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 كؤليجى ثةروةردةى بهةرِةت

 
 نىستُّ تىَيزيُٓوَ@

ًَشاِْيُ ثاؾ دَسنُوتِٓ ٖ  ُّ بُدواوَ، دَٖيُ طُسَتاناِْ طُدَّ ػاص ،ُسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ
ًَىإ ئُّ دوو  ًَضو ْانؤنُْاوضُ و عُػريَتُ صؤسو صَوَْذَناِْ نىسدطتإ، نُ نُوتبىوُْ ْ ، وَيِشاّ دَوَيُتُ صهل

ًَىإ ئُّ دوو دَوَيُتُ، يُ َُٖإ ناتذا خاَيُ  ًَؼُو ْانؤنًًُ طٓىوسيًُناِْ ْ ئُوَّ بىوٕ بُٖؤناسَيو بؤ ن
ًَىاًْاِْ  ًَهِشاّ ثُميآْاَُناِْ ئاػتِ ْ ًَٓاوَ. يُّ طىْطُوَ بُػِ صؤسّ طُسَنًًُناِْ ت ًَهٗ َناِْ وتىوَيزث

ًَىاًْاْذا ئُجناَذساوٕ تُسخ ضؤًًُْتِ دابِشئ و بُثاػهؤنشدِْ ْاوضُو عُػريَتُ اْهشابىو بؤ ِسَيهُوتٔ، نُ يُْ
 ص(.=:<7طاَيِ) ُت وتىوَيزَناِْ ثُميآْاَُّ دووََِ ئُسصَِسؤّ يُجًاجًاناِْ نىسدطتإ. يُواُْ بُتايب

ئُّ تىَيزيُٓوَيُّ يُ بُسدَطتذايُ تًؼهِ خظتؤتُطُس تاوتىَيهشدِْ دؤصٍ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ 
ًَى وتىوَيزَناِْ ثُميآْاَُّ دووََِ ئُسصَِسؤّصَٖاوو  َّ يُ عُػريَتُ نىسدَنإ يُْ ًَُاِْ و ُْٖذ نُ  ،طً

ًَىإ طااَلِْ ) ًَىَْذناسّ ُٖسدوو ئًُجشاتؤسياّ بُسيتاِْ و ِسووطًٌ بُِسَيىَضىو=:<7-9:<7يُْ  َ و تًايذاص(دا، بُْ
ؤيُتِ( ْاوضُو عُػريَتُ نىسدَنإ بؤ ُٖس يُى )َافِ ثاػه طاصؾ و طفتىطؤ يُباسَّ ّو طُسّ و طىِس بُدسَيزّ

ًَشإ ًَهؤػاوٕ تا يُ ًَاُّْ نشاوَ يُ دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ . ْىَيُٓساِْ ُٖس يُى يُّ دوو دَوَيُتُ طُسطُختاُْ ت
 تُ طٓىوسيًُناِْ نىسدطتاْذابِشوبًاْىو بَُيطُّ جؤساوجؤسَوَ ُٖرَىوِْ واَلتُنُيإ بُطُس ْاوضُو عُػريَ

ًَطريبهُ  ٕ، نُ يُ بٓطًُٓدا َافِ ًٖض اليُنًاِْ بُطُسَوَ ُْبىوَ.  ج
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ًَؼُنِ  ث
ًَشاْذا، دَطرِتاطُيؼنت بُ   ًَىخؤيٌ و َُصُٖبًًُناِْ ُٖس دوو دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ ًَؼُ ْ ٍَ ن يُ ثا

ًَهِ طُسَنٌ  ػىَيُٓ طرتاتًحًًُناِْ نىسدطتإ و دابِشئ و بُثاػهؤنشدِْ عُػريَتُ نىسدَناِْ طُس طٓىوس ِسؤَي
ًَىإ ئُّ دوو دَوَيُتُدا. جُْطِ طاَيِ ) ًَِشاوَ يُ ْانؤيًُناِْ ْ نُ بُ َؤسنشدِْ )ثُميآْاَُّ  ،ص(88<7-87<7ط

ص( نؤتايًٗات، طُسباسّ ئُوَّ ٖؤناسَنُّ بشيتًبىو يُ ُٖواسطؤِسيِٓ ُٖسدوو عُػريَتِ 89<7-يُنَُِ ئُسصَِسؤّ
ًَىإ نؤضُسّ طُوسَّ نىسد ذُيذَساًْؤ و طجًهاًْؤ،   ًَؼُناِْ طٓىوسّ ْ ُْيتىاِْ ضاسَطُسّ بُٓبِش بؤ ن

ًَؼُّ ُٖواسطؤِسيِٓ  ًَُاِْ ُٖسوَٖا ن ًَؼُّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاوو طً ًَت، يُواُْ ن ُٖسدوو دَوَيُت دابٓ
ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتًإ  رَاسَيُنِ صؤس يُ عُػريَتُ نؤضُسيًُ نىسدَنإ، نُ طٓىوسّ دسووطتهشاوّ ْ

 دَطتهشد دَصاِْ.  بُطٓىسَيهِ
ًَشإ  ْاوضُّ بُ دَسضىوٕ يُ ثابُْذ ُْبىو وَى ثُميآْاَُّ يُنَُِ ئُسصَِسؤّ بِشياسّ يُطُس دابىو@ ئ

ًَُاٌْ ًَىَسداُْناِْ ْاوضُّ طً ْاوضُّ ُٖرَىوِْ خؤيإ  ؾ بُسدَواَبىو، نُ عىمساًًُْنإ بُ-صَٖاو، يُ دَطت
ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُت تا دَٖات طُسَىطىِستشو دَصاِْ، ُٖواسطؤِسيِٓ عُػريَتُناًْؽ يُطُس طٓ ىوسَناِْ ْ

ًَؼُتش دَبىو. بُسدَواَبىوِْ طشرّ و ْانؤنًًُنإ تا طُسَتاّ ضًُناِْ طُدَّ ْؤصدَُّٖ ُٖسدوو  ،ثِشن
ًَهِ قىسغ، بُسايِ ئُّ جُْطُ بُتىْذّ يُطُس طٓىوسَنإ، بُتايبُتِ يُ  ًَىاسّ جُْط دَوَيُتِ طُياْذَ ي

ًَُاِْ ًَهشدبىو.  ْاوضُّ طً  دَطتًج
ُٖسدوو دَوَيُتِ بُسيتاِْ و ِسووطِ، نُ يُو ِسؤرطاسَدا بُتُواوّ دَطتًإ خظتبىوَ ْاو صؤسَيو يُ  

ًَشإ، طىػاسّ صؤسيإ خظتُ طُسيإ تا يُِسَيطُّ وتىوَيزَوَ  ناسوباسَناِْ دَوَيُتِ عىمساِْ و دَوَيُتِ ئ
ًَؼُناًْإ ضاسَطُسبهُٕ. ْاضاس بُداوانُيإ قاي ًَبىوٕ و ْىَيُٓساِْ ُٖسدوو الّ ْانؤى بُضاودَيشّ ْىَيُٓساِْ ن

ًَٓا. يًزُْنُ ػاسّ  يًزُْيُنِ ٖاوبُػًإ بؤ داًْؼنت بُسيتاًْا و ِسووطًا ًَهٗ ًَؼُناِْ طٓىوس ث ًَهؤَيًُٓوَ يُ ن و ي
دُْوَّ )ئُسصَِسؤّ(ّ نشدَ باسَطاّ داْىطتإ و وتىوَيزَنإ، بُػذاسبىواِْ نؤْطشَنُ دَطتًاْذايُ نؤنش

ًَهًؼًإ دَنشد  ًَؼتِ ُٖس نُط ًَؼُناِْ طٓىوسَوَ ُٖيُ، باْطٗ طُسجَُِ ئُو بَُيطُْاَاُّْ ثُيىَْذيًإ بُن
ًَو يُو دَوَيُتاُْ بُطُس خاى و  ًَؼاُْ ياسَُتًإ بذات و )َافِ خاوَْذاسَيتِ( يُن طُباسَت بُو ن

ًَت(، نُ يُ بٓطًُٓدا ًٖض ناّ يُو دَ ًَٓ ًَهذا )بظُمل  وَيُتاُْ خاوَِْ ِساطتُقًُّٓ ُْبىوٕ. عُػريَتطُي
ًَىإوتىوَيزو داًْؼتُٓناِْ ْاو دووَّ نؤْطشَّ ئُسصَِسؤّ، نُ بشيتًًبىوٕ يُ ُٖردَ داًْؼنت و يُ  ْ 
ًَهِ صؤسيإ تُسخاْهشابىوٕص( ئُجناَذساوٕ، =:<7ّ ئاياسّ 97ص تا ::<7)ئاداسّ  بؤ يُنالنشدُْوَّ ثاػهؤيُتِ  بُػ

ًَذاُْوَْاوضُو عُػريَتُ نىسدَ ًَهؤَيًُٓوَيُ. وتىوَيزَنإ  و نإ، ػايظتُّ ئاوِسي ًَهِ صؤس دَخُُْ طُس نُ ي تًؼه
ًَزووّ ْاوَِساطتُناِْ طُدَّ ْؤصدََُِٖ نىسد، ئُوَ ئاػهشادَنُٕ ضُْذَ خانِ نىسدطتإ و عُػريَتُناِْ  َ

ًَِ بى ًَضَناِْ دساوط ٌَ ْاِسَواناِْ دَوَيُتُ صهل ًَؽ و ًَُالْ ًَؼُُن ئُّ  ُٖسوَٖا ئُوَ دَخُُِْسوووٕ. طريؤدَّ ن
ٖؤناسّ طُسَنِ جؤػذإ و ثاَيُٓسّ دووبُسَنًًُ ْاِسَواناِْ ئُّ دَوَيُتاُْ بىوَ، نُ يًَُاُّْ ضُْذَ دَظُسَ 

بىوُْ ٖؤناسّ بؤ ضُْذئ ُْٖاَُتِ و طشفتِ طًاطًِ و  جىطشافًاّ ْاوضُنُوَ،يُت يُتهشدٕ و دابُػهشدِْ 
 ا ئَُِشؤ نؤََُيطُّ نىسدّ باجُنُّ دَدات.  نُ ت ،ئابىوسّ و نؤَُاَليُتِ



 ّ. خايذ حمُىد نشيِ
 

 

 (787)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَهِ يُ ػاسّ ئُسصَِسؤّ، بُػُنُّ   وتىوَيزو داًْؼتُٓناِْ ئُّ نؤْطشَ، ْضيهُّ ضىاس طاَيِ خاياْذ. بُػ
ًَهِ ثِش يُ نشرّ و ئاَيؤصّ و ػُِس بُيُنرت  تشّ يُ ئُوسوثا بُِسَيىَضىو، بُطؼتِ طفتىطؤو داًْؼتُٓنإ يُ نُػ

ًَهًؽ ْىَيُٓساِْ ُٖس ضىاس دَوَيُتِ بُػذاس طُيؼتُٓ ئُو بِشوايُّ نُ فشؤػتٓذا بُِسَي ىَضىوٕ. نات
ًَىإ ُٖسدوو الّ  ًَطريو ِسووٕ يُْ ًَهِ ج ًَ ًَ ًَهِ صؤستش ُٖيُ، تا بتىأْ ٖ ًَىيظتِ بُنات ًَؼُنإ ث ضاسَطُسنشدِْ ن

ًَؼُنإ طُسَُٖيُٓدَُْوَ، بِشياسياْ ًَؼٔ، بُجؤسَيو يُ ئايٓذَدا ن ًَؼُ ْانؤنذا به ًَهذا ُْٖذَيو يُ ن ذا يُ ثُمياْ
ًَهِ ٖىُْسّ وسديإ ُٖيُ بؤ يًزُْيُنِ  ًَؼُناِْ تش نُ طشوػت ًَىاًْإ ضاسَطُسبهُٕ، ن طُسَنًًُناِْ ْ

ًَشَئ. يُطُس ئُو بٓاغُيُ ِسَػٓىوطِ ثُميآْاَُيُى ئاَادَنشا  ًَ ًَبٗ بُثُميآْاَُّ دووََِ نُ تُنًٓهِ ج
ًَشاِْ تا يُباسَيُوَ ئُسصَِسؤّ ْاطشاوَ، ِسَػٓىوطُ نُ خشايُ بُسدَّ ْىَيُٓساِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ

ًَٔ. يُنؤتايذا ًَ ّ ئاياسّ 97يُ بُضاودَيشّ بُسيتاًْا و ِسووطًا صؤس ثاؾ بطشَو بُسدَو خؤثاسَيضيًُنِ ِساّ خؤيإ ب
 ص.( َؤسنشا.=:<7)

ًَهٗاتىوَ. تُوَسّ يُنُّ تايبُتُ بُ ِسَط و ِسيؼُنا  َِ تُوَس ث ًَؼُنًًُى و ط ًَهؤَيًُٓوَنُ يُ ث ِْ ي
ًَطُّ جًؤطرتاتًحًًُنُّ ًَؼُّ ْاوضُّ صَٖاو و ث الّ ُٖسدوو دَوَيُتِ ْانؤى و بِشوبًاْىوَناِْ بؤ  ن

ًَؼُّ  هؤيُتًًُنُّ. يُ تُوَسّ دووََذاطُملاْذِْ ثاػ ًَُاِْ وْاوضُّ ن ُٖوَيُناِْ ُٖس يُى يُو دوو  طً
ًًًََُؽ تاوتىَيِ دابِشئ و دَوَيُتُ بؤ  يهاْذِْ ئُّ ُٖسَيُُ بُ دَوَيُتُنُياُْوَ ِسووْهشاوَتُوَ. تُوَسّ ط

ًَؼُّ ًَؼُّ ئُو عُػريَتاُْو  نىسدَناِْ طٓىوسرَاسَيُى صؤس يُ عُػريَتُ  ُٖواسطؤِسيِٓ ن دَنات، تًايذا ن
 ْانؤى بؤ وَبٓذَطتدظتًٓإ خشاوَتُِسوو. ُٖوَيُناِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ 

 
 

 ْاوضُّ صَٖاو دؤصّتُوَسّ يُنُّ@ 
ًَىإ بُغذاو  ًَِٓ ضًاّ صاطشؤغ، يُطُس ِسَيطُّ طُوسَّ ْ ًَزوويًُ، يُ داَ صَٖاو ْاوضُيُنِ نؤٕ و َ

ًَِ ئُّ ْاوضُ بىوٕ، طىٖشا7نشَاػإ.) ًَهِ صؤس نؤُْوَ يل و ثؤناِْ نَُيٗىِس ًْؼتُج ب بُطِ ( يُ طُسدََاْ
-81;7طُسؤنِ ئُّ ٖؤصَ، يُ ػُِسَناِْ در بُ طُفُويًُناْذا ثؼتطريٍ طىَيتاِْ عىمساِْ طىيُمياِْ قاْىوِْ)

ًَؼهُػهشدووَ. بُاَلّ ُْوَناِْ يُ  بُِسَيىَبشدِْ نشدووَ، بُو ٖؤيُوَ (8)ص(>>;7 صَٖاوّ وَنى ثاداػت ث
ًَشإ و يُ  ئًٓتُايإ طؤِسّ و بىوٕ بُ ،نُ طُسؤنايُتِ ٖؤصَنُيإ نُوتُ دَطت ،قؤْاغُناِْ دواتشدا دؤطتِ ئ

ًَت ثُالَاسّ ْاوضُناِْ رَيش دَطُاَلتِ عىمساًْإ 9قُاَلّ صجنري) ًَهًؼًإ دَطتهُوتب ًَبىوٕ، ُٖس ُٖي ( ًْؼتُج
ًَهًؽ طىَيتإ َىسادّ ضىاسَّ ) ًَشاِْ طُفُويذا بُطت و  (:)ص(1:>7-89>7داوَ. نات ٍَ ئ ئاػتًٓاَُّ صَٖاوّ يُطُ

ّ وَيشاْهشدِْ قُاَلناِْ طُس ئُّ بُػُّ طٓىوس دَسضىوٕ، نَُيٗىِسَنإ ئُّ ُٖسَيُُيإ يُ دَطتذا. بِشياس
( بُّ ضُػُٓ ;بُساَبُس بُوَ عىمساًًُْنإ ْاوضُنُيإ دا بُ عُػريَتِ باجُاَلٕ، نُ اليُْطشّ طىَيتإ بىوٕ.)

