوحم ةةةةةقرط حوفتةةةةو روظةةةةخرن
بو ةة ،فهفو زاركةةاؼ ريَضةةردوف رلغ تقفظةةم عوخيظةةم بةةقف رةةوف فهة ةةود ( شةةورلط
بوط)و بي دهخاروو حقرِهحون عةارده الن ف ريةق بةو ظةورطهٌ ٢وصةو حةو روطةوشَ ٌلَةر ؼ
ةوطع ٢ئل ةو بخاو دهخاروتوحون ةوقفش حر ف ىل رو فهة طوِر عوفه بي بو  ،د رةو
( دهرم ئوباط)ٌوصرن خق ن بوجيَؾلَغا
َظ دكصةةةاعوفه رةةةو
شةةةورلط ثاظةةةاو ؽورـةةةوع،ه حةةةو دهخارةةةوتم حردبةةةقفو بةةةوال
طه٘رِهفةة ،ريى ٌلَةةر ؼ ف زن عةةوؽلَغا رةةو شةور ٌوصةةو ف ريةةى تةةازهن بو ةة ،د صوظةةؾقفر
َظ فاٌلة،هن عةوبقفو ذةوتا روطةوشَ (عٛمثهإ
شزلضاؼ ثاظاو زارن عوؼلروو حردو بوال
بوط)ن ذاحضم حيكوف ذوركرف ٌل اةم حردف دهشم بي (زهعطاباد)كغ دركَد حرد
(شورلط ثاظا)ن ف ىل بو  ،د حو بو ( بق رلزةو)( )42و ظةقفرهتم شةوع ،بةقفو رةو
1164ن ؽلحركةة ( ،بةةوطقكَرهن طزعةةػ صةةوئارك م 1167ن ؽلحةةرن) بةةو روظةةخركَخم
زارهفه رِففن حةةرده خةةاحم بوبةةوو رةةو ـةةق ر ةيعا وكةةوحم بو ةة ،د تقفظةةم روظةةخرن
(شورلط ثاظا) بقف رودف ن ظوركَخم صقعاشةل (شةورلط ثاظةا) ظةخاف روطةوشَ ـةوع،
(ٌ )41و جق بم (ظلَخ ذوشوؼ)ه بو ئورهبم عقفشر فهف ؼقرهتم رو دهف ورهحون ذصني عاظِد ؽوكو

(ٌ )42وظ شزلضاؼ ثاظاكو حيكزون ٌو ود ثاظا بقف زار فركاف بو جورط بقفو بوره بوره ثلَغ حوفو ف بقف
بو حؾلان ٌو ود ثاظا فز ف ظم رو دف ن فهفاتم ٌو ود ثاظا بقف بو ف ىل ـقعخو زار جار بو ظوف
ٌوـقفه شور ئوظاٌرين ئاؼيق بو حقتقثرِ ٌوك ،بوشوركاعا عافكاؼ عا ( بق رلزو)
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َـةيالؼ ؽةاو فو رةوفنَ
شق ركَخي ،رِ ن حرد بي ٌري ؼ ( شةزلضاؼ ثاظةا) تةا عسكةد ةوال
شزلضاؼ بوطم حقرن خارل ،ثاظان بو صوعؽوبم ثاظاكم حرد بو ذاحضم بوبو
شمًىاُ ثاشا:
روظخرن بو  ،د رو ثاظ ،رِففن حرده ( حيكو)ف (عٛمثإ ثاظةا) ن ذةاحضم ٌةوفيَى
رةةةو ـةةةلاكوحم عسكةةةد حيكةةةود توعطةةةوتاف حةةةردفو روطةةةوشَ دفف بر يةةةق حقرِكَخلةةة ،طرتيةةةق
َن (ؽةوفرلَرد ) خةين ةةاكط حةرد
حقظ (ةقض بوط) عاف بر كوحم عٛمثإ ثاظاػ رو ةوال
بقف رو دف ن صقذاؼوره ف توقٝكٝه ٢حقرو ٌوفكغ طري فو روعاف بر
َلَػ زار دكغة ،رف بةو زهبةرف زهعةط
شزلضاؼ ثاظةان تةازه ذةاحضم بوبةو()43و ٌةور
بةةقفه ف ريةةى بو ةة ،د زار ٌوصغلةةوتم ث ةمَ بةةقفهو ذةةوتا حيكةةوف ذةةوركرف زهعطابةةادف
ـوع ،جلَطوكوحم تركعم خص و ذكَر ٌل ،رهكوفه فه ؼورفقعوظه٘ري رةو فهرطةرتين
َعوػ حرد تا بي ـوذ ف شل ذم روظخرن بوبو ؼوريف بخاف ةقهتلَخم
َكط٘ئم شاال
باػ ثلَخوفه ب َ
ين
َمَو ٌةوظ شةزلضاؼ ثاظةان بوبوكةوو
صلَحور رقعطركدو رو ٌوث٘ رهحةون خيكةٌ ،ةور
َوكوحم حةةوظ ف زار عسكةةد ـةةق رده شةةارلَد رةةو صةةوةاصم ٌلضارهتةة ،صاكةةوفهفو رةةو
فاؼةةلز
ؽوره طوفرهن ٌوعكان خاعود عم بوبوكو ٌيردفهحون بي صعافعوتم ف ريةى بو ة ،د
د ٌلضةةةوؼ ساقهههس بةةةقفو فه رةةةو فهةةة توعطاعةةةود ٌةةةيردفن بو ةةة ،دكغ كارصةةةوتيى
َم 1758
ذخقصوتم بوبون ٌود ف ريى بو  ،د شزلضاؼ ثاظةاو رةو صةوخطه٘رهن شةار
َوظ
ن صل دك ،و ٌوظ ذاحضم بوبوكون بورِهةلولَخم طوفرهف بو توؽزقحو د فهتو ةور
َلَد رةو
بلَلغوفه شو ر ئاةلووتم شةورلط ثاظةاو ٌةوظ ٌةوصريه بودبوخ ةو دفف شةار
َظ صعافعوتم رو حوط عودن بورِف كوتلَد حوركط خاعم زهعة،و
ٌلَر ع ،شقفِر كوفهو بوال
علؾاكوو روظخركَخم دف عسه ؽوز ر حوشةلم د كةو شةورلط بةوط بةوظ روظةخرهفه ؽاتةو
()44
َظ صقهفوج عوبقف
شور خاحم بوبوو بوال
( )43ذصني عاظِ بوطو ٌوَرمَ :بو ( صوة قش شزلضاؼ ثاظا) ظقفرهتم بقفه

( )44سطن ْاظِ بوط صوشٍزون (دف عسه شق رهن صوركق ؼ) رلَرهد باط ٌوحاف ٌوَرمٌَ :وظ دف عسه حوشوو
َش ذوصود
شورلط بوطم شمَ توعطو( ٌاصيز ن شزلضاؼ ثاظا)و صو قد بوطو جق صلَر ٌا او بركغ ،ر ٌو او زفال
ٌا او قوصود بوطم صورطوكمو ٌو وده رهػ د را او ٌوحرهصم صوال ؽوصسهو فـق ر حوشم تر بقفؼو حو
52

َم  1171ؽلحرك ،و روطوشَ بوعك َ٢ةقفهتم ئوظاٌرين ٌلَةر ؼو دكصةاؼ
رو شار
َحةةو) حوفتغةةو ظةةورِهفهفو ٌةةوظ جةةارهػ شةةزلضاؼ
ؽاتةةوفه شةةور شةةزلضاؼ ثاظةةاف رةةو (ةسر
َؼ ف دهرٌوحةةوفنَ حةةو شةةزلضاؼ ثاظةةا رةةو دف ن
ثاظةةا ظةةخا رةةو توٌردفةةون ٌةةوردهال
َعلعةةم د طةةري حةةردففه
ظةةخاع،عم شةةزلط ثاظةةاو ظةةقكَين حةةوفتقفهف بوظةلَخم ٌوردهال
َظ رةةو دف كلةة ،بور صوةةور بةةو ( شةةقعاؼ فكَةةردن) خةةاعم ف ريةةى ثيَةةى صقذافةةوظهه٘
بةةوال
عةةةوحر فهفو طوِر فهتةةةوفه ثاظةةةوفه علؾاكةةةوو رةةةو دف ن بةةةوكغلَد شةةةورلط ثاظةةةا ؽاتةةةو
َظ رةةةوفنَ بةةةو تةةةو٥هههج ن (ئادرةةةو
بو ةةة ،دف دهخارةةةوتم بةةةو شةةةزلضاؼ ثاظةةةا حةةةرد بةةةوال
()46
خامن)()45ن ذعم ف ريى حوط رِففن عود كوفو رو ةوؽرف كوٌص ،صرد
رو دف ن فهفةاتم شةورلط ثاظةاو تةوعلا رِهةلولَةد صةابقفو حةو ٌةوفكغ قوصةود
بوطم حةقرن خاعةو ثاظةا بةقف ف ةلعةوؼ ٌةوظ ٌةوصريه رةو شةارم  1174ن ؽلحركة ،بةو
َظ ٌوفهع،هن ثمَ عوـقف حو رةو
َتم بوبوف د طرين حردو بوال
روظخركَخوفه ؽاتو شور فال
بو  ،دفه روظةخركَد بةو ٌلضة ،دن شةزلضاؼ ثاظةافه ؽةاو ف رةو شةور ( ـةوصم عةاركػ)
()47
حوفتغةةو ظةةورِهفهفو قوصةةود بةةوط ظةةخاف روطةةوشَ بةةوعكههٌ َ٢قصةةوِر طةةري ف حةةقذر
ٌو ود بوطم بر ظى دفف دهفعوف ؽور جارنَ ـوع ،صاعطلَد ذخقصوتم بوبةون طرتةو
َمَ
َظ صوجوقفر بقف حو بي شزلضاؼ ثاظان بوجيَوؾلَز
دهط خينو بوال
فهفةةاتم ( بةةق رلزةةو) شةةزلضاؼ ثاظةةا( 1175ؽلحةةرن) فهقههع٘ٝتةةم خاعةةود عم
بوبةةون طةةيرِن ف ةلعةةوؼ تةةا فهفةةاتم ٌةةوظ ف ريلةةوو ذاحضةةاعم بوبةةو صةةقطٝعههٌ ٢ةةوصرن
روظخرن شورلط بوطلاؼ رو صوركق ؼ د ظخاع،ففه فهٌوؿاش (ـق ر ئوؼرن دف كيى ئري ج) ٌوَرمَ ٌوظ
فهةعوكو رو زهصاعم شزلضاؼ بوبون حقرن (صافهع )،د بقفه صص ور ركفلغ رو ح لَووحون خيك( ،الثوره
172و جز )2 ،توٌلل،ن ةصون صلَحور ريعطركد ٌوحاف ٌوَرمَ ٌوظ ظورِن دف عسه شق رهو توةركووؼ صلزلَد رو
َق ؼ) د ةوفصافه ف رو زهصاعم شزلضاؼ بوبود بقفه حو دهفرن ٌلضارهتم و رهعطو رو
ظورةم ( ٌو ود حير
م ف ٌوصوػ توؼادفيف زهصاعم ظاه ضٛيطإ ذصني ن حردففه
بوكين  1292 – 1288ن ؽلحرك ،بقفب َ

( )45ئادرو خامن و حفم ٌو ود ثاظا ف ذعم شزلضاؼ ثاظا بقف ٌو زوبم ٌلعقف حارن ذخقصوتم طرتوقفه
دهط خين ف زار بو ع قذ بقف

( )46ذصني ْاظِ بوطو دهر ذوج بو شور ٌولاصم شورلط بوط ٌوَرمَ :رو دف ن دهخاروتم و رو ط٘رهب
شزلضاؼ ثاظان ف ريلوفه ٌلع ،ظ حر فه

َمَ و قوصود بوط روطوشَ روظخرن باج ؼ ؽاتقفهف رو (ثيواز) د ظوري حردف حقذر
( )47ذصني ْاظِ بوطو ٌور
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َظ ئةةورم ثاظةةان تةةازه ف ىل تلَخيةة ،فو
بو ةة ،د بةةقفؼ فو بةةوكغلاؼ زار ـةةاذ بةةقف بةةوال
َتم بوبون و حو رو زهصةاعم ( بقرلزةو)د بور صوةور
َم فال
رِهمسم صوقط٘ئم دف عسه شار
َر بقف بقفهفهو بو جاركَةد
بو توجؾلسف توشزلرم روظخرن بوبو بي شزلضاؼ ثاظا ؽلَز
د ف ن حرد ؽور ـوع،ه شزلضاؼ ثاظاو باشم صقشةائودهف فهئة،ن ف ريةى ثلَعةقفن
حةةردف ؼةةورفقعوظهه٘رحردعةةم رِجةةا حةةردو فاٌلةة،هن عةةوبقفو عاـةةار جةةق بم رِهددن بةةو
بو  ،د د كوفه روشور ٌوصو ف ريى بو  ،د حوفتو روظخر حيحردعوفهو بو طه٘بلعةوو
شزلضاؼ ثاظاػ خين ذةاقهس حةردفو بةو روظةخركَخم ظةوػ ؽةوز ر شةق رف ؽوظةو
ؽةةةةوز ر ثلةةةةادهف ط اث ف ـةةةةوذ ف شةةةةل ذلَخم باظةةةةوفه رِففن حةةةةرده بو ةةةة ،دف تةةةةا
دهربوع،ن ( ةوظتو) ؽاو ف دهشم حرد بو توذخلضم حو روظةخرن بو ة ،د طوكعة و
(دهرةةةم ئةةةوباط) حا ةةةوذ كَخةةةم بةةةي ئةةةورم ثاظةةةا عقفشةةةيق رِجةةةان خةةةقكَػ عورِظةة ين
ريَخةةردفو خيظةةم بةةو شةةور ثةةردن (عةةاركػ)د طورِ كةةوفه دف عةةسه ٌلضةةاصم (ح ةةرن)
َظ فاٌل،هن عوبقف
رلَرهظوفه دكصاؼ رِجاعاصون عاردو بوال
َمَ :علؾاكوو دفف روظخر حوفتغو ظورِهفهف رةو عوتلحةود
صلَحور ريعخركدو ٌور
َظ
روظخرن بوبو ظخاف شزلضاؼ ثاظا بو ؽوظ ا شةق ركَخوفه رِ ن حةرد بةي ٌلَةر ؼ بةوال
بو طقكَرهن دهف ورهحون ذصني عاظِ بوطو شزلضاؼ ثاظا رو ثةلَغ ظةورِد خةوفكَخم
َصةافه روظةخرهحون توشةزلضم ٌو ةود بةوحم بةر ن
خر ثم دكقهف رو دف ن ٌوفه ؽور
حردففهف عوؼلروتم ظورِ عوحردعم حردففهفو خيظم بو ـةوع ،شةق ركَخوفه ـةيتو
ٌلَر ؼ بي الن (حوركط خاعم زهع)،
ئُمحُد ثاشا:
رو دف ن رِاكعة ين شةزلضاؼ ثاظةاو ٌو ةود بةوط روطةوشَ بةوعكهٌ َ٢قصةوِر د
ـقفعو الن ئورم ثاظافو ئورقٝ٥ ٢طائوتم حردففهفو بو رِفتوةون ثاظةاكم حةر فه
بةةو ذةةاحضم بوبةةوفو (تةةونقفر بةةوط)ن حةةقرِن عٛمثههإ ثاظةةان شةةير علغ حةةر فه بةةو
ذاحضم حيكوف ذوركر روظخرن ئورم ثاظا طوِر فهتوفه بو  ،د
َؼ) ف
شزلضاؼ ثاظاػ حو ـةقفه الن (حةوركط خةاؼ)و حةر بةو ذةاحضم (ٌةوردهال
َتوحون رو (شقعاؼ فكَردن) خاؼ د طري حةرد رةو 1177
بو روظخرهحوكوفه ـقفه فال
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ؽلحرك ،و ئورم ثاظاو روظخرن حرداتةو شةور ئوظةريهتم (حةوئ ) ف ٌو ةود ثاظاظةم
َةةوب حةةردففه ٌو ةةود ثاظةةاو صةةو قفد بةةوطم حةةرد بةةوفهحلس رةةو
بةةي صقئافهعةةوو طهه٘ر
َـيالع ،ف خيظم بو روظةخركَخوفه ـةقف بةي صقئافهعةوتم روظةخرن بو ة ،د شةزلضاؼ
ةوال
ثاظةةاو رةةو دهفري ٌو ةةود ثاظةةا ٌلص ة ل ادهن حةةردف (خارلةة ،بةةوط)ن حةةقرِن رةةو (شةةغو)
َـيالؼ) فطرتم
بوجيَؾلَعو فخين بو روظخركَخوفه ؽاتو شور (ةوال
ٌو ةةود ثاظةةاو حةةو رةةو ظةةورِن ( بةةوعم حةةوئ )و طورِ كةةوفهو رةةو بو ةة ،د ٌةةوظ
خوبورهن بلصو فو بةو حيصةوحم روظةخرن بو ة ،د ؽاتةو شةور شةزلضاؼ ثاظةاف بةوبىَ
()48
ظورِ دهرن ثوِر ع،
روظ ب وكغةود و رةو ئةورلؾيى ئةورم ثاظةاو ٌل رلَخةم زار ةةقرط رةو بو ة ،د
رِففي ،ف رو عوتلحود ئورم ثاظا ٌلع ،ظ حر فو ئقصور ٌا ان حؾلا صوةاصم فالكةوتم
طرتو دهط خينو زارن ثيَغوـقف حر بو فزكرف ف ىل
دَفعٍُ دووًَ :شمًىاُ ثاشا:
ئقصور ثاظان تازه ف ىلو داش ةودنم شزلضاؼ ثاظا بقف رةو دف ن ٌوصةو
َ قؼ
حو بقف بو ف ريى بو  ،دو بور تم ذخقصوتم بوبوف حيكةوف ذةوركرف ؽةوفرلَرف ٌةار
َتةة ،بةةي عةةارده
حيثريةةق ةورهذوشةةوؼ ف زهعطابةةادف جوشةةاؼ ف بةةودرهنو روطةةوشَ خوال
(شغو) رو شور ٌوصو شزلضاؼ ثاظةا ذخقصةوتم (شةغو)ن بةي خارلة ،بةاطم))49و حةقرِن
َم خةين
َـيالؼ ٌو ود ثاظا حو ف ن ز عم صاشَ ف صغة ،ر
بوجيَؾلَعو فوؽاو بي ةوال
َطرو فـقف بي (ئلضادكو)ف روفكَقه بةي صقؼةس ف ىل ئقصةور ثاظةاو عوكقكصةو حةو
ؽور
ٌو ود ثاظا َكاكتو بوحلعم باعطم حرده بو  ،د ف ٌل ،رهن توٌضني حرد
()48

َمَو رو دف ن فري رن شزلضاؼ ثاظاو ٌو ود ثاظان بر ن بقف بو ذاحط
روظ خؽقؼوفه شحزم ئقمثاعم ٌور

َـيالعم
(1176ؽلحرن)و ف رو فهة لَخ ،حو ٌو ود ثاظا رو خاحم بوبود عوبقفو شزلضاؼ ثاظا ؽاتوفهف ةوال
َظ ٌو ود ثاظاو فرؼوتم عود كو ف زفف ريَى شوع،هفه ٌو ود ثاظا زارن ثمَ عوـقف ذخقصوتم
د طريحرد ٌوال
َلَد حر بو ذاحضم حيكو رو  1182د قوصود ثاظان بر ن حو ذاحضم
بو  ،دن ئاجس حردف ئوزش حر ف رو دف ن شار
َـيالؼ بقف ؽاتو شورن ف طرتم ف ذوثصم حرد ( جز،ن 2و الثوره )266
ةوال
َم :ئورم بوط ه
 )49صلحور ريعطركدو ٌور
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َظ ةةةوقههاف
ٌلضةةارهتم بوبةةو بةةوظ تورذةةو بةةي شةةزلضاؼ ثاظةةا شةةا بةةقفهفهو بةةوال
ةودهر ف زي رلَؾلَغا رو دف ن بوكغلَد رو ط٘رِهب فوةمَ ٌلج ؽلط عافكَخوفه بو ظوف رةو
َـةةيالؼ علَةةدر فو رةةو شةةور حلَزةةم
َم عقفشة قفد حةةقذر رةةو ةوال
َم خيكةة ،فو رةةو ذةةار
صةةار
ةوبرهحون ٌوصو عقفشر فه:
صقفصل،ن علضو ظيب باخغحر

جقؽورن جومسم حر صغ بصضل،

()52

حمُوُد ثاشا:
رةو دف ن حةةقذر عم شةةزلضاؼ ثاظةاو قوصةةود ثاظةةان بةر ن حةةر بةةو ذةاحضم بوبةةو رةةو
َم 1179ؽلحرك ،حو ئقصور ثاظا روظخرن حرده شور ئوظةريهتم (خةوز ئس)و قوصةود
شار
ثاظةةاػ بةةو دفف ؽةةوز ر شةةق ركَخوفه بةةي صعافهعةةوتم ـةةقف فه رةةو ٌةةلغ فحةةارن توٌ،كواتةة،
َـيالؼ رو ثةاػ بةوكغلَد رةوالن ئقصةور
ٌاز كيلوحم توف فن عق ع،فو رو ثاظ ،طورِكوفه ةوال
ثاظا تخان حرد تا ٌو ةود ثاظةا رةو قربةوو عوجاتية ،فو بلغلَركَ ةوفه خةاحم بوبةوفو بةوظ
صوةؽوده صةو قفد بةوطم بر ظةم عةارده بو ة ،د رةو دف ن ٌلؽةرِ رِكَخم زار ئقصةور ثاظةا
َـيالؼ قوصةود ثاظةا زار ذقرصةوتم طةرو ف
صصائودهن حردفو ٌو ود ثاظا ؽاتوفه ةوال
َظ
ذخقصةةوتم (حيكةةو)ف (ةةةورهد )ي د كةةوو بةةوظ تورذةةو ؽوظةةو شةةارلَد رِ كةةاؼ بةةق رد بةةوال
َـةيالؼ بةقفو رةو فرؼةوو ٌوطةورِ رةوف بوكغةود
ٌو ود ثاظا ؽةور ـةافن رةو ذخقصةوتم ةوال
طائقعلَخم زار بوظل،دهو ؽةوصقف ئةري ج ف خةاحم بوبةون فكَةر ؼ حةرد قوصةود ثاظةا رةو
َظ رةةوف فهة ةةود بةةار علَخم بةةو ظةةل،دهو
ٌوع،كَعةةون ٌةةوظ عوخيظةةلو ـةةقف بةةقفه حيكةةو بةةوال
َصا حو ؽلض بق رن عوٌةود بةوعا ئل جةم ٌو ةود ثاظةا
باريق (زيَى حيكو) بو عوفئلَد ؽور
روبةةور ٌةةوظ ٌةةافهد رِ فهش ة ا قوصةةود ثاظةةا حةةو ٌةةوظ خوبةةورهن ز عةةم ٌةةوفكغ دهط فبةةرد
روظةةخركَخم بفةةقفحم حةةيحردهفهفو ؽاتةةو بور صوةةورن رِ فهش ة ا علؾاكةةوو ئقرةةوصاف شةةاد و
حوفتغو بوكغوفهفو صوععم ٌوظ ظورِه بىَ صوئغاكوكاؼ حرد رو شةور تةورتليب ثلَعةقف دفف بةر
َرلَخم ظاؽرين كاؼ حردفو طورِ عوفه
ؼقر
( )52دهف ورهحون ذصني عاظِ بوط
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قوصود ثاظاو ٌلة ٌوصغلةوتم بةو ٌو ةود ثاظةا عةوصاف فكصة

د فكَخةم بةي

َعوفه بي صقذ حره ٌو ةود ثاظةان
بغلَ وفه علؾاكوو بو بوؽاعون ٌلغ فحارن ٌوردهال
َن (شراـةةةد)د ذوثصةةةم حةةةردو
َحةةةو) ف رةةةوفيَ طرتيةةةق رةةةو ةةةةوال
بةةةاعط حةةةرده (ةسر
روظخركَخلعم بي طرتين صو قد بوطم بر ن حو روطةوشَ ٌو ةود ثاظةا رةو د كخلَةد
َظ صةةو قد بةةوط ثيَةةى ز عةةم فدهرـةةقف خةةين
بةةقفؼ عةةارده شةةور (ةةةورهد )و بةةوال
طوكاع،ه بو  ،دف روفيَ رو ط٘رِهب ف رلوفه صوئاظى بي بِر كوفه
قوصةةود ثاظةةاو حةةو ز عيةةى ف ريةةى بو ةة ،د ذلضاكةةوي صةةو قد بةةوطم حةةرد
حوفتو ظقبؾوفهف رِففن رو بو  ،د فهرطري ف دهشم حرد بو صقخابوره روطوشَ ( حوركط
خاؼ زهع)،د ئقصور ثاظاو حو ٌوصون ز عم دهط بوجىَ صو قد بةوطم بةو رِفتوةون
ثاظةةاكم حةةرد بةةو ذةةاحضم بوبةةوف رةةو ٌلةة ،رهن صقتوشةةو م بوؼةةرهو شةةزلضاؼ ٌا ةةا
َـةيالؼ قوصةود ثاظةا حةو ٌوصةون بلصةو
روظخركَخم خصة و تةوحيق عةاردن بةي ةوال
َـةةيالؼ ف
خةةين رِ عةةوطرو فـةةقف بةةي (شةةغو)و صةةو قد ثاظةةاػ ب ةىَ ظةةورِ ؽاتةةو ةوال
َن ( شراـةةةد) دهرؽلَغةةةافو بةةةو خق ؽلَعة ة خةةةين
ٌو ةةةود ثاظةةةان بةةةر ن رةةةو ةةةةوال
ذاحضل يى بوبون د كو
دَفعٍُ دووًَ :ئُمحُد ثاشا:
َم خين ئورق ٢حوركط خةاؼ حةرد
قوصود ثاظا حو طوكع و ( شغو) ٌوذق ر
ف ٌوظ ذقحض ،ره حا وذكَخم بي ئقصور ثاظان ف ريى بو  ،د عقفشيق رِجان رلَخرد
َظ ئقصور ثاظا ٌوظ رِجاكةون ةوةقفش
حو ذخقصوتم بوبو ب ،توفه بو قوصود ثاظاو بوال
()51
عةةوحرد حةةوركط خةةاؼ روصةةو ئةةاجس بةةقف فه رةةو ةيصاعةة ،عم ئةةورم صةةر د خاعةة ،رةةو
َـةةيالؼ ف روطةةوشَ ٌو ةةود ثاظةةاف
ظةةخركَخم روطةةوشَ قوصةةود ثاظةةاد عةةارده شةةور ةوال
شزلضاؼ ٌا اد حوفتغو ظورِهفه روظخرن ٌلَر ؼ زار خر ث ظخاف بًر و ةيصاعة ،عم
ئوجةةةوظو رةةةو طههه٘رِهب ئةةةقمثههها ؼ بةةةوطم حةةةقرِن صةةةو قد ثاظةةةافه ٌوشةةةري حةةةر فو بةةةو
()51

صلَحور ريعطركدو ئورم صر دخاؼ ٌوَرمَ :بوالظ ِر ش لوحون ئورم صر د خاعو حو رو دف كل ،بقف بو

ذقحض ،رن زهع،
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ذقرصوتلَخم توف ف علَر ر بي بو  ،د ( )52حوركط خاؼو حو ٌةوظ خوبةورهن بلصةوو شةىَ
روظةةخرن طةةوفرهن حةةيحردهفهف بةةي طهه٘رِهيف بوؼةةرهف بو ةة ،دف ظةةارهزففرن عةةارد
َـيالؼ
َم ظوفلعي اؼ حو دف عسه ؽوز ر حوشلَد بقفو رِففن حرده ةوال
ةير
دَفعٍُ دووًَ :حمُوُد ثاشا:
ئقصور ثاظةاو حةو ف ن ز عةم ثوظةلَضاؼ بةقفهفو ٌو ةود ثاظةان ئةوزش حةردف
قوصةةةود ثاظةةةان حةةةردهفه بةةةو ذةةةاحضم بوبةةةو حةةةار رةةةو حةةةار تةةةر ز بةةةقف روظةةةخرن
َؼ ف فكَةةةر ؼ حةةةرد قوصةةةود ثاظةةةا رةةةو
َتةةةم بوبةةةوف تةةةوف بلعم تةةةاال
ظةةةوفلعي اؼ فال
َـيالع ،د صوزر ٌو ود ثاظا روطوشَ صو قد ثاظةان بر يةق توف بعلة ،ـةقفه
ةوال
حورحقذ ف روفيَ د علعو
روظةةةخري عةةةوظههه٘ ر ئةةةورم خةةةاؼو رةةةو حرصاععةةةاؽوفه رِففن حةةةرده ( درعةةةو) ف
(بةةاج ؼ) ف تةةا ( ةورهذوشةةوؼ) ٌةةوف عةةافهن فكَةةر ؼ حرد ٌو ةةود ثاظةةا بةةو خييةةق
َظ ٌةةةيردفن ٌلَةةةر ؼ رِففن
توف بعلةةةوفه بةةةي صتابزة ة و رةةةو حةةةورحقذ ؽاتةةةو دهرهفه و بةةةوال
فرطلَةةر ف طوِر كةةوفه دفف فه زارن ث ةمَ عوـةةقف تةةونقر ثاظةةان حيكةةوو ئةةوزش حةةر ف
ذخقصوتم حيكوف ذوركر در بو ٌو ود ثاظا
رةو دف ن بةوكغلَد (1192ؽةة)و ذخقصةةوتم عٛمثهاْ ٢رِهمسةوؼ ٌلع عةم ذةةوربم
روطةةوشَ ٌلَةةر ؼ حةةردفو ف ىل دكاربةةوحرف ـةةوع ،ثاظةةاكوحى تةةرن بةةو روظةةخرهفه عةةارد بةةي
بو ةة ،د فه رةةو الكةةوحم تركعةةوفه ئقصةةور ثاظةةا بةةو صقشةةوبليب ٌةةوظ دهئق كةةو در كةةو
َظ
َةةوظ ف ئةةوزش حةةر ف رةةو جلَطةةون ٌةةوف جةةورلزم ز ده ٌةةوصني ثاظةةا تةةوئلني حةةر و بةةوال
ةور
()52

جوفدهو ثاظا رو جز،ن ٌوفهرم توٌردوحوك ( ،الثوره  )134ف رو ؼرهن فهةاكعم  1191ن ؽلحرك،

باشم ظورِن خارل ،ثاظا عاف ٌوصريكَخم بوبوو روطوشَ روظخرن بو  ،دد ٌوحاف ٌوَرمَو ٌوظ ٌوصريه رو ط٘رِهب
حوركط خاعم زهع،هفه حر فه بو ذاحضم شغحا م (صوع،رفني)و (بودره)ف (جوشاؼ) كعى زهفو حردهفه روطوشَ
ئوظريهتم حوهلقفر ٌل ل اةم حردفه رو ثاظ ،روظخرن بو  ،د ـيتو شورن ف ٌوظ خارل ،ثاظاكو ف
صو قفد بوطم ٌاصيز ن ف بوعكٌ َ٢قصوِر ن ترن حع قفه رهعطو ٌوظ ٌوصريهو خارل ،بوطم حقرِن شزلضاؼ
ثاظاكم حو رو زهصاعم بافحلا ذاحضم (شغو)بقف ف رو دف كل ،رو طـ رهب حوركط خاعوفه شغحا م (
(صوع،هرفني)ن در فتم
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عوطةةوكم بف ةلَ و بو ةة ،دفو بةةي توشةةخني ةةوقهه٘بةةم حةةوركط خةةاؼو ئقصةةور ثاظةةان رةةو
عافبردفو شورهحون عةارد بةي ٌوشة وصقش ذخقصةوتم بو ة ،د علؾاكةوو بةي َؿهط٘فةا
َ َ ٌا ةا( ئوة،
ثاظاػ عوصاو دهط حؾلةا ئوبة،فر

ثاظةا) حةوفو ف ذوشةوؼ ثاظةاػ

حر بو ف ريى ظوؽرهزففرف شورد رن روظخر
ذوشةةةوؼ ثاظةةةاو رةةةو ؽةةةوصقف زكةةةاتر بةةةو قوصةةةود ثاظةةةا ف ٌو ةةةود ثاظةةةان
رِ ٌوثةةور صقف قوصةةود ثاظةةا بةةو خةةيي ف روظةةخركوفه رةةو رِكَطةةون ( باعةةو)هفه رِففن
َؼ ٌو ةةود ثاظةةاػ ٌوبق كةةو رةةو ( زهؽةةاب) هفه رِففن بخرد كةةو خةةاحم
حةةرده ٌةةوردهال
ئوجوظ ٌو ود ثاظا بو ثلَغخ ؽةوز ر حوشةلَخوفه حةو طوكعة و (زهؽةاب) بلصة حةو
ذوشوؼ ثاظا حيكوف ذةوركرن دكصةاعوفه د فهتةوفه بةو تةونقر ثاظةا رةو شةور ٌوصةو
ئاجس بقفو فه روطوشَ ( حوركط خاؼ زهع)،د حوفتو صقخابورهفه
رةةةوفالفه قوصةةةود ثاظةةةا رِففن حةةةرده ( باعةةةو)ف رةةةو 14ن رهبلعقرٍةةةوفهرم  1191د
َح خةاعم ذةاحضم (باعةو)د حوفتةو ظةورِهفهف رةو دف ن شةىَ شةوئاوو روظةةخرن
روطةوشَ ؼةار
َؼ حةةرد ( خوشةةرهف خةةاؼ)ن
ٌلَر عةةم ظةةخاع،ف ده طاثلعةةم زهفو حةةردف ٌةةوف عةةافهن تةةاال
َؼ حةةو ٌوصةةون بلصةةو روظةةخركَخم زارن حةةيحردهفهف رِففن حةةرده خةةاحم
ذةةاحضم ٌةةوردهال
بوبةةةو دفف روظةةةخر رةةةو صوركق عةةة ،تقفظةةةم كةةةوذ بةةةقفؼ (27ن رهبلعقرٍةةةوفهرم  )1191ف
خوشةةرهفخاؼ زار خةةر ث ظةةخاف بزغةةوفض خوشةةرهف خةةاؼ بةةو ؽةةوز ر ذةةاشَ رزطةةار بةةقف فه
َووكةو قوصةود ثاظةاو رةو طه٘رِهب
روـلاحاعم ٌوف عافهد خةين ظةاردهفه رةو دف ن ٌةوظ ور
َو حر
ضٛيطاعوفه خوال
خوشةةرهفخاؼو شةةور ٌةةولاصم خةةين بةةي حةةوركط خةةاؼ عقفشةةم ذقحضةة ،رن زهعةة،
حزوعورم خاعم رةقرِن بةو روظةخركَخم زارهفه روطةوشَ ٌو ةود ثاظةاد عةارده شةور قوصةود
ثاظافو ذاحضم بوبو بور صوور بوظ ةقهتو زارهفه خين رِ عةوطرو ف رِهجعةوتم حةرده حيكةوفو
روظةةةخرن ٌلَةةةر ؼ روطةةةوشَ ٌو ةةةود ثاظةةةاد د خزةةةم خةةةاحم بوبةةةو بةةةقف ٌو ةةةود ثاظةةةا رةةةو
َتةةةوػ رةةةوذكَر دهط فثلَةةةم روظةةةخرن ئوجوصةةة،
َـةةةيالع ،د صةةةوزر ( 1192ؽةةة) ف ٌةةةوف فال
ةوال
()53
ظلَزر
َـيالع ،جلَطري بقف حوروعورم طور كوفه
( )53ذصلَػ ْاظِ بوطو ٌوَرمَ رو دف ن ٌوصو حو ٌو ود ثاظا رو ةوال
ٌلَر ؼ فهؿاش ( ـق ر ئوؼرن دف كيى ئري ج) ٌوَرمَ حوروعورم خاؼ تا عسكد حورحقذ ؽاو ف ٌوف عافهن
َؼ حرد
فكَر ؼ فتاال
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دَفعٍُ شًًًَُ – ئُمحُدثاشا:
رةةو دف ن طورِ عةةوفهن روظةةخرن ٌلَةةر ؼو قوصةةود ثاظةةا روطةةوشَ تةةونقر ثاظةةان
َـةةيالؼ) ٌو ةةود ثاظةةاػ بةةو روظةةخرهفه
حيكةةود بةةو روظةةخرهفه رِففن حةةرده (ةوال
ؽةةاو بةةو ثريكةةوفهف ؽةةور دففال رةةو د فكَةةين ظةةاخم( ذ ذكزةةو) د حوفتغةةو ظةةورِهفهف رةةو
عوتلحةةود روظةةخرن قوصةةود ثاظةةا ظةةخاف بًههرات قوصةةود ثاظةةاف تةةونقر ثاظةةاػ
طري ؼ ٌو ود ثاظاو تونقر ثاظان دهط بةوجىَ حقظةو فو قوصةود ثاظاظةم رةو
َن ( شراـد)د ذوثض حرد ذوشوؼ ثاظان ف ىل ظوؽرهزففرو ؽلض ص ،خورون
ةوال
ٌةةوظ ظةةورِف ؽور كةةون بةةوكين ٌقصةةوِر ن بوبةةون عةةوحردف بةةو شةةوكرحردعم ِر ن بةةق رد
ـقعخو بوشةوبوبم ذةادٜجه٘ن ئوجةوظ قوصةودهفه ٌةلغ فحةارن بو ة ،دو حةوفتوقفه
َلَخم زار بىَ صوئغاف رِحلَخوفه عةون ٌوفكصةو رةوف بوكغةود روطةوشَ ٌقصةورِ ن بوبةو
ذار
تلَد بفمَ ذاتوؼ روف عافهد عوصاف رِففن حرده بو  ،دف رِاكعو ف روثلَغ رِاكعة غلا
فهقههع ٘ٝتةةم ٌو ةةود ثاظةةان بةةورِهمسم عاشةةم ف كةةوئين حةةردن بةةو ذةةاحضم بوب ةوف
حيكوف ذوركر
َمَ :صغاشوباتم ذاحضاعم بوبو روطوشَ بو ة ،د
صلَحور ريعطركدو روظ باشود ٌور
د ٌلضةةوؼ فهحةةق صقئةةوَا ف بةةقف بةةوطس دهحاؼ ئوالٌةةوئاده رةةو بو ةة ،د د ٌوعلعةةيو فه
رةةوظ صورحةةوزه صقؽلضةةود د ٌلضةةوؼ شةةوئلاؼ بةةي ةةةانخردعم بغا ةةوف طةةوفره حردعةةم
َةةةوو فثههه٘رفهتلةةةاؼ ف بةةةو ف ضهههٝط٘ن ٌةةةوعق ئم
ٌلضارهتوحةةةو ٌةةةوحرد بةةةو ةةةةقهتم دهفر
توظةةوبقثٝههاؼ د ٌلضةةوؼ رةةوالن ف ىل فصقؼةةاذوبوحاعلاؼ خيظوفكصةةو بةةقفؼ فو بةةوظ
ةقهتةةةو ؽورـةةةم ٌةةةارهزففن خيكةةةاؼ ف داشة ة لاؼ بوق كةةةو جيَوةةةوجيَلاؼ ٌةةةوحرد بةةةو
ف ضههٝط٘ ن د عةةاعم حةةقرِكَخم ئاةزلةةاؼ رةةو بو ةة ،دو كةةا رةةو حرصاظةةاعٌ ،ةةلغ فحةةارن
شلاشى ذخقصوتوحوكاؼ توٌضني ٌوحرد
ف رلةةوحاعم ئةةري جو ـةةقعخو رةةو ئوشةةخورن كوحفةةرن ٌةةوصني عةةوبقفؼ ف ٌةةيردفن
(حيروصوؼ)كعلاؼ ؽلَع ا تازهف عا حاصلس بقفو د ٌلضوؼ صقذ اجم ةقهتم ظةارهزففر
بقفؼ فو ٌوظ ةقهتو طوفرهف ٌاز كو رو فهة ئؽلاؼ ف توعطاعود د ٌلضوؼ بةو فركةان
ف رلةوحاعا ٌوطوكعةةو ف ٝ٥طهائةةوتم ٌةةوحردؼ ٌةوظ ٌةةيردفه زار بةةاػ بةو خلَةةق ٌةةوحر ف
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تةةةوئزلط ف توربلةةةون ذوربلةةةون بةةةوثيَى ٌةةةوف زهصاعوكةةةو زار ـةةةاذ بةةةقفو فه رةةةو ذكَةةةر
ٌل ،رهن خاعود علَخم ذخقصوتل ،بةقف شةل ذم ٓٝ٥تعهاصيةق ةابزلةوتم ذوربللةون
َغةة،ف بوشةةور ؽةةوصقفكاؼ فةةاٌلث بةةقف رةةوعاف
رةةو بةةوكين ٌةةوَجههارةةوحاعم ئري ةلةة ،زار بز
ظةةةارد جةةةةس فةلافةةةوتم رِفٌوشةةةةاف بةةةوطس دهكاؼ فه طههههاقِ ف تةةةود رفحم شةةةةقفرصوف
َظ صقةابلةس
ٌافركعضلاؼ بورِ شة ظةوفج ف رِهفعةوةم بوشةور ن ذخقصةوو ٌةود بةوال
بةةةوظ ٌوفؼةةةاب فصوز كاكةةةوو ظةةةورِف ؽةةةور ن د خزةةةى بةةةوكين خيكةةةاؼ فو طةةةاـ طةةةاـ
َتوحةةةةوكاؼ صوشةة ةٍورون تابعلةةةةوتلاعم
جةةةةوروخردعم ةةةةةقهتم ٌوجغةةةةوبم بةةةةي شةةةةور فال
خص وقفه ظخوفهف ٌوظ ةقهتوظلاعم حردبقف بو توؽزقحو بي ذخقصوو
ذوشوؼ ثاظاو بي دهف ف توٌ،كيب ظلَ م ةوبلزون ( ٌورقهعة)،و ٌو ةود بةػ
َةةوبم
خةةورلس ف ئوجةةوظ قوصةةودو حةةو بو ةة ،دكاؼ ئادهتةةوؼ صقذاؼةةوره حردبةةقفو طهه٘ر
كارصةةوتم رةةو ٌو ةةود ثاظةةا حةةردفو ف ةلعةةوؼ ٌو ةود ثاظةةا ب ةمَ تةةورهدفد بةةوفركان
َم ٌوظةةتلان تلَةةد ف صوحاعةة ،شةةورحردهن ئاؼةةلوحاؼو
بو ةة ،د طوكعةةو ف حيصةةور
ٌو ةةةةود خةةةةورلس ف ئوجةةةةوظ قوصةةةةودو دهخارةةةةوتلاؼ بةةةةو ٌو ةةةةود ثاظةةةةا حةةةةردفو
َـيالؼ
بوتوفهضطٌ ٢وف ئوفقف حر ؼ ٌو ود ثاظا رو دف ن ٌوصو ؽاتوفه ةوال
رةةةةو دف ن ٌو ةةةةود ثاظةةةةا زارن ثيَغوـةةةةقف ئاؼةةةةلوحاؼ دكصةةةةاؼ ؽاتغةةةةو
َةوبم صعافعةوتم رةو
صوك ،عوفهف بو  ،دكاؼ خر ث توعطوتاف حةردف ذوشةوؼ ثاظةا طه٘ر
ظلَ م ٌورعقبلَ،ف بوعكه َ٢ئوظةاٌرين تةر حةردف ةةقهتم ئوظةاٌريف بةوعكه َ٢ةةقهتم
َظ خر ث ظخاؼ ذوشوؼ ثاظاو عةائل د ظةافكس ده
بو  ،د ـقفعو شور ٌوظتلاف بوال
َوبم صعافعوتم دففباره رو ٌو ود ثاظا حةرد
َـيالؼ ف ط٘ر
قوصود بوطم عارده ةوال
َيق رةو
َخير
ذاحضم بوبوو رو قوصةود ثاظةان بةر ن ٌةوصني عةوبقف ٌوفهرةوؼ ـةافن ؽةور
دف كل ،حوفتو تود رفحم شوفور بو رِِف كوتم ذصني ْاظِ بةوطو ٌو ةود ثاظةا رةوظ
َوو بقفو فه ؽلَع ا رو ٌوزصر تلَثةور عةوبقف حةو
َضون ثوظلَضاؼ بقفهفهف زار شو ز
ظٛر
رةةورزن ريَؾةةاو ف علؾاكةةوو رةةو (شةةوطرصو) ٌةةوصرن خةةق ن بةةوجمَ ؽلَغةةاف بردكاعةةوفه
َم ةوبرهحون ٌوظ ظلعره عقفشر فه:
َـيالؼ فعاظ لاؼ روشور حلَز
ةوال
ظاه ازن

آْه٘ تلتغ ةز أئ ،صلجك،

،ن رعخر ظخػ
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وُمحىد ثاشا:
َو فكر تةةم بةةي
رةةو دف ن فهفةةاتم ٌو ةةود ثاظةةاو ذوشةةوؼ ثاظةةان ف ىل خةةوال
صو قد ثاظا عاردف حردن بو ذاحضم بوبوف رِجان ريَخرد حو زفف بوزفف بةو فركةان
بو  ،د بطةا صةو قد ثاظةا ف ةلعةوؼ بةو تارقحةو خةين طوكاعة،ه بو ة ،دف ئوشةخرن
صوذؽقرن بو  ،دن رةو ةيصاعة ،ن عٛمثهإ حؾلةاد خصة و صوئلةوتم خةين فظةقكَػ
ٌوظةةتلا حةةوفو ف ٌةةاخر صوؾةةوٌلاعم حةةو (كةة،ن دطةةرصػ) بةةقفو فكَةةر ؼ حةةردف زارن ىلَ
َظ ٌو ود خورلس ف ئوجوظ قوصود ِر كاؼ حرده رقرش اؼ رو دف ن ٌوظ
حقظيو بوال
َـيالؼ
وروبوكو صو قد ثاظا طوِر كوفه ةوال
رو دف ن فهفاتم ( حوركط خةاعم زهعة)،و ٌلَةر ؼ ثوظةيحا ؼةادج خةاعم بةر ن
بوؼةةرهن بوجيَؾلَعةةو ف رِففن حةةرده ظةةري ز زهحةةم خةةاعم زرِبةةر ن حةةوركط خةةاؼو
توخ ذخقصوتم د طريحرد بقف صوظؾقفر ص وشزضم بوؼرهو شزلضاؼ ٌا او حةو رةو
َمَ زكةةاتر صقذاؼةةوره ٌلغحةةا بةةو ٌةةوصرن ف ىل بو ةة ،د بوؼةةرهن توشةةزلط
دف ن شةةار
حردبةةةقفو فه بةةةو ٌوشةةةارهو بر بةةةقفه (ظةةةري ز)و علَرر كةةةوفه بوؼةةةرهف علؾاكةةةوو بةةةو
صعافعةةوتم ظةلَ م صغ ةةوفلد بوؼةةرهن رةةو ص صةةو م تةةازه علعضةةاؼ ٌوفوعةة،ن شةةوع،ف
َخم بو ةة ،دف دهرحر عةةم ف ىل ذوشةةوؼ ثاظةةاو
جيَطةةري بةةقف رةةو دف ن ٌل رةةم خةةور
شزلضاؼ ٌا ا حر بو فهزكرف ف ىل بوؼرهف بو  ،دف ظارهزففر
شزلضاؼ ثاظاو ـقفه بو  ،دف بي توٌ،كيب ٌوظتلا ٌو ود خورلس ف ئوجةوظ
قوصودو حو روطوشَ روظخرن ٌلَةر ؼ طوِر بقفعةوفهو خةين ساقهس حةردف حا ةوذكعةم
َةةوبم ؽةةاتين حةةرد صةةو قد ثاظةةاو رةةوباتم خةةين
بةةي صةةو قد ثاظةةا عقفشةةم فطهه٘ر
عٛمثإ بوطم حقرِن بو ثلَةغخ ؼةود شةق ركَخوفه عةارد بةي بو ة ،د شةزلضاؼ ثاظةا رةو
َظ بةةو كارصةةوتم بةةو ةلضةةوتم عٛمثههإ بةةوط
عةةوؽاتين صةةو قد ثاظةةا ئةةاجس بةةقف بةةوال
جوصعلوتم ٌوظتلا ب َفحر كوفهفو ٌو ود خورلس حقذر فه رةو دف ن ٌةوظ وروبوكةو
َتةم خةينو
شزلضاؼ ثاظا رِفتوون صرين صري عي ،بو عٛمثإ بوط ف عاردكوفه بةي فال
َطرتوقف( 1193ؽة)
َظ رِةم رو بافحم ؽور
بوال
َمٌَ :لج ؽلط بوطم حقرِن ٌو ةود ثاظةا رةوف بوكغةود رةو
صلَحور ريعطركدو ٌور
بو  ،د شاحػ بةقف داشةو ف طه٘رِهفة ،رن زار بةقف ف ىل شةزلضاؼ ثاظةاػ خيظةم
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َم
ٌوفكصو بوظل،دهو رو ذوج صاصم ( صو قد ثاظا) ٌودف ف بةي جلَطوحةون ؽةوفر
ٌود ف فهئ،كعم ثمَ در بقف
دهف ورهحةةون ذصةةني ْههاظِ بةوطو ٌةةوظ باشةةو بةةو عةةوفئلَخم تةةر ٌوطلَركَ ةةوفهفو
َمَ :شزلضاؼ ثاظان ف ىل ( بو شةزلضاؼ ثاظةان طةوفره صوظةؾقفره)و بةي ٌوصةون حةو
ٌور
صو قد ثاظا بعخلَغىَ فكص دفذصغاكوتم غاتو بوكين بوطس دهحاعم بوبوفهو بوظ
َخردعم
فخره ٌلةج ؽلط بةوطم ٌو ةود ثاظةان بةاعط حةرده بو ة ،دفو تةوحزل م ةوةقفر
ذخقصوتم بوبون ريَخرد فهؿاش ٌلج ؽلط بوطو بةو ـةافن بةافحم توصاظةان صةاصم
ٌوحردف ٌوظ توحزل ون ةوقفش عةوحرد" روطةوشَ ٌوصوظة ،حةو ٌلةج ؽلط بةوط تةوحزل م
شةةزلضاؼ ثاظةةان رِهد حةةردهفهو بةةاز صةةوظٗهه٘رن تةةوفجقـ ف ذقشةةين صعاصورةةو بةةقف فه
روبو  ،د د عر
َم 1196ؽلحركةة ،روظةةخركَخم زارن رةةو ئوشةةخورف ئوظةةاٌري
ف رةةمو رةةو شةةار
َتةةم بوبةةو حةةو طوكعة و حةةورحقذو رةةوفنَ ذوشةةوؼ بةةوطم
ثلَخةةوفه عةةاف رِففن حةةرده فال
خارلة ،ثاظةةان حةةقرِن شةةزلضاؼ ثاظةةان بةةاعط حةةردف روطةةوشَ صوعؽةةوبم صةةرين صري عةةم
َـيالؼ صةو قد ثاظةاو
ذخقصوتم بوبوظم د كوف حوفتو تود رفحاتم عاردعم بي ةوال
ح و ٌوصون بلصةو رةو ئقرةوصاف ٌوظةر يف ـةوع ،حوشةلَخم عةارده الن شةزلضاؼ ثاظةافو
َوبم ئوفقفن حرد ف ىل بةي ئةوفقف ـةق ر ظةورطه ٢د عةاف روطةوشَ ذةاجم شةزلضاؼ
ط٘ر
بوطم ظافن عاردن بي صو قد ثاظا ٌوظ ظورِطاعوو د عم شةىَ ؼةود حلصةو ثةارهف
ف زؽلَغاؼ رو حيكوف ذوركرف دهرحردعم حؾلةا عٛمثهإ ٌا ةا رةو خةاحم بوبةوفو د عةاعم
كوحمَ رو حقرِ عم صو قد ثاظا رو بو  ،د بقف
صو قد ثاظاو بو عاـارن ٌوظ ظورِطاعون ةوقفش حردف شزلضاؼ بوطم حةقرِن بةو
بارص ود بو شزلضاؼ ثاظا رو دف ن ٌوصو ف ىل شزلضاؼ ثاظاػ طوِر كوفه بو  ،د ٌةوظ
حؾلةةا ئةةقمثههإ ٌا اكةةوو بةةو ةصةةون ( ـةةق ر ئوؼ ةرن دف كةةى ئةةري ج)و صقتوؼةةرك م
حةةورحقذ بةةقفو فه بةةو توظةةقكتم صةةو قد ثاظةةاف عٛمثههإ ثاظةةان حةةقرِن ئقؼةةلاعم
َمَ ٌةوظ حيعةو حؾلاكةون ذوشةوؼ ثاظةاكو رةةو
حردبةقف فهؿةاش ذصةني ْهاظِ بةوطو ٌةةور
حورحقذ صوع م بقف
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َ ،روطةوشَ تةازه ذةاحضم حيكةوف ذةوركرو
صو قد ثاظان بوبوو رو ئوكين شةار
حو صة و قد ثاظةان حةقرِن تةونقر ثاظةا بةقفو تلَخفةقفف روظةخركَخم رةو ةيصاعة ،ن
عٛمثإ ثاظان حقرِك ،عارده شور حيكوف شوبوبوحوظم بةي بو ة ،د عقفشةم روطةوشَ
َصاف ٌلج ؽلط بةوطم ٌو ةود ثاظةان حةرد بةو ذةاحضم
ٌوصوظ ،ف ىل دكصاؼ رِةم ؽور
حيكةةوف ذةةوركرفو رةةو 1197ي ؽلحركةة ،روظةةخركَخم زارن حةةيحردهفهف رِففن حةةرده
حورحقذو رةوفيَ ٌلةج ؽلط بةوط بةو روظةخرن حيكةوفه ؽاتةو الن روطةوشَ ٌلةج ؽلط بةوط
ـةةةوع ،بوطس دهكةةةوحم تةةةرن بوبةةةوف توف بعلعةةةم ؽةةةوبقف صةةةو قد ثاظةةةان ذةةةاحضم
َةةةةون دن روالكوحةةةةوفه صتافهصةةةةوتم صةةةةقصخني عةةةةوبقفو فه
َـةةةةيالؼو حةةةةو ٌةةةةوظ ذار
ةوال
روالكوحيةكعوفه بىَ فاٌل،ه خةقكَ ػ رِظة ين بةو صغاشة عةوز عمو بةىَ ظةورِ فؽةار بةو
َلوفه ـقف بي (شغو)
خين ف صاشَ ف صغ ،ر
وُمحىد ثاشا لُ ئًَراٌدا:
ٌةةوظ ٌةةوصريه حةةو طوكعة و ( شةةغو)و عٛمثههإ ثاظةةان حةةقرِن عةةارده الن ( ئةةورم
صةةر د خةةاؼ)و حةةو رةةوف بوكغةةود روشةةور تةةوخ زهعةة ،بةةقفو رةةو فهةةة خيكةةٌ ،ةةوظ
ذقحضةةة ،رن ( زهعةةة)،ه ٌةةةوصرين ٌةةةوف روظةةةخره بةةةقف حةةةو رةةةو طههه٘رِهب حةةةوركط خاعةةةوفه
علَرر بقف بي ظةارهزففرفو رةو زهصةاعم ٌو ةود ثاظةاد رةو طه٘رِهب صةو قد ثاظةافه
ٌوشةةري حر بةةقفو فه ذقرصةةوتم طري بةةقف بةةو صغاشةةوبوتوفه عاشةةلافكوحلاؼ رةةو بوكغةة،
َعم فهحةق ـةةيؼ رةو ثلَعة ،بةودهط خاعةةو
بةقفو فه رِجةان ريَخةردو حةةو خةاحم ٌةوردهال
()54
ثاظاف شزلضاؼ ثاظاف خارل ،ثاظافه بقفو بل ،ثيَى ئورم صر دخاؼ و ٌوصون بةي
َتةةةم ٌةةةوذرباجيةةةاعم بةةةو فرؼةةةوو ز عيةةةق دهشةةةو فبةةةرد فةةةورصاعم
شةةةا حردعةةةوفه فال
ذخقصوتم ( شةاب ()ن بةي عةارد صةو قد ثاظةاو حةو طوكعة و ( شةاةس)و ٌوصرهحةون
ئورم صر د خاعم تةوبزلغ بةو ( بةيد ج خةاؼ)ن ذةاحضم ( شةاب () حةرد بةيد ج خةاؼو
ٝ٥طائوتم ٌوظ فورصاعون عوحردف بوكارصوتم خاعوحاعم ٌقرصلوف خييق شةو اط ف
()54

ـق ر ئوؼرن دف كى ئري جو رو جلَطون ئورم ص ر د خاؼو عافن ئورم صورد ؼ خاعم بوخ لارن ٌوباو

َظ ؼوذلح عللو ف رِف كوتم ذصلَػ ْاظِ بوط ِر ش ةه
بوال
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صر وو روظخركَخم دف عةسه ؽةوز ر حوشةم حةيحردهفهف بةي ظةورِ خةين ساقهس حةرد
ظهها ؽةةري ف كةةو حةةو ةةةقهتم صةةو قد ثاظةةا علؾاكةةوو ثلَةةغخ ؼةةود شةةق ركَد بةةقفه روطةةوشَ
ٌوصوظة ،رو ظةورِ حةردؼ خةوفيف عةوحردففهف روالكوحةوفه خييةق رةو الكةوحم تركعةوفه
َظ
ئوب،فرره اؼ بوطم حقرِن روطةوشَ دفوةػ حوفتيتةو ظةورهفهف ظةخاع،فكاعو بةوال
رو دف ي ظورِ طقرزوكوحم ٌاف ره روشورن صو قد ثاظا حوفتقفهف حقذر فهف روشور
ٌوصو باةم روظخرهحون طوِر فهتوفه ثاظوفه (1198ؽة)
عٛمثإ ثاظاو رو شغو صابقفهفه حو ٌةوظ خوبةورهن رةو ئوبة،فرره اؼ بةوطم
َةةوبم ٌلضةة ،دن رةةو ئةةورم صر دخةةاؼ حةةردف ٌةةوظ ذقحضةة ،ره
بةةر ن فهرطةةرو دكصةةاؼ طهه٘ر
روظخركَخم بي عاردو عٛمثإ ثاظاو حو ؽاتو ( شاةس) خوبورن ز عم حةو ذةاحضم ٌةوف
ظاره (ئةوباط ةزي ةاؼ)و روطةوشَ ( بةيد ج خةاؼ)د صقتوفلتةو روشةور ٌةوفه حقظة يق
َؼ حةةةردف رةةةودف ن ٌوصةةةو رِففن حةةةرده ( شةةةاب () فبةةةيد ج خةةةاعم
ظارهحوظةةةم تةةةاال
صقذاؼوره حرد
ٌةةوصري روظةةخرن ئةةورم صر دخةةاؼو حةةو روطةةوشَ عٛمثههإ ثاظةةا بةةقف رةةو خؽةةقؿ
َعم ( شاةس)هفه ظخاتم رو الن ئورم صر د خةاؼ حةرد بةقف فه ٌةوظ ذقحضة ،رهػ
تاال
حا ةةوذكَخةةم ب ةي عقفشةةم حةةو رةةو فرؼةةوتلَخ ،عٛمثههإ ثاظةةاف تةةوف بعم بخةةقذيَ ٌةةوظ
حا وذه ؽور ـيعم بقف دهط ئوب،فرره اؼ بوط حوفو فعاردن بةي عٛمثهإ ثاظةا
ٌوصرين بوبو حو ف ن ز عم ف زن رو صقذاؼوره ؽلَغاف طوِر كوفه بي ( شاةس = شةوةس)
َوةاط) و
ف رورِكَطو روظخرن ئوجوصمو ةةوتسَ ف ئةاظ حةردف بوكارصةوتم ئوظةريهتم ( بز
َطرو ف رِففكاؼ حرده رِهف ع،ز حو طوكع و ٌوفنَ
َوحاعلاؼ رو ( شوةس) ؽور
صا ف صغ ،ر
حا ةةوذكَخةةم بةةي ف ىل شةةزلضاؼ ثاظةةا عقفشةةيق شةةورطذظ ة وحون تلَطوكاعةة ،شةةزلضاؼ
ثاظةةةاو َؿهههط٘ فةةةا ٌا ةةةان شةة ذ ،رن عةةةارده الن بةةةي شورخيظةةةيق بةةةاعطم حردعةةةو
بو  ،دف صقةاط٘ئون ( خاعوةني)ف ( ئورلاف )ن د عمَ
د  -رو بلغان شزلضاعيلوفه تا فهفةاتم ئوبة،فرره اؼ ثاظةا ( 1128 – 1199
ن ؽلحرن )
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ئًرباًِي ثاشا:
َتةم بوبةون بوجيَؾلَعةوو ف رةم
رو دف ن ٌوصو حو صو قد ثاظةا بةىَ ظةورِ فال
شزلضاؼ ثاظاو رِفتوون صرين صري عيق ذاحضلوتم بوبوي ،بو ٌلج ؽلط بوطم بةر ز ن
(  1198ؽة) ٌوظ ذاحضو تازهكةوو ٌةوصريكَخم زار رِهظةل،ف ئةادش ف ظةارهز بةقف رةوالن
ٌقصورِ ف ٌورحاعم بو ة ،دف بوخؽةقؿ رةوالن ف ىل شةزلضاؼ ثاظةا زار خيظوفكصةو
فصةةوةوقفش بةةقف ـةةقعخو ئةةقصركَخم زارن رةةو بو ةة ،دد ِر بةةق رد بةةقف زار ذةةوزن رةةو
َـةيالع ،ذكةاعم
ذوكاتم صودهعم ٌوحردفو رو طقع،كَخم بفقفذ ف بيَ لَرن فهحةق ةوال
روال طر ؼ بقف
بًٍاٍ شمًىاٌٌ:
ٌلةةج ؽلط ثاظةةاو روالكوحةةوفه روطةةوشَ رِكَخ صةة ين ٌةةلغ فحةةارن ٌلضةةارهو ف
عوظةةرن ئود رةةوو خةةةوركد بةةقف فه روالكةةةوحم تركعةةوفه ؽةةور رةةةو عسكةةد شةةةور حون
()55
َخوع،ن"كةوفه
صو قد ثاظان صاصم حو رو 1196ؽلحرك ،رو عسكد طقعة،ن " صور
درفشو حر بقف دهشم حرد بو بلغان ظاركَد رو دهفرن شور حود بوعكه َ٢خةاعقف
َم  1199ؽلحةةةةةرن
صسطةةةةةوفو ف ذةةةةةوصاظ ف باز رفخةةةةةاعم درفشةةةةةو حةةةةةردفو روشةةةةةار
( 11784صةةةل دن)د ٌةةةوظ ظةةةاره تازهكةةةون تةةةوف ف حةةةردف صورحةةةوزن ٌلضةةةارهتم رةةةو (
َـةةيالؼ)هفه بةةةرده ٌةةوفيَق بةةةوعافن شةةزلضاؼ ثاظةةةان ف ىل بو ةة ،دهفه عةةةافن عةةةا(
ةوال
َظ صصة ور
شزلضاعم)( )56صوئزقظ عللو حو رو دف ن توف ف بقفعم ـوع ،صاشَ بقفه بةوال
()55

ى صص ور ركض ٌوَرمَو روشور ٌوفطرده حو ظارن ىلَ
َوحون (صورلد طقع،ن)ب َ
َخوع،نو رِهعطو ٌوؼز
صور

درفشو حر فه طقع،كَد بقف ( صورخوع،ن فهكا صورلد ؽغ،ن)كاؼ ثىَ ٌوطقو صو قد ثاظاو طقتم ٌوطور ٌوظ
َخوعم ذكَرهحون فكَر عوكوحم طوفرهكوو زار روتو حقثوف ٌلَصتاعم تلاكو فه بوعك َ٢ظ
طرده ؽور
َظ حوشىَ عوكس علقه بل قكَغَل وفه ف تلَم بطا بًرات صو قد ثاظا
عقفشر فكعم تلا دازر فهتوفه و بوال
َخوع،فه ف بوعكٌ ٢لصتاؼ ف ثارـو حقثون
ـوع،ن روفهف ثلَغ بو فخرن توئلضر و بوعك ٢جلَطون ؽور
َخوعر بقف فه بوردف
تلا دازكقهتوفه رو زهصاعم ئوب،فرره اؼ ثاظاد روطوىلَ جلَطوفه ٌوظ فكَر عوكو ؽور
ٌوعتاق ٢رو بغا ون خاعق عا بو ئوصوش ؽلَغر بقف
( )56ذصلَػ ْاظِ بوطو رو دف وره طهب عوحر فهحون خيكٌ ،وَرمَو رو فهة

َخوع،عم بغا ون شور حون
ؽور

شزلضاعم صيركَخم شزلضاؼ عاف دازر فهكوفه ف ٌلج ؽلط ثاظا بوف دهصم (نني) ٌوصوفه ظارهحون عافعا
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َمَ :رةو  1822ن صل دكة ،كةوئين رةو
( ؽةارو  )Huartرةو ٌةوثه٘رحةون( )56خيكة ،و ٌةور
دف ن توف ف بقفعم بوشم ف ظةوػ شةاشَ ع قشةم دهؽةوز ر حوشةلَد بةقفهف ئةودهدن
َلَخلغ
َم حز ،عيق ثلَغخ صار
َم جقروحوفو  9صار
َلعم  2144بقفه حو روصو  132صار
صار
ٌورصوعم بقفهف ثلَغخ صسطوفتلعم بقفه
ٌوظ صوئزقصاتم صص ور (ؽارو)هو ؽور فهحق ٝ٥كهاذةاتم صصة ور (رِكةض)ه حةو
َلَصا)كوحم بفقفذ ف ظوػ
َمَو (حغع و  -حز
رو ئوكين توٌرد ،شزلضاعم دكقهف ٌور
حارف عصور ف ثلَغخ ذوصاظ ( توعلا كوحلَخم باػ بقفه) فثلَغخ صسطوفتلعم بقفه
َمَو ظةارن شةزلضاعم رةو 1825ظ د
صلَحورشيؼو رةو ح لَووحةون خيكةٌ )57( ،ةور
َم جقروحةوف طةافرف تقرحضةاؼ بةقفهو حةو بورِ شة
 1222صاشَ بةقفهف روصةو  822صةار
ٌوظ رِف كوتو زار ئوجاٌلوو
روالظ ف كة و صةوئزقصاتم ( صلحورشةيؼ )ف (ؽةارو)و فةورةلَخم زارن ؽوكةوف رةو
ٌَ ،وصوعةة،ه فةةورج بغةةقَكينَ
ئةةوةس بةةو دففره حةةو ٌةةوف ظةةاره رةةو طهه٘رِهيف ثلَةةغخ شةةار
َم ٌةةةوحا ٌةةوظ صورحةةةوزن ٌلضةةارهتم حةةةقردهو
روالكةةوحم تركعةةةوفه ـةةيؼ ئةةةوةسَ ةوةةقفر
َخوحون ؽوصقف وركوو بيَق توعلا ثلَغخ كوحلَخم حقرد بىَ
خور
صص ور (رلد الصا  )Lyk lamaرو 1868ن صل دك ،ع قشةم شةزلضاعم بةو 6222
َةةةو جقروحةةةو د عةةةافه ( ٌلغصةةةتزقثودكان
َةةةو حزةةة ،عيق ( )15صار
َةةةو حةةةقردف ( )32صار
صار
ٌلص ظ)
شزلضاعم فذوتا حقِركَخلعم عاف عا شزلضاؼ روطوشَ ٌوصوظ ،بي بو  ،دن عقفشم حو بو عافن شزلضاؼ
ثاظافه عافن ظارهحون عافه (الثوره )149
خوطٝب ٢صقؼس كاشني رعضرنو رو ح لَولَخم دهط خوطٝداو حو ئلغق عوحون ( اكو ر ظ يف قاشػ د ر
رص ظ)هو ٌوَرمَ :شزلضاعم رو توٌردم  1196د رو ط٘رهب صو قد ثاظان خارل ،ثاظافه فه بوٌوصرن
شزلضاؼ ثاظان جورلزم درفشو حر فه ( الثوره )211
ٌوظ رِف كوتو الظ ف كو ؼوذل ح عللوو ـقعطو ؽلض صوؼ،ركَخم تر توٌلل،ن عوحردففه توعلا ٌوفهع،ه ؽوكوو
َخوع،ن)كوفه بلغا حردف باشم بلغان ظار عاحرنَ و رهعطو
حو ٌوَرلَػ صو قد ثاظا شور كوحم رو عسكد (صور
رف كوتم ئضرن روصوفه ؽاتوىَ
( )56توٌردم بو  ،دو ثاركض و 1921ظ
()57

بو توب،كس رو صوزاثيتاصلا ف حقردش اع،
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َؼو ٌلج ؽلط ثاظةاو بةو درفشةو حردعةم ٌةوظ ظةاره كادطةاركَخم بةاػ ف
خقال
َتوحةوف ِر ذةوتم
بوردهف صم بةي حةقرد بوجيَؾلَعةوو بلَحطةو روصةوػ بةي ٌةافهد عم فال
َي ،و ذقحضم بوبون بةوبىَ ظةورِ فؽةور طوكاعة،ه ( خاعةوةني)و ف
َخوحون زار ؽوفر
خور
(ةوؼةةرن ظةةريكػ)وف ( زهؽةةاف) كةةغ حةةوفتوقفه ذةةقحضم بوبةةوفه ٌلعةةقفحارن ٌةةوف
َد ذوشةاكوفه ف ٌةافهد عم
َتةون بةو ٌقؼةقرلَخم بةاػ ف صةودهعم رِكَخ صةو و خةور
فال
َتوحوفه ف زر ئوو ثلَغ حوفو ف ظورف ؽور حوظ بقف
حوفتو فال
ٌلةةج ؽلط ثاظةةاو رةةو 1222د و بةةو شةةةوبوبم ئؽةةلاعم ظةةافكس ده ذةةاجم شةةةزلضاؼ
بوطةةوفه بةةي صعافعةةوو بةةاعط حةةر فئوشةةخورن بو ةة ،دكغ رةةو ةيصاعةة ،ن صلؾةةرد ر ٌو ةةود
َظ بةورهن ذةاجم شةزلضاؼ بةوطو رةوثلَغ طوكعة ين ٌلةج ؽلط
ٌا اد خر كو ذكَر ٌوصرن بةوال
ثاظةةاد رِ كةةاؼ حةةرد ٌلةةج ؽلط ثاظةةا رةةو دهفرن (ئةةوةرةيب) بةةوعكهه َ٢ةةوعاٌلضم ئاٌلةة ،بةةو
َظ ؽةةلض صخافةةوٌاتم رةةو ف رةةم عةةودن ف رِاكع ة وفه
ٌوظةةتلان طةةرو ف طورِ كةةوفه بو ةة ،د بةةوال
شزلضاعم ظافن ز دهػ رةو ترشةم ٌلةج ؽلط ثاظةا ٌوفهرةوؼ رِ ن حةرده ( تخركةو )ف رةوفيَ
َ رصعقد)
ـقف بي ط٘رِهيف (خاثقفر) ( َطار
َفةةةين ف روظةةةخرن
َم دف كةةةم ظةةةافكس ده دكصةةةاعوفه تةةةوعطم بةةةو بو ةةة ،د ؽور
شةةةار
َةوبم حيصةوحم رةو ٌقصةوِر ن
بو  ،دن خر ث ظخاع،و شزلضاؼ ثاظا عاـار دكصاؼ ط٘ر
باباؼ حردو عٛمثإ ثاظا ـقعخو عسكد بقف زفف ثلاطوكعو
ٌلج ؽلط ثاظا تا روظخرن حيحردهفه فهةةو رِ بةقفردف درهعةط طوكعة و بو ة ،د
روبور ٌوظ دف حوفتغون ف بوعك َ٢تو٥ج تم ترن رِهةلووحاعم ئوزش حر ف ذخقصوتم
()58
بوبوو در بو عٛمثإ ثاظا
()58

توٌردم جوفدهو ٌوَرمَو ئقمثإ ثاظا رو ثلَغ ٌوظ جارهظ ،ـوع ،صاعطلَد ذاحضلوتى بوبون حردو

َظ رو ثاظ ،بو تو٥ج ن ٌلج ؽلط ثاظا ف ئورم بوطم خوزعود ر ئوزش حر فه دكصاؼ ٌلج ؽلط ثاظا
بوال
َ ،بو شوبوبم درهعط طوكع ين بي بو  ،د ئوزش حر كوفه ٌوظ رِف كوتم
حر كوفه بو ذاحط ف رو ئوكين شار
جوفدهو ثاظاكو روطوشَ ةوك،ن صلَحر ريعطركد ف ذصلَػ ْاظِ بوط ،كوذ عاطرَك وفه الظ ف كو جوفدهو
ثاظاو ٌوظ شوؽقهن بو شوبوبم ـقفعم ئقمثإ بوط بو ٌلض ،دن شزلضاؼ ثاظافه (1193ـ) حردففه
َود حو شزلضاؼ ثاظا روظخرن حرده شور ئوجوظ قوصود ٌلنب خورلسو صو قد ثاظا و
ف ةلعوؼ روف شار
عٛمثإ بوطم حقرِن روطوشَ ()522شق ر عاردبقف بو ٌلض ،دهفه (َطايع رصعقد)
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عومثان ثاشا:
عٛمثهها ؼ ثاظةةاو بةةور تم ٌلضةةارهتم رةةو بو ةة ،د فهرطةةرو ف رةةو دف ن ٌوصةةو حةةو
ةةةقهتم ئوبةة،فرره اؼ بوطلعةةم طوكعة َ روطةةوشَ ٌلةج ؽلط ثاظةةاف روظةةخرن ف رلةة،
رِففكةةةاؼ حةةةرده صقع ةةةوفلد ف رةةةو ( ظ رعوةةةاط)د ( غهههٝا ثهههٜٛي) ف طههه٘رِهفةةة ،ر عم
توفرفتقعا حر ف فبوؼرهػ شلَغر كوفهف حقرد َؿط٘فا ٌا ان خوزعود رن شزلضاؼ
ثاظا حر بو ص صو م بوؼرهفو ئوشخورن حقردن (زهع)،كغ خر كو صوئلوتلوفه
ف ىل شةةةزلضاؼ ثاظة ةا زار صقع ةةةوظههه٘ظ ف خةةةقفد ثوشةةةوع ،بةةةقف دهر ذةةةوج بةةةو
ٌقصةةوِر ن بوبةةو زار تقعةة،ف الةوكةة ،بةةقف ٌو ةةود ٌا ةةان حؾلاظةةم حةةو بةةو ف ىل دففهظ
ذصةةاب ٌةةوحر ٌةةوفكغ ذةةوزن رةةو ٌقصةةورِ ن بوبةةو عوٌةةوحردفو د ٌلضةةوؼ رةةو ذةةوةلاؼ
َةةم ف ريةةى زكةةاتر ىلَ ئةةاجس ٌةةوحردؼو بةةو طهه٘بلعةةوو ٌقصةةوِر ن بوبةةوػ
ٌةةودف ف ف در
َو
ٌوصوكاؼ ثىَ عاخيػ بقف روشور توحزل م صقتوشورلضم بوؼرهو بور صوور بوظ ذار
تةةورتلواتلَخم خوفلةةو حةةر ف ظةةلخ ثههٛكةةين ف عٛمثههاؼ ثاظةةاػ د خةةس بةةقفؼ عٛمثههإ
ثاظاف َؿط٘فا ٌا ا ؽةوردففحلاؼ حا ةوذكةاؼ بةي ظةافن ز ده ذةاجم شةزلضاؼ بةوط
عقفشم فتوحزل م ٌوفكعلاؼ حرد
صلَحةةور ريعطركةةدو رةة وف فخرهد كةةو حةةو ٌةةوظ تورتلواتةةو بةةو فخركَخةةم ف شةة ف
شلاشم حر بقف صوةؽود روصةو توةصةلضم ئةري ج بةقف َؿهط٘فةا ٌا ةا( بوؼةره)نو
ظلَخ ثٛكين (صقع وفلد) ن ف عٛمثإ ثاظاػ بو  ،دن د طري ٌوحرد
َؿط٘فا ٌا او بةي تةوئلني حردعةم (ثهٛكةين) بةي ظةلَ لَ صقع ةوفلد ٌةوصرن
شةةوع،ف ( ةةقد ايجههاَس)ن ئةةوزش حةةردو ف رةةوذكَرهفه حوفتةةو تود رفحاتةةوفه رةةو دف ن
شوفورن بوؼرهو شةزلضاؼ ثاظةا طوِر كةوفه بو ة ،دو ئةقمثهاؼ ثاظةاف ئوبة،فرره اؼ
بوط ـقفعوفه شزلضاعم فٌلج ؽلط ثاظاػ رو بو  ،دد بي خين د علعو
ظافكس ده ذاجم شزلضاؼ بوط رو  1223ؽة د دهخاروتم بو شزلضاؼ ثاظا حةردف
َخم خةةين بةةقف د علع ةمَ ذةةاجم
صصةةائودهن حةةر حةةو رةةو (ةةةوره ٌةةوفر صاؼ) حةةو صةةقر
شزلضاؼو بي ٌلعادهن توفهجقؽم ف ىل حا وذهحاعم َؿط٘فا ٌا ةاف عٛمثهإ ثاظةان
بو ف ضٝط٘كوحم باػ ز عمو ف خوبةورن د بةو ف ىل شةزلضاؼ ثاظةا دهط بةوجىَ بةي
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ٌةةوظ حا ةةوذ عةةو صقئ وصةةودكَخم حؾلاحةةون خةةين عةةارده الن ف حا ةةوذهحةةاعم ؽلَغاكةةو
َصةةاف بةةي رةةةوعافبردعم
بو ةة ،دو ف حةةو رةةو ذوةلتةةوتم ذةةاشَ تلَطوكعةةو زار رِةةةم ؽور
عٛمثههإ ثاظةةا حوفتةةو بوؽاعةةو دازكغةةوفهو بةةو فخةةره ف بةةوظههاؽةةرين بةةي ـةةافثلَخوفتػ
فصةةةقذ حةةةورهو عٛمثهههإ ثاظةةةان بةةةاعط حةةةرد بو ةةة ،دف بورِففخيظةةةلوحم فوفةةةةورعاده
ةوقفرم حرد فهقع٘ٝتم ئضقصلو بي حقظ ين عٛمثإ ثاظا صصةائوده عةوبقف روبةور
ٌةةوفه بةةو فلَةةسَ ٌلعةةوحون دف خصةةو ف رِجةةان ريَخةةرد حةةو خقظةةخوحون( )59بةة ،بةةو
ئوبةةة،فَر َ ٌا ةةةا عٛمثهههإ ثاظةةةا ٌةةةوظ توحزل ةةةون ةوةةةقفش حةةةردف علخةةةاذم حةةةر فبةةةو
ظورطٌ٢وصو حو رو بوؽارد بي شوفورن بوؼره بىَو طوِر كوفه شزلضاعم
ف ةلعةةوؼ عٛمثههإ ثاظةةاو بةىَ ٌوصةةون حةةو رةةو شةةزلضاؼ ثاظةةا ظةةد ثةةوكا بخةةا رةةو
بةةوؽارد بةةو خييةةق روظةةخرن بوبةةوفه ؽاتةةو بو ةة ،د رةةوف بوكغةةود شةةزلضاؼ ثاظةةاو
قوصود ٌورعافنو بو فهظٝؿ٘كوحم ظاؽرين عارده بوؼرهو صوةؽودن رةو ٌةوذق رم
َؿههط٘ فةةا ٌا ةةا طوكعة ين بةةقفو فه تةةوصلَم حردبةةقف حةةو ٌةةوصري ٌوروةةوذر ( َؿههط٘فةةا
ٌا ان ذلحازن) بوبلغين فبوعك َ٢توئزلضاتم بة ،تمَ َؿهط٘فةا ٌا ةا ريَةى حوفتةو
ظخوفهف فرؼوتلَخم دازكوفهف حقظ حو ٌوظ خوبةوره طوكعة و بو ة ،دو شةزلضاؼ
ثاظةا صةةوجوقفر بةقف بةةو ئوجورةةو دهرـةقفه دهرهفه بةةي شةوفورن بوؼةةرهو ف عٛمثههإ
ثاظاظةةم روطةةوشَ خةةين بةةرد بةةقفعم عٛمثههإ ثاظةةا روطةةوشَ ف رلةة ،بةةورهن َؿه هؾهها
ٌا ان ظثرزه حردف ب َفبقفعوفه َؿط٘فا ٌا ا رِ ن حةرده (حقكةو)و (ثهٛكةين) خةين
حلَعاكو ـةيشو ف ريةى بةىَ ظةورِ بوؼةرهن طةرو( 1789ظ)و فئلصةا بةوطم صةاردكين
حرد بو صقتوشزلضم بوؼرهو ف ذوصقفد ٌويجاصركعةم حةردهفه بةو ظةلَ م صقع ةوفلد
ف طوِر كوفه بو  ،د
َة ،ظةوفكَد
شزلضاؼ ثاظاو رو دهرهفهن ظارن بو  ،د خلَقهو ف بارهطان ؽور
روفيَ صاكوفه ف رِاذن دف كم عٛمثإ ثاظان روطوشَ خين شق رن بوروظ حردف ـقفه
ظةةةارو ف رِاذن دف كةةةى صوجزلصةةةم بوشةةةو ف روشةةةور تةةةوصيَى خةةةين ةوؽقهكةةةوحم
زهؽر فن ؽلَغر بي عٛمثإ ثاظاو رةو دف ن ةةافهخق ردؼ حا ةوذهحةون حةو بةي ذةاجم
( )59ظلَخ ئقمثاؼو رو ٌوث٘رهحون خيكٌ ،وَرمَ خقظخم حؾلا رو عٛمثاؼ ثاظا صاره حر
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شةةةةزلضاعم ظةةةةافي عقفشةةةةلوقفو دهرن ؽلَغةةةةاف علعةةةةاعم د ف ٌوشةةةةوابم خلاعةةةةوتم
َؼةو
َوتم ف زهؽر عٛمثإ ثاظةا ةصةون ثيَغةوحر ف خقال
ريَثرشم بو تو٥ج ن خوجار

ظوفيَ فهفاتم حرد( )62و رو ٌلضاظ ٌوعع٘ص ،دفػ حر

دَفعٍُ دووًَ – ئًرباًِي ثاشا:
رو دف ن فهفاتم بىَ فهة عٛمثإ ثاظاو ٌلضارهتم بوبو دكصاؼ در كوفه بةو

ٌلج ؽلط ثاظا( )61روف بوكغود ئوب،فرره اؼ بوطم بر ن عٛمثإ ثاظةا بوفهحارةوو
رو شزلضاعم ذةاحط بةقف حةو خوبةورن فهفةاتم حةاحم ف ذاحضلةوتم ٌلةج ؽلط ثاظةان
َطرو ف ـقف بي ط٘رِهيف ( ؼوعتقفر) ف بوبىَ
َم خين ؽور
بلصو صاشَ ف صغ ،ر
ٌوصو حو ٌلز لحا بو ٌلَر ؼ بخا ص،هتلَد روفيَ رِ ن بق رد ف حا وذن ئقذر خق ؽم بةي
شزلضاؼ ثاظا عارد شزلضاؼ ثاظاو روف بوكغود رو طه٘رِهب (بوعة،علحني) ف خةوركخم
رِ ف بقف حو حا وذ ن ئوب،فرره اؼ بوطم طوكع ئوفقفعاصةون بةي عةاردفو بةاعطم
عك ٢صقةاط٘ئون در كوفو ٌل ،رهن توٌضني حر
َ
حرده بو  ،دف بو
َغةةوف كم شةةزلضاؼ ثاظةةاو حةةو خةةل يف طهه٘بعةةم بةةقف جةةار جةةارن
ٌةةوظ توفجلؾةةوف در
رِففن ٌوحرده بوعكٌ َ٢قصور ن بوبوو رو ذصلَخم ٌلغصاعم زكةاتر بةو صوةؽةودكَخم
شلاشم بقفو فه ٌوكقكصو د ٌلضوؼ بور صوور بو ذةاحضم بوبةو ٌةوصريكَخم بوبةون بةو
دهش وفه بىَ روالكوحوفه ذاحضم بوبون ثىَ بةشةلَغيَقو روالكةوحم تركعةوفه ٌوطةور
َؼةةون صوةؽةةود
ب ةىَ ٌةةوصرن حةةرد دهط بةةوجىَ ٌةةوظ رِهةلوةةو بغلَركَ ةةو جلَطةةون خقال
ٌلوتان فل غوف عل اج رو بوكين ٌقصورِ ن بوبود بقف
()62

َمَو شزلضاؼ ثاظا حو رو بوؼره طورِ كوفهو ئقمثاؼ ثاظان ذوثض حردف
ـق ر ئوؼرن دف كى ئري جو ٌور

َمَو
ئقمثاؼ ثاظا روبور خوجاروتم عوخيػ حوفو ف رو ذوثص اعود فهفاتم حرد فهؿاش ظلَخ ئقمثاؼ ٌور
َم د كخم ف روفيَ
َم دهف ورد ر شوئلٌ ،وفوع،يق روفكَعوفه بر كو صار
تقفظم عوخيظلوحم ةقرط بقفو فهبر كو صار
فهفاتم حرد بورِف كوتلَخم تركغ رو ط٘رِهب ح،خٌ ،و ود بوطوفه دهرصاؼ خق رد حر ف صرد( الثورهو )19

( )61صص ور ركض ٌوَرمَو صو قدن صوؼرب بين طلَر صوفه حو فهة َ روظخرن بوبو رو صقع وفلد طورِ كوفه
بو  ،د ف ٌلج ؽلط ثاظا حر بو ذاحطو روظخرن بوبو صوصغقؼ عوبقف فه بو ٌلزتار طور كوفه بي شزلضاعيق بوف
ؽافكغو رِاذن شلَلوظ طوكع و شزلضاعم رو  1322شق ر و دفف ؼود شق رن رو عافـقف ( الثورهو )124
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روف بوكغود صو قد ثاظةان تةونقر ثاظةاو حةو ذةاحضم حيكةوف ذةوركر بةقف
َخم بوبوف در بو ٌلج ؽلط ثاظا
َخوحون خر كو شور صقر
فهفاتم حردف صقر
عُبدولرَمحاُ ثاشا:
ٌَ ،لةج ؽلط
ٌوظ توفهجقؽم ف رلةو ٌوفهعة،ه دهف صةم عةوحردفو رةو ئةوكين شةار
ثاظةا بيَصةوبوب ئةوزش حةر ف ئوبة،فرره اؼ بةوطو بةو رِفتوةون صةرين صةري ؼ حةر بةةو
ذةةةاحضم بوبةةةو(  )1224ذةةةاحضم تةةةازه ـةةةقفه ( ةةةةورهد ()ف شةةةورلط بةةةوطم بةةةر ن رةةةو
ثلَعةةوفه عةةارد بةةي شةةزلضاعم ٌلةةج ؽلط ثاظةةاو خةةين ذةةاقههس حةةرد بف ةىَ بةةي بو ةة ،دف
َةوزهرده) حةو تقفظةم شةورلط بةوط
ئوب،فرعوزكس بوطم بر ن رةو ثلَعةوفه عةارد رةو (طز
بقف ؽورـيعمَ بقف رلَلاؼ بةقفه ظةورِف رةو عوتلحةود ئوب،فرعةوزكس بةوط بةو بركغة ،رن
دهط شورلط بوط حوفو ف عةاردن بةي بو ة ،د ٌلةج ؽلط ثاظةا حةو ٌوصةون بلصةو بةي
ٌوفهي حو تقفظم ظورِكَخم تر عةوبىَ بوشةور ٌلَر عة ،رِففن حةرده بو ة ،د( )62و فحةو
طوكعةة و ٌةةوفيَ ف ركةة ،تم صقةةةاطهه٘ئةةون (خاعةةوةني)ف (ةقرةةو)ف (ئةةورلاف )ف طقعةة،ن
(تازهخقرصاتقف)ن بي توخؽلؾ حر
دَفعٍُ شًًًَُ – ئًرباًِي ثاشا:
ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاو حةةو طوكع ة و شةةزلضاعمو شةةورلط بةةوطم بةةر ن حةةرد بةةو
َلَد ذاحضلةوتم
ذاحضم (ةورهد () فعةاردن ئوبة،فرره اؼ ثاظةا عسكةد ؽوظةو شةار
حردفو رو  1212د روط٘رِهب شزلضاؼ ثاظافه باعط حر كو بو  ،دفو رةو جلَطةون ٌةوف
َغةوف كم ئوبة،فرره اؼ
ٌلج ؽلط ثاظا دكصاعوفه حر كةوفه بةو ذةاحضم بوبةوو ف بةي در
ثاظاو شغحا م حيكوفو ذوركركغ در بو شزلط بوط
َمَو ئوزرم ٌوظ جارهن ئوب،فرره اؼ ثاظا بو تةو٥هج ن
صلَحور ريعطركدو ٌور
ٌلج ؽلط ثاظا بقف فه رو دف ن ئوزرم رو بو  ،دد د عر
()62

َمَو ٌلج ؽلط ثاظا رو شزلضاعلوفه ـقف بي ٌلَر ؼ ف روفكَقه حا وذن بي ف ىل
كػ رصغ ،ظلخ ئقمثا ؼ ٌور

َ َ بػ
َوبم ئوفقن حرد شزلضاؼ ثاظان ف ىل حا وذن ئوفقن روطوشَ قوصود بػ ئوب،فر
بو  ،د عقفشم فه ط٘ر
ظافن ٌوؿوصريي ،بي عارد ف ٌوظ ٌلزفيلو ٌلج ؽلط ثاظان ؽلَغاكوفه بو  ،دو فئوب،فرعوزكس بوطم بر ظم
رو ذوثص اعو دهرؽلَغر
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َد ـقف بو ثريكوفهف بو
ٌلج ؽلط ثاظاو حو عسكد شزلضاعم بقفهفه ؽوصقف خور
رِففخيظةةلوحم ئضةةةقصم ةوةةةقفشَ حةةةر ف بةةةوثلَى ئةةةادهتم ٌةةةوف زهصاعةةةو طههه٘رِهفةةة ،ر عم
ئوب،فرره اؼ ثاظا خاحم بوبوكاؼ بوجيَؾلَعو ف رِاكعي
َلَد رةةةو بو ةةة ،د د علعةةةو رةةةو ثاظةةة ،رةةةوظ
ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاو ـةةةق ر شةةةار
د علعة غو بلَةةس ر بةةقف فه د ف ن ٝ٥ههرعةةم رةةو شةةزلضاؼ ثاظةةا حةةردو شةةزلضاؼ ثاظةةا روصةةو
ئةةاجس بةةقفو شةةورلط بةةوطم بةةر ن ئةةوزش حةةردف ؽةةوردففحلاعم عةةويف حةةرده ذزةةو حيكةةو
ذوركري ،بو قوصود بوطم حقرِن صو قد ثاظان تونقر ثاظا
َ ،فهفاتم حرد( 1215ؽةة) ئةورم ثاظةان ز ف ن
شزلضاؼ ثاظان ف رم رو ئوكين شار
ؽاتو جلَطون طوفرهن كخفرين ٌو ود ٌا ةا روطةوشَ شةورلط بةوطم ز ف ن شةزلضاؼ ثاظةاد
ٌل اةم حردفو بي ف رلوتم شزلط بوط بةو دزكةوفه جوصعلةوتلَخلاؼ د صوزر عة ،زار حةوط رةو
َلاؼ حقتاكةو شةور ئةورم
َو بقفؼ علؾاكوو رةو فرؼةوتلَخ ،ؽةور
ٌوظر فلغ د خزم ٌوظ حيصور
َةةم حلَعةةا ٌةةوظ ئاؼةةلاعو بةةي تةةوٌضلين صقهفوةلةةوتم خيكةةاؼ
ثاظةةا ظةةورِف ؽةةور زار طههٛر
ََ حةردفو د خزةةم جوصعلةةوتم خيكةةاؼ
ئوبة،فرره اؼ ثاظةةافو شةةورلط بةوطلاؼ رةةو ذزةةو بةةورِهر
حردف بو ةقهو بةقفؼ رةو عوتلحةود ئةورم ثاظةا بةو صةوجوقفرن رِ ن حةرده طه٘رِهيف حةور( ف
َخم ٌةةوف طورِهحاعةةو رةةو دف ن ـةةوع ،رِاذكَةةد ؽحقفصلةةاؼ حةةرده شةةور
رةةوفيَ بةةو كارصةةوتم خةةور
طهه٘رِهيف رِهؼةةافوف ئاؼةةلوحاعلاؼ ظةةخاعٌ ،ا ةةان كخفةةرين ٌو ةةود ٌا ةةاف ئوبةة،فرره اؼ
ثاظاف شةورلط بةوطلغ رةو طه٘رِهب (ناظُٝه٘)هفه طةري ؼو ف بو ةوكرن ئوبة،فرره اؼ ثاظةا
ؽوصقفكاؼ رو عافبر ؼ
َواطو ـقف بي طه٘رِهيف ؽةوفرلَر
ئورم ثاظاو رو 1217د بي توٌ،كيب ئوظريهتم بز
ئوب،فرره اؼ ثاظا ف خارل ،بوطلعم روطوشَ بقف فٌوصركغ بو ٌلج ؽلط ثاظةا حةر
تا بوظلَخم ٌوف ئوظاٌريه حو رةو طه٘رِهب (حيكةو)ف (ب ةقكَػ)و توٌة،ك بخةا رةو دف ن
َوةةاط ٌلةةج ؽلط ثاظةةا رةةو ( ؽةةوفرلَر) ؽاتةةو الن ئةةورم ثاظةةا رةةو
َعم بز
توٌةة،كواو ف تةةاال
ثاظ ،بي توٌ،كيب كوزك،ن رِفف حر كو ط٘رِهيف (شغحار) روظخرن ئةورم صةر د خةاؼ
َلغ ـةةوع ،ؼةةود
ثاظةةان ذةةاحضم بادكغةةاعلغ ٌلعةةة حم حةةردف رةةو روظةةخرن صقؼ ةز
حوشلَد بي صعافعوو ؽاو فو روظةخرن بابةاؼ بةقف بةو ثلَعةرهف ف رِفف حر كةو شةغحار
َمَ
ظورِكَخم بو طٛشَ ف زار ثرِ زه وو رِففيٌ ،لنب شغ ،رو ح لَووحون خيكةٌ ،ةور
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قوصةةود ثاظةةان ذةةاحضم حيكةةو رةةوظ ظةةورِن شةةغحارهد زار جقرٌةةوو ف جوشةةارهتم
عق ع ،روف ؼرهكود بقف حو ٌلج ؽلط ثاظا عوخيػ حوفو ف رو طورِ عوفهد رو عسكةد
(صقؼةةس) ٌةةوصرن خةةق ن بةةوجيَؾلَغاف رةةو عسكةةد صورةةةودن ذةةوقههسهتةةم كةةقعض (ئزلةةو
رص ظ) هفه دفػ حر
روظخرو رو ظورِن كوزك،ي ،دهف صم حردف قه٘رِبوكةوحم بوظةل،دهتلاؼ رلَة ،ؼ ف
صوجوقفرن ٝ٥طائوو حر ؼ
دَفعٍُ دووًَ – عُبدولرَمحاُ ثاشا:
ئورم ثاظاو فكص خارل ،بوطم بر ن ٌلج ؽلط ثاظةا بخةا بةو ذةاحضم بوبةوو
َظ رِفٌوشاف ٌقصور ؽةوصقف طه٘رِهفة ،رن ئوبة،فرره اؼ ثاظةا بةقفؼ رةو بةور ٌةوفه
بوال
بوعا ئل جم ئوب،فرره اؼ ثاظان حردهفه بو ذاحضم بوبو(1218ـ)
ئةةةورم ثاظةةةاو رةةةو دف ن ـةةةوع ،رِاذيَو رةةةو شةةةغحار طوِر كةةةوفه رةةةو ( تورع ةةةور)
بوعك َ٢رةو ظةافكس دهحاعم حقظةو ف ئةورم صر دخةاؼ ثاظةان ٌةوصرين بادكغاعلعةم
ئةةوزش حةةردف ةقبةةاد بةةوطم خسصةةم رةةو جلَطةةون د عةةاو فخارلةة ،بةةوطم بةةر ن ٌلةةج ؽلط
ثاظان بو ثلَغخ ؼود شق رهفه روطوشَ عارد
ئوب،فرره اؼ ثاظاو حو طوكع و شزلضاعم ئوب،فَر َ بةوطم حةرد بةو ذةاحضم
(ةورهد () رو 1219د صوشٍورون فهؽابم ذخقصوتم عٛمثاْ ٞتوعطةوتاف حةردو ف رةو
دف ن ـوع ،رِاذكَد ئوب،فرره اؼ ثاظا طوكع و بو  ،دو ف روطوشَ روظخرن بو ة ،د
رِففن حرده ذزوف ظاصلو ئورم ثاظاو ئوب،فرره اؼ ثاظاف شزلضاؼ بةوطم حؾلةان
روطوشَ شىَ ؽوز ر شق ركَد عارد بي طه٘رِهيف بوؼةره ٌةوظ روظةخره بوشةور (زبلَةر) د
رِففن حرده ( ٌرصا)ف روفيَ حقظة اركَخم صغاشةيب رةو فهؽابلةوحاؼ حةرد رةو ئةوكين
فهة ةةة ،رةةةو روظةةةخرن بوبةةةو ـةةةوع ،ؼةةةود حوشة ةلَد روبةةةور طةةةورصاف تلغةةةقَك صةةةردف
بةةةةوعكٝهٝػهههه ٢حةةةةقكَر بةةةةقف فه ئوبةةةة،فرره اؼ ثاظةةةةا َعهههه٘فور عةةةةو طوِر كةةةةوفهفو
َظ بةةو
صةة،هتلَخلغ بةةي قافةةوظهه٘ رةةو ذلزةةو صاكةةوفه رةةو دف كلةة ،ف ةلعةةوؼ رِاكةةوفهو بةةوال
شوبوب توئرفق ٢ظافكس ده ف ظةلَ م صغ ةوفلدو رةو حورحقحةوفه دكصةاؼ طوِر كةوفه
بو  ،د رو رِكَطو روطوشَ قوصود ثاظان ذاحضم ذةوركر حوفتةو ظةورِهفه فحقظة ف
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صوشةةٍوروحون بةةي بو ةة ،د عقفشةةم ف طورِ كةةوفه حةةورحقذ ؽةةور ـةةوع ،ئةةورم ثاظةةا
َطظ ئوبة،فرره اؼ ثاظةا
ظا ؽريهؼ ةصون عوحردف ذوتا حيكوف ذوركركعةم د كةوو بةوال
فورةم بوظ ٌلت اروي حردفو عوـقف بي بو  ،د رِأش وف رِ شو طورِ كوفه شزلضاعم
عضًاٌٌ عُبدولرَمحاُ ثاشا:
ئوب،فرره اؼ ثاظاو ٌةوكس عم حةو ف ىل بو ة ،د ف زن ريَغةاؽَلينَ ف روظةخرن
ٌوحاتةةو شةةورو روبةةور ٌوصةةو ظ ةلَ م ٌورعقبلةة( ،قههأَ ٌوحملوصةةود) ف ظ ةلَ م ئةةسزه
(ذوصود ٌوؿوشوؼ) ن بي صعافعوو بةاعط حةردفو روطةوشَ ٌوصاعةو بةي ظةورِ ف ص ،فوئةو
خين ساقس حرد
رةةو ةةةقهتم بابةةاؼ ٌةةوف بوظةةون حةةو رةةوالن خارلةة ،بةةوط فشةةزلضاؼ بةةوط بةةقفؼ
ٌوف عو رو ئوب،فرره اؼ ثاظا جقيَ بقفعوفهف روطوشَ ٌةوف دفف بوطس دهكةود ـةقفعو
َةةةو بةةةقفه شةةةوبوبم بيَؾلَةةةسن ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاف بةةةو
الن ئةةةورم ثاظةةةاو ٌةةةوظ ذار
َوبم صعافعوتم رو ذخقصوتم ٌلَر ؼ حرد
عائل جم ط٘ر
ئةةورم ثاظةةةاي ف رةةمو حوتوصاظةةةان حةةرد ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةا بةةةو ٌاظةةةخر
ئاؼم بقفهو دهشم حرد بو روظخر حيحردعةوفه خارلة ،بةوطم بةر ن ٌلةج ؽلط ثاظةا
رةوف فهة ةةود رةةو (ئوصادكةةو) بةةقف ٌةةوصرن بةي ـةةقف حةةو بةةو روظةةخرن بادكغاعةةوفه بلَ ةةو
حةةةورحقذو ئةةةوكين ٌةةةوصري بةةةو ذاحضةةةاعم صقؼةةةس ف ؽةةةوفرلَركغ در خارلةةة ،بةةةوطو
ٌوشاشةةةوؼ ـةةةافن رةةةو جلَطوحةةةون ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةا بةةةقفو ٌةةةوظ فرؼةةةوتون بةةةي
َخوفو دهط بوجىَ بو روظخرهفه رِففن حرده حورحقذ ئوب،فرره اؼ ثاظا حو
ؽور
ٌةةوظ خوبةةورهن بةةي ؽةةاو ف تلَطوكعةةو حةةو ئوب،فر ةةوتال ثاظةةان (باجةةوالؼ)كغ بةةو
روظةةخرهفه ديَو خةةين رِففن حةةرده روظةةخرن خارلةة ،بةةوط ف شةةورلط بوطلعةةم عةةارده
شور ذاحضم (دهرعو)ف (باجوالؼ)
ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاو رةةو (ٌةةاَر قؼ حةةيثرن)د د ن بوشةةور روظةةخرن خارلةة،
بوطةةة ،ف زارن ىلَ حقظةةةي ف بةة َفهن ثيَخةةةردؼ خارلةةة ،بةةةوط بةةةو خةةةيي ف بةةةوعكهههَ٢
صوئلل لةةوفه دهرـةةةقف ئوب،فرعةةةوزكس بةةةوطم بر ظةةم بةةةو ةقهتلَخةةةوفه رِزطةةةاري بةةةقفو
()63
فهـقف بي الن ئورم ثاظا
( )63صلحر ريعطركد ٌوَرمَو ٌوظ روظخره و روظخرن خارل ،بوط ف روظخرن جزلزم ز ده ئورم ثاظا بقفو فه
ئوب،فرره اؼ ثاظا د ن بو شوركاعا
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َظ ئوب،فر ةةوتال ثاظةةان
روظةةخرن شةةورلط بةةوطو ؽةةور ـةةوع ،د ن بوشةةور باجوالعةة ،بةةوال
َعم حةةةردف طورِ كةةةوفه ئةةةورم ثاظةةةان ف ىل بةةةو
دهط عوحةةةوفو ف علؾاكةةةوو بةةةوعكههه َ٢تةةةاال
َصةةاف رِففن حةةرده حةةورحقذ ف حةةو طوكعة و صةةوْطٝؿهه٘ن
روظةةخركَخم زارهفه رةةو بو ةة ،د ؽور
(بةةةوكاو)و رةةةوفيَ ئوب،فرعةةةوزكس بةةةوط طوكعة ة و الن ف شةةةورطقذشة ة ون خارلةةة ،بةةةوطم بةةةق
طلَر كوفهف علؾاكوو ف رلى طوكع و حةورحقذ ئوظةريهتم ٌورعقبلة ،ف ئةسزه و رةو ترشةاعا رةو
ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةا جةةةقيَ بقفعةةةوفه ف ىلو ةةةةقهتم ئوظةةةاٌرين ئةةةورهبم حردعةةةو شةةةورفو
حقظ اركَخم زارن ىلَ حردؼ فو ؽور دفف ظلَ وحوظم حقظو ( 1222ـ)
شُرٍِ دَربٌُد:
ئوب،فرره اؼ ثاظاو حو ف ن ز عم خين حلَعاكو ( دهربوعة،ن بازكةاؼ) ف رةوفيَ دهشةم
حةةرد بةةو شةةوعطور درفشةةو حةةردؼو زارن ث ةىَ عوـةةقفو روظةةخرن ئةةورم ثاظةةاف خارلةة ،بةةوط
َلاعةةة ،رِاذن دف كةةةم روظةةةخرن خارلةةة ،بةةةوط رةةةو دهشةة و
ؽاتةةةو ( ظلقهشةةةقفرفو رةةةوفيَ ؽور
رِ شةةة وفه بةةةو بةةةوعكههه َ٢ثلةةةاده رِكَةةة ،رةةةو ظةةةاخم دهربوعةةة ،تيَثةةةورِيق دهشةةة و ـةةةوثم
ئوب،فرره اؼ ثاظاكاؼ خصة و توؽزقحةوفه رةو الكوحلةكعةوفه روظةخرن شةزلضاؼ بةوطلغ
بوشةةور (ٌا حورةةور)د ف رةةو دهربوعةة،ن ( خةةوطٝبههإ)هفه ؽةةاتوقفه ( دفف رةةقر ؼ) ف خةةوطهه٢
رِهجعوتم ئوب،فرره اؼ ثاظان توؽ،كةٌ ،ةوحردف روظةخرن ئةورم ثاظةاػ روبةور دهصةوفه
رِففكةةاؼ حةةرد بةةقفه (دهربوعةة)،و علؾاكةةوو ظةةور دهشةةم ثيَخةةرد ف زارن ثيَغوـةةقف رةةو ؽةةور
َظ ظةةوركَخم ةةةقرط حةةر ف روعوتلحةةود
دفف الفه ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا توعطةةوتاف حةةر بةةوال
ئوب،فرره اؼ ثاظا طورِ كوفه شزلضاعيق بوجيَى ؽلَعو ف ـقف بي ٌلَر ؼ
رو رِاذن ظورِد بقف حو حا وذن ذقحض ،رن ٌلَر ؼ بي ئورم ثاظةا ؽةاو ف رِجةان
َظ حةةةار رةةةوحار تةةةر ز بةةةقف فه
ئةةةوزش عةةةوحردعم ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةان تلةةةابقفو بةةةوال
فاٌل،هن عوصا بقف
َمَو ئةورم ثاظةا بةي ظةاردعوفهن تورةوفاتم خةين ف علعةاؼ
ذصني عاظِ بوطو ٌةور
د عم زهبرف زهع طمو روحورزون حقذر ف ؼ صغارهكةوحم فهذعةوتم درفشةو حةردف ؽةور
فهحق " تونقر روعط"و ٌوفكغ بور صوور بوظ ظوعائوتو فوخر فشرفرن ٌوعق ع،
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خالًد ثاشا:
َتم ذاحضلةةوتم بوبةةون روطةةوشَ رِفتوةةون صةةرين
رةةو دف ن ٌةةوظ ةل ارةةوو ف ىل خةةوال
صري ع ،د بو خارل ،بةوط ف بوئةوكين صوعؽةوبوفه شةزلضاؼ بوطلعةم حةرد بةوذاحضم
حيكوف ذوركر ف خيظم طوِر كوفه بو  ،د" رِهجوب "1222
ئوب،فرره اؼ ثاظاو حو طوكع و (شغو)و صاجور حون ئورقه ٢ذةاحضم (شةغو)و
َتةةةم
فةةةورؽاد صةةةريز ف ذقحضةةة ،رن ٌلَةةةر ؼ فةةةوتح ئةةةورم ظةةةاه حةةةردفو صوفهةةةةوو فال
(شغتقفر)ي بي ٌل ،ره در كو
تُعروضىعُلٌ ثاشا:
َظ
ذخقصوتم ٌلَر ؼ جاركَخم تركغ رِجان بي ئوب،فرره اؼ ثاظةا حةردو بةوال
َم حردعةةةم ذخقصةةةوتم ٌلَةةةر ؼو
دكصةةةاعوفه تةةةو٥هههج ن عةةةوبقف ئةةةورم ثاظةةةا بةةةي ذةةةار
َظ ٌوصةةوػ ب ةىَ فاٌلةة،ه بةةقفو ـةةقعخو ذخقصةةوتم
صةةوٌضقركَخم صوخؽةةقؿ عةةارد بةةوال
ٌلَر ؼ ٌوكقكصو روظ فرؼوتو ٌلص ل اده بخا ف ةلعوؼ زارن ثىَ عوـقفو بي ٌلعةاده
حردعةوفهن ئوبة،فرره اؼ ثاظةاو ثةولا ؽةوز ر تقصةاؼ تةوقهُٓٝاوو حا ةوذكَخةم بةةو
َصةةاف ٌلع عةةم ذةةوربم
ظةةل،دهو طوكع ة و ف ىل بو ةة ،د ئةةورم ثاظةةا روصةةو رِةةةم ؽور
روطوشَ ذخقصوتم ٌلَر ؼ حردفو فهؿاش ذوةم ٌوصون عوبقف ف ىلو ٌوفهروؼ ةقهتلَخم
بةةي صعافعةةوتم خارلةة ،ثاظةةا عةةارد بةةي شةةزلضاعم فخيظةةم رةةو دف ن ـةةوع ،رِاذكَةةد بةةو
دف عسه ؽوز ر حوشلَخوفه رةو بو ة ،د ؽاتةو دهرهفهف رِففن حةرده ذة،فدن ٌلَةر ؼ حةو
طوكعةة و (ظةةةارهباؼ= ظةةةوؽرهباؼ)و خارلةةة ،ثاظةةةاو ئوبةةة،فر ال ثاظةةةان باجةةةوالعيق
ذوشوؼ خاعم فوكزم بو روظخرهفه ؽاتغو اليقو ٌيردفن بو  ،د تا (ثاٜطاج) ـةقفو
َةوتم ٌلَر عة،
روفيَ ٌوصرن ثادظاؽم ؽاو حو ذوةم عللو ٌلع عم ذورب روطوشَ دهفر
َظ ثلَعةة ،ر تةةا (صةةاؽم دهظةةو) ٌةةوف
بخةةاف ٌةةوبمَ بطورِكَ ةةوفهف ف ةلعةةوؼ طوِر كةةوفه بةةوال
َؼ حردبقف( 1221ـ)
عافهن تاال
تُعروضىئًَراُ:
ذخقصوتم ٌلَر ؼو روشور ٌوظ ؽور كو بي قافةوظه٘ن ذة،فد ظةاز ده قوصةود
ئةةةورم صةةةريز ن عةةةارده حرصاظةةةاؼ ف ظةةةوػ ؽةةةوز ر حوشلَخلعةةةم عةةةارد بةةةو ٌلضةةة ،دن
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َعةةوفه رةةوف بوكغةةود ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاػ بةةو خييةةق
َ خةةاؼ)ن ٌوردهال
(ٌةةوصاعقر
توف بعلوفه ؽاتوقفه (صوركق ؼ) فو روفيَ ٓٝ٥تعارن ٌوذق رم ٌوحرد
خارلةة ،ثاظةةاو طوِر كةةوفه شةةزلضاعمو خوبةةورن روظةةخرن (شةةغو)ن بلصةةو ف
َوبم صعافعةوتم رةو ف ىل حةرد ف ةلعةوؼ بةي صعافعةووو ٌةوصري بةو شةزلضاؼ ثاظةان
ط٘ ر
ذاحضم حيكوف ذوركرف روظخرن ْٝعاَ ٢حورحقذ در ف شةزلضاؼ بةوطم خقظةخوز ن
ئورم ثاظاػ حر بو ةيصاع ،عم ٌوصاعوف علَرر بي شزلضاعمو ئورم ثاظةا خيظةم رةو
َل ،ف ٓٝ٥تعارن فهقع ٢حرد
(ظريف عو) ؽور
شُرٍِ وُريىاُ:
ٌةةوظ شةةزلضاؼ بوطةةو رةةو (ظةةارهزففر) روطةةوشَ خارلةة ،ثاظةةاد كوحةة،طري بةةقفو فه
بةةوبىَ حوظةةا ف تةةوذتلث رِففن حةةرده (صةةوركق ؼ) ف رةةوعسكد طةةيصم (زركَوةةار)ف رةةوالن
طقعةة،ن (طةةقزه طةةوفره)هفه تقفظةةم روظةةخرن ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا بةةقف فه ظةةورِ
دهشةةم ثيَخةةرد روظةةةخرن حؾلةةا ظةةةخاف زارن ىلَ حةةقذر و بوظةةلَخم روظةةخر روطةةةوشَ
شةةةزلضاؼ ثاظةةةان ذةةةاحضم حيكةةةوف ذةةةوركرف شةةةزلضاؼ بةةةوطم حؾلةةةا بةةةودكس طةةةري ؼ
()64

َعون عارد بي (ـوؽر ؼ)
ئوب،فرره اؼ ثاظا ٌوظ دكزو صاةقال
َوو حةةردفو رةةوف بوكغةةود ظةةاز ده
ٌوشةةارهتم حؾلةةاو ئةةورم ثاظةةان زار شةةو ز
ف ىل بةو
قوصود ئورم صريز رو ط٘رِهب (زهؽةاف)هفه دهشةم حةرد بةقف بةو تةوعهسٚ
عةةةائل جم ٌيردفطاؽوحةةةون عةةةوةزم (ح ةةةرن) حةةةرد روظةةةخرن ظةةةاز ده تةةةا دهفرن
(ةسررباط = ةسر باد) ؽاو ف روفكَقه طوِر كوفه ٌلَر ؼ
َمَو ظوؽس ده قوصود ئورم صريز رو ةيصاع ،ن فورد خاؼ فٌوصاؼ
( )64نتاب املآثس ايطًطاْ ١ٝو روظ بوسج٘ دا ٌور
خاع ،صت ،رن روظخرن بي ٌلص تاصوتم شزلضاعم توخؽلؾ حردف عاردن حؾلان ئورم ثاظا شزلضاؼ بوط روطوشَ
دف عسه ؽوز ر حوشلَد بو ٌلزتار رِففن حرده ئوب،فرره اؼ ثاظا حو روف فهة ود رو (دكسه) بقف ئوب،فرره اؼ ثاظا
َظ بو شوبوبم
َم فبارطر عى عارده دف فهف خيظم روطوشَ ةقهتلَخ ،خيػ ساقس حردف حوفتو ظورِهفهو بوال
صاشَ فصغ ،ر
حوصيى ةقهتلوفه عسكد ظخاؼ بقف حو روظخرن ٌلَر ؼ ثلاطوكعو ف رو دف ن ظورِكَخم بوظل،دهو و دفف شىَ ؽوز ر
حوشلَد رو روظخرن حلؾا حقذر ف خين ف شىَ ؽوز ر حوشلَخلعم ٌوشري بقف رو دف ن ٌوظ ظورِه ئوب،فرره اؼ ثاظا
ـقفه شزلضاعم ف جلَطري بقف ئورم ثاظان ف ىل بي ظوفائوو ( ظلَخ جوئ ور خوز ئم) ن رو عوجوفوفه عارد بي الن
ظاز دهف بو توفهشطم ظاز ده ظاـ روظخرن حلَعلاكو دف فه ( الثورهو 84و)79
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ئورم ثاظاو رةوف بوكغةود حا ةوذكَخةم روئوبة،فرره اؼ ثاظةا فهرطةرو ٌةوظ
ٌوصريهن عافد رف ب وحارن بوبوكو صوشٍزون عةوؽاتين بةي بو ة ،دف حقظة ين قوصةود
ثاظان شةير ؼ ف شةقٌم فخةرن ف ىل دففرف دركَةد ٝ٥كهال حةرد بةقف فه رةو عوتلحةود
َوبم ٌلعادهن صوفةعيق ف زؽلَغاؼ رو ظورِف حقظ ار حرد بقف
ط٘ر
َم حةةرد تلَطوكعةةو حةةورِكَد حةةوفتػ روطةةوشَ
ئةةورم ثاظةةاو حةةو توصاظةةان ٌةةوذق ر
ئوب ،فرره اؼ ثاظا الزصةوف بةوظ تورذةو ٌلغحةا ٌةوتق عىَ رةوظ حوووحوظةو عةوجاتم
بةةىَ دهط بةةوجىَ جةةوف بلَخم باظةةم بةةي عقفشةةلوفهفو ذخقصةةوتم بوبةةون د كةةوفه
ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةا رةةةو ( صةةةوركق ؼ)هفه حا ةةةوذكَخةةةم بةةةي ظةةةاز ده عقفشةةةمو فه
توظةةوحقرن صعافعةةوتم حةةردف طةةقتم ـةةقعخو ذخقصةةوتم شةةزلضاعم بةةيظ رِهد حر كةةوفه
ٌلة ٌلر لةاد بةو تةوقهٝٝكٌ ٢لَةقه عةوصا رةو دف ن عةاردعم ٌةوظ حا ةوذه رةو جةوصاذن
ٌوفهرم 12221ن ؽلحرك ،ؽاتةوفه شةزلضاعم دهفرن ٌلضةارهتم خارلة ،ثاظةا كةاعسه
صاعط دهف صم حرد
دَفعٍُ شًًًَُ – عُبدولرَمحاُ ثاشا:
رةةةةو دف ن حةةةةقذر عم ف ىل ئةةةةورم ثاظةةةةا رةةةةو طهههه٘رِهب ٌل ةة ة ش ثةةةةورفهر عم
بو ةةة ،دهفهو ( 14ن جةةةوصاذن ٌةةةورٍاخري  )1222ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةا فكصة ة رةةةو
ثوظيحم ٌوذق شَ ٌلص ل اده بخاف شةزلضاؼ ثاظةان ذةاحضم حيكةوف ذةوركر توٌة،ك
َظ شزلضاؼ ثاظةا عةون
بخا بوظ فخره بو روظخركَخم صغاشووفه رِففن حرده حيكوو بوال
َةةوبم ئةةوفقفن ىلَ حةةرد
َصةةاف ـةةقف بةةو ثريكةةوفه ف طهه٘ر
فكَةةر ظةةورِن روطةةوشَ بخةةاو ؽور
ف ةلعوؼ ئوب،فرره اؼ ثاظا ؼورفقعوظ٘رن ىلَ حردف طوِر كوفه
خارلةةةة ،ثاظةةةةاو رةةةةوف بوكغةةةةود رةةةةو حةةةةورحقذ بةةةةقف حةةةةو خوبةةةةورن تةةةةوعهههه٘رفقهههه٢
ئوب،فرره اؼ ثاظان بلصو رو خين ترشاف بو بلاعقفن توبركخم شزلضاؼ ثاظةان
تازه ف رلوفه ـقف بي بو ة ،د ئوبة،فرره اؼ ثاظةا حةو ٌةوظ خوبةورن ز عةم ظةقكَين
َظ تقفظم عوبقفو طوِر كوفه ئوبة،فرره اؼ ثاظةاو
حوفو ف تا (خارلؾ) ـقفو بوال
َةةى خارلةة ،ثاظةا زار خةةوفيف بةةقف فه ٌةةوكس عم حةو ٌوطةةور بفةلَ و بو ةة ،د
رةو ذلزةةوف فلَز
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َطً٘ةوؼ روالن ف ىل ريَى ٌودفيَ ف بوكغلاؼ تلَد ٌود ٌوشاشةوؼ بةوظ فخةره ظةقكَغى
َظ فاٌل،هن عوبقف
حوفو و بوال
ئوب،فرره اؼ ثاظاو بي توبركخم ف رلوتى شزلضاؼ ثاظا عوـةقفه بو ة ،دو ـةقعخو
َةةم ف ىل بةةو تةةوف فن ىلَ رِهػ حةةرد بةةقف
ٌوصغلةةوتم ثيَةةى عةةوبقف بوخؽةةقؿ خارلةة ،ثاظةةا در
ف ىل رو عةوؽاتين ئوبة،فرره اؼ ثاظةا زار ئةاجس بةقف فه ٌةوصرن بةو حيحردعةوفهن روظةخر
حةةردف رةةو دف ن بةةوكغلَد بةةو ؽةةوصقف روظةةخرهفه ـةةقفه حةةورحقذ ( رِهبل ة ف ٌةةورٍاخري)1223ف
روطةةوشَ ةةةقهتم صقؼةةس فؽةةوفرلَر كوحةة،طري بةةقف فه رِففن حةةرده شةةزلضاعم ئوبةة،فرره اؼ
َيةة،
ثاظةةاو دكصةةاؼ دهربوعةة،ن تةةوذخلط حةةرد بةةقف روظةةخرن ف ىل رةةو (ظلقهشةةقفر) ؽور
ةةةقهتم ف ىل زار زار ب ةقفو فهحةةق ةصةةون ىلَ ٌوحةةوؼ عسكةةد ؼةةود ؽةةوز ر بةةقف بور صوةةور بوصةةو
ةقهتم ئوب،فرره اؼ ثاظا رو ده ؽوز ر زكاتر عوبقف
دووًَ شُرٍ دَربٌُد:
َةوو ظةورِ دهشةم ثيَخةرد صتافهصةوتم روظةخرن بوبةو بةو رِ شة
رو دف ن رِاذن صير
ظلَر عو بقف زارن روظخرن بو  ،د ةةوو تةو٥هج ن ىلَ عةوحردؼ رةوف صوك ،عةو توعطةو بةورهد
ظةةورِكَخم فهذعةةم حةةر حةةو توصاظةةاكاؼ حةةرد رةةو جوبؾةةوفه ؽلفةةلاؼ ث ةمَ عةةاحرنَ و بةةورهن
خارلةة ،ثاظةةاف شةةزلضاؼ ثاظةةان حقكصةةغحوج بةةو ف ضههٝط٘ن الديَلةةوفه بةةوعكهه َ٢رِكَطةةوكاؼ
دازكةةوفهف رةةو ظةةاخم دهربوعةة ،تلَثةةوركػ فو الن ـةةلاف رِ ش ة روظةةخرن ئوبةة،فرره اؼ
ثاظاكاؼ طرو بوعك َ٢رو روظةخرن شةزلضاعلغ ئوبة،فرره اؼ ثاظةان بةوجىَ ؽلَعةو ف
َةةةو ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةان بةةةو عةةةائل جم
َؼةةةو ٌةةةوظ ذار
ـةةةقفعو الن خارلةةة ،ثاظةةةا خقال
ََ
طلَر كوفه دفف فه ف رو شزلضاعم عوفكَص ا فـقف بي (شغو) رةوفيَ بةوف ضهٝط٘ن (ٌةوصاعقر
خاؼ)ن ف رلوفه شورطقذظ ون خين ئورق ٢ذخقصوتم ٌلَر ؼ حرد
شمًىاُ ثاشا:
شةةةزلضاؼ ثاظةةةان ف ىل و حةةةو بةةةو (الز شةةةزلضاؼ ثاظةةةا) صوظةةةؾقفرهو رةةةو دف ن
رِاكع ة ين ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا بةةي ٌلَةةر ؼ و خةةل يف صةةوٌضقفش ذخقصةةوتم بوبةةون د
بوشةةزلضاؼ ثاظةةان حةةقرِن ٌلةةج ؽلط ثاظةةا فه ذخقصةةوتم حيكةةوف ذوركركعةةم د بةةو
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قوصةةةود بةةةوطم خوزعةةةود ر فو خارلةةة ،ثاظةةةان عةةةا ٌقصلَةةة ،حةةةرد ف ىل رةةةو دف ن ٌةةةوظ
ٌلحر ٌاتو طوِر كوفه بو  ،دف خارل ،ثاظاػ رو حورحقذ د علعو
ف ىل شةةةةةزلضاؼ ثاظةةةةةاو رةةةةةوظ ٌلحر ٌةةةةةاتم دف كيةةةةة ،ؽةةةةةلض توصاظةةةةةان ٌةةةةةوذق شَ ف
َوذوتم عوحردو رو دف ن ئوب،فرره اؼ ثاظاو ؽوره الكةث بةي ذخقصةوتم بوبةو خارلة،
صوؼز
ثاظةةا ب ةقف وروبةةون ٌةةوظ جةةارهػ دكصةةاؼ بةةو ؽلضةةوتم خارلةة ،ثاظةةافه دهط حةةوفتوقف
خارل ،ثاظا بو ط٘بلعوو روظ تورتلواتو صوصغقفؼ عوبقف فه ٓٝ٥تعاز ٣فرؼوتلَخم ٌوحرد
َةةةوبم
ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاو رةةو (شةةغو) هفه خيظةةم صر جةةوئ بةةو ظةةاه حةةردف طهه٘ر
صعافعوتم ريَخرد ف ةلعوؼ حا وذكَد بي ٌلعادهن ئوب،فرره اؼ ثاظا بي بو ة ،د عقفشةر و
َظ ف ىل طقيَى عود كو روشور ٌوصو روظخركَخم ٌلَر ؼ خر كو توذ ئوب،فرره اؼ ثاظةاف
بوال
َتةم بوبةو خارلة ،ثاظةا رةو حةورحقذ ٌةوظ خوبةورهن ز عيةق تةوف بلعم خةين
علَرر كو شةور فال
حةةيحردهفهف بوشةةور (زهؽةةاف)د ـةةقفه ٌلَةةر ؼ ف رةةو (صةةوركق ؼ) روطةةوشَ ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا
كوح،طري بقف ئوب،فرره اؼ ثاظا ؼورفغوظ٘رن ىلَ حردف شورحردهكى روظخرن د كو
دَفعٍُ ضىارًَ – عُبدولرَمحاُ ثاشا:
ف ىل شزلضاؼ ثاظاو حةو ٌةوظ خوبةورن ز عةم طهاةةوتم ظةورِف ؽةور ن عةوبقف بةو
َو ف بةةةور تم ذخقصةةةوتم بوبةةةون عةةةارد بةةةي ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاف
عةةةائل جم خةةةوال
شزلضاؼ ثاظان باعط حردهفه بو  ،دف ٌل ،رهن توٌضني حرد
شزلضاؼ ثاظان ف رم رو 1224ن ؽلحرك ،بوبىَ شوبوب ـقفه شةور شةغحارف
روطةةوشَ كوزك،يةة ،حوفتةةو ظةةورِهفه رةةو عوتلحةةود ؽلفةةم بةةي عةةوحر ف قههاكةةوئاتلَخم
زاركةة ،رةةو دف ن ٌوصةةو رِففن حةةرده طهه٘رِهيف (رأط رعةةني) بةةي ظةةورِن ئوظةةريهتم
(ايعؿهه ) بور صوةةةور بةةةو ف عةةةلغ ظةةةخاف ثوركَعةةةاؼ بةةةقف بةةةو شةةةوبوبى تةةةوئللغخردعم
ذاحضلَخم ةوكرهو جةورلزم ز دهحةاعم (صقؼس)كعةم ىلَ بةقفه دفوةػ فو ذوظةركاؼ
َلَخم خر ث طوِر كوفه بو  ،د
َؼو بو ذار
ثيَخرد خقال
َؼ حردبةقف روشةور ٌوصةو رةو
روظ شوفورهك ،بوعك َ٢رو ٌوطس يف (صاردكػ)كعم تاال
ؽةةوصقف الكوحةةوفه ظةةخاتغاصو علَةةرر بةةي ٌوش ة وصقش ذ تةةوؼ صقدهتلَةةد بةةقف عةةو ئةةورم
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َيق عةةوخين فكرطيكةةاؼ عةةو عةةاردبقف بةةي ٌوش ة وصقش ـةةو بةةي تةةوذتلتم
ثاظةةان خةةار
َو رو ٌوشة وصقروفه صوظةؾقفر ذارةوو
ظخاكوو ف ـو بي شوع،عم فكرطين ـوع ،شار
َم 1225ن ؽلحركةة،
علَةرر بةةي بو ةة ،د ٌةةوظ ذ تةةو رةو  25ن جةةوصاذن ٌورٍةةوفهرم شةةار
طوكع و بو  ،د
َلةة ،عةةون تةةق عم شةةزلضاؼ ثاظةةا ٌلتغةةا بخةةا
ـةةوع ،ؽوف وكةةوذ صاكةةوفهف زار ؽوفر
علؾاكةةوو صةةاكقط بةةقفو فه ـةةوع ،ثارهكةةوحم بةةو عةةافن خةةورجم رِكَطةةو ىلَ شةةوع،ف رةةو
بو ةة ،د دهرـةةقفو فه ؽاتةةو صقؼةةس رةةوف بوكغةةود شةةابث خوزعةةود ر ئوبةة،فَر َ ٌا ةةاف
ـق ود رن ثلَعقف طاؽر ٌا ا رةو طه٘رِهب شةزلضاؼ ثاظةافه عةويف حر بقفعةو بوؼةرهف
َظ ص وشزضم بوؼره شورلط بوط رِجان بيحردؼ ف
فكص روفيَ رو عافكاؼ بوريَو بوال
ئةةةةةوفقف حةةةةةر ؼ ٌوفهعةةةةة،هن ثةةة ةىَ عوـةةةةةقف ٌةةةةةوظ دفف صوع للةةةةةو ِر كةةةةةاؼ حةةةةةرده الن
ئوب،فرره اؼ ثاظا رو شزلضاعيق بو ةودرف ذقرصوو ةوقفش حر ؼ
ذاروو ٌوفوع،نو رو صقؼزوفه فهقع٘ٝتم بو  ،دف توصورفدن شةزلضاؼ ثاظةان
بةةةي ٌوشة ة وصقش عقفشةةةيق د ف ن تةةةوئزلضاتم حةةةرد زارن ثة ةىَ عوـةةةقف جةةةق بم بةةةي
َذلوتلَخم فوفةو ٌورعادهن د كةوو بةو دهرهجوكةوحم ف حةو
ؽاتوفه فو ٌوش وصقش ؼوال
فةةورصاؼ ف بةةور تم صؽةة،هج ف ب ةىَ عةةافن ب ةي عةةاردبقف تةةا بوؽةةور حوش ةىَ حةةو صغاش ة
ٌةةةةوز عمَ ف رلةةةةوتيق ةاٌضضتةةةةاصم ف رلةةةةوتم بةةةة ،ذارةةةةوو ٌوفوعةةةة،نو بةةةةوظ ع ةةةةقذف
َصةا رِففن حةرده حةورحقذ فو
َذلوتوفه روطةوشَ ص ؽةوركا ف ةةقهتم صقؼةس ؽور
ؼوال
روطوشَ ئوب،فرره اؼ ثاظان باباعلع ،كابورهن حردف حا وذكَخةم ص ةق قهعاعةون
بةةي عقفشةةم فه فهئةة،ن ثيَةة ،ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا ذ تةةوؼ بةةي ـةةقفعو شةةور بو ةة ،د
ساقس بقف ٌوفكغ روطوشَ ٌيردفهحون ( )12222ثلادهف ( 8222شق ر) ف ئوب،فَر َ
َ َ ٌا ةان حةرد بةو
ٌا ةان خوزعةود ر رِففن حةرده حةورحقذ ذارةوو ٌوفوعة،نو ئوبة،فر
ةاٌضضتاصم ف ىل بو  ،د( كوئين فهحلس فهكا صعافؼ)و ففورصاعوحةون بةي ثةرِ حةردهفهف
بين عاردف ٌوصرن توئلغلعم بو ؽوصقف الكوح ،عوظرف ٌلع عم حرد رو دف ن ٌوصو
حو ٌيردفن بوبو روطوشَ ذاروو ٌوفوع،ن د كوح،طري بقفؼو رِففكاؼ حرده بو  ،دو رةو
رِكَطو طورمَ ظلَ م ئورهب بو خيكاؼ ف صوئللوتلاعوفه ؽاتػ ف ٌلز لراةلاؼ حرد
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شزلضاؼ ثاظان ف ىلو حو ٌوصون بلصو خين بي ظورِ ذاقس حةردف رةو صوئلةوتم
َةة َ ٌا ةةان ح،خةة ،د ٌيردفكةةوحم عةةارده شةةور رِكَطةةون ذارةةوو ٌوفوعةة،نو
فةةوٜكهه ٛر
روالكوحم تركعوفه حا وذكَخم بي ظاز ده قوصةود ئةورم صةريز ن ذةاحضم حرصاظةاؼ
عقفشةةيق رِجةةان حةةرد كةةا صعافعةةوتم بخةةوؼ فه كةةا ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا رةةو ذارةةوو
ٌوفوع،ن جقيَ بخوعةوفه ف ةلعةوؼ ظةاز ده خوبةورن بةي ئوبة،فرره اؼ ثاظةا عةاردو
َةة َ ٌا ةةاو رةةو (خرعابةةاو)د
َظ ذةةاحضم بوبةةو طةةقيَى عود كةةو ذاؼةةزم فةةوٜكههٛر
بةةوال
ِر فهشة ة ا فتةةةوذخلضاتلَخم زارن بةةةو دهفرن ٌيردفطاحةةةوكا حةةةرد زارن ثيَغوـةةةقف
َة َ ٌا ةا خلَضةوف
ٌيردفن ذاروو ٌوفوع،كغ طوكع و (خرعاباو) ف بور صوور فةوٜكهٛر
َةة ،و فـةةوع ،راذكَةةد بور صوةةور كةةوذ فهشة اؼ ف ؽةةلض الكةةوذ جوشةةارهتم
خةةورطاؽم ؽور
توئرفق ٢عوبقف
روظ فرؼةوتود ذارةوو ٌوفوعة،ن بةو ف ضهٝط٘ن بةوعكهٝه٘فه ئؽةلاعم شةزلضاؼ
ثاظةان دهرذةةوج بةةو ذخقصةةوتم عٛمثههاْ ٢رةةو بو ةة ،دد ٌةةلع ؼ حةةرد ٌةةوؽارم حوفتةةو
ؽوجياعةةوفهف بةةو تةةودبريف ٌلعةةارهتم ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاو ئوبةة،فرره اؼ ٌا ةةان
صقؼةةةزيق كخلفةةةرييلوحاؼ رةةةو ئةةةورلؾم ف ىل ئؽةةةلاعلَخم طةةةوفرهكاؼ بةةةورثا حةةةرد
َ) ظةورِه ت ةوعط دهشةم ثيَخةردف
َلاؼ حقتاكةو شةور ( ٌةلض ةةوال
ٌوؽاريق كخلفرين ؽور
ف ىل بوخين ف حيروصغوحاعلقه ص ،فوئوكوحم بو ظل،دهتم حردف ئؽلاعم توفرفتقعا
حرد
شُرٍِ بُغداد:
َةَ
َةةو خوبةةورد ر بةةقفو ٌةةلة رِ عوفهشة ا ٌةةيردفن فةةوٜكههٛر
ذورةةوو ٌوفوعةة،نو حةةو رةةوظ ذار
ح،خةة ،ن بوجيَؾلَعةةو ف رِففن حةةرده بو ةة ،دو فشةةائاتلَخم صةةابقف بيظةةارو روطةةوشَ ةةةقهتم
شةةزلضاؼ ثاظةةاد تقفظةةم كةةوذ بةةقفؼ فو ظةةورِ دهشةةم ث ةمَ حةةرد ةةةقهتم ثلةةاده ف طاثفةةم
شةةزلضاؼ ثاظةةا صخوصةةوش بةةقف فهؿةةاش ةةةقهتم ذارةةوو ٌوفوعةة،ن ؽةةوصقف ةةوكر صغ ةةوظهه٘ظ ف
ئوظاٌري بقف بو وكرن ٌيردفن ئوبة،فرره اؼ ثاظةاو ظةاكاعى ٌلع ضةاد ةةقهتلَخم عةوبقف
روظخرن (درعةو) ف(باجةوالؼ)و حةو رةو ةيصاعة ،ن ئوب،فر ةوتال ثاظةاد بةقفو ئادهتةوؼ بةوزار
ؽلغر بقفو فه ٌوفهع،ه دهصا م بي ظةورِ عةو ٌوشةقفتاعٌ ،ةيردفن بوبةو بورِ شة ظةوركَخم
83

صورد عون حردفو ئوب،فرره اؼ ثاظا شىَ جار بةو ظةريهفه ؽحةقفصم حةرده شةور طاثفةم
َظ تةو٥هج ن طاث ف ت ةوعطم حيرةوصػ زار بوظةل،دهو
بو  ،دفو تا شور طاثوحاؼ ؽاوو بةوال
بةةقفو فه علؾاكةةوو ةةةقهن صوئغوفكلةةون ٌةةيردفن ذارةةوو ٌوفوعةة،ن ظةةخاف ةةةقهتم (درعةةو)ف
(باجةةوالؼ) ئادهتةةوؼ شةةوكر حةةوربقفؼ ؽةةلض ظةةورِكاؼ عوٌةةوحرد ئةةوزكس بةةوطم()65و ٌةةاصيز ن
ئوبة،فرره اؼ ثاظةاو رةودف ن ٌوصةو حةو بوظةم زارن ةقهتوحةون صةوذقف بةقفهفه عةةائل د
طورِ كةةةوفه دف فه رةةةوظ فهة ةةةود ٌةةةلة تاركةةةد د ؽةةةاتوقفو فه ؽةةةوردفف طههه٘رِهب رلَةةةد جةةةقنَ
بقفعوفهف طورِ عوفه ٌيردفطان خيكاؼ عوتلحةون ظةورِن ٌةوصراو بةو طه٘بلعةوو بةي شةزلضاؼ
َخق ؽحةةقصلَخية حةةايف بةةقف ٌوطةةور
ثاظةةا زار صصةةائ ،بةةقف فهبةةي تةةوف ف حردعةةم وروةةو بةةور
ٌيردفن شةزلضاؼ ثاظةا رةو جيَةى خةين اكةوو رِاذن دف كةم بةو تةوعلا ؽحقصلَةد وروبةون
َظ ٌوظ ٌيردفهو رو تاركخم ظوفد بوػ بةوػ رِ كةاؼ حةرده بو ة ،دفو
خين توف ف ٌوحرد بوال
َصةةاو رةةو دهفرن خةةين بةةو ةةوكرن
بوعةةوفئىَ بَفهكةةاؼ حةةرد حةةو شةةووكغىَ شةةزلضاؼ ثاظةةا ؽور
ؼودف ثةولا حوشةلَخم عةودن فه ٌوصةوػ خوف ؼةى بوعة،هحاؼ بةقفؼ ف ظةورِكاؼ رةو دهط
عةةو ٌةةوؽاو بور صوةةور بةةوظ فهقههع٘ٝتةةو شةةزلضاؼ ثاظةةا عةةون تةةق عم رِ فهشة يَق روطةةوشَ ثلَةةغخ
ظةةةوػ شةةةق ركَخٌ ،يردفطةةةان بوجيَؾلَعةةةو ف رِففن حةةةرده بو ةةة ،د رةةةو رِكَطةةةو تقفظةةةم

ٌيبوكةةةوحم ئةةةورهب بةةةقف فه ثرشةةةلارن رِكَطةةةون ريَخةةةردؼ ظةةةلَ وحوكاؼ ؽاتةةةو الن()66و ف
َم حردف رو ثركَخة ،ؽحةقصم حةرده شةورن حقظة يق شةورن بةرِن ف بةو
بوةصون خيػ افز
َو شورهحون برد بي ذاروو ٌوفوع،ن خوبورن حةقذر عم شةزلضاؼ ثاظةاو زفف
ٌقصلَ،ن خوال
رو بو  ،دد بَف بقفهفه دهط بوجىَ ٌقصورِ ف ٌا ةاف و ف ٌوظةر يف بو ة ،د ؽاتغةو ٌيردفطةا
ََ ٌا ا حرد
فئورقٝ٥ ٢طائوتلاؼ بو ئوب،فر
َمَو رةةةو فهة لَخةةة ،حةةةو ذارةةةو ٌوفوعةةة،ن بةةةو صوٌلقشةةةم رةةةو
جةةةوفدهو ثاظةةةاو ٌةةةور
بو ةة ،دهفه ـةةقفه صقؼ ةسو ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاو ثلةةافكَخم صقئ وبةةورن خةةين بةةو
( )65حقرِن ٌو ود ثاظاكو

َمَ :شزلضاؼ ثاظا روطوشَ ثاعسهشق ركَخ ،رِففن حرده ظورةم بو  ،د ف رو دف ن ـوع ،شوئاتلَد
( )66جوفدهو ثاظاو ٌور
َم
َلَخم رِهفائم بي ظلَ وحوكاؼ ـقف بو ثريكوفه فه بوفخرن علعاع ،عم رِكَطو بي بوعك ٢خلَز
تقفظم ـوع ،رِهوار
ظوصر طٛةو حوفتو ثلَعى ف بوةصون خيػ افَع،ن ف رو ثرِكَخا حقظ
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ئورٜك٘ كوحوفه عارده ٌوش وصقش فو رِجان حةرد حةو ٌوكارةوتم بو ة ،دف صقؿةوةاتم
َعون
توفجلؿ بوخين بخرنَ بو ظورطٌ ٢وصو حو رو باتم ؽةوز ر حلصةو فكَرطةين شةاال
بو  ،د ؽوصقف شارلَد ثلَغخ ؽوز ر حلصو ب ،بو ٌوش وصقش
بابقرع ة ارم ف ةلعةةوؼ ٌةةارهزففن ٌةةوحرد حةةو بةةوظ تورذةةو ذخقصةةوتم بو ةة ،د رةةو
َةون ذارةو ٌوفوعة،ن
َظ ـةقعخو ٌةلغ فحةارن ئري ةةم ذوف ر
حيروصػ عةوجاو بة ،و بةوال
حردبقفو ٌوظ ئورٜك٘كوف توحزل م ئوب،فرره اؼ ثاظاكوظةم عةارد بةي ٌةوف ذارةو
َمَو تةةةوئؾقدن ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةا بةةةو
َؼةةةو ٌةةةور
ٌوفوعةةة،نو رةةةو جوف بوحوكةةة ،خقال
َظ
َعون بو  ،دهفه ف ةلعوؼ زار باظو ف ـةق ر ؽةوز ر حلصةو زكةاتره بةوال
طقكَرهن شاال
جلَطري بقفعم ئوب،فرره اؼ ثاظا رو بو  ،دد ٌوبلَ ةو شةوبوبم رةوعافبردعم بةورهن
حيرةةوصػ ف حقظة اركَخم زارف ٌلغ تةةارم ذخقصةةوتم بو ةة ،د بةةو خاعةةود عم بوبةةو ؽةةور
ـوع،ه حيرةوصػو بو ة ،دن حةردففه بةوصاشَ ف بةي خةين توبة،كس ف ئةوزرم ف رلةوحاعم
زار زه وتو روطوشَ ٌوصوظٌ ،وصاعو بي قافوظ٘ن صةوفةعم خيكةاؼ ٌلز حةا عاحوعةو
ٌوجغةةوبم بوئوحصةةم ٌةةوف ؼ خاعةةود عم بوبةةوو بةةوعكههٝه ٢طهه٘رِهفةة ،رن ذخقصةةوتم
ئقمثاعيق بوعكٝهٝػ ٢صوكارم ذخقصةوتم ٌلَر عةو ف روؽةور دففال دهشة لاؼ ؽوكةو
حوف بقف د عم بو  ،د بو ئوب،فرره اؼ ثاظا ؽلض جاٌلس عللو ( جز،ن )1-
َوئوكةو ٌوشة اصقش طةقيَم عةود بةو رِجةان ئوبة،فرره اؼ
َؼو روشةور ٌةوظ صةقطهار
خقال
َوئوكةود بةىَطه٘رهيف عوعقف عة،فه ف ةلعةوؼ ٌةوفي
ثاظا ذارو ٌوفوع،ن رو بوكاعم ٌوظ َطهار
َظ بةةوعكههٌ َ٢قصةةورِ ن حيرةةوصغلغ رةةو
دهرذةةوج ٌقصةةورِ ن بوبةةون طقتةةقفه ٌلغخةةار عاحرنَ بةةوال
شور ٌوف ظةقكَغو رِاكعة قفؼ ف ذارةو ٌوفوعة،ن خيظةم ٌةوكس عم حةو شةزلضاؼ ثاظةان ف ىل
بي قافوظ٘ن صوفةلعم ٌلز لحاعاصون عقفشم بي ظةاز ده قوصةود ئةورم صةريز ن ذةاحضم
ََ ثاظةةةاػ روطةةةوشَ ٌةةةوظ ظةةةاز دهن ٌلَر عةةةو رةةةو ئةةةورلؾم
حرصاععةةةاه ٌل ةةةاةم ف ىل ئوبةةة،فر
ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاف بةةةو روظةةةخرن ٌلَةةةر ؼ ف بو ةةة ،دهفه ـةةةقفه شةةةور (حيكصةةةغحث)ن
تونركيب ةصون ذارو ٌوفوع،ن ٌوحا
فروفًَمٌَ حالت ئُفٌُدٍ:
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َم فهقهع٘ٝتةم بةاػ
ذارو ٌوفوع،نو رو دف ن ٌوصو حوؽاتو بو ة ،د فٌةوذق ر
توذتلث حرد بين شا بقفهفه حو ٌلوتان ئوب،فَر َ ٌا او حةو بةوةقهتم طه٘رِهفة ،رن
ئوجوظ ف ئوب،فرره اؼ ثاظافه بقفه بةو ةاٌلضضتةاظو بةاػ عللةوف رةو ؽةوصقف ـةاحة
شوئل ،بوطم حقرِن شزلضاؼ ثاظان صورذقصوو ـقعخو ذقرصةوو ف ئسهتلَخةم زارن
رةةو بةةوكين ٌقصةةوِر ف ٌوؽارلةة ،ؽةةوبقف ذارةةو ٌوفوعةة،نو بةةي تةةوطبٝكههٌ ٢ةةوظ فخةةرهن
توظةةوبقثهه ٢بةةو ٌقؼةةقرلَ خم بيَضةةوئغا حةةردو رةةوذكَرهفه رةةو ئةةورلؾم ئوبةة،فرره اؼ
ثاظاف ئوب،فَر َ ٌا ا ٌوؽاىل بي ئؽلاؼ توظقكث حردفو شورحردهي ٌوظ ئؽةلاعوػ
ٌا ان كخفرين تازه ئوب ،رره اؼ ٌا ان صقؼزم بقف
ٌوظ ذورهحوتم ذارو ٌوفوع،كوو بي تلَطوكع ين ٌةوذق رم رِفذلةون رِجيةارم
ٌوف زهصاعوكو ذوةلتوو َٝجارلَخم باظةو روصةو ف دهردهحةوفيَو حةو ذؽغلةوتم ذارةو
ٌوفوعةة،نو رةةو خؽةةقؿ فةةوقههً٘ٝتةةم ٌوخ ةلةةوف ؼةةوععوتم ٌلةة ،رهفه بةةو تةةوف فن
صوئزقش ف صقفزلض بقف ف ةلعةوؼ تةا دفكَغةىَ ئوبة،فرره اؼ ثاظةا ثعة لق عم بةقفو
بي توٌضلين صقهفوةلوتم ذارو ٌوفوع،نو خقكَغى ـوع ،ؽةوز ر حةقردن رةو بةوردهصم
بو  ،دد رِذ ع،ف ذوكاتم خييق خسصوحاعم ـوع ،دهفعو خصة و توؽزقحةوفهو طةقكَم
عود كةةو توؽ،كةة،ن ظةةاز ده قوصةةود ئةةورم صةةريز و ٌري عةةم حةةرد بةةو دفذصةةػ علؾاكةةوو
ٌارهزففن ذارو ٌوفوع،ن ؽلَغاكو جىَ روجيَى ذارو ٌوفوعة،نو ٌوطةور فذعةلوحم
ٌةةةوفركتلاكغ بق كةةةو دكصةةةاعوفه بور صوةةةور بةةةو ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةا بةةةوظ تورِذةةةو
ٌريتلخابم خلاعوو ف شقٌم ةوؼ،ن عوٌوحرد روالكوحم تركعوفهو تعةقكث حردعةم
ٌوؽارم بي ئؽلاؼ بور صوور بو صوٌضقركَد حو ؽلَع ا صورهحةوبم فورصاعوحةون ففظةد
عةةوبقف بةةقففهفهو روطةةوشَ ؼةةل وتم ٌلةة ،رهد ؽةةلض ةةةابلزم تةةوففلث عللةةوف ٌةةوخ ةم
ٌةةوؽارم ٌوفصةةاد ٌةةوحا ٌةةوظ عوفئةةو ذورحوتاعةةو رةةو ثلةةافكَخم طةةوفرهن ذخقصةةوو عةةو
ٌوبقف ؼادر بىَو ذ توؼ ٌوظ عوفئو ٌوذق رةون ذارةو ٌوفوعة،ن بةقف حةو رةو عوتلحةود
بقفه شوبوبم روبورـافحوفتػ ف ٌلع ،صم
َؼو ذارو ٌوفوع،ن و ثل عوحون خةين تةوطبٝهل حةردف ٌةوؽارم رةو ئةورلؾم
خقال
َظ
َ)و بةةةةوال
ئوبةةةة،فَر َ ٌا ةةةةا ئؽةةةةلاعم حةةةةردف ؽحقصلةةةةاؼ حةةةةرده شةةةةور ( ٌةةةةلض ةةةةةوال
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ئوب،فرره اؼ ثاظاو روطوشَ حيروصغةوحاعا زفف طوكعةو بةو فركةاد ف ٌةوؽاىل ظةخاع،ف
َم ذارةو ٌوفوعة،ن شةورن عةوطرو بزعةوحض ـةو
ب َفي حردعوفهفو بوظ تورذو خلار
َةوبم دهرحردعةم
ٌوؽارم ف ـو ئوشخور رو ئورلؾم ذارو ٌوفوع،ن حوفتغةو ورلاعةوفهف طه٘ر
رو بو  ،دكاؼ حردف ـوع ،حوشلَخلاؼ عارده شورن حو ٌوظ ةور رهن تىَ بطوكوعني
ذارو ٌوفوع،نو ظوٜطاعاعو ؽاتو ثلَعوفه حو ٌوظ ةور رهن تةوبزلغ حةر بةو دراف
تةةقرِهفه طةةقتمٌ " :ةةوؽارم بو ةة ،د ـةةوع ،خةةر ثػ صةةػ روطةةوشَ ـةةم خةةوركخط ف ٌةةوف ؼ
فخةةرن ـةةم ٌوحوعةةوفه صةةػ ـةةوع ،شةةوئاتمَ روصةةوفثلَغ رةةو ٌوش ة وصقروفه فةةورصاعم
َ ةلَػ ٌقصةةوِر ف ٌوظةةر ب
فز رهو ف ف رلةةوتم ئوبةة،فَر َ ٌا ةةاظ بةةي ؽةةاو بفةةػ ثيَةةى بز
طردحوعوفه ٌلص ا دكَط ف فورصاؼ ٌوخقكَغضوفه"
َةةون بةةي ـةةقفه شةةور رةةو ظةةاربودهرحردؼ عةةوجاتم بةةقفو
ذارةةو ٌوفوعةة،نو ٌةةوظ فلَز
َلوحةون حةو رةوالن بةقف زفف ثةرِن حةردهفهف ـةقفه شةور رةوفيَ
ف ةلعوؼ فورصاعةو خار
خقكَغ،كةةوفه ف طهه٘رِهيف صقةةةابزم صةةوصغقفؼ حةةردف رةةو دف ن ـةةوع ،رِاذكةةد ئوبةة،فَر َ
ثاظان ف ىل تود رفحم رِكَطون بيدن ف صوصغقعاعو بي ٌوش وصقش رِهف عون حرد
باباؼ ئوب،فرره اؼ ثاظاو رو ثةاػ ٌوصةو حةو طوكعة و بو ة ،دو بةو شةوبوبم شةاردن ف
بيَ ،صوتم رو فهة ظورِد ص وؼورك م (دهرعو) ف(باجةوالؼ) ئوب،فر ةوتال ثاظةان ئةوزش
حردف رو جلَطةون ٌةوف خارلة ،ثاظةان ٌةاصيز ن د عةا فهؿةاش ٌةوظ ئوب،فر ةوتال ثاظةاكو رةو
ط٘رِهب ذخقصوتم ٌلَر عةوفه اكةو ٌةوحر ف ذةوتا الز شةزلضاؼ ثاظةاػ رةو ذكَةرهفه روطةوشَ
َةة ،بخةةاف
ٌلَةةر ؼ ص ةةوفلث بةةقف فه روبةةور ٌوصةةو ئوب،فر ةةوتال ثاظةةا عوكوفكصةةو ظةةورِن روطور
َةو ٌةوظ ٌلحر ٌةاتم ئوبة،فرره اؼ ثاظةاكو كةار م ٌةارهزففن
صو زقب بىَ بةوثلَم ٌةوظ ذار
ذخقصةةوتم ٌةةري ؼ بةةقف ف ةلعةةوؼ (بةةيد ج خةةاؼ)ن ذةةاحضم (شةةاب () بةةو ٌلةة،كعان ٌوصةةو حةةو
(شوردهظةةو) رةةو فهة ة خيكةة ،روشةةور شةةاب ( بةةقفهف بةةو عاذ ةوةم رةةوطهه٘رِهب ذاحضةةاعم
بوبوفه زهفو حر فهو بو ٌةوصرن ظةاه بةو بةوعكه َ٢ةقهتةوفه ـةقفه شةور (شوردهظةو) حةو
ٌةةوظ خوبةةوره طوكع ة و بو ةة ،دو ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا بوتارقحةةو طورِ كةةوفه حقردش ة اؼ( 11
ؼوفور 1226ؽلحرن)
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حةةقرِن ئوب،فر ةةةوتال ثاظةةان صةةةوئسفش ئوب،فرعةةوزكس بةةةوطو بةةو خييةةةق دهشةة و
فد ٌريهكوفه رو (زهؽاف) رِ ن حردف ـقف بي (حرصاظاؼ) ف روفيَ دهخاروتم بو ظاز ده
( قوصود ئورم صريز ) حرد
ٌةةةوظ ظةةةاز دهكو حا ةةةوذ كَخةةةم بةةةي بو ةةة ،د عقفشةةةيق رِجةةةان رةةةو ف ىل حةةةرد حةةةو
َظ ئوب،فَر َ ثاظةا بةوكاعم صةوعهرفرهتةم
ئوب،فر وتال ثاظا غاتوفه جيَم خين بوال
حةةردف رِهددن حةةةرده فه ظةةةاز ده دكصةةةاعوفه عقفشةةيق ٌلؽةةةر رن حةةةرد ٌةةةوظ جةةةاره
َظ ئوبة،فرره اؼ
َون ئوب،فرره اؼ ثاظا حردو بوال
ئوب،فَر َ ثاظا ٌوظ ٌلعون ذق ر
ثاظا ِر ق ٢عوبقفو ذ توؼ ؽلض طقيَم عوٌود كو ٌوصرهحاعم تركعم ئوب،فَر َ ثاظةا
روظ ٌةوذق شَ ف تةوصقردهن ئوبة،فرره اؼ ثاظةاكو ئةاجس بةقف فه رةو رِةةم ٌةوفو ٌةوف
ٌلعاعون حو رو ثلَعا بو رِهٌم ٌوف حردبقفن كوحو كوحو تلَخيةٌ ،ا ةان كخفةرين ف
ح ةة ،ن ئةةوزش حةةردو ـةةقعخو ؽةةور دففحلةةاؼ داش ة ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا بةةقفؼ
(1226ؽلحرن)
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ئوبةةةة،فرره اؼ ثاظةةةةاػو صةةةةو رفر بةةةةو شةةةةوفورن دف كيةةةةقو صغةةةةوو بةةةةارن
ئوبة،فَر َ ثاظةةاو عةةو طةقيَى د كةةو ٌةةوصرن ف ريةق عةةو ٌوؽضلةةوتم بةو رِجةةاف ٌلؽةةر رن
ظةةاز دهد ف ذةةوتا بلَحطةةو روصةةوػ تةةوئرفقهه ٢حةةرده بةةوعكهه َ٢صزرةةوةاتم (شةةغو)و
روشور ٌوصو ئوزرم ئوب،فرره اؼ ثاظاف توئلين خارلة ،ثاظةا بةي جلَطوحةون ٌةوفو
روبوكين ف ىل ئوب،فَر َ ثاظاف ظاز ده قوصود ئورم صريز د بو دزكوفه ةور ر در بي
توطبٝكٌ ٢وظ ةوفش ف ةور ره ظاز ده قوصود ئورم صريز بةو ٌيردفكةوحم ()62222
()68
ؽوز ر حوشيلوفه رِففن حرده ( زهؽاف)
()67