ًَهِشاّ صَٖاو يُ طُسَتاناِْ طُدَّ ُٖردََُُٖوَ بىو بُطُْتُسّ دَطُاَلتِ  ثاػاناِْ باجُاَلٕ و يُوَيىَ ت
ًَظُد طىْذ بىوَ ًَهُضِ دَطُاَلتِ ئُوإ بىوٕ.)  (>طىْذَناِْ دَوسوبُسّ، نُ ْضيهُّ ط

ًَىإ :9<7-=?=7حمَُُد عُىل َريصاّ نىسّ فتح عُىل)  ًَشإ، يُ َاوَّ ذىنُشاِْ باونًذا يُ ْ ص( ػاّ ئ
ُو َاوَدا ُْخؼِ بُسضاوّ يُ سووداوَناِْ ْاوضُنُدا ُٖبىوَ، ص( نشاوَتُ ذانُِ نشَاػإ، ي87<7 ->1<7طااَلِْ)
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ًَرِبئ و فشاواخنىاصيًُناًْذا بؤ طُس ْاوضُ طٓىوسيًُنإ، دَطتِ بُطُس صَٖاودا  ًَىَّ ضاوت يُ ضىاسض
ًَشاْذا يُ ( =طشتىوَ.) ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ ّ 79بُطىَيشَّ ثُميآْاَُّ يُنَُِ ئُسصَِسووّ نُ يُْ

ًَىإ  ص.( َؤسنشا، دَبىو صَٖاو89<7ئابِ ) و طُسجَُِ ئُو ػاسو ػاسؤضهُو قُاَلو طىْذَ نىسديًاُّْ طٓىوسّ ْ
ًَشاُْوَ دَطيت بُطُسداطريابىو، يُ َاوَّ دوو َاْطذا بذاتُوَ بُ دَوَيُتِ  ًَؼرت يُاليُٕ ئ ُٖسدوو دَوَيُت، نُ ث

ًَشإ ئَُُّ ُْنشد. ُٖس بؤيُ (<عىمساِْ.) ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ بُاَلّ دَوَيُتِ ئ ًَؼُّ ْاوضُّ صَٖاو يُْ ن
ًَشاْذا بُضاسَطُُْنشاوّ َايُوَ، بُ ًَو بىوَ يُ طًُيٌ و طاصْذَناِْ عىمساِْ عىمساِْ و ئ  ،بُسدَواًَؽ يُن

ًَشاِْ  ًَشإ وَيِشاّ دآْإ  ، بُوَّ ْاوضُيُنُ طُس بُخانِ عىمساًٌْ ونشدووَنُ يُ واَلتِ ئ دَطُاَلتذاساِْ ئ
عىمساِْ يُ ثاؾ نؤْطشَّ ئُسصَِسؤَِ يُنَُُوَ ناسبُدَطتاِْ ( ?بُو َُطُيُيُدا ًْاصّ ضؤَيهشدًْإ ًًُْ.)

ًَِشاُْوَّ بُ ًَشدَيُنِ ديبًؤَات ْاوضٍُ صَٖاو، َُبُطتِ ط ؤػهِ ثاػايُتِ قاجاسَناِْ ِسَواُّْ ن ًإصياد يُ ْ
ًَشإ ًَظىودبىوَبُ نشدووَ، ئ . يُّ طىْطُوَ ئُْىَس ئُفُْذّ ْىَيُٓسّ دَوَيُتِ عىمساِْ يُ اَلّ ب

ًَِشاُْوَّ ْاوضُّ صَٖاو  داْىطتاْذُْناِْ طؤْطشَّ دووََِ ئُسصَِسووَذا جُذتِ يُطُس ُٖسضِ صوو ط
ًَٓيت يُ  نشدؤتُوَ، بؤ طُملاْذِْ ثاػهؤيُتِ ْاوضُنُؾ بؤ دَوَيُتِ عىمساِْ ضُْذئ بَُيطُو ديهؤَ

 داًْؼتُٓناْذا خظتؤتُِسوو يُواُْ@
ًَو بىوَ يُ - ًَشاْذا، صَٖاو بُػ ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ يُ طُسجَُِ ثُميآْاَُناِْ ْ

يُ  ،ثُميآْاَُّ يُنَُِ ئُسصَِسووّ و ص(?9>7وياليُتِ بُغذاّ عىمساِْ، يُواُْ ثُميآْاَُّ صَٖاوّ طاَيِ )
 (71ص(.)89<7طاَيِ )

ًَؼتهش- وَى دوا ذانُِ صَٖاو بُ  دِْ عىمسإ ثاػاّ طُسؤى عُػريَتِ باجُاَلٕ بؤ نؤْطشَنُ، تاباْطٗ
 قاصاجنِ عىمساًًُْنإ ػاًٖذّ بذات. يًزُّْ ْاوبزيهُس ضُْذ ثشطاسَيهًإ ئاساطتُّ عىمسإ ثاػا نشد، يُ

َيش دَطُاَلتِ واَلَذا وَيِشاّ جُختهشدُْوَ يُوَّ صَٖاو يُ ْاوَِساطتُناِْ طُدَّ ُٖردََُُٖوَ يُر
ص( يُو ػاسؤضهُيُ دَسياْهشدووَ، 77<7عىمساًًُْناْذايُ، ئاَارَّ بؤ ئُوَؾ نشدووَ نُ فاسطُنإ يُ طاَيِ )

ًََُٗيطشتىوَ. ئاَارَّ بؤ ئُوَؾ  صَٖاو صياد يُ جاسَيو يُ نشدووَ، بُٖؤّ ْاوَنُػًًُوَ )عىمسإ(َ ِسقًإ ي
ًَشاْذا دَطتاودَطتِ  ًَىإ عىمساًًُْنإ و ئ ًَشاًًُْوَ بىوَ نُ  يُو َاوَيُػذا نشدووَ،ْ بُدَطت اليُِْ ئ

ًَطريو ْائاساَِ ُٖبىوَ.دؤخ  (77)ًَهِ ْاج
ًَشإ يُ طاَيِ ) ًًَِ ئاَارَيُ دَوَيُتِ ئ ص( )صَٖاو(يإ داوَتُوَ دَطتِ عىمساًًُْنإ، طُػتُوَسَ >7<7ج

ًَ ،بًاًًُْناًْؽ ًَهٓطٗاّ نُ يُ طاَيِ نُ يُو ِسؤرطاسَدا ٖاتىوُْتُ ْاوضُنُ ئَُُ دَطُمل ٓٔ، يُواُْ جًُع ب
 ئاَارَّ بؤ ئُوَ نشدووَ ذىنُِشاِْ ػاسَنُ فُتاح ثاػاّ باجُاَلُْو بُْاو طُس بُ ،ص(دا ٖاتىوَتُ صَٖاو>7<7)

صَٖاو يُ بٓطًُٓدا َىَيهِ وَ نُ@ "ِ دووثاتهشدؤتُذهىَُتِ عىمساًًُْو باد دَداتُ وايًًُناِْ بُغذا. ئُوَػ
ص( بؤ 81<7( بُاَلّ نُ حمَُُد عُىل َريصا يُ طاَيِ )78).دَوَيُ ًًُْو صؤس جاس طُسبُخؤ بىوَ"ًٖض ناّ يُو دوو 

، وَى يُ ِساثؤستِ ئُْذاَاِْ يًزُّْ و دوا ثاػاّ باجُاَلِْ دَسنشديُنحاسّ ْاوضُّ صَٖاوٍ داطرينشدَوَ
ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتذا دَسدَنُوَيت ِْ عُػريَتِ طؤسإ ْاوضُنُّ بُخاُْنا ،دياسيهشدِْ طٓىوسّ ْ

ًَحطُ يُ بُخؼؽ و 71111( بُساَبُس بُ طااَلُْيُى نُ بِشَنُّ )79طجاسدووَ.) ًَشاِْ بىوَ، ئَُُ ب ( تىَُِْ ئ
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ًَهِ عىمساًٌْ يُو  ًَشؾ و َُٖيُُت دياسّ. يُ بُساَبُسيؼذا ضُنذاسَناًْإ ًَُٖؼُ بؤ بُسثُسضذاُْوَّ ُٖس ٖ
 (:7بىوٕ.)طٓىوساُْ يُ ذاَيُتِ ئاَادَباػًذا 

ئُْىَس ئُفُْذّ ْىَيُٓسّ عىمساِْ يُ ، ؾ يُ عىمساًْبىوِْ ْاوضُنُجُختهشدُْوَ بؤ صياتش
ًَِشٍ طُباسَت بُ صَٖاو خظتؤتُِسوو، نُ طىَيتاِْ عىمساِْ ئُمحُدّ داًْؼتُٓناِْ ئُسصَِسؤَ ًَهِ ناسط ذا فُسَاْ

(ًًَُّ ِسؤنِ فُسَاُْنُ يُ  قُطشّ ػريئ و صَٖاو و بُطىَيشَّ ْاوَ دَسيهشدووَ.ص( 71=7( يُ طاَيِ )91=7-19=7ط
ًَىَّ ئًًتًضاّباجِ عىمساًًُْنإ دابُػهشاوَ، بُساَبُس بِشَ ثاسَيُنِ دياسيهشاو  دا(;7دَسَتُْط)  بُػ

ًَو ي ئُو ْاوضاُْ ْاضاسنشاوٕ رَاسَيُى  َؾبُساَبُس بُو ُ ِسَعًُتُناِْ دَوَيُتِ عىمساِْ.بُخؼشاوَ بُيُن
ًَؼهُؾ بُ ط ( ػًاوّ باطُ ئُطُسضِ ئًٓتًُاّ طُساِْ ئُّ ْاوضُ طٓىوسيًُ >7ىثاّ عىمساِْ بهُٕ.)طُسباص ث

َّ قؤْاغذا ثؼتطريّ ئُّ  ًَض طؤِساِْ بُطُسدا ٖاتىوَو بؤ ثاساطتِٓ خؤيإ يُ ُْٖذ بُطىَيشَّ طؤِساِْ بااَلْظِ ٖ
ًَزوويِ ْاوضُنُ بؤ دَوَيُتِ يإ ئُو دَوَيُتًإ نشدووَ. بُاَلّ دَفتُس داَُصساْذُْناِْ عىمساِْ ثاػهؤيُتِ  َ

ًَىَّ طًظتُِ ئؤجاقًل) ًَٓٔ.( =7عىمساِْ و بُِسَيىَبشدِْ يُاليُٕ طُساِْ عُػريَتِ باجُاَلُْوَ بُػ بؤ  دَطُمل
و ًْىَّ يُنَُِ طُدَّ  ذُظذَُّٖ داَُصساْذُْناِْ عىمساِْ نؤتايًُناِْ طُدَّ يُ دَفتُسوَيُٓ 

ًَىَّ وياليُتِ ب ُغذادا ئاَارَ بؤ رَاسَيُى يُ طُساِْ عُػريَتٌ باجُاَلٕ نشاوَ نُ ُٖردََُٖذا، يُ ضىاسض
ًَشدساوَ.) ًَظج  (<7ْاوضُناِْ صَٖاويإ ث

ًَشإ ًَو بٓاغُ بِشوبًاْىوَناًْإ بؤ -ْىَيُٓساِْ واَلتِ ئ يؽ يُ نؤْطشَنُدا الّ خؤياُْوَ يُطُس نؤََُي
 َاُْوَ يُ صَٖاو بُّ جؤسَّ خىاسَوَ خظتُِسوو@

ًَشإ بِشواٍ وابىو دَطُاَلتذاساِْ عىمساِْ ناتُناِْ -خإَريصا تُقِ  ّ طُسؤنِ يًزُّْ ْىَيُٓسايُتِ ئ
ًَشاِْ قؤطتؤتُوَو دَطيت بُطُس صَٖاودا طشتىوَ، بُتايبُتِ  ْائاساَِ و قؤْاغُناِْ الواصيِ ذهىَُتِ ئ

ًَىيًُناِْ نؤتايِ طُسدََِ دَوَيُتِ طُفُوّ) ًَهًؽ ثايُناِْ دَطُاَل?7ثؼ ًَضبؤتُوَ (، ُٖس نات ًَشاْذا بُٖ ت يُ ئ
َّ صَٖاو بطشَيتُوَ. ئُوَػٌ دوثاتهشدؤتُوَ نُ يُ ِسووّ صًًََُُْوَ  صَٖاو صياتش يُ رَيش  تىاًْىَيتِ طُسيُْى
ًَهشدِْ  ًَؽ دَطتج دَطتِ ئُواْذا بىوَ تا يُ رَيش دَطتِ عىمساًًُْنإ، بُتايبُتِ يُ بًظت طاَيِ ث

ًَشاْذا  داْىطتاْذُْناِْ ئُسصَِسؤّ، يُطُس ًَىيظتِ صاًْىَ صَٖاو يُرَيش دَطُاَلتِ ئ ئُّ بٓطًُٓيُ بُث
ًَتُوَ.) ًَٓ ًَشإ يُطُس ثاػهؤيُتِ صَٖاو بؤ واَلتُنُيإ يُو 81مب ًَِ ئاَارَيُ جُختهشدُْوَّ ناسبُدَطتاِْ ئ ( ج

ًَهِ طرتاتًحًُو ئايٓذَّ دَوَيُتُنُيإ بُْذَ  بُِسَيِشَوّ بِشوايُوَ طُسضاوَّ طشتبىو، نُ ْاوضُنُ ػىَيٓ
ًَت بُ 87وَ)-نُسَْذ ًَت و طىثاّ عىمساِْ دَطتِ بُطُسدابطشَيت، دَتىاْ ًَتُوَ طُس صَٖاو، ئُطُس ب (، نُ دَض