َ َ ثاظا روطوشَ ئوب،فرره اؼ ثاظاو
بػ شغ ،ظَل و عٛمثإ ٌوَرمَ شوبوبم تلَخفقفعم ئوب،فر

ـافبرِكين ذاحضم بوبو رو ( ؽوفَرلَر) بقف فه ةقهتلَخم بي زهفو حردعم ٌوظ ظاره عاردبقف

(( )68نتاب املآثس ايطًطاْ )١ٝرو جقصزون ذادثاتم  1228ن ؽلحرك ،صوشٍزون خق جو قوصودن حاظترن
بوكاؼ ٌوحاف ٌوَرمَ ٌوظ ذ تو رو ظاز دهحاعم ـني بقف فه رو ؽغ،ش اع ،صقدهتلَد و فه رو دف كل ،رو ٌوفرفثا ف
بل دن رِاص ،بوعك َ٢شلاذوتم حردبقف رو صلؽرهفه ؽاتو شزلضاعم ف ئوب،فرره اؼ ثاظان حرد
َخم بو  ،د رو
بوصرك،ن خين ف توفرهي ،ف بردكو شور بو  ،د ٌوظ ظارهن زهفو حرد رو دف كل ،خور
ٌوش اصقش ظخاتلاؼ رو ئوب،فرره اؼ ثاظا حردف بو ٌوصرن ٌوش اصقش ٌوؽزم بو  ،د ئوب،فرره اؼ
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ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاو صتةة ،رنَ ةةةقهتم بةةي كاريلةةون خارلةة ،ثاظةةا روطةةوشَ
شةةزلضاؼ بةةوطم حقرِيةة ،عةةارده (زهؽةةاف)فو خيظةةم بةةو ٌيردفكةةوحم طةةوفرهفه رِففن
حرده روظخر ظاز ده
خارلةةةة ،ثاظةةةةاو بةةةةو طةةةةقكَرهن تةةةةوئزلضاتم ئوبةةةة،فَر َ ثاظةةةةان ف ىلو رةةةةوعسكد
بقفعوفهن ظاز ده بو ( زهؽاف)و ـقف بو ثريكوفهف روطوشَ ةقهتوحون روطورم كوحة،طري
بةةةقف ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاو حةةةو ٌوصةةةون بلصةةةوو ز عةةةم حةةةو ٌةةةلة خةةةين رِ عةةةاطرنَو
َحوكةةة ،خةةةين ةةةةاكط حةةةرد ظةةةاز ده
شةةةزلضاعى بوجيَؾلَعةةةو ف ـةةةقفه (حيكةةةو)ف روةوال
َحةةون ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةان قاؼةةوره
قوصةةود ئةةورم صةةريز تةةا حيكةةو ؽةةاو ف ةوال
حرد ئوب،فَر َ ثاظان ف رلغ بو خييق روظخركوفه ساقس بقف
دَفعٍُ دووًَ – خالًد ثاشا:
َتةم بابةاؼ ف حةين ف ذوركرية ،بةو
ََ ثاظاو بو صقفجلؾى ةةوفش ف ةةور رو فال
ئوب،فر
َظ رةةو دف كلةة ،حةةو بةةاػ رلَخةةم د كةةوفه و تيَطوكعةةو حةةو ٌوطةةور ظةةاز ده
خارلةة ،ثاظةةا بةةوال
َتةم شةةغيلو روطةوشَ ٌوؽزوحوكة ،رةو ذكَةةر
وروبةو بوشةور ئوبة،ف رر اؼ ثاظةةاد بخةا ٌةوظ فال
دهشةةةو فثيَةةةى روظةةةخرن ٌلَر عةةةٌ ،وظة ةلَزريَق ثركَعةةةاؼ ٌةةةوبػ ف بلَحطةةةو روصةةةوػ رِهعطةةةو
َوطٝهه ٢طةوفرهن حةردففهف
(حورحقذ)كغ زهفو بخوؼ ف رو دف ن رلَخ ،عوفه ز عم حو ض ور
روشورن الزصةو حةو بةي توؼةرلرم شةوئم بخةا بةوظ ةوعائوتةو خوبةورن بةي ئوبة،فرره اؼ
ثاظةةا عةةاردف بةةي ص ،فوئةةو توظةةحلعم حةةردف ٌةةوصرن عقفشةةم بةةي ٌقصةةورِ ف ئوظةةاٌري تةةا زفف
بطوعةةو فركةةان ئوبةة،ف رره اؼ ثاظةةاف صعافهعةةوتم بخةةوؼ ئوبةة،ف رره اؼ ثاظةةا كةةوحم رةةوظ
ٌوصر عةةون ف ىل دهط حةةوفو ف عةةاردن بةةي ظةةاز ده قوصةةود ئةةورم صةةريز حةةو ز عةةى بو ةة ،د
فخةةرن تلَخفةةقفهف ٌةةلة رةةو طةةورم كةةوذ عللةةو دهط بةةوجىَ روطةةوشَ ئوبةة،ف رر اؼ ثاظةةاد
ثاظاكاؼ حرده دهرهفهو ئوب،فرره اؼ ثاظا روطوشَ خق جو قوصودد طوِر كوفه شزلضاعم روشور ٌوصو
ظاؽم ٌلَر ؼ ٌوصرن بو ظاز ده قوصود ئورم صريز د تا ئوب،فرره اؼ ثاظا توٌ،ك بخا روشور ٌوفه
َؼ فكَر ؼ
َتم بوبو ف ئوب،فرره اؼ ثاظا رِ ن حردو ف فالتم بوبو تاال
ظاز ده بوروظخركَخوفه رِففن حرده فال
حر (الثورهو)172
ٌوظ ذادثوكو ٌوطور ؼوذلح بىَو ٌوبىَ توٌردوحون ثلَعة بىَو ـقعخو ؽاتين ظاز ده قوصود ئورم صريز
بي شور ئوب،فرره اؼ ثاظا رو 1226د كو
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َتةم بوبةو بة،ريَ بةو خارلة،
َرم حردف روطوشَ ف رم بو  ،دكع ،بو ظةورِطهٌ ٢وصةو حةو فال
ؼقر
َرم ُٝ٥كهها حةةردف
ثاظةةاف حيكةةوف ذةةوركركغ بةةو دهط ئوبةة،ف رر اؼ ثاظةةافه ب ةمَ ؼةةقر
طورِ كوفه بي (حرصاظاؼ)
ٌةةوظ ذةةةادثهه٘ ن ٌل ةةةاج ف ٌلصةة ل ن ئوجةةوصلغو رةةةو عةةوظههه٘رن تاردلةةة ،و
منقفعوكةةةوحم ئوجاٌوةةةو بةةةي صاحلغةةةون ٌلةةة ،رهن عٛمثهههاْ٢ف ذؽغلةةةوو ف ٌةةةوفخارن
رِجيارم ف رلوذو حو روالن خةين صةوربقطه ٢بابقرعةارم بةقفهو ديَةق روطةوشَ ف رلةوحم
ذخقصةةوتلَخم ةةوكرهد فو بةةوبىَ خوبةةورد ؼ بةةو ذخقصةةوتم خةةينو ٌل ةةاج رةةو ئةةورلؾم
َتوحةونو تةوخركواو ف
ص ؽرفلَخم خين ٌةوحا ٌةيردفن ٌوجغةوبم ٌوؽلَغلَ ةو عةاف فال
ةوتس ف ةل ارم تلا ٌوحريَق رو ثاظ ،ئوةزم دكَ وفه شةور خةين فهشةعم بةي دهفعةم
ٌةةوحا ٌوطةةور رةةوجيَى قوصةةود ئةةورم صةةريز و ةيصاعةة ،علَخم فةةوئاش ف ظةةوٜطههاعيةةة
بوق كةةو ـةةى ٌةةوحردف ـةةيعم دهحةةرد فجةةوف بم ذخقصةةوتم خةةين ـةةقفؼ ٌود كةةوفه
فذخقصوتم تابعلون باباؼ بيـم ٌلعم طوكاع،ه ٌوظ دهرجوكو خارل ،ثاظاو بيـةم
ٌةةوظ خلاعوتةةون دهرذةةوج ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا ح ةرد ٌةةوظ عقةةةاطههاعةةو ذوةلتةةوو
َٝجارلَخم ئلجهتو بي ٌل ،رهف ذؽغلوتم ٌوف دهفره
َرو بو ط٘بلعوو صةوصغقفؼ عةوبقفو
ئوب،فرره اؼ ثاظاو رو ذقحضم ٌوظ ؼقر
فه رو دف ن شىَ صاعط روطوشَ ذخقصةوتم (حرصاظةاؼ)د رِكَةد حةوفو ف بةو توظةقكتم
ٌةةةوف ةةةةقهتلَخم طةةةرد حةةةردهفهف ـةةةقفه شةةةور (شةةةزلضاعم) خارلةةة ،ثاظةةةاو ز عةةةم حةةةو
صقةابورون ئوب،فرره اؼ ثاظان ثىَ عاحركَو رو ثلَغ طوكع ين ٌوف بةو دهشة وف
د ٌريهن خيكوفه شزلضاعم بوجيَؾلَعو ف ـقفه (صوع،هرم = بوع،علحني)فو رةوفكَقه
رِجان كاركلون رو ئوب،فَر َ ثاظا حردفو رو شور ٌوصو ئوب،فَر َ ثاظا دهشم حةرد بةو
ٝ٥طتشكازات ٢شوفور
ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاو بةةةو فخركَخةةةم شلاشةةةم د خزةةةم شةةةزلضاعم عةةةوبقف فه رةةةو
َل ،صو ،هرهو ف ٝ٥طائوتم خين بةي ئوبة،فَر َ ثاظةا عقفشةم ف ىل
(شورـغار) ؽور
َتةةم بوبةةو ٌوفهعةة،ه صةةوكزم
َون فال
ذ تةةوؼ بةةو شةةوبوبم عسكخةةم زش ة اؼ ف شةةورصاف شةةير
شةةوفورن عةةوبقف فه ٌةةوظ صر جوئوتةةون ئوب ة،ف رر اؼ ثاظةةان بةةو فرؼةةوو ز عيةةق
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ؼةةورفقعوظههه٘ رن رةةةو ظةةةورِ حةةةردف شةةغحا م بوبوظةةةم روطةةةوشَ (حيكةةةو) ف(ذةةةوركر) د
بوئوب،ف رره اؼ ثاظا خارل ،ثاظاظةم ؽلَغاكةو بو ة ،دف ةةوقهان ( بوعة،علحني)ن
َم توخؽلؽاو د كوف ٌوظ ؽور كون – بوئوةزم خين – برِيلوفه
بوظخز
دَفعٍُ ثًٍَجًُ – عُبدوالرَمحاُ ثاشا:
ئوبةةة،ف رره اؼ ثاظةةةاو ؼةةةورب بةةةو ةةةةقهتم ذهحةةةاف شلاشةةةوتم خةةةين ٌةةةوظ
َظ بور صوةةور بةةو ف ىل بو ةة ،د د ٌلضةةوؼ ب ةىَ صقبةةاالو بةةقفو
جةةارهػ صقهفةةوج بةةقف بةةوال
َ َ ثاظةا بةقف بةقف بةو ف ىل ٌوفهعة،ه ٌوؽضلةوتم عةو
ـقعخو رو شاكوكم خيكوفه ئوب،فر
ٌود كو روالكوحم تركعوفه خين روطوشَ ذخقصوتم حرصاظاؼ رِكَخ ص وقف بو ةقهتم
َةةةوحاعم حردبةةةقف بةةةو
ثةةةارهف دكةةةارن ظةةةاز ده قوصةةةود ئةةةورم صةةةريز ف ثلةةةافه صاةقر
ط٘رِهف ،رنو فه بوصو ثعو ٌوش قفر بقف ذوتا ( ؽوفرلَر)كعى د طةري حةردف تةوعطم
َفين
بو (حورحقذ) كغ ؽور
ئوبةةة،فَر َ ثاظةةةاو بور صوةةةور بةةةو فهقهههع٘ٝتةةةم ئوبةةة،ف رره اؼ ثاظةةةاو زار
َم 1228ن ؽلحركة ،ئةوزرم حةردف
َوو بقفو فه علؾاكوو خين رِ عوطرو رو شار
شو ز
خارل ،ثاظان حرد بوذاحضم بوبو (حيكةو) ف(ذوركر)كعةم د بوشةزلضاؼ ثاظةافو بةي
جلَطريحردعم ٌوظ دفف ثاظاكوف ظخاع،عم ئوب،ف رره اؼ ثاظاو رةوصاعطم جةوصادن
ٌورٍوفهر ،بو ٌيردفكوحوفه رِففن حرده حقردش اؼ
شُرٍِ نفرٍ:
ئوبةة،ف رره اؼ ثاظةةاػ ٌةةةيردفن حةةيحردهفهف بةةةو جقرٌةةوو ف جوشةةةارهو

رِففن حةةرده بو ةة ،د( 1228ـ – 1812صةةل دن)( )69دفف ٌةةيردفف رةةو عسكةةد (ح ةةرن)
َوو ف جقرٌةةوتم ٌةةيردففن بوبةةو ذوةلتةةوو
َؼ ؼةةوفر
تقفظةةم كةةوذ بةةقفؼ ف تلَةةد ٌةةاال
صةة،ؽلغ بةةقف ئوبةة،ف رره اؼ ثاظةةا بةةو رِه ضةةم ظةة،دهتم طقرزةةوبار عم طاثفةةم ف
َفغيق ةقهتم ئوظاكرن بو  ،د
ت وعطفم (حيروصػ)و توعطم بو ٌيردففن بو  ،د ؽور
َمَو ظورِن ح رن رو 1226ن ؽلحرك ،بقفه ( جز،ن 2و الثوره  )385بػ رصغٌ ،وَرمَ رو
( )69صص ور ركض ٌور
1227د بقفه
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َم شةةق رهن حةةقردو بةةو ؽحةةقصلَخم شةةور باز عةةو ثلةةةادهن
ظةةخاف بةة َفهن حةةردف ةةةير
حيرةةوصغلاؼ ظةلَ ف ؼةةويف ذةةوربلاؼ درِكةةػ ف تةةا ثعة ٌةةيردففن بو ةة ،د ؽةةاتػ ٌةةوظ
َةةوصين ظةةثرزه حةةردف رِففن ثيَةةقهرطلَر ؼو
َوتو ص،ؽلعةةو بةةو ظ ةلَخم زارن حير
ؼةةوفر
َظ روظ فهة ود دهف ورد ر د فد ٌوفوع،ن( صوظؾقفر بو د فد ثاظا) بةو جقرٌةوو ف
بوال
َلَخا شوعطوركاؼ طرو ف بوظةل،دهو
جوشارهتم بقفه َٝجاٍ بي حيروصػ فو روطوشَ ةير
ٌيردفن بوبوكاؼ طقرزوبار ؼ حرد ئوبة،ف رره اؼ ثاظةا قهاكعةاتم زار بةقف فه ٌةوظ
طقرزةةوبار عم دف كةةغ بةةو تةةوف فن ظةةري زهن بوظةةم زارن ٌقصةةوِر ف قههابطاْ ٢حةةقذر
بةةقفو خارلةة ،بةةوطم بر ظةةم روبةةوكين حقذر ف عةةا بةةقفو رةةو دف ن ٌوصةةو ئوبةة،ف رره اؼ
ثاظا ٌلة خين رِ عوطرو ف روطوشَ بلصو شق ركَخم خاؼوك ،و رةوظ فهة ةو عازهحةود
ٌةةيردففه بودبوخ وحةةون خةةين بوجيَؾلَعةةو ف رةةو فهة لَخةة ،حةةو بةةو ٌلزتةةار رِففن
حردبةةةقفه ٌلَةةةر ؼ ف ٌورِاكعةةةو(ٌ )72وطةةةور شةةةورن فهربطلَر كةةةوفه ف توصاظةةةاكوحم
صوكةة ،عم قارهبةةون بخرد كةةو دهكوةةلين حةةو ئوشةةخورن صةةوصزقذ ف كخلفةةرين و رةةةو
حورزون صوظً ٛصةلين حةقرد بةي ف ريلةو ود رهحةون بو ة ،د صغارهكةوحم فهذعةوو ف
ٌاب،هكوحم فوجل ف ثرِ صوئغا درفشو ٌوحوؼ
بورِ شةةة ٌةةةةوظ ذورهحةةةةوتم ئوبةةةة،ف رره اؼ ثاظةةةةاكو ٌوفهعةةةة،هن حةةةةو خةةةةل يف
دهش قفرن ٌوصرين بقفو زكاتر روفهػ ئوحصم فوعم ذورب ف ٌوفؼةايف ةيصاعة ،عم
َةة ةمَ ف ٌةةةةوف
بةةةةقف عةةةةودهبقف رةةةةو فهة لَخةةةةم ف توعطاعةةةةود ٌيردفهحةةةةون بةةةةوجىَ بؾلَز
بوشو زصاعاعون حو ؼورب بي ص ،فوئون ظةورب ف صةوةاصم ٌةوف طةرد بقفبقفعةوفهف
َتلَخةم ةةورك بةي حقظةةي ف خيبةو حقظةةو د ؼ ؽةاتوقفؼ بةةوظ تورذةو بور صوةةور
تةا فال
()72

ذصلَػ ْاظِ بوطو ٌوَرمَو (الثوره ٌ )325:329وظ ظورِه بىَ ٌوَجارو ـوع ،راذكَد دهف صم حرد ف رو

َظ (ؾ ور بو طؤثفم عوبر ف رو ٌاخر
عوتلحود روظخرن ئوب،فرره اؼ ثاظا روظخرن ف ريى ظخاع ،بوال
رِاذد ةقهتم طؤثفم حو رو اكون خارل ،ثاظا ف شزلضاؼ ثاظان بوبود بقف قاكعاتلَخم زارن بو
روظخرن بوبود خارل ،بوطم بر ن ئوب،رره اؼ ثاظاوو رهٌلصم ( بوكاو) ٌلصضائلس بوط ف دفف حقرِن و (
فهرود بوط) ن جاب ف زار ٌقصور ن تر حقذر ؼ ف رو دف ن ٌوصو ئوب،فرره اؼ ثاظاو توعلا خين ف بلصو
شق ركَخم خسصم صاكوفهف بو عا ئل جم رِففن حرده ٌلَر ؼ ٌوطور ٌوظ رِف ك و رِ شو بىَ ٌوبىَ روظخرن بوبو
ؽوصقف رو عاف ـقفبىَ ف فهؿاش رو ئوةس بودهره
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َ ةمَو بةةو طةةقكَرهن ٌقؼةةقرم ذةةورب َخةةني بةةقف حةةو بةةوةاكان
بةةودفوػ بةةوجلَلاؼ بؾلَز
َظ
ٌيردفهحون رو دفف فه حي حاتةوفهف رودف كلة ،رِيَةم حرصاظةاؼ بطركَ ةو ثةلَغ بةوال
ظاؽري ف كو حو ةيصاع ،عم ٌوف دهفره ؽور ص ذوظ٘ن عوفصم خيكاؼ حردففه
قوصود ئورم صريز و حو رو ثلَع ،خارل ،ثاظان اكةو حةرد بةقفو ٌةوظ دهفعوكةو
بةةقف بةةةوطههه٘رِهفةةة ،رن ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةاوف روصةةةوػ بةةةو ٌاظةةةخر ف دهرٌوحةةةوفوو حةةةو
َتةةةم بوبةةةو بةةةقف توبةةة،كزم
شلاشةةةوتم ٌلَةةةر ؼ صةةةوسكههه٘ؼ ص ،خورةةةون ٌةةةلغ فحةةةارن فال
َ َ ثاظةةا
ٌوظ ة اؿ بةةي ٌةةوف ؼ ٌوؽضلةةوتم عةةوبقف بةةوظ صوةؽةةوده حا ةةوذكَخةةم بةةي ئوبةة،فر
َ َ ثاظةا طةقيَم عود كةو
َوبم ئوفقفن ئوب،ف رره اؼ ثاظان حةرد ئوبة،فر
عقفشيق ط٘ر
ٌوظ رِجاكوف خارل ،ثاظان حرد بوذاحضم بوبوف حيكوف ذةوركركغ د بةو شةزلضاؼ ثاظةاف
َظ رةةو ثةلَغ طوكعة غل ،بلصة و حوشةةوئل ،بةوطم حةقرِن شةةزلضاؼ
طورِ كةوفه بو ة ،د بةوال
ثاظا رِ ن حرداتو الن ئوظريهتم ( صقع وفد)
دَفعٍُ شًًًَُ – خالًد ثاشا:
َح حردعةم ذخقصةوتم ئةقمثهاعةم
روظ ؼركود ظان ٌلَةر ؼ( ف رعزةم ظةاه)و رةو ؼةقر
روطوشَ رفشلو ئاجس بقفو رو دف ن بلاعق ٌوطورِ فه رو فهة لَخة ،حةو خارلة ،ثاظةا خةوركخم
َتوحةةةون ف تةةةود فن بةةةركين ٌوؽاريلةةةو صةةةوظًهههٛصوحةةةو بةةةقفو
رِكَخ صةة ين ٌةةةلغ فحةةةارن فال
ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا خةةوركخم ٌةةوفه بةةقف حةةو ٌيردففكةةوحم ئوجةةوظ جةةور بخاتةةو شةةور
َتوحوف ؼورب صقةابلس بوشةوعودف عةوفهن حقرشةم ذاحضلةوتم خةين دكصةاعوفه رلةق ن
فال
َؼ بخةةا ذخقصةةوتم ٌلَةةر ؼ ذاتةةوؼ رةةو دف ن ٌةةوظ عوفئةةو
شةةزلضاعم تقفظةةم فكَر عةةم فتةةاال
بلاعق عةةو ٌوطةةورِ الن ٌةةوف ظوخؽةةم ئوبةة،ف رره اؼ ثاظةةا فه كةةا خارلةة ،ثاظةةا ٌوفهعةة،ه
ٌوؽضلةةوتم عةةوبقفو تةةوعلا خق كعةة ٌةةوف دهف صةةم ع ةةقذن رةةو ظةةارهزففد بةةقف بةةي ٌةةوظ
َؼةةةو رةةةوظ بوكغةةةود ؽورِهظةةةو ف
اكوكةةةوػ ٌقصةةةورِ ن بوبةةةو د ٌلضةةةوؼ ٌارةةةوو بةةةقفؼ خقال
طقرِهظةةون ظةةةاز ده قوصةةةود ئةةةورم صةةةريز بو ةة ،دن ثرِحةةةرد رةةةو صقر ةةةوجم فو ٌوفهعةةة،هن
ََ
ثيَغوـةةقف ظةةاز ده بةةو  72222حوشةلَخوفه روشةةور ذةةودن ئةةقمثههاعةةم تيَثةةورِن ئوبةة،فر
َظ ؽةور ن صغ ةوفد ف ؽورِهظةون شةوئل ،بةوط
ثاظا بةقَ بور صوةور فكَصة اؼ ذةاقهس بةقفو بةوال
َمَ عةةائل د صةةاو خارلةة ،ثاظةةان ئةةوزش حةةردف
ترشةةاع،يق عةةون تةةق عم بو ةة ،د بةةوجيَوؾلَز
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بةةوعكهه َ٢ثةةارهف دكاركعةةم بةةي ظةةاز ده عةةاردف شةةزلضاعيق حيكةةوف ذوركركعةةم د كةةوفه بةةو
ئوب،فرره اؼ ثعا (1228ؽة)
دَفعٍُ شُشًُ – عُبدولرَمحاُ ثاشا و وَفاتٌ:
َلَد بىَ ظةورِف ؽةور ذاحضلةوتم
ئوب،ف رره اؼ ثاظاو ٌوظ جاره عسكخون شار
بوبةون حةةرد( )71ف روثاظة ،فهفةةاتم حةرد ٌةةوظ ٌةةوصريهو بةىَ ظةةقبؾو رةو ؽةةوره طةةوفرهن
ٌقصورِ ن بوبو بقفو زار بو جورط ف عوبوز ف ففركةاف تلَطوكعة قف ف رلَخةوفهدهر بةقف
َظ خلاعةوو ف دفف رِففكةم خسصةوحاعمو
خاؼلوتم ذقحض ،رن بو توف فن ؽوبقفو بوال
ذلزةةوف ٌل صةةاد تم ف رلةةاعم بو ةة ،دف ٌقصةةوِر ن ٌلَةةر ؼو عاصقشةةائل،ن فهقههع٘ٝتةةم
َم ٌةوف دهفره عةوي ؽلَعةو بةو صوةؽةودن خةين
جق ر فلوكم صوصزوحوتوحوف ٌوذق ر
بطا زار دكغ ،رف ذقرصوتخارف ظوركعوو ف صقذيب ئقروصا بقفو ظةعقركَخم ةةوفصم
بةةورزن بةةقف بةةو بةةوعكهه َ٢فاؼةةلزو عسكةةد بلصةةو ف ـةةق ر شةةاشَ ٌلضةةارهتم بوبةةون بةةو
دهشوفه بقف رةوظ صقدهتةود رةو طةورمَ ذةادثهاتةم طةوفرهف بفةقفح ،خةين عق عة ،رةو
َل ،فذوت ا بوظ فخره د خزم بةوعكهَ٢
دهفرن ٌلتوارل ،زار بي ف رلوتم بو  ،د ؽوفر
ظورِف ؽةور ػ بةقف ذخقصةوتم شةزلضاعم  -بةو طةقكَرهن ذهحةاف ةةقدرهتم ٌلة ،رهن
َ كاركة،هن ب ،كةو
خين – زار بفقفذ ٌوؽاتو بورـاف ف ةلعوؼ ٌوطور ذادثاو ف طار
َة ف
َؼةةو روالكوحةةوفه حةةوظ طههار
صقذةةوةلث ذخقصةةوتلَخم طةةوفرهن ثلَخةةوفه ٌةةوعا خقال
روالكةةوحم تركعةةوفه زارن رِهةلوةةاعم خاعةةود عم خةةينو عةةوي ٌوؽلَعةةو بةةو صةةور صم
َتم بو بةو رةو زهصةاعم ٌةوظ ٌةوصريهد رِهفةاـ ف رِ ذةوتم
خين بطاو فه بلَحطو روصوػ فال
عودنو بةو شةوبوبم ؽةاتين ـةوع ،جةارهن روظةخرن ئوجةوظ ف ظةورِ روطةوشَ روظةخرن
()72
بو  ،د تقفظم ق٘رِهرِ فصاشَ فكَر علوحم زار بقف
()71

َم 1228د صوفالعا خارل ،ؽاتوفه شزلضاعم فدفف
شوك ،ذصلَػ صقحركاعمو ٌوَرمَ رو ذن ٌوؿحون شار

شاَرلَد بقف رو بو  ،دد صوظتقرم ٌريظاد بقف

( )72ذصلَػ ْاظِ بوطو رو دهف ورهحون خيك ،و دهرذوج بو فوقاٌلزم ئوب،فرره اؼ ثاظا زارن عقفشلقه
َمَ بو شوبوبم د ف حارن دفف ةورقد رهفه ـيتو شور ئوب،فرره اؼ
باخؽقؿ باشم صوال قوصود ٌوصني ٌوحا ف ٌور
َظ ثاظا ؽلض ئاجس عوبقفهف ةورق٢ةورقد رهحاعم د فهتوفهف عوجاتم د فؼ
ثاظاف زارن ثلاؽورعاخافهو بوال
باشم حفلَخم (دهربوع ،فوةوره)كلغ ٌوحا حو ئوب،فرره اؼ ثاظا ذوزن ىلَ حردفهف صارهكم بركقهف
طق ش قكوتوفه ( قوصود ٌا ا) عاف ئاظتلَخم ٌوف حفو ـوع ،ةوؼل،هكوحم ثرِ رو ؽاف رف ظلقهعم بي ثاظا
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صص ور رِكضو رو ح لَووحون خيك ،دهرذوج بو فخرف ٌوصةورم ئوبة،ف رره اؼ
َمَو ٌةةوظ ٌةةوصريه ٌوكقكصةةو حةةو صوصزوحوتوحةةون تةةابعم بةةابم ئةةارم بخةةافو
ثاظةةا ٌةةور
صوربقط ٢ثاظاكوحم در فشلَون عوبمَو بوفه ِر قه ٢بةقف حوفكَرطيكةوحم صةوقطهٛئةم
َعو ذوتا ثلَعوحم ب ،ف بو ظةورِطهٌ ٢ةوفه حةو بو ةوكرن شةقيطهاؼ تةابعم ٌةوصرن
شاال
حوشلَخم تر عوبىَ فه صوئرفق ٢ئوزش فعوؼيب ةقهتلَخم تر عةوبيَق حوشةلَخم تةر
َظ ٌةوظ فخةرهن بةي عوـةقفه شةور ذةوتا
َتوحون عوحا بوال
ص ،خورون ٌلغ فحارن فال
رو فهة ئقؼلاعم حقـةقذ شةزلضاؼ ثاظةا( ف رةم بو ة ،د) بور صوةور بةو ذخقصةوتم
ئقمثاعمو صوظؾقفر رٌلض ذارو ٌوفوع،ن بي ئوزرم علَةرر بةقف فه ذارةو ٌوفوعة،ن
َظ ئوبةة،ف رره اؼ
تةةوحزل م ف رلةةوتم بو ةة ،دن رةةو ئوبةة،ف رره اؼ ثاظةةا حةةردو بةةوال
ثاظا بو فخرهكوحم دهفر ع،كعم ةوقفرم عوحردف طقتم " :ف ةلعوؼ ِر شة و حةو ٌةو
َتوحةوظ و الن
َظ صةوْعه٘رهكةوحم ظةاخو ثةر بةوفرهحاعم فال
بو فهزكركَخم ئارلعاؼو بةوال
صػ رو ذقحض ،ركغ ئوزكستره روطوشَ ٌوصوظ ،ؽاتغو بو ة ،د صقذ وصورةو حةو بولَ ةو
َظ رةةةو ئةةةوكين فهة ةةة ،دهبلَ ةةةو شةةةوبوبم
صةةةق ذيب ظةةةاؼ ف ظةةةورهب بةةةي خةةةيظو بةةةوال
()73
روعافـقفعم خاعود عم بوبو"

عاردففهف روشور ٌوفه ئوب ،فرره اؼ ثاظا بو زهكم ثلاؽاتيتوفهف حفوحون بو ؽوصقف جس فتود رفحاتوفه
َصيزه حردففه
ثلَعخوظم ٌوف ئاظتو در
ٌوفهش ف ٌاخرن ٌوظ صوْعٛصوكو ٌوظ دفف ظلعرهكو:
صريز ظ توف رنو صريز ظ توف رن
ظورطو بىَ دفئا عوحلعقظ عوفض

ظريف عم بازن ترالؼ توف رن
تا شوبوخار كارظ بقف بو ةوةغوط

بوعكَٝو بو خل يف ذصني عاظِ بوطو ٌوَرلَػ ٌوظ صاجور ن قوصود ٌا ان دهربوع ،فوةورهكو رو دهفرن
ٌو ود ثاظان ٌاخر ٌوصرين بوبو د بقفه

( )73صص ور ركض ٌوَرمَو (الثورهو ) 164ئوب،فرره اؼ ثاظا ٌوكقكصو صورحوزن ذخقصوتم بواتو شور ظاخم
َغ ،بقف بو وكرن ركَطوكوحم ثلاده بي شورحوفتػ ركَطوكوحم ترن عوبقف
شورشريو ـقعخو زار شوخو ف بز
َظ حوصيى ٌوف صاععم توطبٝكٌ ٢وظ فخره بقف ٌوظ ظاخو حوفتيتو ظلضارم (ـق رتا)
بوال
َم ده ؽوز ر تقصاعم ٌود بو
جوفدهو ثاظاو رو جز،ن دهؽوصم توٌردوحوكٌ ،وَرمَو ئوب،فرره اؼ ثاظا شار
َوبم حردففه رو ٌقصوِر ن بوبو حو
ذخقصوتم ٌلَر ؼو ٌوظ ذخقصوتو رو  1228د ف زن روظ رهمسو ؽلَغافه ف طور
بوصق فوةوتم خيكاؼ توئلني بخرنَ ( الثورهو )127
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د – لُ ئًىارَتٌ وُمحىد ثاشاوَ تا دوايِ ئًىارَتُنُ
دَفعٍُ ئُوَه – وُمحىد ثاشا:
َؼو
رةةةو دف ن فهفةةةاتم ئوبةةة،فرره اؼ ثاظةةةاو ٌقصةةةورِ ف شةةةاد و ف ثلةةةافه صةةةاةقال
صةةو قد ثاظةةا ب ة وطم حقرِكةةاؼ رةةو جلَطةةون د عةةاف بةةي توؼةة،كتم صوٌضقركوتلعةةم بةةي
َآل ثاظةا رةو ظةورِن صقع وفلخة ،رةو عافـةقف
بو  ،دكاؼ عقفشم رةوف بوكغةود ئوبة،فر
بقف فه شةوئل ،بةوطم حةقرِن شةزلضاؼ ثاظةان طةوفره بةقف بةو ف ىل بو ة ،د ٌةوظ ذ تةو
ذاحضلةةةوتم صةةةو قد ثاظةةةان توؼةةة،كث حةةةرد( )74ف رِفتوةةةون صةةةرين صري علعةةةم بةةةو
طقكَرهن ئادهو بي عارد
َلَد حيكةو رةةو
َظ رةو دف ن شةار
َتةم حيكةوف ذوركركعةم د بةو صةو قد ثاظةاو بةوال
فال
()75
صو قد ثاظا شلَغر كوفهف در بو شزلضاؼ ثاظان حقرِن ٌلج ؽلط ثاظا ف خارل،
ثاظاػ بوكغلَد ذةاحضم ؽةوفرلَر بةقف زارن ثيَغوـةقف خارلة ،ثاظةا علَر كةو حيكةوف
شزلضاؼ ثاظا ِر ن حرده ٌلَر ؼ
شةوئل ،ثاظةةان ف ريةةى بو ةة ،دو بةو تةةو٥ههج ن (ذةةادن) عةاف ؽةةوتلقكَخم خةةين رةةو
َ َ ثاظةان صةاصم حةرد بةو
ثرِكَخاف بوبىَ شوبوب صو قد ثاظةان ئةوزش حةردف ئوبة،فر
ذاحضم بوبوف بي جلَطريحردعمو ةيصاعة ،عم شةق رن بو ة ،د (ئوب،فر ةوتال ٌا ةا) ن
صوٌضقفر حردف روطوشَ ئوب،فَر َ ثاظاد عاردن بي شزلضاعم
()74

صص ور ركض رو ح لَووحون خيك ( ،الثوره  325ف  )326ف روطورمَ جلَطاد صودذم صو قد ثاظان

حردففهف ٌوَرمَ ( ةوو توؼوفرظ عو ٌوحرد حو رو ظورة ،ثلافن ف بوىَ)
َظ ذصني ْاظِ بوط
( )75توٌردم جوفدهوو خل يف (ـق ر ئوؼرن دف كم ئري ج) ؽلض باشم شزلضاؼ ثاظا عاحا بوال
َمَو رو دف ن شارلَد حيكو در بو شزلضاؼ ثاظا ف رو دف ن ٌوفكغ در بو صو قد بوطم خارل ،ثاظا
ٌور
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ذخقصوتم ٌلَر ؼ روظ ئوزش ف عوؼةوو خوبةورد ر بةقفو ده ؽةوز ر حوشةلَخم بةو
ٌلض ،دن صو قد ثاظافه عارد صو قد ثاظا روطةوشَ ةةقهتم ئوجةوظ كوحة،طري بةقف
َ َ ثاظةةا طورِ كةةوفه حةةورحقذ ف
َ َ ثاظةةافهف ظةةخاع،ن ئوبةة،فر
ـةةقف بةةو ثةةري ئوبةة،فر
روظخرن ئوجوصلغ طوِر كوفه ٌلَر ؼ
رةةوف بوكغةةود ٌةةلغ فحةةارن ذخقصةةوتم بو ةة ،دو بوشةةوبوبم عةةو ظةةارهز كم ف
رفرن شوئل ،ثاظاف طرياده بقفعم بو دهط ؽوتلقكَخم فهحةق (ذةادن) كةوفه زار
ثوظةةقحا بةةقفو ؽةةوصقف داشةةو ف طهه٘رِهفةة ،رف ف رةةم ر ةمَ تةةوحم بقفعةةوفهو بةةوعكههَ٢
ٌا ةاف و ف ٌقصةوِر ن بو ة ،د ِر كةاؼ حردبةقفه حرصاظةاؼ دهف ةورد ر د فد ٌوفوعة،كغ
َوو بةةقف بةةقف فه رِففن رةةو ف ىل فهرطلَةةر فو رةةو ثرِكَخةةا بةةو
رةةوبىَ صقبةةاالتم ف ىل شةةو ز
خييةةةق دهشة ة وف د كورهكةةةوفه بو ةةة ،دن بوجيَؾلَعةةةو ف رِففن حةةةرده حقردشة ة اؼ
صةةو قد ثاظةةا حةةو ٌةةوظ خوبةةورهن بلصةةو حا ةةوذكَخةةم بةةي عقفشةةيق بةةاعطم حةةرده
شزلضاعم د فد ٌوفوع،نو ٌوظ دهئقهتون ثيَ يػ بقف فه رِففن حةرده شةزلضاعيق
روفيَ ٌلص توارلَخم باظم حر رو دف ن ٌوف عاصوصغقفعةوحاعم تةركغ رِففكةاؼ حةرده
شةةةزلضاعيق رةةةوفيَ حيبقفعةةةوفه شةةةزلضاؼ ثاظةةةان بوبةةةوف صقتوشةةةورلضم ثلَعةةةقفن
حةةورحقذ فبوؼةةره رِاش ة وظ ٌا ةةاف خةةورلس ٌا ةةان كوحلفةةرين شةةوك ،ئزلةةقن ٌا ةةاػ
روعاف ٌوصاعةود بةقفؼ ٌةوظ طاقُه٘ شةزلضاعلاؼ حةرد بةو صورحةوزف رةو ذةوج ذخقصةوتم
بو ةة ،د دهشةةلاؼ حةةرد بةةو ثرفثا وعةة ،ف روئةةوكين فهة ةة ،بةةي تةةوئلني حردعةةم د فد
ٌوفوعةة،ن بةةو ف رلةةوتم بو ةة ،د ئةةورقهه ٢صةةوسكهه٘ركةةاؼ درفشةةو حةةردف عاردكةةاؼ بةةي
ٌوش ة وصقش بلَحطةةو روصةةو روطةةوشَ ٌقصةةوِر ف ٌوظةةر يف حورحقحلعةة ،صقخابةةوره حةةر ف
ٌوف علغ د خزم ثارتيى د فد ٌوفوع،ن بقفؼ ف ئوِرق ٢صوسك٘ركاؼ عارد
د فد ٌوفوع،نو ـس رِاذكَد رةو شةزلضاعم د علعةو ف رةو دف كلة ،روطةوشَ صةو قد
ثاظا ف بوطس ده حاعم ترن باباؼ ف ط٘رِهف ،ر عم خين ـقف بي حورحقذ ف رورِكَطو تةا
ث ةلَغ حةةوفو طهه٘رِهفةة ،رن زارتةةر بةةقف رةةو عسكةةد حةةورحقذو ٌيردفطةةان ؽةةوشَ د رةةوظ
فهة ود باباؼ ئوب،فَر َ ثاظا ؽلَع ا رو حورحقذ بقف د فد ٌوفوع،ن فكصة ٌلتغةا
َ َ ثاظةةا طةةقيَى عود كةةوف رِاكعةة وفه بو ةة ،د
ف جةةوريب بخاتةةو الن خةةين ئوبةة،فر
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َظ ٌةةةوفكغ فهحةةةق
خارلةة ،ثاظةةةان ذةةةاحضم حيكةةةوف ذوركركعةةةم دهئةةقهو حةةةردو بةةةوال
ئوب،فَر َ ثاظةا ِر قه ٢عةوبقف فه روشةور ٌوصةو د فد ٌوفوعة،ن – رةوثلَغ ٌوصةود حةو
َذلوتم رِهمسلون بوىَ – ئوزرم حةردف ٌةوف دفف شغحا وظةي ،بةو
بَل و ف ىل ف ؼوال
صةةةو قد ثاظةةةاف بةةةي زهفو حردعةةةمو عٛمثهههإ بةةةوطم حةةةقرِن صةةةو قد ثاظةةةان بةةةو
ةقهتلَخوفه عارد
بور صوةةور بةةو عوظةةارهز كم ف ٌلةة ،رهن خر ثةةمو ٌوش ة وصقش شةةوئل ،ثاظةةان
ئوزش ف توذقكس حرد بقف بي ذوروب رو جلَطون ٌةوفكغ ٌةوفال ٌو ةود بةوطم ظةري
بر ن د فد ٌوفوع،ن( )76حرد بو ةاٌضضتةاصم ف ىلو ف فةورصاعم بةي عةاردف رةو دف ن ٌةوف
بةةةةو ـةةةةوع ،رِاذكَخةةةةلغ رِفتوةةةةون بوطزوربةةةةوطلَ ف ف رلةةةةوتم بو ةةةة ،دف بوؼةةةةرهف
ظارهزففرن توفجلؾم د فد ٌوفوع،ن حردف فورصاعم بي عارد
فةةورصاعم ئةةوزرم شةةوئل ،ثاظةةاف ةاٌضضتةةاصلَ ٌو ةةود بةةوط زفف طوكعةةو
ٌو ود بوط روترشاعاو ٌلع عم عوحردف رو دف ن ذورهحوتم عٛمثإ بوط بي حيكوو
فرؼةةوتلَخم دازكةةوفهف بةةوعكهه َ٢طهه٘رِهفةة ،رن بةةي خةةين ث ةوكاحردف ـةةقفه حةةورحقذ
رةةوفيَ روطةةوشَ ٌقصةةوِر ف ٌوظةةر يف ٌوصةةون صعةةافهره حةةردف فورصاعوحةةون علعةةاؼ د ؼ ف
صعافعوتم ٌوف علعم توٌضني حرد رو ف رلوتم د فد ثاظةا بلَ وبةور بةقف فه بوئاؼةم
ٌةوز عم بةةوظ فخةةره ةةقهتلَخم ثلَخةةوفه عةةاف رةو ثرِكَخةةا ؽحةةقصم حةرده شةةور ٌيردفطةةان
َظ ظخاف ِر ن حرد
د فد ٌوفوع،نو بوال
عٛمثإ بوطم باباؼو ـقفه شةور حيكةوف ـةقعخو خارلة ،ثاظةا بةوجيَم ؽلَعة وقف بةوبىَ
ظةةورِف ؽةةور ؽةةور دفف شةةغحا وحون ٌلعةةتاش حةةردفو رةةو دف ن ـةةوع ،رِاذكَةةد طورِ كةةوفه الن
د فد ٌوفوعةةة،ن ف ىل صصة ة وةوورم بو ةةة ،دو ؽةةةور رةةةوف شةةةافه حةةةوفتوقفه ٌلحر ٌاتةةةوفه بةةةي
فهظههاٌ ةةم دكةةق عمو ثاظةةوكوحم رةةو طهه٘رِهفةة ،ر عم خةةين تةةوئلني حةةردف صوئاظةةم ٌا احةةاعم
صوئلوتم خين زكاد حةردو فصقدهتلَةد ٓٝ٥تعهازٌ ٣ةوصرن ف رلةوتم حةردو علؾاكةوو فةورصاعم
ف رلوتم رةو ديَةى (طهٛةضةاةزق) ف رةو حةاعقعم ثهاعةم 1816ن صل دكة ،فهرطةرو ف رةو دف ن
دفف ذوف ةو بةةو شةةور (طٛشخٛزَههات )ٚٛف(ح ةةرن)د رِففن حةةرده بو ةة ،د ف شةةغحا م (درعةةو)
ف(باجوالؼ) ن د بو شزلضاؼ ثاظا
( )76بق طقَكرهن توٌردم جوفدهوو ٌوظ ٌو ود بوطو ظري بر ن شوئل ،ثاظان ف ىل بقفه
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شوئل ،ثاظاو ٌوفهروؼ فكصة
عارد بي ظلَ م صقع وفلد(

حةو ظةورِ روطةوشَ د فد ثاظةاد بخةا خوبةورن

َوبم صعافعةوتم ريَخةرد ف ةلعةوؼ ٌةوظ
قد ايجاَس) ف ط٘ر

َ َ ثاظةةان بابةةةاعلغ 522
ظةةلَ و بةةو  1522شةةق ركَخوفه ؽةةاو بةةةي بو ةة ،دو ئوبةة،فر
شق ركَخم ؽوبقفو رو بو  ،دكع ،دفف شىَ ؽوز ر ئوشخوركَد صوفجقفد بقف شةوئل،
ثاظاو بي توظقكث ف توظةحلعم طه٘رِهفة ،ر عم خةين طةورمَ رِفتوةوف صوعؽةوبي ،فه
بوظ تورذو فكص صوفةلعم خين ةاكط حا
ئوب،فَر َ ثاظاف خارل ،ثاظا بي ئوشخور حيحردعوفه عةارد بةقفه حقردشة اؼ
َظ ؽلفةةم
ئوبةة،فَر َ ثاظةةا ـةةقفه شةةور شةةزلضاعم فش ةىَ ـةةق ر رِاذكَةةد دهفركةة ،و بةةوال
ثيَغةةوحر ف طورِ كةةوفه حةةورحقذ رةةوفيَ دهشةةم حةةرد بةةو ةةةقفهو حيحردعةةوفه خارلةة،
ثاظاػ بي ٌوظ صوةؽوده رو حيكو خوركد بقف
شوئل ،ثاظاو رو روفهع،ف كخلفرين بو  ،دف رو ةةقهتم صعافعةون ئوظةريهتم
ئةةوةلس ٌيردفكةةوحم ثلَخةةوفه عةةاف دهكقكصةةو بور صوةةور بةةو د فد ثاظةةا ص ،فوئةةو بخةةا
َظ ةصضم ئوشخور فرده فرده رو بو  ،فه دهـقفؼ بي الن د فد ثاظا
بوال
َم 1232ن ؽلحركة ،طوكعة و
علؾاكوو د فد ثاظاو رو رِهبلعق ٌورٍاخرين شار
بو  ،دف بو ٌاشةاعم د خزةم ظةار بةقف فه روشةور د فةورصاعم ف رلةوتم خيكغر كةوفه
َظ فاٌلةة،هن
َ)هفهو بةةوال
شةةوئل ،ثاظةةاف توف بعلعةةم خيكةةاؼ ؽافكَعةة وقفه (ٌةةلض ةةةوال
عةةوبقف رةةو دف ن كةةوذ دفف رِاذ طةةري ؼ ف ٌلعةة ،ظ حةةر ؼ خارلةة،ف ئةةوبقَر َ ثاظةةاػ رةةو
دف كل ،بو صوجوقرن ؽاتغو بو  ،د ف ٝ٥طائوتلاؼ حردف كوحم ـةق ر ؽةوز ر ةرفػ
توخ ؽلؽةةاتلاؼ بةةي بِر كةةوفه ٌو ةةود بةةوطم ةاٌضضتةةاصلغ رةةو حةةورحقذ دهرحةةر ف
ٌوفكغ ؽاتو بو  ،د ف ٝ٥طائوتم حرد
صةةو قد ثاظةةاو بةةو فهئةة،ن ٌوصةةو حةةو ٌةةلة روطةةوشَ ٌلَر عةةا ةةةوطعهه ٢ئل ةةةو بخةةاو
شةةغحا م (حيكةةو) ف (ذوركر)كعةةم رةةو د فد ثاظةةا شةةوع ،بةةقف صقدهتلَةةد ذوةلتةةوو
َظ حةةو ذةةاحضم حرصاظةةاؼو قوصةةود ئةةورم صةةريز
روشةةور فهئةة،ن خةةين ِر فهش ة او بةةوال
ٌوصون بلص وفه خوبورن بي عةاردف توؽ،كة،ن حةردو ـةقعخو ذخقصةوتم ٌلَةر ؼ عةون
ٌوفكصو بلاعقن ص ،خوالتم رو دهط بفىَو روالكوحم تركعوفه ذاحضةاعم حرصاظةاؼ
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َلَد رةو ذكَةر ٌلصةضم دكةارن فخهرصةوتا ٌلصة ادهكوحم
َلةاؼ ؽةوصقف شةار
ف ثلافه صاةقر
زاركاؼ رو ذاحضاعم بوبو ٌوحردف ئوالفهن ٌوصوػ رِهمسلَخم  1622متوعلعلاؼ بةو
عافن ذوةم روفهرِن صارلاتم ئوظاٌرين جاب ف وكره (ذةوةم صةورئا) ىلَ ٌوشةوع،ؼ
جا روبور ٌوصو ٌوكاعقكصو حو د ٌلضوؼ رو ظةارهزففرد دهشةلَخلاؼ بوةىَ ف ذاحضةاعم
بوبةةو طةةقيَ رةةو ةصةةوكاؼ بطةةرؼ صةةو قد ثاظةةا رةةو شةةور ؽورِهظةةون ظةةاز ده حوفتةةو
اٌلزةةوفهف ـةةقعخو رةةو فهقههع٘ٝتةةم خةةين بةةو عةةوظهه٘ر بو ةة ،دهفه ٌةةوصني عةةوبقف بةةو
َلا ركَةد
َةم ظةاز ده رةو خةين بعةخلَغيَق بةوظ فخةره رةو طةور
َوذوتم عوز عم حةو در
صوؼز
حةوفو ف ذةةوتا بةةي بارص ةةوو فكصة حةةو ذوشةوؼ بةةوطم بةةر ن حةةو ذةةاحضم (ةةةورهد ()
بقفو بغلَرَك و حرصاظاؼ
َآل ٌا ةةان بةةي
د فد ثاظةةاو حةةو ٌوصةةون بلصةةو صلؾرهد رهحةةون خةةين ئغاكةةوتقر
َظ فاٌلةة،هن عةةوبقفو فه صةةو قد ثاظةةا
عوؼةةلروو عةةارده الن صةةو قد ثاظةةاو بةةوال
َ َ ٌا اكةةةو رةةةو طورِ عةةةوفهد الن
توبةةة،كزم فخةةةرف صوشةةةزوحم عةةةوحرد ٌةةةوظ ئغاكةةةوتقر
(ةةةورهد () ف ؽةةور ـةةيعىَ بةةقف ذوشةةوؼ بةةوطم تةةوفرهد ف حةةردن بةةو طهه٘رِهفةة ،رن د فد
ثاظةةا ف ىل بو ةة ،د حةةو فخةةرن صةةو قد ثاظةةا طوكعةةو فكص ة شةةغحا م (حيكةةو) ف
(ذوركر)ن ىلَ بصلَغلَ وفهف بي زهفو حردعلعةم صلؾرهد رهحةون روطةوشَ ةقهتلَخةا عةارد
بي (حيكو) (1224ؽلحرن)
ذوشوؼ بوطم بر ن صةو قد ثاظةاو بةو عةافن بارص ةوفه ـةقف بةي حرصاظةاؼو
َظ ذورهحةةةوتم دف كةةةى صلؾةةةرهد رن خوبةةةور ز عةةةم طوِر كةةةوفه (ةةةةورهد () ف رةةةوفيَ
بةةةوال
ٌوتوائم خين حيحردهفهف ـقفه بو  ،د
ئقمثا ؼ بوطم بر ن صو قد ثاظةاو حةو ذةاحضم حيكةو بةقف رةوظ ؼةرِهكود رةو
شةةزلضاعم بةةقف روبةةور ٌةةوفه ئغاكةةوتقَر َ ٌا ةةا بةةوبىَ زه ةةوو ف ظةةورِ حيكةةون طةةرو ف
رةةود ف ن ٌوصةةو د فد ثاظةةا ذوشةةوؼ بةةوطم بةةو رِفتوةةون صةةرين صةةري ؼ حةةرد بةةو ذةةاحضم
()77
حيكوف ذوركر
( )77صص ور ركض رو ح لووحون خيك ( ،الثوره  ) 132-131دهرذوج بو صعاصورون ذوشوؼ بوط بور صوور
حاحم ٌوَرمَ :د فد ثاظا بو ةوؼ،ن ٌوصو حو رِهةلولَخم بو ةقهو بي صو قد ثاظا ثوكا بخاو بودزيلوفه
روط وشَ ذوشوؼ بوطم بر كا حوفتو صقخابورهفهف توفرهن د ف رو ثركَخا ذوشوؼ بوط ِر كخرهده بو  ،دهفه بو
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عىصًاٌٌ وُمحىود ثاشا:
صةةو قد ثاظةةاو بور صوةةور بةةوف فهقههع٘ٝتةةو بةةو ٌاظةةخر د ف ن حيصةةوحم رةةو
قوصود ئورم صريز حردو ٌوفهع،هن ثةىَ عوـةقف ةةقهتلَخم ده ؽةوز ر حوشةلى ٌلَةر ؼ
رةو ةيصاعةة ،ن صةوحم خةةاعم ظةةورهفولاعي ،بةي حيصةةوحم صةو قد ثاظةةا رِففن حةةرده
ظةةارهزففرو ف ٌيردفكةةوحم تةةرن ئوجةةوصلغ تةةوجافزن ذةة،فدن حةةردف رِففن حةةرده
ٌوطسِ يف صوع،علحني و بودرهف جوشاؼ
د فد ثاظةةاو بور صوةةور بةةوظ ةةةقهتم دف كيلةةوو حؾلاحةةون روطةةوشَ ٌيردفكوحةة،
عاردف فكص حو قوصود ٌا ان ح،خ ،ػ بةو ةةقهتلَخم تةرهفه بغلَةرنَ بةي صةو قد
َظ روظ فهة ود ؼادج بوطم بر ن شوئل ،ثاظا رو بو  ،د رِن حرد بةقف فه
ثاظاو بوال
روطةةوشَ بةةوعكهه َ٢ةةةقهتم ئوظةةاٌريد رِكَطةةون بوؼةةرهف بو ةة ،دكاؼ بةرِن بةةقف فه روبةةور
ٌوصو ح،خ ،حون عةاردبقفه شةور ٌوصاعةو فه رةو دف كية ،ةةقهتلَخم تركعةم ذةاقهس
َ ثاظةةان بوبةةود عةةاردن بةةي شةةزلضاعمو صو ةةود ثاظةةان
حةةرد رةةو ةيصاعةة ،ن ئوبةة،فر
خارلةة ،ثاظةةاػ روطةةوشَ ٌةةوظ ةقهتةةو بةةقف ئوبةة،فَر َ ثاظةةا طوكع ة و حةةورحقذ ف رةةوفيَ
روطوشَ ئغاكوتقَر َ ٌا اد كوح،طري بقف(1223ؽة)
قضقدثاظاو بو ةقهتم خين ف ٌلض ،دن ٌلَر عوفه حو عسكخةم ـةق رده ؽةوز ر
َظ عةةوي فكَةةر و حةةو
حوش ةلَد ٌةةوبقفو ٌةةوي فكصةةو بف ةلَ و (حيكةةو) ف زهفتةةم بخةةاو بةةوال
َةمَو بةوظ ص ذةوظه٘كةو
ٌيردفن حورحقذ ٌلؾضاش بخاو ف رو دف ن خيكوفه بةوجيَى بؾلَز
َظ رو دف ن
ؼقرهتلَخم فوفج ٌورعاده ٌلص تواش حر ف رو دف ن ـوع ،رِاذكَد حر بو ثاظان حقكصغحثو بوال
ـوع ،ؽوف وكوذ دكصاعوفه باعطخر كوفه بو  ،دو ـقعخو روظخرن ٌلَر ؼ بو ٌلض ،دن صو قد ثاظافه
ؽاتوقف ف طغحاكعم ذوشوؼ بوط عوصابقف رو دف ن بوكغلَد صو قد ثاظا ٌوصلين حردهفهف ذوشوؼ بوط
َ
عك٢
ـقفه شزلضاعم و بوظ صغاشوبوتوفه صص و ر ركض ٌوَرمَ :شارلَد روصوف ثلَغ د فد ثاظا دكصاؼ روشور بو
ظو روطوشَ صو قد ثاظا بوكين ـاط عوبقف دكصاؼ بودزيلوفه كوحىَ روٌقصوِر ن بوبون توفرهد بقف ف
روثاظاو حو روطوشَ صو قد ثاظا ركَد حوفتوفه بو صوٌضقرهحون صو قد ثاظان طوتوقف حو  ":خق ٌوكس ع َ
م
بوشورن كقش م حقرِظو صو قد ثاظا بو ٌوفالدن خيظ ٌوز من ف الن صػ روكقشا فورةم عللوف خرين صغو
رو دف كي ،حو حوفتو دفذصغاكو تم روطوشَ صو قد ثاظاو فكص حو ٌوف ذاحضون تا دفكَغىَ روطوشَ كقش م
َو زار جار رو د فد ثاظا ف ثاظاكاعم ترن تقرح ،بلغر فه حو
ي ٌوظ ذار
حقرِن فورةم عوبقفو روعاف بور َ
صتلاشلَخم ٌوخ ةو بقفكاؼ
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َ،
َآل ثاظا ٌيردفطان ؽور
بو ٌيردفهحوكوفه رِففن حرده حورحقذو ف بور صوور ئوب،فر
ـوع ،رِاذكَد بوظ تورذو بور صوورن كوذ ِر فهش اؼ ف بةوعكه َ٢ذةورحاتم بفةقفحلاؼ
حرد توئرفقٌ ٢وشاشةم رةو ؽةلض الكوحةوفه ف ةلة عةوبقف علؾاكةوو رِاذكَةد خوبةور
بآلفبةةةقفهفه حةةةو ف ىل بو ةةة ،د بةةةو ٌيردفكةةةوحم طةةةوفرهفه رِففن حرداتةةةو حةةةورحقذ
صةةو قد ثاظةةاو بةةوظ خوبةةوره ةةةقهن صوئغوفكةةون ظةةخاف بةةو خةةين ف ةقهتوحوكةةوفه
طورِ كوفه شةزلضاعم( )78رةو دف ن ٌوصةو ؽةور دففال فكصة لاؼ بةو ٌاظة ٌةوظ ؽور كةو
بجِعوفهو ظاز ده قوصود ئورم صريز و ٌون فكصو صو قد ثاظا رو جلَطةون خةين
َوذوو
َرم بةةو صوؼ ةز
لَغلَ ةةوفه د فد ثاظةةاػ ـةةقعخو ةةةقهتم بةةي عةةوؽاتوقفو ؼةةقر
ٌةةةوز عمو ف بةةةوظ فخةةةره دكصةةةاعوفه رلةةةق ن شةةةزلضاعي ،بةةةو صةةةو قد ثاظةةةاف حيكةةةوف
ذوركريةة ،بةةو ئوبةة،فَر َ ثاظةةاو ف ظةةورِطهه ٢طورِ عةةوفهن شةةزلضاؼ ثاظةةا( ٌلةةج ؽلط
ثاظاز ده) ف ئوب،فرعوزكس بوطم ( حقرِن فوتال ثاظا)ظم بو ظاز ده ةوقفش حرد
صىلَح:
ٌوظ ٌاظ يلو بي ؽوردففال صقهةوو بقفو ـقعخو دفف شوبوبم ٌوشاشةم ٌةوظ
ظورِف ؽور كو حو صوشٍورون زف رف صقد خورةون ظةارهزففر بةقفو ؽةور بةاةم بةقفو فه
بي ظورِف ظيرِن تازه بلاعقفكوحم ذاقس بقف بي ذخقصوتم ٌلَر ؼ
ؽلَعةة ا صاعطلَةةةد بوشةةةور ٌةةةوظ ٌاظةة وقفعوفهد رِ عةةةوبقرد بةةةقف حةةةو كةةةوحىَ رةةةو
ٌقصورِ ن باباؼ رو حورحقذو روطوشَ كةوحمَ رةو ٌوظةر يف ٌةوفيَ ؽور كةوحم طةوفرهن بةقف
()79
فه روترشاعا رِ ن حرده ٌلَر ؼ
( )78ذصلَػ ْاظِ بوطو ٌوَرمَ :صو قد ثاظا رو دهفرن حورحقذ بوعك َ٢ذورحاتم ارواعون حردف رو ثاظا
د فد ثاظا روطوشَ ظاز ده ركَد حوفو ف رو دف ن توؼ،كتم ذاحضلوتيى صو قد ثاظا طورِ كوفه
( )79ؼاذلَيب (توٌردم بو  ،د)و ظلَخ عٛمثإ ٌوَرمٌَ :وظ ذ تو قوصود ثاظان خارل ،ثاظا بقف بو ٌوصرن

د فد ثاظا رو حورحقذ د ٌوعلعو بوعك ٢رو خرصوتخار عم خر ثوكاؼ ٌوحردو د فد ثاظا بلص لوفه ف ٌوصرن
َظ قوصود ثاظا حقيَى عود كو رو شور ٌوفه طرتلاؼ فذوثصلاؼ
حرد بو قوصود ثاظا حو توربلوكاؼ بخاو بوال
َظ ـوع ،ؼود حوشم رو ثلافهحاعم ـقفعو شور ذوثص اعو ف بو زار ؽلَغاكاعو دهرهفهف ـقفؼ بي
حردو بوال
ٌلَر ؼ د فد ثاظا ح و ٌوصون بلصو خارل ،ثاظان بافحم روطوشَ شزلضاؼ بوطم حقرِن ٌلج ؽلط ثاظان رو
َوبم ئوفقن حردف ؽاتوفه
بو  ،دد طرو ف ذوثصم حردؼ و قوصود ثاظا حو ٌوصون بلصو طورِ كوفه فط٘ر
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َم ـةةاذ عةةوبقف بةةوعكههَ٢
صورحةةوزن ذخقصةةوتم بو ةة ،دكغ رةةوظ بوكغةةود ذةةار
جةةوصعلاتم خوفلةةو رةةوظ الفال ثةةوكابقف بةةقف ذةةوتا حؾلةةاػ حةةو بةةوف ىل دففهظ ٌودر كةةو
َةةةوظ – رةةةوعاف عةةةا صوصغقفعةةةوحاعا بةةةقفو فه خوزعةةةود ر ( كةةةوذلا بةةةوط) كةةةغ روطةةةوشَ
ةور
َظ د فد ثاظةا طرتةم ف
صو ق د ثاظاد ص ةوفلث بةقف فه فكصة رِ حةا بةي ٌلَةر ؼو بةوال
َؼوٌ :ةوظ دفذصغاكةوتم ذخقصوتةو كةوذ ف دفف رِ كةاؼ حةرده ٌلَةر ؼ ف رةو
حقظ خقال
شةور ن ظةةاز ده قوصةةود ئةورم صةةريز د حيبقفعةةوفهف رةو ئةةورلؾم ذخقصةةوتم بو ةة ،د
دهشلاؼ حرد بو توظةقكتاو ف ثراثا اعة ،روالكةوحم تركعةوفه ثاظةان ٌةورقهسِاظ و
بو صغاشوبوتم توب،كزم تابعلوتم دفف ئوظريهو ثرِاتصة ين عةارد بةي ٌلَةر ؼو ذةاحط
ٌاذرباجياؼ فهرم ئوؽ ،ئوباط صريز ذ توؼ د ٌلضوؼ رو بلاعق ٌوطةوِر و عةو ٌوؽضلةوتم
َح ف صعاؽةةودهو زار شةةوربوخيف
بةةو ذخقصةةوتم ظةةاه ٌةةود ف عةةو طةةقيَى ٌود كةةو ؼةةقر
شورـ ةسَ بةةقف رةةوف فهة ةةود و رةةو طهه٘رِهب ةقعصزقشةةى رفشةةم ( تةةوفركَس) كعةةوفه رةةو
ئورلؾم ذخقصوتم ئقمثاعم توؽللخ ف توظقكث ٌوحر
بوظ عوفئو فهقع٘ٝتم شلاشلون ذ،فد ـو رو صورحوزن (حرصاععةاه) ف ـةو
رو (توبركَس)د دهرذوج بو ذخقصوتم عٛمثاْ ٢زار خر ث بةقفو فه ؽةوصقف شةائوتلَد
َم
ٓٝ٥تعههارن ٌلع عةةم ذةةورب ٌةةوحر علؾاكةةوو ئوالصةةوتم ظةةورِ دهرحةةوفو رةةو شةةار
1236ن ؽلحرن ( 1821ن صل دن) د بوطس دهحاعم بوبو( ئوب،فَر َ ثاظاف قوصةود
ثاظاف شزلضاؼ بوط رو عافكاعةا بةقف) حةو خيكةاؼ حقتةابقفه (حرصاععةاه)و بةوخيكاؼ ف
ةقهتلاعوفه رِففكاؼ حرده ذ،فدف رو صوْطك٘ن (زهؽةاف)هفه تلَثةورِكػ ف تةوئرفقهٝاؼ
حةةرده (خاعةةوةني) ٌةةوظ خوبةةوره طوكعةة و بو ةة ،دف ٌةةيردفن عٛمثههاْ ٢رِففن حةةرده
ذ،فدف توئرفقاتم بوطس ده فهش ا
د فد ثاظاو ٌوظ خوبةورهن طوكاعة،ه ٌوشة وصقش فو خوبةورن تةوئرفقه ٢ئةوباط
َتةةم ظةةلضارم حقردش اعلعةةم رةةوف فهة ةةود
صةةريز ف خوبةةورن ٌلص ة ل ن بةةوعكهه َ٢فال
طوكع وقفه بابم ئارمو ثادظاه جوف بم ٌلع عم ذوربم بوؽور دففال د كوفه
َم 1236د قوصود ثاظا دكصاؼ رو ذخقصوو
َظ زارن ثىَ عوـقفو رو صواديى شار
حورحقذ د علعو و بوال
ئاؼم بقف فه ـقف بي ٌلَر ؼ
123

بو  ،د ظاٖ هؼ بي ذورب زار باػ خين ذاقس حةرد بةقفو فه بةو طةقكَرهن
ٌوصرن ٌوش وصوقش ٌوبق كةو دهط بةوجىَ د خزةم ٌلَةر ؼ بيَةقو تةا صةقصخني بةىَ ثةلَغ
حةةةوفيَو رةةةوظ ؼةةةرهكود  5222ذوك وكةةةوحم ٌةةةورعافتلغ بةةةي ٌلضةةة ،د طوكعة ة وقفه
بو ةة ،د د فد ثاظةةاو ذخقصةةوتم صةةو قد ثاظةةان شةةور رةةو عةةقيَ توؼةة،كث حةةردف
فهؿاش ظاز ده قوصود ئورم صريز فهئة،ن ذخقصةوتم بوبةون بةو ئوبة،فَر َ ثاظةاد
بةةقفو فه ةةةقهتلَخم زاري د بقكةةوف عاردبقفكةةو (شةةزلضاعم)ف خيظةةم رةةو دف كيةة ،بةةو
روظةةخركَخم زارهفه رِففن حردهبةةقفه ظةةارهزففر د فد ثاظةةاػ ٌيردفكةةوحم روطةةوشَ
ـس طاث رو ةيصاع ،ن قوصود ٌا ان حلؾاك ،بةي حيصةوحم صةو قد ثاظةا عةاردبقف
()82
بي شزلضاعم
ٌيردفن حؾلا بوشور ( زهعط ٌابةاد)د رِففن حةرده ( دهربوعة )،ف رةو ٌةوكزقرم
َم 1821ن صل دكةةة 1236( ،ؽةةةة)طوكع و (زهعةةةط ٌابةةةاد)ف رةةةو دف ن ـةةةس رِاذ
شةةةار
ٌلصةةةة ذوو ف ٝ٥شكهههار و بوشةةةور حورحقحةةة ،ـةةةقف بةةةي (دهربوعةةة )،ؽةةةودهيف حؾلةةةا
ٌيردفن ئوب،فَر َ ثاظا بقف حو روطوشَ ٌ 5222لَر عل ،رِففن حردبقفه ظارهزففر
روظخرن حؾلا رو دف ن جوذعم رِهصوقاعم 1236ن ؽلحرن طوكع و بازكةاؼ
ف روظخرن ئوب،فَر َ ثاظاػ طوكع وقفه دهظ ظةارهزففر فه حودصةرهف بةوطم
َةو بةي صةو قد
رِهٌلصم جافلغ روطوشَ ئوب،فَر َ ثاظاد ٌل اةم حةرد بةقفو ٌةوظ ذار
ثاظا بقفه شوبوبم صوٌلقشلوو و ـقعخو جاب بو ةقهو بقف روظخرن حؾلةاف بوبةو
َ َ ثاظةا دكصةاؼ
َلاؼ د و ئوبة،فر
رو طقعة،ن ( رِكَخةو) ف رةوالن ـةوثم (تالةورا)د ؽةور
َوبم كارصوتم رو ظاز ده حردف ف ةلعوؼ ظاز ده بو عوفصم خين بو بلصو ؽةوز ر
ط٘ر
َصةةاف بةةو (زهؽةةاب) د رِففن حةةرده (زهعةةط ٌابةةاد) روظةةخرن حؾلةةاف
حوشةةلَخوفه ؽور
صو قد ثاظا تقفظم عوخيظم بةقفؼ فو قهاكةوئاتلَخم زاركاعة ،ئوبة،فَر َ ثاظةا
رةةوظ فرؼةةوتود ٌلص ة ل ادهن حةةردف روطةةوشَ روظةةخرن ظةةاز ده كوحةة،طري بةةقف فه رةةو
(ةةةورهطيش) ظةةورِ ةةةوفصاف روظةةخرن بو ةة ،دف بوبةةو ظةةخاف طوِر كةةوفه حةةورحقذ بلَلغةةو
()81
شور حؾلاو رو خوفيف د فد ثاظا بو خين فتوف بعلوفه ـقفه الن ظاز ده
َوط٘
( )82توٌردم جوفدهوو رو باتم حؾلا ف ريى دكاربوحر ٌوَرمَ ظاؽري ف كو ور
َ َ ثاظا
( )81ظلَخ عٛمثإ دهرذوج بو صوشٍورون حؾلاكو ٌوَرمَ :رو دف ن طوكع ين روظخرن حؾلاو ئوب،فر
َوبم ٌلض ،دن حرد رو ظاز ده قوصود ئورم صريز حرد ف روشو ر ٌوصو خين روطوشَ ثاعسه ؽوز ر حوشلَخ،
ط٘ ر
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عُبدولَالَ ثاشا:
ٌةةةيردفن ةةةاريب ئوجةةةوظو ئوبةةة،فَر َ ثاظةةةان رةةةو (شةةةزلضاعم)د د صوزر عةةة،ف
َؼ
ظقكَين بوةلوو ٌورصلقيف ٌيردفن حؾلا حوفو ,فٌوطسِ ب فدكَؾاتم حةورحقحم تةاال
َن حةورحقذ زار بةاػ خةين ص ،فوئةو
ف فكَر ؼ حردف حقظ اركَخم زاركعم حردو ةوال
حرد قوصود ئورم صةريز عةون ٌوفكصةو روطةوشَ قاؼةورهد فهةةو رِ بوةقريَ روبةور
ٌوفه بو (طاففج) د رِففن حرده (ح رن) ف ٌةوظ خةوطهٌ ٢وؿورهحوكةون طرتةو دهط
خةةين حؾلةةا قوصةةود ٌا ةةا رةةو ؽةةوصقف جيَلةةوذ بةةو ؼةةل وتم ثاظةةان تةةازهن بو ةة ،د
علعاعم خورٌث ٌودر و فبوظ تورذو ٌيردفن ئوجةوظ طوكعة و بو ة ،د تارقحةون حةردف
تا ( دهرم ئوباط) ؽاو
َن بو ة ،دن بةاػ ةةاكط حةرد بةقف ٌةورز ج ف جووخاعةون زار
د فد ثاظاو ةوال
بةةقف و فه بةةي ص ،فوئةةون ةةةقهتلَخم حةةايف ؽةةوبقفو روطةةوشَ ٌوصوظةة ،ظةةورِحوركَخم زارن
ةوكةة ،حةةردفو رةةو ٌوشة وصوقرلغ حيصةةوحم د ف حةةردف تةةا ٌةةيردفن ئوجةةوظ طوكعة و (
ؽةة ؽةة ) ظةةارن بو ةة ،د شةةاحػ ف بةةىَ اٌلزةةو بةةقف رةةو دف كيةة ،تةةرط ف خةةوفيف
قاؼوره رو ظارد ثوكا بقف ـوع ،ؽوز ر حوشلَد رةو بو ة ،دهفه ـةقفؼ بةي طه٘رِهيف
ذورةةةوبو طر عةةةم دهشةةةم ثة ةىَ حةةةردو ئةةةوالٌلضم قاؼةةةوره دهرحةةةوفو ف حوشةةةلغ
عوكةةوز عم ٌةةاخرن ـةةيؼ ٌةةوبىَ ف ةلعةةوؼ د فد ثاظةةا بةةو خوزكَغةةون ثةرِن ف ذهخةةريهن
زارن ف توئزلط ف توربلون ةقهتم ص ،فوئةون ثعةو ٌوشة قفر بةقفو فه ٌةوكس عم حةو
ةةةقهتم دفذصةةػ بةةي ذورهحةةوتلَخم ٌلصة ل حةةايف عللةةوف علؾاكةةوو قاؼةةوره ٌةةوتق عمَ
بخةةاو فهؿةةاش ٌةةوظ ٌوع،كَعةةوكوػ عوؽاتةةو جةىَ ـةةقعخو ٌةةيردفن ئوجةةوظ بوتةةو٥ههج ن
َلَخم خر ثةةا بةةقف بًههرات ظةةاز دهػ تقفظةةم عوخيظةةلوحم طةةر ؼ
رِظةةاعوفه رةةو ذةةار
ؽاتوقفو ٌيردفهحةون ـةوع ،ؽوف ةو كةوذ رةو ٌةوطهسِ يف ( بوئتقبةو) صاكةوفهف رةو (خةاعم
بةةوعم شةةوئ)،د ٌلزةةورن ةره ةةيرلَخم د عةةا بةةقفو فه بةةي ثةةوكاحردعم ذهخةةريهن ٌةةيردف
َظ حؾلا ٝ٥طائوتم
َصا فرِففن حرده ظارهزففرو د فد ثاظاػ ٌوصرن عارد بي حؾلا حوبَل وفه بو  ،د بوال
ؽور
َ َ ثاظا ركَد حوفو ف بو درا فه بوةوؼ،ن روعافبردعم روظخرهحون
عوحردف بو دزي كوفه روطوشَ ئوب،فر
َ َ ثاظاو ظاؽري فهئ،ن ف رلوتيى بو  ،دن
حوفتو ظورِهفهف بو ط٘بلعوو ظخاف خيظم ـقفه الن ئوب،فر
َ َ ثاظا شوع ،بقف
رو ظاز ده ف ئوب،فر
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ثارـوو ثارـو ةقهتلاؼ بو ؽوصقف الكوحا ب َفبقف بةقفهفهو ٌةيردفن بو ة ،د بور صوةور
َو شوكرحور بقفو ؽلض خرفجم عو ٌوحرد
بوظ ذار
رَِمسُُ عُبدولَالَ ثاشا:
ٌوفهعةةة،هن ثيَغوـةةةقف ظةةةاز ده روطةةةوشَ د فد ثاظةةةاد حوفتةةةو َهههر حةةةورهن ص ارحةةةوفهف
ََ ثاظةا بةي ذخقصةوتم بوبةوف قوصةود ثاظةان
علؾاكوو بوظورِطه ٢تةوئلني حردعةم ئوبة،فر
َح حةةر ف ٌةةيردفن ئوجةةوظ
خارلةة ،ثاظةةاػ بةةي حيكةةوف ذةةوركرف بةةوعكهه َ٢ظةةورِطهه ٢تةةر ؼةةقر
()82
طورِ كوفه بي (حرصاععاه) ظاز ده قوصود ئورم صريز رو (حرع )،فهفاتم حرد
ذةةوربم بةةوبلين دفف ذخقصةةوو ؽلَع ة ا تةةوف ف عةةوبقف بةةقفو ظةةاز ده ئةةوباط
صةةريز و رةةو حقردشة اعم ظةةلضارل ،طةةوىلَ جلَطةةون رةةو ذخقصةةوتم عٛمثههاْ ٢زهفو حةةرد
بقف ظان ئوجوظ رو ؽوصود ؼ ٌيردفكوحم طوفرهن طرد حردبقفهفه
ذخقصةةوتم عٛمثههاْ ٢بور صوةةور بةةوظ فهقههع٘ٝتةةوو ٌةةوصرن تةةوئرفقهه ٢بةةو ف ىل
(دكاربةةوحر) ف (صقؼةةس) ف(بو ةة ،د)د و د فد ثاظةةا حةةو ٌةةوظ ٌةةوصرهن فهرطةةرو ذةةاجم
َظ ؽلَعة ا
َ ٌا ان حؾلان تازهن بو دهؽوز ر حوشةوفه عةارد بةي شةور ٌلَةر ؼو بةوال
طا ر
ٌوظ ةقهتو رو ذ،فده تلَثورِ عوبقفبقفو حو قوصود ذصلَػ صريز ن( )83حقرِن قوصةود
ئةةورم صةةريز ن ذةةاحضم تةةازهن (حرصاظةةاؼ)و ٌيردفكةةوحم ـةةس ؽةةوز ر حوشةةى عةةارد بةةي
بو ةةة ،دفو ٌةةةوظ ٌةةةيردفه رةةةو ـةةةوع ،عةةةققطههه٘كوحةةةوفه تةةةوجافزن ذةةة،فدن حةةةردف تةةةا
َظ روالكوحوفه رِظةاعوفهف روالكةوحم تةرهفه ئوظةاٌريف ئقربةاعم
(ظوؽرهباؼ) ؽاوو بوال
َفغني ف صوجوقفرن طوِر عوفهن حردؼ
ٌوف عافهو توعطم ثيَؾور
دَفعٍُ دووًَ – وُمحىد ثاشا:
ٌةةةوظ فهقهههع ٘ٝتةةةو صةةةو قد ثاظةةةان شةةةور رةةةوعقيَ خصة ة و فوئارلوتةةةوفه بةةةو
صصةةائودهن د فد ثاظةةا روطةةوشَ ئةةورم ثاظةةان ف ىل دكاربةةوحر رِففن حةةرده شةةزلضاعمو
ئوب،فَر َ ثاظا خوبورن ز عم ف ( شوطرصو)ن ريَطرو ف روفيَ صو قد ثاظةا ظةخاف
( )82ذصلَػ ْاظِ بوطو ٌوَرمَ :رو رِهبل ف ٌورٍوفهرم 1237د رو (صورجاعلو)ن عسكد (ةسررباط) فهفاتم حرد
( )83ظلَخ عٛمثإ و ئوباط خاؼ ٌوَرمَ
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َظ شور رو عقيَ ظةورِ دهشة
تا (ةورهذوشوؼ) توئتل حر و بوال