ًَشإ بهات.) ًَىَيُنِ َُتشطًذاس ُِٖسَػُ يُْاو جُسطُّ ئ ؾ -( ناسبُدَطتاِْ عىمسا88ٌْبُسدَواَِ و بُػ
ًَطُّ طرتاتًحِ ْاوضُنُ نشدووَ،  ًَشإ دَسنًإ بُ طشْطِ ث ئُواًْؽ يُو بِشوايُدا بىوٕ بااَلدَطتِ دَوَيُتِ ئ

ًَشاْ ًَت، ضىْهُ ُٖسنات ئ يُوَيىَ  ًًُنإ دَتىأْبُطُس ْاوضُّ صَٖاودا، صياِْ طُوسَ بُواَلتُنُيإ دَطُيُْ
ًَضو ػتىَُنِ طُسباصّ طُوسَ ِسَواُّْ خانِ عىمساْ . داطريبهُٕ و ػاسّ بُغذاو دَوسوبُسٍ ِ بهُٕٖ

ًَشإ بُو ْاوَدا دابُػنب، ئَُُؾ بُبِشواّ  تشيؼذابُديىَيهِ  ًَتُ ٖؤّ ئُوَّ عُػريَتُناِْ طُس بُ ئ دَب
ًَت و  ناسبُدَطتاِْ عىمساِْ وَيِشاّ صياُْ طُسباصيًُناِْ، صياِْ ئابىوسيؽ بُ طُجنًُّٓ دَوَيُتُنُيإ دَطُيُْ

ًَتُوَ.) ًَشإ دَػه   (89بُطىودّ دَوَيُتِ ئ
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ًَٓاُْوَو بِشوبًا ًَزوويٌ صَٖاو بؤ بَُيطُٖ ًَشإ بؤ طُملاْذِْ ثاػهؤيُتِ َ ْىوَناِْ ْىَيُٓساِْ ئ
نُ بُصَاِْ  ،(:8واَلتُنُيإ دسَيزَّ ُٖبىوَ، َريصا تُقِ خإ ثُْاّ بؤ ْىطشاوَيو بشدووَ بُْاوّ جًٗآْاَُ)

ُ بُساوسد بُ ص.(ّ تًا ْىطشاوَتُوَ، ن?9>7فاسطٌ و بُ ووسدّ بُْذو َُسجُناِْ ثُميآْاَُّ صَٖاوّ طاَيِ )
ًَبِ ُْعًُُّ عىمساِْ، نُ بُْذو خاَيُناِْ َُٖإ ثُميآْاَُ يُخؤدَطشَيت، جًاواصّ يُ ْاوَِسؤنِ طؼتِ و  نت
دياسيهشدِْ طٓىوسَنُدا دَبًٓشَيتُوَ، ئُّ جًاواصيًُؾ يُ ئُجناَِ ضاوثؤػِ ْىوطُسّ جًٗآْاَُيُ يُ 

 ( ;8. )تُواوّ يُى يإ دوو دَيِشّ ثُميآْاَُ ِساطتُقًُٓنُ
ًَضيإ يُ نؤْطشَنُدا ُٖبىو ؾ، نُو ِسووطًابُسيتاًْاْىَيُٓساِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ  ، ئاَادَطًًُنِ بُٖ

تا  ،ْىَيُٓسايُتِ بُسيتاًْا، نُ دَطتُيُى يُ صَوّ ْاغ و ػىَيُٓواسْاطٌ واَلتُنُيإ ِساطجاسدبىو بُتايبُتٌ
ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ ْانؤى خب ًَهِ صاْظتِ و ٖىُْسّ و طُستاثاّ طٓىوسَناِْ ْ ُُْ رَيش ِسؤػٓايِ ثؼهًٓٓ

ًَزوويًُوَ.) ًَهاسّ -( طرتاتفؤسد نآْط>8َ ًَ ّ طُفريّ واَلتُنُيإ يُ ئُطتُْبىٍ، نُ بِشواّ وابىو ناسَناِْ ٖ
ًَؼدظتِٓ نؤَُاَليُتِ طُوسَ بؤ خَُيهِ دووس يُ  ًَتُ بٓاغُّ طُقاَطرينشدِْ ئاطايؽ و ث ًَت بب ًَذَض طٓىوس ث

 ( =8ًُتٌ ئُو ْاوضاُْ! يُ ْضيهُوَ ضاودَيشّ ناسَناِْ ئُّ دَطتُو طفتىطؤناِْ دَنشد)ػاسطتاْ
ًَئُوَّ طفتىطؤناسإ    ًَؼا ب ًَو وتىوَيزَنإ طُباسَت بُ ئايٓذَّ صَٖاو يُ نؤْطشَنُدا دسَيزَّ ن نات

ًَؼًٓاصنشد. يُن ًَو، ُٖسدوو دَوَيُتِ ْاوبزيىإ ُٖس يُنُو ضاسَطُسَيهِ ث ًَؼًٓاصَنُّ بطُُْ ئُجناَ ًَو يُواُْ ث
ّ َُٖيظىِساوّ -"طرتاتفؤسد نآْط" بىو، نُ داوايهشد صَٖاو بذسَيت بُ دَوَيُتِ عىمساِْ. بُاَلّ ػًٌ

ًَشإ دَيت يُ  ًَبُػهشدِْ ئ ناسوباسَناِْ ئًٓطًًض يُ تاسإ ئاَادَبىواِْ ئاطاداسنشدَوَ، نُ ئُوَ بُ َاْاّ ب
ًَذَيِئُوَؾ ناسَيهُ َُتشطًذاس، دا-بااَلدَطتِ بُطُس ِسَيِشَوّ نُسَْذ ّ طُفريّ ِسووطًا -. ُٖس يُى يُ نؤْت َ

ًًَاْىابى-نؤْت ْظًشود و يُ ئُطتُْبىٍ ًَو نُ و ّ وَصيشّ دَسَوَّ ِسوطًا ث ًَشاًًُْنإ يُطُس خان دَسنشدِْ ئ
ئايٓذَّ ئُو واَلتُ ( واَلتُنُياُْو بُنشداس يُرَيشدَطُاَلتًاْذايُ َُتشطٌ بؤ safety valveصَاُّْ دَيًٓايِ)
 (<8دسووطتذَنات. )

ًَؽ و طفتىطؤيُنِ طُسّ، ُْى تُْٗا يُ ًَؼُُن ًَىإ  بُوجؤسَ ْاوضُّ صَٖاو بىوَ طُسضاوَّ ن ْ
ًَىإ ديجًؤَاتهاسَ بُسيتاِْ و ِسوطًًُناًْؼذا، نُ  ْىَيُٓساِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و قاجاسيذا، بَُيهى يُ ْ

ًَذَضىو ئاساطتُنإ بؤ ثاسا ًَؼًٓاصَناًْاِْ يُ ئاطت ث طتِٓ بُسرَوَْذيًُ تايبُتُناًْإ صؤسجاس َُٖيىَيظت و ث
ًَضّ طفتىطؤنإ ًَؼُو بابُتُنإ، نُ يُطُس َ ًَو ْىَيُٓسايُتِ يُ  ِسوو دَطتًٓؼاْذَنشد.دَخشايُ ن نؤتايؼذا نات

ًَىيظتِ بُ ًَؼُناِْ طٓىوس ث ًَهِ صؤستش ُٖيُ، تا بت ُٖس ضىاس دَوَيُت صاًْإ ن ًَطريو ِسووٕ نات ًَهِ ج ًَ ًَ ىأْ ٖ
ًَت، يُطُس ئُو بٓطًُٓيُ خاَيِ  ًَؼُّ يُطُس ُْب ًَؼٔ، نُ يُ ئايٓذَدا ًٖض ن ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ ْانؤنذا به يُْ

ص( بُضاودَيشّ بُسيتاًْاو ِسوطًا َؤسنشا، =:<7ّ ئاياسّ 97يُنَُِ ثُميآْاُّْ دووََِ ئُسصَِسووّ، نُ يُ )
ًَشإ بتُسخاْهشا بؤ ضاسَطُنش ًَؼُيُو تًايذا@ دَوَيُتِ ئ ًَِٓ دا َُٖىو ئُو صَوّ و صادِْ ئُّ ن سَ ْضَاُّْ َُي

دَوَيُتِ عىمساِْ، الّ خؤيُوَ دَوَيُتِ عىمساًْؽ  دَنُوتُٓ بُػِ خؤسئاواّ ْاوضُّ صَٖاو بذاتُوَ بُ
ًًَٓذا دَطت يُ بُػِ خؤسُٖاَلتِ ْاوضُّ صَٖاو واتُ بُػُ ػاخاويًُنُّ َُٖيبطشَي ًَشإ.)بَُي  ( ?8ت بؤ ئ
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 (733)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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ًَُاِْ دؤصّتُوَسّ دووَّ@   ْاوضُّ طً
ًَهِ عىمساِْ، نُ يُ ْاوَِساطتُناِْ طُدَّ ْؤصدََُٖذا ْىطشاوَ،  ًَُاِْ بُطىَيشَّ ِساثؤست ْاوضُّ طً
جىطشافًايُنِ فشاوإ دَطشَيتُوَ، طٓىوسَناِْ يُ باػىوسَ طُيؼتؤتُ ْاوضُناِْ صَٖاوو صَْطاباد، يُ ِسؤرئاواوَ 

ؼتؤتُ طٓىوسّ نُسنىوى و الّ بانىوسيؼُوَ طُيؼتؤتُ نؤيُ، يُ ِسؤرُٖاَلتًؼُوَ طٓىوسّ ػؤِسبؤتُوَ تا طُي
َِ بىوَ.  ًَشإ دساوط ٍَ خانِ طُقضو َُسيىإ و ُٖوساَاِْ ديىّ ئ ْاوضُناِْ طُسدَػت و باُْ، ُٖسوَٖا يُطُ

(91) 
ىَيِٓ ذىنُِشاًِْ َريَناِْ ئُّ ْاوضُ بُسيُٓ، ُٖس يُ طُدَّ ػاْضََُِٖ صايًُٓوَ، بىوَتُ ػ

ٍَ طُػُطُْذِْ َريايُتٌ بابإ و طىاطتُٓوَّ ْاوَْذّ دَطُاَلت يُ قُاَلضؤال97ٕبابإ.) ًَُاِْ، يُ -( يُطُ وَ بؤ طً
ًَشاِْ قاجاسّ و دَوَيُتِ عىمساِْ :<=7طاَيِ ) ًَىإ ئ ص.( ْاوضُنُ صياتش ناسيطُسّ ْانؤنًًُناِْ طٓىوسّ ْ

بُٖؤّ ػىَيُٓ جىطشافًًُنُّ يُاليُى و طشْطًًُ ئابىوسيًُنُّ يُاليُنِ تشَوَ.  يُطُس دَسدَنُوَيت، ئُويؽ
ضىْهُ ئُّ طشْطًًُ طرتاتًحًًُ ئابىوسيًُ، ضُػِٓ ْاوضُّ صَٖاو، وايذَنشد ئُو اليُُّْ نُ دَطُاَلتِ بُطُس 

ًَت يإ ْاِساطتُوخؤ دَيتىاِْ دَطُاَلتِ خؤّ بُطُ َِ، ضِ ِساطتُوخؤ ب س ُٖسدوو بُػِ ُٖسَيُُناًْذا بؼه
ًَضو تىاْا 98طُسوو و ْاوَِساطتِ ًَظؤثؤتاًَادا بطشَيت ) ( ئَُُ وَيِشاّ طىودوَسطشتِٓ ُٖسدوو دَوَيُت يُ ٖ

َشؤيِ و طُسباصيًُناِْ عُػريَتُنإ يُّ ْاوضُيُ، ضِ يُ جُْطُناًْاْذا در بُيُى يإ بؤ داَشناْذُْوَّ 
ًَٓ اًْإ يُ جُْطُ دَسَنًًُناْذا، بُتايبُت در بُ ِسوطًاّ َُٖيطُِساُْوَ ْاوخؤيًُنإ، ُٖسوَٖا بُناسٖ

قُيظُسّ، نُ بُدسَيزاّ طُدَّ ْؤصدَُّٖ دَيىيظت يُطُس ذًظابِ نُوػُُْناِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و 
ًَشاِْ  ( 99بهات.)خانِ خؤّ فشاواْ ئ

ًَؽ طاَيِ ) ًَو يُ ن89ُ<7ئُطُسضِ ئُّ ْاوضُ يُ ِسَيهُوتُٓناِْ ث وػُُْناِْ عىمساِْ ص(وَ وَى بُػ
َّ جاس َريَناِْ بابإ بؤ ضُطجاْذِْ دَطُاَلتِ خؤيإ و دابًٓهشدِْ  ُٖرَاسنشاوَ، بُاَلّ ُْٖذ
ًَو يُو دوو دَوَيُتُيإ دَطشتُبُس و بُئاطاِْ ئًٓتًُاّ خؤيإ  بُسرَوَْذيًُناًْإ طًاطُتِ اليُْطريّ يُن

(، بُتايبُتِ يُ طااَلِْ ًْىَّ يُنَُِ :9ئُضىوُْوَ) يُّ دَوَيُتُوَ بؤ ئُويرت دَطؤِسّ و بُطزٍ يُنرتيؼذا
 ًَِ ًَو وايًًُناِْ عىمساِْ يُ بُغذاد در بُ َريَناِْ بابإ طًاطُتِ دوبُسَن طُدَّ ْؤصدََُٖذا، نات
ْاوخؤيًإ طشتُبُس، بشاو ئاَؤصايإ دَدا بُطزيُنذا، بؤ ئُوَّ يُو ِسَيطُوَ ُٖرَىوٕ و بااَلدَطتِ خؤيإ بُطُس 

ًَُاِْ بىو. بُجؤسَيو يُ ِسؤرطاسّ ُٖسدوو بشا َريَنُّ بابإ َريايُت ًَٓٔ، نُ ْاوَْذَنُّ يُ طً ًًُنُياْذا بظُث
ًَٓذَ جُْط و بشانىرّ بُخؤوَبًِٓ نُ ْاوضُّ <9<7-?8<7ص( و طىيُميإ ثاػا):9<7-79<7َُمحىد ثاػا) ص(دا ٖ

ًَ ًَىإ ُٖسدوو اليُِْ عىمساِْ و ئ ًَُاِْ بىو بُ ػاْؤّ جُْطِ ْ ًَٓا ثُْاّ طً شاِْ، ُٖس اليُى نُ ػهظتِ دَٖ
ًَٓاو طُِساُْوٍَ ثاػايُتِ يُدَطتطىويإ بُثؼتًىاِْ ئُوإ  ًَشاِْ قاجاسّ و يُث دَبشد بؤ دَطُاَلتذاسّ ئ
ًَُاِْ بىو بُ  ًَت ْاوضُّ طً ًَُاِْ، بُجمؤسَ وَى تؤرَسَيو دََي ًَٓايُ طُس طً ٍَ خؤيإ دَٖ يُػهشَيهًإ يُطُ

ًَشاِْ"  ( ;9".)و يُرَيش ثؤطتاَيِ طىثاّ ُٖسدوو اليُِْ ْانؤنذا ثًًؼايُوَ ُْوايُنِ ئ
ًَشاْذا دَسدَنُوَيت، بُ ًَو يُ دواّ  وَى يُ ْاَُو ْىطشاوَ فُسًًَُناِْ دَوَيُتِ ئ ضُْذ َاْط

ٍَ يُ  ًَشإ داوايا89ٕ<7ّ ئابِ 79)ثُطُْذنشدِْ ثُميآْاَُّ يُنَُِ ئُسصَِسؤّ يُ ئُطتُْبىو  ص.( ناسبُدَطتاِْ ئ
ًَُاِْ( َُٖيبطشٕ.) ًَِ بابإ )واتا ْاوضُّ طً ًَ ( >9يُ بُسثشطاِْ عىمساِْ نشدووَ دَطت يُ داوانشدُْوَّ ئ
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ًًَاْىابىوَ دَوَيُتِ عىمساِْ دَطُاَلتذاسيًُنِ طٓىوسداسّ بُطُس ئُو ْاوضُدا  ًَشإ ث ضىْهُ ناسبُدَطتاِْ ئ
ًَُٖٔيُو ئاَادَُْبىوٕ دإ بُو دَطُاَلتذاسيًُ طٓىوسداسَدا ب ًَشإ تا  (=9).ٓ يُّ طىْطُوَ دَطُاَلتذاساِْ ئ

ًَهشدِْ وتىوَيزَنإ يُ ئُسصَِسؤّ يُ طاَيِ ) سِّسؤرطا ص( خىاطتِ واَلتُنُيإ يُ داْاِْ ذىنُِشاِْ 9:<7دَطتج
ًَو بىوَ يُو طاصْذاُّْ نُ ًَُٖؼُ يُ دَوَيُتِ عىمساٌْ ًَُاِْ ُْػاسدؤتُوَو يُن يإ طشتىوَ. -ْاوضُّ طً

ًََُٗيكىستاْذٕ يُ ناسوباسّ ناسبُدَطت اِْ عىمساًْؽ الّ خؤياُْوَ ئَُُيإ بُجؤسَيو يُ خؤطُثاْذٕ و ت
 ( <9دَوَيُتُنُيإ دادَْا.)

ًَُاِْ  ًَُاِْ واّ يُ ناسبُدَطتاِْ عىمساٌْ نشد تا ثشطِ طً ًَشإ بؤ دَطتبُطُساطشتِٓ طً ُٖوَيُناِْ ئ
ًَو يُ خاَيُ طُسَنًًُن ًَشإ ّ ناِْ ثُيِشَوّ دووَبهُُْ يُن ؤْطشَّ ئُسصَِسؤّ، تا يُو ِسَيطُوَ داْجًاْاِْ ئ

يُباسَّ دَطُاَلتذاسَيتِ عىمساًًُْناُْوَ بُطُس ْاوضُناًْذا َظؤطُسبهات. بُّ ضُػُٓ دؤصّ ثاػهؤيُتِ 
ًَِ َؼتىوَِشَيهِ طُسّ، بُجؤسَيو يُ يُنُّ  ًَُاِْ يُ وتىوَيزَ بُسايًُناِْ نؤْطشَدا بىو بُج ْاوضُّ طً

ًَؼاِْ طٓىوس، نُ يُ نؤبىوُْوَ ًَه ًَ ص( 9:<7ّ ئاصاسّ );7ّ داًْؼتِٓ يًزُّْ ضىاسيُّٓ ٖاوبُػذا بؤ ٖ
ًَشػِ َُمحىد ثاػاّ بابإ بُ ثاَيجؼتِ  ًَُاِْ و ٖ ًَهشد َُٖىو قىسطايِ نؤبىوُْوَنُ نُوتبىوَ طُس طً دَطتًج

ًَُاِْ، يُّ ِسووَوَ ْىَيُٓساِْ عىمساٌْ داواّ قُسَ ًَشإ بؤ طُس ْاوضُّ طً ًَشاِْ ئ بىونشدُْوَيإ يُ اليُِْ ئ
ًَشاِْ بُطىَيشَّ ِسَيٓىَيًًُٓناِْ 9:<7ّ ئؤنتؤبُسّ طاَيِ =8)نشد. يُ داًْؼتِٓ ضىاسًََؼذا يُ  ص.( ْىَيُٓسّ ئ

ًَشإ، بُاَلّ  ًَهُ يُ خانِ ئ ًَُاِْ بُػ ًَشإ ئاَارَّ بؤ ئُوَ نشدووَ، نُ طُسباسّ ئُوَّ طً وَصيشّ دَسَوَّ ئ
ًَشػُناِْ َُمحىد ثاػا صياًْإ ئُوإ ئاَادَٕ قُس َبىوّ ِسَعًُتُ عىمساًًُْنإ بهُُْوَ، نُ يُ ئُجناَِ ٖ

ًَضو اليُْاُّْ  نُ يُ  ًَو دَطُاَلتذاساِْ عىمساٌْ ًَبذَٕ بؤ قُسَبىونشدُْوَّ ئُو ٖ ًَهُوتىوَ، بُاَلّ بَُُسج ث
 ( ?9ْاوضُّ طُٓ صياًْإ بُسنُوتىوَ.)

ًَو بَُيطُيإ ْىَيُٓساِْ عىمساِْ بؤ ئُوَّ بًظُ  ًَُاِْ ْاوضُيُنِ عىمساًًُْ نؤَُي ًَٓٔ ْاوضُّ طً مل
ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتذا  ًَؼىتشّ ْ خظتُِسوو، يُواُْ جُختًإ يُوَ نشدؤتُوَ نُ يُ طُسجَُِ ثُميآْاَُناِْ ث
 ثاػهؤيُتِ ْاوضُنُ بؤ عىمساًًُْنإ بىوَ. ُٖسوَٖا ئُوَػًإ خظتُِسوو نُ طُدسّ ئُعضََِ عىمساِْ يُ

ًَطُيؼتىوَ تًايذا وَيِشاّ طهااَلنشدٕ يُ 7:<7ّ تُممىصّ 81) ًَشاُْوَ ث ص(دا ْاَُيُنِ يُ طُسؤى وَصيشاِْ ئ
ًَشاِْ، داوايهشدووَ ئُمحُد ثاػا  ًَُاِْ بؤ طُس خانِ ئ دَطتذسَيزيًُناِْ ئُمحُد ثاػاّ ذىنُِشاِْ طً

ًَهِ تش يُو بَُيطاُّْ خظتًًاُِْسوو طىايُ ذىنُِش ًَبدشَيت. يُن ًَُاِْ نُ َُٖيطشّ ْاصْاوّ )ثاػا( ي اُْناِْ طً
 ( 1:بىوٕ، ْاصْاوَيهِ عىمساًًُْ، وَى بَُيطُيُى نُ يُاليُٕ ئُواُْوَ واتُ عىمساًًُْناُْوَ داْشاوٕ.)

ًَو بىوَ واَلَِ   ًَذَْط ُْبىوٕ، ئُياْىيظت بُُٖس ضُػٓ ًَشإ يُ نؤْطشَنُدا ب ْىَيُٓساِْ ئ
ًَٓٔ. يُّ داخىاصيًُناِْ ػاْذّ عىمساِْ بذَ ًَشإ بظُمل ًَُاِْ بؤ ئ ُْوَو بُمنىوُّْ جؤساوجؤس ثاػهؤيُتِ طً

ًَٓاِْ  ًَشإ دَنشد بؤ بُدَطتٗ ِسووَوَ طُسؤنِ ػاْذّ ِسووطِ يُ داًْؼتُٓناْذا ثؼتطريّ يُ داخىاصيًُناِْ ئ
ًَُاِْ )ُٖسوَٖا ػاسّ حمُممُسَ(، بؤ قُسَبىونشدُْوَّ ُٖسدوو ُٖسَيُِ سوإ)يُسيعإ  ،(و ُْخطىإْاوضُّ طً

 ( 7:نُ ِسووطُنإ دَطتًإ بُطُسداطشتبىو.)
ًَضّ ُٖبىو باطِ يُوَنشدووَ َُسد ًًُْ -َريصا تُقِ خإ ًَشإ، نُ تىاْايُنِ جُدَىل بُٖ ّ ْىَيُٓسّ ئ

ًَٓايُوَ، نُ تا ئُو  ًَت، يُّ ِسووَوَ منىوُّْ ئُوَّ ٖ ًَو َُٖيطشّ ْاصْاوّ ثاػا بىو ئًرت عىمساٌْ ب ُٖس نُط
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ًَؼتا َُٖيطشّ ِسؤرطاس ًَشإ نُ دَطيت بُطُسدا طشتىوَ، ٖ َؾ ذىنُِشاُْناِْ ِسووغ، يُو ْاوضاُّْ واَلتِ ئ
ًَشاًًُْ. ) ًَزوويًُوَ  (8:ْاصْاوّ)خإ(ٕ نُ ْاصْاوَيهِ ئ ُٖسوَٖا َريصا تُقِ خإ ويظتِ يُ ِسَيطُّ منىوُّْ َ

ًَُاِْ بؤ دَوَيُتُنُّ بؤ ئاَادَبىواِْ داًْ ًَىَدا ئاَارَّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُّ طً ؼتُٓنُ ِسووْبهاتُوَ، يُوضىاسض
( 9:بؤ ئُوَ نشدووَ نُ ْاوضُنُ، يُ طُدَّ ضىاسدََُِٖ صايًٓذا يُرَيش دَطُاَلتِ قُسَقؤيًٓؤو ئام قؤيًٓؤناْذا)

ًَهًؽ يُ طُدَناِْ دواتشدا بَُٓاَيُّ بابإ ُٖرَىوِْ  ًَشاْذا بىوَ. نات بىوَ، نُ ْاوَْذّ دَطُاَلتُنُيإ يُ ئ
ًَُاًْذا طُثاْذ، جاسَيو يُاليُٕ ػا و جاسَيهِ تش يُاليُٕ وايًًُناِْ بُغذاّ خؤيا ٕ بُطُس ْاوضُّ طً

ًَشإ  ًَطرينشدِْ دَطُاَلتًؼًإ يُ ْاوضُنُ وَى يُى طىوديإ يُ يُػهشّ ئ عىمساًًُْوَ دادََُصَيٓذسإ، بؤ ج
ًَشاِْ، ًَت،  و يُ يُػهشّ عىمساٌْ بًًٓىَ. يُّ طىْطُوَ بُبِشواّ اليُِْ ئ ًَذََي ًَزووّ ْاوضُنُ ئُوََإ ث َ

ًَُاِْ يُ ِسووّ صًًََُُْوَ ضُْذَ يُرَيش ُٖرَىوِْ عىمساًًُْناْذا بىوَ، ئُوَْذَؾ دَطُاَلت و  ْاوضُّ طً
ًَشاِْ يُطُسبىوَ. )  (  ::ُٖرَىوِْ ئ

ًَٓإ و ًَو ُْسَِ ثاؾ ٖ ًَُاِْ، َريصا تُقِ خإ نَُ ْىاْذو  بشدَيهِ صؤس يُطُس ثاػهؤيُتِ ْاوضُّ طً
ًَُاِْ َُٖيبطشَيت و ْايُوَيت يُو باسَوَ ضاو ِسايطُياْذ" ًَشإ ًْاصّ ًًُْ دَطت يُ تُواوّ ْاوضُّ طً دَوَيُتِ ئ

ًَت ًَشَوَ ئاَادَيِ واَلتُنُّ خظتُِسوو نُ ئاَادَٕ تُْٗا دإ بُ َافِ يُ تُواوّ َافُناِْ خؤّ بجؤػ ". ي
ًَُاًْذا  ًَٔ بُطُس قُصاّ طً ٍَ ئُّ عىمساًًُْناْذا بٓ واتا ْاوَْذّ ػاسَنُدا. بُاَلّ ْىَيُٓساِْ بُسيتاٌْ يُطُ

ًَُاِْ يُ دَوَيُتِ عىمساِْ دابرِبَيت، يُ نؤتايذا  ًَت ػاسّ طً ًًَاْىابىوَ ْاب جؤسَ يُ ضاسَطُسيًُدا ُْبىوٕ و ث
ًَت جؤسَيو يُ "ذهىَُتِ ٖاوبُؾ" يُاليُ ًَبط ٕ ُٖسدوو َريصا تُقِ خإ طًاطُتِ خؤّ طؤِسّ تا ئُطُس ِسَيًت

ًَؼىو بُتىْذّ ِسَتهشايُوَ، ويًاَض ًَؼًٓاسَؾ وَنى ئُوَّ ث ًَٓشَيت، ئُّ ث ًَهبٗ ّ ْىَيُٓسّ -واَلتُوَ يُّ ْاوضُ ث
ًَت@" ًَُاِْ بُسيتاًْا يُ داْىطتاُْناْذا يَُباسَوَ دَْىط ًَبَُٓايُ، بُوَّ دَسباسَّ طً ئُّ بابُتُ قظُّ ثىض و ب

ٍَ ". تُْتُْٗا ئاَارَ بُ ػاسَنُ بهشَيت ًَشاًْإ دَطشت يُطُ اُْت ِسوطُناًْؽ نُ بؤجؤسَيو يُ جؤسَنإ ثؼتِ ئ
ًَت"  ًَتُوَ نُ دََي ًَؼًٓاسَدا ُْبىوٕ، وَى يُ وتُيُنِ باَيىَيضّ ِسوطًادا يُ ئُطتُْبىوٍ  ِسووْذَب ًَؼًٓاسّ ئُّ ث ث

ًَ ًَشإ و عىمساِْ يُ طً ًَىإ ئ ًَهِ ٖاوبُؾ يُ ْ ًَشإ يُطُس ئُو بَُٓاّ نُ ذهىَُت ُاِْ دامبُصسَيت يُ نشداسدا ئ
ًَىإ بُسثشطاِْ  ًَهِ ًَُٖؼُيِ يُْ ْاَىَهًُٓ، َُطُس ئُوَّ نُ مباُْوَيت بِشطُو بَُٓاّ َؼتىَِشو جُْط

ًَطريبهشَيت ًَُاِْ ج ًَشإ و تىسى)واتا عىمساِْ( يُ طً  (   ;:".)ئ
ًَىَْذناس يُ نؤْطشَنُدا، ًَؼًٓاسّ ُٖسدوو واَلتِ ْ ًَُاِْ )ُٖسوَٖا  يُ نؤتايؼذا بُ طىػاسو ث ًَؼُّ طً ن

ًَو ضاسَطُسنشا نُ ُٖسدوو دَوَيُتِ ْانؤى  قايًبهات، يُطُس ثشاْظًجِ دابُػهشدٕ و >:حمُممُسَ() ( بُ ضُػٓ
ًََُٗيطشتِٓ ٖاوبُؾ. بُّ ضُػُٓ وَى يُ خاَيِ دووََِ ثُميآْاَُنُدا ٖاتىوَ@ دَوَيُتِ عىمساِْ  دَطتً

ًَت بُ ًَشاْذا بُطُس ػاسّ َىذُممُسَو بُْذَسَنُيذا، ُٖسوَٖا دوسطُّ طُسوَسّ دَوَيُ بِشياسيذا داْبٓ تِ ئ
( و غط ايعسب)ئابادإ(و ئُو صَوّ و صاساُّْ نُوتىوُْتُ خؤسُٖاَلتِ نُْاساوَناِْ ِسؤرُٖاَلتِ  )خطس

ًَشإ بُتىْذّ  ًَشاُْوَ. يُ بُساَبُسيؼذا دَوَيُتِ ئ ًًَٓذا ثابُْذبىوِْ عُػريَتُناِْ ئُو ْاوضاُْ بُ ئ بَُي
ًَُاِْ و ْاوضُناِْ، يُ ئايٓذَػذا دَطتىَسُْداتُ  َِ يُ َُٖىو خىاطتُناِْ دَوَيُتُنُّ يُ ػاسّ طً ًَٓ واصبٗ

 ( =:ناسوباسّ ئُّ ْاوضُيُ.)
 