ثيَخةردف ئوبة،فَر َ

ظةةخاف رِ ن حةةرد بةةي ٌلَةةر ؼ ف صةةو قد ثاظةةاػ رةةو  11ظةةوئواعم 1237د ؽاتةةوفه
َتوحةو تقفظةم
َظ ٌوظ ٌوصريه رِهظل،ف بةوحاره عوذوشةاكوفه و ـةقعخو فال
شزلضاعم بوال
طهها ئةةقعلَخم خةةر ث ف ـةةوع ،ؽةةوز ر حوشةةلَخم ريَضةةرد فبةةاةلغ ؽلحرهتلةةاؼ حةةردف
بوعكٝهٝؼ حوفتو حلَق ؼ
َظ روشةةةور
صو ق دثاظةةةاو بةةةو فخةةةرن ٌوشة ة وصقش تةةةا دكاربةةةوحر ـةةةقفو بةةةوال
َةوبم
عوؼلروتم ف ىل قوصود ئةورم ثاظةا طوِر كةوفه ف ئةقمثهإ بةوطم بةر ن بةي طه٘ر
صعافعةةوو عةةارده الن ئةةوباط صةةريز ن فهرةةم ئوؽةة،و حورةةو (تةةوبركَس) بةةقف ف ةلعةةوؼ
ظاز دهو ٌلج ؽلط خاعم صقحرن بو روظخركَخوفه عاردفو صو قد ثاظا بوظ كارصوتلو
رةو جةةوصادن ٌةةوفهرم 1238د رةةو حيكةةوفه رِففن حةةرده شةةزلضاعيق ئوبةة،فَر َ ثاظةةان
دهرثوِر ع ،فه عٛمثإ بوطم بر ظم حرد بوذاحضم حيكوف ذوركر
َظ ظةاز ده صصةائودهن عةوحردفو
ئوب،فَر َ ثاظاػ رِ ن حرد بي (تةوبركَس)و بةوال
()84
رو (توبركَس) د ن عا
دَفعٍُ دووًَ – عُبدولَالَ ثاشا:
جيَةةم ظةةقبؾو عللةةو حةةو بةةوطس دهحاعم بوبةةوو بةةي صوع وئةةوتم خيكةةاؼ طةةاه خيكةةاؼ بةةو
صقذ ف ط٘رِهف ،رن ٌلَر ؼ علعاؼ ٌود ف بو ةةقهو فتةوفهضهطٌ ٢ةوف ؼ ذخقصةوتم بوبةوكاؼ
َةوظ
ٌوشوع،ف طاه طاؽلَخلغ خيكاؼ بةو صةقخزلؾ ف ؼةادةم ذخقصةوتم بو ة ،د ٌود كةو ةور
ف بةةوف تورذةةو ذخقصةةوتلاؼ دهط خيكةةاؼ ٌوخصةةو ٌةةوظ شلاشةةوتو دفف رِففه ف ةلعةةوؼ رةةو
َظ رةةو عةةققطهه٘ن شلاشةةوتوفه ٌةةلغ ف عللةةوف حورلضةةون
عةةققطهه٘ن ٌوخ ةةةوفه صةةوردففدهو بةةوال
فهفاف ٌل ؼم ذوةلتم ف د ٌلضم رو ةاصقشةم شلاشةوت ،عةوبقفهف عةابىَ فه روبةور ٌوصةو
َظ ـةقعخو ٌةوظ شلاشةوتو
روفظ ف تةوئليب ٌيصةورِ ن بوبةو (بةوٌلع تادن خةيظ) بيَحيَلةوو بةوال
()84

(ـق ر ئوؼرن دف كم ئري ج)و روظ بوسج ٢دف كيلو بو عوفئلَخم تر ٌودفيَ ف ٌوَرمَ :د فد ثاظا بي

َتم حورحقذ ٌو ود بوطم بر ن بو روظخركَخوفه عارد بقف صو قع ،ثاظا رو
ركَخ ص ين ٌلعقفحارن فال
َ َ ثاظاػ
صقؼزوفه ـقف بي ٌلَر ؼ و روشور ٌوصو د فد ثاظا روظخركَخم حرده شور حقردش اؼ ف ئوب،فر
َ َ ثاظان د صوزر ع،
َلا بقف ٌوظ روظخره شزلضاعيى طرو ف دكصاعوفه ئوب،فر
روطور
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َتوحةو بةقفه صقشةوبلووحاعم رةو
دفف رِففه د ٌلضوؼ ق٘رِهرِهن صارم ف رِفذةم بةي ٌةوؽزم فال
عققط٘ن توٌركخ ف ٌلغصاعل وفه ذوةلتوو صقش وذوةم توعتل،ؼ
رةةةةوظ ؽور كةةةةون دف كةةةة ،صةةةةوثهههه٘رةةةةوؼو فهقههههع٘ٝتةةةةم صةةةةو قد ثاظةةةةاو بورِ شةة ة
َظ حةو
صقخزلؽاعوف صورد عو بةقف تةا علؾاكةوو رةو طه٘رِهفة ،رن بو ة ،د ةؽةقرن عةوحرد بةوال
توصاظان قٛئ م ذخقصوتم بو  ،دف تو٥ج ف ع قذن ذخقصوتم ٌلَر عم حةردو بةو تةوف فن
تلَطوكعو حو ذخقصوتم بو  ،د عةاتق عىَ قافةوظه٘ن ذتةقةم ف اكةون ظوخؽةم بخةاو
َؼةةةو بةةةوعكههه َ٢رةةةو
روبةةةور ٌةةةوفه صةةةوجوقفر بةةةقف ٌلز حةةةان حةةةرده ذخقصةةةوتم ٌلَةةةر ؼ خقال
توٌردلوحاؼو ٌقصورِ ن ٌوظ خاعود عوكاؼ رةو خؽقؼةم شلاشةوتم دفف رِففكيةق شةوبوبم
بةةقفعم ظةةورِكاؼ رةةو بةةوكين دفف ذخقصوتةة ،زار بةةو ظةةل،دهو توعتلةة،ف صق خةةوذه حةةردففهف
ؽةةةلض ص ذةةةوظههه٘ن ٌوشةةةواب ف ئةةةوف صزم ذوةلتةةةوكاؼ عةةةوحردففه الن صةةةػ ف كةةةو حةةةو ٌةةةوظ
توعتل ،تةةو ٌوفهعةة،ه ئادالعةةو عللةةوو فه الزصةةو ص ذةةوظهه٘ن بةةوعكهه َ٢فخةةرن تةةركغ بخةةرنَ و
فهحق ق٘ئل م ذخقصوتم بو ة ،دو صعاصةوالو ف تةوئللغاتم حةوك مو تةو٥هج ن ثرفثا وعة،
َعم بةةو دكةةارن ف بةةو بةةورتلس و ب ةىَ صقبةةاالتم
رةةو رِجيةةارم ذخقصةةووو ٌلو ة ن ثلةةافه صةةاةقال
دهرذةةوج ذتةةقةم صوٌضقركةةووو فه بور صوةةور بوصةةو ٌلص ة ادهحردعم ذخقصةةوتم ٌلَةةر ؼ رةةوظ
ثوظيحافكوف شوئم د ٌلضم بي ص ،خوروف تو٥ج فع قذن بو شور ذخقصوتم بو  ،دد
ف ةلعوؼ ٌوطةور بةو ـةافكَخم ٌلغؽةاب ف بةىَ طه٘رِهيف رةو ٌةوذق ش فردبلغةوفهو ٌةوبىَ
شلاشوتم دفف رِففن ٌقصةورِ ن بوبةو ريصةو عوحةوكػو ـةقعخو زهصاعلةاؼ دفف رِفف بةقف فه رةو
بور ٌةوفه ٌةوف علغ طةريادهن زهصاعةو بةقفؼ ٌوطةور بةو عةوفئلَخم تةر ذورهحةوتلاؼ بخرد كةو
ٌلعةةلاؼ شةةورن عوٌةةوطروو زفف بةةو زفف رةةوعاف ٌوـةةقفؼ روطةةوشَ ٌوصوظةة ،الزصةةو ٌةةلعة ب
بخةةرنَ حةةو بةةوعكههٝهٝإ رةةوظ خؽقؼةةوفه زار رةةو ذةةود ـةةقفعو دهرهفهف ؽةةلض ص ذةةوظهه٘ن
َتوحوكاؼ عوحردففه
َخم ف فال
صوعافعم صع ورهحون خيكاؼ ف خور
وُمحىد ثاشا حمُوُدثاشا:
َؼو ؽورـيعىَ بقف دفف ذخقصوو ركَد حةوفتػ صةو قد ثاظةاو شةلَلوظ
خقال
َ َ ثاظةةاػ روحيكةةود ذةةوتا جيَطةةري بةةقفؼ ف ظةةورِ ف
جةةار رةةو شةةزلضاعل ،ف ئوبةة،فر
َم بو صقهةوتم بِر كوفه( 1823ظ)
دهئق ن خيصار
128

َمَ :روف بوكغود د فدثاظاو قوصود ثاظان رِهف عة،زن حةرد بوطةد
ذصني عاظِ بوطو ٌور
َظ صةو قد ثاظةا بةو
صو قد ثاظاد فه روظخرن ثاظةا حةقكَره تةا ( ةوصفةق و) ؽةاوو بةوال
كارصوتم روظخركَخم ئوجوصوفه روظخرن رِهف ع،زن طلَر كو دف فه
ؽةةاتين تةةوذ حورهـةةم ٌوشةةعود ٌوفوعةة،نو رةةو ٌوش ة وصقروفه بةةي بو ةة ،د رةةوظ
بوكغود تةوذتلتاتم ٌةوظ ؽةور ف ؽقركاكةو بةقف صةو قد ثاظةاو بةي تةوذتلتاو بةاعط
َظ ٌوصغلوتم عوبقف فه عوـقف ف ةلعوؼ ؽةور ـةوع،ه د فد ثاظةاو بوشةاكون
حر كو بو  ،د بوال
َظ صقة ةوقهان خةقرتمو
اكون صو قد ثاظةافه ف رلةوتم بو ة ،دن دهط حةوفتوقفو بةوال
َوكم خةين ٌوعق عة ،روبةور ٌةوفه
د ٌلضوؼ بي صوذقن ذخقصوتم بوبو شوئم ٌةوحردفو فهشةثز
صو قد ثاظا ذوةم بقف خين رو د فن بثاركَسنَ
َ ،شةزلضاؼ ثاظةان حةقرِن ٌلةج ؽلط ثاظةا رةو (حرصاظةاؼ)و فهفةاتم
رو ئوكين شةار
َود رةو عافـةقف صةو قد ثاظةاو صوك وحةون شةزلضاؼ
حردف خارل ،ثاظاػ ؽةور رةوظ شةار
ثاظان ؽلَغاكوفه شزلضاعيق رو صسطوفتم طوفرهد عاظ (1239ـ)
فهحق رو شةورهفه بامسةاؼ حةرد د فد ثاظةا رةو جلَطريبةقفعم صةو قد ثاظةا
َوو بةةقفو علؾاكةةوو خةةين رِ عةةوطرو ف بةةين حوفتةةو تةةود رفحاتم ظةةورِهفه
زار شةةو ز
ٌوفهرةةوؼ قوصةةود ثاظةةان خارلةة ،ثاظةةان بةةو روظةةخركَخوفه حةةرده شةةورنو صةةو قد
َتم بوبةوو عةون تةق عم روظةخر حةي بخاتةوفهو
ثاظا بو شوبوبم فكَر عم فثوركَعاعم فال
َحو)و فه عٛمثإ بوطم بر ظةم بةي
بو عائل جم شزلضاعى بوجيَؾلَعو فو ـقفه (ةسر
َةوبم كارصةةوتم عةارده ٌلَةر ؼ ف ةلعةةوؼ ٌلَةر ؼو حةةو د ٌلضةوؼ رةو ظةةقكَػ ٌةوظ عوفئةةو
طه٘ ر
فرؼوتاعو ٌوطوِر و زفف حيصةوحم بةي صةو قد ثاظةا عةاردفو قوصةود ثاظةا خةين رةو
شزلضاعل ،رِ عوطرو فو طوِر كوفه حورحقذ ( 2ن ظوف رم )1241
د فد ثاظاو بةي ٌلة ،رهن صو ةود ثاظةا فكَرطةين ئوظةريهتم دزهكةم توخؽةلؾ حةرد
بقف صو ةود ثاظةا رةو 1242ـ د روشةور ٌةوظ توخؽلؽةاتو روطةوشَ فةارط ٌا ةان دزهكةم
حوفتو ظورِهفهفو زار خر ث ظخا ٌوفهروؼ ـقفه ٌلَر ؼ ف رو دف كل ،طورِ كوفه بو  ،د
َم 1243ـ د صةةو قد ثاظةةا ـةةقفه شةةور (ذةةوركر) ف روطةةوشَ قوصةةود
روشةةار
َم دف كةم ع ةقذف
َفقف فه روعوتلحود ظخاف طوِر كوفه شار
ثاظان رِهف ع،زن تلَد ؽور
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ةقهتم ثاظا حقكَره طوكع و (شقرد ػ) صو قد ثاظا بو عائل جم دكصاؼ روطةوشَ
قوصةةةود ثاظةةةاد حوفتةةةو ظةةةورِهفهفو روظةةةخرن رِهف عةةة،زن ظةةةخاع،فو رةةةوظ فهة ةةةو
َن (شخ اؼ) د بوظم زارن
توعطاعوكود بقف حو شزلضاؼ بوطم بر ن رو بور صوور ةوال
روظخرن توفرهد ف حقتقثر طورِ كةوفهف ـةقفه شةور شةزلضاعيق ذاحضلةوتم رةو حةاحم
زهفو حرد
وُمحىد ثاشاو شمًىاُ بُط:
َةةةوبم صعافهعةةةوتم رةةةو
َحةةةو)ف طههه٘ر
صةةةو قد ثاظةةةا بةةةوعائل جم ـةةةقف بةةةي (ةسر
َعوفه بوعك َ٢ةقهتم بي ؽةاو ف طوِر كةوفه
ذخقصوتم ٌلَر ؼ حرد ف ةلعوؼ رو ٌوردهال
َو زهرده) صةو قد ثاظةا عوـةقفه
شور شزلضاعم شزلضاؼ بوط خين حلَعابقفه (طز
َظ شةةزلضاؼ بةةوطو ٌوفهعةة،هن ث ةىَ عوـةةقف روظةةخرهحون
شةةوريق ف زن ريَؾلَغةةاو بةةوال
َ ة و ٌةةوظ جةةارهػ
حةةاحم تةةوفرهد ف رةةوحاحم كةةاخم حةةردؼ صةةو قد ثاظةةان حةةوظ طههار
شةةةزلضاعم بوجيَؾلَعةةةو ف رِففن حةةةةرده ٌلَةةةر ؼ زارن ثةةةىَ عوـةةةةقف بةةةو ةةةةةقهتلَخم
صغاشووفه ؽاتوفه شور شزلضاعم ف بر حون دهرثوِر ع،
شةةزلضاؼ بةةوطو ـةةقفه ( زهؽةةاف)و ف رةةوفكَقه ٌلضةة ،دن رةةو د فد ثاظةةا فكصةةو
د فد ثاظةةا ٌوصةةون بةةو فرؼةةوو ز عةةم روطةةوشَ ٌلضةة ،د رِفتوةةون صةةرين صري علعةةم بةةي
عةةارد بةةوظ تورذةةو دفف بةةر رةةو ( ةةةورطيش) د تقفظةةم كةةوذ بةةقفؼ ف ـةةوع ،رِاذكَةةد
ظةةورِكاؼ حةةردف رةةو عوتلحةةود صةةو قد ثاظةةا دكصةةاؼ ظةةخاف رِ ن حةةرده ٌلَةةر ؼ صةةاشَ
َم رةةو (حرصاظةةاؼ) د عةةاف ـةةقفه (باعةةو)و ئوظةةاٌرين ٌةةوف عةةافه ف شوردهظةةو ف
فصغةة ،ر
ثعةة،هرن ٌةةاحيف صورطةةون حةةيحردهفهف دكصةةاؼ ـةةقفه شةةور شةةزلضاعيق رةةو (طةةرده
طةةرفنَ)و روطةةوشَ روظةةخرن شةةزلضاؼ ثاظةةاد حوفتةةو ظةةورِهفهف رةةو دف ن حقظ ة اركَخم
زارو طاثفى شزلضاؼ ثاظا بآلفهن بو ئوظةاكر حةردف صةو قد ثاظةا دكصةاؼ ظةخاو
َ َ بةوطم حودصةرهف بةوطم رِهٌلصةم
قا كةوئاتم شةزلضاؼ ثاظةاػ زار بةقفو ئوبة،فر
جاب فَؿط٘فا بوطم كقعض بوط روعاف حقذر ف عا بقفؼ
َغةةةةوطرو ف ـةةةةقفه ٌلَةةةةر ؼ ف بةةةةوفاضههههٝط٘ن ف ىل
صو قدثاظةةةةاو دهشةةةةم ؽور
(شغو)هفه د ف ن ٌلض ،دن رو فهريعوؽ( ،ئوباط صريز ) حةردف ف ةلعةوؼ رةو ٌلة ،رهن
112

ةوؽرهصاؼ صريز د روظخركَخم بي ؽاو ف رو  1246د رِففن حرده شزلضاعم شزلضاؼ
ثاظا صتابورون ثيَغوحر ف خين حلَعاكو (زهعطاباد)ف صو قد ثاظا بيَعةورِ د خزةم
صوحوزن ٌلضارهو بقف
ٌوظ ظورِه دففرف دركَدهن بوكين دفف بر و بو تةوف فن ٌلضارهتوحةون بيَؾلَةسف
َخم بوبةةو
َتوحةةون فكَةةر ؼ حةةردف قههاكةةوئاتم صةةاشَ ف رِفل ٌوؽاتةةو ذصةةابوفه صةةقر
فال
بورِ ش رودهط ٌقصور ن بوبو ـقف بقفو ع ةقذن ذةاحضم حةوفتوقفه دهط ٌلَةر ؼ ف
َخم بوبوكةوو حةو بةوةقهتم خةين رةو زهصةاعم ئوبة،فرره اؼ ثاظةاد
بو  ،د ٌوف صةقر
بو ةة ،دن ثوظةةيحاع ،بةةقف فه صقةةةودهر تم ئري ةةةم خص ة وقفه ذكَةةر دهشةةم ٌقصةةوِر ن
َوصاع،بقفهفهو رةةةةوظ دهفرهد
بوبةةةةوفهف روئةةةةوكين دهفرد ٌلَر علعةةةةم بوتةةةةوف فن شةة ةز
بةةودهط ـةةوع ،ؽةةوز ر ئوجوصلَخةةوفه د صةةا بةةقفو فكَةةر ؼ ف ثوركَعةةاؼ بةةقفو فه ظةةورِف
ظيرِن د ٌلضم بوكين بوطس دهن بوبو بو توف فن فوفتاع،بقفن
َغةةة،ن صةةةري
بور صوةةةور بةةةوظ ثوظةةةيحم ف بيَؾلَسكةةةوو ٌلضةةةارهتم شةةةير ؼو حةةةو بوؽلضةةةوتم بز
قوصةةةود ثاظةةةا رةةةةو رِهةلةةة ف ذوشةةةقفد ثةةةةاذ حر بةةةقفهفهو رِاذ بةةةو رِاذ رِفف روبةةةةورزن ف
َن ظورِف ظيرِهو صؽلووتلَخم تةرن طةوفره حةو (رِظةاعوفه)
ثلَعخوفتغ ،بقف بلَحطو روظ بوال
َتاعون ثوركَعاؼ ف فكَر ؼ حرد
بقف رِففن حرده ئري ج ف حقردش اؼ ف ٌلَر ؼ ف ٌوظ فال
َمَو قاكوئاتم رِاذ عون ظارن بو  ،د بوكين ( 1522تةا  )322حةوط
توٌركخ ٌور
َصةا بةقف فه ؽةور دففالن ظةوطه٢
بقفو شورهرِ ن ٌوصوو غه٘ طه ٢بو ة ،دكغ زار ؽور
ورج حردبقف فه ظارن بو  ،دكغ تقفظم ق٘رِهرِكخم زار بقف
َوتوظ ،ظورِن دفف بر ؽةور عوبِر كةوفه فه شةزلضاؼ ثاظةا روظةخركَخم رةو
روظ ذار
َتوحود ظورِحورِ عوصابقفو بةو
د فد ثاظا شوع،ف ؽاتوفه شور شزلضاعم ـقعخو رو فال
عائل جم صو قد ثاظا دكصاؼ ظارهحون بوجيَؾلَعو ف ـةقف بةي ٌلَةر ؼ شةزلضاؼ
ثاظا تا ( صلاع،ف ب) رو ظقكَين عوبقفهفه صو قد ثاظا ـقفه (توبركَس) فه فهرةم
َتةةم بوبةةوو رةةو
ئوؽةة ،ئةةوباط صةةريز روظةةخركَخم بةةي ثلَخةةوفه عةةاف عاردكةةوفه شةةور فال
َثةةاركَسو روطةةوشَ شةةزلضاؼ ثاظةةاد حوفتةةو ظةةورِهفهف خر ثةةم ظةةخاع،ف ذةةوتا شةةزلضاؼ
عار
َعلعةةم بةةودكس طةةري صةةو قد
ثاظةةا خيظةةم بركغةة ،ر بةةقف فه بةةوعكهه َ٢ثلةةافه صاةقال
ثاظاو ؽاتو شزلضاعم ف ذقحضم طرتو دهط خين( جوصاذن ٌورٍاخرن )1247
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شمًىاُ ثاشا:
شزلضاؼ ثاظاو خةين طوكاعة،ه (ح ةرن)ف رةوفيَ روظةخركَخم رةو طه٘رِهب د فد
ثاظةةافه بةةي ؽةةاو ف رةةو ٌةةوف خرين رِهجوبةة ،طوِر كةةوفه شةةور حةةاحم فو دكصةةاؼ دهرن
َظ
ثوِر ع ،صو قد ثاظا خين طوكاعة،ه تةوبركَسف رةوفكَقه ـةقفه (تةار ؼ=طٗهسإ) بةوال
()85

َم 1252د ـقفه ٌوش اصقش
ؽلفم بي عوحر ف بوعائل جم رو شار
رو دف ن دففر خر عوفهن د فد ثاظا رو بو  ،دف جلَطري بةقفعم ئةورم رِهقها
ثاظةةاو قوصةةود ثاظةةان رِهف عةة،زن فكصةة ٌلص ة ل اده رةةو ظةةورِف ظةةيرن بةةوكين
َتةم بوبةوو ذاتةوؼ قوصةود ثاظةاو
ٌقصورِ ن بوبو بخاو بو روظخركَخوفه رِففن حةرده فال
رةةوفهفثلَغ تةةوعسٚقهه ٢حردبةةقفه ٌلَةةر علغ ف ظةةخاتلَخم زارن ريَخةةر بةةقف ئةةورم
رِهقا ثاظاو روطوشَ ذخقصوتم ٌلَر ؼ ةصون حرد بو كوذ ف رو ٌلَر عوفه رةو ةيصاعة ،ن
( شورتلد قوصود خاؼ)د ةةقهتلَخم حوفتةورِنَ فئةورم رِهقها ثاظةاػ روظةخركَخم
رو بو  ،دهفه عارد تا رو صوئلوتم شزلضاؼ ثاظان ذاحضم بوبود بىَ
قوصود ثاظاو رةوف بوكغةود تةا (شةقرد ػ) ؽةاتوقف دفف روظةخر رةو (ةوصفةق و)
تقفظم كوذ بقفؼ ف رو دف ن ظةورِكَخم ةةقرط روظةخرن رِهف عة،ز طوِر كةوفه حيكةو ف
شزلضاؼ ثاظا ظقكَين حوفو ف تةا عسكةد حيكةو ـةقف قهاكةوئاتم روظةخرن شةزلضاؼ
ثاظاف روظخرن ٌلَر ؼ زار بقفو ٌلة طاق٘تم ظورِكاؼ عوصا بقفو فه ؽةور ـةيعمَ بةقف
َرلاؼ حردف طورِ عوفه:
روطوشَ قوصود ثاظاد بو طقكَرهن ٌوظ ـوع ،ظورطاْ٘ ؼقر
( )85كاخم بقفعم د فد ثاظا ف ريى بو  ،د رو ذخقصوتم عٛمثاْ ٢توؼادفيف ٌوظ دهفرهن حردففه ٌوظ
ف رلو رو ؽلض خؽقؼلَخوفه ٌوؽضلوتم بوٌوصر فعوؽم ٌوش اصوقش عوٌود ف فكَرطين عو ٌوعارد روشور ٌوظ
ٌوش اصوقش ؼادج ٌوفوع،نو عاف دهف ورد ركَخم عارده بو  ،د تا عوؼلروتم بخاو د فد ثاظا ٌوظ صوٌضقره
فوةريهن حقظو رو دف ن ٌوصو بي توٌ،كيب ئورم ر ٙقا ثاظا صوٌضقر حر د فد ثاظاو ثلَع ،رن روظخرن
َوتاع ،ف بوفلَسَ فؽلَغلاكو عاف ظارهفهف
ئورم رهقا ثاظا حو ةاشط ثاظان ص ؽورك م صقؼس بقفو خور
ٌوفكعم حقظو رو دف كل ،ئورم ثاظاو رو روظخرهفه ؽاو ف دهفرن بو  ،دن ذوف ا رِاذكَد صقذاؼورهن
حردف طرتم و د فد ثاظا علَرر بي (برفشو)و رو ثاػ بوكغلَد حر بو ظلَخ ٌوؿورهصني تا صرد رو ( صوحو) صا
ئورم رِهـا ثاظاو رو دف ن د فد ثاظ او بو بلاعقفن فورصاؼ خقكَغ،عوفهو حقروصين بو  ،دن حيحردهفهف
ئوصقفكاعم حقظو فو ٌوف عون حوصابقفؼ ٌوف علعم بوره بوره رو عافبردؼ بوظ تورذو ٌل ،رهن حيروصػو حو
ثولا شاَرلَد رو ئري ة ،ذكا بقفو بو توف فن دف كى ؽاو(1832ظ)
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( )1رو خوط ( ٢رِ علو – ب قكَػ – خوروحاؼ – ـةغار ؼ) هفه تةا ( زيَةى حيكةو) رةو
ظلضاروفه بي جغقبو الن رِ ش

بي رِهف ع،ز ف الن ـوثم بي ذخقصوتم بوبو بىَ

(ٌ )2ةةوزِاقهه ٢الؽلفةةاؼ بةةي رِهف عةة،ز ف ٌةةوفالن بةةي ٌلَةةر ؼ ب ةىَ ف تةةوجافزن ٌةةوظ
ذ،فده عوحر َ
ن
َتم بي شزلضاعم بىَ
( )3جؾوتم رِاذ ٌاف ن دهربوع ،بي رِهف ع،زف رِاذؽوال
َ
( )4ؽةةور دفف ال روؽةةور حقكَلةةو ذةةوز بخةةوؼ بةةي تورِؼةة،ف صقد فوئةةو ٌةةوتق عػ ةةةوال
درفشو بخوؼ
َظ قوصود ثاظا رِهف ع،زن ٌوفهع،ه رِكعاكوتم ٌوظ ظورِط ف ظرِفط٘ي عوحرد
بوال
حُوُ شُريفِ ُِوُوٌَد:
ٌوظ ذوصةو ظةورك و رةو  1252د طةوفرهن ؽوصوفهعة ،بةقفو ٌلة،كعان حةقرِكَ

ئوب،فرره اؼ ثاظافو فر ث٘تم ٌوحردو حقرِن (رِهع ،عةو)( )86عةاف ٌافرهتلَةد بةقف حةو
رو فهة خيك ،صص وفركعون ئوب،ف رره اؼ ثاظةا بةقفو فه حةو ظةقفن حةردو بةو
ذوصةةةةو ظةةةةوركا ذاصزةةةةو بةةةةقف بةةةةوظ ٌل،كعاكةةةةو ذوصةةةةو ظةةةةركا خةةةةين بةةةةو ف رثهههه٢
ئوب،ف رره اؼ ثاظا د ٌوعا
ذوصةةةو ظةةةوركا زار ٌةةةاز ف رِهظةةةل ،بةةةقفو حةةةوط عةةةوي ٌةةةوتق عم بور صوةةةورن
بقفهشة ة ىَ ئوظريهتوحوظةةةم رةةةو ٌةةةاز كم ف عوبوزكةةة ،ذ تةةةوؼ بةةةوعافباعط بةةةقف ٌة ةوظ
رِهٌلصةةةو روطةةةوشَ ؽةةةوز ر شةةةق ركَخ ،روطةةةوشَ شةةةزلضاؼ ثاظةةةاد حوفتةةةو ظةةةورِهفهف ٌةةةوظ
َلَػو رِاذنَ رو ثلَغ حقذر علا ةور رن بو برِكغوفهن ٌوظ
َم حلَعا ٌور
ظورِهػ زار طٛر
ؽور كةةود ف دهالحلَخةةم بةةاعط حةةردف ثيَةةم طةةقوو شةةورظ ب اظةةوو ـةةقعخو ٌةةوظ شةةوره
شووكغىَ كا روصوةاصم ذاحضلةٌ ،ةوبىَ فهكةا بةو عةقفحم رِصةوفه ٌةوبىَ ف ةلعةوؼ رِاذن
َظ بةةور طقرزةةو حةةوفو ف
دف كةةى رةةو عسكةةد شةةزلضاعم ظةةوركَخم ب ةىَ صاعغةة،ن حةةردو بةةوال
حقذر ف شورهحون حر بو عقفحم رِصلَخوفه
(ٌ )86وَرلَػ ئوب،فرره اؼ ثاظاو ٌوظ (رِه ع ،عو)كون بوخعم بوكوحمَ رو ٌقصوِر ن ؽوصوفهع،ف ٌوظ رهٌلصو
َوحون بقف فه رو ثاظ ،صارهن حردف ذوصو ظورك م زرِحقرِن
حوز عيى (رِهع ،عو) زحم ثرِه رِ فهش ا تا صغ ،ر
فهحق ٌوفالدن خين ثيَطوكاع،
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شةةزلضاؼ ثاظةةاو بةةاةم دهفرن ذخقصةةوتم ب ةىَ رِهةل ة ف ب ةىَ اٌلزةةو ِر بةةق ردف
َم 1254ن ؽلحرك ،فهفاتم حردف رو (طةردن شةوكق ؼ)د علَةدر شةىَ
علؾاكوو روشار
حقرِن ؽوبقفٌ :و ود بوطو ئوب،فَر َ بوطو قوصود بوط
ئُمحُدثاشا:
رةةةو دف ن فهفةةةاتم شةةةزلضاؼ ثاظةةةاو ٌو ةةةود بةةةوطم حةةةقرِه طةةةوفرهن ؽاتةةةو
جلَطوحون(ٌ )87وظ ٌوصريه و بوِر شة زار زكةرهذ ف ؽقظةلارف رِهظةل ،بةقف فه حةوصمَ
رِج ٌوشة ة قفر بةةةقفو زهبةةةرف زهعطةةةم ذةةةوز ىلَ ٌةةةوحرد بةةةي قافةةةوظههه٘ف ثلَع صة ة ين
َخوحةةون فكصةة روظةةخركَخم صغ ةةوظهه٘ظ رِكَةةد غةةاف بةةو ـةةوذ ف شةةل ذم تةةازه
صز
َكةةوحم صغ ةةوظهه٘صةةم رِكَخ صةةو ف رةةو دهرهفهن ظةةار (
تةةوجؾلسن بخةةاو بةةوظ فخةةره ٌاال
َم تةازه بةو تةوئزلط
رِهعطو رو شورـغار) ٌيردفطان تورتل حردف روفيَ روشور ٌؽةقر
ف توربلوو صوظتقرم حردؼ ف ةقهتلَخم طاثفم صغاشولعم ثلَخوفه عا
َمَو ذخقصوتم ٌو ود ثاظةاو بةو شةوبوبم
( ـق ر ئوؼرن دف كى ئري ج) ٌور
َلَد
ؽاتغةةوفهن (صةةةو قد ثاظةةةا)ن صةةةاصم روطةةةوشَ روظةةةخركَخم ئوجوصةةة ،عسكةةةد شةةةار
َتةةةم بوبةةةو رةةةو طههه٘رِهب ٌلَر عةةةوفه بقفهشة ة َ
تقفظةةةم توطةةةوره بةةةقفو ٌلصة ة ل ن فال
جودهرلَخم شلاشم بةو طهٛشَو علؾاكةوو ذخقصةوتم ٌلَةر ؼ صةوجوقفر بةقف ةقهتوحةون

( )87صورذقظ عارم روظ دهفرهد بقفو صوْعٛصوكوحم ظريكين بي توئسكو فتوبركد بي ٌو ودثاظا عقفشى ٌوظ
ـوع ،ظلعره روفهكو:
تا فوروذ دهفرن عود ؼود حوفحيب ٌاف عوبقف
َعوتم ثوكَ ،عوبقف
حوفحوبم صلؾرن صقبارهذ ط٘ر
َتم د عو طرو
تا عوطركا ٌامساؼ فتوظ فال
طقشَ ـوصوؼ ٌار عوبقفو ؽوظ رلَقن قعفو ف عوبقف
ظاؽم( جوظ) جا(عارم) (توٌردى جوظ) توٌرديلو
تا عوَرلَػ ":روظ ئوؼرهد ٌوشخوع،هري جوظ جاـ عوبقف"
بو طقكَرهن ٌوصو ٌوبىَ صوب،هٌم توٌردم ذخقصوتم  1254بىَ
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طلَر كةةو دف فه رةةو دف ن دففر حوفتغةةوفهن روظةةخرن ئوجةةوظ ٌو ةةود ثاظةةا ؽاتةةوفه
()88
شور شزلضاعيق صو قد ثاظان دهرثوِر ع1258(،ـ)
َمَو ٌو ةود ثاظةةا زار بةو دهشةةو ف تقعة،ه تةةوبلاو
ذصةني ْههاظِ بةوطلغ ٌةةور
بةةقف زارن ىلَ ٌوترشةةاؼ ف حةةوط عةةون ٌةةوتق عم خر ثةةو بخا بةةوعكهه َ٢رةةو ثلةةافخر ث
ِر كةةةةاؼ حردبةةةةقفه عةةةةاف ؽةةةةوفر صم فو ٌو ةةةةود ثاظةةةةا د ف ن ٌوصاعةةةةون ريَخةةةةردؼ ف
ؽوفر صلوحاؼ طقكَلاؼ عود كو روشور ٌوصةو روظةخركَخم عةاردبقفه شةور ؽةوفر صاؼ فه
َخم ؽةوفر صاؼ ِر كةاؼ حةردف خيكةاؼ
ـوع ،ؽوز ر توفر بودهش لَخم روطوشَ عاردؼ خةور
ظةةاردهفه تةةوفر بودهش ة بوبةةو و ؽةةوصقف با ةةوحاعلاؼ بةةركػ ف ؽوفر صلةةوحاعلاؼ صةةاشَ
فكَةةر ؼ حةةرد روشةةور ٌوصةةو الن ذخقصةةوتم ٌلَةةر ؼ رةةو ةيصاعةة ،ن ف ىل (شةةغو)د رِففن
حرده شزلضاعم ٌو ود ثاظاو روظخركَخم رو ٌل ،رهن ئوبة،فَر َ بةوطم بر كة ،عةارد
بو ثريكاعةوفهف رةو (صةوركق ؼ) تقفظةم كةوذ بةقفؼ ف روظةخرن ٌلَةر ؼ خةر ث ظةخا رةو
دف ن ٌوصو ذخقصوتم ٌلَةر ؼ رةو ٌوشة اصقش ظةخاتم رةو ٌو ةود ثاظةا حةردف روشةور
ٌةةوظ ظةةخاتو ف ىل بو ةة ،د قوصةةود عةةوجل ثاظةةا (حةةقزرخم) بةةو روظةةخركَخوفه بوشةةور
ؽوفرلَرد رِففن حرده شزلضاعم
ٌو ود ثاظةا حةو ٌوصةون بلصةو بةي خةاطهسن دففر خصة غوفهن صؽةلووتم
ظورِ رو فالتوحون بةو روظةخرهفه ـةقفه حيكةو ذصةني عةاظهِ بةوطو توفؽةل تم ٌةوظ
ظورِهن رو باثرين بوظ عوفئو بلص قفه:
ةةةقهتم ٌو ةةود ثاظةةاو ثلَةةغخ طههابةةقفر بةةقف فه ةةةقهتلَخم صغاشةةيب ئوظاٌريظةةم
َظ
روطةةوشَ بةةقف بةةو عةةوظهه٘ر ةةةقهتم عةةوجل ثاظةةافه ؽةةور ـةةوع،ه زار حةةوظ بةةقفو بةةوال
ٌو ةود ثاظةةا رةةو عوتلحةةون ظةورِ ٌةةوصني بةةقف ـةةوع ،دهفعةو عةةوجل ثاظةةا تةةوحزل م
َظ
َرم حرد ر ض عوبقفو رو ثلَغ ظورِد فكصة صةوئاػ بة ،بةو ئوشةخورو بةوال
ؼقر
ٌو ةةود بةةوطم خوزعةةود رن ٌةةلعة قهه ٢حةةردف طةةقفتم :ثاظةةاو ئوشةةخور رةةو تةةوبلاو
( )88ذصلَػ ْاظِ بوطو رو دف ن ٌوفه حو صو قد ثاظا ٌاخر جار بور صوور بو شزلضاؼ ثاظا ظخاف رِاكمو
ـقفه توفركَس ف روفكَقه بي ط٘ؽر ؼ فروثاظ ،رو 1225د ـقف بي ٌوش اصوقش باشم ؽاتين بي شور ٌو ود
ثاظا عاحا
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شوط ،كو تا برشى بىَ ـاحة ظورِ ٌوحا ٌةوبمَ فخةرن دف كةم بخةوكػو ظةاكود ظةخلَػ
بو ثاره ةقفو ثوكا ٌوحوكغوفه روبور ٌوصو و الزصو حوظ صوؼرهب بخوكػ ٌةوظ ةصةون
ٌو ود بوطو رو ٌيردفد بآلبقفهفه ف ةور ركاؼ د حو بوظةوف كةاخم بةػ ف خوزعةود ر
بخقذؼ بي ٌلعةارهو ٌوبق كةو توفةوعطلَد بؾافكَدر كةو ٌةوف ظةوفه رِهظةوباكوحم تقعة،
بقف ف ةلعوؼ رو علقه ظةوفد دهعطةم توفةوعطمَ ؽةاو ف رةو دف كلة ،ئوشةخور دهشةم
د كةو شةل ل ف خوزعةود ركاؼ حقظةو ف ب َفهكةةاؼ حرد ٌو ةود ثاظةاو حةوثيَم ز عةةم
َ( بةقف فه خةين رِزطةار حةرد ٌوفهرةوؼ
حار روحار تر ز بقفو دهط بوجىَ شةق رن فال
()89
ـقف بي ٌري ؼ ف روثاظ ،ـقف بي ٌوش اصقش
َمَو عةوجل ثاظةا ةةور رن رةو قن ٌلضةارهتم
شحزم عٛمثاْ ٢روظ باشود ٌةور
بوبةةون د و ف ٌو ةةود ثاظةةان بةةاعط حةةرده بو ةة ،دف ئوبةة،فَر َ ثاظةةان بةةر ن حةةرد بةةو
ةاٌضضتاصم شزلضاعم( ـق ر ئوؼرن دف كى ئري ج)
َمَ :روشةور بةوعكه َ٢ظةخاتم
صلَحور ريعطركدو باشم ظورن حيكو عاحا توعلا ٌور
()92
دهفرن ذ،فدو ٌو ود ثاظا باعط حر كو بو  ،دف روفيَ ئوزش حر
()89

صورذقظ ٌلج ؽلط ٌوفوع،ن ذوك،هرنو ٌوي طقو و توةون ٌوف ت وعطو بي ٌل

ش عوبقفو بوَرخق

توؼادفيف بقف فه ئوشخور ف ن ز عم حو روظخرن عوجل ثاظا ظوبل قعم د فه فهتا شووكينَ حقظ ارن
عافخيكاؼ حردو رِاذن دف كم ٌو ود ثاظا بو عائل جم ـقف بي ٌلَر ؼ فه روفيَ بوتوفهضط ٢ف ىل
دكاربوحرو حوبو شوفارهو روٌلَر ؼ بقفو ئوفقف حر ف ـقفه ٌوش اصوقش فه روثاػ بوكغلَد حر بو ف ىل ف ؼ( بي
دف كيى توصاظان ح لَيب صعاؽري الحر د) بخو
ذصلَػ عاظِ بوطو روظ ف ةلعود باشم صوظؾقر ( ؼييف كاره) ٌوحا حو كوحم رو طاثفلوحاعم ٌو ود
َؼ رِففكاؼ حرده
ثاظا بقف ٌوَرمَ رو دف ن ب َفهحردعم روظخر و رِاذن دف كم روظخرن عوجل ثاظا بي تاال
ٌيردفطان بوبو توعلا ؼييف كاره ف طؤثوحاعم صابقف صورذقظ ؼييف ثاره روظخرن بو  ،دن د كو بور طاث
فبوكغلَد عوكؾلَعو بلَغو عاف ٌيردفط اؽوفه رو دف كل ،طرتلاؼ فبردكاؼ بي عوجل ثاظاو ريَى ثرشم بيـم
تي بو توعلا طقروبار عو حرد ف صوةؽودو ـم بقفو ؼييف كاره طقتم :ؽور حوشو رو فهظٝؿ٘ن خين
صوشٍقرو ب َفبقفعوفهن روظخر صػ رو فهظٝؿ٘د دف عاخا تا ٌوتق من فهظٝؿ٘ن خيظ بوجىَ ٌوؽلَغط ف ىل ٌوظ
جق بون زارثىَ خيػ بقف فه طقتم ـلو ٌوفيَ بلَزمَو ؼييف كاره دف ن ذاؼل تم ئقظركون طقع،كَخم ىلَ
حردف ف ةلعوؼ بيظم توخؽلؾ حر
( )92بوطقكَرهن ةوك،ن شوك ،عقرن ٌوفوع،يى عوةل ئوزش فذوثصم ٌو ود ثاظا رو 1262ن ؽلحرك ،ف
َ َ ثاظا بي ٌوش اصوقش ثلَغخ شاشَ رو دف ن ٌوظ توٌردو بقفه
ـقفعم ئوب،فر
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ف ذخقصوتم بوبو در بو ةادر ثاظان حقرِهز ن ٌلج ؽلط ثاظا ٌةوظ ةةادر ثاظةاكو
َظ ئوبةة،فَر َ بةةوطم بةةر ن ٌو ةةود ثاظةةا رِكَطةةون عود كةةوف
ـةةقفه شةةور شةةزلضاعمو بةةوال
طلَ ر كةوفه صةو قد ثاظةاو رةوظ بوكغةود دكصةاعوفه بةو روظةخركَخم ئوجوصةوفه ؽاتةةو
َظ ظةةةخاف طوِر كةةةوفه خقآلؼةةةو ئوبةةة،فَر َ بةةةوط تةةةا طورِ عةةةوفهن
شةةةور شةةةزلضاعم بةةةوال
ٌو ود ثاظا رو بو  ،د ذخقصوتم بوبون بو حوط عود
َمَ وف ىل عةوجل ثاظةاو بةو توظةقكتم ٌقصةورِ ف ٌةورحاعم
دكصاؼ ئوكين صقٌوركخ ٌور
ََ ثاظةةان بةةر ن
ذخقصةةوتم بو ةة ،د ةةةور رن رةةوعاف بردعةةم ذخقصةةوتم بوبويةة ،فو ئوبةة،فر
َلَد بةوف تورذةو
ٌو ود ثاظان بو عةافن (ةاٌضضتةاظ) تةوئلني حةرد بةي شةزلضاعيق ـةق ر شةار
ٌل ،رهن حردف ؽلَغ،يَ ئوشخورن تقرحلغ رو شزلضاعل ،د عر بقف
َم 1267ن ؽلحركة ،ف ىل عةاصلث ثاظةا ئوبة،فَر َ ثاظةان بةاعط حةةرده
رةو شةار
بو  ،دف صوذ قظ٘ؼ عاردن بي ٌوشة وصقش ف صةري رلق كةوحم تةقرحمو حةو ٌلصةضائلس
ثاظا كاؼ ثىَ ٌوطقوو عارده شزلضاعيق بةوظ تورذةو ٌلضةارهتم بوبةويو رةو دف ن دفف
َلَد ذخقصووو بو توف فن روعافـقف ( 1267ـ – 1851ظ)
ؼود شار
موطالَُعُيُنٌ نىرت دَرحُم بًُ ئًىارَتُ :
ذخقصةةةوتم بوبةةةوو رةةةو دهفرن ( فةةةوةىَ ٌو ةةةود)هفه تةةةا زهصةةةاعم (شةةةزلضاؼ بوبةةةو)و رةةةو
َةو
َم ٌل ،رهكوحم بفةقفحم ئوظةريهتم بةقفهف صةوئزقظ عللةو حةو ٌةوظ ذار
ٌلضارهو زكاتر ظخز
َظ رةةو زهصةةاعم (شةةزلضاؼ بوبةةو)د و د ٌةةريهن ع ةةقذن بوبةةو
ـةةوع ،شةةاشَ دهف صةةم حةةردففه بةةوال
َحوو شراـدو ةورهد ( ف ظةارهزففركغ حوفتيتةو دهط بوبةوفو بةوظ
توفهشعم حردففهو ةسر
َلَخم بفقفحم ٌلضارهتم ىلَ ثةوكا بةقفه ٌةوظ دهفره زار رِهعطةو رةو بةوكين 1282
تورذو ظخز
َلَد
ف 1112ن ؽلحركةة ،بةةقفبىَ رةةو دف ن روعافـةةقفعم بةةوحر بةةوط ٌةةوظ ٌل ،رهكةةو ـةةق ر شةةار
فاؼةةلزون بةةقفهف رةةو ثاظةة ،رةةو طهه٘رِهب خاعةةو ثاظةةافه ذكاعر فهتةةوفه رةةو دف ن ٌةةوظ دهفره
ـةةوعٌ ،ةةوصريكخم بةةوحارف ؽقظةةلار فهحةةق شةةورلط ثاظةةاف شةةزلضاؼ ثاظةةان طةةوفرهف صةةو قد
ثاظان ٌوفهش ف ئوب،فرره اؼ ثاظةاف صةو قد ثاظةان دففهظ ف ٌو ةود ثاظةا ذةقحضم
َظ روالكوحةةةوفه صغافةةةورهتم بةةةوكين ٌلَةةةر ؼ ف عٛمثهههاعةةةم روالكةةةوحم تركعةةةوفه
حةةةردففه بةةةوال
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رِةوبورن فذوشةادهتم بةوكين ٌقصةور ن بوبةوو عةون ؽلَعة قفه حةو ٌةوظ ـةوعٌ ،ةوصريه فركةاف
َلَخم بو ةةقهتة ف بةودهف صةن شلاشةم
زكرهحو بو توف فن جوفؽورن خيكاؼ بغقكَغػ ف ظخز
بو ٌلضارهتوحو ب،هؼ باخؽةقؿ رةوظ دفف شةوبوبوو دففهصةلين ؽةور فهحةق ٌلة ،رهن بوبةون
َخةو حوظةم ثوركَعةاؼ فعةاؼ بةرِ ف حةردففه كةوحىَ رةو
َتوحوظم فكَر ؼ ف خور
فوفتاع،فهفو فال
َن حردففه
ٌقصورِ ن بوبو روظ خؽقؼوفه بوظ تورذو روالن صص ور رِكض شخاال
" ذوشةةقفدن بةةوكين ٌقصةةوِر ن ٌلَضةةو بيتةةو شةةوبوبم صةةاشَ فكَر عةةم بوبةةو ف ةلعةةوؼ
ٌوطةةور عل ةةاج ف ذوشةةادهتم بةةوكين ٌقصةةوِر ن بوبةةو عوبق كةةو تةةقرذ ف عةةو ٌلَةةر ؼ عةةوكاؼ
ٌوتق عم ظ٘فورصاؼ ثىَ بورؼ"
صص ور رِكضو رو ص ةاتلَخم روطةوشَ صةو قد ثاظةاد و توصةوعى بةورزن ف بةوةقهتم
بي ذخقصوتم بوبةو حةردففهف صتابلةس بةوفه صةو قد ثاظةا طقتقكةوتم ٌوصةو توصةوعى
َوو صوطور خق بو ةقدرهتم خين طائقعلَد غاتو عاف ٌقصورِ ن بوبةوفه بةو رين
صوذار
َمَ ( روحقردش اؼ ٌلتاصووو الثوره – )323
كوحلَد حوشلاؼ عوؽلَز
صوةؽودن صةو قد ثاظةاو ٌلعةارهو بةي ذوشةادهو فعل ةاةم بةوكين ٌقصةورِ ن
بوبوكوفو ف ةلعوؼ روف فهة ود عٛمثإ بوطم بر ن ريَى رِ شو بقف بقفهفه صصة ور رِكةضو
َىَو حو باشم فكَر عةم خاعقفهحةاعم شةزلضاعلط بةي حةردو ؽةور ٌةوف ثلةافه ؽوعاشةوكوحم
ٌور
َظ ٌوطةةةور ٌلَضةةةو اعس علاكةةةو حةةةو
َخلَعةةةافو طةةةقتم " :ف ةلعةةةوؼ ذوة ةةةوو بةةةوال
شةةةاردن ؽور
َووتو خاعقفن جق منةاؼ درفشةو ٌةوحردو فه
حقلوكوحضاؼ ٌوبيَق تلا ٌوذوشلَلغوفهو ٌور
كا ـةاحضاؼ ٌةوحرد ٌةوظ ثاظةاكو ٌةوطيرِيَو ثاظةاكوحية رةوظ خاعود عةو تةوئلني ٌةوحريَقو
ٌوظ ثاظاكو دهش وف د ٌريهن خيي ٌوؽلَغيَق رةوخاعقفهحامناؼ دهرصةاؼ ٌوحةوؼ ف ٌةوف عم
َخم ٌةوظ
تلاد ٌوعلَػ بوظ تورذو طةقرِ عم ذاحضةاعم بوبةو بيتةو شةوبوبم صةاشَ فكَر عةم خةور
َووتةةو بةةي
َتةةو ٌوطةةور ذاحضلَةةد بلس علاكةةو حةةوتا علؾاكةةوو روشةةور ٌلةة ،ره ٌةةوصلَغىَو ٌور
فال
َتوحو تمَ ٌوحيظا"
شوئادهو ف شوالصوتم فال
صص ة ور رِكةةضو رةةو جلَطوكةةوحم تةةرد ( الثةةوره –  )96روخؽةةقؿ حةةوصى زر ئةةووً
َعم صو قد ثاظا بقف)
َتوحوفه ثرشلارن رو صو قد ٌا ا( كوحىَ رو ثلافه صاةقال
فكَر عم فال
َةد ف صةاشَ بةي ٌلَضةو ٌةوفهش
حردففهفو ٌوظ جوف بون ىلَ فهرطرتقفه " :عوبقفعم ٌوصغلةوتم صقر
َخوحامناعوفه ٌوصني عوبني ةةوو
َتوحوصاعو ٌلَضوصاعاؼ تا رو خؽقؿ صقر
شوبوبم فكَر عم فال
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َو برِاكػ بو ط٘بلعوو رِهفةاـ ف شةوئادهو
صوكزم زر ئوو عاحوكػ فه تا ٌلَضو روشور ٌوظ ذار
رِففصاؼ تىَ عاحا صػ تا عوز من حو ٌا احوظ رو ذاحضلٌ ،وصلَغىَو ـةيؼ جوشةارهو ٌوحةوظ حةو
طهه٘ اركَةةد تةةيف بف ةلَغط فتةةا فهة ة درهف رِ فهش ة ط رةةوباتم ٌوصةةو ٝ٥ههرٕ ٌةةودهظ بةةوالدنَو بةةو
َم خيكةةةاؼ فه ؽةةةور ـةةةيعمَ ٌةةةوتق عػ بفةةلَغػو فه رةةةوفهة
صصةةةخلَغوحاؼو حةةةو بوةةةةودهر ذةةةار
ذاؼَت ،بوعافن فكَرحم دهكوحم فهكا ؽور ـوع،ن زكاتر حو ب ق من رلَلاؼ ٌوشلَغط
َم ٌةةةةوبني و حةةةةو ٌقصةةةةوِر ن بوبةةةةوي عةةةةو خيكةةةةاؼ
رةةةةوظ ذخاكوتاعةةةةوفه ف ذةةةةار
ذوشةةةافعوفهف رةةةوذ هتلةةةاؼ رةةةو ذةةةقحط فذاحضلةةةوو دكةةةقهف عةةةو رِهفةةةاـ ف ِر ذةةةوتلَخلاؼ
َتوحةةو د فه رةةو دهفرن د صةةوزر علا طةةاه روطةةوشَ ٌلَةةر ؼ ف طةةاه روطةةوشَ ذخقصةةوتم
بوفال
عٛمثاْ ٢حوفتيتو ظورِف ؽور فهو روظخرن ؽاتيتو شور ظةخاع،فكوتم فظةخلَغر فهف
َو تا ٌوف خرين دهفرن خاعو ثاظا دهف صم حردففه  ,رو ٌلع وةارن
ظلَزر فهف ٌوظ ذار
ٌةةوظ توٌردةةوفه تةةا زهصةةاعم رةةو عافـةةقفعم بوشةةوبوبم ص ،خورةةون ذخقصةةوتم ٌلَةةر ؼ
َتوحةةو طةةاه تقفظةةم ٌلص ة ل ن
فهرِةوبةةورن ف دفذصغاكةةوتم بةةوكين ٌقصةةوِر ن بوبةةوو فال
روظخرن ئوجوظ ؽاتقفهف جارجاركَخلغ تقفظم توٌ،كواو ف توخركواتم روظةخرن
َعاعةوف ٌةوظ توٌة،كواو ف توخركواتةو بةو
ف ىل بو  ،د بقفه ٌوشوابم ٌةوف ٌلصة ف تاال
وكرن عل اج ف ٌل يف بوكين ٌقصوِر ن بوبو ظ لَخم تر عةوبقفهو ذرؼةم ذةقحط ف
ذاحضلةةوو بةةو عةةوفئىَ تةةو٥ههج  ٣تيَخةةردففؼ حةةو ٌةةلة ؽةةلض اكوكةةوحم صقظ ة ورهذ ف
َة
ةوفصيلاؼ روبةور ـةاف عةوصابقفو فهؽةور حاصلَخلةاؼ حةو بوشةوفةم توؼةادب ف طهار
فهكةا بةةو جوفؽةةورن خةةين بؾاتاكةو صةةوفةعم ذاحضلوتةةوفهو خةةسظ ف حوشةةقحارن دهط
َةةوصغلاؼ ٌةةوحردؼ بوطةةد ف
بةةوجىَ ريَةةى ٌوحوفتغةةو خةةيو كةةا روظةةخرن ئوجةةوظ فهكةةا حير
دهركةةةةاؼ ٌوثورِ عةةةة ،صعاصورةةةةون خارلةةةة ،ثاظةةةةا رةةةةو ذةةةةوج ئوبةةةة،فرره اؼ ثاظةةةةاو
َوكةو
فذورهحوتم ذوشوؼ بوط دهرذوج صو قد ثاظا َٝجارلَخم ٌوظ عوفئةو ٌوذق ر
روبةةةور ٌوصوكةةةو حةةةو ذخقصةةةوتم بوبةةةوو رةةةو ذهحةةةاف جوفؽةةةورن بةةةوعكههه َ٢ذاحضةةةاعم
َتوحوظم فوفتاع،ففه
بوعافباعطم عون تق علقه ٌلص اده بخاف خيظيق فال
زَراعُت و فُالحُت :
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صص ة ور رِكةةضو دهر ذةةوج بةةو زر ئةةوو ف فوالذةةوتم دهفرن بوبةةو فباخؽةةقؿ
زهصةةاعم صةةو قد ثاظةةان ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا بةةوعكهه َ٢صةةوئزقصاتم بةةاػ ٌةةود
َؼةةةو ٌةةةوىلََ " :رةةةو دف ن ٌوصةةةو حةةةو رةةةو دهربوعةةة،ن تاشةةةزقجو ثةةةورِكػ ف عسكخةةةم
فخقال
شورـةةغار بقفكغةةوفه صةةوزرفئاتلَخم زار طةةومن ف جةةي ف صةةورهزهصاؼ دنو ف ٌوصةةو تةةا
َةةم ـةةوصم( تالةةورا) تةةا شةةريف ؼ
شورـةةغار بةةو بةةوعكهه َ٢فاؼةةلزو دهف صةةم حةةردو دار
َخم كةقعض بةوط
ـلَغر بقفو ف زاركعم صورهزه بقف رةو ٌلع وةارن شورـةغارهفه صةقر
دهشم ثيٍَوحرد حةو رةو طه٘رِهب صةو قد ثاظةافه ثيَةم بوخعةر بةقف صةوزرفئاتم
َخوو صورهزهو ثوصقفو تقتػ ف بوعك َ٢ده سَ ف د عية بقف
ٌوظ صقر
صصة ة ور بلزةةةم فر كةةةسهرو رةةةو 1ن حةةةاعقعم ٌةةةوفهرم  1834د رةةةو ( فرصة ةىَ =
َمَ :رةو
ٌقرصلو) هفه بوشور (شوردهظو)د ؽاتيتو (شزلضاعم) دهرذةوج ظةارهحو ٌةور
َظ حةةو طوكعةة لغو
َم بةةوكين (شوردهظةةو ) ف (شةةزلضاعم) ص رةةوكر بةةقفكػو بةةوال
ـةةير
شةةزلضاعم زكةةاتر شةةةورصاؼ شةةقرِصاو رةة و ئةةقصرن خيصةةا ةةةةوو فكَر عةةون ف ثوركَعةةةامن
َم ثاظةةاو
عةةودكوقف بةةوعاف فكَر عوكةةوحم زارد بةةوكغلَد رِاكعةة ني تةةا طوكع ة لغو صةةار
َم فكَر عل ،ف بو وكرن الكوحم حو ذةورهظ بةقفو ةوكر
كاخقد شور حوو ٌوفكغ رو ذار
ةابلزم شقحغا بقف ثاظا بو عوفصم خين رو دهرهفهن ظارف رةوعاف خلَقهتةٌ ،ةوذكا
ٌوف جلَطوكةو حةو بةي ٌلَضةو ساقهس حر بةقفو خاعقفكةوحم رةو ةةقرِ درفشة خر ف بةقف فه
َعم ثاظا بةقفو حةو رةوظ راذ عةود علَر بةقفه (تةوبركَس) ؽةور
َم كوحمَ رو ثلافه صاةقال
صار
َخوحامناؼ تلا جيَطري بقفكػ ثاظا ؽوز ر حوشلَخم بي بةوخلَر
ـيعمَ بقف خيصاؼ فال
ؽاتغضاؼ عاردف ٌلَق رهكغ عاعم بي عاردكػ
شلاذوتم ٌةوظ دفف رِاذهن دف كيلةوظ بورِ شة زار خةيػ بةقف طه٘بلعةوو
َتةةو دركَةةغ عةةوحردففه ب ةىَ ظةةقبؾو روصةةوفثلَغ جيَةةقرِيَى ٌوؽارلةةوحم
ؽلفةةم رةةوظ فال
َمو با ةةاتم تةةر رةةو د رف
صوشةةعقد بةةقفه ـةةقعخو رةةو خةةاعقفن فكَر عةةم فدكَؾةةاتم ـةةير
ٌةةافد رنو خةةقرِه خةةقرِن ٌةةافنو فرِهز عةةم دهفرن ظةةار ف دهرٌوحةةوفو صةةوْعهه٘رهن
ٌلضرِان و حو ئلوةارهو بةقف رةو بيَة،هعطم ف تةوعؾاكم ف كرَ عوكةوحم ةوكر طه٘بلعةمو
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َصةةةيز بةةةقفو حةةةاتىَ ٌلغصةةةاؼ توصاظةةةان رِففن صردففكةةةوذ ٌةةةوحا حةةةو جةةةوفاف
زار در
ٌاز ركَخم زارن ـوظ قفه
َتو دهفركَخم شخقؼ ف ٌاشاكعم عةودكقفه حةوصى ٌةوؽارم ـةوع،
ف د كار بقف حو ٌوظ فال
شوبوبلَخم ؽوبقف كوحلَخلاؼ طائقعلَخم شىَ شاشَ روصوفثلَغ بقف حو ةةرِن تلَ صة وقف رةو
دف ن طائقؼو طائقعم ؽاتين روظخرن ئوجوظ رِففك ،ف ٌوظ روظخره ثاػ صافهن طائقعم
َتو ؽلفم تلا عوصا رو
روعافبرد ؽوصقف دكَؾاتم ف رِهؽطقذ رن فكَر ؼ حردف بوظ تورذو ٌوظ فال
َتم شزلضاعل ،ؽاتقفهو ٌوحوكػ
خق رهفه باشلَخم بوةاكان ٌوظ صوؼاٌلوو حو بوشور فال
ٌلضةرِا ـةةوع ،قههابطٝه ٢ئوجةةوظ حةةو بوشةةور ئوشةةخرن (تةةوبركَس) هفه بةةقفؼو
ؽاتغو الظ دهر ذوج بو ذخقصوتم بوبو بوعك َ٢صوئزقصاتلاؼ د صمَ رةو دف ن ٌةوف ؼ
ـقفظ بي زكارهتم ثاظا( شزلضاؼ ثاظان ئوب،فرره اؼ ثاظا)و حو رةو خلَقهتوحةون
َم رةو دهفر بةقف فهقهع٘ٝتةم ئضقصلةون جلَطةوف رِكَطةون
د بقف بوعك َ٢ثلافه صةاةقر
ئةورعادهف بةوضهه ٝبةقفو ـةةقعخو رةوفه زكةةاترن بةي عوٌةةوحر ذخقصوتةو بفةةقفحوحون
َوصوعةةة،ف عةةةو بةةةو ةةةةقهو بةةةقف فه رةةةو دهفرن ٌاخريكةةة ،بةةةقف بةةقفه
شةةةزلضاعمو عةةةو دهفر
َلَخم
صورحوزن ٌوعق ئم صوؼلووو ف بودبةوخ فه ٌةوظ صؽةاٌلوو خصة وقفكو ذةار
َةةةو عةةةاحيحم فرِةوبةةةورن بةةةوكين
زار فةةةوةريف قههه٘ ئل ةةةوفه ٌةةةوفهش شةةةوبوبم ٌةةةوظ ذار
َلاؼ
ٌوعكا ن ٌوظ خاعود عةوف ظةورِف ظةيرِن د خزةم بةقفو دفف بةر بةي رِكاشةوو ؽةوفر
ٌود ف ٌوصو بو ط٘بلعوو ٌوبقفه شوبوبم ص ،خورون وكره رو ثلَعٌ ،ةوظ ذخقصوتةو
َظ بةةو شةةوبوبم ٌةةوظ ص ،خوروكةةوفه حوفتةةو ذكَةةر دهشةةم
جقيَةةق شةةور بةةوخي بةةقفو بةةوال
ذخقصوتم (حرصاععاه=حرصاظاؼ) حو بودهط قوصود ئةورم صةريز فه بةقف رِةوبةورن
ف ؽور ن د خزم روطوشَ ٌوصوظ ،دهف صم حرد رو دف ن صردعم قوصود ئةورم صةريز و
َخم بوبةوف بوظةلَخم زهفو حةردف ٌوصةو بةقفه
َم حقتاكو شةور صةقر
ٌوصرين رِهف ع ،ز ؽور
شوبوبم تلَخفةقفعم قوصةود ثاظةا روطةوشَ ذخقصةوتم تةوبركَسد و ـةقعخو ذخقصةوتم
َتةةم بوبةةون خصة وقفه ذكَةةر
ٌةةاذهرباجيةةاؼو رةةو دف ن صردعةةم قوصةةود ئةةورم صةةريز و فال
ع قذن خيكوفه شزلضاعلى بود بوخوو بوظ تورذو روالكوحةوفه رِهشةط ف فكَرطةيي بةو
ذخقصوتم بوبو ٌود روالكوحم تركعوفه روظخركَخم ٌلَر عم بو خلَق ٌوحرد رو دف ن
121