ًَُاِْ و عُػريَتُ نىسدَنإ  ..………… دؤصّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاو و طً
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 @ًًَُّ  ُٖواسطؤِسيِٓ عُػريَتُنإ دؤصّتُوَسّ ط

ًَزووّ ثُيىَْذيًُناِْ عىمساْ  ًَؼُ بُسضاواُّْ نُ بُدسَيزاّ َ ًَو يُو ن ًَشاِْ ًَُٖؼُ  -ِيُن ئ
ٍَ عُػريَتُنإ بُطؼتِ و عُػريَتُناِْ طُس طٓىوس  ًَؼُّ َاََُيُنشدٕ بىو يُطُ ئاَادَطِ ُٖبىوَ، ن
ًَؼُّ صؤسّ بؤ ثُيىَْذيًُناِْ  بُتايبُتِ. َُطُيُّ ُٖواسطؤِسَيِٓ صطتاُْو ٖاويُّٓ عُػريَتُ نىسدَنإ ن

ًَىإ ُٖسدوو ُٖسدوو دَوَيُت دسووطتهشدبىو، ٖؤناسّ ئَُُؾ دَطُِساي ُوَ بؤ ئُوَّ نُ طٓىوسَ طًاطًًُناِْ ْ
ًَتُ طٓىوسَيهِ طىجناو بؤ رياِْ نؤَُاَليُتِ عُػريَتُنإ) ( نُ بُطىتُّ ئًذواسد <:دَوَيُت ُْيتىاًْىَ بب

ًَو -تايًىس ّ ْىَيُٓسٍ طًاطًِ بُسيتاِْ، عُػريَتُنإ ُٖسدوو ديىّ طٓىوسيإ بُ ًْؼتُاِْ خؤيإ صاًْىَ، نات
ًَت ًَىإ @ )دََي ًَؼىَاس بُسيُنهُوتٔ و ْانؤنِ يُْ ًَتِ دوو اليُُْو وْبىوِْ ئاساَِ يُطُس طٓىوس، ب ٖاوًْؼتُاْ

ًَذَنُوَيتُوَ، نىسدَنإ يُ ُٖسدوو واَلتذا نُ ُٖطتذَنُٕ يُ ًْؼتًُاِْ  ًَشإ و عىمساًْذا ي ُٖسدوو ذهىَُتِ ئ
ٍَ بُسرَوَْذيً َّ يإ بضأْ يُطُ َِ بًاُْو  (?:.)ُناًْاْذا طىجناوَ، يُطُس طٓىوس دَثُِسُْوَ(خؤياْذإ، ُٖسنات

ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتذا َؤسنشا، ُْيتىاِْ ضاسَطُسّ 89<7ثُميآْاَُّ يُنَُِ ئُسصَِسؤّ)  ص( نُ يُْ
ًَؼُّ ُٖوساطؤِسيُٓوَّ عُػريَتُنإ يُ طٓىوسّ ئُّ واَلتُوَ بؤ ئُوّ تش بذؤصَيتُوَ. ئُو  طىجناوو بُٓبِش بؤ ن

ًَىَدياسَ، بؤ ئُوَّ ُٖسضِ ٖؤناساُّْ يُ  ثؼت بُطنت و َؤسنشدِْ ثُميآْاَُنُوَ بىوٕ ًْؼاٍُْ ثُيُيِ ث
ًَؽ َؤسنشدِْ ثُميآْاَُنُ بُسدَواّ بىو و َُطُيُّ  ًَٓٔ، نُ بُدسَيزاّ دوو طاَيِ ث صووَ نؤتايِ بُجُْطُنُ ب

(. ُٖس يُى يُ 1;َناِْ)نؤضِ عُػريَتُنإ يُ طٓىوسّ ئُّ واَلتُوَ بؤ ئُو واَلت يُنًو بىو يُ ٖؤناس
ًَهذاِْ  ًَِشّ و ت ًَشإ و عىمساِْ ُٖواسطؤِسَئ و نؤضِ عُػريَتُ نىسدَناِْ بُطُسضاوَّ ئاراوَط ذهىَُتِ ئ
ئاطايؼِ طُس طٓىوسَناِْ خؤّ دَصاِْ، يُّ طىْطُوَ طهااَلو تؤَُتُناِْ ُٖسدوو دَوَيُت بؤ يُنرتّ يُطُس 

ًَهذإ و َُطُيُّ دَطتذسَيزيهشدِْ عُػريَتُناِْ ط ُس طٓىوس، ُٖسوَٖا داَيذَداِْ ئُو عُػريَتاُّْ ناسّ ت
ًَهشدِْ وتىوَيزَنإ يُ ئُسصَِسؤّ يُ طاَيِ )  ( 7;ص.( بُسدَواَبىوَ.)9:<7تااَلْهشدٕ ئُجناَذَدَٕ تا دَطتج

ًَهذا ْىَيُٓساِْ ُٖسدووال يُ طُسَُّ طفتىطؤناْذا بىوٕ و جُختًإ يُ  ُٖس يُ خؤالدإبؤ منىوُْ يُ نات
َّ يُ يكُناِْ عُػريَتِ جاف يُ دَنشدَوَطشرّ و ئاَيؤصيًُى  ًَتُ َايُّ ثُندظتِٓ طفتىطؤنإ. ُْٖذ ، نُ دَب

ًَشإ َّ طشفتًإ خىَيكاْذووَ ،طٓىوسّ ئ ًَىإ ُٖسدوو  نُ ُْٖذ ْضيهبىوَ يُوَّ بُسبُطت بؤ وتىوَيزَناِْ ْ
ًَت ًَٓ ًَهِ بُسيتاًْذا ٖاتىوَ. دَوَيُت خبىَيك ّ -ص(، ظاساْت?:<7-8:<7ُْجًب ثاػاّ واىل بُغذاد) نُ ،يُ ِساثؤست

 بؤ بُدواداضىوِْ تايبُتِ بُسيتاًْا بىوَ،ْىَيُٓسّ ئاطاداسنشدؤتُوَ، نُ َىقًُِ بُسيتاِْ بىو يُ قظتُْتًًُٓ و 
ًَشإ ًَىإ عىمساِْ ئ نإ ، نُ وَيِشاّ ئُو ِسَيىػىَيٓاُّْ بؤ ِسَيطشتٔ يُ دَطتذسَيزّ عُػريَتُناسووباسّ طٓىوسّ ْ

ًَُاِْ داًْؼتىوٕ، يُطُس طٓىوس طشتىويُبُس، بُاَلّ " ًَو يُ يكُناِْ عُػريَتِ طُوسَّ جاف يُ ْاوضُّ طً بُػ
َّ يُ عُػريَتُناِْ ئُوَيًإ تااَلْهشدووَ ًَشإ و ُْٖذ ًَشؾ و ثُالَاسَيهِ يُْاناويإ نشدؤتُ طُس خانِ ئ ٖ ،"

ًَىيظت بهات بؤ ِسَيطشتٔ ئاَارَّ بؤ ئُوَؾ نشدووَ نُ ْاَُّ بؤ ذىنُِشاِْ  ًَُاِْ ْىطًىَ بؤ ئُوَّ ناسّ ث طً
ًَشدساوَ، ْاَُيُنِ بؤ ذىنُِشاِْ -يُو جؤسَ ناساُْ، ظاساْت ًَِ ِساطج يؽ بُذىنُِ طشوػتِ ناسَنُّ نُ ث

ًَشاُْوَ يُ بُغذا بؤ ذىنُِشاِْ طُٓ ْاسدووَ تًايذا " ًَُاِْ و ْاَُيُنًؼِ يُ ِسَيطُّ نىْظىَيِ ئ ئاسَصووّ طً



 ّ. خايذ حمُىد نشيِ
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طُباسَت بُ ثاساطتِٓ ِسَعًُتُ نىسدَنإ بؤ ئاساَِ و ئاطايؽ بؤ ُٖسدووال خظتؤتُِسوو، بُاَلّ ُٖوَيُناِْ  خؤّ
 (8;.)طىودَيهًإ ُْبىوَ"

ًَىإ طٓىوسَ دَطتهشدَناِْ ُٖسدوو دَوَيُتذا،  يُّ طىْطُوَ طشفتِ ُٖواسطؤِسيِٓ عُػريَتُنإ يُ  ْ
ًَبىوِْ بُسايِ ئُو عُػريَتاُْ، نُ ُٖس يُى يُو دوو دَوَيُتُ  ُٖسوَٖا ثاػهؤيُتِ و بُٓضُو ػىَيِٓ ًْؼتُج
بُرَيش دَطتُّ واَلتُنُّ دَصاِْ يُ داْىطتاْذُْنإ و يُ ناتِ وتىوَيزَناِْ يًزُّْ ضىاسقؤَيًذا َؼتىَِشَيهِ 

ًَٓاوَ. يُواُْ بُتايبُتِ نؤْفًذساطًؤِْ عُػريَتُناِْ ذُيذَساًْؤ، طجًهاًْؤ، صيالٕ، صؤسّ بُدو اّ خؤيذا ٖ
ًَشإ داواّ بٓذَطتدظتِٓ دَنشدُْوَ. ُٖسوَٖا نؤْفًذساطًؤِْ عُػريَتُناِْ جاف،   جُالىل، نُ دَوَيُتِ ئ

ًَو   (9;بؤ دَوَيُتُنُيإ .) بًَباغ، نُ عىمساًًُْنإ ثاػهؤيُتًاِْ بُ َاف دَصاِْيُ فُيًِ و بُػ
طُسباسّ ئُوَّ ْىَيُٓساِْ ُٖسدوو الّ ْانؤى بؤ خضَُتهشدِْ بؤضىوُْناًْإ و طُملاْذِْ 
ثاػهؤيُتٌ ئُو عُػريَتاُْ بؤ دَوَيُتُناًْإ، بَُيطُو ْىوطشاوّ تايبُت و وسديإ يُ داْىطتاْذُْناْذا 

ٍَ ئُوَػذا دَطتًٓؼاْهشدِْ ثاػهؤيُ:;خظتؤتُِسوو.) تِ ئُو عُػريَتاُْ صؤس يُ دَطتًٓؼاْهشدِْ ( يُطُ
ًَؼرت ئاَارََإ بؤ نشد ئُو عُػريَتاُْ  ثاػهؤيُتِ ػاسو طىْذَناِْ طُس طٓىوس ئاَيؤصتشبىو، ضىْهُ وَى ث
ًَشا  ًَهِ خ ُٖسدوو ديىّ طٓىوسيإ بُ ًْؼتُاِْ خؤيإ دَصاِْ. بؤ ِسووْهشدُْوَّ ئُّ ئاَيؤصيًُؾ تًؼه

 َتاُّْ ئاَارََإ بؤ نشدووٕ@ دَخُيُٓ طُس دؤخِ ئُو عُػري
طعًذّ( نُ -ُٖسدوو نؤْفًذساطًؤِْ عُػريَتِ ذُيذَساًْؤ و طجًهاًْؤ )ُٖسوَٖا عُػريَتِ طعًذإ

ًَشاْذا دَريإ، يُ ضاسَنِ يُنَُِ طُدَّ ْؤصدََُُٖوَ نؤضًاْهشدووَ بؤ ديىّ  يُ ْاوضُّ خؤّ ديىّ ئ
و طجًهاًْؤ  ( نؤضِ ذُيذَساًْؤ;;وإ و َىوؾ.) نىسدطتاِْ عىمساِْ بؤ ْاوضُناِْ بانىوسّ دَسياضُّ

ًَشاْذا َُٖيطريطاْذ).ص88<7-87<7جُْطِ طاَيِ ) ًَىإ عىمساًًُْنإ و ئ ًًََُِ ثُميآْاَُّ >;(ّ يُْ (، يُ َادَّ ط
ًَشإ دَطتِ يُ داوانشدِْ ئُّ دوو عُػريَتُ َُٖيطشتىوَ.  يُنَُِ ئُسصَِسؤَذا نُ يُ ثاؾ جُْطُنُ بُطرتا، ئ

ًَشاِْ ( و=;) َى يُ ْاَُيُنِ فُتح عُىل ػادا نُ بؤ عُباغ َريصاّ ْىطًىَ دَسدَنُوَيت ناسبُدَطتاِْ ئ
ًَزَ طُس بََُُيبُْذَناِْ )خؤّ و )ئُسيعإ(ّ واَلتُنُيإ بىوٕ،  بُاَلّ بِشوايإ وابىوَ ئُّ دووَ عُػريَتُ يَُ

ًَىإ خؤيإ و عىمساْ ًَُٓايُتِ ْ ًَؼُو ثاساطتِٓ ٖ ًََُٗيطشتىوَ.)بؤ خؤالدإ يُ ن ( نُضِ <;ًًُنإ دَطتًإ ي
ثاػهؤيُتِ ئُّ دوو نؤْفًذساطًؤُْ عُػريَتًًُ جاسَيهِ تش يُ داًْؼتُٓ بُسايًُناِْ دووَّ نؤْطشَّ دؤصّ 

ًَت (،?;ئُسصَِسؤّ دا طُسَُٖيذَدَُْوَ) ًَهِ فؼاس بىوب ًَت وَى ناست ًَذَض ًَشاُْوَ ث تا  ،طُسَُٖيذاُْوَػِ يُاليُٕ ئ
ًََُٗيطشتِٓ صياتش بهُٕ.) عىمساًًُْنإ   (1>ْاضاس بُدَطتً

ًَىإ )   ًَضإ دَبىو8111-11;7عُػريَتِ صيالٕ و يل و ثؤناِْ، نُ يُو ِسؤرطاسَدا رَاسَيإ يُْ (، 7>)ٕ( خ
ًَو بىو يُو عُػريَتاُّْ يُ داْىطتاْذُْناْذا طفتىطؤّ طُسّ يُ باسَّ ثاػهؤيُتًًاُْوَ نشاوَ. صيالٕ  يُن

صاسَناٌْ دياسبُنش رياًْإ طىصَساْذووَ، بُاَلّ ثاؾ ئُوَّ و ًَهِ عىمساِْ يُطُس صَوّ بُطىَيشَّ فُسَاْ
ًَىَيُنِ بُسضاو ِسووّ يُ صيادبىوٕ نشدووَو يُوَِسطانإ بُػِ َُِسو َااَلتُناًْاِْ ُْنشدووَ،  رَاسَيإ بُػ

ًَهِ طُسباصّ ديا ًَؼهُؾ بُ نؤضًإ نشدووَ بؤ ْاوضُّ بايُصيذ و قاسغ. بُساَبُس بُخضَُت سيهشاو نُ دَبىو ث
دَوَيُتِ عىمساِْ بهُٕ طىوديإ يُ صَوّ و صاسو يُوَِسطاناِْ ئُو ْاوضاُْ وَسطشتىوَ. ثاؾ َاوَيُى َاُْوَ 
َّ، بُاَلّ بُٖؤّ جُْطُناِْ  نُ صاًْىياُْ نىَيظتاُْناِْ ْضيو ئُسيعإ طىجناوتشو بُثًترتَ ثُِسيىُْتُوَ بؤ ئُو



ًَُاِْ و عُػريَتُ نىسدَنإ  ..………… دؤصّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاو و طً
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ًَٓاوَ، بُِسَصاَُْذّ و ِسَيهُوتِٓ ِسوطِ و داطرينشد-عىمساِْ ِْ ِسووطُنإ بؤ ئُو صَوّ و صاساُّْ صيالٕ بُناسيٗ
ًَت ْىَيُٓسّ عىمساٌْ يُ بُساَبُس  -ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ ًَذَض ًَشإ ِسووياْهشدؤتُ ْاوضُّ خؤّ. بُاَلّ ث ئ

ًَ ًَذاطشيإ يُ ثاػهؤيُتِ ئُّ عُػريَتُ نشدب ًَٓاِْ دَطتهُوتِ تش ث ت. ضىْهُ ئُْىَس ئُفُْذّ يُ بُدَطتٗ
ًَشاِْ بؤ ئُّ عُػريَتُ جُختًهشدؤتُوَ يُوَّ طُِساُْوَيإ بؤ ئُو صَوّ و  بُساَبُس خىاطتُناِْ ػاْذّ ئ
ًَىسبىوُْوَّ دؤخِ طٓىوسَوَ، ُٖس نُ صاًْإ دؤخُنُ ئاساّ  ًَبُخؼًىٕ بُْذَ بُ ٖ صاساُّْ طىَيتاِْ عىمساِْ ث

ًَظتادا )طاَيِ بؤتُوَ دَطُِسيُٓوَ ػىَيِٓ خؤيإ ص( طُِساوُْتُوَ و بُثاػهؤيُتًإ بؤ 9:<7، وَى ضؤٕ يُ ئ
 (8>دَوَيُتِ عىمساِْ ئاطىودَٕ و يُ دياسبُنش ريإ دَطىصَسَيٓٔ. )

ًَهِ عُػريَتِ طُوسَّ وَنىو   منىويُنِ تش بؤ ئاَيؤصّ ثشطِ عُػريَتُنإ خؤّ يُ نؤْفًذساطًؤْ
ًَتُوَ، نُ يُو ْاوضاُْد َِ دَوَيُتِ عىمساِْجُالىل دا دَبًٓ ًَشاِْ-ا رياوٕ نُ طٓىوسَناِْ ُٖسط ِسووطِ  -ئ

ًَىاُْدا  َِ دَوَيُتِ ْاوبشاودا دابُػبىبىوٕ و يُو ْ دَطُيؼتُٓوَ يُى، بَُٓاَيُناِْ جُالىل بُطُس خانِ ُٖسط
اسغ و (، ئُو يكاُّْ يُ دَوَيُتِ عىمساًْذا بىوٕ يُ طىْذو دؤَيُناِْ ق9>طُسًَإ و نىَيظتاًْإ نشدووَ)

ًَشإ نىَيظتاًْإ يُ خؤّ و َانؤدا طىصَساْذووَ، ٖاويٓاًْؽ َُِسو َااَلتًإ بشدووَ بؤ  بايُصيذا رياوٕ، يكُناِْ ئ
دَػتايًُناِْ ئابػاّ يُ وإ، ئُواُّْ ِسوطًاؾ صطتاْإ ٖاتىوٕ بؤ وإ، يُ بُٖاسو ٖاويًٓؼذا طُِساوُْتُوَ بؤ 

ًَهًؼًإ بُٖاسو ٖاوي-ئُنًع ًَىإ بايُصيذ و ّ ِسوطًا، بُػ ًٓإ يُ دؤَيِ برييؤ بشدؤتُطُس، نُ نُوتؤتُ ْ
ًَهِ بُسواوسّ ):>ْاوضُّ يُسيعإ.) ص.( واىل ئُسصَِسووَِ عىمساًْذا 7:<7ّ ػىباتِ طاَيِ ;( وَى يُ ِساثؤست

ًَشاِْ و ِسووطًؽ بشدووَ، بُاَل ًَتُوَ، طُسباسّ ئُوَّ بؤ نؤْرتؤَيهشدًْإ ثُْايإ بؤ اليُِْ ئ ّ ِسووْذَب
ٍَ ;>ُْتىاْشاوَ ضاسَطُسَيهِ طىجناو بؤ ُٖواسطؤِسيًٓإ بذؤصسَيتُوَ.) ًَهِ يُّ ضُػُٓدا، َُذا ( َُٖيبُتُ يُ دؤخ

ًَضّ طفتىطؤنإ بِشياسّ نؤتايِ يُباسَّ ثاػهؤبىوٌْ  بىو ْىَيُٓسو ئُْذاَاِْ نؤْطشَنُ بتىأْ يُطُس َ
ًَهِ يُّ جؤسَ بؤ ئُّ يإ ئُو دَوَيُت بذَٕ ًَطُي  .عُػريَت

نؤْفًذساطًؤِْ طُوسَّ عُػريَتُناِْ جاف، نُ ْىَيُٓساِْ عىمساِْ يُ وتىوَيزَناْذا دانؤنًإ يُ 
 ًَِ َافِ ثاػهؤيُتًًإ دَنشد بؤ دَوَيُتُنُيإ، تا طُسَتاناِْ طُدَّ بًظتًَُؽ ُْفشَتًإ يُ رياِْ ًْؼتُج

ًَشاِْ، يُ صطتاْذا يُ ْاوضُ -ِْ دَنشدو ًَُٖؼُ يُ طُسًَإ و نىَيظتاْذابىوٕ يُطُس طٓىوسَناِْ عىمسا ئ
ًَٓحىَيُٓوَ نؤضًإ دَنشد  ًَُاًْذا دَريإ، يُ ٖاويٓاًْؽ يُ سَيطُّ َُٖيُظُو ث بُسئ و فشاواُْناِْ باػىوسّ طً
َّ دََاُْوَ، نؤضِ ئُّ عُػريَتُ بُطُوسَتشئ و  ًَو يُو ًَشإ و ضُْذ َاْط بؤ طُٓ يُ طٓىوسّ خانِ ئ

ِ نىسد دادَْشَيت، بُٖؤّ صؤسّ رَاسَّ بَُٓاَيُناٌْ يل و ثؤناًًُْوَ نُ يُو دياستشئ نؤضِ عُػريَتُناْ
ًَٓذساوٕ، بُِسوويُنِ تشدا دابُػبىوًْإ بُطُس ْاوضُيُنِ  ِسؤرطاسَدا بُْضيهُّ ضىاس ُٖصاس بَُٓاَيُ خًََُ

ًَشاْذا) َِ>>فشاواِْ خانِ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ و بُسدَواَبىوِْ  (، ًَُٖؼُ وَى طُسضاوَّ دَيُِساون
ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُت بًٓشاوٕ، يُ طُسَتاّ داًْؼتُٓناْذا يُ ئُسصَِسؤّ ْضيهبىوَ يُوَّ  ًَؼُناِْ طٓىوسّ ْ ن

ًَٓٔ. ئًذواسد تايًىس ًَهِ درواس يُ طفتىطؤناْذا خبىَيك ّ ْىَيُٓسّ طًاطِ بُسيتاِْ بؤ بُدواداضىوٕ بؤ -دؤخ
ًَهذا نُ يُ ناْىوِْ يُنَُِ )-ناسووباسّ طٓىوسَنإ، نُ ػىَيِٓ ظاساْت ص.(دا بؤ 9:<7ّ طشتبىوَوَ، يُ ِساثؤست

ًَت@ "  ًَو يُ عُػريَتِ جاف، نُ طُسووّ خؤّ بُسصنشدؤتُوَ، طُباسَت بُ جافُنإ دَْىوط بُػ
ًَى خانِ عىمساِْ، بُوَؾ باسَيهِ قىسطًإ يُ  ًَشإ، بُخىاطتِ خؤيإ طُِساوُْتُوَ بؤ ْ نؤضًاْهشدووَ بؤ ئ
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ًَشإ نشدبىو بًاْذاتُوَ، بُاَلّ ئُوإ نؤَيهشدؤت ًَؼرت داواّ يُ ذهىَتِ ئ ُوَ، ضىْهُ ذهىَُتِ عىمساِْ ث
 (=>".)داوانُيإ ِسَتهشدبىوَوَ

ًَِ <>يؽ، نُ يُ باػىوسَوَ دساوطًِ "بٓى الّ" )-نؤْفًذساطًؤِْ فُيًًًُنإ (و يُ بانىوسيؼُوَ دساوط
ًَٓ ًَهِ ج ًَو بىوٕ يُ يىِسّ "باجُاَلُْناِْ صَٖاو" بىوٕ، عُػريَت انؤى بىوٕ. فُيًًًُنإ ُٖس يُ نؤُْوَ بُػ

ًَِ ْاوضُناِْ ِسؤرُٖاَلت و ِسؤرئاواّ خىِسَّ ئاباد بىوٕ، تا طُسَتاّ بًظتُناِْ طُدَّ  نىضو، نُ ًْؼتُج
ًَشاِْ  ًَٔ خإ"دا بىوٕ، نُ ُٖوَيًذاوَ دووس يُ ُٖرَىوِْ عىمساِْ و ئ ْؤصدَُّٖ يُرَيش دَطُاَلتِ "ذظ

ًَىإ ْاوضُناِْ ِسَيبُ ٌَ طاَيِ طُسؤنايُتًهشدِْ بؤ فُيًًًُنإ يُْ سايُتِ فُيًًًُنإ بهات، بُدسَيزاّ ْضيهُّ ض
خىِسَّ ئابادو "ثًؼتهؤ"دا طُسًَإ و نىَيظتاًْإ نشدووَ. يُ صطتاًْإ يُ خىِسَّ ئابادو بُٖاسيإ يُ ثؼتهؤدا 

ًَٓإ و  طىػاسَناُْوَ ئًٓتً ُايإ بؤ ئُّ دَوَيُت يإ ئُويرت طؤِساوَ، ثاؾ َشدِْ طىصَساْذووَ. بُٖؤّ صؤسبؤٖ
ًَهِ طشْطٌ فُيًًًُنإ يُ دَظُسَناِْ بُدسَو  ًَىإ ُْوَناًْذا، بُػ ًَٔ خإ و دابُػبىوِْ دَطُاَلت يُْ ذظ
ًَؼُناِْ دَطُاَلتِ عىمساِْ و  ًَؼُُن ٍَ طُسَبىوِْ ن ًَبىوٕ، يُطُ جُطظإ و َُْذَىل و صوسباتًًُ ًْؼتُج

ًَشاٌْ يُ ًَٓانؤى.) ئ ًَهِ ج  ( ?>ْاوضُنُياْذا بىوٕ بُ عُػريَت
يإ بُ ِسَعًُتِ خؤيإ -ُٖسضُْذَ عىمساًًُْنإ طُسجَُِ يل و ثؤناِْ نؤْفًذساطًؤِْ بًَباغ

ًَشإ ًَىإ ئ  -دَصاِْ، بُاَلّ بىوٌْ ئُّ نؤْفًذساطًؤُْ يُ جىطشافًايُنذا نُ ػاْؤيُنِ طُسَِ ػُِسَ طٓىوسّ ْ
ًَؼا. بُتايبُتِ ئُواُْيإ نُ نىَيظتاُْناًْإ نُوتؤتُ عىمساًًُْ، َُيًِ ُْٖ ًَشاْذا ِسان ذَيهًاِْ بُالّ ئ

ُٖس بؤيُ دؤخِ ثاػهؤيُتٌ ئَُاًْؽ  (1=)يُواُْ ثريإ و َُْطؤِس و َاَؽ. دَظُسَناِْ طُسدَػت و طَُيذسوص،
 يُ نؤْطشَنُدا َؼتىَشَيهِ صؤسّ يُباسَوَ نشاوَ. 