َتوحون روعافبرد باةم ٌوؽارم حو
َتوحوفهف علقهن ع قشم فال
ٌوصو طا ئقؼ حوفتو فال
عو رو ذخقصوو ف عو رو ئوظاٌرين در فشةىَ صعافعةوتلَخلاؼ عةودن ف عةائل جم ف بةو
شوبوبخارن تور حم فالتوحةوكاؼ حةردف ـةقفعو رِهف عة،زو حةورحقذو ؽةوفرلَر فعةوف ذم
ظةةلضارم ذةةوصركػ فه ذخقصةةوتم ٌلَةةر ؼ بةةوظ تورذةةو ع ةةقذن خةةين حةةوظ ف ع ةةقذن
َتود زكاد حرد ثاظان بودبوخوو بو رِه ضم صؾةاجرهتم ٌةوؽارمو
دفوغاعم روظ فال
َتوحود بو عائل جم صةابقفهفهو ف رةو عةاف ٌةوعتاقه ٢ذخقصوتةو
دكصاعوفه ؽور رو فال
َوذ بةةقف فه ةةةقدرهتم رِهدحردعةةوفهن تةةوحارل م
بةةو ظةةوفحوتوحوك ،بةةو تةةوف فن ظةةز
ٌلَر عم عوصا بقفو روبور ٌوصو عوبقفعم صاشَ ف طاةضلَخم صغاش رو خلَقهتم ثاظةاد و
عةةابىَ بةةاعجهه ٢ذةةريهو ب ةىَ روبةةور ٌوصةةو ٌوؽارلوحةةون رةةوصغلاؼ ثرشةةم ئوجةةوبا بةةورِهف
فورظط ؽوكو حو رو ؽيدهحوص ،رِ ن غوظ
بو ط٘بلعوو حوشلَد بورِهكوحم عود صمَ ـقعخو عوبقف ثاظاو روطوشَ ٌوصو حو
حةةقرد بةةقف صةةوئزقصاتلَخم باظةةم بةةقف ةلافةةةوو ف ظهه٘ف ؽةةرين رةةو حةةقرد زكةةاتر رةةةو
ئقمثاعزم ٌوـقف دهرذوج بو ذخقصاتم ٌوفرفثاف صغاشوباتم بوكين رِفشلوف بةابم
ئاريق قوصود ئورم ثاظةان ريَثرشةلط ذةوتا دهرذةوج بةو ٌةوصركتاػ حةوصىَ زارن
َعم خةين
صوئزقصاتم بةقف فه رةوظ خؽقؼةوفه رةو ٌري علةوحاعم ٌةوفيَ ف ثلافهصةاةقال
زار رو ثلَغ بقف( جز،ن 2و فوؼزم )6
صص ور فركسهرو حو رو شوردهظة وفه بةو شةور (ٌةافهحقرتمَ)ف ( ةةوكق ؼ)د ؽاتيتةو
َضاؼ ديق بو وكرن شىَ صةاشَ صقؽةاجرن
َمَو روظ رِكَطوكود زار دكَؾاتم ـير
شزلضاعمو ٌور
رِهف ع،ز حو روشور ( ٌاج ؼي = ز ب رؽتري )فعسكد رِكَطون شوردهظو – شةزلضاعم) رةو
فكَر عوكوح ،شةاحػ بةقفؼو عةو ٌلغصةاعلَد ف عةو طقعة،كَخم ٌافهد منةاؼ دن ٌةوفهن حةو رةو
َضةةةم روظةةةخرن ئوجةةةوظ رِ ن حةةةرد بةةةقف عوفصةةةم (
طهههائةةةقؼ عةةةوجاتم بةةةقف بةةةقف رةةةو ظهههٛر
َلَخم فةةةوةريف ؽةةةةوذ رن بةةةقف ئوب،فرؽةةةوصود خةةةاعم ذةةةةاحضم
شوردهظةةةو) ؼةةةود صةةةار
َن حةةردف طةةقتم ذخقصةةوتم ٌةةاذهرباجيةةاؼ رةةوظ
شوردهظةةوو رةةوظ خؽقؼةةوفه زار شةةخاال
َم ثلَةغخ ؽةوز ر تقصةاؼ توذؽةلس ٌةوحاف روالكةوحم تركعةوفه شةوربازن
طقع،ه فكَر عو شار
َػ ( فوؼزم ثلَغحوظ)
ئوجوظ رِففتلاؼ ٌوحاتوفهف ؽلفلاؼ بو دهشوفه عاؽلَز
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َمَ :شورتلد قوصود خةاؼو روطةوشَ ةةقهتلَخم رةو ـةق ر ؼةود
َم ظوظوص ،و ٌور
رو فوؼز
شورباز حوصةف ؽوظ ا عوفورن طاثفيق ثلَغخ طاثم جوبوش رو شزلضاعم بقف ٌةوظ ةقهتةوو
َةر بةقفهفه رةو
بي قافةوظه٘ن شةزلضاؼ ثاظةا بور صوةور بةو صةو قد ثاظةان بةر ن رلَةره ؽلَز
َخلعاعم ٌوظ شورتلثلون دففرف دركَد عقفشلقه
دف كل ،باشم فلعاشَ ف خيؽور
َمَ شةةورتد د ف ن
فةةر زهرو روالكةةوحية باشةةم فةةوةرين شةةزلضاؼ ثاظةةا ٌةةوحاف ٌةةور
َية،
َظ ثاظةا ؽةور ـةوع ،ؽوفر
دفف ؼود تقصاعم ريَخةرد بةقف بةي ئوشةخورهحون بةوال
بين ثوكا عوحر ( الثورهو )161
رةةو دف كلةةٌ ،ةةوظ شةةوكاذو رةةو  3تعةةركين ثةةاعم 1834د رةةو شةةزلضاعم ؽاتيتةةو
َمَ ٌةةوظ ديَلةةو دفف ؼةةود صارلَةةد ف روشةةى بوظةةم دففن
دهرهفهف ـةةيتو ةةةورهد ( ٌةةور
جيطورةو بةقف رةو دف كلة ،بوشةور ( جافةور ؼ) د فبةو( شةوطرصو)د ـةقفه بةي ح ةةرنو
َمَ رةو ثلَةغخ
َتوحةو ٌةوحا دهرذةوج شةزلضاعلغ ٌةور
فباشم دكَؾاتم ـيشَ ف فكَر عةم فال
َلَخم علقه فكَر عم تلاصا بقفهفه
َم توعلا ؽوز ر فثلَغخ ؽوز ر صار
ؽوز ر صار
َتةةم شةةزلضاعمو رةةو دهفرن شةةزلضاؼ
ظهها ؽةةري ف كةةو حةةو عةةا ٌةةوصلين فصةةاشَ فكَر عةةم فال
ثاظاد بةقفه ـةقعخو رِاشة وظ ٌا ةان رِهٌلصةم ئوظةريهتم زهعطوعةو بةو ( فةر زهر)ن
طقتةةقهو حةةو رةةو دهفرن ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةاد رةةو ( شوردهظةةو) تةةا (ح ةةرن) ف رةةو
(حيكو) هفه تا ( باعةو) ٌوصغلةوتلَخم فوفةةورعاده ؽةوبقفو دزف جةورده عةوصا بةقف صةاشَ
فكَر عيق بودبوخ ٌلَضو رو عوتلحون ظورِف ؽور ن بةوكين دفف بةر كةوئين شةزلضاؼ
ثاظاف صو قد ثاظاكو( الثورهو )182
صص ور رِكضو دهر ذوج بو فوٜض ف بورحوتم زر ئوو ثرشةلارن رةو ئقصةور ٌا ةاف
صو قد ٌا ا حةردففهف طقتقكاعةو :بورهحةوتم تةين طةومن رةو بةوكين كةوذ بةو ثلَةغخ ف
كةةوذ بودهكةةوو عادركَةةد بةةوثاعسه ٌةةوبىَ رةةو ئةةوكين زهفكةة ،طةةومن فجةةيػ ٌوـ ةلَغريَق
َلَػ ف رةو بةوؽارد ٌوـةلَغرنَ
ؽوصقفن دكَضو عوفئم طومن ؽوكو حو ( بوؽاره)ن ثىَ ٌةور
ف ٌوبىَ ٌاف ب،رنَ زهفن دهظ ثلَقكص عيبةوتم عللةوو تةوعلا تيفهحةون ٌةوطيريَ
َلَد
َظ زهفن ظةاخم ٌةوبىِ شةار
كوئين شارلَد طومن ف شارلَد جين تلا ٌوـلغرنَ بةوال
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بف ةلَغرنَ ف شةةارلَد بوذوش ةَل وفه ثةةوصقو دفف شةةاشَ رةةو شةةوركوذ رةةو زهفكوحةة ،عةةابىَ
بفلَغرنَ بوعك َ٢صوزرفئاتم تقفتغلعم بو فاؼلزو ٌوبىَ
َظ رةةةو بةةةوعكههه َ٢جلَطةةةون
ثةةةوصقفو ثلَقكصة ة و رةةةو زهفن ثة ةرِ ٌةةةافد بخةةةرنَو بةةةوال
ظاخص اعلعةة ،بةةو دكَةةط ٌةةوبىَ تومسلةة،و ئادهتةةوؼ ؽةةور بةةي رِهز ف تةةقفتػ الزصةةو فه
َظ روئةوكين
َلَخ ،كوذ جار رةو زهفن دكَضةٌ ،وـةلَغرنَو بةوال
صورهزه توعلا رو ـوع ،شار
زهفك ،روجيَم صورهزه طةومن ٌوـةلَغرنَ ٌوشاشةم صورحةوزن صةورهزه و ظةارهزففره
ئقصةةةور ٌا ةةةاو خةةةين بةةةوعكههه َ٢حوتاعلعةةةم ـةةةوع،ففه ف تيفهحةةةون رةةةو صلؽةةةرهفه
ؽلَغر فه و بلَحطو روصاعو بوعك َ٢ذوقباتم تركعم رو حقردش اعٌ ،وـلَغرنَ"
" ٌلر لةةةاجم صلةةةقهن حةةةورحقذ رةةةو شةةةزلضاعلوفه تةةةوٌضني ٌةةةوحر و بةةةي ٌةةةوظ
صوةؽةةوده بةةوعكهه َ٢رةةو تقجةةارن حةةورحقحم ٌوؽاتغةةو شةةزلضاعيق شةةوروصلاؼ روطةةوشَ
الديَةةم ٌةةوحرد صوذؽةةقالتم ؽةةوعطقكين ؽةةوره بةةاػ صوخؽةةقؿ حقردش ة اؼ بةةقف
َتةود فهباخؽةقؿ رةوعاف د رشة اعم د رف بةورِففن ةورهد ة ،زار
د رطقكَسو روظ فال
َظ
زار بقفهف روفكَقه بي حورحقذ ف صقؼس ٌوعلَرر طوزان د ربورِفػ صوظؾقرهو بوال
ٌوفهع،ه عللو طوزا دفف عوفئوو عوفئلَخم رو شور بورد حةي ٌوحركَ ةوفهف رةو طةوزان
َ ثاحة فباظةةه صةوفمسم طةوزاو ٌةاخرين صةاعطم ذقزهكر عةوف رةو شةوبوكغليَى
طوال
ظوفكَخم فلَغخ ،حي ٌوحركَ وفه"
صص ة ور رِكةةضو رةةو جلَطوكةةوحم تركعةة ،بةةو تاكوةةوتم باشةةم با ةةاو ف تةةقفتين
ظةةةارباذكَر ٌةةةوحا( الثةةةوره  )162رةةةودف ن ٌوصةةةو صةةةودذم زر ئةةةوتم ثةةةوصين دهظةة
َحوظم بوطورصم حردففه
ةسر
ئُحىالٌَ جىغرافًُ:
َمَ رةةو
َتةةم بوبةةو ٌةةور
رةةو ذاظةةلون ( الثةةورهو)272د دهرذةةوج بةةوجق ر فلان فال
ٌلع وارن ذ،فدن بو  ،دهفه فهحق خق رهفه بقف:
" د فدهو روـق ر شوئاتلَخم (ح رن) كوفه دهط ثىَ ٌوحا دهريو زهعطوعوو حةقظو
زفؼ فهكا زهعة،و ظةلَ اؼو عةقرهف ـوصفةوصاشَو ـةلا شةوفزو حقـةضاروو ظةق ؼو ـةوقج
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َشلَقحوو طردهخلَرو بازكاؼ بلَلغةوفه شةور ةةورهد ( حةو رةو ةورب
َو ئوشخورو ةوال
ةوال
فظلضاروفه ؽافذة،فدن دهرةق فزهعطوعوكةو صغ ةوؽان جغةقبم دكاروكةو دهربوعة،ن (
بةةاعم خةةلَ َؼ) ن دكارةةو رةةو ظةةاخم ةةةورهد ( د كةةو ٌةةوظ صةةوْطكهه٘كةةو ف شةةلعوف زار
َػ
عاذلون ؽوكوف كوحمَ روف عو باعم خَل َعو حو بودزكاكغ صوظؾقرهو ف طةوفره ةةوال
روف عاذلو د كةو ف رصةاف و شورـةغارو (شةزلضاعلو رةوظ صةوْطكه٘كةو د كةو) شةقرد ػو
صورطوو ثع،هرو زيَم حيكوو بوبور ثعة،هرف صورطةود ٌةورِف صوعوةوئم ٌةوظ ـةوصو رةو ـةق ر
َةةوو ظةةلغدو صةةافهو و ٌةةاالؼو شةةلقهكسو شةةورٌافف
َر
ثلَةةغخ شةةوئاتلَخم ( شةةاب ()هفهكو طوال
َيؼو ظةةةارباذكَرو
َخو طةةةاثلز
صةةةري ف و ؽةةةاف ذةةة،فدن (صةةةافهو)ف ( شةةةلقهكس) ف (ٌةةةاالؼ)ه بةةةار
َعوعوةةورو جةةق عرِاو ف زهؽةةافه)
َوظةةوو (ؽافذةة،فدن طقر
َعوعوةةورو ؽور
بورحةةوفهو شراـةةدو طقر
َحةو
ظوصلَر ؼو صوْطكه٘كةوحم ظاخصة اعوف روفبةورن دكاروكةو ـةوفتاؼو خر فهتةو شةور ةسر
َحةةوو تةةورهتقشو ةورهذوشةةوؼو طةةاه صةةورِبقطهه ٢بو ةة ،دف طةةاه صةةوربقطهه ٢بوبوكةةوف ؽةةاف
ةسر
ذ،فدن حرحقذ ف روك ؼ ف ـوصفوصاشَ فظق عو
ٌةةةوظ صةةةوئزقصاتم ئقصةةةور ٌا اكةةةو حةةةو دهرذةةةوج بةةةو جق ر فلةةةاف توةصةةةلضاتم
ٌل ،ركةةةون بوبةةةو در فهو ٌوفهعةةة،ه رِكَةةةد فثلَةةةد عللةةةوف عاتوف فكعةةةوو ـةةةقعخو ؽةةةوصقف
َتةم بوبةو روصةو طةوفرهتر بةقفه صصة ور رِكةض
ذ،فدن بوبون عوطرتقفه بىَ ظقبؾو فال
َمَ :رةو ثةلَغ زهصةاعم شةزلضاؼ ثاظةان طةوفره (
( الثورهو  )157د ٌور
خين رو
َتةةم بوبةةو زار ف شةةل بةةقف فهتةةا زهعةةط ٌابةةادو صوعةة،هرمو بةةودرهف
ف ىل بو ةة ،د) د فال
ج وشاؼ ٌوـقفو ٌاَر قؼ حيثرن ف ؽوفرلَركغ روذكَر ذقحضم بوبود بةقف رةو زهصةاعم
َتم شغوظلاؼ بو دهشوفه بقف
خاعو ثاظاد فال
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دواٍ دَورٍ باباُ تا زَواٌٌ ئًختًاله
ََ ثاظةةان بابةةاؼ" ةاٌضضتةةاصم شةةزلضاعم"و بةةي ٌوشةة وصقشو
رةةو دف ن علَرر عةةم ئوبةة،فر
َتم باباؼ رِ ش وف رِ شو حوفتو دهط صوٌضقركين ئقمثاْ ٢رةو ثةلَغ توظةخلس
ٌل ،رهن فال
َتةم بابةاؼ ف حةورحقذ
َتم صقؼسو توئورين ( ظوؽرهزففر)ن رِهمسم تةوعلا بةي فال
حر عم فال
َظ رةةةو دف ن ٌةةةوظ توظةةةخل تو ئلغةةةق عم " ظةةةوؽرهزففر"در بةةةو رلةةةق ن حةةةورحقذو
بةةةقفو بةةةوال
ةوقاحاعلعم :حورحقذو ٌوربلسو رِ علوو رِهف ع،زو حيكصغحوج ف ؼ ذلو بقف
َم ةوقاكوحة ،خر كةو شةور رلةق ن شةزلضاعم
ظارهزففرن تاردلغ رو ظخز
دهرذوج بو دهفرن دف ن بوبو صوئزقصاتلَخم توف فصاؼ عللو روطةوشَ ٌوصوظة ،الصةاؼ
ف كةةو حةةو رةةوظ دهفرهد بةةو ةةوكرن بةةوعكهه َ٢سادٜجههات ف ؽةةور ن بةةوكين ئوظةةاٌريو
ظ لَخم صقؽلط رِففن عود فه تةوعلا ٌوصوعة،ه ؽوكةو حةو رةوظ دهفرهد ع ةقذن شةاد و
بةةوره بةةوره زكةةادن حةةردففه شةةوبوبم ٌوصةةوػ زكةةادن رِه وةةوو ف توئؽةةقبم دكغةةى
َتوحةةةوف ذقرصةةةوو ف صةةةوربقطههه٘تلةةةاؼ بةةةي شةةةوالرون طهههاؽةةةريه بةةةقفه رةةةو
ٌةةةوؽزم فال
دهرجورهكوحم ف د حو ٝ٥طها ئةوتم شةاد تلاؼ بةو ف جوةاتم دكغلةو ٌةوز عم ف ةلعةوؼ
شاد تلغ صقةابلس بةوظ ذقرصةوو ف ٝ٥طهائوتةو تةا فهفةاتم ذةوقهسهتةم ذةاجم حةاذ
َخوحةةوف رةةو ذلضاكةةون قههٛئةةوفاف
ٌو ةةودن صةةورذقظ رةةو صعافعةةوو ف ٌريظةةادن خور
َلَخم
َط ف خر ثو عوٌةود ف رةو ؽةوصقف ذةار
فقةور ةؽقركاؼ عوٌوحردو صوك ،علاؼ بو ظٛر
َةةوف رةةو الكةةوحم
َخا ٌوطوكعةةي روالكةةوذ ٌةةوظ ذار
تةةوعطيق د صافكةة ،بةةو فركةةان خةةور
َكعةم دعلقيةق صوظةتقش بقفعلةاؼ روطةوشَ
تركعوفه دهفرن شاد و فصوظاكخ رةو ٌاال
َخوحةةون رِاذ بةةو رِاذ زكةةادي
ئزةةط فطههائةةوو ف ئلوةةادهوو صقذوةةوو ف ٌل ؼةةم خور
َو رو دهفرن ذاجم حةاذ ٌو ةود( رِه ةوتم خةق ن ىلَ بةىَ)د طوكعة و
حردو ٌوظ ذار
َد رو ذوج صةورذقظ ٌوصةو بةقف حةو رةو
دهرجون علؾاكوو منقفعوكوحم صقذووتم خور
َخم ظةارهحو بةو طركةاؼ ظةقكَػ جوعازهحةون حةوفتػ ف زار
رِاذن فهفاتل ،ؽوصقف خور
باػ رو فخرصةو حةو صغة ،العلغ رةو طركةاؼ ف ظةلقهع ،ظةوركَد بةقفؼ فو ٌةوظ ظةلَقهعو
ـوع ،رِاذكَد دهف صم حرد
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َةط ف
َو زارن ثىَ عوـقف طيرِ ف روف رِكَطو باظو حةوصم زارن الدر ظهٛر
ٌوظ ذار
َةةم ٌوؽارلةة ،ثةةوكا بةةقفو رِهةابةةوو ف
خر ثةةو حوفتةةو عافكاعةةوفهف تةةرط ف خةةوفب رةةو در
َتوحةةود ف ذةةوتا رةةو
دفذصغاكةوتم حوفتةةو بةةوكين ظةَل اعوفه ٌةةوصغلو ف ٌاشةةاكغ روفال
عوفصم ظارن شزلضاعل ،عوصا جورده ف دز زار بةقف توظةتو رةوف جورنوكةو دهشةى
ثيَخةةرد ع ةةقذ ن ذخقصةةوو عةةوصا صةةوصٍضقركين بلَخةةاره فب ةىَ ٌةةوخ ج روطةةوشَ ثلةةاف
َخوحةون
َتوحوف بي ذهرلةس حردعةم خور
خر ثا بقف بو ظوركد ف ؽوردففال بي فكَر عم فال
َطرو ف رِففن حةرده
َؼةو ٌةوفهن صةقصخين بةقف شةورن خةين ؽةور
ٌل اةم حردو خقال
َو تا دهفرن ٌلر ش دهف صم حرد
ٌلَر ؼ فه كا حورحقذ فه ٌوظ ذار
ظسٚف ف ٌوذق ش بي توؼةقكرن سادثهاتةم ٌةوظ دهفره ؽلَعة ا ٌوفهعة،ه صصةائل،
عللو ٌوف عون حو ٌوكاعوفنَ حوصمَ زاركَةد ظةارهز ن ٌةوذق شَ ف فهةةاكعم ٌةوظ دهفره
()92
بنب الزصو توصاظاكوحم رِ بقرهحون صلحورشيؼ( )91ف بوعكٌ َ٢اثارن تر بخوكػ
عُشائريٍ والَتٌ شمًىاٌٌ
َتةةم شةةزلضاعمو فهحةةق ٌةةوكس عنيو جةةابو ثعةة،هرنو ؽوصوفهعةة،و
ئوظةةاٌرين فال
ٌلصضائلس ئقزكَرنو ـغطغيق بوعكه َ٢ئوظةاكرن در فشةلَلو حةو رةو خةق رهفه كوحةو
كوحو باشلاؼ ٌوحوكػ
( أ ) جاف :
بةةو طةةقكَرهن تةةودةلتاتم صلَحورشةةيؼ( )93و فهقههع٘ٝتةةم ٌةةوظ ئوظةةريهتو رةةو
ث ةلَغ ذةةوربم طةةوفرهد ( 1918 – 1914ظ) فهحةةق رةةوظ جودفرةةود علعةةاعم ٌةةودهكػ
ف بقفه:
عافن فرةوحاعم
شق ره

ئودهدن صاشَ
ثلاده

ةقهو
ص ذوظ٘

(ِ )91ر ثير رو ذوج رلق ن شزلضاعيى حقردش اؼ الثوره 121-98

( )92تازٜا َكدزات ايعسام ايطٝاض١ٝو صني رعضرنو جز2 ،و الثوره ( )137-118صوزاثقتاصلاو -1917
 1922ةاٌضضتاظ فكزصػو جز2 ،و1
( )93دهرذوج بو ئوظاٌرين حقردش اعم جغقبمو صوئزقصاو رو 1918د و رو بو  ،د ط٘ب حر فه
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ؽارِفعم
ٌلصضائلس ئقزكَرن

822
1522

322
722

422
1522

طورِاحو
=

صخاكورم

2222

722

1522

=

522

422

رهظقبيرن

1222

َلَخم روتوثو ـورصط ،د علع قفه باةم طورِاحو
صار
222
522
تورخاعم

222

بوظلَخم صقةلضم (شوك ،خورلس)ف بوظلَخم طوراحو
922 822
1822
ظاترن
122 122
322
ؼاد عم
122 122
252
باد م
122 122
322
باظخم
222 122
222 122
522 422

422
ٌاصارو
كقشا جاعم 522
1522
َم
عوفرار

252

طورِاطو
=
=
=
طورِاحو( رِهعطو ئاصزوبم)
=
=

 222 152روظارهزففرد جلَطري بقفؼ
حوصارم 522
طورِاحو
422 122
كوزد ؼ بوخعم 922
72
32
222
تافهطيزن
رو تافهطيز جلَطري بقفؼ
1422 722
َم 2222
َر
طوال
طورِاحو( ـق ركوحلَخم تابعم ثع،هره)
َو 52
ثعو صار
بلَصورن 222
كارفهكصم
ظلَخ ٌلصضائلزم
ئلصاكم

22
152
122
122
72

12
52
222
1222
322
128

=
=
122
722
252

=
=
=

ؼقفلوفهع،

12

62

22

روعسكد ؼوالذلو رو د رن ٌلضاظ ئوري ،شاحغو
صومجقئم

5422

16262

9412

جًَطُياُ :
بوظم طوراحم ٌوظ ئوظريهتو طوفرهكو رو زشة اع ،رةو ةوربم شةريف ع ،ف رةو
(بةةةاعم خة ةَل ؼ)هفه تةةةا بور صوةةةورن ةسر باتةةة ،د طةةةري ٌةةةوحاف رةةةو بةةةوؽارد بوشةةةور
ظةةارهزففرف ( ثلَغحةةقكَػ) د ٌوـ ةلَ و عسكةةد ( شةةغو) فرةةةون (بةةاد م)ف (ؼةةاد عم)
بوعك٘ؼ رو (ؽيركَػ )ف (ظلَ اؼ)د ٌوصلَغَل وفه
ئُوصاف و عاداتًاُ:
َم ٌلو ٌ ،م د كةو ذةوز رةو ةوكة،ن ةةاعقعم عاحةاف ظةورِ
ٌوظ ئوظريهتوو ؽلَع ا رو ذار
فراظةةةو فه ؽةةةور فهةة ة َ فرؼةةةوتم بةةةي ؽةةةوشَ حةةةوفو ظةةةورِ د ٌوطريشة ةلَغىَ رةةةوعاف فرةةةةوف
خلَ تل ،بوعكه َ٢ئوظةاكرن تةركغ ؽوكةو ص رل ،عةو ذورهحةوتلاؼ زه وتةو فه كةا ةوكر
صقصخلغةةو ؽةةور فريةوكةةوذ تةةابعم رِهٌلصةةم خيكةةوف شةةور بوخيكةةو ٌوصةةوكاؼ ئوجاكوةةو حةةو
رةةوعافكاعا ؽةةلض فرةوكةةوذ عللةةو حةةو تةةاثيَم بخريَةةق ةةةقهتم ثيَوعةةخىَ روطةةوشَ ئوظةةريهتلَخم
ةةوكرن جافةة ،داش ة اكوتم بخةةا روبةةور ٌوصةةو ؽةةور ـةةوع ،فرةوكةةوحلاؼ د ٌلضةةوؼ بوكوحةةوفه
ٌوطةةورِكَػ تةةا بور صوةةور بةةو ئوظةةاكرن تةةر قهه٘ئلةةا عوحةةوفؼ عةةا ٌةةوصلين فخر ثةةوحردعم
َةم بةاػ بةاػ ف رِاكعة غلاؼ
ئوظريهتم جابو بةقفه شةوبوبم جيبقفعةوفهن بةوعكه َ٢خلَز
بي جلَطاكاعم رِ ذوو ف ٌةوصني بةوعكه َ٢رةوف خلََعةو ٌوصاعةوؼ :ةقبةادنو باباجةاعمو فهرةود
بةةوطمو ٌاعلةةاخمو ٌلضةةاصمو د رهفهظةةمو درةةوتازهو صةةريه بةةوطمو د كةةو تةةرينو عاصةة ،ر بةةوطمو
تاكعةةةاكمو ةةةةادر صريفهكصةةةمو كقشةةةا كةةةار ٌو ةةةودنو حقكةةةدو طقرطةةةوحلَغو عةةةاكرزهؽمو
ظورهب بوكاعم ٌوظ خلََعو ٌلص ا حو ؽور كوحو ئوظريهتلَخم شوربوخيكوف ذاشَ ـاحػ
رةةوظ خَل َعةةو دهن ٌةةوفهرلاؼ كةةوئين رةةو (ةقبادن)كةةوفه تةةا ( عاصةة ،ر بةةوطم) رةةو
(جق عرِا) د صافعةوفهف تةابعم ٌةوصرف عةوؽم ف ىل (شةغو)ؼو بوظةم زارن رةو طةورِاحم
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ف زن ؽلَغافهف رو دكَؾاتاع ،د علع قفؼ ف بو زر ئةوو ف فوالذةوو فهةةو ِر ٌةوبقكَرؼ
بوظلَخلعم ؽافكغاؼ ٌوـغو حوذهحاعم دهفرن ( زهؽاف)
َوحةةةون تةةةركغ ـةةةيتو ئوظةةةريهتم( طةةةير ؼ)هفهف بقفعةةةو تةةةابعم
ظةةةوػ خلَز
َو جقنَ بقفعوفهف ؽاتةو
َم ظورهب بوكاعم روظ دفف حيصور
شقيطاعم طير ؼ توعلا ةير
ظةةةةةةلضارم ئوظةةةةةةريهتم باجةةةةةةوالؼ ف عاذلةةةةةةون (ؽةةةةةةيركَػ – ظةةةة ةلَ اؼ)ن ٌلضةةةة ةرِاف
َتةم (
بوشوربوخيكم فهةو ِر ٌوبقكَرنَ بوظةلَخم ٌةوظ ئوظةريهتم جافةو حوفتيتةو فال
كوصوؼ)و ـيؼ فحون ـقفه صوئزقظ عللو ع قشم ٌةوظ ئوظةريهتو بلَحطةو رةو باجةوالؼ
َلَةد فه كةا  122222حوشةلَد
ف ظورهب بوكاعيق جةايف كوصةوؼ ف ظةاظ بةو  22222صار
د عر فهف رِهعطو جايف ئري ج علقهن بىَ
َظ ئوةاٌلة،ن ئةوجاكولاؼ ؽوكةو
ئوظاكرن جاب ؽوصقف شقعم صوذؽوبػو بوال
َم (بار ظ بوطم)ف (فهرود بوطم) ؽور بةوعاف تةابعم صةو قد ثاظةا بةقف رةوفهة
خلَز
ظورِد ؽوركوحم ؽوظ ا تا ؼود شق رهكاؼ بي صو قد ثاظةا ٌةوعارد رةو خقؼةقؿ
تةةريهن تةةرد بةةو تةةوف فن شةةوربوخيؼ ةةةقهتم جةةايف تقرحلةةان زهصةةاعم صلَحورشةةيؼ
 4222ت وعطلَد ٌوبقف
تُئرخيضٍُ ئًُ عُشريَتُ:
َمَ:
حوركط بوطم فوتال بوطو رو باشم توٌردم ئوظريهتم جافٌ ،ور
جةةايف صةةر دنو رةةو زهصةةاعم ضههٛيطإ صةةر دن ـةةق رهص ،ؽاتقفعةةو خةةاحم بوبةةو (
 1145ـ)و ف صقدهتلَةةةةد رةةةةوفيَ صافعةةةةوفهف رةةةةو ثاظةةةة ،ـةةةةقفعوفه ( جةةةةق عرا)فو رةةةةو
َم) ٌوصلَغلَ ةةوفهو رةةو دف كلةة ،ظههاؽةةري بةةوط فطههاؽةةري
َر
جلَطوكوحةة ،رةةو ظةةارهزففر( طةةوال
بوطم حقِر عم كار ٌو ود بوط( حقرن شوك قَر َ بوطم حةقرِن شةوكٌ ،و ةود بةوطم
َلَخةةةوفه دكَ ةةةو ( بةةةاعم خَل َؼ)حةةةو رةةةو ةةةةوقهههان
رِهٌلصةةةم جةةةاب) بوـةةةق ر ؼةةةود صار
َمو
ؼةةوالذلود كو(1152ـ) رةةوظ توٌردةةود ( ظةةارهزففر) بةةودهط ئوظةةاٌرين طةةوآلر
َؾقرو تلزوحي ف بزواشوفه ٌوبىَ
َواخمو حور
صوع،صمو طور
ظههاؽةةري بةةوطو بةةوره بةةوره بةةو صؾةةاجركين جةةايف (جةةق عرا) ةةةقفهو ثةةوكا ٌةةوحاف
َةةوبم ذةةاحضم بوبةةو ـةةس
َلَةةد ثلَخةةوفه ٌةةوعمَ ف رةةو فرؼةةوتلَخ ،روشةةور طهه٘ر
ؽةةوز ر صار
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جةةوردهن ٌةةوف عةةافه ٌةةوحقذيَ ف ذةةاحضم بوبةةو روشةةور ٌةةوظ خههرصوتةةو(باعم خ ةَل َؼ) ف
(دزكاكغ)كاؼ ٌود تيَق روفيَ جلَطري ٌوبػو ٌوصاعو بورهن (ظاطسن )ؼ
ظههاؽةةري بةةوطو رةةو 1165ن ؽلحركةةٌ ،ةةوصرن خةةق بوجيٍَةةوؽلَغيَق ظههاؽةةري
بةةوطلغ صةة،هتلَد رةةو ثةةلَغ صردعةةم حاحلةةٌ ،وـةةلَ و ظةةاظ ف رةةوفيَ جيَطةةري ٌةةوبيَق
ٌلَص وػ روفيَ عوتوفهن صافه
رةةةو حةةةقرِ عم طههها ؽةةةري بةةةوطو شةةةزلضاؼ ف ةةةةادر بةةةوط رةةةو ظةةةورِكَخ ،ئوظةةةاكرن
ظةةارهزففر ٌوظةةخلَغػ ف جلَطةةو حةةوكاؼ ريَةةسهفو ٌوحةةوؼ ف رةةودف ن ٌوصةةو ئوظةةاكرن
()94
َلَد دكَغو ظارهزففرف جيَطري ٌوبػ
جايف جق عراو عسكد ثاعسه ؽوز ر صار
رو دف ن شزلضاؼ بوط ف ةادر بوطو رِكاشةوتم جةابو ٌوحوفكَ ةو دهط ةةادر بةوط
ف حودصةةرهف بةةوطم حةةقِر عم شةةزلضاؼ بةةوط ف ٌةةوظ دفف رِهٌلصةةو توؼةةادفيف دهفرن
شزلضاؼ ثاظان بافحم ٌو ود ثاظان حردففه (1254-11243ن ؽلحرن)
رو دف ن حودصرهف بوطو شةزلضاؼ بةوطى حةقرِن بيتةو رِهٌةلض ف رةو تةوٌردم 1245د
ََ بةوطم بةر ن شةزلضاؼ بةوط
َؼ ف ٌلَةر ؼ ؽاتغةو شةور شةزلضاعمو ئوبة،فر
حو روظخرن ٌوردهال
بو دفف ؽوز ر شق رن جافوفه دكَو بي كارصوتم شزلضاؼ ثاظاف روظةخرن رةو (طةرده طةرفيَ)
ََ بةةوطم حودصةةرهف بةةوطلغ ز صةةار ٌةةوبيَق ؽةةور بةةوف
ن عسكةةد شةةزلضاعم دهظةةخيَق ئوبةة،فر
ز صوفه فهفاو ٌوحا رو دف ن ٌوظ ظورِه صقدهتلَخم بو ط ٍٛرِكاشةوتم شةزلضاؼ بةوط دهف ظ
ٌوحاف ةةادر بةوطم بةر ن بةي جلَطريبةقفعم ئوظةريهتم جةاب خ،صةوتلَخم زار ٌةوحا رةو دف ن
فهفاتم شةزلضاؼ بةوط رِكاشةوتم جةاب ٌوحوفكَ ةو دهط قوصةود بةوطم بر كةاؼ حةو ؽلَعة ا
صغ ،شَ ٌوبىَ(1248ن ؽلحرن)
ظاٖ ف كو حو ٌو ود ثاظان بوبو روطوشَ قوصود بوط ،بوكين ـاذ بقفهف
َين بةقفو بخةا بةو رِهٌلصةم جةاب
فكص قفكوتم ٌو ود بوطم فهرود بوطم و حو خةار
َلَةد قوصةود بةوط بطريَةق دهئةقهتم حرداتةو
بي ٌوظ صوةؽةوده فكصة قفكوتم بةو فلَز
َظ قوصةةةود بةةةوط عوـةةةقفهف ـةةةوع ،بوطس دهكةةةوحم خسصةةةم عةةةاردففه
شةةةزلضاعمو بةةةوال
َؼ روظخر ٌوحاتو شور جق عرا فه روطوشَ ئوظاكرن
( )94صلحورشيؼو ٌوَرمَ :رو توٌردوحوك ،ف ريى ٌوردهال
جاب ظورِ ٌوحا ف رِهٌلصوحوكاؼ ٌوحقذن فه بوظى زارن جاب رو دف ن ٌوظ ظورِه ؽاتقفعو ظارهزففر فه
عسكد  12222صاَرلَد بقفؼ فه (صقر دن)كاؼ ثمَ ٌوطقتػ (1822ظ)
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ٌو ةةود ثاظةةاو ٌةةوظ بوطس دهعةةو ٌةةوطريَ ف رةةو حيكةةو ذوثصةةلاؼ ٌةةوحا بور صوةةور بوصةةو
َظ بو شوبوبم خسصاكةوتم ٌو ةود بةوطم فهرة،
َؼ بوال
قضود بوطلغ ٌوـَل و ٌوردهال
َؼو روفيَ حوجاكعى عابىَ ف دكَغو دهفرن (ةسر باو)ف (خاعةوةم)ف
بوط ف ف ىل ٌوردهال
خيظم ٌوـَل و الن ف ىل بو  ،دف ذخقصوتم بو ة ،د زار ذقرصةوتم ٌةوطريَق روطةوشَ
ئوظةةاٌرين جافةة ،رةةو دهفرن (ةسر باو)جلَطريكةةاؼ ٌةةوحا رةةو دف ن ش ةىَ شةةاشَ روطةةوشَ
ٌو ود ثاظا ٌاظو ٌوبَل وفهف دكَ ةوفه ظةارهزففرف تةا علؾاكةوتم دهفرن ٌلضةارهتم
بوبو (  1264ن ؽلحرن)و بوظ عوفئو دهف صم حرد فهة لَد حو شورد ر ئقصور ثاظاو
بي توْعُٝات ف توظخل تم ٌل ،ره ؽاتةو خةاحم بوبةو فكصة رِهمسلَةد غاتةو شةور
جاب ف قوصود بوطم توؽ،ك ،حرد فه رو ثاظة ،رةو شةور رِهمسلَخةم ـةس كةوحم رةو
َوظةةو) تةةا
صةةورِف بةةسؼ ركَخةةوفتػ ف بةةوظ تورذةةو رِكاشةةوتم جةةاب ف ةاٌضضتاصلةةوتم (ؽور
1292ن ؽلحرن بو دهشلوفه صا روظ توٌردود ف ىل بو  ،دو صةو قد بةوطم حةقرِن
قوصود ثاظان باعط حرده بو  ،دف توحزل م ٌلصخاعم جايف رلَخةرد صةو قد بةوط
ةوقفرم عوحردف طوِر كوفه روشور ٌوصو قوصود ثاظا رةو ذخقصةوو حوفتةو ظةخوفهف
َم
َظ صو قد بوطم حقرِن رةو طةور
بوخييق جافوفه رِففن حرده ٌلَر ؼ ف رِاكعوو بوال
عوـقف فه طوِر كوفه بو  ،د
قوصةود ثاظةةاو بةةوف ضههٝط٘ن ذةةاحضم حرصاظةةاعوفه صر جوئةةوتم بةةو ظةةان ٌلَةةر ؼ
حردفو رو ط٘رِهب ذخقصوتم ٌلَر عوفه حر بو رِهٌلصم ئضقصم ئوظاٌرين (جق عرا)
رو ثاظ ،قوصود ثاظا ـيتو ( طه٘ؽةر ؼ)ف ذقرصةوتلَخم زارن طةري فهفو صةوْطكه٘ن
(جةةق عرا)ف ( ةوؼةةرن ظةةريكػ)ف (زهؽةةاف)ف (ؽةةيرِكَين ظةةلَ اؼ)ن روطةةوشَ بةةوعكههَ٢
َتةة ،در فهتةمَ ف بةةقفه بةةو ذةةاحضم ذةة،فد ف بةةوره بةةوره بةةاةم ئوظةةريهتم جةةابو
خوال
خاحم عٛمثاعم تورذ حردففهف ـقفه الن قوصود ثاظا
صةةةةو قد ثاظةةةةان حةةةةقرِن رةةةةو بو ةةةة ،د جةة ةلَطري ٌةةةةوبىَ ف فرده فرده ٌةةةةافف
ٌور ق٘ٝحم زار رو ةوقان خاعوةني ف ح ريٌ ،وحرِيَ ف ىل بو  ،د توذصةني ثاظةا
َتم شزلضاعم ؽوفشَ ٌود ف شىَ جار صةو قد بةوط
بي ؽاتغوفهن قوصود ثاظا بي فال
َوظةةةوف رِكاشةةةوتم جةةةاب ف بةةةوعكهههَ٢
ٌةةةوعلَريَ ف علؾاكةةةوو بةةةي ةاٌضضتاصلةةةوتى ؽور
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َتم شزلضاعيق تا توٌردم 1399
َدو فورصاعم بيديَ ف ٌوطورِكَ وفه فال
ٌور ق٢ف صقر
ن ؽلحرن بوظ تورذو ٌل ،رهن حرد روظ توٌردود ف رو فهة لَخ ،حو قضود ثاظان
ب ةىَ قافةةوظهه٘ رةةو ( ـةةلضوعم ٌلةةج ؽلط شةةوصني) د ٌةةوبىَو فرةوكةةوحم غههاطس ٣حةةو
عك ٢رةو ثلافهحاعلةاؼ رةو ذوثصةم قوصةود ثاظةاد صةرد بةقفؼو ٌوـةغو شةورن ف
َ
بو
ٌوي حقذؼ ف ِر ٌوحوعو الن جوف صلَرن ؽوصوفهع ،صو قد بوط بي شوع،عم خةيكين
بافحم روظخر ٌوحاف بو ظقكَػ (جق صلَر) ف غاطس٣دا تا ٌلَةر ؼ ٌوـةيَق بةوعكه َ٢رةو
ؽوصوفهع ،ف ؽوصقف ثلافن بو حارن غاطس ٟروعاف ٌوبا
َوظةوف رةو
صو قد بوطو رو دف ن بافحم ٌوبَل و رِهٌلصم جاب ف ةاٌضضتاصم ؽور
دف ن دفف شةةاشَ كةةوئين رةةو 1322د رِفتوةةون صةةرين صري عةةم بةةي ديَ رةةو 1327د حةةو
َن بقفو توظخل تم شغلو دَك و ظارهزففرو عٛمثإ بةوطم بةر ن
عاصلث بوطم صري ٌاال
َظ صةةو قد ثاظةةا رِففن عةةاد تىَ روشةةور
صةةو قد ثاظةةا زارن خههرصةةوو ٌةةوحاو بةةوال
َوظةةو روطةةوشَ رِفتوةةون صةةرين صةةري ؼ ٌةةودريَ بةةو
تةةورتر يف عةةاصث بةةوط ةاٌضضتةةاصم ؽور
ئقمثهإ بةوط ف صةو قد ثاظةاػ ٌةوحريَ بةو ص ؽةورك م (ٌيرفةو) صةو قد ثاظةاو
َم دف كى رو بؾارد روطوشَ قوصود ئةورم بةوطم بةر ن ٌوـةلَ و ٌوشة اصقش فه رةو
شار
َلَد صاكةةوفهف ٝ٥ههرعةةم ؽاتغةةوفهن عودر كةةو رةةو دف كلةة ،فرؼةةوتم
ٌوش ة وصقش دفف شةةار
بلغيق بودزيلوفه بوشور رِفشلود دهرـقف فه ؽاتو (رِهظو) ف رو فكَقه ؽاتوفه عاف
َوظةو)
َظ زارن ثىَ عوـقف دفف ؽوز ر ئوشخركَد ثلاده علَرر كةو شةور (ؽور
جاب بوال
َظ صةةو قد ثاظةةاكاؼ دهط عوحةةوفو رةةو دف كلةة ،صةةو قد ثاظةةا تةةوفهضههط ٢بةةو
بةةوال
َظ بيـةةقفعم ٌوشةة اصقرم
عوؼةةرهو ثاظةةا حةةرد بةةي ئةةوفقفن ف ـةةقفه بو ةة ،دو بةةوال
َؼةةو صةةو قد ثاظةةا طههاؽةةرين بةةو فخةةرن ـةةقفعو ٌوش ة اصقشو رةةو
ٌلؽةةر ر حةةر خقال
بو  ،د دهرـقف فه روطوشَ صقذاؾع ٢ذ ع،رصو ؽاتو (ةورهتوثو) روفي روظخرن جايف
َلاعا ـةقف بةي ( حةاعم ـةوةوشَ) رةو دف كلة ،ئوشةخرن حر كةو
بي ساقس حر بقف روطور
شور ف صوجوقفر بقف د كو ظاخم ( زصغاحي) فه روثاػ بوكغلَد بو ٌةارهزففن خةين
روطةةوشَ قوصةةود ئةةورم بةةوطم حةةقرِن ـةةقف بةةي ٌوش ة اصقش ف شةةارلَخم تلَةة ،صةةاف رةةو
َوظةةو ف شةةزلضاعل ،ثيَةة،ر ف
دف كلةة ،ثةةاعسه صقةةةاطهه٘ئةةم رةةو ةةةوقههان ح ةةرن ف ؽور
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َم  1329ن ؽلحرن بو ع قذكَخم توف في بةو شةور
علَرر كوفه جلَطون خين فهتا شار
َل ،بورِه ةةوو
بةةردف و رةةوظ توٌردةةود رةةو ثةةاعسهن ظةةوئواع ،رةةو ئةةقصركَخم  78شةةار
ـقف زار ٌاثارن خريكون بوجيَؾلَعو ف خلَر تم زار بقف
َوظةةو بةةو
رةةو دف ن فهفةةاتم صةةو قده ثاظةةا رِكاشةةوتم جةةاب ف ةاٌضضتاصل ةوتم ؽور
طهه٘بلعةةوو دهط عٛمثههإ ثاظةةان بةةر ن حةةوفو فتةةا فهفةةاتم بةةو دهشةةلوفه بةةقف زار صلةةق ؼ
ثةةةورفهرف خلَرحةةةار بةةةقف رةةةو توٌردلَخةةة ،حفةةلَخم رةةةو خاعةةةود عم خق شةةةو ٌةةةوظ ٌافورهتةةةو
رِهظل،ه صوظةؾقر ( ئادكزةو خةامن)ه حةو بةو (خةامن) صوظةؾقر بةقف زار شلاشةمو ئاةةسَ فهبةو
َ ،ري ؽوصقف خص وقفه دهط خين
دهط بقف ٌوصرف عوؽى ئوظاكرن ف صار
عٛمثههإ ثاظةةاو رةةو دهفرن ةاٌضضتاصلةةوتم بةةافذ ف حاحلةة ،رِكاشةةوتم جةةايف بةةو
دهشةةوفه بةةقف فه حةةو صو ةةود ثاظةةاػ ـةةقف بةةي ٌلَةةر ؼ ذةةاحضم جةةق عرا بةةقف رةةو
َوظةةو ف ثلَغحةةقكين زار ٌةةاف حةةردهفهف بةةو
َل ،فهفةةاتم حةةرد ؽور
ئةةقصركَخم  68شةةار
ٌوعق ئم باز رف ذوصاظ ف صسطوفو ف حارف عصور تورتليب حرد
ٌةةيردفن ٌلغطزلةةسو رةةو دف ن طةةرتين شةةزلضاعم رةةو 1919ظ د حةةوركط بةةوطم فةةوتال
َم ٌ 1925ةةوظ
بةةوطم قوصةةود ثاظةةان حةةرد بةةو رِهٌلصةةم جةةاب ف ٌةةوظ ذ تةةو تةةا شةةار
ئوظريهتون زار باػ ٌل ،ره حردفو رو دف ن ٌوظ توٌردو رِكاشوو رو ق حر
َةةوصلين رِ ش ة وف رِ شةةو رةةو ٌلةة ،رهن صةةو قد
َةةون جةةابو ش ةىَ بةةوػ بةةقفٌ :وفهر
بغوصار
ثاظةةاد بةةقف عٛمثههإ ثاظةةان بةةر ن صةةو قد ثاظةةا طةةوفرهن بوظةةم دففهظ بةةقفو بوظةةم
َةون حودصةرهف بوطيلةوو بةو دهط قوصةود
شلَلوصلغلغو حو ؽوره بفةقفحم ثعةو بغوصار
َخم
ئورم بوطوفه بقف عٛمثإ ثاظا د ٌلضم رو ظارهزففرد ٌوصاكوفهف توةركووؼ ؽوصقف صقر
َعوعوور ؽلين خين بقف بو ؼل وتم ٌوصو حو ةاٌضضتاصم ةوقاحو بقف ٌقصقري
ةوقا ٣طقر
ٌل ،رهف شلاشوتلعم ؽور بودهشوفه بقف
َخلَخم زارن
صورحوزن قوصود ئورم بوط ( ةسر باو = ةسررباط) بةقف فه رةوفيَ صةقر
َخم زارن صةةو قد
ثلَخةوفه عةابقف روطةوشَ ٌوصوظة ،رةو زار جلَطةو ةاٌضضتاصلةوتم حةرد صةقر
َد ف جيطون بقف
ثاظا رو دهفرن خاعوةني بقف رو ظارهزففركع ،زار صقر
َعم دف كل ،ذخقصةوتم ئةقمثهاعةم رةو خةين خصة وقفه
عٛمثاؼ ثاظاو رو شاال
ظخوفه طاؽةري بةوط ف صوجلة ،بةوطم حةقرِن زار طه٘رِهفة ،رن ٌلَةر ؼ بةقفؼ شةاردن
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ئقمثاؼ ثاظا رو ذخقصوتم ئقمثا عةم بةو شةوبوبم (ئادرةو خةامن)ن ذعلةوفه بةقف ٌةوظ
َعم بةةةقفو بةةةو طههه٘بلعةةةوو زار ٌلَر عةةةم
َةةةو ذعةةةو رةةةو خاعةةةود عم ةةةةودنم ٌةةةوردهال
حور
خيظوفكصةةو رةةو ةةوكرن ٌلَر عةةم خههرصةةوح ارن ِر عوٌةةوطرو ف عوظةةى ٌوؽلَعةةو رةةو
سكٛرك ،بو تقرحم ةصو بخر َ
ن
ةةةقهو ف ع ةةقذن ٌةةوظ خامنةةو بوشةةور ئةةقمثههاؼ ثاظةةاف صةةقسٝطهه ٢ظةةارهزففرف
جافةة ،ز شَ بةةقف ٌةةلغ فحةةارن ذخقصةةوو بةىَ ِر ن ٌةةوف جةىَ بةةوجىَ عوٌةةوحر ذةةوش ف
َم دهئق ن ٌوحرد ذوثصة اعون صوخؽقؼةم بةقف باز ركَةد ف شةىَ خةاعقفن
فوؼز
َوظةو بةقفه ظةاركَخم
َوظود درفشو حرد رو زهصاعم خامن ،ديَى ؽور
باظم رو ؽور
جق ؼ ف ٌافهد ؼ صقخابور و ف صعاصورون ؽور بو فارشم بقف
قافةةوظهه٘ن بةةوكين ئةةقمثههاؼ ثاظةةاف صةةو قد ثاظةةاو بةةو شةةاكوكى شلاشةةوتم
خامنوفه بقفو ـةقعخو عةوي ٌوفكصةو بةو ئةاجسن فظةورِن دفف بةر ذةقحط ف ع ةقذن
َتةةم
ئوظةةريهتوحو قهه٘ئلةةا بخةةا ع ةةقذن خةةامنو تةةوعلا رةةو ظةةارهزففرد عةةوبقف رةةو فال
َعلعةةة ،ةصةةةو ف ٌةةةوصرن خةةةامن جةةةارن بةةةقفو بةةةو دهرهجوكةةةوحم ف بةةةوعكهههَ٢
ٌورد هال
ئوظاٌرين ٌلَر علغ خامنلاؼ بو رِهٌلض فذةاصى خيكةاؼ د ٌةوعا ئةقمثهاؼ ثاظةاو تةا
َوظون بو دهشوفه بقف رو دف ن فهفاتم
فهفاتم (عسكد بلصو شاشَ) ةاٌضضتاصم ؽور
(1328ـ) صوجل ،بوطى حقرن جلَطون طرتوفه
ب  -عُشايرٍ ثصدَر:
دفف بوظةةو :بةةورهن بابةةوحرن شةةورلط ٌا ةةاو بةةورهن ئوباشةةم صةةو قد ٌا ةةا
رِهٌلصم ؽور دفف بوظوحو خسصلَخم عسكخػ ع قط فه كائودهدف صاشَ ف طقعة،ن ٌةوظ
دفف بوظةةو رلَةةد جةةقف عاحرك ةةوفه ـةةقعخو د ٌلضةةوؼ ٌةةوطيرِيَو بةةوعكهَٝه ٢حةةو ٌلضةرِا
تابعم كوحىَ رو ٌا احاعوو ف ةل ٌوبىَ حو رو ثاػ بوكغلَد تابعم ٌوفن تركاؼ ٌوبىَ
ٌوظ ئوظاٌريف دكَؾاتيلو رو ٌوشاش ،دفف بوظوٌ :ا اف و و صصخلَػ
َلَخو
َم صري فدهرم  252 :صار
ٌا اف و :شىَ بوظوٌ :وؼز
َلَخو
ؽيصور ٌا اكم 22 :صار
َلَخو
فهشي ٌا اكم 12 :صار
ؽوصقفن  282 :صاشَ
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َةةو حوبوظةةى ٌا اف تةةو ( بةةوطس ده) ذةةاحضم شةةوربوخين ؽةةوصقف
ٌةةوظ  282صار
ثع،هر ف توف بعني
صصخلَػٌ :ةوظ عةافهن حةو بةي بوظةم طةوفرهن ثعة،هر فهكةا بةو رِ شة

بةي ؽةوصقف

َلضاؼ ٌوحاو حو ٌوظ بوظو رِهئلوتم ٌا ةاف تػ ف بةو طةقكَرهن
ثع،هر د عر فهو باػ ذار
ةابزلوو ف ةقهتلاؼ ٌلة ،ره ٌةوحركَػ روصاعةو بةوعكهٝه ٢حةو بةوةقهو ف درِؼ ٌوفهعة،ه
َظ بوظم بيَؾلَسن بو تةوف فن رةو ذكَةر ذةقحط فع ةقذن ٌا اف تةا
توقٝٝل عابلغنيو بوال
كوف ذتقةم صودهعلوف ٌلح ضائلةوكاؼ رةو جقصزةون عوبقف عةوو ذِ٣زاسه٢ف بيَرِفذةم
َم ٌا اكوف بوحوك م خين صعاصورون روطوشَ ٌوحا
صار
َدزه)د كو الن رِ شة
ئوظريهتم عقرهددكينو ٌوؼزم ثع،هرف رو صوْطك٘ن (ةوال
(زيَى حيكو) حوفتقفهو ئودهدن صارم رِهعطو بو زكاديلوفه ٌ 1622ةوبىَ ئوظةاٌرين
َم بو تومخني ٌ 322وبىَ
صورطوو ئوظريهتم (ظل عو)  12:12ديَلوف ئودهدن صار
ٌ 1222وب َ
ى
ئوظريهتم (جافوتم)
ٌ 1222وبىَ
ئوظاٌريي تر بو زكادن كوفه
بورن ٌاالؼ 15 :ديَلو حو بوتومخلين ٌ 522وبىَ
َم
عاذلون صافهو  :ئوظريهتم (ظلغخم)و ؽوظو طقعة،كَخم ؽوكةوف صتة ،رن صةار
ٌ 452وبىَ
َةةم صةةافهوو شةةور ف صةةري ف و ٌةةاالعم
رةةو بةةاةم عاذلةةون (صةةافهو) د كةةوئين رةةو دار
َ ةمَ ف بوظ ةلَخم عاذلةةون ـةةق رتاد  65طقعةة،كَخم ؽوكةةو حةةو ئةةودهدن
ظةةارباذكَرو دار
َم ٌ 2222وبىَ
صار
6752
َم صصخلَػ
ؽوصقف صار
282
ٌا اف تم
َم ثع،هرن 8232
ئودهدن صار
خاعود عم ٌا اف و :بوطقكَرهن رِف كوتم خيكاؼ رو عوتوفهن ( صري ئوب ،ش = صةري
ئوب،فَر َ) عافكَخػ رو عوتوفهن ٌوظ ذ تو ئوفد شَ ٌا ا)كوذ ثوكا بةقفه حةو كةا بةافحم
فه كا باثرين ( ذوصود ٌا ا = قوصةود ٌا ةا)ن بةاثريه طةوفرهن رِفٌوشةان ٌلَصة اكو
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ذوصود ٌا او ذوفو حقرِن بقفه :بابوحر ٌا ةاو صةو قد ٌا ةاو ٌو ةود ٌا ةاو ئةورم
ٌا او رِهشقش ٌا او َؿط٘ فةا ٌا ةاو ئةوباط ٌا ةا) روصاعةو بابةوحر ٌا ةا ـةق ر حةقرِن
بةقفه :ئةقمثههاؼ ٌا ةاو شةورلط ٌا ةةاو صوصوعةٌ ،ا ةةاو ئوبة،فَر َ ٌا ةا ئةةقمثهاؼ ٌا ةةاو ده
َح ٌا او ئورم ٌا ا( صردففه)
حقرِن بقفه :رِهظلٌ ،ا او ؼار
ذوشوؼ ٌا او ٌو ود ٌا او شوئلٌ ،ا او صوصوعٌ ،ا او َؿط٘فا ٌا او عٛمثإ ٌا ا
شورلط ٌا او ثلَغخ حقرن بةقفه :بةابخر ٌا ةا( طةوفرهن بوظةلَخو)و ذةاجم ئةوباط
ٌا او ئقصور ٌا او خكس ٌا او ؼاحل ٌا ا
صوصوعٌ ،ا ا :شىَ حقرِن بقفه :شورلط ٌا او بابخر ٌا او ٌو ود ٌا ا
ئوب،فَر َ ٌا او شىَ حقرِن بقفه :بابخر ٌا او ظلَخ قوصود ٌا او ئوباط ٌا ا
صةةو قد ٌا ةةان ذوصةةود ٌا ةةاو ـةةق ر حةةقرِن بةةقفه :ذةةاجم رهشةةقش ٌا ةةاو بةةابخر
ٌا او ئوباط ٌا ا (طوفرهن بوظلَخو) و ئوب،فَر َ ٌا ا
باةم ٌا احاعم تركغ عوتوفهكوحم زاركاؼ ىلَ بيتوفهف فهحةق روشةورهفه بامسةاؼ
َلَد ٌوبػ
حردو ؽوصقفكاؼ ( )282صار
ج – عُشريَتٌ ُِوُوٌَد:
ٌوؼةةةزم ؽوصوفهعةةة،و ثلَةةةغخ فرةوكةةةو :بةةةوطس ده ( ـةةةوروبم)و رهظةةةوفهع،و
رِهصوفهع،و ؼوفورفهع،و شل و فهع:،
الديَى ذكَردهشلاؼ :حافراظمو ثريكاكىو ؼقفلوفهع،و ـغطين
َم ؽوصوفهعة 1222 ،صارلَخةو روصةوفثلَغ ( )722شةق ركَد
ع قط فةقهتم ٌ :وؼز
ةقهتلاؼ بقف
الدكَم  122 :صاشَو  52شق رو  122ثلاده
ثريكاكم 252 :صاشَو  152شق رو  222ثلاده:
ؼقفلوفهع 132 :،صاشَو  62شق رو  122ثلاده
ئضقصم ٌوفؼايف :ؽوره ٌاز ف ظورِحورن ئوظاكرن حقردش اعو ذةوتا رةو ظةورِن
ص ،فوئود ذعوحاعلعلاؼ ٌلعة ذ ٌوحوؼ شق رن باػ ف ظورِحوركَخم بىَ ٌةوَجهارةػ
ؽوصقف ئوظريهتوحو ظافعيق ص وئوؼنب رو خؽقؿ ٌوؼسَ ف زصاعةوفه حرصةالػ
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عافن فرةوحاعم رو ٌلصضم صقٌوشوشوحاعلاعوفه توذركا حةر فهو صةوثه٘رةوؼ فهحةق (
رِهظةةةوفهع )،فرةةةةون ( رِهظةةةل =،رِهظةةةو) كةةةوو رِهصوفهعةةة،و فرةةةةون (رهصةةةوقهههاؼ)هو
فؼوفورفهع ،بوعافن ( ؼوفور) هفهكو فٌوظ شىَ رِهٌلصو ؽورشلَخلاؼ رو بةافحلَخػ
َوحون جافةةةو ف توةركوةةةوؼ
( شةةل و بوشةةةور) كةةةغ تلَخةةةوشَ ؽوصوفهعةة ،بةةةقفه ف ٌوؼةةةور
( )162شةةارلَخو روطةةوشَ ٌةةوظ ئوظةةريهتو ٌةةوظ ئوظةةريهتو ؽةةلض ٌريتوةةاط ف صغاشةةوبوتم
روطوشَ ( ٌو ةود فهعة،ن) ن ٌلَةر ؼ عللةو حةو ٌلَصة ا ٌةوخ ج ف ئوةاٌلة،ن طةيِر فهف
بقفهتو ظلعوو فه بوعك٘ؼ ٌل،كعان صغاشوبوو روطوشَ ؽوصوفهع،د ٌوحا ئوظاكرن
دكَؾاتمٌ :وف عوكو حو رو فهة ؽاتين ؽوصوفهع،د بةي بازكةاؼ روفيَة ،شةاحػ بةقفؼ
توعلا روعاف ٌوصاعود (ؼقفلوفهع )،صص وثٓاكةو حةو ٌوؼةزلاؼ جافةوف توةركوةوؼ دفف
َلَد روصةوفثلَغ روطةةوشَ ؽوصوفهعة ،بقفعةو كةةوذ ٌةوظ ئوظةريهتو زار بةةو
ؼةودف ده شةار
ظورهب ف شوربوخيف جوشقفره
صوْطك٘ن :الن ظلضارم جلَطون ؽوصوفهعة،و ظةق عم بازكةاؼ ف ـةلان طهٛةضاكةوو
الن جغقبمو ٌافن طاففةوو الن ظورةمو بورز ك،ف ـةلان تاشةزقجوكو الن ةوربمو
ةورهذوشوؼ ف ظق عم خاؼوكو
َؼ و ؽولريهف حاعم صار ؼ ف بوعك َ٢جيَى ترد ؼ
الدكَم :رو دكَؾاتم َع٘فورو دفال
تةةةةوٌردمٌ :ةةةةوظ ئوظةةةةريهتو توةركوةةةةوؼ رةةةةو ( )1722ن صل دكةةةة ،رةةةةو طهههه٘رِهب
(شةةغو)هفهو ؽةةاتقفهف بازكةةاعم زهفو حةةردففه ٌةةوظ ئوظةةريهتو بور صوةةور بةةو ثاظةةان
بو ةة ،د رةةو ()1787ن صل دكةة ،كاركةة،هن ذةةاحضم ةوالـةةيالؼو شةةزلضاؼ بوبةةوكاؼ د
ٌل اةلاؼ روطوشَ خاعود عم بوبو دهف صم حردو فه رو دف ن بلغان ظةارن شةزلضاعم (
1819صل دن) حيصوحم ئوب،فرره اؼ ثاظان باباعلاؼ حردفو بور صوور بو عةوجل
ثاظةةةةةان ف ىل بو ةةةةة ،د رةةةةةو عسكةةةةةد (حيكصةةةةةغحوج) كاريلةةةةةون ٌو ةةةةةود ثاظةةةةةان
بوبوظلاع1834( ،ظ) روظ دهئق كود ةقهتم حقرد ب َفه بقفهفهو ف ٌل ةاج تلَخفةقفو
َم ()1836ن
فه ٌو ةةود ثاظةةاػ خةةين حلَعةةاكو ـةةلان (بةةاصي )Bamu -رةةو شةةةار
صل دكةةة ،و ئوظةةةريهتم ؽوصوفهعةةة ،دكصةةةاعوفه روطةةةوشَ خاعةةةود عم بوبةةةود ٌريتوةةةاطههه٢
ثةةوكاحردف رةةو دف كلةة ،رةةو ةيصاعةة ،ن ئةةوزكس بةةوطم باباعةة ،و بور صوةةور بةةو تةةقرذ رةةو
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(حرثفةةغو) ف (دهربوعةة،ن بازكةةاؼ)د ـةةوع ،ظةةورِكَخلاؼ حةةرد رةةو دف كلةة ،ئةةوزكس بةةوط
ظخافو ؽوصوفهع،كغ ب َفهن حرد
َ ،جاركَةد
رو دف ن ٌوصو ص،هتلَخم زارو ٌةوظ ئوظةريهتو ؽةور رةو دففشةىَ شةار
بور صوور بو تقرذ ئؽلاعم ٌوحردو ٌوظ ئؽلاعوو رو دف ن قارهبةون ةةوركطو دف كةى
ؽاو فٌوظ ئوظريهتو تةوئتل حةر ف ـةقفه دهفرن (زهؽةاف =زهؽةاب)ف رةوفيَ ذةوفو
َظ رلَةةرهػ ِر ذةةوو د عوعلعةةو فتةةا دهفرن ذةةوصركػ ؽةةوصقف ٌةةوف
شةةارلَد صاكةةوفه بةةوال
عافهن بلَس ر حرد
َم 1862ن صل دك ،و ثاظان بو  ،د حو رِف عةم ـةارهن توٌة،كيب (ؽوصوفهعة)،
رو شار
عللوو عائل د صا صصةائودهن حةرد بلَغةوفه بازكةاؼ رةو  1867د و ؽوصوفهعة ،بور صوةور بةو
عاصلث ثاظةان ف ىل بو ة ،د ئؽةلاعم حةردف رةو دف ن ظةورِ ف دهئق كةوحم زار دكصةاعوفه
خين حلَعاكوفه( زهؽاب)ف دفف شةارلَد رةوفيَ صةاو ف روثاظة ،سهاؾغ ثاظةاف تةوةم ثاظةا
َرلَخم
َلاؼ رِكَد بخةوفؼ رلَةره قوصةود بةوطم باجةوالعم ؼةقر
علَرر كو ؼوالذلو تا رو طور
َرو دكصةاعوفه ؽاتغةوفه بازكةاؼ ٌةوظ جةاره
بي ؽوصوفهع ،تةورتل حةردف روشةور ٌةوظ ؼةقر
ثلَغخ شارلَد رِ ذةوو د علعةي رةو ثاظة ،بور صوةور بةو صودذةوو ثاظةا ئؽةلاعلاؼ حةردو
دكَؾاتاعم حورحقحلاؼ فكَر ؼ حةردفو زار دهفعةو ةةقهن توئتلوللةون ئوشةخوركاؼ ظةخاع،
روشةةور ٌوصةةةو صودذةةةوو ثاظةةا صوفرهزهكةةةوحم بةةةو ةةةةقهتم عةةارده شةةةوركاؼ ف روطةةةوشَ ٌةةةوظ
صوفرهزهكةود ( )522شةق ركَخم ـورحوشةلغ ؽةوبقفو ؽوصوفهعة،و ٌةوظ صوفرهزهكوظةم رةو
(دف عةةسه ٌلضةةاظ)ن عسكةةد( ح ةةرن) د ظةةخاع ،فحةةوصلَد رةةو دف ن ٌةةوظ فهةعوكةةوو صةةوفرهزهن
(خاعوةني )كعم بوفدهرده برد
رِهٌقب ثاظان خورويف صودذوو ثاظا روظ خؽقؼةوفه باظةة صقهفةوج بةقفو
ـةةةةقعخو روطةةةةوشَ ؽوصوفهعةةةة ،رِكَةةةةد حةةةةوفو ف رِهٌلصةةةةوحاعم بةةةةاعط حةةةةرده بو ةةةة ،دف
صوؼةةاروذوكوحم روطةةوشَ ُٝ٥كههاحةةردؼ ف بةةوظ تورذةةو دكصةةاؼ طورِ عةةوفه بازكةةاؼ ٌةةوظ
َح ف شخقعو تةا ()1875دهف صةم حةرد حةو ظةورِن ( عٛمثهاًْ – ٢رِفط) دهشةم
ؼقر
ثيَخةةردو ؽوصوفهعةة ،بةةو رِهقههان خيكةةاؼ ـةةقفؼ بةةي جلؾةةاد بةةي جوبؾةةون ةوفتاشةةلا ف
رلَرهد ذوةلتوو زار خرصوتلاؼ حردف رو ٌلع وارن ٌوظ دهفرهفهو رو بةاتم شةل ذم
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ةةةةودنلاؼ حةةةو (دهصاعفةةةو) ف رِظ بةةةقف بةةةو ت ةةةوعطم رِفط خيكةةةاؼ توشةةةزلح حةةةرد رةةةو
()1878د و ؽوصوفهعةةة،و رةةةو خةةةاعم ٌلةةةج ؽلط خاعفةةةي ،روطةةةوشَ ( زهعطوعةةةو) تلَةةةد
َفةةةقف شةةةوبوبم ٌوصةةةوػ ٌةةةوفه بةةةقف :حةةةو زهعطوعةةةو بةةةو خلاعةةةووو رِهٌلصةةةلَخم
ؽور
ؽوصوفهعة،كاؼ حقظة وقف زهعطوعةوو رةوظ ظةورِهد ظةخاف رِ ن حةرده (ظةلَخ روعطةةور) ف
َةوبم صوئافعةوتم ئوشةخورن
ؽوصوفهع ،تا ٌوفيَ ِر فن عاؼ زهعطوعوو رو دف كل ،طه٘ر
حةةردو روشةةور ٌوصةةو طههابقركَةةد ثلةةاده ف ()62شةةق رف(ٌ )42لَصةةة شةةق رف ( )2طاثةةم
جوبوش رو ةيصاع ،ن ئوب،فَر َ ٌوفوع،ن خاعوةلغي ،ـقف بي ( ظلَخ روعطور) ف روفيَ
َذلوػ بةةةو ( )752شةةةق رف()82ذ ع،رصةةةوف ئوظةةةريهتم (زهعةةة ،ف
ةاٌضضةةةوةاصم ؼةةةوال
َوباعم ف باجوالعيلةوفه ؽةاو ف روطةوشَ صةوفرهزهن
َعم) ف بوعك َ٢رو شق رهن طار
ثاال
ئوب،فَر َ ٌوفوع،ن كوح،طري بقف
َم حقتاكةو شةورنو رةو
َم روظ ةقهتو زاره عوحردف رو دف فه ؽور
ؽوصوفهع،و ؽلض شز
دف ن ٌوصةةو حةةو شةةل ذوحاعلاؼ ريَصةةوع،ؼ ٌةةوظ ٌوشةةري عوكاؼ بةةورهَر حةةرد روظةةخرن
ؽوصوفهعةة،و رةةو طورِ عةةوفهد تقفظةةم دفف طههابةةقفر ثلةةادهن تةةر ؽةةاو حةةو ٌوـةةقفؼ بةةي
َم حقتاكو شورن ف ظخاع،كاؼ
حورحقذ و دهط بوجىَ ؽور
رو دف ن ٌوظ فهةعوكو صوفرهزهكوحم زار بو ةةقهو رةو بو ة ،دهفه رةو ةيصاعة ،ن ٌودهؽةوظ
َفعلقكَد شق رن ف طهابةقفركَخم
ثاظاد ؽاو و ةقهتم ٌوظ صوفرهزهكو ( )8طابقفر ثلادهو ٌاال
طاثفةةم جوبةةورم بةةقف ٌةةوظ صوفرهزهكةةو رةةو حةةيذ توثةةوو تقفظةةم ؽوصوفهعةة ،بةةقفو حةةو رةةوفيَ
َخم ئوجةوظ بةقفؼ ظةورِكَخم
َةوحاعلاؼ بةي صةقر
خوركخم تلَثورِ ع،عم بةارطر عم ف صةاشَ فصغ ،ر
َظ
ةقرط رِففك ،و ؽوصوفهع ،صوفرهزهحون ٌلراط٘ حردف ٌودهؽوظ ثاظاظم ٌوشري حةرد بةوال
ََكاؼ حردف خيظلاؼ بورِ ذوتم ف روشور خي ـقفؼ بي (زهؽاف)
رو دف كل ،بورِهر
ؽوصوفهعةةة،و رةةةو دف ن ٌوصةةةو حةةةو خةةةين حلَعةةةاكو ( زهؽةةةاف) دهشةةةم حةةةرد بةةةو
توئحلس تم ئقمثاعم ف ٌلَر ؼ زهؽافكاؼ حرد بقف بو صورحوز روالكوحوفه تا حورحقذ
ف رةةو طهه٘رِهب بو ةة ،دهفه تةةا صةةود كػ ف رةةو طهه٘رِهب ئوجوصةةوفه تةةا حرصاظةةاؼو شةةور
ذ،فد شغقفرن ظوةافهتلاؼ بقفو فه روظ صوْط٘ةوكود ئاروصلاؼ ؽلَغاكو ؽةاف ر ٌةوظ
َةةةو دفف شةةةاشَ فعلقكَةةةد دهف صةةةم حةةةرد رةةةو ثاظةةة ،ذخقصةةةوتم ئةةةقمثهههاْ٢ف ٌلَةةةر ؼ
ذار
بوٌل اج ةور ركاؼ بو حقذ ع،عوفهن ٌوظ ؽور كةود ةقهتلَةد رةو (ؽوصةود ؼ) هفه علَةرر
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َن
َن زهعطوعةةةون حرصاظةةةاؼو ٌةةةاال
َن ؽوصةةةود ؼ و ٌةةةاال
حةةةو ئلوةةةارهو بةةةقف رةةةو دفف ٌةةةاال
َن حرع،و ئوظريهتم حةوهلقر ف شةغحابم ف ٌو ةوده فهعة،ن
حقرلاكم فطير ؼو ٌ 2اال
بقفو ؽوصقفن بو تومخني ةقهتم ٌةوظ روظةخره ( )15222حوشةلَد بةقف تةقرحلغ رةو
َم شريف ع ،ةقهتلَخم زارن حيحردهفه ؽوصوفهع ،بور صوور بوظ فهقع٘ٝتةو صةاشَ
دار
َم (ئوباشاؼ) ةاكط حردو ف بي رِكَطو طةرتػ بةو
َلاؼ رو ( ئورم ثاحاؼ)ن عسكد دار
فصغ ،ر
روظخرن ٌلَر ؼ رِففكةاؼ حةرده ( ذاجلزةور)ف ( شةورتاب) ن دهظة باجةوالؼ و رلَةره
تقفظم روظخرن ئوجوظ بةقفؼ ف زار خةر ث ظةخاع،كاؼ فـةوع ،ؽةوز ر ٌلَصةةكَخلاؼ
بةةوبارهفه دهشةةخوفو ف روظةةخرن ظةةخافن ٌلَر علةةاؼ تةةا ( صةةاؽم دهظةةو) ِر دففعةةاو ف
َعلَخم زارهفه طورِ عوفهف رو ( ةيرهتقف) ف(ةوؼرن ظريكػ)د د علعي
رلَرهفه بوتاال
ٌيردفن تقرذ رةوظ بوكغةود طورِ كةوفهو ـةقعخو ٌةوبقف رةو بو ة ،دهفه بفةلَ و شةور
َصةاع ،بةقف ةيصاعة ،عم ٌةوظ
صوعؽقر ثاظان صقع وفدو حو ئوظاكرن ٌوف عةافهن ؽور
َةةم شةةريف ؼ صاكةةوفهف رةةو دف ن
ةقهتةةو بةةي َههر حةةوره حةةردؼ روطةةوشَ ؽوصوفهعةة،د رةةو دار
َصةػ ف
َح بخريَةق ؽوصوفهعة ،رةو جلَطةون ٌةوف شةاكاؼ ؽور
َرا حةوره ةةور ر در حةو ؼةقر
َم شةةةريف ع ،بفةةةغوفه بازكةةةاؼ بةةةارطر عم ؽوصوفهعةةة ،بةةةو ( )17راذ ٌلغحةةةا رةةةو
بةةةودار
شريف ؼ ثورِكغوفه ؽوصوفهع،و توحزل م ذخقصوتم عٛمثاْ ٢كاؼ حرد حو بور صوور بو
َظ ٌوظ توحزل وكاؼ ةوقفش عوحر
ئورهبم صقع وفد كارك،هن ذخقصوو ب،هؼو بوال
َم 1882ن صل دكة 1298 ( ،ؽلحةرن)و فرةةون (ظةاترن)ن جةابو رةو ٌلة ،رهن
رو شةار
ئةةوزكسن ظةةافكَض)د و تةةوئرفقهه ٢حةةرده رِهٌلصةةم ئوظةةريهتم جةةاب ف قوصةةود ثاظةةاكاؼ
حقظةةةو ف رةةةو ثاظةةة ،رِ كةةةاؼ حةةةرده عةةةاف ؽوصوفهعةةة ،حةةةو ٌةةةوف فهة ةةةو رةةةو ذكَةةةر ٌلةةة ،رهن
(جق منرد=جةةةةق صلَر)ن عوتةةةةوفهن بةةةةوطس دهد بةةةةقف رةةةةو دف ن ٌةةةةوظ فةقئاعةةةةوو ئوظةةةةاكرن
ٌوؼةةزلون جةةاب تةةوئرفقهه ٢حةةرده ؽوصوفهعةة،و ـةةقعخو رِ قهه ٢عةةوبقف حةةو (ظةةاترن)ب،
بودهش وفه روعسكد (طس)و جاب ف ؽوصوفهع ،بورهعطارن كوذ بقفؼ فجاب ظخا
تةةوةم ثاظةةان ف ىل بو ةة ،دو ةةةقهتلَخم ئوشةةخركون بةةي كارصةةوتم جةةاب عةةارد
َم ؽوصوفهعةة،و ٌلر لةةاطهه٘ؼ بةةي (زهؽةةاف)
(ظةةاترن)ن جةةابو روطةةوشَ ٌةةافرهو ف صغةة ،ر
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علَرر ف بوظم ظورِحورن ؽوصوفهعة،و رةو دفف صةاعط زكةاتر صوفرهزهحةوكاؼ اف َعة،و ف
جق صلَركغ (ةوؼرن ظريكػ)ن حرد بقف بو صورحوز
رةةوظ بوكغةةود ( ظههٌ ارصةةقيطههإ)ن ف ىل ئضةةقصم (ٌوؼةة وؽاؼ)و ٌيردفكةةوحم
ساقس حردف عاردن بي صعافعوتم (جق صلَر)و روشور ٌوصو( جةق صلَر) بةو خةيي ف ـةس
شةةق ر ـةةقفه ٌوؼةة وؽاؼ رةةوفي بةةو صاعطاعةةوكخم ؽةةوز ر تقصةةاعم حةةر بةةو ذةةاحضم
(زهؽاف)ف طوِر كوفه بي ٌوفيَو فشق رهن ؽوصوفهع،نو حو ؽلَع غا رو تقرحلا د بقفؼ
َكةةوحم درفشةةو حةةردف رةةوف
حةيحردهفهف رةةو (ةوؼةةرن ظةةريكػ)د بةةوعافن خيكةوفه ةوال
دهفرهد جةةلَطري بةةةقف رةةةو دف ن ئةةةوزرم (ظهههٌ ٥ههه٘رصةةةقيطهههإ)و بغةةةا بةةةو تةةةوزفكر و ف
ٌل صاد تم ذخقصوتم ٌلَر ؼو (جق صلَر) ئؽةلاعم حةردف تةا صوشةافوكوحم دففر ٌةوف
َةو
َتون خص و ذكَر ترط ف رورزهفه علؾاكوو دفف ذخقصوو بي توشخلين ٌةوظ ذار
فال
ٌل اةلاؼ حرد
روظخرن ٌلَر ؼ رو ةيصاع ،ن ( ذصةاظ زةد) د بةقفو رةو طه٘رِهب ذخقصةوتم
ئةقمثهها علعةةوفه ةةةيرو ٌلصةةضائلس ثاظةةان دكاربةةوحر روطةةوشَ ٌةةيردفن بو ةة ،د بةةي ٌةةوظ
ذورهحاتو صوٌضقفر حر (  1884صل دنو  1322ؽلحرن)
َرم حةةةردف( جةةةق صلَر) ن بةةةاعط حةةةرده
ذلصةةةاظ زةةةدو بةةةو د را ف فهئةةة،ن ؼةةةقر
ةور رطاؽوحةون حةو رةوعسكد (ةوؼةرن ظةريكػ) هفه بةقفو حةو ( جةق صلَر) ؽاتةو ٌةوفهن
ـوع ،حوشلَخم رو ثعو خلَقهتوحوك ،ةاكط حرد بةقف رةو ثعة لوفه ؽحقفصلةاؼ حةرده
شورن ف حقظة لاؼ(1886صةل دن) رةو دف ن ٌوصةو ئعةريهتم ؽوصوفهعة ،رِ ن حةرده
ةورهطا
روظ فهقع٘ٝتةو خر ثةود و قوصةود ثاظةان طاغطهتاْ ٢ؽاتةو خاعةوةني ف بةي
ؽوصوفهع ،توفضه ف ظةوفائوتم حةردو رةو عوتلحةود بةوعكهٝهٝاؼ بةي (طه٘ر بزةض –
ظةةاظ) ف بةةوعكٝهٝػههٝإ بةةي (ٌةةوطهه٘عةةو) عةةويف حةةر ؼ قوصةةود ثاظةةا شةةى شةةق رن بةةي
َوحاعلاؼ رو ( زهؽاف)د بػ
ؽلَع وفه حو روطوشَ صاشَ ف صغ ،ر
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رةو (1896ظو  1314ؽلحةةرن)د و ٌوف عةون حةةو بةي ( طهه٘ر بزض)عةويف حر بةةقفؼو
َم( زهؽاف) كعةم
بوجاركَد دهرـقفؼ ف بو صعافعوتم (ظق ؼ) طوكع غوفه بازكاؼو ةير
َلاؼ د
ؽاتوقفه بازكاؼ فؽوصقف الكوحلاؼ بي عوجات ،عم صوع لوحاعم( ٌوط٘عو) ؽوفر
رو دف ن ـوع ،صاعطلَدو  152شق ركَد رو صوع لوحاعم ( ٌوط٘عو)و ِر كاؼ حةردف بةو
َلاؼ رةةةوفيَ
طةةةقكَرهن تةةةورتلولَد حةةةو رةةةوعاف خيكاعةةةا ةةةةور ركاؼ د بةةةقفو صةةةاشَ ف صغةةة ،ر
َظ رةو
بوجيَؾلَعو بةقف رةو ؽةوصقف الكوحةوفه ئوشةخركاؼ عةارد بةقف بةو ظةقكَغلاعا بةوال
ؽوصقف عةققطه٘ كةوحا ظةخاع،علاؼ ف رةو ( ذورةوب) ف (دكةرزفر) كةغ خيكةاؼ عوجاتة ،ف
ٌوصاعةوػ طوكعة غوفه بازكةاؼ رةو دف ن ٌوصةو ـةق ر ؼةود شةق ركَخلاؼ حيبقفعةةوفهف
ـةةةةقفعو دهفرن صقؼةةةةسو فخوبةةةةوركاؼ عةةةةارد بةةةةي ذخقصةةةةووو حةةةةو ٌوطةةةةور صةةةةاشَ ف
َةةوحاعلاؼ بةةي عوؽلَغغةةوفهو ٌةةوف عةةافه فكَةةر ؼ ٌوحةةوؼ ذخقصةةوو تةةوحزل م ةوةةقفش
صغ ،ر
َوحاعلاؼ بي ؽلَغاعوفهف توشزلضلاؼ حردؼ
حردؼ ف صار
َم  1928ن صةةل دن( 1326ن ؽلحةةةرن)و ئوظةةريهتم ؽوصوفهعةةة ،رِ ذةةةوو
رةةو شةةةار
د علعوو ف رو دف ن حقذر عم ظلَخ شوئل ،ف رو دف ن ٌوصو حو ٌوف عافهكةاؼ ـةوع ،صاعطلَةد
عارِهذةةةوو حةةةردو رِكَطةةةون حةةةارف ؼ فؽاتقفـةةةقفن بةةةوكين شةةةزلضاعم ف حةةةورحقحلاؼ بة ةرِنو
َم 1929د و رةةو
تةةوئرفقههٝإ حةةرده عةةققطهه٘ن قهه١بط٘ٝٝن ةةةورهطهها رةةو ؽةةافكين شةةار
َ ،فرده فرده ئوشةةخور
فهة لَخةة ،حةةو بةةي توٌةة،ك ف دهرحردعلةةاؼ رةةوف عةةافهو رةةو ـوصفةةوصار
حيبقفعوفهفو طهابةقركَخم ( )252عوفةورن روطةوشَ حارف علَخة ،حةو ؼةود توفةوعطم صةافزفر ف
جووخاعون بي شزلضاعم ٌوبرد رِففن حرده شزلضاعم ؽوصوفهع،و حو ٌةوظ خوبةورهن بلصةو
()172شق رف ثلادهكوحم حيحردهفهف رةو بازكةاؼ رِكَطةون ثيَطةرتػو ف دهفرن د ؼو رةو دف ن
ظورِكَخم ـارهذ شوئاتم دفف قاب ف ـوع ،عوفوركَخم رمَ حقظي ف طهابقرهحةون ٌوشةري
ََن
َ( ظة قصوحم تةةرن ىلَ شةةوع،ؼ ف بةةو رِففتةةم بةةورهر
حةةردو ؽةةوصقف شةةل ل فجووخاعةةوف فال
حةةةردؼ تةةةا ٌةةةوظ فهة ةةةو  3522ئوشةةةخركَد رةةةو ـوصفةةةوصاشَ حيبقفبةةةقفهفهو فشةةىَ صاعطلَةةةد
ٓٝ٥تعارن ٌوصرن ذورهحوتلاؼ حرد ؽوصوفهعة،و رةو دف ن ٌةوظ وروبةون دف كةى ظةوفكَد رةو
َ ،و رِكَطةون ٌةافن ىلَ بةرِكػ ف ـةوع ،ئوشخركَخلعةم طةرو ف تةا
ثركَخا د ن بوشور ـوصفوصار
عاف خوط ٢ئوشخرهحو ؽاو ف رو ثاظ ،طورِ عوفه دف فه
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َ ،حيبةةةقفهفه بةةةي
رةةةو دف ن ـةةةوع ،صاعطلَةةةد ف حةةةو  8222ئوشةةةخركَد رةةةو ـوصفةةةوصار
ظةةةورِحردؼ روطةةةوشَ ( )252ؽوصوفهعةةة،د و ذخقصةةةوتم عٛمثهههاْ ٢ف ٌلَةةةر ؼ بةةةي توٌةةة،كيب ٌةةةوظ
ئوظريتو ٌل اةلاؼ حردو ةيصاع ،علَخم تازه ؽاتةو ـوصفةوصاشَ ف دهشةم حةرد بةو ذةورهحاتم
ئوشةةةخركو رةةةو صةةةوْطكههه٘ن ؽوصوفهعةةة،د ئوظةةةريهتوحو ؽةةةلض صتابورةةةون عةةةوحردف ئوشةةةخور
َلاؼ دهصلَد بقف دهرـقفؼ بقفؼ
َظ ؽوصوفهع،و صاشَ ف صغ ،ر
طوكع و بازكاؼ بوال
َم  1929د بةةقف ةةةقهتم تةةقرذ دهف صةةم
ٌةةوظ ذورهحاتةةو رةةو ٌتص يشةةم شةةار
روشةةةور ذةةةورهحاتم حةةةردف ذةةةوةم رةةةو دكَؾاتةةةاعم ئوظةةةريهتم (ظةةةق ؼ) ف بةةةوعكهههَ٢
ئوظاكرن عارهذوتم ٌوفعافه شوع،
ؽوصوفهع،كغو رو دف ن ٌوصو ص،هتلَد رةو طه٘رِهب ( زهؽةاف) صاكةوفهف رةو 1912د
َظ دكصةةةةاؼ تةةةةوحارل م
ْههههاظِ ثاظةةةةا صصةةةةائودهن حةةةةردؼ ف طورِ عةةةةوفه بازكةةةةاؼو بةةةةوال
ذخقصوتلاؼ عود
د  -عُشريَتٌ ئًصىاعًن عىزيَرٍ :
َلَخةةةةوو  222شةةةةق رف  522ثلةةةةاده ٌةةةةوتق عىَ
ع ةةةةقط ف ةةةةةقهتم ( )622صار
دهرؽلَغةة ةىَ صوشةةةةخوؼ ف صةةةةوٌق ن – زشةة ة اؼ صةةةةوْطكهههه٘ن دفحةةةةاؼ و طٛقُاطههههاؽو
شوردهظوو ظاخم ٌوظخوفو و ظلضارم شوك ،ئورم – فه ؽافكغاؼ خاحم ٌلَر عو
ٌوفؼةةايف – خر ثوحةةورف ئوظةةريهتلَخم طورِاحةةو ؽةةلض روطةةوشَ زر ئةةوو خةةوركد
عابىَو رِكعاكوتم ٌوؽزم شقعوو عاحوؼ
ه  -عُشريَتٌ ضٍطين :
َلَخةةوو  222شةةق رف  322ثلةةاده ٌةةوتق عم دهرؽلَغةةىَ زشةة اعاؼ رةةو
 322صار
َعةةةم ظةةةاخم ( ثريهصةةةوطرفؼ) د ف روظةةةلضاىل ةةةوربى شةةةزلضاعل ،ف ؽافكغةةةاؼ رةةةو
دفال
(صورطو) ِر ٌوبقكَرن
ٌوفؼايف ف توٌردم – ئوظريهتلَخم طوراذ ف خر ثوحورهو صوذؽوبم ظافعيلوو
ةةةةوو تةةةوحارل م بوذخقصةةةوتم تةةةقرذ عةةةود فهف توٌةةة،ك عةةةوحر فه زار ٌلو ٌ ،لةةةو
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َلَد روصةةوفثلَغ رةةو طهه٘رِهب (شةةغو)هفه ؽةةاتقفؼ ف رةةو طههاٌل ةةون
توةركوةةوؼ ( )82شةةار
ٌلصضائلس ئوفزكَركػ
َتو ف صغاشوبوتو دهرذوج بوئوظةاٌرين
رو دف ن باشخردعم ئوظاكرن ٌوظ فال
ؽوفر صاؼ ف صوركق علغ كوذ دفف ةصوكوذ بخوكػ ـقعخو بوظةلَخم ؽةوفر صاعلغ رةو
َتوحوصاعو ؽوكو
َتو د كوف صوركق علغ ِر بط٘كوحم بوةقهتم روطوشَ فال
د خزم ٌوظ فال
و ُِ -وراوٌ:
بوظةةةم زارن رةةةو ٌلَر ع ،كةةةوف بةةةوعكٝهٝػههه ٢حوفتيتةةةو ظةةةورج ف ظةةةورةم
َوظو ٌوشاشوؼ دفف بوظػ:
جغقبم ةوقان ؽور
ؽوفر صاعم توخو :رو ٌل ،رهن جوئ ور شقيطاع ،ف زكاتر رو شىَ ؽةوز ر ثلةادهن
ظورِحورف ٌاز ن ؽوكو علقهن رو ئري ة ،ف علقهحون ترن رو ٌلَر ع ،كو
َلَػ ف رو ٌل ،رهن ئةوباط ةزل اع ،كةوف رةو
ؽوفر صاعم رقؽيؼ :باباجاعلعم ثيٍَور
(جق عرا) ف رودهفرن خاعم ظقر ف ظارهظاخ ،ف روزش اع ،روظةورةم ـةلان بةاصي
َةةو:
ِر ٌةةوبقكَرؼ عسكخةةم دفف ؽةةوز ر ثلةةاده فظةةوػ ؼةةود شةةق ركَخم ٌةةوبىَ ـةةق ر خلَز
حاحييو ةقبادنو تافهطيزنو كوباخزم
َمَو " بةةةوطقكَرهن
( شةةةيؼ)و دهرذةةةوج بةةةوزصاعم ثلَعةةةقفن ٌةةةوظ ئوظةةةريهتو ٌةةةور
رِف كةةوتم خيكةةاؼ" (د ركةةيط) ةةةوفصم ؽةةوفر صى رةةو حلَةةقن (دهصافهعةة)،هفه ؽلَغافهتةةو
َتقفه فؽاتيتةةو ٌةةوظ
َ تةةو فخيظةةم روطةةوشَ (حاعةة،فش)ن بةةر ن رةةو ( صلةة،كا) ؽةةوال
ٌةةوظ فال
ـلان ؽوفر صاعوف بوره بوره ٌوظ ئوظريهتو ثوكابقفه زصاعلَخم خؽقؼلاؼ ؽوكةوف
َعةٌ ،قصةورِ ن ٌةوفيَ بةي ز شَ
رو حقردن عاـىَ بةوكغلَد ف رةوزهصاعم بةو ةةقهتم ٌوردهال
َظ بيكةةاؼ عةةورق فهف رةةو عةةاف
َلاؼ د فهو بةةوال
بةةقفؼ بةةو شةةور ٌةةوظ ئوظةةريهتود زار ؽةةوفر
َتةةم خيكةة ،شةةوربوخين قافةةوظهه٘
ئوظةةاكرن ذةة،فدد تةةوعلا ٌةةوظ ئوظةةريهتو رةةو فال
حردففهف بي ٌوصو زار فل ،حاركاؼ عق عة،فه ذةاحضم ٌلضرِاكةاؼ ( ئةورم ظةاه) هف رةو
َن ٌوفر صاع ،د علع قفهف بو توف فن شوربوخيكو
ةوال
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َم 1933د تقفظةم تةوئرفقهٌ ٢لَةر ؼ بةقففه
ٌوظ ئوظريهتو علؾاكوو رو شار
َ اؼ خةين ؽافكَعة و ئري ةةوفهف بةوظ تورذةوف بوظةم ٌلَر عةم بةو تةوف فن
جوئ ورشقر
حوفتو دهط ذخقصوتم ظاه ف رو ئري ةلع ،ع قذف تو٥ج كاؼ عوصا