َّ يُ عُػريَتُنإ و ُٖواسطؤِسيًٓإ   دؤخِ ئاَيؤصو ْائاساَِ طُس طٓىوسَنإ، بُٖؤّ َُٖيظىنُوتِ ُْٖذ
ًَىإ طٓىوسّ دَطُاَلتِ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ ًَؽ َؤسنشدِْ ثُميآْاَُ-يُْ ًَشاِْ، تا ِسؤرَناِْ ث يُ  نُئ

سّ طًاطًِ بُسيتاِْ يُ بُغذاد، يُ ئاصاسّ طاَيِ ّ ْىَيُٓ-ٖٓشّ ِساوَيٓظىٕبُسدَواَبىوَ.  ص(=:<7ئاياسّ طاَيِ )
ًَشاُْوَ َُٖيظاوٕ بُ"=:<7  ص.دا ئاَارَّ بؤ ئُوَنشدووَ، نُ ئُو عُػريَتاُّْ طُس طٓىوس يُ ديىّ ئ

ًَتُوَ ". ضىْهُ دَطتذسَيزيهشدٕ و ناسّ تااَلًْهشدِْ صؤسوصَوَْذ و صياِْ طًاِْ نُ ِسؤراُْ دووباسَدَب
ًَو ًًُْ بُسبُ ًَشدساوَ، نُ دَطُاَلت ًَظب ًَهِ تايبُتِ ث ًًَُّ ئُسن سضًاْبذاتُوَ، ُٖس بؤيُ ِساوَيٓظىٕ بُو ث

ٍَ نؤًَظًؤِْ بُسيتاِْ، نُ يُ داْىطتاْذُْناِْ  بشيتًًُ يُ بُدواداضىوٕ بؤ ناسوباسّ طٓىوسَنإ يُطُ
ًَطِ عُػريَتُنإ و  ًَؼًٓاسدَنات بؤ بُسثُسضذاُْوَّ طُسث ًَِشاُْوَّ ئَُٔ و ئُسصَِسؤَذا بُػذاسيهشدووَ، ث ط

ًَىَ  فشاوإ ئُجناَبذسَيت. بؤ ئُّ َُبُطتُ يُ ِسَيطُّ  ئاطايؽ بؤ ْاوضُناِْ طٓىوس، نشدَيُنِ طُسباصّ ضىاسض
ًَشإ قايًبهات تا ئُفظُسَيهِ طُسباصّ  ًَشدَّ ديبًؤَاطِ بُسيتاًًُْوَ يُ تاسإ، ُٖوَيًذاوَ ناسبُدَطتاِْ ئ ْ

ًَشٕ بؤ طُسثُسػتًهشدِْ ناسوباس ّ طٓىوسو ِسَيطشتٔ يُ دَطتذسَيزيهشدِْ ئُو عُػريَتاُّْ، نُ يُرَيش بٓ
ًَشاُْوَ ٖاتىوٕ. يُ َُٖإ ناتذا داواٍ يُ ُْجًب ثاػاّ واىل بُغذا نشدووَ، بَُُبُطتِ ٖاسيهاسّ و  دَطُاَلتِ ئ

ًَشإ بهات. بُاَلّ ُْجًب ثاػا بُدَّ ئُّ داخى اصيًُوَ ُْضىوَ، يُندظتِٓ تىاْانإ، ْىَيُٓسّ خؤيإ ِسَواُّْ ئ
ًَشإ ُْبىوَ.)  ( 7=ضىْهُ َتُاُّْ بُ ناسبُدَطتاِْ ئ



ًَُاِْ و عُػريَتُ نىسدَنإ  ..………… دؤصّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاو و طً
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (771)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَىَدا ْىَيُٓسّ دَوَيُتِ عىمساِْ يُ ) ًَؽ َؤسنشدِْ =:<7ّ ًْظاِْ 77ُٖس يُّ ضىاسض ًَو ث ص.( واتا َاْط
ًَشإ يُ ئايٓذَدا، طُبا ًَهذا ًْطُساِْ واَلتُنُّ طُباسَت بُ َُٖيىَيظتِ ئ سَت بُو ثُميآْاَُنُ، يُ ياداػت

ًَشأْ و بُػُنُّ تشيإ يُطُس خانِ عىمساًًُْو ثاػهؤيُتًًإ بؤ  ًَهًإ يُطُس خانِ ئ عُػريَتاُّْ بُػ
ًَشإ ِسووْبؤتُوَ، داوَتُ باَيىَيضّ بُسيتاًْاو ِسوطًا يُ ئُطتُْبىوٍ تًايذا ثشطًاس يُوَ دَنُٕ، ئايا  دَوَيُتِ ئ

ًَت داواّ ب ًَشإ يُ ئايٓذَدا َافِ ئُوَّ دَب ٓذَطتدظتِٓ ئُو صَوّ و صاساُْ بهات ئُو بُػُّ عُػريَتُناِْ ئ
تًا دَرّ نُ يُْاو خانِ عىمساًْذايُ؟ يُ واَلَذا ُٖسدوو باَيىَيضّ بُسيتاًْاو ِسوطًا عىمساًًُْناًْإ 

ّ ًْظاِْ َُٖإ طاَيذا ياداػتٓاَُيُنِ ِسووْهشدُْوَيإ داوَتُ ذهىَُتِ عىمساِْ و >8دَيًٓانشدؤتُوَو يُ 
ًَشإ بًُٖض بُٖاُْيُى َافِ ًُْ دَطت يُو عُػريَتاُّْ طُس طٓىوسّ تً ايذا جُختًًإ نشدؤتُوَ يُوَّ ئ

 (    8=عىمساِْ بذات.)
ًَؼُّ عُػريَتُنإ و ئاَيؤصّ يُ دَطتًٓؼاْهشدِْ ثاػهؤيُتًًإ بؤ ُٖس يُى يُ دَوَيُتِ  ُٖطتًاسّ ن

ًَو بىو يُو ٖؤناساُّْ وايهشد ًَشإ، يُن ًَهؤَيًُٓوَ يُ دؤصّ عُػريَتُنإ  عىمساِْ و ئ ئُْذاَاِْ نؤْطشَنُ ي
ًَٔ بؤ ئُو دَطتُ ضىاس قؤَيًًُ ٖاوبُػُّ) ًَ ًًَبٗ ًًََُِ 9=دواخبُٕ و ج (، نُ دَبىو بُطىَيشَّ بِشطُّ ط

ًَؼُّ عُػريَتُناًْؼُوَ يُناليبهاتُوَ،  ًَؼُناِْ طٓىوس بُ ن ًَٓشيت، تا طُسجَُِ ن ًَهبٗ ثُميُآْاَُنُ ث
ًَؼُّ عُػريَتُنإ تا ُٖسدوو يُطُس ئُّ  بٓاغُ َادَّ ُٖػتَُِ ثُميآْاَُنُ تُسخاْهشا بؤ ضاسَطُسنشدِْ ن

ًَطاّ ْانؤنِ  ًَبىوٕ بذَٕ بُو عُػريَتاُّْ نُ ج دَوَيُت يُى جاسو بؤ ًَُٖؼُ ئاصادّ تُواوٍ ػىَيِٓ ًْؼتُج
ًَؼتا ثاػهؤيُتًًإ يُنال ُْبىوَتُوَ، بؤ ئُوَّ ًَُٖؼُ يُو ػىَي ُٓدا بزئ و ْاضاس بُنؤضهشدٕ بىوٕ و ٖ

ًٌَ ٖاتىوٕ)  (  :=ُْنشَئ بؤ ئُو ػىَيُّٓ ي
ًَُاِْ و عُػريَتُ   ًَهاسيًُناِْ طٓىوسو دياسيهشدِْ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاو طً ًَ بُّ ضُػُٓ ٖ

ًَشإ دا، بُ طُسثُسػتِ ئًُجشاتؤسياّ بُسيتاٌْ و ِسووطًاّ قُ ًَىإ دَوَيُتِ عىمساِْ و ئ يظُسّ، نىسدَنإ يُْ
َِ ِسَضاونشدِْ بُسرَوَْذيًُناِْ خَُيهُنُّ، وَيِشاّ ئُوَّ صياِْ طُوسَّ بُ رياِْ نؤَُاَليُتِ و ئابىوسّ و  ب
ًَشا بُ ِسووداوَناِْ  ًَؼُنإ ضاسَطُسبهات، ئاوِسَيهِ خ طًاطًِ نؤََُيطُّ نىسدّ طُياْذ، نُضِ ُْيتىاِْ ن

ًَؽ َؤسنشدِْ طااَلِْ دواتشدا ئُوََإ بؤ ِسووْذَناتُوَ، نُ ب اسودؤخِ طٓىوسَنإ صؤس يُجاسإ و ث
 ثُميآْاَُنُ ْايُباستشو ْاطُقاَطريتشبىوَ.  
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 ئُجناّ

ًَُاِْ عُػريَتُ نىسدَنإ يُ داًْؼتُٓناِْ طؤْطشَّ ئُسصَِسؤَِ دووََذا    دؤصّ ْاوضُناِْ صَٖاوو طً
ًَٓإ  ئاَادَطًًُنِ ًَِ َؼتىَِشو ٖ ًَىإ ْىَيُٓساِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ  هِ صؤسبىوَ يُبشدَي وطُسّ و طىِسو ج ْ

ًَهِشاّ ئُْذاَاِْ بُػذاسبىوّ نؤْطشَّ دووََِ ئُسصَِسؤّ. وَى يُ وتىوَيزو بِشياسَناِْ  ًَشإ و ت عىمساِْ و ئ
طؤْطشَنُدا دَسنُوتىوَ، تُْٗا ْاوضُ نىسدَناِْ دووس يُ ئاسَصووّ خَُيهُ ِسَطُُْنُّ دابُػُٓنشاوَ، بَُيهى 

ًَىإ  ئُّ ًَىإ دوو دَوَيُتذا، بَُيهى يُْ دابُػهشدُْ عُػريَتُناًْؼِ طشتىوَتُوَ، نُ ُْٖذَيهًإ ُْى تُْٗا يُْ
َِ دَوَيُتذا دابُػهشاوٕ، منىوُّْ جُالىل و صيالٕ ًَشإ و  نُ بَُٓاَيُناًْإ يُ ،ط َِ دَوَيُتذا )عىمساِْ، ئ ًَىإ ط ْ

 ِسووطًا( ثُسػىباَلوبىوُْوَ. 
ًَشإ وَى دوو ئًُجشاتؤسياّ ثاواخنىاص بؤ ئُطُس  خىاطتُناِْ ُٖسدوو اليُِْ عىمساِْ و ئ

ًَهؤػاُْ  ٍَ و ت وَبٓذَطتدظتِٓ ْاوضُناِْ نىسدطتإ طشووػتِ دَسنُوَيت، بُاَلّ ئُوَّ ْاطشوػتًًُ ُٖو
ًَٓاِْ ثاػهؤيُتِ عُػريَتُناِْ نىسدطتإ، نُ بُ ئاَاجنِ  طُسطُختُناِْ ئُّ دوو اليُُْيُ بؤ بُدَطتٗ

ًَىَسطشتًٓإ بىوَ ًَهشدٕ و طىودي  بؤ ُٖسضِ صياتش قاميهشدِْ طٓىوَسَناًْإ.  ،ًْؼتُج
ًَؼبًِٓ دَنشا ًَؼاُْناِْ طٓىوس وَى ئُوَّ ث ًَه ًَ ًَؼهُوتِٓ نؤَُاَليُتِ طُوسَو طُقاَطريّ  ،ٖ ُْى ث

ًَُ طٓىوسيًُّ ًَ ًَطريُْنشد، بَُيهى ئُو ٖ يُ بُدسَو جُطظاُْوَ تا  نُ دسَيزيًُنُّ ،ئاطايؽ يُو ْاوضاُْ ج
و ناسيطُسّ ُْسَيِٓ  (نِ  دَطشَيتُوَ، خانِ نىسدطتإ و خَُيهُنُّ نشد بُ دوو بُػُو7111َئاساسات، ْضيهُّ )

ًَت.  ًَٓ ًَىَّ دَْاَي ًَؼت، نُ تا ئَُِشؤ طُىل نىسد ث ًَٗ ًَئُْذاصَّ يُطُس رياِْ طًاطًِ و ئابىوسّ و نؤَُاَليُتِ ج  ب
ًَؼُو وِ و ِسوديجًؤَاتهاسَ بُسيتاْ  ًَؼًٓاسَناًْإ يُ ئاطت ن طُنإ، نُ صؤسجاس َُٖيىَيظت و ث

بابُتُنإ، بُ ئاَاجنِ ثاساطتِٓ بُسرَوَْذيًُ تايبُتُناٌْ واَلتُناًْإ بىوَ ، ُٖرَىوِْ تُواويإ يُطُس 
ًَِشاوَ يُ فؤسّ وَسطشتِٓ دابُػهاسيًُنإ بُو ض ًَهِ بُسضاويؼًإ ط ُػُّٓ وتىوَيزَنإ ُٖبىوَ، ِسؤَي

 دَطتًٓؼاْهشاوَ.
 
 
 
 



ًَُاِْ و عُػريَتُ نىسدَنإ  ..………… دؤصّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاو و طً
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (778)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 
 

 @طُسضاوَنإثُساوَيض و 
ًَُاِْ، -7 ًَش ًَٓؤسطهِ، بٓطًُٓناِْ نىسد و ضُْذ وتاسَيهِ نىسدْاطِ، و. ُْجاتِ عُبذوآل، طً . 787-?77، ٍ ٍ =811ظالدمي

ًَهِ يًزُّْ طٓىوس، نُ يُ ْاوَِساطتِ طُدَّ ْؤصدَُّٖ ْىطًىَيتِ، ْاوضُّ صَٖاو يُّ قُصاو طىْذاُّْ  بُطىَيشَّ ِساثؤستِ ئُْذاَ
ًَهٗاتىوَ يُ@ ًٌَ، قُ-خىاسَوَ ث ًَىَ، طُسث ًَهٗاتىوَ يُ طىْذَناِْ دَسَتُْط@ صَسدَ، ياسإ، ناِْ ِسَؾ، بؼ صاّ دَسَتُْط نُ ث

ًَالٕ، نًني)طىَيني(و صَٖاو.  ًَبإ، -دَيشَ،ناووإ)قُاَلّ ػاٖني(، ثؼت تُْط، ط قُصاّ دَِسُْ يُ طىْذَناِْ دَِسُْ، جطريإ، َرياوا، ب
ْذَناِْ@ قُطش ػريئ، قؤسَتىو، طُسنإ، طُسضُّ، بٓهىسَ، تًًُنؤ، خىِسخىِسَ، ْاوضُّ قُطش ػريئ يُ طى-خاُْػؤس، ثؼت. 

ًَدإ بشيتًبىو يُ طىْذَناِْ@ َاَؼإ، ُٖسػٍُ، َُيذإ و تًفاد. بِشواُْ@ -طُْطُس، جطُسيى.  خوزغيد باغا، زحًة ْاوضُّ ػ
 .196-195ص ، ص 2009، َصس، 1َصطفى شٖسإ، طبني ايدوية ايعجُاْية و ايسإ، ت: احلدود 

@ ْؤيُّ طىَيتاِْ عىمساٌْ و خاوَٕ دسَيزتشئ َاوَّ ذىنُِشاًًُْ، يُ ِسؤرئاوا بُ َُصٕ ص(>>;7-81;7)طىَيتإ طىيُمياِْ قاْىوِْ)-8
و يُ ِسؤرُٖاَلت بُ قاْىوِْ ْاطشاوَ، بُٖؤّ ئُو ضانظاصيًاُّْ يُ نايُ جًاواصَناِْ دَوَيُتِ عىمساِْ ئُجناًَذاوَ، َُٖيُُتُنُّ 

ًَشاقِ عُسَبِ و :9;7طُس بُغذا يُ طاَيِ ) بؤ ًَشام)ع ًَشاقِ طُفُسّ(، واتا َُٖيُُت بؤ طُس ع ًَزووّ عىمساًْذا بُ )ع ص(، نُ يُ َ
ًَشاقِ عُجَُِ( ْاطشاوَ، دياتشئ ِسووداوَناِْ طُسدََُنُيُتِ، نُ ثاؾ ضىاس َاْط َاُْوَ يُ بُغذا، ئُّ ػاسَ دَناتُ  ع



 ّ. خايذ حمُىد نشيِ
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ًَو، ْاوضُّ  ًَو يُ ثاػهؤناِْ ئُّ ئُيايُتُ. بؤ صياتش بِشواُْ@ -صَٖاوطُْتُسّ ئُيايُت فاضٌ بيات، دزاضات يف تازيخ يؽ بُ يُن
 .38-30، ص ص2003، ييبيا، 1ايعسب يف ايعٗد ايعجُاْي )زؤية جديدة يف ضوء ايوثائل و املصادز ايعجُاْية، داز املداز االضالَى، ط

َِ يُ يىوتهُ قُاَلّ صجنري@ قُاَليُنِ طُخت و طشوػتًًُو -9 ًَضنشاوَ، نُوتؤتُ طُس يُن بُٖؤّ بُسطشّ دَطتهشدَوَ بُٖ
ٖٓشّ ِساويٓظٔ، طُسجَُِ ئُو  اسؤضهُّ صَٖاوَو دووسَ. بِشواُْ@( ًٌَ يُ يُ ػ1:بُسصَناِْ صاطشؤغ يُ ِسؤُٖاَلتُوَ )

ًَىإ تىسى و فاسغ، و. ُْصَْذ بُطِ خاِْ، )طؤظاسّ ناسو ًَؼُّ ْ ّ طاَيِ 77خىوىل ِساثُِسئ، رَاسَ -إثُميآْاَاُّْ بُْذٕ بُ ن
7??: ٍ ،)7=. 