()95

صةةوركق عم :ؽةةوصقف ئوظةةريهتوحو رةةو ٌلَر ع ،كةةوف عسكخةةم دفف ؽةةوز ر ظةةورِحوكَخم
َؼ بةةقفهف ٌو زةةوب روطةةوشَ ؽوفر صلةة ،روظةةورِف ؽةةور د بةةقفه
ؽوكةةو تةةابع م ٌةةوردهال
ٌلَص احو ف بوخؽقؿ رو دف ن ٌلز حان (صو قد خاؼ)ن رِهٌلصلاؼ بو ذخقصةوتم
ئري ج  1932بوتوف فن حوفتيتو ذكَر ذقحضم رِ ش وف رِ ش

ٌلَر ؼ

ئُحىالٌَ ئًُ لًىايُ لُ ئُواخريٍ دَورٍ عىمثانيدا
(أ) ٌاوٍ وتضريفُناُ:
رو ةلصضم ٌوفهرم ٌوظ ح لَوود دناؼ حو ذخقصوتم بوبو رو دف ن ئوب،فَر َ
ثاظا بو توف فن رو عافـقف فه حوفتو دهط ذخقصوتم عٛمثهاْ1267 ( ٢ؽلحةرن –
 1851ن صةةل دن) رةةو دف ن ٌوصةةو ٌةةوفهش حوش ةلَد حةةو بةةي ص ؽةةرك لوتم شةةزلضاعم
توئلني حر و صري رلق ٌلصضائلس ثاظا بقف عةاز عني ٌةوظ ثلةافه تاحةون رةوف صوةاصةود
صافهف كةا رةو بةوكين ٌلصةضائلس ثاظةاف عةقرن ثاظةاد صقتؽةريف تةر ؽةاتقفه كةاؼ عةا
َتةةود ؽةةاتقفه و ةوكةة،ف ةلةةقدكَخم
َف حةةقكَرهفهرن حةةو بوشةةور ٌةةوظ فال
روبةةور زارن بةةوال
صوظبٛط ٢ص ؽرك وحاعم ـغط عوحوفوو علؾاكوو بةو ؽلضةوتم صة،كرن تةوذركر تم
شةةز لضاعم جةةوالش ؼةةاٌل ٌوفوعةة،ن
ثلَخوفه عا:
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( ةاٌضضةةوةاصم ئةةوةره) ٌةةوظ جودفهرةةوصاؼ

ٌوظ ئوظريهتو ف بوعك َ٢رو صوركق عم زفا ٌلع تادكاؼ بو ظ َل اعم (بلاره)ف (ط٘فكَزو) ؽوكو ٌوظ

َوظو ف ؽوفر صاعو
َظ صورحوزن ةوقان ؽور
ط٘ركتوتم عوةعووع،يلو رو ئركر ةلع ،ب َفبيتوفهو بوال
َتو بقفه ف
َم رِفذلون ٌوظ فال
عوتوفهن صورذقظ ظلَخ ئقصورن ط٘فكَزوكوو زار تو٥ج كاؼ بو شور ٌوذق ر
ؽوكوف جارجار ٌوظ تو٥ج هكاؼ بي شلاشوتلغ ؼورب ٌوحوؼ
146

 1267ن ؽلحرن

ٌلصضائلس ثاظا
عقرن ثاظا
َعٗس ثاظا

 1288ؽوتا  1294ن ؽلحرن

ٌلج ؽلط ثاظا (صاردكين)
ٌوظرهب ثاظا
َعٗس ثاظا ( دففهظ جار)
ٌلج ؽلط ثاظا( دففهظ جار)
ثابو ثاظا
زكَقر ثاظا
ئامل ثاظا
رِهٌقب ثاظا

 1295هفه تا 1296
1297هفه تا 1323
1324
1325
1326
 1327هفه ؽوتا 1312
1311
 1311هفه ؽوتا 1312
 1313هفه ؽوتا 1314
 1314هفه ؽوتا 1315
1316

طاؽر ثاظا
بوؽر ظ ثاظا (دكاربوحرن)
ئورم رهقا ثاظا(ٌورـراصم)
صري رلق ِر شط ثاظا
ئوب،فرره اؼ ثاظا
ؼاحل ثاظا( حورحقحم)
رِهفعوو بوط
ار ثاظا
ئوب،فَر َ ثاظا ( دكرهرم)

 1317هفه تا 1318
 1319هفه تا 1322
1321
1322
 1323هفه تا 1324

ٌورلاط شاصم بوط
ؼاحل شامل ثاظا
جوصا بوط
ؼاحل فهؼ م ٌوفوع،ن
تيفلث ثاظا
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ضيا ثاظا
ذصلَػ بوط

1325
 1326هفه تا 1327

باكر ظ فوؽضم بوط

 1328هفه تا 1332

ظوفةم بوط

 1331هفه تا 1333

 1331هفه تا 1334
صوةؽقد بوط
ئورم رهقا بوط تا علؾاكوتم تعركين ٌوفهرم  ( 1334ؽاتين ٌلغطزلس بي شزلضاعم)
()96

ب  -ئًدارَو والًٍُ ئًُ والَتُ
صوْطك٘ن شزلضاعم ف توف بعمو رو ظخزم رق كوح ،رو ط٘رِهب ذخقصةوتم
ئةقمثههاعيلةةوفه ٌلةة ،ره ٌةوحر ف تةةابعم فالكةةوتم صقؼةةس بةقف صورحةةوزن رلةةق و ظةةارن
شةةةزلضاعم ف ـةةةق ر ةةةةوقهههان ؽةةةوبقف رِفٌوشةةةان ٌلةةة ،رهن رةةةو تةةةوٌردم 1327ن
ؽلحركٌ ،وصاعو بقف:
ص وؼركا ف ةيصاع ،ؼ :صري رلق ر شط ثاظاو
كقشا شغاؼ ٌوفوع،ن
ةاق:٢
ؼاحل شامل ٌوفوع،ن
ص،كرن توذركر و:
ٌلج ؽلط ٌودؽوظ ٌوفوع،ن
قاشوبوـم:
فرظ ٌوفوع،ن
ص،كرن تورتر ب:
َعوعوور :عٛمثإ ثاظا
ةاٌضضتاصم طقر
ٌلج ؽلط بوط
ةاٌضضتاصم بازكاؼ:
ئوب،فَر َ ٌوفوع،ن
ةاٌضضتاصم ظارباذكَر:
ةاٌضضتاصم صعضقره ٌوؿوصل :،صو قد ثاظا
َكةةوحم
َن ؼةةودهصلين رِهدكةةا ف ٌاال
عوفصةم ظةةارن شةةزلَضاعمو صورحةةوزن ٌةةاال
ْعههاصلةةون فرةةةون شةةيق ظوظةةوصلين حةةورحقذ بةةقفو طههابةةقفرن كةةوحم قهه٘ئل ةةم
ذ ع،هرصوظم بقف

َم  1327ن رِاصيلو
َغاصون شار
( )96بوطقكَرهن شار
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َم 1327ن رِاصية ،رةو ذكَةرهفه
صلس علو ( بقدجو)ي رلق ن شةزلضاعم رةو شةار
ةوك ،حر فه:
ف رد تم

راػ

راػ

صوؼرففاتم

فكَرطين ٌوص ذ ف ئوةار
فكَرطين توصوتق
بودهرم ئوشخورن

82477
939187
26511

ظورئلو
د خزلو
ئودرلو

ف رك ،تم
رِهمسم ٌو غاظ
بودهرم ٌوئعار
ذاؼل تم ٌوئعار

راػ
757871
654261
27852

صوؼرففاتم
صوئاركا
عافلعو
ٌوفر صاؼ

52329
327388
193822
راػ

22222

صوئادؼ
صارلوو فكَرطي

177222
خورجم ٌوص ذ فطاثي
15225
خورجم صوذاحط
258526
فصعاظاتم ذ تلو
ق٘ بط٘ٝف ذ ع،رصو 886214
52252
رِشقصم ص غقئو
622
ؼرلو
51222
ذاؼل تم ص ورةو
1726637
صومجقئم 2725637
َغاصوو بةةي خةةودهصاتم عافعةةو( درفشةةو حردعةةم بلغةةاف ركَطةةو ف ثةةرد) ن
ئةةوكين شةةار
فالكةةوتم صقؼةةس  22988ةةراػو كةةوئين توةركوةةوؼ دفف ؼةةود رةةريهن د عةةافهو الظ
ف كو ٌوظ ثاره بو توعلا صوئاظم باظم صقؽوع،كصم صقؼس ف صعافعوحون بقف
صوؼةةارفاتم شةةوعوفكلون صةةوئارك م رلةةق ن شةةزلضاعم رةةو  1327د عسكخةةم
ؼودف ثولا رريهكو فٌوصوػ بي صوئاظاتم صوئزضلين توعلا صوح وبلَخم رِفظ،كون
صقرخلةةةو بةةةقف بةةةاةى صوح وبةةةوحاعم رلةةةق كةةةا بةةةو خلَراخلَر تةةةم ٌةةةوؽارم فه كةةةا بةةةو
فاضهٝط٘ ن ٌةةوفةايف خؽقؼةةلوفه ٌةوذكا ؽةةور فهحةةق رةو صلس علةةون رلةةق د علعةةامناؼ
د فه ف رك ،تم رلةق حةوظ عةوبقففه رةو صوؼةارك م  12ؽةوز ر ف ظة لَخم زكةاد بةقفه
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َظ رو باتم بي ٌافهد عيق ز عص
بوال
َم صوٌضقركػ
ف كا ٌوـقفه باخور

رلق حو ؼورب بخرنَ كا بةي ٌوشة وصقش ٌةوعلَرر

ج  -وُعاريفٌ:
َم 1321ن رِاصلةةة،
رِهمسةةةم ف ٌةةةوؽزم صود رشةةةم رلةةةق ن شةةةزلضاعم رةةةو شةةةار
ٌوصاعوكو:
ئودهدن

ةقتابم

عوفئم

()97

صعو لين

 13 126رو  1329د حر كوفه
رِهمسم  1رِفظ،ن ئوشخركو
رو  1316د حر كوفه
ٌلو ٌ ،م
1
ةوقان شزلضاعم
صود رشم ٌوؽزلو
ةقتابم صقٌوشلصوحون
عافن صودرهشو طورهحم عافن ص،ركصوحون
خاعوةان صوفالعا
صو قد ثاظا
15
شورـلضوؼ
باظفافػ

صوال صقشا

-ذاجم صوال

شورـلضوؼ

9

ئوب،فرره اؼ ٌا ا

صوال صو قد

صوال ئورم خاعتاه
صوال ئورم ْٝعاَ٢
5
ظلَخ ئوب،فرخوركط خق ر توحلو ظلَخ ئوب،فرخوركط  7ظلَخ ئوب،فرخوركط
ظلَخ ئوب،فرخوركط ظلَخ ئوب،فرره اؼ صوال ٌوصني  8بو ٌلعاعو
ذاجم بوط
6
صوال ٌلصضائلس
توحلو
توحلو
ََ
ََ صوال قوصود ٌوصني  14ظلَخ ئوب،فر
ََ ؽوفرلَرن ظلَخ ئوب،فر
ظلَخ ئوب،فر
َخم طورهذ
صوك ،ؼ ظلَخ ئوب،فرره اؼ ئازهباعم  4خور
صوال ئوزكس
ذاجم صو قد
صوال ةادر 5
ذاجم صو قد شورظوةاظ
خاعوةان صوال عٛمثإ خاعوةاه صوال ؼاحل  11صوال عٛمثإ ذاجم ٌلصضائلس
صو قد شقفره
صو قد شقفره شورظوةاظ صوال ذصني 9
َم 1321ن رِاصيلو
َغاصون عوظارهتم صوئارك م ئضقصلون شار
( )97بوطقكَرهن شار
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ظلَخ كقشا شورظوةاظ
صوال ئورم
زفبل،ه

شورظوةاظ
ـق ربا(

ظلَخ ٌو ود 8
صوال وفقفر

صوال ئقصور

صوال ئورم
5

7

ذاجم صو قد
زبل،ه

ذاجم ئوب،فرره اؼ صوك ،ؼ ذاجم ٌو ود  8ذاجم ئوب،فرره اؼ بوط
صسطوفتم طوفره حاعم ٌاشخاؼ صوال ٌو ود  6ئوب،فرره اؼ ثاظا
بػ ط٘بوج صوال ئوب،فَر َ ئرفاؼ  6صوال ئقمثاؼ
بػ ط٘بوج
َعم ةاصلغ ظلَخ َؿط٘فا  7ئوب،فرره اؼ ثاظا
ظلَخ ةادرن طقال
صوال طقدرفؼ حاعم ٌاشخاؼ صوال طقدرفؼ  3ئوب،فَر َ ثاظا
 5ظلَخ شوالظ
صسطوفتم ظلَخ شوالظ حاعم ٌاشخاؼ صوال ئوزكس
ذاجم ذاؼ
صوال صوئرفب 6
ذاجم ذاؼ طقكَده
صو قد ٌا ا
صو قد ٌا ا طقكَده صوال قوصود ٌوصني 5
شزلضاؼ ثاظا
صوال ٌو ود بػ ط٘بوج صوال ذاجم ؼاحل 3
 3شوكٌ ،و ود
صسطوفتم عوةل شوكٌ ،و ود
عوةل
 3ئوب،فرره اؼ ثاظا
شوك ،ذصلَػ صوال َؿط٘فا
صقف
ظلَخ ئوب،فررهذلط ظلَخ قوصود شوك ،قوصود  7شزلضاؼ ثاظا
شزلضاؼ ثاظا
7
ظلَخ ٌوصني
ظلَخ خارل ،خاعوةاه
ذوصسه ٌا ا
6
ذوصسه ٌا ا طيكده
ظلَخ ئوب،فرره اؼ
شورـلضوؼ صوال ئورم 3
ظلَخ ٌوبقبوحر
ظلَخ ٌوبقبوحر
صو قد د را ا
جاص شورـلضوؼ ذاجم ٌوصني 3
ذاجم ئوزكس خوٜاط
خلاط ٘ٝدهرطوزكَػ صوال ٌو ود 6
 6صوال قوصودن ـافصار
ذاجم ٌوصني
ـافصار
ئوزكس
ظلَخ ٌو ود طقكَده صوال صو قد ٌوؼوظ 4
ةوقان صوئضقفره
صود رشم ٌوؽزلو
151

صوال َؿط٘فا
حاعم ـافصار ؼ صورطو
8
صوال ئورم
صورطو
صوال ز ده
حاعم زهردهظاؼ
ـاعا

صورطو صوال ئوب،فَر َ

صورطو صوال ئوب،فَر َ 4

فوةىَ ةادر
9
صوجل ،ثاظا( باباؼ)
4

قوصود بوط

قوصود بوط

صوال قوصود ٌوصني
بلضقؼ بلضقؼ
حقخا قوصود حاعم تقف صوال ٌلج ؽلط

5
12

17

طوعاف صوال عٛمثإ
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صوح وبم جقروحو

شزلضاعم

25

 1235حر فهتوفه

َوبوكو
صومجق  55صودرهشوف ( )472ط٘ر
َو:
صوحاتيب رِهمسلون رلق و رو ٌوف خرين دهفرن ئقمثاعل ،طوكع وقفه ٌوظ ذار
ئودهدن صعو ني
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٌ 1لع ،دن صوروحم
1
1
1
1
1

َوبون
ئودهدن ط٘ر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
72
7
7
4
2
1
1

رفظ،كلون ئوشخوركو
ٌلو ٌ ،م منقفعو
دففهظ ٌل ٌ ،م
ٌوفهرم شل وذ
َوظو
ٌوفهرم ؽور

()98

112
122
52
27
32
32

1
ٌ 1وفهرم ـوصفوصاشَ
25
1
ٌ 1وفهرم ثلَغحقؼ
17
1
ٌ 1وفهرم ٌو حورور
91
1
ٌ 1وفهرم صوئضقركون ذوصل،كو
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
489
26
12
َم شزلضاعم رو ذوج ع قشم
ٌوصقكصو بي توف فحردعم باط ف ٌوذق ر
ظارهحوػ ظ لَد بغقفشط ف باشلَخم حقرتم صود رشم ئزضللوف صسطوفتوحاؼ بخوظ
َطرمت ف
َحم ٌوظ ٌورحون روشور ظاؼ ؽور
َظ فاقً ٢صقذ ورهظ صوال قوصودن ةسر
بوال
رو ذكَر ئلغق عم ( ايتعسٜـ مبطادد ايطًُٝاَْ ٚ ١ٝدازضٗا ايد )١ٜٝٓو رِِكصاروكوحم
زار صقفل،ف صقخ وؼورن رو حاعقعم ثاعم 1938د روبو  ،د رو ـاثٌ ،وظ ٌوث٘ره
( )98رِفظ،كون ئوشخوريلو رو ٌي ص يشم  1329ن رِاصل ،حر كوفهف ؼغ م ٌوفهش ف دففهصم توظخلس
حر ف ٌوفهش ؼغ م رو  1311د علَرر كو ٌلع ،دن ئوشخورن بو  ،دف رو دف ن شىَ شاشَ كوئين رو صارتم
1315د د خزم ذوربلون ٌوش اصيش بقف خيظ ٌوفهرم ٌوظ ؼغ و بقفظ
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بفقفحو فور لَخم طوفرهن ثرِ حردهفهف رو ذوج ئق اف صقدرهشني ف صود رشم
شزلضاعيق صسطوفتوحاعم صوئزقصاتلَخم باظم د فه باشلَخم حقرتم ٌلضارهتم
باباعلعم تلاكو رو دف ن ٌوظ ٌوث٘ره عقفشلغلَخم ترظ بىَ رسفظ دن ٌقصلٌَ ،وحوظ
َتم شزلضاعم رو ( ر عركا )ف رو عقرن فوٜك ٢صقٌزل و
ؽوصقف حقردكَخم فال
َلَ وفه
صقذ ورهصوحون خين صوذرفظ عاكور
توعلا ٌوفه صاكوفه بي صػ حو باشلَخم بو توفؽلزيةن شاد و ف ئقروصاف
َتم شزلضاعم) عقةؽاؼ عوبىَ
َتوحوصاؼ بغقفشط تا (توٌردم فال
ظقئور ف رِجيارم فال

د  -وُشاِريٍ والَتٌ شمًىاٌٌ:
( )1وىقُدميُ :طهريكُتٌ قادرٍ و ٌُقصبٌُدٍ:
َخم ٌةوف صةقسٝطه٘
ٌوف عون حو ظارهز ن حقردش اعػ ٌةوكس عػ حةو رِفذلةاتم خةور
بةةوالن زاركةةوفه رةةو ذكَةةر تةةو٥ههج ن دفف طهه٘ركتوت ،كةةو :ةةةادرن ف عوةعةةم ف ةلعةةوؼ
بوظ ةلَخم زار حةةوصم تةةابعم بةةوعكهه َ٢فرهةةةم صةةوذؽوبلةةوؼ  :فهحةةق ئةةورم ٌل ؽةةم و
م بوظلَخم تركعم كوزك،يلو
جوئ ورن و
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َظ فهحةةق رةةو شةةورهفه طقمتةةاؼ طهه٘ركتةةوتم ةةةادرن ف عوةعةةم صوعصةةقبلَخم
بةةوال
زارن ؽوكو روبور ٌوفه بو صغاشوط ز عم حو دهرذوج صقٌوشلصم ٌوظ دفف ط٘ركتوتةو
ظ لَخم حقرو رلَرهد بغقفشط دهرذةوج صةوذ ؽة ف فرةةوحاعية رةو جزة،ن ٌةوفهرم
َؼوكوحم توٌردم حقردف حقردش اؼ د بوعك َ٢صوئزقصامتاؼ د فه
خقال
ظة ةلَخ ئوبةةة،فرتادرن طةةةوك عم( ةةةة،ط شةةةره) :صقٌوشلصةةةم صقذ ةةةورهصم طههه٘كتةةةوتم
ةادريلةةو ٌةةوظ ذ تةةم صقبارهحةةوو حقعلةةون (قيارةة،كػ بةةق قضةة)،ه ف حةةقرِن ( بةةق ؼةةاحل
زعطةةم دفشةةو)ه صقرظةةل،ف ؼةةييف ف صقٌوشلصةةم طهه٘ركتةةوتم ةادريلةةو رةةو تةةوٌردم
472ن ؽلحركةة ،ؽاتيتةةو دعلةةافهف فهفةةاتم رةةو 561ـ( 1116ظ)د كةةو رةةو طهه٘رِهب بافحلةةوفه
عوتةةوفهن ذةةوقههسهتةةم ذوشةةوؼ( زقهه ٢ئغةةو)ه رةةو بو ةة ،د بةةو ( ظةةلَ م ئوجةةوصم)
َظ
صوظؾقر بةقفهو ؽورـةوع،ه بةو طةقكَرهن ٌلصةضم بةافحم ٌةوبىَ رةو ةةوفصم ٌلَر عةم بةىَو بةوال
ةةةاقهه (( ٢بةةق ؼةةاحل عاؼةةر)ن حةةقرِهز ن ظةةوجورهحون علعةةاؼ د فهو صوشةةتوطهه ٢رِهٌصةةم

َتةم ( طةلَ ؼ)ن جغةقبم بةوذرن خوزهرد كةو( )99رةو ؽةوذده
طقع،ن (علا=عاكا)ه حةو رةو فال
َل ،بةةي توذؽةةلس علَرر فهتةةو ( بو ةة ،د) ف رةةو (تةةوبركَس)د توذؽةةلزم رلصةةاعم حةةردف
شةة ار
صوذؽوبم ذغوزيى ( بةوطقكَرهن بةوعكهٝو صةوذؽةوبم ظةافعم) رةو عةوف بتم ئقرةوصا فهحةق
(ٖب ١ا ابهٔ املبهازى) ف ( ابهْ ٛاؾهس ستُهد بهٔ ايبٓها )٤توذؽةلس حةرد طةقذهر عةم ذكةاعم
بةوكين  488ف 521ن ؽلحةةرن ٌوفهعة،ه صةةوئزقظ عللةوو ف رةةوظ دهفرهد كةو حةةو ـةيتو ذةةود ف
َلَػ حزلزةةة ،رن صورةةةةودن (ابٛسٓٝؿههه )١بةةةي طههه٘ركتةةةوتم
تةةةوٌؾلزم حةةةردففه بةةةوعكهههٝو ٌةةةور
ؼةةقفلوي رةةو (ابهه ٛارت ه ستُههد بههٔ َطههًِ ايههدباع ) فهرطةةرو( 525ـ)و فروةةةوبم ( بةةاب
الظةةةؾ )ن در كةةةو رةةةو دف ن صقدهتلَةةةد بةةةي فهرطةةةرتين رِهصةةةسن طههه٘ركتةةةوتم ؼةةةقفلو حةةةو
(خسق)١كاؼ ثىَ ٌوطقو الكوج بلغر ف رو طه٘رِهب ( قاقه ٞابه ٛضهعد َبهازى امل)سَه)ٞكةوفهو
حو صقدكرن صودرهشوكوحم ذغوزيى عسكد ( باب الز د) بقفو ٌوظ رِهصسهن تةوفدك حةر و رةو
دف ن ٌوصةةو فرده فرده دهشةةم حةةرد بةةو فهعههغ ف ٌريظةةادف تةةا ؽةةاو صقش ة وصعلين رِفف رةةو
زكةةادن بةةقف صورحةةوزن ٚهععههٌ ٢وفهرةةوؼ ( بابةةا ذزوةةا) بةةقفو رةةو ثاظةة ،رةةو دهرهفهن ظةةار
()99

َتم طوك عو دكزوصم ف حقرد بقف بو دففر عللو حو ذوقسهتم ظَل لغ
َخم ٌوظ فال
روف ئوؼرهد و خور

روف ةوفصو بىَ
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رِباطه ٢بةي درفشةو حةر فو رةو 528د صودرهشةوحون صوةارذ رصيةى بةي توفشةل حةر فو
بوؼةةل وتم صةة،كرف رِهٌلصةةم تلةةا د علعةةو ف ؽةةوصقف شةةووكغاعم جقصعةةو ف ٌلَةةق ر عم دفف
ظةةوَوو رةةوظ صودرهشةةوكود فهععههٌ ٢ةةود ف شةةووكغاعم كةةوذ ظةةوَقػ ر ةو صسطوفتوحوكةة،
َوبةةون رةةو ثاظةة ،ثيَطوكعةةي ف بةةقفؼ بةةو فهرةةم رةةو
صوظةةتقرم ٌريظةةاد ٌةةوبقف زارن طهه٘ر
صوشةةةاٌلزم دكغلةةةود صورجةةةوئم ذةةةوش ف فوؼةةةس بةةةقفو ذةةةوتا خورل ةةةوف فهزكةةةركغ رةةةوظ
خؽقؼةوفه صقر جوئةوتلاؼ ٌةوحرد صوظةتورون ذةوكاتم بةةو تةوف فن دكةين بةقفو ٌةاثههارن
زارن ئلوارهو رو صوف عٝغ ف ٌريظاد توو بوعكٝه ٢صوئزقصم ٌوصاعوؼ:
 - 1ايؿ ١ٓٝيطاي طسٜل اذتل( رو ةاؽريه رو 1288د ط٘ب حر فه)
َعم  545ف 546ـ)د عقفشةر فهو
 - 2ر ح ررباعم(  62فهعع٘ف روبةوكين شةاال
( رو ةاؽريه رو 1322د ط٘ب حر فه)
 - 3ف قل رتل (  78فهعع٘ ف دهرذوج بوعك َ٢صوف قٝع٘ رو دف ن فهفاتم
رةةو طهه٘رِهب ظةةلَخ ئوبةةة،فررهز ةم حقرِكةةوفه حيحر فهتةةوفهف ظةةوجورهكوحم بةةةافذ ف
د كخلعةةم ئةةوالفه حةةر فهف ٝ٥جبههاتٌ ٢ةةريتبههاط ٢روطةةوشَ ذةةوقهه٘ر تةةم ٌةةوبق بةةوحرف
ئقصورن تلَ ،كوف باشم رِهصسن ف بوعكٌ َ٢وظعاركعم ٌوحا( ةاؽريهو )1324
 - 4ذسب بعاٌر ـري و ( ٌودهئلوف ٌوفر ده ( شخغ،ركوو )1324
 - 5دالٍ ارتاطس ( فضقئوكوحم فهعع٘)
 - 6املٛاٖهههه ايسةاْٝهههه ٚ ١ايؿتهههه ٛايسباْٝهههه ١س َساتهههه ا خههههالم ايطههههٓ١ٝ
ٚاملكاَات ايعسؾاْ.١ٝ
 - 7كق ةلو ؿخط
 - 8ايكٛٝقات ررباعلةو يف الفر د رت،شةلو( فضقئوكةوحم صغاجاتةو)( ةةاؽريهو
1323ـ)
عك ٢صوف عٝع٘ حو رو ( بؾحو ا ثاز) د جوص حر فهتوفه
َ
 - 9بو
ٌةةةوظ ٌةةةاثههها رن صقبارهحةةةون و بةةةي رِشةةةق( ف صوتاعةةةوتم ئوةلةةة،هنو صقذوةةةوتم
دكغيى ف خزقؼم رِفذاعيى ف بوال وتم فهعغ ٌ ٚريظادن ظؾقدن بورلتوؼ
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َلَػ ـس ف عي ٌوفالدن ؽاتيتو دعلافهو فه روصاعو تةوعلا ثاعسهكةاؼ بةاط حةر فه(
ٌور
ٌلغصتزيثودكان ٌلص ظ)
شًَخ حمُوُدٍ ٌُقصبٌُد( قدس شرَ):
ٌةةوظ ذ تةةو صقبارهحةةو حةةو صقٌوشلصةةم طهه٘ركتةةوتم عوةعةةووع،يلوو حةةقرِن قوصةةود
بوؽاٌةةوددكين بقخاريلةةةو رةةةو صقخزلؽةةةم صقبةةارهحم عوةعةةةووع،ف ٌلصةة غ اد حةةةر فه حةةةو
صؽةةةقرن بة ةىَ ٌةةةوَجهههارةةةم ئلزضةةةم ٌل ؽلاتةةةو ٌةةةوف ئغةةةق عم (ظةةةاه)يلو حةةةو در فكةةةوتمَ ف
روصةةةورثٝههه٘كةةةوحم رِهظةةةرات ،ذنهههس حةةةر فهو صةةةوئغان ٌوفهكةةةو حةةةو رِهٌلصة ةلَخم دكغيةةةق كةةةا
َمَ ٌؽةةةقشَ ف صور شةةةلضم طههه٘ركتوتوحةةةون ٌوظةةةقبؾلَ و
رِفذاعيلةةةو ( عصة ة رقكصةةةم) ٌةةةور
صور شلط ف ٌاد بم (فكض رترعم) ٌاثارن صقبةارهحمو رةو طه٘رِهب كةوحمَ رةو خقروفلاكةوفهو
حةةو ظةةلَخ ؼةةوالل حةةقرِن صقبارهحةةو و رةةو ذكَةةر ئلغةةق عم ( صتاصةةاو شةةل،عا ظةةاه عتعةةوغ)،
حيحر فهتةةوفهف بيتةةو ٌوشةةاط بةةي ( زغههشات عههن اذتٝهها893( )٠ـ)و بًههر و رةةوظ ٌةةوثهه٘رهد
دهرذوج بو حورلضون (عوةعووع )،باشلَخم توف ف ؽوكةو رةو فارشةلوفه بوئةورهبم تورجقصةو
حةةةةر فهف ئلغق عوحوظةةةةم بيتةةةةو( اذتكهههها٥ل ايٛزدٜهههه ١س اذتكهههها٥ل ا ديهههه ١ايٓكػههههبٓد )١ٜف
صقتورمجوحوظةةم ئوب ،روصوجلةة ،بةةػ قوصةةود بةةػ قوصةةود ٌوـاعيلةةوفو رةةو (ةةةاؽريه) رةةو
توٌردم 1326ن ؽلحرك ،رو ـاث در فه
صةةورذقظو رةةو تةةوٌردم 717ن ؽلحركةة ،ف رةةو ديَلةةوحم فرشةةوخلَد دففر رةةو
(بقخةةار )و حةةو ٌوفهرةةوؼ (حيظةةخم ؽغةة،هف ؼ)كاؼ ثيٍَةةوطقو ف رةةو دف كلةة ،عةةافعر (
َل ،بي فلَربقفعم ٌقؼةقشَ
حيظخم ٌورعارفني)و ؽاتيتو دعلافه رو ئقصرن ؽوذده شار
ف ةوف ئل،ن توؼقيف رو (قوصود بابا ٌورصاصاشةم)وعلَرر كو طقعة،ن (شةاصاط)و حةو
َم (قوصود بابةا)و بةو دهعطةم
شىَ فرشو( رو (بقخار ) دففر بقف بو طقكَرهن ٌقؼقر
َم ( عال ٤ايدٚيه ١عبهدارتايل طٛدهداٚاْ)ٞ
بورز ذنس ٌوحر و ظلَ م عوةعووع،و ٌؽقر
ن تةةورجلح حةةرد حةةو ئلوةةادهو بةةقف رةةو ذحةةرن بيَةة،هعطو ٌةةوظ ٌل فةةوو رةةو طهه٘رِهب
صوعصةةقبلين ( رصاصاشةةم)كوفه ذةةوصس حر كةةةو شةةور شةةقٌم علةةةوتم فكةةا قههٛئ ةةةم
ئوةل،هنو فه ٌوؿاش رو دف ن بوكغلَد بًر و( رصاصاشم) خين ذوةم د بو ظلَ م
َم ذحرهن ةوقفشَ حردف رو ثلَغ فهفاتلة ،حةردن بةو خورل ةون
عوةعووع،ف ٌوف ٌؽقر
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خةةين ظ ةلَخو رةةو دف ن فهفةةاتم ( رصاصاشةةم) ـةةقف بةةي ( شةةوصورةوع)،ف رةةوفكَقه بةةي
َم حةةرد فطوِر كةوفه طقع،هحةةون خةةينو رةةو دف ن بةةوكغلَد بةةي
(بقخةار ) ف رةةوفيَ تةةا ؽةةور
توذؽلس حردؼ رو (ٌوصرين حقالش) ن خورل ةون ( ٌورصاصاشةم) ـةقفه ( عاشةاب)
َلَد صوظةةةتقرم
رةةةو دف كلةةة ،روطةةةوشَ خورل وكةةةوحم ( ٌةةةوصري حةةةقال ) د ذةةةوفو شةةةار
َلَد رةةةو صوئلةةةوتم ضهههٛيطاؼ خةةةورلس د
توذؽةةةلس بةةةقف رةةةو دف ن ٌوصةةةو دف عةةةسه شةةةار
خههرصةةوتم بةةوكين و ٌةةوظ ضههٛيطإ خورلزةةو و بةةو طةةقكَرهن ٌةةلنب بةةوطٛطهه٘و صةةقدهئيى
شةةويطهه٘عةةوو ف صةةورحسن (شةةوصورةوع )،بةةقفه رةةو دف ن شةةتقطههٌ ٢ةةوظ ذقحضةة ،ره (
َلَد بةةةو
 747ـ)و رِاكةةةوفه ديَةةةم (زا رتةةةقؼ)ن عسكةةةد ( بقخةةةار )ف رةةةوفيَ ذةةةوفو شةةةار
َيةكغ روطةوشَ
خ،صوتم ٌلغصاعلوو ف ٌلع غا بو ذوكق عاو ِر ن بق ردو فذوفو شةار
َم ذةةوكاتم رةةو طقع،هحةةون
ٌلؽة ذم رِيَقبةةاؼ خةةوركد بةةقف ظههاٖ ف كةةو ٌةةاخر شةةار
صوشةةةتوطههه ٢رِهٌصةةةيِ ،ر بةةةق ردففهف رةةةوفيَ بورِه ةةةوو ـةةةقفه(791ـ) صورةةةةودن
صقبةةارهحم رةةو ( بةةافهدكػ)ه حةةودفف ةيعةةا رةةو بقخةةار دفرهف ذةةوتا رةةو (ـةةني)هفه بةةي
زكارهتم دكَػ
ٌةةةةوةق رم ظةةةةورك ون و رةةةةو طهههه٘رِهب ( قوصةةةةود بةةةةػ قوصةةةةود ٌةةةةوؿاؾههههغ
َوبم (ئوالٌوددكػ ئوطهار ٌةوروقخارن) حيحر فهتةوفه (
ٌورو ارن)كوفه ف رو شور ط٘ر
ظاؽةري ف كةو عقشة وكوحم رةو صوؼةويف بةرٜطهاعلةا د كةو) عقشة وكوحم فارشةيى حةو
روط٘رِهب خيكوفه عقفشر فه رو ( ذٌ ،ث)د عقفشر فه
 - 2وىرشًديٍِ بٌُاوباٌطٌ دوو طهريكُت لُ والَتٌ شمًىاٌٌ:
ٌةةوظ دفف طهه٘ركتوتةةو كةةوحلَخلاؼ رةةو ئوؼةةرن ظوظةةوظ ف ٌةةوفتركاؼ رةةو ئوؼةةرن
َتةو
َظ حةون ف رةو طه٘رِهب حيَةقه د خزةم ٌةوظ فال
ؽوظ وصم ؽلحرك ،توٌصةلض حةر فو بةوال
حر فهو ٌوصو صوئزقظ عللوف كاخقد بي صػ شا عوحر فهتوفهو فهحق بلصة قفصو رِهعطةو ٌةوظ
دفف طهه٘ركتوتةةو رةةو دهفرن ٌلضةةارهتم بوبةةود بآلفبقفبلَ ةةوفهف راذ بةةو رِاذ صةةو عصةةقفبلين
َتةم شةزلضاعي،
زكادن حردففه صقرظل،ن بةي ٌلَضةو عاشةر فن طه٘ركتةوتم ةةادرن رةو فال
صورذقظ ظةلَخ صةوئرففب ( عةيدن)ف صقرظةل،ن( عوةعةم)ػ صةورذقظ صةوفالعا خارلة،هف
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ذكةةاعم ؽةةوردففحلاؼ توؼةةادفيف ئةةوكين دهفرن حةةردففه بةةو طةةقكَرهن صةةوال قوصةةودن
َحةةمو ٌةةوبىَ جةةوعابم ظ ةلَخ صةةوئرففبو طهه٘ركتةةوتم ةادركةةون رةةو ظ ةلَخ ئةةوريى (داشَ
ةسر
َظ صوئزقظ عللةو حةو ظةلَخ
ثوصقف)ف ٌوصلغ رو ظلَخ ٌلصضائلس ةاز عتاكون فهرطرتوىَ بوال
ٌلصضائلس ط٘رِكتوتم حون فروحقيَ فهرطرتقفه
بةةو ةةوكرن رِف كةةوتلَخم عةةاحيحم بةةوكين صةةورذقظ ظ ةلَخ صةةوئرففب ف صةةوفالعا
خارل ،رو دهفرن صةو قد ثاظةان ئوبة،فرره اؼ ثاظةاد و ذةادثه٘كةوحم صةقؽلط رةو
بوكين ٌوربابم دفف ط٘ركتوت ،رِففن عود فه ظاؽري ف كو رو شور ٌوف عاحيحلو بقفه
حو جوعابم صوفالعا شزلضاعيى بوجيَؾلَع قفهف ـةيتو بو ة ،دف رةوفيَقه بةي ظةاظ ف
روفكَ ،صافهتوفه
صقرظل ،عم صوظؾقرن ط٘رِكتوتم ٌوفهش (فهحق بيصاؼ شا بيتوفه)صةورذقظ
ظلَخ صوئرفب( )122فذاجم حاذ ٌو ودف صقرظل ،عم ط٘رِكتةوتم دففهصةلغ ظةلَخ
شري د ٌودكػ ف دفف حقرِن ظلَخ بوؽاًٌودكػ ف ظلَخ ئقصوره ( رِه ةوتلاؼ ريَوةىَ)
صورحةوزف صةوةاصم صةوفالعا خارلة ،بوعةوظه٘ر ٌةوظ رِفٌوشةان عوةعةيلوفه ـةيؼ بةةقفهو
صوئزقصاتلَخم صوفثٛةط عللو صورحوزن صوعصقبلين ةادرن شةزلَضاعم ف صوعصةقبلين
عوةعم( بلاره) ف ( ط٘فكَزو) ف كا ( ظارهزففر)بقفه ف ٌلَص اػ ف كو
صقرظةة،كين ؽةةور دفف طهه٘رِكتةةوو بةةو ؼةةرهف بةةو تةةوٌركخ رةةو خةةق رهفه بةةاط
حر فه ٌوفهروؼ صقرظ،كين صوارهحم ط٘ركتوتم ةادريلوفه دهط ثىَ ٌوحوكػ
شًَخ وُعروويف ٌؤدَّ:
َظ بةةو ظ ةلَخ صةةوئرففيف عةةيديَ
ؽةةور ـةةوع،ه ٌوؼ ةسَ ف عةةافن شةةوكل ،قوصةةودهو بةةوال
ظقرهتم شوع،ففه شوبوبم عاف طيركغوفهن تيَغوطوكع ط ٌوظ ذ تةو صقبارهحةو حةو بلَحطةو
َغ،ن دكغيى ثاكون ئلزط ف فةوقًٝػه ٢زار بةورز بةقف رةو طقعة،ن ( عةيديَ)ن
رو صوةاصم بز
َم 1166ن ؽلحركةةة ،ؽاتيتةةةو دعلةةةافه حةةةقرِهز ن ظة ةلَخ قوصةةةودن
ظةةةارباذكَرف رةةةو شةةةار
َظ
( )122بلص قفصو حو صورذقظ ظلَخ َؿط٘فا بافحم ظلَخ صوئرففلغ خرصوتم ٌوظ ط٘ركتوتون حردففهو بوال
تورجقصون ذارلط دهط عوحوفو و صورذقظ رو عيديَ صودفقعو
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عيديَلو شلاعسهصني جةودن بةو طةقكَرهن رِكصةارو صةوطبهٛئوحةون ( تومخلصةم ةوؼةل،هن
بقردكةةو) ٌةةوبىَ شةةوك ،ئلصةةا بةةورزلى حةةقرِن شةةوك ،بابةةا ئةةورم ؽوصةةوذ عةةم( )121بةةقفبىَ حةةو
ؽاتيتةةو ظةةارباذكَر ف ج ةلَطري بةةقفه ؼةةاذيب تورجقصةةوو رةةو (ةوآلـةةيالؼ)ف رةةو( صودرهش ةون
وز ٌلو)د خقكَغ،فكوتم بوكغلَخلغ رو (ؽةوز رصلَرد) رةو الن صوظةؾقر( صةوال قوصةود ٌةلنب
َآل بلَ قفظةم)
ٌوؿاد) دهف صم روشور خقكَغ،ؼ حردففهف روظ دهفرهد روطةوشَ ( صةوال ئوبة،فر
َ حردعةةم بةةوعكههٌ َ٢ةةاثههارن ٌودهبلةةون بلَ قفظةةمو
َم ثوكةة ،حةةردففهف رةةو دف ن صقتةةاال
تلَخةةور
خقن د فهتو ظلعرف ٌودهب ف بةو عوتلحةو بلَ قفظةى زار دف خصة قفهو ـةقعخو ذهحاكةوحم
صصة ة وثٓهههاف فوؼةةةاذوتلَخم صقص ةةةازي بةةةي بوظة ةلَخم زارن ٌةةةاثهههارن صةةةوْعهههٛظ ف فكَغةةةون
دكاعوتلَخم ةقفشَ ف ٌودكولَخم ثرِ رو فهج،ف ٌلصة تر ةو شلزصةلزون ٌةاثهارف تةوٌزل اتمو بةو
طقكَرهن ( تومخلصم ةوؼل،هن بقردكةو)و حةو رةو طه٘رِهب ذوفلة ،ز ده ظةلَخ صةو قدهفه
رو بو  ،د رو ـاث در فهو ٌوطاتو ثولاف ـق ر ف ئلغق علاؼ ف كو:
1
2
3

 ايؿٛا٥د س ايعكا٥د. ايؿسٜد ٠س ايعكٝد.٠– شاد املعاد س َطا ٌ٥ا عتكاد.

س عًِ ايؿسا٥ض.
 - 4ايكطس ايعاز
 - 5ضًِ ايٛؾ ٍٛس عًِ ا ؾ.ٍٛ
 - 6عكد ايدزز س َؿًح اٌٖ ا ثس.
 - 7تسؾٝـ املباْ ٞس ْعِ تؿسٜـ ايصصتاْ.ٞ
 - 8ايػاٌَ يًعٛاٌَ.
 - 9ا غساب ْعِ قٛاعد ا عساب.
 - 11نؿا ١ٜايطاي

ْعِ ناؾ ١ٝابٔ اذتاد .

(121

) فهحق رو ح لَولَخم دهط خوط ٢ذوفل ،ز ده جوعابم ظلَخ صو قدد دكقصوو ٌوظ ذ تو حقرِن ظوؽاب ٌور،كػ

كقش م بر ن باباطاؽرين ؽوصوذاعيلو توؼادفيف دهفرن تونقر روعطم حردففه ظلعارن ئارفاعو ف توٌزل اتلَخم
زارن بقفه ؽوصقفي رو ذوج دكػ ف توؼقفو زفر طورِ فه رو  786فهكا رو 825د بو رِه وو ـقفه شىَ حقرِن
بقفه :شوك ،قوصود عقربوخغو ظلَخ صقشى ف ظلَخ ئلصا ٌوظ دفف ذ تون دف كم رو زهصاعم بافحلاعو(
762ؽلحرن) ؽاتقفعو بورزلو
162

 - 11ايكطٛف ايدٚاْ ٞس سسٚف املعاْ.ٞ
 - 12ؾتح املٛؾل س عًِ املٓطل.
 - 13تٓكٝح ايعبازات س تٛقٝح ا ضتعازات.
ْ – 14عِ ايسضاي ١ايعكد ١ٜس ايٛقع.
ْ - 15عِ آداب ايبشح.
 - 16عٌُ ايؿٝاغ ١س عًِ ايبالغ.١
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

– ؾتح ايسةٔ س عًِ املعادٕ ٚايبٝإ.
 غٝح ايسبٝع س عًِ ايبدٜع. ادتٖٛس ايٓكٝد س عًِ قٛاعد ايتذٜٛد. ؾتح اجملٝد س عًِ ايتذٜٛد. تٜٓٛس ايبؿا٥س س ايتشرٜس عٔ ايهبا٥س.-

ز ٚايصٖس س َٓاق آٍ ضٝد ايبػس.
عكد ادتٖٛس س ايؿًٚ ٠ٛايطالّ عً ٢ايػؿٝع املػؿع س  ّٜٛاحملػس.
ْعِ ايعس. ٚ
تٜٓٛس ايعك ٍٛس وسادٜح َٛيد ايسض.ٍٛ
تٜٓٛس ايكًٛب س َدٜح د ٝعالّ ايػٛٝب.
اهلُصْ (١ٜاقـ).
ا ةد ١ٜس ايرتمج ١ايعسب ١ٝبايهسد.١ٜ
دٖٛس ا ضي س ايؿًٛات املػتًُ ١عً ٢امسا ٤اذتطٓ.٢
تٜٓٛس ايكُ س ايؿًٛات املػتًُ ١عً ٢امسا ٤ايبػ ٚايٓرٜص.

 - 31اشٖاز ارتُا ٌ٥س ايؿًٛات املػتًُ ١عً ٢ايػُا.ٌ٥
 - 32زاسههه ١ا زٚا س ايؿهههًٛات املػهههتًُ ١عًههه ٢خؿههها٥ـ سبٝه ه املًهههو
ايؿتا .
 - 33نػـ ايبيضا ٤باذناز ايؿبا ٚاملطا.٤
 - 34ؾتح ايسشام س اذناز زؾع ا َالم ٚدً ا زشام.
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 - 35نػـ ا ضـ س ايؿالٚ ٠ايطالّ عً ٢ضٝد وٌٖ ايػسف.
 - 36غس ْعِ ا ضتعازات.
 - 37ايربٖإ ادتً ٞس َٓاق ايطٝد عً.ٞ
 - 38اٚثل ايعسا س ايؿًٚ ٠ٛايطالّ عً ٢خ ايٛز.٣
 - 39اٜكا احملذٚ ١اقاَ ١اذتذ ١عً ٢ايطاعٔ س ْط (ضادات ايربشصت.)١ٝ
 - 41ايطساز ايٖٛاز س َدٜح ؾاس املعساز.
ٚ - 41ض ١ًٝايٛؾ ٍٛاىل عًِ ا ؾ.ٍٛ
بلَحطةةةو روصاعةةةو ذةةةوفو تةةةومخلض ( ايهههربد ٠باْهههت ضهههعادو َٝههه ١رعحةةةطو
املكس١ٜو كاصػ كريو ف ععط ئلعاو اهلُص )١ٜفشةىَ ةوؼةل،ه( َبتد٥ه ١عً٣كاؾٝهَ ١هٔ
ََ عًههْ ٢ػُههات ايهسدٜهه)١ن
ْػُههات ايهسدٜهه ١ؾازضهه ١ٝعًههْ ٢ػُههات ايهسدٜهه١و اٜكهها
َ ازكعم عقفشلقفه بوعك َ٢رو ٌاثاركعم فؼ بقفه

ظة ةلَخ صةةةوئرففبو حةةةو صةةةوفاخرين شةةةاد تم بورزلوكةةةو( )122و رةةةو تةةةوٌردم
 1252ن ؽلحرك ،بو رِه وو ـقفهف روشةور طردكَةد حةو بةوعافن خيكةوفه ظةقرهتم
شةةوع،ففه دفةةػ حةةر فه ئةةقصرن خةةين بةةو تةةودركض ف تةةوٌزلا فٌريظةةاد ِر بةةق رد
وركتم رِه وو بىَ

 – 2حاجٌ شًَخ ناك ئُمحُد:
َم 1227ن ؽلحركةة ،رةةو شةةزلضاعم
حةةقرِن ظةلَخ صةةوئرففيف عيديَلةةوف روشةةار
ؽاتيتو دعلافه رو بافحم توذؽلزم حردففه رو ئزقصم توفصريف ذودٜح ف فلتؾة،
بوؽرهكوحم زارن بقف رو زفؽ،ف توةق د حوظ حوط طوكع يتو دهرهجون ٌوف ف ٌوظ
ظةةةقرهتون تةةةا ؽغ،فشة ة اؼ ـةةةقفه صقرظةةة،كَخم صقٌةةةوثه ه ف خةةةادصلَخم زار باظةةةم
( )122شاد تم بورزلوو عوتوفهن ظلَخ ئلصا حقرِن بابا ئوريى ؽوصود علنيو حو ٌوَرلَػ شوك ،بابا ئورم
بر ز ن صوظؾقر بابا طاؽرين ؽوصو د عيلو ظلَخ ئلصا رو بورزلو جلَطري بقفهف رو ٌوذ ادف ٌوعصارم زار
ئا م طوفرهكم طوكع قفه ظلَخ قوصودن عيديَ حو بو ( حجكو ال ر ) صوظؾقره بقفو فهئوالصو شوك،
بابا رهشقش ف شوك ،قوصود قم ٌودكين ؼاذلَيب ح لَيب ( ب٦س ا ّ ٚحبس ا ْطاب) ف شوك ،قوصودن
َو صقبارهحوؼ( ر عركا)
حقرِن شوك ،رهشقش و حو ؼاذلَيب توٌزل اتلَخم زاره روظ بغوصار
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ٌلغصةةةةاعلوو ف ثعةةة لق عم صقذ ةةةةاجني بةةةةقف رةةةةو دف ن بآلفبقفعةةةةوفهن ظةةةةقرهتمو
شةةقيطههاؼ ئوب،فؿوصلةة ،فكص ة

َظ عةةون تةةق عم بف ةلَ و ٌوش ة اصوقش ف
بلوةةلينَو بةةوال

رةةوباتم خةةين شةةوك ،قوصةةودن صةةقف يى عةةارد روظةةورِن عٛمثههاًْ ٢ف رِففشةة( ،
 1293- 1292ـ) ةةةقهتلَخم صغاشةةيب رةةو صركةة ،ؼ ف صوعصةةقبلين خةةين رةةو ٌلةة ،رهن
ظ ةلَخ شةةوئل،ن حقرِهز يةة ،عةةارد بةةي جلؾةةاد رةةو طهه٘رِهب ثادظةةاؽوفه ثلَةةغخ ديَ بةةي
صوؼرففاتم توخؽلؾ حر
دهر ذوج ئلزضم توفصةري ف ذةودٜهح ف فلتةؿ ؼةودف بلصةو رِكصةاروكوحم بةو
زصةةاعم فارشةةم عقفشةةلقفه صةةو قر رةةو 1325ن ؽلحركةة ،ف رةةوئقصركَخم عةةوفهدفف
َل ،فهفةةاتم حةةردف رةةو صسطةةوفتم طةةوفرهد علَةةدر صورةةةودن صقبةةارهحم
ؽوظةةو شةةار
زكارهتطاؽةةوو ةةوركتم رِه ةةوو ب ةىَ رةةو بريصةةو رِاذن فهفةةاتم رةةو ظةةارن شةةزلضاعل،
ظلغلَخم ئضقصم بقف
وىشًد و خىلُفاٍ طهريكُتٌ ٌُقصٌ
وُوالٌا خالًد:
َتةةةاعم
َتةةةم شةةةزلضاعيق فال
صقرظةةل،ف صقٌوشلصةةةم طههه٘ركتةةةوتم عوةعةةةيى فال
در فشةيَلو ذةةوتا ٌةةوْههاطٛرةةم ف ٌري عةةو ئلغةةق عم قههٝا ٤رةة،كػ) ف حةةقرِن ذصةةني ف
َم 1193ن ؽلحركةةةة ،رةةةةو
روتريهكةةةةوحم ئوظةةةةريهتم جةةةةاب ( صلخةةةةاٌلزم)ه رةةةةو شةةةةار
(ةورهد ()د ؽاتيتو دعلافه روالن بافحم دهشم حرد بةو خقكَغة،ؼ رةو ثاظة ،رةوالن
ئا اعم بو ظقرهو فهحق شوك ،ئوب،فرخورنم بورزلوكيق شوك ،ئوبة،فررهذلضم
عك ٢ئقروصان تر ٌلخضارم توذؽلزم حرد رو
َ
بر ن ف صوال ؼاؿم تورِهصارن ف بو
ثاظ ،ـقفه (شغو)ف رو رِهٌلصم ٌورعقروصا ظةلَخ قوصةود ةوشةلط دهرشةم خقكَغة،ف
ٌلحازهن تودركصم ىلَ فهرطرو ف ـقف بةي ذةود ف بوشةور صقؼةس ف ظةاص ،رِاكةى ف
رو ظاظ ٌلص ضائم ذودٜج ٢رو ظلَخ َؿط٘فةان حةقرن قوصةود ٌةورخقردن ف ظةلَخ
قوصودن حسبورن حردف رو دف ن ذود طوِر كةوفه شةزلضاعم رةو دف ن بةوكغلَد صةريز
رِهذلط ٌوَر َو حو بودرفكَغ قوصود صوظؾقر بةقفو ؽاتةو شةزلضاعم فصةوفالعان دن ف
َ َ دهؽزةم) ن عوةعةووع،ن توظةقكتم حةردف ف ةلعةوؼ
بي زكةارهتخردعم (ظةاه ئوبة،فر
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َلَد
صةةوفالعا روطةةوشَ ٌةةوظ دهرفكَعةةو رةةو 1222د ـةةقف بةةي ؽغ،شةة اؼ ف رةةو دف ن شةةار
صق ظ٘بوتم خ،صوتم ظلَخو بي ٌريظاد ٌلحازهن در كةوف طوِر كةوفهف رةو (شغو)دهشةم
حةةرد بةةو عوظةةرن طهه٘ركتةةوو ف ظ ةلَخ قوصةةود ةوشةةلضم صاصيش اظةةم د خزةةم ٌةةوظ
طهه٘ ركتوتةةو حةةردفو رةةو ثاظةة ،ؽاتةةوفه شةةزلضاعم ف رةةو دف ن صةة،هتلَخم حةةوظ ـةةقفه
بو  ،دف ثلَغخ صاعطلَد روتوحلون ةادرك ،صاكوفه رو ثاظا ؽاتوفه شةزلضاعيق دهشةم
َةو بةقفه شةوبوبم
حرد بةو ٌريظةادف زار حوشةى د خزةم ٌةوظ طه٘رِكتوتةو حةرد ٌةوظ ذار
َصةا ـةقف
ئاجسن فذوشادهتم ٌوربابم ط٘ركتوتم ةادرن روشور ٌوصةو صةوفالعا ؽور
بةةي بو ةة ،د 1228ـو رةةو صودرهشةةون (ا سطهها)١ٝ٥د و حةةو رةةو دف ن تةةوئضريحر عم رةةو
ط٘رِهب د فد ثاظافه عافعر توحلون خارل،كةوو د علعةو ف دهشةم حةرد بةو ٌريظةادف
زارن ثلاف صاة قالؼ ف ئقروصا بقفعو صقرك،ن توؼادفب رةوف فهة ةود ٌةوصرين بوبةو
َةةون دن
صةةو قد ثاظةةان حةةقرن ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةا ؽاتةةو بو ةة ،دف حةةو ٌةةوظ ذار
رِجةةةان طورِ عةةةوفهن بةةةي شةةةزلضاعيى ىلَ حةةةردفو ف ةلعةةةوؼ ؽاتةةةوفهف صةةةو قد ثاظةةةا
خاعوةاكوحم بي درفشو حردف روفكَ ،دهشم حردهفه بو ٌريظادف روؽوصقف الكوحةوفه
َةةو بةةقفه شةةوبوبم دفف بةةورهحيى ئقرةةوصاف ٌوظةةر ب ف
ئةةامل رِففن تيَخةةردف ٌةةوظ ذار
ٌقصور ف ٌوؽارمو ف ذوتا فخرن حقظ ين صوفالعاػ روعاف دفذصغاعلا ثةوكا بةقف بةقف
صو قد ثاظاػ روطوشَ بو  ،د تلَد ـقف بقف فه روثلَغ حوفتين ع ةقذن صةوفالعا ف
َتوحوفو بةو ذقرصةوت يى صةوفالعا رةو بو ة ،د ئةاجس بةقف صةوفالعا فةورةم
توفركتون فال
َصاف ـقفه بو  ،دف رو توحلةون خارل،كةود جيَطةري بةقف رةو
ثيَخردف توعلا خين ؽور
دف ن بةةوكغلَد ظةةلَخ ٌو ةةةودن ؽةةوفرلَرن خورل ةةون عةةةارده ظةةاظ ف رةةوفيَ عوظةةةرن
طههه٘رِكتةةةوو ف ٌريظةةةادن حةةةردف زارن ثيَغوـةةةقف رةةةو ظةةةاصوفه رِجةةةان ؽةةةاتين حةةةر ف
صةةو قد ثاظةةاػ خوبةةورن بةةي عةةاردف رِجةةان طورِ عةةوفهن رلَخةةرد علؾاكةةوو جةةوعابم
صةةةوفالعا رِاكةةةم بةةةي ظةةةاظ ( 1238ـ) ف طةةةورصيى د بةةةو ٌريظةةةادف رةةةو ثاظةةة( ،بٝهههت
املكههدع)ن زكةةارهو حةةردفو رةةو 1241د ـةةقف بةةي ذةةود ف طوِر كةةوفه ظةةاظ ف ظةةوفي
جقصعةةو رةةو 28ن ظةةق رم 1246د بةةوطههائةةقؼ فهفةةاتم حةةرد ةةوركتم رِه ةةوو ب ةىَ
ئقرةةوصاف فةةققهه٘ الي ظةةاظ بةةو ٌةةوعق ئم ةوؼةةاٌل ،توة،كصةةلاؼ حةةردفهو ظ ةلَخ د فدن
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بو ةةة ،دكغ رةةةوعاف ٌوصاعةةةود بةةةقف بةةةو ئةةةورهبم ف فارشةةةم ف حةةةقردن زار ةوؼةةةاٌل،
فرِهشةةاٌلزم ؽوكةةوو دكةةق عم ٌوظةةعارن رةةو ٌوشة اصوقش بةةو ٌةةوصرن شةةقيطههاؼ رةةو ـةةاث
در فه روفهعغ ف ذوحوصلات ،رو دهرهجةون شةوئ،ن ف ذةاؾعهد بةقف ( ر عركةا و
الثوره  47تا  52ذاظلو) ٌوظ وزهرو جق عو منقفعوكوحم ٌوظعاركو:
ع ،رد ؽلخ حضو كارن ـق كار صػ ؽضاكقؼ فر
خحص و طًعتو ف فر( ر(و صاه شعل ،خة
ؼغقبر ةاص آٖ ٛعطاؽمو حود رف ارن
مسػ بقنو ةضر رفنو صزد خقنو ثرن ثلخر
جوني صؾرنو ثرن ـؾرنو ش ضطارنو دش آشاز٣
ظؾم شرحغو بين شر خقػ عطار علغو صو عقر
بطًعت خقرو بصلضاصوو بو صق شغوسو بو خط شوسه
دؽػ فغ،جو روغاؼ بص وو زباؼ طٛط ٢ش ػ ظخر
خحس ز طردؼو ف رفنو فر و صقنوف ة،و آٜٓٚد
ؼر ذمو عابو ؼؾواوفئغجو فئرر
برفو ز شرر ـعطو فئعقهو فعازوفعطاه ف
خرد ز شرو رف ؼ ز تػو ظخل ز دشو دمل ز بر
ز ك ،رفن آتؼ ضإ فخاىل ئغجكغغ ؽصو
دصط دفدوف ع ض آتؼ تغط ئقدف دمل فضر
زجقر ؽحروف رعخو ثلض فتابو دفركغ د رظ
بصر خاذ ف بوـعط آبو فبز بادفو ب،ش خطر
شًَح عىمثاٌٌ تُويَمَُ:
ئلغق عم صقبارهحم ( شر د ر،كػ ) ف خورل ون صةوفالعا خارلة،ن صورذقصةو
َوظو)كةوو ؽاتيتةو
َو)و حةو تةابعم ةةوقهان (ؽور
رو 1189ن ؽلحرك ،رو طقع،ن (توفكَز
َتم شزلضاعيق حقردش اعم ٌلَر ع ،رو دهفرن ٌةوظ
دعلافه ط٘ركتوتم عوةعمو رو فال
ذ تةو دهشةم حةةرد بةو ب َفبقفعةةوفه ئةقصرن خةةين بةو ٌريظةةادف عوؼةلروو ِر بةةق ردف
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َةةو بةةو رِه ةةوو ـةةقففه رةةو
ذةةوكاتم فهة ةةم دكةةػ حةةرد رةةو  1284د ؽةةور رةةو توفكَز
خاعوةاحون خين توفدكعم خاحم وفر ؼ حر
شًَخ حمُوُدٍ تُويَمَُ:
َم
ئلغةةق عم صقبةةارهحم (بٗا٤ايههد)ٜٔف حةةقرِه طةةوفرهن ظ ةلَخ ئةةقمثههاعةةو رةةو شةةار
َو ؽاتيتةو دعلةافه ف ؽةوفرلَرهػ خقكَغ،فكةوتيق ٌلحةازهن
 1235ن ؽلحرك ،رو توفكَز
ٌريظادن رو بافحى فهرطرتقفه فه رو دف ن فهفاتم بةافحم ـةق رده شةاشَ ٌريظةادن
حردففه رو ئلزط ف ٌودهبلع ،صورتوبوكوحم طوفرهن بقف بةوعكهٌ َ٢وظةعارن ؽوكةو
َةو بةو
رو شةىَ زصاعة ( ،ئةورهبم و حةقردنو فارشم)ظةا رهز بةقف رةو 1298د رةو توفكَز
رِه وو ـقف
شًَخ عىوُرٍ تُويَمَُ:
بر بفقفحم ظةلَخ قوصةود ف حةقرِن ظةلَخ ئةقمثهاعةم صورذقصةوف ئلغةق عم (
قههٝا٤ايد)ٜٔه رةةو 1255ن ؽلحركةة ،ؽاتيتةةةو دعلةةافه ٝ٥ههرعةةةم ٌريظةةادن رةةو حةةةاحم
َو)كو و خاعوةاكوحم درفشو حةردفو رةو فكَة،
فهرطرو ف رو (بلاره)و حو عسكخم (توفكَز
دهشةةم حةةرد بةةو ٌريظةةاد روطةةوشَ ئةةلزط ف تةةوةق د رةةو ظةةلعرف ٌودهبلعةة ،بةةو ةةةقهو ف
فوؼلح ف بورلغ بقف ئلزط ف ئقرةوصان زار خةيػ ٌوفكصةوو خاعوةاحةون صورحةوزن
َوبوكةةوحم تلَةة،
فهعههغ ف ٌريظةةادف صودرهشةةون ئةةلزط بةةقفو ؽةةوصقف فهة لَةةد ؼةةود طهه٘ر
بقف ٌوظ ذ تو صقبارهحو رو 1318ن ؽلحرك ،بو رِه وو ـقف
حاجٌ شًَخ ئُوًين خاهَ:
َةوف
ظافعم صوذؽوبو عوةعم ط٘رِكتوو فخورل ون ظلَخ بوؽاٌوددكين ط٘فكَز
رةةو عوتةةوفهن صةةوال ٌةةوبق بةةوحرن صقؼةةوعلا و ؼةةاذلَيب (ايٛقهه) ٛه و حةةقرِن ظ ةلَخ
قوصةةودن حةةقرِن ظ ةلَخ ٌلصةةضائلزم ةةةاقهه٢ي ئوبةة،فرره اؼ ثاظةةان باباعةةو رةةو
شةةةزلضاعم ف روتةةةوٌردم  1259ن ؽلحركةةة ،ؽاتيتةةةو دعلةةةافه رةةةو دف ن توذؽةةةلزم
َم) ف (ظ ةلَخ ئوبةة،فرتادر) ن شةةغوكى ئلزضةةم
ٌلو ةةٌ ،م ( صةةوال قوصةةودن حوف عةةودار
خيكَغ،ففه رةو دف كيةٌ ،لغ صةابم طه٘رِكتةوتم عوةعةيى حةردففهف بيتةو خورل ةون
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ظلَخ بوؽاٌوددكػ ف رو شزلضاعم روطةوشَ ٌريظةادف توتةوبق خةوركد بةقفهو صورتوبةون
دكاعةةةةوو ف تةةةةوةق ن زار بةةةةورزف بةةةةو رِ شةة ة

خةةةةادنم ٌلغصةةةةاعلوو ف ثلةةةةافكَخم

صقخزلؽم خق بقف رةو ئةورهبم ف حةقردن ف فارشةل ،بوظةلَخم صقعاشةيب ٌةودهبم
بةةةقفو ذةةةوفو بوع،هحةةةون حةةةو رةةةو رِكَطةةةون ذةةةود طقتقكةةةوتم منقفعوكةةةوحم شةةةوف دن
شورصودن ف رلاةةوتم ٌودهبلةوتيى رةو ذوكاتلة ،طيظةوطريف رةو ذخقصةوو بةو دففر
بةةقف ـةةو رةةو دهفرن ئةةقمثههاعةةم ف ـةةو رةةوزهصاعم ٌلر ةةل ش ف ذخقصةةوتم قورلةةود
َم 1352ن ؽلحركة،
صوئاظم ةوقفش عوحردفو ؽور ـافن رو ةاثيى خق بقف رو شار
بو رِه وو ـقففه صورةودن رو ( طردن شوكق ؼ)
حاجٌ شًَخ حمُوُدٍ وُحىٍ:
َخ)يلوو حو رو عاذلون (صةافهو)ن ظةارباذكَر د كةو
حقرِن ظلَخ عٛمثاْ (٢بار
َو)كةةو رةةو بةةافحيق صةةقف يى
رةةو خقرةةوفان صوظةةؾقرن حةةقِر عم ظ ةلَخ عٛمثههاْ( ٢توفكَز
زهؽةةافن توذؽةةلزم حةةردففه رةةو ثاظةة ،ـةةيتو ذةةود ف روطورِ عةةوفهد الن د فهتةةةو
ٌوشةة ة اصوقش ف زار ذقرصةةةةوتم بلغلةةةةقهف بةةةةو ٌةةةةوصرن ضههههٛيطإ ئوب،فؿوصلةةةة ،رةةةةو
شزلضاعل ،خاعتاكوحلاؼ بي درفشو حردففهف روفكَة ،بةو تةودركض ف ٌريظةاد فهةة
رِ بق ردففه رو 5ن رهصوقهاعةم 1327ن ؽلحركة ،ف رةو ئةقصركَخم ()75ن شةارلَل،
رو شزلضاعم بو ره وو ـقف
ٌوظ ذ تو رو ئورهبم ف حقردن ف فارشل ،بوؽرهكوحم باظم ظلعرف ٌودهبم بقف
دكةق عم ٌوظةعارن رةو طه٘رِهب ئةةورم حةوصاش ٌوفوع،كةوفه رةو 1338ن ؽلحركة ،ف رةةو
صوطب٘ئون شزلضاعل ،رو ـاث در فه ٌو زوبم ةوؼاٌل ،ف ئوزهرلاتم دكغيلو
دشَ رو ٌل،ر حم ذوةلتوو بيَووظو بىَ د م ئلعث
صوذقكا داْا دهبىَ بوظ ـافه بلغاكى بخا
َط ٌوصرن حرد ٝ٥طائوظ حرد
بغقفشووثرين در
رو ٌلو  ،فه حو بوك َ صقعاشيب دكق ؼ
طود كوحم فهحق صوذقنو ةوروع،هركَخم حقرد
َٝجارم ثادظوؽم فقرشوو ؼاذلَيب دكق ؼ
167

ٌوظ صوفؽلووكو حو خق بو صوذقيى د بةقفو ظهاٖ ف كةو بةو ٌةريثه ٢بةقفه بةو
عؽليب ظلَخ ٌوشعودن حقرِكعم تومخلصلَخم جو عم دن و بورخقرد ر بىَ
 - 2عىلُواو شىعُراٍ صاحًَب ئُثهر و رِجيالٌ وُشّىر
( بُ تُرتًيب حرويف ًِجا)
 – 1شُيد ئُبى بُنر:
حقرن شوك ،ؽل ،كوتقَر َن صوركاعيلوو بو صقؼغلا صوظؾقرهفو صوال
َىَ رو خاعود عم ـيريلو ( ـيرنو
َحوكى رو ( ر عركا)كٌ ،ور
قوصودن ةسر
طقع،كَخم صوركق عو) رو ٌوعاظُ ٢صقذوةتلغو رو صودكغون صغوفهرهد شاحػ ف
َبم ئلزط ف حوصاش بقف ٌاثارن ؽوكو ( ح اب ايٛق) ٛن حوشىَ
صورجوئم طٛال
َ،هفو د ٌر بو فلتؾم ظافعيلوو ( زٜا ـزقد)ف (
َىَ ـق ر جز
َ،ه ( ر عركا) ٌور
جز
ضساز ايطسٜل) ن صوْعٛظ ف فارشيلوف دهر ذوج ٌوخ ج ف لاتوو ( طبكات
ايػاؾع )١ٝػ ٌوث٘رن ٌوظ ذاتى ظورك وكو رو  1214د بو رِه وو ـقف (
خ ٛؾ ١ا ثس) صورذقظ ذاجم ظلَخ ٌوصلين خاشَ رو ٌوذ ادن شوكٌ ،وبق بوحره
 - 2ابى عدٍ:
َخم ظارهزففره بو طقكَرهن ( نتاب تتُ ١ايٝت)١ُٝو حو رو ٌوف خرين
خور
ةورِعم ـق رهصم ؽلحرك ،عقفشر فهو ٌوبىَ بق ئ،ن رو ةرِعم شلَلوظ فهكا ـق رهص،
ذكابىَ ٌوظ ح لَوو باشم توفهر،ف ذكاؼ ف فهفاتم ٌوحا توعلا صودذم ظائريكى
ٌوحاف دفف رِفبائم ئورهبم ٌلت واط حردففه
 - 3وُال ئُمحُدٍ طؤراٌٌ:
رو ؽوره طوفرهتركين ئقروصان ئوؼركوتى بو ( صوال طير عم = ص طقر عم)
َخم ظارهزففرهو
فهكا ( صوال ظوصض ٌور،كين طير عم) ظقفرهتم شوع،ففهف خور
َتم خيك ،و ـقفه بي صلؽرف
عافن بافحم ٌلصضائلزو رو دف ن توذؽلس رو فال
روفيَ ٌلخضارم حردف رو ئزقصم دكغلود زار بو عاف باعط بقفه ٌلحازهن رو ئلزضم
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ئقروصا ( بػ ذحر) فهرطرو روثاظ ،ـقفه (برفشو)ف روفيَ توة،نم ضٛيطإ
صر دن ثاعم ( 854 2 824ـ) حر ف رو صودرهشون خ ،فهع،حارف باكسك،د بقفه بو
صقدهركض ف زارن ثىَ عوـقف حر بو صقئورلضم فهريعوؽ ،ظوؽس ده قوصود (
فاتح)و ف ـقعخو ظاز ده ذوزن رو خقكَغ،ؼ عوٌوحرد صوال طير عم فوالةون ٌوحردف
بوزار ؽلَغاكو شور خقكَغ،ؼ رو دف كل ،حو فاتح بقف بو ثادظاه فكص بلخا بو
َظ صوال طير عم ةوقفرم عوحردف حر بو قاق ٢ئوشخورف رو دف كل ،بقف
فهزكر و بوال
بو ةاق٢ي ( برفشو)ف ص وفهريى ٌوفةايف ضٛيطاْ ٢جاركَد ( ضٛيطإ فاتح)
ٌوصركَخم بىَ ظورئيى بي عاردو صوال طير عم درِي ف روشور ٌوصو ئوزش حر ف ـقف
بي صلؽرو ( ضٛيطإ ةاتلوان) زار ةودرف ذقرصوتى طرو ف ؽود كاف
َوو
توخؽلؽاتلَخم زارن د كو ( ضٛيطإ فاتح) رو رِاكع ين صاصيش ان شو ز
بقف فه حا وذكَخم بي ضٛيطاْ ٢صلؽر عارد حو صاصيش احون بي بغلَركَ وفه ؽور
َظ صاصيش ا
ـوع،ه شقيطاعم صلؽر ٌارهزففن رِاكع ين صوال طير عم عوبقفو بوال
ـقعخو فاؼم فهحق ٌوفالدن خين خيػ ٌوكصو خين رِ عوطرو ف ـقفهفهف
دهط بوجىَ حر كوفه بو ةاق٢ي برفشو( 862ـ) رو دف ن بوكغلَد صوةاصم ٌل ان
در كو حو روف دهفرهد ٌل اف صوظل وتم ٌلص صلو توعلا صوةاصلَد بقف بلَحطو رو
ؽودكوف ٌلخر صم ضٛيطاعم رِاذن دفف ؼود درؽوظ فصاعطم  22222درؽوظ
َم  52222درؽوظ توخؽلؽاتم بقف روظ دهفرهد رو ذكَر ئلغق عم
صوئاظيق شار
(غا ١ٜا َاْ ٞس تؿط ايطبع املجاْ)ٞدا توفصريكَخم ظورك م توٌزلا حردفو
بوعافن( ايهٛثس ادتاز ٟعً ٢زٜا ايب)از )ٟظورذلَخم صقحوصزم بقخاريى
عقفشى بلَحطو روصاعو روشور ( بػ ذحر)ف (حرصاعم)ف) ظرل جعجن) ذوف ظم
صقص ازهن عقفشلقفه بو عافن فاؼوفه رو ذكَر ئلغق عم ( غاؾ)١ٝد صوْعٛصوكوحم
( )622بوك عقفشى فه روذكَر ٌلصضم ( ر،ر ر ص )د ظورذلَخم ( مج
ؾق ص )ن ؽلَغاكو فجقد بي ئلزضم ةري ٌوو ( فر ٌ ،ر،رر يف ظرل رق ص رترر) ن
توٌزلا حرد صوال طير عمو رو ثاك وخ ئقمثاعل ،بي توفصريف ئزقصى ةقرٌاؼ
صورجوئم كوحاعو بقف زار ئا م ثيَطوكاع،ففهف فهة بو دهرط فٌل اف
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توٌزلاً ئلوادهو رِ ٌوبق ردو ؽوصقف ظوفكَد خومتلَخم ةقرٌاعم ٌوحرد زار
زهالظً بوؽوكووو بقف ثادظاه ف فزهر ن بو ٌلصضم خيكاعوفه باعط ٌوحردفو حو
ٌوـقفه سكٛز ٣ثادظاهو بو خل يف ئادهتم ٌوف فهة وو شوالصم ٌوحردف دهشم
ٌوطقظمو د ٌلضوؼ فاؼم عوؼلروو ٌوحردف ٌوي طقو( :خق ردهصوعم فجس
فبورطو ؽوصقف ذور صوو ٌاطاو رو خيو بىَ) توؼادفب رِاذكَد روطوشَ فاتح عاعى
ٌوخق ردو شقيطاؼ ثيَى طقوٌ ( :وف تيػ ذور صو خق رد) طير عم رو جوف ب،
َو)
َر
طقتم ( :عاو ٌوفهن بوردهصم تيكو ذور صوو ٌوفهن الن صػ حوفتقفه ذوال
َظ صاصيش ا دكصاؼ ريَى خق ردو
شقيطاؼ دهفرهن ـلَع وحون فهرطلَر و بوال
ضٛيطإ طقتمٌ ( :وف رو ذور صوحوو خق رد) صوفالعا جوف بم د كوفه طقتم( :
َوحوظ توف ف حرد)
َر
عاو تي ذور صوحوو ف صػ ذوال
صوال ظوصض ٌودكػ تا رِاذن دف كىو بوظ تورذو روعاف ئلسهو ف ذقرصوت،
َم 892ـ د رو ٌوش اصوقش بورِه وو
ذكاعلَخم صوشعقدن ِر بق ردف رو شار
ـقف( )124شقيطاؼ باكوزك،و بو عوفصم خين عقكَدن روشور جوعازهحون حردفو رو
دفغي ،ذاقس بقفو فه  182ؽوز ر درؽوصلعم ةورقد ر بقفو بين د كوفه رِاذن
فهفاتم توئسكلوكوحم ئضقصم بقف رو ٌوش وصقش
َم ذاقسد طورهحلَخم ٌوش اصوقش بو عافن ( صوال طير عم)كوفه
روذار
صوظؾقره ( ئقمثاًَْ ٢ؤر زرنو ايػكا٥ل ايٓعُاْ )١ٝروذكَر ئلغق عم (طير عم)د
َظ
زار ئقروصاف فقق٘ال ؽاتقفهف حقتيب تور جقظ ٌلتر ر بو حقردكوتلاؼ ٌوحاو بوال
َتم شزلضاعم فه كا ظارهزففر ٌوفهع،ه صوئزقظ عللو
صوعصقفب بقفعلاؼ بو فال
بوعك َ٢روظ ئقروصاكاعو ظلَخ قوصودو ةاق ٢ظلَطخ قوصودو ظلَخ
َؿط٘فاو ةاق ٢قيٍور،كػو ظلَخ شوئل،و ظلَخ شوئ،دهدكػو ظلَخ قوصود
ظورك و عاز عني رو بوكين صوال ظوصض ٌوددكػ ف ٌوظ ئارلضاعود صغاشوبوتلَخم
خسصاكوتم ؽوكو كاؼ عا
َوو جغو) هحو بوذصابم ٌوظود
( )124عجُاًَْ ٢ؤيؿًس ٣و ٌوَرمَو توٌردم فهفاتم صوال ظوصض ٌودكػ (دهفر
893كو فروطوشَ رِف كوتم (ايػكا٥ل ايٓعُاْ)١ٝد شاَرلَد فورةم ؽوكو
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 - 4ئُمحُد فائًس ئُفٌُدٍ:
رو صوظاؽرين شاد تم بورزلوف حقرِهز ن صورذقظ ( شوك ،ذوشوؼ)ن
َوزهرده) ؽاتيتو دعلافه
َم 1258ن ؽلحرك ،ف رو (طز
(حاصسرده)ن كوو روشار
عك٢
َ
َيق بو
خقظخوز ن ذاجم ظلَخ ٌو ودن صورذقصو رو بافحيق خار
ئقروصان تر توذؽلزم حردففه رو 1277د بقف بو صقدهركض رو دف كل ،د خزم
صوشزوحم ةوقا بقفه رو ( صورطو)و ( حقكصغحوج)و (ةور د )ف ( حقو الصاره)د ف
رو رلق ن صقع وفلدو حوربوالو دهرشلطو ٌيرفود ةاق٘ٝتيى حردففهف رو 1328د
َتم قططُٛعم ف رو
َلَد حر فه بو ةاق ٢فال
ـيتو ٌوش اصوقش ف رو دف ن شار
َلَخم روظ فهظٝؿ٘كود
 1313د توذقكس حر بي صقؼس ف رو دف ن صاعوفهن ـوع ،شار
َم حردف ـقفهفه ٌوش اصوقش ف حر بو ٌوعكان صوجزلصم صوئارك م
ٌلغ ؽار
ئضقصيق رو 1918ن صل دك1336( ،ـ)رو ٌوش اصوقش بو رِه وو ـقف
ٌاثارن ئزلضلون زارهف بو شىَ زصاؼ زار ح لَيب عقفشلقه ٌوفهن حو صوئزقصو
ؽوذدهكو ٌوصاعوؼ:
 - 1زٚق ١ا شٖاز س غس غا ١ٜا ختؿازو (1277ـ) بو فارشم عقفشر فهف د ٌري
بو فلتؾو
 - 2خ ٛؾ ١ايعكٝد ٠س غس دز ٠ايؿسٜد٠و بو ئورهبم عقفشر فهف د ٌري بو ئوةاٌل،ه
 - 3ايتطٗٝالت ايربشصت ١ٝس عٛاٌَ ددٚي ١ٝبو تقرحم عقفشر فهف د ٌري بو ئلزضم
عوذقه
 - 4حتؿ ١ا خٛإ س غس ؾتح ايسةٔو بو ئورهبم عقفشر فهف د ٌري بو صوئاعم
فبوكاعو
5
6
7
8
9

-

ايبدز ايهاٌَ س اختؿاز ايتؿسٜـ ٚايعٛاٌَ و بو تقرحم عقفشر فه
دال ٤ايطسف س اختؿاز ايؿسفو بو تقرحم عقفشر فه
ةٝد ١ٜس اختؿاز ايؿسف ٚايٓش ٛبوتقرحم عقفشر فه
اْؿظ ايؿٛا٥د س غس ايؿسا٥دو بوئورهبم عقفشر فهف د ٌري بو ئلزضم حوالصو
ايطٝـ املطً ٍٛس ايكطع بٓذا ٠اؾ ٍٛايسضٍٛو بوئورهبم عقفشر فه
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 - 12خ ا ثس س ايٓؿٛف ايٛازد ٠س َد آٍ ضٝد ايبػسو بوئورهبم عقفشر فه
 - 11شبد ٠ا َاٍ س تسمجْ ١ؿٛف اآٍو بوتقرحم عقفشر فه
ْ - 12ـ ايكسإٓ س ٚدٛب اطاع ١ايطًطإو بو ئورهبم عقفشر فه
 - 13ايدزز املٓع ّٛس اٜكا َا اغتٌُ عً ٢ضبع ١عًّٛو بو ئورهبم عقفشر فه
 - 14بٗذ ١ايبٓٝإ ساغ ١ٝحتؿ ١ا خٛإو بو ئورهبم عقفشر فه
 - 15ابٗ ٢ايكال٥د س تً)ٝـ اْؿظ ايؿٛا٥دو بوئورهبم عقفشر فهف د ٌري بو ئلزضم حوالصو
 - 16ازغاد ايعباد اىل ؾشٝح ا عتكادو بو ئورهبم عقفشر فه
 - 17ايطشس اذتالٍ س تعسٜؿات ايعًٜٚ ّٛكسو عً ٢عػسَٛٓ ٠اٍو بو ئورهبم
عقفشر فه
 - 18نٓص ايًطٔ املهٓٛش س ضت ١ايطٔ ٚاثٓ ٢عػس ٠ؾٔ( 1313ـ)كو بو ئورهبم
عقفشر فه
ٌوظ ٌوث٘ رهن دف كيلوو زار ئوجاٌلووف رو ٌوش يف حوشم ظ لَخم ف ن
عوعقفشلقه ٌوشاشوؼ كاعسه جودفرو بوظوػ زصاؼ ؽوظو جودفهرلاؼ ؽوظو
ئلزضو بو زصاعم ئورهبمو كوئين حو روشورن جودفهروفه غقكَغركَ وفه تا خق رهفهو
ئلزضلَخم خؽقؼم ىلَ دهرٌوـيَق باشم اكوف صوفق ٛففاٌل،ه فصوشاٌلزم ٌوف
ئلزضو ٌوحا جودفهرم عيؽوصلاؼ ةوؼل،هكوحم تقرحيلوو جودفهرم دهؽوظ
ةوؼل،هكوحم فارشيلو رو ذوج ضٛيطإ ئوب،فؿوصل ،جودفهرم كاعسهصني شىَ
ظلعره كوحلَخلاؼ بو زصاعم فورعصافيق دفؽوصلاؼ بوزصاعم رفشيق شيَلوصلاؼ
بوزصاعم حقرديلو روؽوصقفن ئوجاٌلوية ٌوصوكو ٌوطور رو شورن الثورهفه دهط
بخون بو خقكَغ،عوفهن تا ٌاخرنو كوئين دكَرن ٌوفهش رو ؽور ثاعسه جودفهروحو رو
ثاظا دكَرن دففؽوظ رو ؽور كاعسهكاؼ ؽور بوف رِهعطو ؽوصقف ئلزضوحاؼ ٌوبم بو
ئلزضم فلتؿو فه ؽور ظوػ زصاعوحو حو ئورهبيق حقرديق فارشيق تقرحيق
فورعصافن فرفشيلوو ٌوبمَ بوكوذ زصاعم ئورهبم ظ لَخم ورك تركعم ٌوفهكو
َوطرينَ ٌوبىَ بو توعلا
ٌوطور رو ٌاخرين ؽوصقف دكَركَخم حورلضوكوحم ريَؾور
ظلعركَخم ئورهبم بي توٌردم عقفشلين ح لَووحو ظلعرهحوػ ٌوصوكو:
يرا ات ٢ايتازٜا َٔ غسا٥يب
َا َْ ٌٝا ابتدعت َٔ عذا٥يب
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َظ ؽور بو
شلررن ذ والروحوظم ؽورف كوو بو دف عسه عوف ٌوخقكَغركَ وفهو بوال
زصاعم ئورهبيلو
 - 5شُيد ئُمحُدٍ ٌُقًب:
حقرِن صورذقظ شوكٌ ،و ودن حقرِن ظلَخ صو قدن عوةلوو رو
توٌردم 1282ن ؽلحرك ،رو شزلضاعم ؽاتيتو دعلافهف ؽور روفكَع،
َل ،ف رو دف ن فهفاتم بافحم حر فه بو
خقكَغ،فكوتم ف ثلَطوكع قفه رو ظاعسه شار
عوةليب شزلضاعم رو 1318د ـيتو ٌوش اصوقش ف رو 1327د ـقفه بي ذود ف
روفيَ بو رِه وو ـقفهف رو ( بتل ) د علَدر فه
دهرذوج بوعك َ٢حقتيب دكغلو بوعك َ٢ظورذم عقفشلقفه ف وكر صوطبٛئو
رو حقردن ففارشل ،دهشم ظلعر طقتين بقفوف بوعكٌ َ٢وظعارن ؽوكو
 – 6شًَخ ئُمحُد:
حقرِن ظلَخ ٌورلاط ( ظارهزففر)يلوف بو ( قاَٛع ايػاؾع )ٞظقفرهتم
شوع،ففه بافحم ؽلحرهتم حرداتو ظاظ ف ظلَخ ٌو ود روفيَ ؽاتيتو دعلافه فه
ؽور روفكَع ،ف رو ئقروصان بو ظقرهو فلَرن خقكَغ،ؼ بقفهف ئزقصم ٌلخضاش
حردففه بوكغلَد ـيتو ٌوش اصوقش ف رو ثاظ ،طوِر فهتوفه (طس بزض ظاظ)ف روفيَ
َلَد ـيتو صلؽر فبيتو عودنم صو قد ثاظان
ذعم ؽلَغافه رو دف ن ـوع ،شار
ثاظاد ـيتو (ذوروب)ف روفيَ رو
فهزكر رو ثاػ صقدهتلَد روطوشَ فهزكر ر
َغ،ن ئلزضم رو
12ن رهجوبم  1199د بو رِه وو ـقفهو بلَحطو رو دهرهجون بز
ئورهبلع ،ظائريف ٌودكولَخم توف ف بقف
 - 7حاجٌ وُال ئُمحُد:
َخم طقع،ن (دكَزلَده)ن عاذلون ةورهد وف رو دهفرن 1252ن ؽلحرك ،ؽاتيتو
خور
دعلافه فه ؽور رو رلق ن شزلضاعل ،ف رو ئارلضو بوظقرهتوحاؼ توذؽلزم حردففه رو
ثاظ ،ـقفه بو  ،دف ثلَغخ ظوػ شارلَد روالن صقف يى زهؽافن صورذقظ قوصود
فوٜكٌ ٢وفوع،ن خقكَغ،ن ف ٌلحازهن ىلَ فهرطرو رو ثاظ ،ـقفه ٌوش اصوقش ف حر بو
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ةاق ٢ةوقان (ظارباذكَر)ي شزلضاعيق روـوع ،جلَطوكوحم ترد فهظٝؿ٘ن ةوقان
بلين رو دف كل ،ف زن روظ صوشزوحو ؽلَغاف طورِ كوفه شزلضاعيق روطوشَ تودركض خوركد
بقففو بوعكٌ َ٢اثاركعم عقفشمو توٌزل اتم صوئزقصم رِكصارون (ف ج

رقجقد)ف (

ح صلس) ف (ؾتا ٟٚغسع)١ٝكوف بوعك َ٢ظورذلعم عقفشلقفه رو 1318ن ؽلحرك ،بو
رِه وو ـقففهف رو طردن ظلَخ قم ٌوددكػ علَدر
 - 8ئُمحُد ثاشا:
َغ،ف دففربلين
حقرِن شزلضاؼ ثاظاف ٌاخري ٌوصرين بوبوكوو فخركَخم بز
بقفه دهفرن ٌلضارهتم رو ؼرِهن ٌلضارهتم باباع ،باط حر فه رو دف ن تورحم
ٌلضارهتم (1264ـ) علَرر بي ٌوش وصوقش( )125ف رو 1272ن ؽلحرك ،حر بو
َم
بوحزربوطم (كوصوؼ) فه تا  1282روفيَ صاو رو ثاظ ،حر بو ف ريى (ف ؼ)ف شار
دف كى بو رِفتوون فز رهو حر بو ف ريى (كوصوؼ)و رو 1284د بقف بو ف ريى
َم دف كم روظ فهظٝؿ٘كو جقيَ بقفهفهف رو 1292د حر بو ف ريى (
ٌورقساظ ف شار
َود روفيَ بو رِه وو ـقف خورلس خارل ،بوط
ٌوط٘عو)ف رو ذن ٌورتوئ،هي ٌوظ شار
ف صرين رلق َؿط٘فا ئلسهو ثاظا حقرِ عم ٌوظ ٌوصريهؼ
 - 9ئُمحُد حُودٍ بُط :
حقرِن فوتال بوطم ٌور ق٢كوفو رو 1295ن ؽلحرك ،رو شزلضاعم توفهرقدن
حردففهو توذؽلزلعم ؽور روفكَقه ف بوكوحوفه رو ذقجرهن صوال ئوزكس ٌوصاؼ خقكَغ،
عك ٢رِف كومتاؼ باط حردبقف باشلَخلةكغ ؽوكوو ٌوَرلَػ رو
َ
( )125دهرذوج دهفرن دف كى ٌوظ ٌوصريه بو
دف ن حقذر عم ئوزكس بوطم باباؼ(صاصم) ف صو قد بوطم ؼاذلَوتر ؼ ف ركَد حوفتين ؽوصوفهع ،روطوشَ
ف ريى بو  ،د فؽاتين روظخرن ئقمثاعم بي شزلضاعمو ٌو ود ثاظا بي روظخر حيحردعوفه ٌو ود ٌا ان
باظفافهظم عارده ثع،هر فخيظم ـقفه عاف جاب ف روظخركَخم صغاشيب ثلَخوفهعا فطورِ كوفه شور
َم د فهو رِاذن دف كيى
َظ حو ديى ظارهحو طري فهف روظخرن بو  ،د رو (طردن شوكق ؼ) ؽور
شزلضاعم بوال
َظ ؽلفم بي عوحر ف ظخاف
رو بورن بوكاع ،د ن بوشو ر روظخرن بو  ،د ف ظوِركَخم صورد عون حردو بوال
رِاكم بي (شغو) روفيَ بو توفهضط ٢ف ىلو ثادظاؽم ٌلَر ؼ رجان بي حرد فهئوفقف حر ف طورِ كوفه بو  ،د
َظ روفيَ طرتلاؼ فعاردكاؼ بي ٌوش اصيش
بوال
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خسصم دفف ظائرين صوظؾقرن حقرد كوئين ( حقردن ف شامل)هفو رو خاعود عم
ؼاذلوتر عو رو فارشيق حقردك ،ثاكوكوحم بورزن ٌودهبم بقفه دكق عم ٌوظعارن رو
َظ رو دف ن ٌوظ توٌردوػ
1334ن رِاصل ،ف رو ٌوظتارم شزلضاعل ،شقفتا بوال
دكق علَخم باظم ؽلَغاكو فجقدف ؽلَع ا رو ـاث عودر فه ةوؼاٌل،ف وزهرلاتم
َغ،يلوف بي ٌودهبم حقرد
تومخلض ف تورجلعم بو رِ ش فكَغوكوحم صقص ازن ط٘بعم بز
َم 1355ن ؽلحرك ،رو شزلضاعم ٌوصرن خق ن بوجيَؾلَغا
صاكون فوخره رو شار
ٌوظ دفف ظلعره صوطً٘ ف صقع وؽان وزهرلَخم صوظؾقريلو:
ذوريف عاشا م بو جلَط ثىَ ـاحو عوذ بلَحاكى شا
َم عوذ صلغاكم شا
حاشون طسَ بلَغو رو صون ثرِو خار
الثورِه توحزل م دهشو ف ثىَ روشور خيو ٌلَص وحو
َط ف بي جورده ـاحو ثاكى شا
(ذوص،ن) دهط بي ظار
 - 10ئُمحُد وىختار بُط:
َوظو)ف رو توٌردم 1896ن صل دك،
حقرِن ئقمثإ ثاظان جافو رو ( ؽور
ؽاتيتو دعلافه توذؽلزلعم ؽور رو صقسٝط ٢خيك ،حردففهو شورلتوكوحم
صغاشيب ظلعرن بقف بو حقرديق فارشم طورمَ ٌوظعارن ؽوكو رو 1933د
صوة قروؼ فهفاتم حرد رو (دكارن حقردش اؼ)د وزرلَخم بو شيزن رو ذوج
َمَ:
فهط٘ؼ ؽوكو رو علؾاكوتيٌ ،ور
َص اعم جوعوتم عاطيرصوفه
صػ بو با ف طقر
خاحم ٌوف جلَطوكون حو حقردهو عوظ ورن خارن فهط٘ؼ
 - 11ئًصىاعًن حُقٌ بُط:
َون باباؼ ف حقرِن َؿط٘فا ذؽين ثاظاكو رو ٌورحاعم صقؽلضون جوصعلوتم
رو بغوصار
ٌل رادف تورهةيق ذتقج ظغاشلَخم صقص ازف صقذورركَخم ثرِ فخرف شورلتو بقف بوكغلَد
رو ٌوش وصوقش بقفه بو فهزكرن صوئاركا رو ذكَر ئلغق عم (ذتقةم ٌوشاشلو)ف( ئري ج
صوح قبزورن)د دفف ٌوث٘رن بوةلضوتم ؽوكوو روطوشَ ئورم رِهظاد بوطلع ،دفف ٌوث٘رن
عقفشلقفه رو 1329ن رِاصل ،رو ٌوش اصوقش بو رِه وو ـقف
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 – 12وُوالٌا ئُلًاشٌ طُورَ:
َ طير ؼ)ن ( شوردهظو)ه حو ئوظريهتم (طوفرذ)ن تلا
َخم (ةوال
خور
َم صقةودناتم ئزقظ ـقفه صلؽرف رو ذاؾغ ٌلنب
شاحغو رو دف ن توذؽلز
َعم دهرشم فهرطرو ف رو ئزقصم ئوةزلود ٌلحازهن رو شوك،
ذوجورن ئوشتوال
ظورك م جرجاعم فهرطرو ف رو ئلزط ف فوقًدا ظقهرتلَخم توف فن ثوكاحردف زار
ئقروصان ثلَطوكاع ،رو عقؼ م ٌوفهرم ةورِعم دهؽوصم ؽلحرك ،بو رِه وو ـقف
 - 13ئُوني فُيضى بُط:
َن طاثفم
َخم شزلضاعيلوو رو ٌيردفن ئقمثاعلٌ ،اخر رِفتوون صريٌاال
خور
بقف ذ تلَخم ٌودك ف فاقٌ ف ةوروع،هر صوظرهب بقف رو ئزقصم رِكاق٘ٝد زار
ظارهز بقف رو ظلعرف ٌودهبلع ،بوؽرهن ؽوبقف ٌو زوبم صقخابور تم روطوشَ
َوباعي ،بو عوظِ بقف ( ٌولقصوعم ٌودكواؼ)ن صقع وخوباتم ٌوظعارن
ظلَخ رِهقان طار
عك ٢ظقئور ن حقردهف بوعك َ٢صقخابور تم صوْعٛصم خيظم تلاكو بلَحطو روصو
بو َ
ـق ر ٌوث٘رن زار صقفل،ن تركعم عقفشلقه ٌوظ ٌوث٘ر عون ٌوصاعوؼ:
 1ت رةو ركاق١ٝو باشم ةوف ئل،ن ئلزضم جوبر ٌوحا
 2مجاش ع اكخو خقآلؼوكوحم زار صقفل،ن رِكاقٝاو ف ط٘بلعلاتو
َم ذلخضللوف حلضلوفكلون ؽوف ٌوحا
 3ؽوف ن عوشلضمو باشم ٌوذق ر
 4ظعائاوو صومجقئوكوحم ٌوظعارن خيكوتم
ٌوث٘رهحاعم روكوحوفه تا شىَ بو تقرحم فـق رهصلعم بو حقرديلو
 -14شُيد جاوٌ:
َون (ـيركو)ف ذوفل،ن شوكٌ ،وبقبوحرن صقؼغوب ف رو فرقرم
روبغوصار
ئقروصان ئوؼرن بقف توئزلتاتم صوظؾقرن ؽوكو بيد ج ضٛيطإ ذاحضم
صقحرن صودرهشون ( جاص ال ر )ن رو ( شافجو ج = شاب () د بي درفشو
حرد( 1829ؽلحرن) ف روفكَ ،روطوشَ تودركض ئقصرن بوشور بردف رو ٌوف ٌلزم
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ةورِعم دف عسهصلغ ،بورِه وو ـقف بوعك َ٢رو ذوف ظيق توئزلتاتم بو ط٘رِزن
صقتوفوركتوف رو ؽاصلعم بوعك َ٢ح لَو ،ط٘ب حر فه
 - 15شًَخ حُشُُ:
َوزهرده)كى صوظؾقرهف حقرِن ظلَخ قوصودن عيديَلو روطوشَ ظلَخ
بو (طز
ٌلصضائلزم بر ك ،ـيتو الن ٌو ود بوطم ٌوصرين (زهعطوعو) ٌوظ ٌوصريه ظلَخ
َوزهرده) د عاف صسطوفتم بي
ٌلصضائلزم رو (ةاز عتاكو) ف ظلَخ ذوشوعم رو (طز
درفشو حردؼ فو روفيَ بو تودركض فٌريظاد صوظتقش بقفؼ ؼاذلَيب تورجقصوو
زار ئارلط ف فاق ٚ ٌٝئابل،ف توةم بقف رِكصارون (شر ٌر رتزقب) ٌوث٘رن ٌوظ
َوب حردو
َتم شزلضاعمو ظلَخ ذوشوعم ط٘ر
ذ تو رو فهة ؽاتين عادرظاه بي فال
َظ ظلَخ حا وذكَخم بي عقفشم ف ئقذرن ؽلَغاكوفه رو 1175ن ؽلحرك ،رو
بوال
َوزهرده بو رِه وو ـقف فه ؽور روفكَع ،صودفقعو
طز
 - 16حُشُُ نٌُؤش:
رو ظقئور ن ؾٝطسي صقسٝط ٢شزلضاعيلوفو رو ئوؼرن ـق ردهصلين ؽلحرك،
َظ ٌاثارن ٌودبلون روبورـافه ٌوظ ذ تو
ذكافه شورطقذظ ون ذكاعم عاز عنيو بوال
ؽورفهحق ذوصو ٌا ان (دهربوع ،فوةوره) ةقدرهتم ظلعر طقتين رو ط٘بلعوو ف
زهحان خين فهرطرتقفه رِهعطو رو ئوظريهتى (خالم)فهكا (دهري) بىَ ٌوظ ظلعره
ؽم ٌوفه:
صوف عاو ٌاكون (ٌلغا ٌورشورغاذ)
زصسهصون ظادكط برظمَ عو ٌوف ذ
 - 71شًَخ حصًَين قاضى:
حقرِن عوةل شوك ،صو قدهف رو 1225ن ؽلحرك ،رو شزلضاعم ؽاتيتو
دعلافه رو صورذقظ ظلَخ صوئرففيف باثرين ف صوال ذاصل ،توذؽلزم حردففهف
َغ،ن فوقٌ فئريفاؼ صوفرقدكَخم بو حقردن عقفشلقه رو
طوكع يتو ثاكوكوحم بز
ذكَر ئلغق عم (ؼغعوو ف ترط)د ٌوث٘ركَخم بو فارشيق بو ئلغق عم (رلزى
ففغقؼ)كغ ٌوث٘ركَخم بو ئورهبم فعوظُ٘ؼ عقفشلقه بوئورهبم ف حقردن
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ففارشم بوعكٌ َ٢وظعاركعم ؽوبقفه رو خرصوو ذاجم حاذ ٌو ود خارل،
ـيتو بو  ،دف روفكَ ،روطو َش ٌودكيب صقذ ورهظ (ئضرن ئو ،رواةم) ٌوفوع،ن
صوالةاتم حردفهف دفف ةوؼل،هكاؼ بي كوحةن عقفشلقه بوعك َ٢رو توٌزل اتم رو
َم  1285ن ؽلحرك ،رو
ٌوش اصوقش بو عافن صقش وئارهفه روـاث د فه رو شار
شزلضاعم بو رِه وو ـقفهف رو طردن (شوكق ؼ) علَدر
 - 18خُشتُ:
َتوكو ٌلصط ف شورطقذهظ ذكاعلط دهط عوحوفوو
صقخزلؽم ظائريكَخم ٌوظ فال
توعلا رو ( ٌولقصوعم ٌودكواؼ)د بوعكٌ َ٢وظعاركط دكقه رِهعطو رو ظقئور ن ةورِعم
شلازهؽوصلين ؽلحرن بىَ صوطً٘ئم وزهرم (دهحوظ ظني) ن ٌوصوكو:
دهرِكَدظ دهظ بو دهظ فرصلَصخم خقكَغني
َم شقفرظ دهحوظ ظني
رو ؽلحر عم طقر
 -19وُال خضرى ٌالٌ:
َخم طقع،ن (خاذ ف خيشَ)ن ظارهزففرهو رو دهفرن
حقرِن ٌو ود ظافكَض فو خور
َل ،دهشم
1215ن ؽلحرك ،رو د كد بقفه بي خقكَغ،ؼ ـيتو (ةورهد ) ؽور رو صغ ،ر
حردففه بو ظلعر طقتػ رو دهفرن توذؽلزل ،ئاظتم حفلَخم ةورهد م ٌوبيَق ٌوظ
َلَد ـيتو شزلضاعيق رو
شوفد كو ٌوبلَ و صوعووئم ظلعرف ٌلزؾاصم رودف ن ـوع ،شار
َ َطن رِهػ) فهرطرتقفه رو ثاظ،
(صسطوفتم شوك ،ذوشوؼ)د دهرشم رو (صوال ئوب،فر
ٌوـمَ بي ذود ف رو 1255ن ؽلحركٌ ،وـىَ بي ٌوش وصوقش ف تا علؾاكوو روفيَ
صافهتوفهفو حو ٌو ود ثاظان باباؼ ؽاتو ٌوش اصوقشو عارم بقفه ص ،فصم صوجزلصم
فو ٌوصري زارن خيػ ٌوفكصو رو دف ن فهفاتم شزلضاؼ ثاظاف بقفعم ٌو ود ثاظا
بو ٌوصريو توئسكوف توبركخلَخم صوْعٛصم عقفشلقهو حو ذوةلتوو فكَغوكوحم صقص ازن
ظلعرف ٌودهبوف ظلعركَخم ٌوصوكو:
تا شزلضاعاؼ عوبقفعو ؼودرن توخ ى ٌاخريهو

َمَ:
رو علؾاكوتم ٌوظ وزهروكٌ ،ور

ٌو ودن صقخ ارن ٌلَضو ظاؽم توخو ٌار عوبقف
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ظاه جط جاـ (عارم)كا تاردى جوظ تارديلو
َلَػ روظ ئوؼرهد ٌوشخوع،هري جوظ جاـ عوبقف
تا عور
ي ٌوصلَغيَق
حو رو ذلحازهفه ـقف بي ٌوش اصوقش ال ٌود تو ظاظ ف بوكغلَد روف َ
َصيز ٌوعقفشىَ حو ٌوصو صوطً٘ئوحوكوتم:
بوكادن فهط٘ؼ ةوؼل،هكوحم در
ةقرباعم تيزن رِكَطومت ٌون بادن خيػ صرفر
ٌون ثوكخى ظار ز رو ؽوصقف ظاري ظارهزففر
َىَ:
فه رو علؾاكوتلٌ ،ور
ٌاكا صوةاصى رِفخؽوتو روظ بوكغو بلَضوفه

َوذوو توفهة و تا كوفصم عوف م ؼقر
كا صوؼز

َم بخو بو خوفقكو حو ٌون د رن شوعط دشَ
ذار
عارم رو ظوفةم تيكو دهعلَريَ شوالصم دففر
شامل جوف بم ٌوظ ةوؼل،هن شيقشىَ ظلعريلون بو ةوؼل،هكوحم جق ؼ
َىَ:
د فهتوفهف رو علؾاكوتل ،خٝطاب ٌوحاتو عوشلضم شلررف ٌور
َىَ بو ذوقسهتم عارم دهخلزم
تقخقد بز
بوظ عوفئو ةوو عوحا بو شزلضاعيلا طقذهر
شامل ؼل وو رو بىَ حوشلا باعوبىَ ؽوالذ
صػ حردظ ٌوف عوحا رو وصا خقكَغى خين ؽودهر
رو دف ن فهرطرتين ٌوظ جوف بوكو حو عارم ةور رن د فه عوـَل وفه
َى  1273ن ؽلحرك،
شزلضاعيق رِففن حرداتو ٌوش اصوقش ف روفيَ رو شار
(1855ظ)د بورِه وو ـقفهف رو صوةوورهن ( با كقب العؽارن) د صودفقعو
َتم شزلضاعيق رو ؽوره صقة ودركين ظقئور كوتم دكق عم
عارم رو صوفاخرين فال
ٌوظعارن رو 1931د رو ط٘رِهب حقردن ف صوركق عم كوفه رو بو  ،د ط٘ب حر فه
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 -20خُلًن خالًد ثاشاٍ باباُ:
حقرِن ٌاخري ٌوصرين بوبوو ٌو ود ثاظاكو رو ظورِن شزلضاعل ،حوفتو
دهط عوجل

ثاظاف رو دف كل ،علَرر بي ٌوش اصوقش ف روفيَ خر كو صوحوتيب

ذوربلوفه رو دف ن ٌوصو حو بو قاب دهرـقفه بوكغلَد بو صقئورلضَل

رو بوعكَ٢

َوصم تورجقصون
صوحاتو ،خ،صوتم حردو رو 1292ن ؽحرك ،توئلني حر بي ةور
عوظارهتم خارجلو رو ثاػ صقدهتلَد بقف بو حاتيب شوفارهتم (ثارط)ف رو ثاظ،
توذقكزم شوفارهتم (ريع،هره) حر رو دف ن بوكغلَد ؽاتوفه ٌوش اصويش ف رو
دهفرن صقذارهبون ئقمثاعزيق رِفش ،حر بو صقئورلضم فهريعوؽ ،ظاز ده رِهظاد
ٌوفوع،ن رو ثاظ ،حر بو صوٌضقفرن توذ،ك،ن ذ،فدن (ةورهطا )ف رو ثاظ ،حر
بو شوفرين (ـ لغو) حو ثاك وخ ٌلضارهتم ةورهطا بقف فه رلَرهفه بي شوفارهتم
بورتر د توذقكس حر فو رو ثاظ ،بقف بو شوفرين حوبري رو ط٘ؽر ؼ ف ده شاشَ روظ
َظ عوـقفو فه
فهظٝؿ٘كود صاكوفه رو توٌردم 1326د حر بو ف ريى (ٌوط٘عو) بوال
َلَد دهف صم
ٌلص ع ان حرد رو دف ن شىَ صاعط حر بو ف ريى (بريفو) ف دفف شار
حرد رو  1328د توذقكس حر بي (قططُ )٢ْٛخارل ،ثاظا بىَ صقشائوده ؽاتوفه
َظ بوزار علَرر بي قططُ٢ْٛف زارن ثىَ عوـقف ٌلص ع ان حرد
ٌوش اصويش بوال
َؼو ٌوش اصوقش ريَى ٌوصني عوبقفو
َظ ةوقفشَ عوحر ف ٌلؽر رن حرد خقال
بوال
علؾاكوو ةواؼتاش قوصود ثاظا بو ِر ثيركَخم صوخؽقؿ علَرر بي ةوضطُٛعيق
خورلس خارل ،بوط صوذ قظ٘ؼ بي (ةوكؽورن) عويف حر (  1311ف )13117د روفيَ
فهفاتم حرد زار ٌودك ف حاصس ف ظارهز ن ٌوفرفثاف ثلَغخ ظوػ زصاعم ٌوز عيق
ظارهز ن ٌودهبلاتم بقف
 -21رَِشىه زَنٌ ئُفٌُدٍ:
َخم طقع،كَخم عاذلون
رو ئقروصان عافد رن ةورِعم كاعسهصلين ؽلحريلوفو خور
شوردهظو)هو روالن صوالن صافهر ؼو ذوك،هر ٌوفوع،نو خقكغ،فكوتيق ٌلحازهن ىلَ
فهرطرتقفهف طوِر فهتوفه طقع،هحون خين حو بو ( حورق) صوظؾقرهو تا دف كيى
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ذكاعم بو تودركض ف توٌزلا فهة
ؽوكو

()126

رِ بق ردففهف زار ظورل ف توئزلتم بو ةلضوتم

 -22رَِشىه وُشيت ئُفٌُدٍ:
َخم (ظارهزففر)هف رو توٌردم 1823ن صل دك ،ؽاتيتو دعلافه رو
خور
(ؽوفر صاؼ )ف (شغو) توذؽلزم حردففه بوكغلَخلغ روالن صوظؾقر صوالن خوط٢ف
رو (رِِهف ع،ز)د خقكَغ،فكوتيق روظ ذ تو ٌلحازهن فهرطرتقفه رو ٌوثٓان توذؽلزم
رو رِهف ع،زد ٌوفهش ٌوث٘رنو حو ( تعركح الدر ذ يف تعركح الف ذ)ه توٌزلا
حردففه ( اثبات ف ج رقج قد)كعم ؽور روف بوكغود عقفشلقه رودف كل ،ـيتو
ٌوش اصقش رو صوح وبم صقرخلود خقكَغ،فكوتيق ٌلخضارم حردففه روظ دهفرهد
َو ف
ح لَولَخم دهرذوج ئلزضم فلسكا عقفشيق توة،نم شقيطاعم حردفو خوال
َلَد
صوئاظم در كو رورِفظ،كون صوروحلون صقؼسَ ف حورحقذ ف بوؼرهد ـوع ،شار
َتم
صعزضَل حرد رو ثاظ ،ـقفهفه ٌوش اصقش ف حر بو صقفوتلعم صوئارك م فال
َتو رو دف ن ٌوظ فهظٝؿ٘كو
ف ؼو رو دف ن صقدهتلَد حر بو ص،كرن صوئارك م ٌوف فال
َلَد ـيتو صلؽرف صقدهتلَد تلا د علع قفهف بو جوفؽور فهشعم خين
بو ـوع ،شار
فلَرن زصاعم فورعطلغ بقفهف شلاذوتلَخم رو ٌوفرفثاد حردففهف رو ٌوف خرين
ذوكاتل ،ـيتوفه ٌوش اصيش ف بي ٝ٥جباتم (ذورهحوتم د ٌلضو) ـو رلَره ف ـو رو
َم د فهو علؾاكوو رو 1928د رو ٌوش وصويش بو رِه وو ـقفه
صلؽر زار ؽوفر
َظ ٌوفي صوطب ٛف بلغر فه( س٘ف دخ عٓاؾس) ف (
ٌاثارن ئزضلوف فوعلون زارهو بوال
شثرزرسرو)كو
 -23زَِاوٍ:
َخم شزلضاعني فو رو ط٘رِهب ئاٌلزوفه علصووتم روطوشَ
َوكو خور
ٌوظ بغوصار
َون باباؼ ؽوكو شوبوبم ظقرهتم بو (زهؽافن)و ـقفعم ذوشوؼ بوطم
بغوصار
( )126رو عوتوفهن ٌوظ ذ تو زار ئقروصا ثوكابقفه ئوىل زهحم ؼاذ (ايسضاي ١ا خالقٚ ١ٝشتتؿس ايكإْٛ
بٔ ضٓٝا س ايط و ستدخ زض ٍٛايجاْٞو قض ،بػ رشقش) حو ؼاذلَيب زار ٌاثاره رو ئلزط فجوبر
فؽوكٍوو فؽوع،هشوف توئزلتاتو روظ خاعود عوكو
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باثرين قوصود فوٜكٌ ٢وفوع،ن صورذقصو بي (زهؽاف)ف بوكغلَد روفيَ صاعوفهكوتم
بو رِكق كوتلَد ٌوظ ؽلحرهتم صقهةوتو رو عوتلحون ئاجسيى صري ٌو ود رو ذاحضى
باباؼ بقفه ٌوظ ئلغق عوو رو ٌلع وارن صورذقظ صقف
ٌوفوع،يلوفه بي خاعود عوحو بيتو ئلزط حوف بقف صغاش
ذكاعم صقف

قوصود فوٜك٢
ف كو روشور طقذهظ

صورذقصوفه دهط ثيَوخوكػ

(ا) حمُوُد فُيضى زَِاوٍ:
رِهعطو توٌردم توفهر،ن
َخم شزلضاعيلو
حقرِن صري ٌو ودف خور
 1228ن ؽلحرن بىَ رو شزلضاعم روالن ئوالصون صوظؾقر ظلَخ صوئرفيف عقديَ
خقكَغ،نو رو ثاظ ،ـقفه ( شغو)ف روالن ظلَخ قوصود ةوشلط صقدهتلَد خقكَغ،ن
ف رو (شاب َ() رو صوعووئم ئلزط ف حوصاش ( قوصود بػ رِهشقش) ـوع ،فهة لَد
()127

حوشيب فوٜك ٢حردف ٌلحازهن ىلَ فهرطرو ف طورِ كوفه شزلضاعم ف صقدهتلَد رو
صسطوفتم ئوب،فرره اؼ ثاظاد ( صسطوفتم ظلَخ ئوب،فرره اؼ ظلَخ ٌوبقبوحر روطوشَ
تودركض صوظتقش بقف فه روثاظ ،ـقفه حورحقذ ف روفيَ بو صقدهركصم فهة رِ بق ردف
رو دف كل ،ـقفه بي بو  ،دف حر بو رهٌلصم صقدهركصني ف رو  1266هفه تا 1272ن
ؽلحرن روظ فهظٝؿ٘كود صاف روظ توٌردم دف كيلود رو ط٘رِهب ف ىل عاصلث ثاظافه ف رو
جلَطون ( ذاجم قوصود ٌوصني ٌوفوع،ن زهع)،و حو حر بقف بو حؾلا( )128و بقف بو
(ٌ )127وصري ٌورلق  ٤خارل ،ثاظان حقرِن صو قد ٌوفوع،يى حقرِن صقف قوصود فوٜكٌ ٢وفوع،نو
ظوجورهن خاعود عم زهؽافيى رو ٌوث٘ركَخم صورذقظ صقف و حو بو خوط ٢خين عقفشلقكوتمو ٌلص غصا(
حردف بين ؽلَغاظ بو ثيَى توشحلزم صورذقظ صقف و ٌوبىَ حقرِن ٌو ود بوط حقرِن ذوشوؼ بوط حقرِن
ى رو ئوكين ذاظلود صورذقظ ٌوَرمَ :خكس
راش ط بوط حقرِن حودصرهف بوط حقرِن ٌوصري بابا شزلضاؼ ب َ
َحو)و شزلضاؼ بوط بسفرط ف رِهظل(،كوئين حقرِه طوفرهن)و صري
َـيالؼ)و خوشرهف بوط(ةسر
بوطو (ةوال
قوصود( ثع،هر)و صري ٌلج ؽلط( صورطو)و ذوشوؼ بوط( ةورهد ) ٌوظ ح لَوو بودهط خوط ٢قوصود
فوٜك( ٢صوال ٌو ود)و فرو توٌردم ظوئواعم 1211ن ؽلحرك ،عقفشر فه شحزم ئقمثاعم بي توٌردم
ََ
فالدتم قوصود ٌوفوع،ن1218ن د عافه بو طقكَرهن توٌردم فالدهتم ٌوفهش حقرِن صقف و ئوب،فر
َخو 1228ـ بىَ
ٌوفوع،ن حو رو 1227ن ؽلحرك ،ف ةل بقفهو ٌوبىَ توٌردم فالدتم صقف حيعة فبور

( )118داَع ٢نٗٝا ٣ب٘  ،د ٌوث٘رن ٘٥ظ ذات٘كو  ٚصوغٗٛز (بٝت نٗٝاؽ) عوتوفهن ٌوفؼ.
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()129

صقف يى بو  ،د
تودركض فهة

فهتا فهفاتم 1328ؽلحرن روظ فهظٝؿ٘كود صافهو بو ٌل اف

رِ بق رد رو رِفتوبم ئزضلوو ثاكون (ذورهصني)ن بقف روظوػ ؽوز ر

َوبون زكاتر ثيَطوكاع،ففه ظلَخ ئوب،فرتادرن ظلَخ ٌو اركَين صقدركصم شزلضاعيى
ط٘ر
بو  ،دو صوال ذصلَػ ثع،هرن صقدهركصم صودرهشون ٌلضاظ ٌورٍوعع٘ظو ظلَخ
َوبون زهؽافكػ
ئوب،فرقهؽابم عاٌل و ظلَخ ئوب،فرره اؼ ةورهد م رو جقصزون ط٘ر
ةقدرهتم ٌودهبلون روطوشَ دهرهجون ئزضلود ص غاش بقفو ٌوظعارن فارشيق ئورهبم
زاره ٌوظ ـوع ،بوك و ؽلين ٌوفه:
ا زّبو تػسى ب٘ اسدا
َ  ٚاضدا
َ
تدع س ساد ١باشا
ا ٜٔزتب٘ ش دضتاز بدضت اٚزد٣
غ)ٝا ت ٛن٘ دز عامل عسؾإ ؾسد٣
باٜطت ن٘ ت ٛدٚز ضس ا ٚطرد٣
سٝـ اضت ن٘ ا ٚدٚز ضس ت ٛطردد
()111
قوصود فوٜكٌ ٢وفوع،ن توصاظ دف عسه حقرِن بقف
()111

ب  -جُوًن صدقٌ:
حقرِن قوصود فوٜكٌ ٢وفوع،يلو رو 29ن ذن ٌوؿحون  18 (1279ن
ذقزهكر عم  )1863رو بو  ،دد ؽاتيتو دعلافه توذؽلزلعم ؽور رو بو  ،دد
حردففه رو 2ن توَقزن 1323ن رِاصل ،حر بو ٌوعكان صوجزلصم صوئارك م
بو  ،دف رو دف ن شىَ شاشَ بقف بو ص،كرن صوطب٘ئون فالكوو ف قررن جورك،هن
(شٚزا)٤ن رِهمسم رو 1228د بقف بو عكٛن صوذخوصون ٌلص ٍغاب رو ئقصرن
َل ،تقفظم (دا ٤ايعكاٍ) بقفهو فه روئقصرن ثلَغحاف ثلَغخ د
بلصو ف ثلَغخ شار
( )129بوظ صغاشوبوتوفه ئوب،فرواةم ٌورعوصورن طقتقكوتم:
غاٖدت د ٜٔستُد ٜتذدد
قد ق ٌٝي ٞاذ زست اْػد عٓدَا
س َرٖ ايٓعُإ بايصٚزا٤

قد اؾت ٢ا َاّ ايػاؾع ٞستُد

( )112صوةؽود رو (باز)ظلَخ ئوب،فرتادرن طوك عم فه رو (ٌوشود) ذوقسهتم ئورم( ر )ه ف ورق٢
صورذقظو تلَلطوكاع،ن ئا و حو روبوكين خارلث فصوخزقة ،بي دفئاف علاز ف ضٝط٘ي جاٌلس علو
َ َو ئوب،فؿوحلطو ئورمو صو قدو قوصود رهظل،و
( )111حقِر عم صقف بوؼرِهن توٌركخ ٌوصاعوؼ :ئوب،فر
قوصود ؼاحلو قوصود روطٝـ و قوصود شوئل،و ئوب،فرتوعمو ئوب،فؿوصل،و جوصلس ؼ،ةمو جورلس
َ َ ف ئوب،فؿوحلط رو شزلضاعم ؽاتيتو دعلافه
روصاعو ئوب،فر
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َطم 1896د دهئقهو حر كو ٌوش اصقش ف بوشور
ةاـى ـوثم ٌل زلخ بقفه رو شار
صلؽرد رِاكيق روفيَ روطوشَ صوظاؽرين ئقروصاف ٌقدهباد صوئارك ون ثوكا حرد رو
ٌوش اصقش بو دهشم خوفلوفه تقفظم ٌوذكوو بقفو فه روطوشَ بوعج٘ن ٌلؽ ذاو
َلَخم ثيَفقف طوِر كوفه علعاؼ ف رِفتوون ( بالد مخط)١ن
علَرر بي كوصوؼ ف شار
در كو رو دف ن صقدهتلَد بوؽوز ر ذاشَ عوجاتم بقف فه طور كوفه بو  ،د رو دف ن
ٌلع عم صوظرفطٝت ٢ئقمثاعم ٌلغ اب حر ف بقفه عاٌليب بو  ،د ف ـقفه ٌوش اصقش رو
َوئوف توٌزلا خوركد بقف
دف ن ٌلع عم ذوربم طوفره طورِ كوفه بو  ،دف روطوشَ صقطار
رو دف ن توظخلزم ذخقصوتم ئري ج ف ٌلع عم دهش قفر حر بو عك ٣ٛصوجزلصم
َوئوف
َم خيك ،بو صقطار
ٌوئلاؼ ( )1925رو دف ن ٌلخضارم صقدهتم ةاعقعلو رو صار
توٌزلا فهة رِ بق ردف رو  1935د بورِه وو ـقفو فه بو ٌلر ارلَخم ئوظ ِٝتوظلل
ف روعسكد صورةودن ٌلضاظ ٌورٍوعع٘ظ ٌوبقذوعل و دفػ حر
ؼاذيب تورجقصو روطوشَ زصاعم ٌوؼزيى حقردي ،رو ئورهبم ف فارشم ف
َغ،ف ظائريكَخم صوظؾقر بقف زار صوظائريهف
تقرحلعٌ ،ودكولَخم بز
َوباعي ،ؽوكو ةوؼل،ه صوظؾقرهحونو حو
صقظاجورهفن روطوشَ ظلَخ رِهقان ط٘ر
َيى فرداشل ،رو (ط٘ؽر ؼ) ٌري دن حردو منقفعوكوحم
رو ٌلر ارم ؽوز ر شار
ةقدرهتم ٌودبلون رو زصاعم فارشل ،كو رو صوجزلصم صوبعقثاعم ئقمثاعل ،زار
خٝطابون بورلتم طقتقفهف بو تقرحم بوعك َ٢توٌزل لعم ؽوكو صورذقظ رو
ٌودهبلاتم فارشل ،تورجلرم ئوب،فرتوعم ٌوفوع،ن بر ن بوشور خيكٌ ،ود
صورذقظو ؽور فهحق رو صوك ،عم ظلعرد فورك ،بقف رو صوك ،عم عوثسكع ،زار
صاؽري بقف رو فزوحاعم صلؽرد زار صوةاالتم ٌودهبلون عوظر حر فه بلَلغوفه
شور توٌزل اتم و ٌوصاعوؼ:
 - 1دٜٛإ ايهًِ املٓع ّٛقبٌ ايدضتٛز ايعجُاْ.ٞ
 - 2دٜٛاْ٘ بعد ايدضتٛز ايعجُاْ.ٞ
ٖٛ - 3ادظ ايٓؿظ.
 - 4بكاٜا ايػؿل.
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5

 -زباعٝات ايصٖا.ٟٚ

6

 -دٜٛإ ايػرزات.

7

 -دٜٛإ ْصعات ايػٝطإ.

 - 8ع ٕٛٝايػعس.
 – 9نتاب ايؿذس ايؿادم.
 - 11نتاب ادتاذبٚ ١ٝتعًًٗٝا.
11
12
13
14

-

ايدؾع ايعاّ ٚايعٛاٖس ايطبٝعٚ ١ٝايؿًه.١ٝ
ستاقس ٠س ايػعس.
نتاب س ايعاب ايداَ.١
سهُت اضالَ ١ٝدزضًس ( ٣بوتقرحم)

َغ،ن ثوكاحرد حو رو دف ن صورلد
رو ظلعرف ٌودهبم ئورهبل ،دهرجوكوحم ف بز
ٌوظقئور ً ٌو ود ظوفةم بوط صورذقصم ؽافةوفصمو رو ط٘رِهب ٌو زوبوفه
ئوكين روةوبم در فهتىَ رو جقصزون ٌوظعارن صقص ازن ئورهبم ةوؼل،ه
بورلتوحوكوتم حو بي توفذل،ن حورلضون ٌوةق صم ظورةم عقفشلقهو حو ٌوصو
صوطً٘ئوحوكوتم:
ٜا اَ ١ايػسم ! اْػط ٚ ٞاؾٝكٞ
ٜا غسم ! إ ايٓاع يٝظ ٜكسِٖ
ٜا غسم! اْت عً ٢ايعكَ ٍٛكٝل
خيدعو تصيـ ٜدىل ب٘

َٔ ط ّْٛ ٍٛس ايػدا ٠عُٝل
غ ٧نُجٌ ضٝاض ١ايتؿسٜل
ٚايػسب َبػٗٝا بو تكٝل
ٜا غسم ! إ ايػسب غ ؾدٜل

ج – عُبدولغٌٌُ ئُفٌُدٍ:
حقرن صقف قوصود فوٜكٌ ٢وفوع،يلوفو رو جوصلس ؼ،ةم ٌوفوع،ن
طوفرهترهو رو 25ن ظق ش 1277د ؽاتيتو دعلافه فاقٌ ف ٌودك بقف باخؽقؿ
رو فارشل ،فو بو توؼ،كتم صورذقظ جوصلس ؼ،ةم ٌوفوع،يق بوطقكَرهن ط قطين
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َلا بورِ ش
خيظ روطور
بورِه وو ـقفه

ظائريكَخم صقص از بقف رو  1323ن رِاصل ،رو بو  ،دد

د  -رَِشًد ثاشا:
حقرِن قوصود فوٜكٌ ٢وفوع،كوف رو  22ؼوفورن 1264د ؽاتيتو دعلافه
ذ تلَخم فاق ٌٝف ذهحم بقف رو بوعكٌ َ٢وقك٘ٝن ئري ج ف شقركود
ةاٌضضتاصلوتيى حرد بوكغلَد بقفه عكٛن صوذخوصون ٌلص ٍغايف بو  ،دف رو
حوربوالظ ،فهحاروتم صقتوؼرك م حرد زار ٌودك ف روبل بقف رو 1327ن
رِاصل ،رو بو  ،د بورِه وو ـقفه
 -24شُعًد ثاشا:
َخم شزلضاعيلو ذصلَػ بوط( ثاظا)ن بافحم ح،خ ،ن ٌاخر ٌوصرين
خور
بوبو ٌو ود ثاظا بقف رو دف ن روعافـقفعم ٌلضارهتم بوبو ( رِهعطو ؽور روطوشَ
ٌو ود ثاظا)د ـقفه ٌوش اصوقش ف شوئل ،بوطم حقرن و حو ؽلَع ا صغ ،شَ بقفو
عارده صوح وب ف رو ثاػ ٌلخضارم توذؽلزم د خزم شزخم صوٌضقركوو بقف فه
بوره بوره بو جوفؽورف زكرهحم خين ثلَغ حوفو ف رو 1322ن رِاصل ،حر بو
عاظس ن( خارجلو) ف روثاػ بوكغلَد حر بو شوفرين حوبرين (بوررني)ف صقدهتلَد روظ
فهظٝؿ٘كود صا رو دف ن ـوع ،شارلَد دففباره حر بو ( عاظسن خارجلو = فزكرن
َوو) ف رو
خارجلو) رو ثاػ ـوع ،شارلَد حر بو فهحلزم رِهٌلصم( ظقر ن دهفر
َو حر بو رِهٌلصم
دهفرن فهز رهتم ؼودرن ٌوعع٘ظ خورلس رِهفعوو ثاظاد ٌلؽار
( 1324ـ – 1928ظ) ٌوظ صوةاصو طوفرهكون
َوو) ف تا فهفاتم
( ظقر ن دهفر
صقذافوظ٘ حرد ئارلط ف فاقٌٝو ظارهز ن صور شلضم ورب ف بوعك َ٢زصاعم
َتم زار خيػ ٌوفكصوو فوةري داشو بقف بي شزلضاعم ف رِجيارم
بقفو خييق فال
َون خر صوتم ٌلغخار عاحرنَ حر عوفهن رِفظ،كون ئوشخوركوي شزلضاعم
بغوصار
ٌوث٘رن ؽلضوتم ٌوظ ذ تو طوفرهكوكو رِه وتم ىلَ بىَ
 -25شمًىاُ يُوين ئُفٌُدٍ:
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َخم ظارهزففرهف رو 1217د ؽاتيتو دعلافهف بوكغلَد رو شزلضاعم حاتيب
خور
ذخقصوتم بوبو بقف رو دف كل ،روطوشَ ٌو ود ثاظا ـقفه ٌوش اصيش ف رو
ٌوف خرين شقيطإ ئوب،فرعوزكسد بو رِه وو ـقف ٌودك

ف فاق ٌٝف

ظائريكَخم بو جوفؽور بقف
 -26شارَزوورٍ :
َوكوحم فوقٌ  ٚئري فاعو بو طقكَرهن بوعك َ٢حقتيب تور جط
ئلغق عم بغوصار
فهحق ٌوث٘رهحاعم ( رصوخمو بػ خزخاؼو تأركخ قؼس) ٌوبىَ باثريه طوفرهن ٌوظ
َو رو ظارهزففرهفه ؽاتويَق رو صقؼز ،جلَطري بقفبىَ ج،ن صوئزقصم (
بغوصار
مشظ ايد ٜٔايهٛزد)٣كوف ثلَطوكع ق عم بو عافباعطم ظارهزففرن ٌوظ ذهف توكو:
أ  -ئُبى ئُلكاشي ئُمحُد:
ئا لَخم بو ظقرهو بقف رو (ٌوربلس = ؽوفرلَر)ف (شغحار)د بوكغلَد ةاق ٢بقف
رو 489ن ؽلحرك ،فهفاتم حرد
ب  -ئُبى بُنر حمُوُد:
بو ( ةاقٌ ٢وـافتني) ظقرهتم بوش قفهف حقرِن ٌوبق ٌورتاشط ٌو وده
َم 454فهكا 455د فهفاتلعم رو 538ن ؽلحرك ،كو ئا لَخم
توفهرقدن رو شار
طوفرهف ظائريكَخم روبل بقف
ج  -وىرتُضا عُبدولَالَ:
بر ن ٌوبق بوحر قوصوده توفهرقدن رو  465ف فهفاتم رو 511د كو ئارلطو
صقذودٜح ف ٌودك بقف بوكغلَد ةاق٘ٝتم صقؼزم حرد ٌوظعارف ةوؼاٌل،ن زاره
د  -حمُوُد نُواه ئُلديَ:
حقعلون ( ٌوبق ٌور وقٌ) ف حقرِن صقرتوقا ئوب،فَر كو رو 492د رو صقؼس
ؽاتيتو دعلافه توذؽلزم رو بو  ،ده رو فهة فهفاتم ( ئضاد ر،كػ زهعطم) رو
َن (جوئوور)د ٌوظ ذ تون روطوشَ بقف روفكَقه طوِر كوفه صقؼس شوكا ٌور،كػ
ةوال
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ازيى ٌوصرين صقؼس ٌل ،رهن ٌلضارهتوحون د كودهط حوصاش ٌودكػ ف تاد
ٌودكين بر ن رو 555ن ؽلحرك ،رو ط٘رِهب شقيطاؼ عقرٌودكغوفه حر بو ةاق٢
ظاظ فه بوره بوره ثلَعخوفو ف طوكع و ثاكون فهز رهو رو زهصاعم شقيطإ
ؼوالل ٌور،كغلع ،جلَطون خين رو دهط عود رو ؽوره طوفرهحاعم ئقروصان ٌوف
ئوؼره بقف ةصوخيػو بوتودبريو فركاف جوشقفرو ٌودك
َل ،ف رو 572ن ؽلحرك ،بورِه وو ـقف
ئقصركَخم ؽوظ ا شار

فظائري بقف رو

ه  -ئُبى حاود حمُوُد:
حقرِن قوصود حوصارودكلغو رو زهصاعم بافحلا ةاق( ٢ذوروب) بقفو رو
دف ن فهفاتم شقيطاؼ عقرهٌودكػ بقف بو ص،كرن ٌضقرن صورلد ٌورؽاحل
ٌلصضائلزم حقرِن رو دف ن بوكغلَد روبور ـاف حوفو ف طوِر كوفه صقؼس صقدهتمَ
رلَره صقئ وصودن ئسهٌوددكػ صوشعقدن ٌوصرين صقؼس بقف رو ئلزط ف ٌودهب،
ؼاذلَيب بوؽره بقف رو 586ن ؽلحرك ،فهفاتم حرد
بلَحطو روظ ذهف تو روظ خاعود عو بوعك َ٢ئقروصان تركغ فهحق :جوالرودكػ
ٌلنب حوصاش ٌودكػ ف ةاق٢ي دنوظث قٝاٌ٤ودكػو بوؽاٌودكػ ٌوبق ٌوؿوشوؼ و
َظ رو ترشم طٛشَ ثيَ ،ؼ بو شور
عوجط ٌودكػ ٌوبق ئورم ثيَطوكع قفؼ بوال
طقذهظ ذكاعم بوعكٝهٝاؼ حقرمت برِكوفه
 -27وُال صاحلٌ حُريل:
َخم طقع،ن ( زكَقكو)ن عاذلون شقرد ظم
حقرِن صوال عوؼرفَر َ ف خور
ةوقان شزلضاعيلو رو 1282ن ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافه بي توذؽلس زار رو
حقردش اع ،شقفِر فهتوفه رو ( ٌل ؽلاو) د زار ظارهز ف روزصاعم فارشل ،زار
َتم شزلضاعل ،صاكوفه رو
بو ةقهو بقف رو دف ن ٌلحازه فهرطرتين بوكغلَد روفال
ثاظ ،ـقفه (شاب ()ف روفيَ رو سكٛرن ظلَخ بقرؽاعم خورل ون ظلَخ ئقمثاعم
َف
َو)د تيبون حردف د خزم ط٘رِكتوتم عوةعم بقف ئقصرن بو صقتاال
( توفكَز
تودركض رِ بق رد بوشىَ زصاؼ ( ئورهبم فحقردن ف فارشم) زار ٌوظعارن ؽوكو
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فزار صقٌوث ف بورلتو رو  1327ن ؽلحرك ،رو (شاب () بو رِه وو ـقفو فه رو
ةوبرش اعم (صوالجاصم)د

علَدر و دكق عم ٌوظعارن ؽلَع ا ط٘ب عوحر فه ٌوظ

ظلعره ؽلين ذوركتو:
ـافهحوظ دفكَغىَ رو با ا طقشَ بو ئلعقه خين عق ع،
عوذ منوحطري و بو صورطم تي ةوشوظ ؽلض عوظ دف ع،
 -28صاحل ئُفٌُدٍ ئاٌِ:
َخم شزلضاعيق رو ظقئور ن حقردن ئوؼرن شلاعسهصني ف
خور
ـق ردهصلين ؽلحريلو زارن ذوكاتم رو (حيكو= حقكصغحث)د ِر بق ردففه
ئا لَخم باػ ف ظائريكَخم ذوشاط بقف زار وزهش ف ةوؼاٌل،ن حقردن ؽوكو
ٌوظ دفف بوك و رو علؾاكوتم وزهروحون ( خق ؽوشَ عاطرنَ)ن فهرطري فه
ؽوتا حون شا زةقصم صلرغوتم دففركو بفلَدظ صػ
بوظَل فكَسَ ف شورطورد عم دهظو ف حلَقف ؼوذر
دهبىَ ( ٌاؽم) رو جوذعم فهؼزم دفروورد بو ةقرباعى
ةودن باركد ف رلَقن ٥اشَ فـافن صوشو ف ظوؽ
 -29طاِر بُط:
َوظو) ؽاتيتو
حقرِن ئقمثاؼ ثاظان جافو رو 1295ن ؽلحرك ،رو (ؽور
َ،
دعلافه روشىَ زصاع ( ،حقردنو فارشمو تقرحم) ظائريف رو دهفرن ٌوفهر
ذوةلتوو صاؽريف ؼاذلَ شورلتو بقف دكق عم ٌوظعارن ط٘ب عوحر فه رو
1927ظ د فهفاتم حرد
 -30عارف صائًب:
َخم شزلضاعيلو رو 1327د
حقرِن صوال قوصودن صوال ةادرن خور
ؽاتيتو دعلافهف ؽور رو شزلضاعل ،خقكَغ،فكوتيق رو صودرهشون ٌويككاٌم
َظ عوـقف رو  1332ن
َ ،و ٌلض راعل ،بي ةوقان ظارباذكَر توئلني حر و بوال
صقؼز
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رِاصل ،روطوشَ ةقهن شوفركون ( ئقصور عاجم بوط) ـقف بي ٌلَر ؼ ف طوِر كوفه روظ
َوصم ةلصضم فارشيى رفثى (ٌلج ؽلط توبزلض)ف رو
شوفورهد حر بو رِهٌلصم ةور
َم دف كى رو ( ةورهـوتاؼ)
 1334د بقف بو حاتيب صوخؽقؼى ظلَخ صو قدف شار
حقذر

حاتولَخم صقة ودكرف ظائريكَخم بو شورلتوف ذوشاط بقف دكق عم

ٌوظعارن حقردن ف فارشيى – ذوكا -رو عافـقفه صورذقظ ٌوصني فوٜك ٢بوط
توعلا ةوؼل،هكوحم رو (ٌولقصوعم ٌودكواؼ )د باط حردففه ٌوظ دفف ظلعره روف
ةوؼل،هكوكو حو روذكَر ئلغق عم (ظوحق ن ذاشَ)د عقفشلقكوتم:
َو ثوظلَقه
حافر بو زهفيى دكَ وفه بوظ ذار
َ خيظ
ف دهربودهر فةقرِبوشورف تقفظم بوال
بي ظارن شزلضاعيلو فوركادف فق امن
د ٌلط رو خوكاشَ ف وصم توب،كزم ؽوف خيظ
 -31وُال عُبدولرَمحاٌٌ ثًٍَجىيين:
َم
حقرِن صوال قوصودن ( ظلَخ ٌو اركَين) ةوقان ظارباذكَره رو شار
1244ن ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافهف ؽور روفيَ ف رو شزلضاعل ،خقكَغ،فكوتم رو دف ن
َحو)كى ـيتو (ثلَغحقكػ)ف روفيَ بو تودركض
ٌلحازه فهرطرتػ رو صوال ئوريى (ةسر
َ فهة رِ بق ردففه بوعك َ٢ذوف ظم ف ٥اثارن ئزضللون عقفشلقه روظ
فصقتاال
َعم دف كل ،بوعكٝه ٢رو صلؽرد ط٘ب حر صقدهتلَد رو صسطوفتم طوفرهن
شاال
َظ رو دف كل ،طوِر فهتوفه (ثلَغحقكػ) ف روفيَ رو
شزلضاعلع ،دهرشم طقتيتوفهو بوال
َم 1318ن ؽلحرك ،بو رِه وو ـقف
شار
 –32شًَخ عُبدولرَمحاُ:
َخم ةورهد ف حقرِن ظلَخ صوال قوصوده ف رو 1253ن ؽلحرك ،ؽاتيتو
خور
َلٌ ،لخضارم
دعلافه ٌوفهروؼ روالن بافحم خقكَغ،فكوتيق رو ئقصرن بلصو فكوذ شار
توذؽلزم حردففهف ٌلحازهن در فتىَ رو 1257د ـيتو بو  ،دف بوكغلَد رو صقف يى
َلَد طورِ فهتوفه (
زهؽافن دهرشم فهرطرو ف ٌلحازهظم ىلَ شوع،ففه رو دف ن شار
ةورهد )ف روفيَ ط٘رِِكتوتى عوةعى ةوقفش حردفهف رو ظلَخ شور جودكػ ٌلحازهن
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َلَد تودركصم حردففهف رو 1393د
فهرطرتقفه رو 1299د ـيتو حورحقذ ف روفكَ ،شار
َوبم ف ىل ؽاتيتو بو  ،دف تا ٌاخرين ئقصرن ذكاعم روفكَ ،رِ بق ردفه
روشور ط٘ر
َف ٌريظاد بقف رو 1335ن ؽلحرك ،بورِه وو ـقفهف رو
صوظتورون تودركض ف صقتاال
توحلون (بابو طقرطقر) د علَدر فه
توٌزل اتم ٌوصاعوكو:
 -1دقا٥ل اذتكا٥لو دهرذوج ئلزضم عوذقه
 -2ا ٜكاظو دهرذوج ئلزضم فهقع٘
َٛ -3اٖ ايسةٔو دهرذوج ئلزضم بوكاعو
)ًَ -4ـ ا قٛاٍ س خًل ا عُاٍ
 -5اضٓ ٢املطاي س عًِ ايٛاد
 -6ايتشكٝل ايػاي ٞس غس قؿٝد ٠ا َايٞو د ٌري بو ئلزضم حوالصو
 -7حتؿ ١ايًب ٝو د ٌري بو ئلزضم صوْطٝك٘
 -8ؾِٗ ايٛؾ ٍٛس غس َٓٗاز ا ؾ ٍٛد ٌري بو ئلزضم فلتؾو
 -9ا دٛب ١ايبٗ ١ٝس دٛاب ا ض ١ً٦اهلٓد.١ٜ
-11تٓب ٘ٝا ؾدقا ٤س بٝإ ايتكًٝد ٚا دتٗاد ٚا ؾتاٚ ٤ا ضتؿتا٤
بلَحطو روصاعو بوعك َ٢توئزلتاتم باظم روشور توفصرين بوٜكافيق تقذ ون ٌلنب
ٌوؿوجورف ئوب،فؿوحلط شوارخقتيق ظورذم صقخ وؼورف فوتافن فلتؾلون ؽوكو
 -33عُبدولرَمحاُ بُط ( شامل):
رو ظقئور ن بوعافباعطم شزلضاعيلو حقرِن صو قد بوطم ةورهجوؽومنم
حقرن ٌو ود بوطم ؼاذوتر عوف ٌاصيز ن ظائرين صوظؾقر َؿط٘فا بوط(
حقردنو ؽلحرن)كو ٌوظ ظائريه رو ٌلو  ،د جارجارنَ صقخزؽم (رِهلقرو
َظ روشور صقخزؽم ( شامل) ةور رن د فه
بلضار)ن ٌلص عضاش حردففه بوال
بو طقكَرهن ةصون خسصوحاعم ٌوبىَ رو 1229ن ؽلحرك ،ؽاتو َل و دعلافه
َون ؼاذوتر عم ٌلَر ؼ بقف رو دف ن روعافـقفعم ٌلضارهتم
توٌركخ عقفكصم بغوصار
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َوفه ـقفه ٌلَر ؼ ف صقدهتلَخم زار رو (ط٘ؽر ؼ)د صاكوفهف رو دف كل،
باباؼ بوصار
َمَ:
فهحق خين ٌور
روطوشَ دشَ ظورِط٘ ( شامل) طور عوجامت بقف رو ط٘ؽر ؼ
بوؽوظو ٌور بلَ و دهظ

(رهن) بو ٌلَر عا طقزهر عاحوظ

بلَس ر ٌوبىَ ف ٌوطورِكَ وفه شزلضاعيق روفيَ بو رِه وو ٌوـىَ ظائريكَخم
ذوشاط ف ظقرك،ه ط٘ب بقف دكق عم ٌوظعارن رو ط٘رِهب (حقردن صوركق عم=
طاؽر ٌوفوع،ن) كوفه رو  1933د رو بو  ،د رو ـاث در
بلَحطو رو ةوؼاٌل،ف وزهرلاتم ظريكين صقخابورهن صوْعٛصوظم روطوشَ
صورذقظ (عارم)د بقف ٌوف جوف بون حو بي حا وذهحون عارم( ةقرباعم تيزنَ
رِكَطومت) عقفشلقكوتم بورِ ش شوؽزلَخم صقص غعو:
ٌوصغ وزهروحوكوتم:
رو ط٘رِهب كارهفه عيبون عوظ٘رِه ٌون دشَ ٌاصاده بوو خقكَغو ؽودهره
ط٘ظ ى ثرِ خقكَغو بو د ٌلط شلغوظ تا صدهو بي رِهطم دشَو عوظ وره
فهزعى كوذ بي شوف جقرصى شورف جاؼ رو تور زفن ٌوف شور بو شوره
َى ؽور دفف جوؽاؼ دهرده شوره
بي حوشىَ ؼقذووتى صوئعقةو عوبمَ ذاؼز
طايب ٢فهؼزم حوشلَخط بو دفئا فهؼزم فردهفشو و فري ةم شوةوره
 -34شًَخ عُبدولرَمحاُ:
حقعلون ( ٌوبق ٌورتاشط) فه ئلغق عم (ؼوالل ٌودكػ ) ف حقرِن ( ٌوبق
ئقصور ف عٛمثإ)ن ظارهزففريلو حو بو ( ٌلنب ؼوالل) صوظؾقر بقف رو (
ذوروب)د ذكافهف توٌردم توفهرقدن 539ن ؽلحريلو بوكغلَد رو (صودرهشون
ٌورٍوشودكو)د صاصيش ا بقف رو ذكَر ئلغق عم ( نتاب املؿطًح) د دهرذوج
ئلزضم ذودٜح ح لَولَخم باظم عقفشلقه رو ٌودهبلاتلع ،دهشم بقف رو توٌردم
َؼو ا ثس)
618ن ؽلحرك ،بو رِه وو ـقفه (خقال
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 -35وُال عُبدولرَحًي ( وُولُوٍ):
َوظوكوو بو رِف كوتلَخم تر رو
رو ئوظريهتم (تافهطيزن) ن ةوقا ٣ؽور

َون (ـيركو)( )112ف رو ٌوذ ادن شوك ( ،ثري خكس)ن ظاؽييلو صقخزؽم
بغوصار
رو ظلعرد ( صوئ،فظ)ه خورل ون صقرظل،ن ط٘ركتوتم عوةعم صورذقظ ظلَخ
َو بقف فهفاتم رو صوبادي ةورِعم ـق ردهصلين ؽلحرك ،كو دهرجون
عٛمثاْ ٢طٛكَز
َغ ،بقفو ةقدرهتم
دكاعوو ف توةق ن روطوشَ صورتوبون ظلعرف ٌودهبل ،زار بز
ظلعرف ٌودهبم رو دهرجون ٌلحادد بقف ٌصزقبم و خاؼو بو خين رو
شورظقكَين ؽلَض ظائريكَد عورِاكقهو ٌلزؾاظ ف شغقذاتم ث٘صورهن توتو عوبقفو
َخق ِر ش و فِر شو فهؽيب بقف بوعكٌ َ٢وظعارن رو خؽقؿ ظلَقهف عوشتوفه
بور
َظ ٌوظ صقظابوؽوتو توةزل،ن عللوو
زار رو ٌوظعارن باباطا ؽرين ؽوصود عم ٌوحا بوال
توؼادففيلوو ـقعخو صوفروفن رو ٌوظعارف ٌاثارن باباطاؽري بمَ خوبور بقف
ٌو زوب ٌوظعارف وزهرلاتم توؼقكرن ئوظث ف ذقبم ٌل ؽم ٌوحاو فكَغوكوحم
ثرِ رو فهج،ف بوشيزن دكين كو ( ايعكٝد ٠املسق)١ٝن و حو رو 13552ن ؽلحرك،
رو ط٘رِهب (قيٍودكػ ؼوبرن ٌوفوع،ن شغوكم ف فورهجقَر َ زهحم)كوفه رو
صلؽر ط٘ب حر فهو فكَغوكوحم ئوظتم دكغيى ( صوفروفن)كو صورذقظو ٌوظ
ٌوث٘رهن بو روؽحون حقرديى خين توٌزلا حردففهف صوْعٛصو ـس فشىَ
صوعوث٘ بوعكٝه ٢فارشيق ئورهبيلو رو 1328د رو ط٘رِهب صوال رِهشقروفه
ٌلص غصا( حر فه رو ذهكزم ٌوظ رِكصاروكود ٌوث٘ركَخم ترن (صوفروفن)و حو
ئلغق عوحون ( ايعكٝد ٠ايؿازض)١ٝكوو ؽوكوف بو فارشم فصوْعٛصو ئوارهتو رو
فهؼا ف صوعاةليب عوبوفيق توؼقكرن ئوةاٌل،ف عقحاتم دكين بلَحطو روظ دفف
ٌوث٘ره بو ئورهبلغ ( ايعكٝد ٠املسق)١ٝيقو ( ٌلضاؼ فبافهر)كعم بو حقردن
َخق رو
عقفشلقهو روؽحون عو بو توف فن ؽوفر صيلو عو روؽحون شزلضاعيلوو بور
َون ( ـيركو)و حو جودكاؼ صوظؾقر
( )112ـيرو طقع،كَخم (صوركق ؼ)ه حو تابعم فالتم (شغو)كو روظ بغوصار
شوك ،ثريخكسن ظاؽ ييلوو زار ئقروصان بوعافباعط فهحق شوكٌ ،وبق بوحرن صقؼوعلاو شوك،
ئوب،فرخوركطو ئوالصو شوك ،جاصم ثيَطوكقه
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بوكين ٌوظ دفف روؽحوكود دكَو ف دهـىَ ؽور فهحق ٌصزقبم ظلعر ف ٌودهبم
روؽحوحوظم خاؼو بى بو خين
َظ صاصيش ان ظقئور ن
دكق عم ٌوظعارن ؽلَع ا رو ـاث عودر فه بوال
شزلضاعيى ٌلَص ا ظائرين صقذ ورهظ ذاجم تيفلث بوط خوركخم جوص ف
ط٘بعيلو توة لون صوؼره ئم ٌوفهش روطوشَ شلَلوص ،ف دففهظ روطوشَ ـق رهص ،و
ى بلصي فـافثلَخوفتػ رو
َلَخم تازهن وربوو ٌوفهؾارف رو خيكوفه ب َ
حو ٌؽقر
ط٘رِهب ٌوظ ذ توفه ٌلص عضاش حر فهف ٌوصو منقفعوحوكوتم:
فركاد جو ظقفصم ٌورق ٢ـارهن صػ
د دجو ؽوف ن بودو بودش ارهن صػ
ؽور شيزهن صقر دو صػ عادكارهؼ
َون صػ بوكين ف رؼ
َر
ؽور عي طقال
ٌوصوػ رِفبائلوحم تركو:
طيش ـيؼ رِِفف ئوزكس عوز حوو ثيظاؼ
فهفرهف ؼ ـقؼ شوكس دك،هن صػ جقظاؼ
شيزهن ذوكامت رِش ون فهفان تيؼ
ٌور فهفاو عوبيؼ ذوكامت جو حيؼ
 -36شًَخ شُوًع:
َخم ديَى ـغارهن ظارهزففره رو
حقرِن ظلَخ ٌو ودن ( بورزلو)كى فخور
بلارهو خقكَغ،فكوتيق ٌاخر صاصيش ان صوال بفخيش )ن ؽوفرلَريلوف ئلزضم
َم 1315ن ؽلحرك ،ـيتو ذوروب ف
فوروحم روظ ذ تو توذؽلس حردففه رو شار
َ فهة رِ بق ردففه رو حقردك ،زار فوؼلح ف بورلغ ف رو
روفيَ بو تودركض فصقتاال
ئورهبل ،حيش بقف ؼاذلَيب ( ا عالّ ايٓبال ٤بتازٜا سً ايػٗبا )٤قوصود ر
ٌوفوع،نو ( غس مشط)١ٝف( ئزط فزد)ي رو ذ تو توذؽلس حردففه رو دف ن
فهفاتم ( ظلَخ ذوشوؼ ٌورخقردن) حر بو صقدهركصم ( َدزض ١ا ةد )١ٜفه تا
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فهفاتم روشور ٌوظ فهظٝؿ٘كو صاف رو صقذورهصم 1338د بو رِه وو ـقف فه رو
صورةودن (ظلَخ ث٘ئزوب)د علَدر
 -37عُبدولآلَ وىصًب ثاشا(:)113
رو دف ن ٌوصو حو عوجل ثاظان ف ريى بو صعافعوتم ٌوظ بر بفقحون ٌو ود
ثاظا صوجوقفرن ـقف بي ٌوش وصقش حرد رو صوةاصم صقحافات ،بو رِفتوون صرين
َلَد روظ فهظٝؿ٘كود صا رو 1268ن
صري ؼ حردن بو ةاٌضضتاصم شزلضاعم ـق ر شار
ؽلحرك ،ئوزش حر ف علَرر كو ٌوش اصقش بو فهظٝؿ٘ن ةاٌضضتاصيق صقتوؼورك م
صقدهتلَد رو ـز،رو ف ؼو صورئغو بغتازنو خورثقط د خ،صوتم حردف رو
رِهصوقاعم 1294د رو بوكرفو فهفاتم حرد ( شحزم ئقمثاعم)
 -37وُال عُبدولَالَ:
رو توٌردم 1162ن ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافهفو بو عافن طقع،هحوكوفه بو (
بلَ قظم) ظقرهتم شوع،ففه رو ئلزضم رق وت ،بو ةقهو ف رو ظلعرف ٌودهبلات،
َتم خيكاعا
دهرجوكوحم طوفرهن بقف روطوشَ صوال صو قدن بر ن ؽور رو فال
خقكَغ،فكاعوف رو ثاظ ،ـقفعو بو  ،دف روبور ٌلر اد ح لَووحاعلاؼ فراظو ف
دهف صم صوجزلصم ئوالصو ؼوتوتقَر ذوك،هركاؼ حرد رو دف ن بوكغلَد صوال
َتم خييق صوال ئوب،فَر َ ـقف بي بوؼرهف روفيَ بقف بو
صو قد طوِر كوفه فال
صقدهركض حو ؼادج خاعم زهع،و بوؼرهن طرو خين ظاردهفهفو روظ دهفرن
ٌل اكوك ( ،رسف جر)ن ٌلنب ذوجورن حرد بو عوظِ ف ظورذم حرد رو ثاظ،
َم 1221ن ؽحرك ،بو رِه وو ـقف ٌوظ ئارلضو
ـقف بي ( ٌوذصا)ف روفيَ رو شار
ظائريه توٌزل اتم زاره كوحلَخلاؼ ( ايهؿا ١ٜس ْعِ سسٚف املعاْٚ ٞغسسٗا)كو
د ٌري بو صودذم ديَى (بلَ قػ)هو حو رو عافـون (ٌاالؼ) فعسكد شوردهظ وو
َوئوحون ٌوصوكو:
ةوؼل،هكوحم جق عم عقفشلقه حو صقطار
()113

ـقعطو رو توٌردم باباع ،باشم ؽوصقف ٌقصِر ن باباؼ حر فهفو رلَرهد باشم ٌوف عو ٌوحوكػ حو د خزم

ٌوف توٌردو عوبقفؼ
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ٜهاد ٜس ٟٚايؿادٜات ضسابٗا
ٚتٗصو بايكب ٢ايٓؿٛز نعابٗا

َ ٚانٓاؾٗا اييت
ا س ٞبٝتٛغا
َسابٝع ٜصز ٟبايعب زغاَٗا

َىَ:
رو علؾاكوتم ةوؼل،هكوحم تركٌ ،ور
فايطبع حردن فٖر ئربم
َ خ ب الدب
ف ؼ ػ ،ظلٍا
صوظؾقر بػ رصغ ،ظلخ ئقمثان بوؼرهكم رو ( َطايع ايطعٛد س اخباز ٚاىل
َمَ:
داٚد)ن د باشم بل قظم ٌوحاف ٌور
" نت ايبًٝؼ ا د ٜؾازع اذتُاضٚ ١ايٓطٚ ٝايعامل ايعاٌَ بعًُ٘ ٚايٓاظِ
اير ٟؾ)ست ا نساد بٓعُ٘ َعسَ ٣ؿس ٙضٝب ٜ٘ٛعؿس ٙعبدا ابٔ ستُد ايهسدٟ
ايبٝتٛغ ٞارتاضتً ٞاآ ْ ٞنتابا اىل ضًُٝإ بو بٔ عبدا بٔ غا ٟٚاذتُ ٟ
ٚاضتؿس ؾ ٘ٝيٓؿس ٠ايبؿسٚ ٠ختًٝؿٗا"........
 -39وُال عُبدولَالَّ رَِش:
صورذقظ ئوب،فرره اؼ ثاظان باباؼ و فهظٝؿ٘ن تودركصم صسطوفتوحون خين
( رو دف ك ،عافعر صسطوفتم شوك ،ذوشوؼ)و د بقكو ئارلضلَخم بوعافباعطو
ؼاذلَيب ر ن ف ف ق ن ذقرو فرو ٌوذخاصل ،ر شو ف جوشقفر بقف رو ٌوف ضٝط٢
ةورعم شلاعسهصلين ؽلحرك ،بو رِه وو ـقف
-40وُال عُبدولَآلٍ عريفاُ:
ئامل ف فاق ٌٝف ٌودك

ف ظائري بقف (ئريفاؼ) صقخزؽلوتم رو ـق ر

زصاع ،ظارهز بقف رو ئزقصم دكغلوو زِٜاق ١ٝف فوروحلود زار بو ةقهو بقف رو
ٌوف ٌلزم ةرعم ـق رهصم ؽلحركوفه تا صوبادن ذوربم ئضقصم رو صسطوفتم ( بػ
ط٘بوج)د صقدركض بقف رو ئوكين فهة  ،رو صوح وبم رِفظ،كون صقرخلون
َم 1329ن ؽلحرك ،ف روظ صوح وبود
شزلضاعلع ،دهرشم ٌوطقتوفهف خيظ رو شار
َوبون صوال ئوب،فرره اؼ ثلَغحقكين
َلَد دهرشط روالن خقكَغ،ففه صورذقظ ط٘ر
شار
َم 1914ظ د بورِه وو ـقفه
َلَػ رو شار
بقف ٌور
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 - 41شًَخ عُبدولهُرميٌ بُرزجنٌ:
َن ئوؼرن بقف
ٌوفهش صقدهرشم صسطوفتم ظلَخ ئوب،فرره اؼ ف رو فقق٘ال
صورذقظ صوفالعا ٌري ؽلضم بلارن شوك ،ئورم بورزلوكم فصوفالعا خارل ،روظ ذ تو
دهرشلاؼ فهرطرتقفه رو 1213د فهفاتم حردففه
-42شًَخ عُبدولكادرٍ شٍُيٌ:
ئا لَخم بو ظقرهو ف فوكزوشقفلَخم صقذ ورظ بقف بو طقكَرهن ( ر عركا )
ٌوظ ذ تو بر ز ن ( ظلَخ قوصود ةوشلط) ن ( شغو)كم صاصيش ان صوفالعا خارل،ه
روشور ذادٜج٘كوحم صوذؽوبم عائل د صا رو (شغو)هفه ؽاتو شزلضاعيق بقف بو
صقدهركصم صسطوفتم صوال قضقد رو ط٘رِهب شقيطاؼ ئوب،ف وجل،هفه
َون ( صوردا()ه حو زار
صوئاظلَخم صغاشيب بي بِر كوفه ٌوشاشوؼ رو بغوصار
َخوفتقفه رو جقصزون ٌاثارنو (ساغ ١ٝايالز )ٟف
ئقروصاف فقق٘الن بوعافن ريَؾور
(ساغ ١ٝعً ٢ايعكا٥د ايعكد)١ٜف (ساغ ١ٝاثبات ايٛاد ) ف(غس زضاي ١ايصٚزا)٤كو
فشىَ ظورذلعم رو شور ( تٗر ٜايهالّ قدٚ ِٜددٜد)ؽوكوف صوطبٛئو فبوعكَ٢
رِهشاٌلس ف توئزلتاتم صقؽلضم تركعم عقفشلقهف رو 1323د بورِه وو ـقفهف
رو ( طردن شوكق ؼ) علَدر فه
 -43عُبدولَالَ حُشُُ:
َخم طقع،كَخم ظارهزففره ؽافئوؼرف ؽافدهصم
َم)ف خور
رو ئوظريهتم ( عوفرِار
صوفرويلو ظائريكَخم ؾطسن ف عوخقكَغ،هف ره صوفروفن زارن خيػ ٌوفكصوو
صوشزوحلَخم فورصويف بورزن بقف ئقصرن خين بو با وف عم ففوةرين رِ ٌوبق رد رو
َوظو فهفاتم حردففه
ؽور
ٌوظ ظخاك غاصوكون منقفعوكوحم فورصوفوكوتم:
ٌوفه عاؼ عوبقف تي د و فه بوعو ( بوع،ه)
َم ةيشَ فه زارن ـوعو
فه ؽوفر
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ـوع ،شاشَ رو شوركوذ رِهصوقامن طرو
فعاؼ ف ٌافف ثارظلَقظ ٌوحرد
فهطوىل ٌودهن صاكين صقذوعوذ
فهصغو عود حوالظلَخم ـاذ
ذكَرظ خاذ ٌوحونو شورظ شغط ٌوحون
ٌوصػ دهعط عاحوظو ٌوتي دهعط ٌوحون
 -44عىمثاُ ثاشا:
حقرِن قوصود ثاظان حودصرهف بوطم رِهٌلصم ئوظريهتم جافو رو 1263ن
ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافه رو 1292د رو ط٘رِهب ذخقصوتم ٌلَر عوفه حر بوذاحضم
جق عراف زهؽاف( زهؽاب) رو دف ن ـق ر شاشَو بوشوبوبم حوفتغوفهن بافحم روطوشَ
ذخقصوتم ئقمثاعمو روطوشَ ئوظريهتوحويق رو صوئلوتم بافحلا ؽاتوفه خاحم ئقمثاعم
َوظوف ئقمثاؼ بوطلغ صوئافعوتم بقف رو 1299د و حو
بافحم حر بو ةاٌضضتاصم ؽور
َوظوو روطوش بافحلا بوشور ئوظريهتوحوفه
صو قد ثاظان بر ن بقف بو ةاٌضضتاصم ؽور
َوظو ف بلصو شاشَ روظ
صاؼ رو 1326د حر بو رِهٌلض جاب ف ةاٌضضتاصم ؽور
فهظٝؿ٘كود صاو ذخقصوتم ئقمثاعم رِفتوون صرين صري عم د كو ظاؽم ٌري علغ شىَ
َع ،زار بو ع قذ بقف رو 1327ن
َتم بي عارد رو صقسٝط ٢شزلضاعيق ٌوردهال
جار خوال
َوظو بو رِه وو ـقف زار دكغ ،رف خلَرخق ـو خقَظطي و ظريكػ زصاؼ ف
ؽلحرك ،رو ؽور
َوظود زار ٌاثارن ؽوكو صعؾقر ( ئادرو خامن)
صلق عثورفهر بقف بقف رو ظارن ؽور
ذورهصم ٌوظ ذ توكو
-45عًسَت بُط:
َوو صورذقظ شوئل،
حقرِن ذصلَػ ثاظاف بر ن رِهٌلصم ظقر ن دهفر
ثاظاكلو رو 1287ن ؽلحرك ،رو ٌاش اصويش ؽاتيتو دعلافه توذؽلزم رو
ٌوش اصقر ،حردففهف رو 1223د د خزم شزخم خارجم بقف فه بوره بوره
َ رو ٌلع عم صوظرفطٝتدا عي صاعط بيَقهظٝؿ٘
ثلَعخوفو ف طوكع و رِفتوون باال
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َر كوفهف رو ثاظ ،حر بو صقدكرن د ٌريهن تابعلووو فه رو دهفرن فهز رهتم
ؽلَز
َظ جوصعلوتم ٌل راد رو دف ن
ٌو ود صقخ ار ثاظاد حر بو ف ريى ف ؼ بوال
بوكغلَد ئوزرم حردف تا علؾاكوتم ذوربم طوفره صوئسفش بقف رو فهز رهتم تقفلث
ثاظاد حر بو فهزكرن ٌوفةاب ف زارن ثيَغوـقف حر بو فهحلزم عوظارهتم
ٌلعاظوف د خزلو رو ط٘رِهب فهز رهتم د صاد فورك ،ثاظافه توحزل م فهز رهتم
َظ ةوقفرم عوحردف روثاظ ،حر بو ف ىل (ٌاك،كػ) رو فهة
د خزلون رلَخر و بوال
ٌوظتارم (ٌوزصري) رو ط٘رِهب روظخرن كقعاعوفه زار ٌوزكوو ف ذتارهتم ديق رو
َظ فهظٝؿ٘ن تورذ عوحردف روشور
رِففن ٌوصوفه تقفظم عوخيظى ةور بقفو بوال
فهظٝؿ٘ف رو ثرِكَخا رو  5ن حاعقعم ثاعم 1922د فهفاتم حرد
 -46عُزيس بُط :
حقرِن ئوب،فرره اؼ ثاظاف صاصم ٌاخر ٌوصرين باباؼ ٌو ود ثاظاكو
َظ د ش اعم ةوؽرهصاعيق
شورطقذظ ون ذوكاو ف فجوالدهتم صوقبٛط عللو بوال
فل ،حاري ٌوظ ذ تو ف صو قد بوطم ؼاذلَوتر ؼ ٌلص احوػ رو فخر عوـيتوفهفو
َخٌ ،وطلَرَِك وفهف ٌوخقكَغركَ وفه ظاؽري ف كو رو دف ن
ٌو زوب رو بوكين خور
رِاكع ين ٌو ود ثاظاه توئلني حر عم ئوب،فَر َ ثاظا بو ةاٌضضتاصم بوبوو
ط٘رِهف ،رن ئقمثاعم وروبون شوع،ففهف بوعكٝهٝؼ بو ظل،دهو ط٘رِهف ،رن
ٌل ،رهن باباؼ بقفؼو ئوزكس بوط فصو قد بوطم ؼاذوتر ؼ شور ٌاص ،عم ٌوظ
بورهكو بقفؼ ف دكاره حو ئوب،فَر َ ثاظا رِةم رلَلاؼ بقفهف ذقرصوتم عوطرتقفؼ
َوفه شزلضاعيى بوجيَؾلَع قفهف
َو ٌوفهروؼ صو قد بوط بو صار
روبور ٌوظ ذار
ئوب،فَر َ ثاظا ةقهتلَخم بو ظقكَغلا عاردففه تا بلطرؼ ف صو قد بوط ٌوظ ةقهتون
ظخاع،ففهف رو دف كل ،ئوزكس بوطلغ رِاكقهف روطوشَ صو قد بوط كوح،طريبقفؼ ف
روطوشَ ؽوصوفهع،ف بوعك َ٢ئوظاٌرين ٌوف عافه ٌل اةلاؼ حردففهف روطوشَ روظخرن
ئقمثا عم حوفتقفعو ظورِهفهو رو عسكد (حرثفغو)ف رو ( دهربوع،ن بازكاؼ) دفف
ظورِن ةقرشلاؼ حردففهف عوكاؼ ؽلَع قفه روظخرن ف ريى بو  ،د بطاتو
شزلضاعم علؾاكوو رو دف ن حقذر عم صو قد بوط رو حورحقذ بوذلزوو ف
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توفرهد عم ؽوصوفهع ،رو ط٘رِهب ذخقصوتم ئقمثاعلوفهو ٌاخر دهفعو رو (باعم
صوةاؼ) رِكَطو بو روظخرن تقرذ ٌوطرين ف رو دف ن ظورِكَخم زار ئوزكس بوط
ٌوحقذريَ ف روظخرن بو  ،د بوزه وو ٌوطاتو شزلضاعم ظائرين صوظؾقر(شامل)و
د ش اعم ةوؽرهصاعيى ئوزكس بوطم رو ةوؼل،هكوحم عاكابي ،توؼقكر حردففه حو
دفف بوك

دف كيى ٌوصوكو:
ئوزكسه ف رو عافـاؽا خقد فهع ،عوجاتم ده
رو ـلؾرهن ٌوف بخا كوئتقبى دشَ رِهصسن ؼوفا ثوكود
َوو شا يٛطؿَ٢
َخم باباؼ بىَ رِهف د ف ةور
خقد كا صقر
بو ٌخصرين فجقفدي ٌوف بخا فهذ صلصد بوؽا ثوك،

 -47شًَخ عُلٌ:
حقرِن ئوب،فَر َ حقرِن ٌو ودن ٌلصضائلزو رو 1274ن ؽلحرك ،رو
َؼ)ؽاتيتو دعلافه رو دف ن فهرطرتين ٌلحازهن
طقع،كَخم ظارهزففرن عسكد (ئوف ال
َلَخم بو شلاذوو رِ بق ردففه زار دكغ ،رف صقتوةى بقفه رو زهصاعم
تودركضو شار
ضٛيطإ َؿط٘فاد باعط حر كو ٌوش اصقش ف زار ذقرصوو ف ئلسهتم دن
َظ بي عوظخاع،عم ٌوصري ضٛيطإ
َم عوحردو بوال
فكص لاؼ صوئاظم بي بجِعوفهو ةوقر
َم
توعلا صاعطى رفظلَخم ةوق حرد رو ٌوش اصقروفه ـقف بي ظاظ ف روفيَ رو شار
1179د بو رِه وو ـقف ( شزد ر،رر)
 -48شًَخ عىوُر:
َخم ظارهزففرهف ئلغق عم ( ظؾاب ر،كػ)هو رو
حقرِن ظلَخ قوصودف خور
539ن ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافه ئا لَخم بوعافباعط ف ف عٝعٝه ٢فوؼلح ف بورلغ
بقف ـوع ،جاركَد رو ط٘رِهب خورل ون ئوباشم (عاؼر ر،كػ ) هفه بو تاكووتم
علَرر فهتو الن صورد ٌورعادش ٌوبقبوحرن ٌوكقبم رو بو  ،دد خاعوةاكوحم
صوخؽقؼم بقففه روفيَ روطوشَ فهعغ ف ٌريظاد خوركد بقفه رو 632ن ؽلحرك،
َ،ن )3
بو رِه وو ـقف (َسآ ٠رسصاؼو جز
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-49شًَخ عىوُرٍ قُرَداغٌ:
حقرِن ظلَخ ٌوصلغوف رو توٌردم 1322ن ؽلحرك ،رو شزلضاعم رود كد
بقفه فهؽور روظ ظارهظ ،خقكَغ،فكوتم رودف ن ثلَطوكع ين رو خوعوةان صوفالعا
رِ بق ردففه ؽوظو ح لَ ف ـوع،
َ فهة
خارل،د بو تودركض فصقتاال
َم 1355د بو رِه وو ـقفه
ذاظلوكوحم بو ةلضوتم عقفشلقه رو شار
توٌزل اتوحون ٌوصاعوؼ:
َٝٓ -1ش ١ا يباب س غس اضطس ب .
 -2ايدز ٠املٓذ ١ٝس غس ايؿسا٥ض ايكصدت.١ٝ
 -3ايبدز ايعال ٠س نػـ غٛاَض املك ٛت.
 -4ايؿتح ايػٛاَض عً ٢املٓح ايؿا٥ض س عًِ ايؿسا٥ض.
 -5غس َٓع ١َٛايتذٜٛد.
َ -6نت دال ٤ايكًٛب س عٌُ زبع املكٓطسات ٚادتٛٝب.
 -7املٌٓٗ ايٓكا س املطا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝامل)تًـ ؾٗٝا بن ابٔ سذس ٚارتطٝ
ايػسب ٛ٣ٓٝايصًَ.ٞ
ٚ -8ض ١ًٝايٓذا ٠س اسصاب َٔ ايؿًٛا.٠
ذاظلوحاعم شلاعسهكوو دفف عم روذوج بودك ف صوْعٛصون ئرفق٘ كوحلَخم د ٌري
بو ئلزضم ذلصاب ف باةيى روذوج ئلزضم ؽلٍوو ف ٝ٥ططسالب ف بوعك َ٢ئزقصم تره
-50شًَخ حمُوُد:
َخم ظارهزففرف حقرِن ظلَخ ئوب،فررهشقرم حقرِن
رو شاد تم بورزلوفو خور
ئوبٌ،ورصل،ه رو 1242ن ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافه رو الن صوال ظوركا فصوال ٌلج ؽلضم
طير عم خقكَغ،فكوتم رو ؽوصود ؼ ف بو  ،د فظاظ ف ٌوش اصويرلع ،ئقصركَخم
رِ بق ردففهف رو ظوشو زكاتر ٌوثارن ؽوكو ( قد ايصْد س زّد دٗا ت اٌٖ اهلٓد)ٚ
(ا غاع ١س اغساط ايطاع )١رو ٌاثارن ٌوظ ئارلضو طوفرهكو روظ ٌوث٘رن دف كيلو
عقش وكوحم دهط خوط رو بو  ،د رو ح لَو اعون ( كوئتقب شورحلض) د ؽوكو
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ٌوث٘ركَخم ظلَخ قوصود َع٘فورن بورزللعم بوئورهبم تورجقصو حردففهفو
ثاظاد صوفجقده رو
عقش وكوحم ٌوظ تورجقصوكو رو ٌوش وصيش رو ح لَو اعون رِ
1123ن ؽلحرك ،رو ( صودكغو) فهفاتم حردففه بوعكٌ َ٢وظعارن جق علعم ؽوكوف ٌوظ
دفف بوك و رو ةوؼل،هكوحم فهرطري فه
درع ٖٓا قد نإ َٔ دتدٟ
َٛضٚ ٢عٝط ٢اضطا ٠جبد

درعإ ؾ)سٜ ٟػٗدإ مبذدٟ
ثإ بربشْر مبطذدٖا ايرٟ

ظلَخ قوصود رو صوج،هدكين ةر ؼ صوئ،فده ف دهرذوج ٌوظ ؼوععوتون
طقتر فه:
َ ٚغسط٘ دًٞ
زتددا
ساد ٟعػس قد نإ بسشصتٞ
(شزد ر،رر ر عركا)
-51شًَخ وُال عىوُر:
رو 1213ن ؽلحرك ،رو ةورهد ؽاتيتو دكغافهف صوبادن ئزقصم ؽور روفيَ فرو (
صقرتخو)روالن صوال ئوب،رتوفقر ف ظلَخ ئوب،فروطٝـ بورزلم خقكغ،فه رو دف كي ،بي
ََ خرثاعم ٌلحازهن تودركصم فهرطرتقفه
َوظو)ف روظلَخ ئوب،فر
ٌلخضارم ئلزط ـيتو( ؽور
بوكغلَخلغ رو ذكَر ٌريظادن صوفالعا خارل،د ف رو شزلضاعل ،روطوشَ ئزقصم ئارلوف باطٓ٘ٝ
خوركد بقفهف رودف ن ٌلحازه فهرطرتين ـيتوفه ةورهد شزلضاؼ ثاظان باباؼ روفيَ
َم  1265روف صسطوفتود بو تودركض ف توٌزلا
صسطوفتلَخم بي درفشو حردف تا شار
َلَد
فهة رِ بق رد رو ثاظ ،ـقفه صقؼس ف رو صودرهشون ( جاص ال ر) د شار
َتم خين ف باةيى ئقصرن بو تودركض فتوٌزلا
تودركصم حردف رو ثاظ ،طورِ كوفه فال
بوشور بردف رو 1281د بورِه وو ـقفو فهرو طردن حضسن علَدر ٌاثارن ئزضلون زاره:
(ظرل ال ر ب) د ٌري بو عوذقف (غس زضاي ١ا داب) ٌوث٘رن ٌوظ ذ توكو بلَحطو رو صو
بوعك َ٢توئزلتاتم روشور ذاظلون ئوب،فؿوحلط ف خوكاريق روشور ظورذم ظوصصلوف
ئؽاظ ٌودكػ ف توفصرين بوٜكافيق روشور تقذ ون ٌلنب ذوجورف رِكصارون بوؽاٌودكػ
ئاصزم عقفشلقه
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 - 51حمُوُد حُودٍ ثاشا( باباُ):
حقرِن ذصني بوط ف بر ن َؿط٘فا ذؽين ثاظاكوو روعافـقفعم ٌلضارهتم
بوبون بوـافن خين دكقه رو توٌردم 1846ظ د ؽاتيتو دعلافه رو شزلضاعم فلَرن
خقكَغ،ؼ بقف بوره بوره رو ئزقص ،تورهةيى حردف رو دف ن ٌلغتر قٌ ٢لضارهو ـقفه
َوصم فالكوو بقف فه رو ةوف علغ ،زار ظارهز بقفو روبور ٌوفه عوةزم
بو  ،دف د خزم ةور
صوشزوحم ئودىل حردف بقف بو صوئافعم ص،ئم ئاصم صقؼسو فه رو زهصاعم فك كوتم
جوفدهو ثاظا(صقٌوردم صوظؾقر) د بقف بو صقدهئم ئضقصيى فالكوتم( بوكرفو) ف
َلَد حر بو صقفوتلعم ئودريى فك كاتم ثًج٘( بو  ،دو صقؼسو
رودف ن ـوع ،شار
عك٢
بوؼره)ف رِفتوون ( رفظ ٌلزم بوطزور بوطى) تيى در كو رو دف ن ظٗٛزن بو َ
ٌلت عاظاو رو كوصوع ،و حر بو صقتوؼرك م (ذ،ك،ه)ف ٌوف رلق كون توشخني فٌلؽ ل
حردف رو ثاػ بوكغلَد روشور بوعكٌ َ٢وشوابم ؼرم عوةس حر بي رلق ن (ئضاره)ف
صقتعاةلووؼ بي صقع وفلد ف رو دف ن صقدهتلَد تورحم فهظٝؿ٘ن حردف رو بو  ،د
د علعو روفهة توظخلزم ذخقصوتم ئري ةلود توحزلا حر بي فهز رهتم ئودرلوو
َظ ةوقرم عوحرد ذ تلَخم عوجل ف ئارلط ف فاق ٌٝف ؼاذلَ تودبريف صوذوقب بقف
بوال
رو توٌردم 1922د رو ٌوعع٘صلو بو رِه وو ـقف فه روفيَ دفػ حر
-53شًَخ حمُوُد مظهفُر:
َخم بورزلوكوفو بو ظلَخ صوحم ظقرهتم شوع،ففه توؼادفيف دهفرن كافز
خور
ضٛيطإ شورلضم حردففهفو بو ٌوصرن ٌوف (ادتاْ ايػسب ٞس سٌ َػهالت ابٔ عسب)ٞن
بو حقردن عقفشلقهف ٌوظ ٌوث٘ره رو ط٘رِهب قوصودن حقرِن ئوب،ررِهشقرم
( عجُاعزم َؤر زرن)
بورزليلوفه بو ئورهبم تورجقصو حر ف رو ـاث در فه
-54حمُوُد رَِئفُت ئُفٌُدٍ :
َخم شزلضاعيلو رو صوحاتيب ٌوش اصوير ،صقدهتلَخم بو طٛش دهرشم
خور
عك٢
َ
فارشيى طقتوفهو ظائريكَخم صغاش بقف بو حقردن ف فارشم فتقرحم بو
َظ زارن فارشيلو رو ٌوف ضٝط ٢دهفرن ضٛيطإ
ٌوظعارن ؽوكوو بوال
ئوب،فرعوزكسد رو ٌوش اصقش فهفاتم حرد ( شحس عٛمثاْ)٢
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 - 55قوصود ٌلنب رهشقش:
عوتوفهن ( رِهشقش زهحم)ن شوردهظ

()114

َون ٌوفه حو بو
ف روبغوصار

(زحلو)ظقرهتم شوع،ففه ئا لَخم بوعافباعط ف رِكاق٢كوحم ظقرهو بقف طورم
ٌاثارن دهرذوج ئزلضم جوبرف فوروحلاو ؽوكو ٌورفتضلين فه ٌوروورجوع،ي ظورل
حردففهف ؼاذلَيب ظورذم (اغهاٍ ايتيضٝظ س اهلٓدض)١كو روشور(
َم 1246د رو شاب ( بو طائقؼ
رصلزخقتم)ف خوكاش ذوف ظيى ؽوكو رو شار
فهفاتم حرد رو عوف دكرن ئوؼرن خين بقف صورذقظ صقف يى زهؽافن
طقتقكوتم " :ئزقظ ٌلص صلو فهحق حقثوكوذ بقف بو دهط ٌلنب رِهشقروفه
ؽورـيعم ؽوفهشم بوق كو فهرن ٌوطلَر "
 - 56شًَخ حمُوُد:
َخم ظارهزففرهو رو 1273ن ؽلحرك ،توٌردلَخم حقردش اعم رو (صوحون
خور
صقحورهصو)عقفشلقهو توعلا عقش وكوحم ؽوكوفو رو ( برك لغ صقزهٌوظ) د
صوذ قظ٘
-57وُال حمُوُد خانٌ:
َوظوكو رو 1261ن
َخم طقع،ن ( ٌو ود برع،ه)ن ةوقان ؽور
خور
ؽلحرك ،ف روظ طقع،هد ؽاتيتو دعلافه رو شزلضاعم خقكَغ،فكوتم فرو شغو
ٌلخضارم توذؽلزم حردففه ئا لَخم بوعافباعط ف ٌودكولَخم طوفره بقف ئقصرن
رو شزلضاعل ،فبو تودركض رِ بق رد ٌوظعارن زار بورلغ ف ثر صوئغاكو صوعصقبم
ط٘رِكتوتم عوةعم بقف رو 1322د بو رِه وو ـقف جاركَد بو صغاشوبوتم
بوجلَضاعم رو حوفظوذ صورذقظ شوكٌ ،و ودن عوةل بوـوع ،ظلعركَد تق لم ىلَ
د فه حو ظلعركَخم ٌوصوكو:
رو صوك ،عم ئلوادهت ،بو جلَضا ؽور حصىَ بيَعد
بو د ٌلط ـاف بورهف ذكَرف ٌوبىَ صوؽ قذ ف رِكصق بىَ

َخم (ـق رتا)كو
( )114رو ٌوث٘ركَخم ترد ٌوَرمَ خور
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خاحم بو وزهرلَخم ـق رده جوف بم د فهتوفه حو دفف بوك

ٌوفهرم ٌوصوكو:

ٌوطور دهرفكَغ ٌوطور ؼييف روتوحلوف خاعوةاد بىَ
طود بىَ كاخق ثاظابمَ خورل و كاخق فهش ا بمَ
رو ئورؼون (حوفظوذ) جيَضا فهحق د بو دهبىَ د بمَ
دهبىَ شور ذلس فصس حسبىَ د صاف رِكصق بىَ
-58وُال حمُوُدٍ ئًنب ئُحلاج:
رو ٌوئزوظ ئقروصان ئوؼرن خيكو رو فهة صقدهرشلى رو ديَى
(ؽوز رصلَرد)د صاصيش اكيى ظلَخ صوئرففب عيدنَ ف صوال ئوب،فَر َ بلَ قفظم
حردفو رو شورـافهن ئلزط ف ئريفاعمو زار تلغق عم ئلزط ٌلص ادهكاؼ حردففه رو
ذوج فوقٌ ف فوقً٘ٝتم بو فارشم ٌوظ رِفبائيلو طقتر فه:
طقػ زصاعو ثر ز در ظاؽق ر بقد
ص قض ،آْه٘ ز دركان ئزط خقكغ
ذحري ـق ذحر ف عوقد در ؽس ر ذحر
صردن بصاؼ ف عوقد در ؽس ر صرد
٥اثاز ٚتوٌزل اتم زاره ( زؾع اذتؿا ٤س غس ذات ايػؿا )٤حو د ٌري بو
شريهن عوبوفيلو ٌوث٘رن ٌوظ ذ توكو ذوكا حو توٌردم تقهر،ف فهفاتم روطوشَ
شورطقذهظ ذكاعم عاز عني
 - 59حمُوُد رَِشًد ثاشا باباُ:
حقرِن شزلضاؼ ثاظان ئوب،فرره اؼ ثاظاكوو رو 1237د روشزلضاعم
ؽاتيتو دعلافه رو فك كوتم بو  ،دد بوعك َ٢صوٌضقركوتم حردفو دهفعو رو (ذزو)ف
جاركَد رو (صقع وفلد)ف (توئس)ف (دكَرزار)د صقتوؼرك لوتم حرد رو 1299ن
ؽلحرك ،حر بوف ريى ب زلض رو 1323د رو فهظٝؿ٘ جقنَ بقفهفهو صقتوةائل،هؼ
رو ٌوش اصقش د علعو ف رو 5ن رِهجوب 1313د بو رِه وو ـقف
 -60حُوُد ثاشا( جاف):
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َم 1232ن
حقرِن حودصرهف بوطم شزلضاؼ بوطم ظاؽر بوطو رو شار
ؽلحرك ،ؽاتيتو دعلافه حو بافحم فهفاتم حرد(1244ـ) ـق رده شاشَ بقف فه
َوبم رِفٌوشان ئوظريهتوحو حر بو رِهٌلصم جاب رو
روئقصرن ؽوذده شارل ،ط٘ر
َم ٌو ود
دف ن بوكغلَد بوشوبوبم رِةوبورن ٌو ود بوطم فهر ،بوط حو خار
ثاظان باباؼ بقفو ٌوصرين بوبو ـق ر ٌاصيز ن قوصود بوط ٌوطريَ ف عويف ٌوحاتو
(حيكصغحوج) قوصود بوطلغ بور صوور بوصو ٌو ود بوط دهئقهو ٌوحاف ٌون
َلَد حو ٌو ود ثاظا
طريَ ف روطوشَ خين ٌون با بي (زهؽاف)ف رو دف ن شار
ٌاص يز حاعم بورِهَر ٌوحا ٌوفكغ ٌو ود بوط ٌوعلَرَك وفهفو رو ثاظ ،روطوشَ
ٌو ود ثاظا ركَد ٌوحوفكَ وفهف دكَ وفه ظارهزففر رو بوكين قوصود بوط
فئوظريهتم (ؽوصوفهع )،كع ،بو شوبوبم خقكَين رِاش وظ بوطم فهر ،بوط
دفوغاكوتم ثوكا ٌوبيَق زار رو رِفٌوشان ؽوصوفهعٌ ،وحقذنَ
فهة َ حو روظخرن عوجل ثاظان ف ريى بو  ،د ؽاتو شور ٌو ود ثاظا
عك ٢ئوظاكرن
َ
قوصود بوط عو صعافعوتم ٌوصرين بوبون حردف عوؽلَع بو
تركغ حيصوحم بخوؼو ـقعخو دفذصغاكوتم ةودنم روطورم بقف فه داش
ئوب،فَر َ ثاظان بر ن بقف
قوصود ثاظاو بوكغلَد روطوشَ ذخقصوتم ئقمثاعم تلَخفقف (1291ـ)فبو
َتلعم
ئوظريهتوحوكوفه ـقفه ٌلَر ؼ ف رو ط٘رِهب ٌلَر عوفه بو صوصغقعم ةوقش حر ف خوال
َظ بو توفهضط ٢صو قد بوطم حقرِنو حوشاحلين بو  ،د بقفو ٌاظو
در فهتمَو بوال
حر فهتوفهف طور فهتوفه ظارهزففر رو دف ن ـوع ،شارلَد صقدهتلَد حر بو فهحلزم
صقتوؼورك م شزلضاعم( )115علؾاكوو رو ط٘رِهيف فريةون (حورهظ فهكصم)ن جافوفه بو
ٌلغ تاصم رٌلصوحوكاؼ رو 1299د رو ةوقان (ح رن)د حقذر

( )115بو طقكَرهن حا وذكَخم خؽقؼيى ذوشوؼ بوطم حقرِهز ن قوصود ثاظا ف بوعوظ٘ر فهثٝك٘كوحم ٌوف
َغاصون
ى فهؿاش بو طقكَرهن شار
َم 1295ن ؽلحرك ،بقفب َ
دهفرهو ٌوبىَ ٌوظ فهحاروتو رو دهفرن شار
ئقمثاعم ف ةلقد تم رِهمسلو رو  1295تا  1296ثابو ثاظا صقتوؼركا بقفه جا بو دففر عللو ٌوظ
فهحاروتو رو بوكين دهفرن ٌلج ؽلط ثاظا( )1294ف ثابو ثاظاد بىَ
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ٌوظ ذ تو صقذيب ئلضر ؼ بقفو ةوؼرهحون (ةوالن ظلَرف عو) ةور (
شريف ؼ) ٌوث٘رن ٌوظ ذ توكو رو صقسٝط ٢خيك ،ثلافخر ثم عوؽلَعو خق
ئوفقن حا
 -61حُوُد ئاغا:
َخم دهربوع ،فوةورهن ةوقان شزلضاعم ف ظائريكَخم فوطسن ف الديَى
خور
َلَػ صاجور ن ئوظتوحون توؼادفيف دهفرن ئوب،فرره اؼ ثاظان
بقف بوعكٌ َ٢ور
َلَػ روزهصاعم ٌو ود ثاظاد بقفه حوف بقف ٌوبىَ
حردففهف بوعكٝه ٢تر ٌور
روئوؼرن شلاعسهصلين ؽلحرك ،ذكابىَ ظلقهعو جطورشيزف صقٌوث هحون ف
بودفئاحون ٌوبىَ رو ذوج ئوب،فرره اؼ ثاظا فهكا ٌو ود ثاظابىَ ظلقهعوحون
رو ذكَر ئلغق عم (صريز توف رن)ف ةوؼل،هكوحم تركعم بوئلغق عم (طزخين تازهن
روكس)ه زار بو تو٥ج هف ثرِ فهج ،فؽوجياعم ئوظلتو
 -62شًَخ حمُوُد:
َم 1269ـ د ؽاتيتو دعلافه رو
حقرن ظلَخ ئورم بابا رِهشقروف روشار
ئقروصان صوظؾقرن شزلضاعم توذؽلزم حردففه رو  1322د ـيتو ٌوش اصقش ف
رو دف ن طوِر عوفهن حر فه بو صقف يى شزلضاعمَو ئا لَخم باػ ف رو ـق ر زصاع،
زار ظارهز بقف رو 1324ـ د رِه وو ـقفه
 -63وُمحىد بُطٌ صاحًَبكراُ:
حقرِن ٌو ود بوط ف رو خاعود عم ؼاذلَوتر عو رو زهصاعم خيك،
شق ركَخم بىَ ٌوَجاش ف ةوؽرهصاعلَخم بوعافباعط بقف ذوكاتم رو خ،صوتم
ٌلضارهتم بوبود رِ بق ردففه زار صوعاةليب ةوؽرهصاعيى ٌوطلَرعوفهو ئاظتم
َلَػ رو دف ن
صور دن فظورهب ظوك ،ن ذقركوو فٌلص ت رم ٌلضارهتوحو بقف ٌور
ٌوصو حو بو تو٥ج ن ئوب،فَر َ ثاظاو ط٘رِهف ،ر عم ٌلز راةم ٌلضارهتوحو بو
ذخقصوتم ئقمثاعم زار بقفو صو قد بوط ف ئوزكس بوط حو بودشَ الكوعم ٌو ود
ثاظاكاؼ طرتوقف فه ط٘رِهف ،رن ٌلص ت رم ٌلضارهتوحو بقفؼو شزلضاعلاؼ
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بوجيَؾلَعو فـقفعو عافـون ؽوصوفهع،ف روبوكين شزلضاعيق حورحقح ،ةقهتلَخم
صغاشولاؼ حيحردهفهف ٌريتواط ٢بوكين شزلضاعيق حورحقحلاؼ برِن زهعطوعوو
د فدهو ظلَخ بسهكين فؽوصوفهع ،ؽوصقف رو دهفرن ئوزكس بوط ف صو قد بوط
حيبقفعوفه ذقحط ف ع قذكاؼ تا عسكد حورحقذ ف ةوظتو ٌوـقف رو ط٘رِهب
(حرثفغو)ف (دهربوع )،ـوع ،ظورِكَخلاؼ حردف روظخرن ئقمثاعم ظ٘فورن ثىَ
َح رو حورحقحوفه صو قد بوطلاؼ
عوبردؼ علؾاكوو بي صقذ حورهن ظرِفط ٢ؼقر
َو شق ره عوترشاف ـقفه حورحقذ ف روفيَ رو
فكصو ف ٌوصوػ ذلزو بقف ٌوظ حور
َلاؼ حقتاكو شورن ف طرتلاؼ ف
ةعزو صلق ؼ حر ف رو فهة لَخ ،حو عقكَدن ٌوحرد ؽور
حقظ لاؼو رو بوكين  1264ف 1267ن ؽلحرن
 -64شًَخ وُمحىد:
َوزهرده)كى صوظؾقره توفهرقدن رو شزلضاعم
حقرِن ظلَخ صو قدف بو (طز
ف رو 1222ـ د كو رو ظلَخ صوئرفيف عيدنَ ف بوعك َ٢ئقروصان تر توذؽلزم
حردففه بو شوبوبم ئلزط ف فوقً٘فه حر فه بو عوةليب شزلضاعم رو دهفرن
ٌلضارهتم شزلضاؼ ثاظاد ـيتو ٌوش وصيش ف رو ط٘رِهب صو قد ثاظافه علَرر فه
بي ط٘ؽر ؼ ئارلط ف فاق ٌٝبقفو بوعك َ٢ذوف ظم وكر صوطبٛئون ؽوكو رو
1257د بو رِه وو ـقف
-65وُمحىد ثاشا( جاف):
َم 1261د ؽاتيتو دعلافهفو رو دف ن حقذر عم
حقرِن قوصود ثاظاكوفو رو شار
َوظوفو رِفتوون صرين صري عم در كو رو
بافحم حر بو رِهٌلصم جاب ف ةاٌضضتاصم ؽور
َم 1326د ذخقصووو ئقمثاؼ ثاظان بر ن حرد بو رِهٌلصم جاب فةاٌضضتاصم
شار
َم عوحردف ـقف بي
َظ ةوقفر
َوظوو فصو قد ثاظا حر بو صقتوؼورك م (ٌيرفو)و بوال
ؽور
ٌوش اصويش فشىَ شاشَ تلاصاكوفهف علؾاكوو بو دزيلوفهف بوشور رِفشلود فري رن حردفو
َلَد ذخقصوو ٌلحوارن حردف ـقفهفه ٌوش وصقش ف رو
ؽاتوفه ظارهزففرف رو دف ن شار
َوظو ف
َمَ بو رِفتوون بوطزوربوطم حر كوفه بو رِهٌلصم جاب ف ةاٌضضتاصم ؽور
دف ن شار
رو دف ن بوكغلَد ؽور رِكاشوتم ئوظريهتوحوكاعم بو دهش وفه ؽلَعو فتا ذوربم طوفره
َم بوظ عوفئو دهف صم حرد صو قد ثاظا زار صقذيب ظلعرف ظقئور ف دكغ ،ر بقفو
ذار
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َلَد ـوع ،ئا لَخم عاردففه بي ذود رو
زار صسطوفتم درفشو حردففهفو ؽوصقف شار
َتلعم بي علَرر بقف رو
ط٘رِهب ذخقصوتم ٌلَر عوفه رِفتوون (خاؼ)ن در بقكوفو خوال
َوظو فهفاتم حردف رو صسطوفتم (ةسررباط)و حو ٌوث٘رن
َم 1338ن ؽلحرك ،رو ؽور
شار
خين بقف دفػ حر ٌوظ ذ تو ذوزن رو كوحلَ

َم بيد
ةوفصوحون ٌوحردفو زار ؽوفر

-66شًَخ حمٌ ئُديَ:
َوزهردكو زار ئارلط ف ئاب ،بقفهو ئودهدن
حقرِن ظلَخ ذقشلَين طز
توٌزل اتم ـق ردهكوو ؽلفلاؼ رو ـاث عودر فه (شلا رتاطع)و (فض ؾق ؽر)و
(حعا الئضاش)و (قاك الئضاش)و ( ؼ ل رغ قط)و ( حعاب رخرفب) رو
جقصزون ٌوف توٌزل اتاعوكوفو ؽوصقف ٌاثارن رو ذوةم دكػ ف توؼوفب ف
َوزهرده ـيتو
ط٘بابوتو ؼاذلَيب تورجقصوو صعاؼرن صقف يى زهؽافن بقف رو طز
حورحقذ ف رو طورِهحم ( خم ذصني) د شاحػ بقفو فه رو صسطوفتوحوك ،فهة
تودركض ف ٌريظاد رِ بق رد رو  1194ف 1195د بو رِه وو ـقف

بو

 - 67شًَخ مصطفى :
حقرِن شوك (،بابا رهشقش)ن بورزهلوكيلو رو 1235د رو بورزلو ؽاتيتو
َتم خيك ،بي ٌلخضاش ـيتو (شاب () ف
دعلافهو رو دف ن خقكَغ،عم صوبادن ئزقظ رو فال
صقدهتلَخلغ روالن صقف يى زهؽافن خقكَغ،فكوتم بوعك َ٢ذوف ظيق ٌاثارن عا
صوطبٛئم ؽوكوو رو شىَ زصاع ( ،ئورهبيق حقرديق فارشم) دهشم ظائرين بقف
صقدهتلَخلغ بقف بو صقف يى شزلضاعم رو 1322ـ د بو رِه وو ـقف
 - 86مصطهفا بُط ( نىردٍ):
حقرِن صو قد بوطم ؼاذلَوتر عوفو خين طقتقكوٌ :و ودظ ج،ف ث،هر
َظ رو
صو قد ف عاصط َؿط٘فا شو شوردهصلَد كزؽم ( ؽلحرن) بقفو بوال
ثاظ ،روشور ( حقردن) ةور رن طرو رِهعطو فالدهتم رو 1227ن ؽلحرك ،بىَ
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توذؽلزم رو شزلضاعل ،حردففه بوؽرهن
ظائرين صوظؾقر شامل خسصَل
ظائرين رو حوشى زكاتر ؾطسيلو ف ٌونج٘ر بو ٌريػارم ظلعرن طقتقفه
ٌصزقبمو بورلغ ف شورلضو رِهةلث فو ثرِ صوئغاكو ٌو زوبم ٌوظعارن د ٌري بو
ئوظث ف شوفد كو رو صوف قٝع ٢تركعٌ ،وظعارن ؽوكو رو ذوج صوظًٛصلوتم
َن حردففه
ةوفصوحون ف توئ ،ن ةقهن ذاحضوػ زار شخاال
منقفعون فتون ئاظلتاعوف صودذم ٌوظ صوفقٛئو ٌوصوكو:
ذاؾغ فشع،ن فْعاصم ةوكض ف جاصم ف دكؾزوفن
ؾٝض خق ـ ف صوئرك وو جي بقفؼ رو ظاطرد عم ئلعث
خقشرهف فصو قدف فورؽاد ؽور شىَ ظاف ظوؽس ده بقفؼ
ٌاخرن بقفظػ بو ئوب،ف ـاحرن شقيطاعم ئلعث
َو ف ةوفصوحون ؽوكو حو صوطً٘ئم
ـوع ،وزهرلَخلعم رو ذوج صوظًٛصى فال
كوحلَخلاؼ ٌوصوكو:
َضوتي ،ظورج ف ورب
ؼائلتون بورةم مقشوو ظٛر
َخم بوباؼ
بورده بار عو بو صوخؽقؼم رو شور صقر
َجه ٌون دشَ رو فهقع ٢دهؽرن دففؼ
ـافن ئلجهو ؽور
شوكرحو شا فوروذ ـيى حرد بو زفصرهن حقردزصاؼ
( حقردن)و رو ٌلَر ع ،زار صافهف زار بوعافباعطو ةوؼل،هكوحم صودذلون
َو حر فه ف بوكغلَد رو ط٘ؽر ع ،ذكافه رو
بودكعم بي ظاؽم ٌلَر ؼ طقتقفهفو خوال
سكٛرن ظاؽ ،صغاظ٘رهكوحم روطوشَ ظائريي صوظؾقر ( قاآْ) ٢ؽوكو
ظلَخ رهقاو فوقً( ٢حقردن) بوشور ؽوصقف ظائري عم ترد د فه صوظؾقر
َمَ:
ذاجم ةادر حورو ذوج (حقردن) ٌودفنَو ٌور
كوحو تازن فوؼاذوتم باباؼ
ظوؽصق رن بوال وتم حقرد ؼ
وزهرم حرده بور بوك ى حقردن
َقؼم(حقردن)
َؿط٘فاكو توخور
َو زار ئاجس
َط ف توظتور
َتم شزلضاعيق ظٛر
ٌوظ ظائريهو رو ثوظيحى فال
َتم حردففهف صقدهتلَخم بو شلاذوو رِ بق ردفهف زار رو ٌلَر ع،
بقفهف تورحم فال
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ذكافهفو بوكغلَد بيتو ٌوعكان ( ٌولقصوعم ٌودكواؼ)ن ط٘ؽر ؼ توٌردم فهفاتم
َلَػ رو 1267ـ د رو شزلضاعم بورِه وو ـقفه
بو توف فن صوئزقظ عللوو ٌور
 -69حاجٌ مصطهفا ثاشا:
َخم شزلضاعم ف حقرِن ئوزكسن (كاصقرخم)كو رو 1281ن راصل ،ؽاتيتو
خور
دعلافه توذؽلزم ٌلو ٌ ،م رو شزلضاعيق ثاعوفن رو ٌلع ،دن ئوشخرن
بو  ،دكو رو ثاظ ،ـيتو ٌوش اصويش فرو  1324راصل ،بو كقزباظم ٌورحاعم
َلَد حر كو
ذوربم دهرـقفهف بي عوظارهتم ذوربلو توئلني حر فهو رو دف ن شار
رِهٌلصم ٌورحاعم ذوربم فريةون ذحازف صقؽوع،كصم (صوحو)و فرو  1329د حر كو
بو ةقعصزقشم (خقن)ف ( شزضاط)و رو دف ن شارلَد حر بو باػ ظوؽووع،هرن
َؼخردعم حفم ظاه رو دهط ث ٛرو رو
(شغو) ف روظ دهفرهد بو شوبوبم خوال
ط٘رِهب َع٘فور ٌودكػ ظاؽوفه علعاعم ظلَرف خقرظل،ن در كو رو 1313د حر
َلَد
بو فهحلزم رِهٌلصم ٌورحاعم ذوربم ٌيردفن ظوظوظ ( بو  ،د) رو دف ن شار
عوةزم (شلق ط) حر ف فه رو 1322د روطوشَ ؽوكٍوتلَد بي توذتلتاتم صقع وفلد ف
ذ،فدن ٌلَر ؼ توئلني حر رو دف ن ـق ر شاشَ بي رِكاشوتم ٌورحاعم ذوربم فريةون(
َ ،حر بو صرين رلق ف ةيصاع ،عم فريةون بلصو فكوذ
ٌوعتوره) علَرر ف رو ئوكين شار
(بو  ،د) ف رو 1326د توذقكس حر بي فريةون شلَلوظ ( ٌورزلاؼ)ف فهحاروتم ةيصاعم
ةقش ٌيردف رو ذوربم ٌل ارلاد بو ةيصاع ،عم فريةون ثلَغحوظ علَرر بقف بي ازن بوذرن
ش ل ،رو ذوربم بارتاع ،ةيصاع ،عم فريةون بلصو ف ذوفتوظ بقف فه روظورن (حزلوقرم)
ف(بقالبر) د ف رو ٌلصةد دن (ٌودرعو)د ذاقس بقف رو ثاظ ،رو ط٘رِهب ٌوعقهر ثاظافه
شوفةم توةائقدن حر رو دف ن ذوربم ئضقصم بوكغلَد حر بو رِهٌلصم دكق عم ذوربم
ئقريف ف روثاظ ،حر بو ف ريى (برفشو) رو  1922د ؽاتوفه ئري ج ف رو 1936د بو
رِه وو ـقف
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 -17مصطهفا ذٍِِ ثاشا:
دففهظ حقرِن ذصلَػ بوطم قوصود ثاظان خارل ،ثاظاكو رو دهفرن 1852ظ
ؽاتيتو دعلافه رو شزلضاعم خقكَغ،ن ف ثلَعخوفو زار زكرهذ ف فركا بقف رو
َل ،ف رو زهصاعم ف رلوتيى صودذوو ثاظاد بقف بو صوٌضقفرو رو
ئقصرن عيزده شار
َوصم صوح قثفم بو  ،د صودذوو ثاظا زار توة،كرن ٌوحردفو (بقكد ئوةززم
ةور
َوصم توذركرف ظ ره رو زصاعم
َؿط٘فا)ن ثىَ ٌوطقو ف حردن بو رِهٌلصم ةور
فر عصلسك ،زار ظارهز بقف بوره بوره تورهةم حرد بقف بو صقتوؼركا ف زارن
ثيَغوـقف بقف بو (ف ىل) ( ٌوط٘عو) ف (كاعلو)ف (ذلحاز)كد رو دف ن كوذ رو ثاظ،
ف زن رو فهظٝؿ٘ ؽلَغاف رو ٌوش اصوقش د علعو بوكغلَد د خزم ذسبم ثرعض
ؼوبال ٌودكػ بقفو حو صوب،هٌم ٌوظ ذلسبو ( الصرحسن) بقف رو دهفرن جوصعلوتم
َم
َظ ةوقر
ٌل رادف تورهةل ،توحزل م رلَخر بي صوةاصم فهز رهتم د خزلوو بوال
عوحردف ؽور بوظ عوفئو ف رلوتم (بو  ،دكغ)ن رِهد حردهفه ـقعخو شور ٌولاصم
ذخقصوتم زار تاركد ٌودن ف ةلعوؼ زصاعلغ ٝ٥جبات ٢حرد ؼاذلَيب تورجقصو
بوِر ش رو شور ٌلض ،عم ئلزط ف ئريفاعم ئوؼرن بقف روـق ر زصاع ،و بلَحطو رو
حقردنو زار ظارهز بقف صقٌوروفاتلَخم زار ؽوكو رو ٌوش اصوقش بورِه وو ـقف
 -71وُال مصطهفا:
َخم طقع،ن ( بلَصار ؼ)ن رلق ن شزلضاعيقو رو ظائري عم ئوؼرن
خور
َظ رو ـاث عودر فه
شلاعسهصلين ؽلحريلو دكق علَخم ٌوظعارن باظم ؽوكوو بوال
زار ةوؼل،هف بوك ظريكين ؽوكو ( ؽوفرن عق زف ز ر)ف (بورزه ٌلَزل اؼ ) ن زار
بو ظقرهتو:
ٌوظعارن بو ةقهو ف رِهةلتو ٌوصو منقفعوكوحلوتم:
ثىَ بينَ فهباؼ ؽوردفف ـافص،
طلاعو رو ثرخون خوفن خافص،
ٌوـوةلَ و ثيَى عازحم فهذ طقشَ
َم برذ عطو تلده فهذ ـتسَ
صور
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َط
بو برذ عطم تلد بيكو خيظرار

َط
خاحم بوردهرطان تين ثىَ دهصار

ؽور ـوع ،تلدكغ بىَ بي ثيَم تي عورصو

َطورصو
َصقعم بورثلَو در
بقَتم ؽور

شا فورصقف ثيَل بغىَ شور دك،هظ

ٌوف دك،هن بمَ تي ؽلض حوط عودك،هظ

ٌوطور عوةعلَخم وكرن تين تلابىَ
َجِن شوكر حو ـو جق عو
حو ثلَو ؽور

تق خق حقكَرن حو با عابلغا ب َ
ى
بو خقكَين دك،هظ خوعوبوع ،عو

 - 72وُقضىد ئُفٌُدٍ:
َخم شزلضاعيلو بوظم زارن
رو ئقروصان ئوؼرن ـق ردهصلين ؽلحريق خور
ئقصرن رو ظاظ ف ٌورقساظ د ِر بقردففه بوعك َ٢ذوف ظم بو ةلضوتم عقفشلقه
( عٛمثاًَْ ٢ؤيؿًس)٣
 - 73وَلٌ ديَىاٌُ:
رو ئعريهتم (جاب)ف رو تريهن ( حوصاروكم)كو ظائريكَخم ط٘بلعيق
عوخقكَغ،هف ر بقفو علق ئوؼركَد رو ثلَغ (صوفروفن)د ذكافه كوئين رو ظقئور ن
ئوؼرن شلاعسهصلغو ئاظتم ( ظوصصو)عاف حفلَد بقف شور طقذهظ ذوكاتى
زار ٌوظقبؾ َل و ( صوجغقؼ) شيز فتو٥ج  ٣ئوظلثو تورحم ٌافهد عيى
ثيَخردففهف خص قكوتو حلَقف ؼوذر و ٌوظعارن زار ؼاب ف ط٘بلعيق ؽوصقفن
عك٢
َ
َظ حيعوحر فهتوفهف توعلا رو برين بو
د ٌري بو ظقر ئوظتيلوف زاره و بوال
حوط صافه ٌوظ ـوع ،بوك و ؽم ٌوفه:
ترين ( ظوظ) ٌوصعوف در رو جورطط
كار ؼ رو جورطط و كار ؼ رو جورطط
ظوؽل،ظ ح ػ صوحوؼ بو بورطط
بوف تريه طونو ٌاحاصم صورطط
ٌوفن ظوؽل،ه ح ين ثىَ عاف َ
ن
خوعو ذكَر خاذ خقكَػ بو بورطوفه
ثورف عو ٌاشان بىَ دهعطلغضوفه
بوفه ثوشغ،ن عاف ظوؽل ،من
َتاؼ
ؽورـوؼ حوفتقصو دففره فال
عسكد ؽوف رطون شور رِهفكَ َؼ بىَ

ٌوفه ظ وؽل،هحوفتو ثلَغافنَ
ؽورف بو خقكَين ز صم جورطوفه
با بوف ٌوع ،صون طقشَ رِهعطلضوفه
ظيركػ عوكطيرِنَ خقكَين ز صامن
َظ فهؼلومت ٌوصو بىَ التاؼ
بوال
توعؾا ةوبرهحوظ رورِيَى خ َل َؼ بىَ
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َن ظوظ
حلَزلَخم بورز بىَ بو ةود باال
طاةلَخلغ فكَغون طاةم ٌوبران ٌوف

رو ذففر شورظ بىَ بىَ زكادف حوظ
حو شقج،هطاؽم رِفذط بىَ بو ظوف

بغقفشػو بوخقكَػ جورطم شورحردففظ حوصػ بوترين دهش

ظوظ صردففظ

ـقعخو ٌوف ظوصون تاتارن ـلغو

رو دهظو بلَس رهو جوبوش ععلغو

َخوفنَ رو رِكَطقذ رنَ
َخق ؽور
بور
بس عمَ حقظ ون دهش خيكوتم

رِيَ غاتو شور ةوبرهحوظ جار َ
ي
رو خاح ،صوكزم رِهعط ف بيكوتم

جق بم شقٌارم ةوبركعط ف كو

دكارن صوذعورظ ظيرن روك كو

 - 74يُعكىب بُط:
َخم ظارهزففرهفو ئلغق عم ( بوؽاٌودكػ)هو رو زهصاعم ( صزد ؼاحل لط
خور
ر،كػ) ن ٌوكقبل647-637( ،ـ) ـقفه صلؽرف بو خيي ف صوئلوتلوفه حو ؽوصقف
ظارهزففرن بقفؼو روطوشَ ( َعؿس قطص)د ـقف بي ط٘رِهيف (حورهذ) بي ظورن تاتارف
َلَد صورد ٌو غؽقرن ذقحض ،رن
خ،صوتلَخم باظم حردف رو دف ن ـوع ،شار
َظ زارن ثىَ عوـقف صورد ٌوظرهب
صلؽر بوؽاعون ثلَطرو ف ذوثصم حردو بوال
َن حردف صوعؽوبلَخم باظي ،كو ٌوصريكَخم صقحورهظ ف ؼاذ َل
خورلس بورِِهال
دهش وف د ٌريهكوحم باػ بقفو رو ٌوف خرين 727ـ د فهفاتم حرد ( تيزٜا ايعسام
بن ا ستالين)
 - 75شًَخ يىشف :
َخم ظارهزففرهو رو صقٌور ني ف ئقروصان ؼاذلَ
حقرِن ذوصسهف خور
ظقرهتم ئوؼرن خيكوتم ح لَيب (ذٖ املراب س َرٖ ايٓذاٚ ٠دؾ ١ا عساب)
ٌوث٘رن ٌوظ ذاتوكوف روظ ح لَوو عقش وكوذ رو ٌوش اصقش رو ح لَو اعون عاطـ
َن ٌوظ ح لَووف دهرٌوحوفيَ حو ؽوظو ٌوث٘رن ترن ؽوكو
بوط ،صوجقدهو رو صقتاال
( عجُاعزم َؤر زرن)
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 -76يىشف ضياء ئُفٌُدٍ:
رو ٌوذ ادن صورذقظ صوفالعا خارل،ف شاحين ظاصو بو ( صت،شم) ظقرهتم
شوع،ففهف رو صقٌورل لين عاشر فن ئوؼرن ـق ردهؽوصم ؽلحريلو ( ئخاز
الدب)ف ( ايتشؿ ١اذتُٝد )١ٜن بوحقردن عقفشلقه
ٌوف ح لَواعون حو بي عقفشلين ٌوظ ٌوث٘ره ٌلص ل ادهي ىلَ حر فه
 - 1ئغاؼرن صلسفثيتاصلا دفة ير شثاكسهرو ط٘بعى1932ظو فل در لا ( ٌلغطزلسن)
-2
-3
-4
-5
-6

توٌردم ٌاشقفركوو ٌي ص ل،و ط٘بعم 1923ظو رغ،ؼ ( ٌلغطزلسن)
توٌردم ةودكطو حوصجكخ حقفذو جز،ن 3و ط٘بعم 1925و روع،ؼ ( ٌلغطزلسن)
ٌلغصتزيثودكان ٌلص ظ
بو توب،كس رو صوزاثيتاصلاد و صلَحورشيؼو ط٘بعى 1912و روع،ؼ ( ٌلغطزلسن)
ـق ر ئوؼرن دف كيى ئري جو ريعطركد ط٘بعى 1925و روع،ؼ ( ٌلغطزلسن)

 - 7توٌردم جوفدهوو(جوفدهو ثاظا)و ط٘بعى دففهظ 1329ؽلحرنو ٌوش اصويش ( تقرحم)
 - 8ح اب َآثس ايطًطاْ ١ٝعبدايسشام صتؿكً٢و دهش وتو رو 1828د عقفشر فه (
فارشم)كوف باشم شويط٘عوتم ةاجار ٌوحا عقش وكوحم رو ح لَو اعون ( كوئتقب
شورحلض )د ؽوكو
َ - 9سآت ايصَإو جز،ن 3و ضب بػ ؾقزن كقشاو ط٘بعم 1927و ظلتا ق
َم 1327ن رِاصم (تقرحم)
 -12صقؼس فالك شارغاصوو ئاٌ ،بو شار
 -11رِ ثير رو ذوج رلق ن شزلضاعيى حقردش اؼو صلَحورشيؼ ( ٌلغطزلسن)
 -12دهرذوج ئوظاٌرين حقردش اعم جغقبم بوعك َ٢صوئزقصاوو صلَحورشيؼو 1918و
بو  ،د(ٌلغطزلسن)
 -13توٌردم ٌقصورِ ن جابو دهش وتوو حوركط بوط (حقردن)
 -14شحس عجُاْ٢و ـق ر جز،هو قوصود ثسٜاو ط٘بعم 1912و ٌوش اصويش(تقرحم)
 -15توركخ عوئلضا(تقرحم)
 -16ظورفغاصوو ظورب ٌودكػ ب زلضو صؽر(فارشم)
 -17حزعػ خز ا (تقرحم)
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 -18رِهشاٌلزم خؽقؼم بوعك َ٢ئقروصاف شاد و ف رِجياش
 -19نتاب تتُ ١ايٝت١ُٝو ألب ٞصغؽقر ئو ،زد ايجعاريب رغلصابقرنو عاظرن ئواط
ةواشو طٗس ؼ يف 1353ؽحركو
 -22خاط هن ٌلتاصوتلَد رو حقردش اع ،ف رو عوكغوف د و صص ور رِكخو بو ٌلغطزلسيلو ف دفف
ةرعم عيزدهصلغ ،عقفشر فهف رو ( رقع،هره) ط٘ب حر فه
جز،هو رو رِفبعم دففهصم
 -21رو حقردش اؼ ف صوزاثيتاصلاد و رو ط٘رِهب جم بوكزم فر زهرهفه رو ٌلغطزلسن عقفشر فهف
دفف جز،ه رو رِفبعم دففهصم ةرعم عيزدهصلغ1834( ،ظ) عقفشر فه ط٘بعم روع،عو
 -22تازٜا خالؾ ١األثس س اعٝإ ايكسٕ اذتاد ٟعػسو تأرل ى قوصود حمليلوو ـق ر
جز،ه رو 1284ـ د رو صلؽر ط٘ب حر فه
 -23ر عركا رو ذوج صصاج،ف صود رشم شزلضاعيلوو رو ط٘رِهب فاقً ٢صقذ ورهظ صوال
قوصود ةسرَحيلوفه توٌزلا حر فهف رو 1356ـ1938-ظ د رو بو  ،د روـاث در فه
َ - 24طايع ايطعٛد س وخباز ٚاي ٞداٚد ٌوث٘رن ئوالصو بػ شغ ،روؽرن ظلخ
َم فالدهتم ف ىل د فد ثاظافه تا فهفاتم ذوف دث ٢ئري ةم بو صقفوؼزيق
عجُاعو ,رو شار
َظ توف فن عوحردففهف رو
بو صغاشوبوتم فهةاكعوفه بوسجٌ ٢قصورِ ن بوبوظم تلاكو بوال
زهصاعم د فد ثاظاد عقفشلقكوتم وكر صوطبٛئوف عقش وكوحم دهش وت ٢رو
ح لَو اعون ٌوفةايف بو  ،دد ؽوكو
 -25ئحاظ الئ ظ تأرلا قضقد َؿطؿ٢و اضتاذ الدب رعربم بهً ١ٝايًػ ١ايعسبَٔ ١ٝ
ادتاَع ١ا شٖس ١ٜرو صوطب٘ئون ره اعللون صلؽرد ف رو شارَم 1938د رو ـاث در فه
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توٌردفون ٌوظ ئوظريهتو
ئوظاكرن ثع،هر
ئوظريهتم ؽوصوفهع،
ئوظريهتم ٌلصضائلس ئقزكَرنو ئوظريهتم ـغطين
ئوظريهتى ؽوفر صم
َم ٌوظ رلق كو رو ٌوف خرين دهفرن ئقمثاعل ،و (أ) عافن ص وؼرك وحاؼ
ٌوذق ر

148
152
154

َتو
ب ٌ -ل ،رهف صارلون ٌوظ فال
د -صوئارك م
َتم شزلَضاعم ( )1صقةودنو:
د -صوظاؽرين فال
ط٘ركتوتم ةادريق عوةعووع،ن
ظلَخ قوصودن عوةعووع( ،ة،ط شره)

156
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158
159

َتم شزلَضاعم
صقرظ،كين بوعافباعطم دفف ط٘ركتوو رو فال
ظلَخ صوئرفيف عيديَ

162

ذاجم ظلَخ حاذ ٌو ود

163

صقرظل،ف خقروفان ط٘ركتوتم عوةعم (صوفالعا خارل)،

165
166

ظلَخ عٛمثاْ ٢ت٘فكَزوو ظلَح قوصودن توفكَزوو ظلَخ ئقصورن توفكَزو
ذاجم ظلَخ ٌوصلين خاشَو ذاجم ظلَخ قوصودن صوذقن

167
168
172
172
173

ئقروصاف ظقئور ن ؼاذلَ ٌوث٘رف رِجيارم صوظؾقرو شوكٌ ،وبق بوحر
ٌوبق ئقدهنو صوال ٌو ودن طير عم
ٌو ود فاٌلس ٌوفوع،ن
شوكٌ ،و ودن عوةل
ظلَخ ٌو ودو ذاجم صوال ٌو ودو ٌو ود ثاظا

174
175

ٌو ود ذوص،ن بوط
ٌو ود صقخ ار بوطو ٌلصضائلس ذوةم بوطو
صوفالعا ٌورلاشم طوفرهو ٌوصني فوٜك ٢بوط

176
177
178
179
182
181

شوك ،جاصمو ظلَح ذوشوؼ
ذوشوؼ حوعيػو ظلَخ ذصلَين ةاق ٢خوش و
صوال خكسن عارم
خورلس خارل ،ثاظان باباؼ
رِهشقش زهحم ٌوفوع،نو رِهشقش صوش ٌوفوع،ن
زهؽافنو قوصود فوٜك ٢زهؽافن

 183جوصلس ؼ،ةم
 185ئوب،فرتوعم ٌوفوع،نو رِهظل ،ثاظاو شوئل ،ثاظا
 186شزلضاؼ كقصين ٌوفوع،نو ظارهزففرنو
ٌوبق ٌورتاشط ٌو ودو ٌوبقبوحر قوصود
 187صقرتوقا ئوب،فَر َو قوصود حوصاش ٌور،كػو ٌوبقذاص ،قوصود
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 188صوال ؼاؿم ذوركثو ؼاحل ٌوفوع،ن عاؽم
 189طاؽر بوطو ئارب ؼاٌل و صوال ئوب،فرره اعم ثلَغحقعم
 192ظلَخ ئوب،فرره اؼ
 191ئوب،فرره اؼ بوط ( شامل)
 192ظلَخ ئوب،فرره اؼو صوالئوب،فررهذلط (صوفروفن)
 193ظلَخ شوصل
194
195
196
197

ئوب،فَر َ صقؼل ثاظاو صوال ئوب،فَر َ
صوال ئوب،فَر َن رِهػو صوال ئوب،فَر َن ئريفاؼ
ظلَخ ئوب،فرخورنم بورزلمو
ظلَخ ئوب،فرتادرن شغوكمو ئوب،فَر َ ذوشوؼ
ئقمثاؼ ثاظا

198
199
222
221
222
223

ئلسهو بوطو ئوزكس بوط
ظلَخ ئورم
ظلَخ ئقصورو ظلَخ ئقصورن ةورهد م
ظلَخ قوصودو ظلَخ صوال ئقصور
قوصود ذوص،ن ثاظا( باباؼ)و ظلَخ قوصود صوظ٘فور
قوصود رهٌ وو ٌوفوع،نو قوصود ٌلنب رِهشقشو
ظلَخ قوصودو صوال قوصود خاحم
صوال قوصودن ٌلنب ٌوؿادو قوصود رهظل ،ثاظا باباؼ
ذوصود ثاظا(جاب)

226
227
228
212
211

ذوصود ٌا او ظلَخ قوصودو صو قد بوطم ؼاذلَوتر ؼ
ظلَخ صو قدو صو قد ثاظا( جاب)
ظلَخ قى ٌودكػو ظلَخ َؿط٘فاو َؿط٘فا بوط (حقردن)
ذاجم َؿط٘فا ثاظاو َؿط٘فا ذؽين ثاظا
صوال َؿط٘فا

224
225
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 212صوةؽقد ٌوفوع،نو فهرم دكَق عو
 213كوئتقب بوطو ظلَخ كقشاو كقشا قٝاٌ ٤وفوع،ن
ٌ 215وف ح لَواعون حو بي عقفشلين ٌوظ ٌوث٘ره ٌلص ل ادهن ريَخر فه
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