@ ُٖردَيُّ طىَيتاِْ عىمساًًُْ، َُٖيُُتُنُّ بؤ طُس ػاسّ بُغذا و ئابًَؤقُداِْ يُ طاَيِ ص(1:>7-89>7)طىَيتإ َىسادّ ضىاسَّ-:
ص(. بؤ صياتش ?9>7ٖاتىوَ يُ طاَيِ )ص.( دياستشئ ِسووداوَناِْ طُسدََُنُّ بىوَ، نُ بُ ثُميآْاَُّ ْاطشاوّ صَٖاو نؤتايِ <9>7)

 .78-57، ص ص 1985، ، بغداد1ايطياضية، ط (، دزاضة يف احواي1750٘-1638ُاْي)عًي غانس عًي، تازيخ ايعسام يف ايعٗد ايعج بِشواُْ@
ًَؼىوطُسضاوَ ٖٓشّ ِساوَيٓظٔ،—;  .77، ٍ ّ ث
 .8>ص  ،2008اىل ايعسام، ت. عباع ايعصاوى، بغداد، ذلُد بٔ امحد احلطيٓى املٓػى ايبغدادى، زحًة املٓػى ايبغدادى -6
ًَُاِْ ْاوضُيُى يُ نىسدطتإ، و. ًَُٓ، ض-= ًَُاِْ، 7َُجيُس طؤٕ، طً  .<?، ٍ=811، طً
ًَشاِْ-< ًَؼُّ طٓىوسّ ئ ًَش 8ص(، ض=:<7-?9>7عىمساِْ)-ُْجاتِ عُبذواَل، نىسدطتإ و ن  .=71->71، ٍ ٍ ;817، ُٖوَي
ًَِشاِْ حمَُُد ذَُُ باقِ، ض=:<7-??=7طؤسإ يُ بَُيطُْاَُّ قاجاسيذا )-بابإ-ئُسدَاَلَٕريْؼًِٓ -? ًَش، 7(، ئاَادَو وَسط ، 8117، ُٖوي
ٍ79:. 
، داز ايفهس 1844-1843َؤمتس ازضسوّ  .ساْية دزاضة فى دبًوَاضية املؤمتساتعبدايعصيص ضًيُإ ْواز، ايعالقات ايعساقية االيبِشواُْ@  -71

 .81-80، ص ص 1974، ايعسبى
 .7<ْفع املـذس، ص -77
 .236، ص 1969، بغداد، 2ضًيِ ط٘ ايتهسيتى، ج ظ بيهٓغٗاّ، زحًتى اىل ايعسام، ت:جيُ-78
ًَش، فطًاذُتٓاَُّ َظًؤ ضشيهؤ-79 . ُٖسوَٖا بِشواُْ@ ٖٓشّ 7>7، ٍ 8179، نؤنشاوَّ@ عُىل عىَشإ، و. طُالح ًْظاسّ، ُٖوي

ًَؼىو، ٍِساويٓظٔ، طُسضاوَّ   .79ث
 .   :>بِشواُْ@ سذًُ املٓؼِ ايبػذادّ اىل ايعشام، املـذس ايظابل، ص -:7
بُطىَيشَّ ٖٓشّ ِساوَيٓظىٕ َُبُطت يُ دَسَتُْطِ ْاو ثُميآْاَُنإ طىصَسطا يإ ِسَيِشَوّ تاقِ طُسايُ، ئُو بُػُّ نُ دااَلُْنُ -;7

ًَتُ طُس دَػتِ نُسَْذو يُ ػُِسَناْ ًًَُوَ دَِسواْ ًَشؾ و بُسطشيهشدٕ يُّ ْاوضُ صؤسجاس ي ًَىإ عىمساًًُْنإ و فاسطُناْذا ٖ ْ ِ
ًَو بىوَ يُ خانِ َريَ نىسدَنإ، نُ فُسَاِْشَواّ صَٖاو  طُسجُّ و دووباسَ بؤتُوَ. يُناتِ بُطتِٓ ثُميآْاَُّ صَٖاودا بُػ

ًَؼىو، ٍ ٍ ضًاناِْ دَوسوبُسيإ دَنشد. بؤ صياتش بِشواُْ@ ٖٓشّ ِساويٓظٔ، طُسضاوَّ  ًَش77ّ-71ث -?9<7يؽ نُ يُ طاَيِ )-. نؤْت دؤط
ًَهِ صؤسّ نىسدطتإ 1:<7 ص( بُْىَيُٓسايُتِ دَوَيُتِ فُسَْظا طُسداِْ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و قاجاسّ نشدووَو ْاوضُطُي

ًَت@ تاقطُس ًَت، دََي ًَجُِسدَب ا بُطُس ئُو ِسَيطايُدا صاَيُ نُ بًًٓىَ، يُ نؤتايٌ طًًُناِْ طُدَّ ْؤصدََُٖذا بُ دَسَتُْطذا ت
ًَٓذَؾ طُخت و َُٖيهُوتُيُنِ طرتاتًحِ ُٖيُ دَطتُيُى  ًَت و ٖ ٍَ دَب ًَٓخ طُعات سَيطُ ِس دَِسواتُوَ طُس بُغذاد، تُْطُنُ ث

ًَشَوَ بُطز طىثايُنذا بطُٓوَ. بِشواُْ@ طُػتِ نؤْت دؤ ًَشّ بؤ نىسدطتإ،)ثًاو دَتىأْ ي َُُد، ناسصإ حم (، و@1:<7-?9<7ط
ًَُاِْ،   .?;، ٍ 8179طً

 .8<-7<، املـذس ايظابل، ص صعبذايعضيض طًًُإ ْىاس ->7
ًَِشٍ تايبُتُ-=7 ًَهِ ناسط عىمساًًُْنإ يُو ْاوضاُّْ دَنُوتُٓ رَيش دَطُاَلتٌ دَيطشتُبُس، بُطىَيشَّ ئُّ  ،ئؤجاقًل@ طًظتُ

طًظتُُ طُساِْ ْاوضُنُ يُ َريو طُسؤى عُػريَتُنإ ناسووباسّ ْاوضُناِْ رَيش دَطُاَلتًإ تا َشدٕ بُِسَيىَدَبشد، ثاؾ 
ًَىَّ َريات بؤ ُْوَناًْإ يإ بشاناْ ًَِشّ ْاوضُنُ بُػ ًإ دََايُوَ. يُ بُساَبُسيؼذا دَبىو بُػذاسّ يُ َشدًْؼًإ ناسط

ًَهِ تشّ  ًَطُواُْوَ الياْذَداو نُط ًَٓشاوَناِْ طُسػاًْإ بذَٕ، بُث َُٖيُُتُ طُسباصيًُناِْ عىمساًْذا بهُٕ و باجُ طُث
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ًَضاُْنُيإ دادَْا. بؤ صياتش بِشواُْ@  ية فى االوضا  االدازية فى ضوء فاضٌ بيات، ايدوية ايعجُاْية فى اجملاٍ ايعسبى، دزاضة تازخي-خ
  .81. ص 2007، بريوت، 1اواضط ايكسٕ ايتاضع عػس(، ط–ايوثائل و املصادز ايعجُاْية حصسا)َطًع ايعٗد ايعجُاْى 

ًَىإ طااَلِْ )-<7 ص( بُ عُطاف بُطِ ;?>7(، قُطشّ ػريئ يُ طاَيِ )1:=7-;?>7بُطىَيشَّ فُسَإ داَُصساْذُْناِْ عىمساِْ ْ
ًَشدساوَ، يُ نؤتايًُناِْ طاَيِ باجُاَل ص.دا ُٖسدوو يًىاّ دَسُْو دَسَتُْط يُندشاوَو تا َشدٕ بُ عىمسإ بُطِ َري 11=7ٕ طج

ًَشدساوَ، يُ ثاؾ َشدًْؼِ دساوَتُ ئُمحُد بُطِ نىِسّ يُ يُ ػُِسّ طاَيِ ) ٍَ ْادس ػا نىرساوَو 99=7عُػريَتِ باجُاَلٕ طج ص( يُطُ
ًَطُّ طشتؤتُو  .:97-971َ. بِشواُْ@  ْفع املـذس. ص صٖاِْ نىِسّ ج

 =ه م، )فـًٓاَُّ َظهىيُ طاٍ  ;>78تا  7878 تكى ذلُد اَاَى خويى و ْيًوفس جفسودى، زوابط ضياضى ايسإ و عجُاْى اش -?7
 .=7(، 7ٍ?79ثايض  88مشاسَّ 

 .8<، املـذس ايظابل، صعبذايعضيض طًًُإ ْىاس -81
نِ(، دَنُوَيتُ ِسؤرُٖاَلتِ صَٖاو، بُطىَيشَّ طُػتُوَسَ بًاًًُْنإ نُ يُو ِسؤرطاسَدا بُ 1:-;9نُسَْذ@ ْضيهُّ ذُوت فُسطُخ )-87

ًَىإ دوو ضًادا،ثِشبىوَ يُ  ًَجُِسيىٕ ئاَارَ بؤ ئُوَ دَنُٕ نُسَْذ طىْذَيهِ طُوسَّ ُٖصاس َاَيِ بىوَو يُْ ِسَيِشَوَ طُختُناًْذا ت
ًَطُ ًَ ًَذا رياوٕ، نُ بُدَطت و تفُْطًاُْوَ داسطتاِْ طشووػتِ و باغ و ئُػهُوت و ن ًَُ نىسدَناِْ )عُىل اهلل(ّ ت ًَ ّ جؤساوجؤس، خ

ًَشّ بؤ  بُْاوباْطبىوٕ و ْضيهُّ ُٖصاس طىاسَو ثًادَيِ ضُنذاسيإ خظتؤتُ خضَُت واىل نشَاػإ. بِشواُْ@ طُػتِ نؤْت دؤط
ًَؼىو  .   :>شام، املـذس ايظابل، ص. سذًُ املٓؼِ ايبػذادّ اىل ايع<;->;، ٍ ٍنىسدطتإ، طُسضاوَّ ث

 .9<-8<، املـذس ايظابل، ص صعبذايعضيض طًًُإ ْىاس -88
دزويؼ باغا ايرى عني يتخديد احلدود االيساْية ايعجُاْية،  ايطعادة املغفوز ي٘ايتكسيس ايرى تفطٌ بتكدمية صاحب بِشواُْ@  -89

يُِساطتًذا ُٖطتهشدِْ عىمساًًُْنإ بُ َُٖيهُوتُّ  24-23، ص ص 1953بغداد، َطبعة احلهوَة، ت.وشازة اخلازجية ايعساقية، بغداد، 
ًَؽ بُطتِٓ ثُميآْاَُّ طرتاتًزّ ئُّ ْاوضُيُو  ُٖوَيذإ بؤ دَطتبُطُساطشتِٓ ِسيؼُيُنِ نؤِْ ُٖيُ، دَطُِسَي تُوَ بؤ ث

يإ -تىْذّ داواّ نؼاُْوَّ فاسغ ص( ناسبُدَطتاِْ عىمساِْ، يُ ناتِ وتىوَيزَناِْ ئاػتًذا وَفذّ عىمساِْ بُ?9>7صَٖاوّ طاَيِ )
ًًَإ وتىوٕ@"  تُْط،و دَسَ نشدووَ يُ دَسُْ ًَٓاوَ!ث ًَىَ ٖاتىوٕ داواّ ئاػتِ دَنُٕ و نًًًًِ دَسَتُْطتإ ُْٖ  بؤ صياتش بِشواُْ@ "ئ

ًَؼىو، ٍ ٍ   .<:-=:ُْجاتِ عُبذواَل،طُسضاوَّ ث
 .9<، املـذس ايظابل، ص عبذايعضيض طًًُإ ْىاس -:8
ًَؼىو، ٍ ٍ   -;8  .78->بؤ صياتش يُّ باسَوَ بِشواُْ@ ٖٓشّ ِساويٓظٔ، طُسضاوَّ ث
مجة مبهتب اَري دوية قطس، َطابع عًى بٔ عًى، ايدوحة ، قطِ ايرت4ج. ج. يوزميس، دييٌ اخلًيج، ايكطِ ايتازخيى، ج@ بِشواُْ ->8

ص( طُسداِْ ::<7ّ ُٖسدْاغ ضاوطاغِ ئُّ دَطتُ بىوٕ، نُ يُ طاَيِ )-ٖٓشّ ِساويٓظىٕ و فًًهع جؤْع. 2052)د.ت( ص 
ًَهؤَيًُٓوَيُنِ وسدَ طُ ًَُاِْ و ْاوضُ طٓىوسيًُناِْ تش دَنُٕ. بُسَُِٖ ئُّ طُسداُْ ي باسَت بُدؤخِ ْاوضُناِْ صَٖاو و طً

ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ عىمساِْ و  ًَؼىوتشّ ْ طٓىوسو دياسيهشدِْ ثاػهؤيُتِ عُػريَت و ْاوضُ نىسدَنإ يُ ثُميآْاَُناِْ ث
ًَشاْذا، يُاليُٕ ُْصَْذ بُطًداٌْ ًَىإ تىسى و فاسغ(  يُوَ بُْاوًْؼاِْ-ئ ًَؼُناِْ ْ )طُسجَُِ ئُو ثُميآْاَاُّْ بُْذٕ بُ ن

ًَؼىو، ٍ ٍنشاوَتُ نىسد  .<7-:ّ. بِشواُْ@ طؤظاسّ ناسوإ، طُسضاوَّ ث
 .:79، ص9=?7جشجًؽ فتح اهلل، بػذاد، ِ. ادَىْذص، نشد و تشى و عشب، ت@ طِ. ج-=8
 .:<-9<، املـذس ايظابل، ص ص عبذايعضيض طًًُإ ْىاس -<8
ًَشإ دَطتِ =>، ص;>79، تٗشإ، 8 (، ضاث1<?7-:7;7َٓىضٗش ثاسادؤطت، صًَُٖٓاّ تاسخيِ اختالفات ايشإ و عشام ) -?8 . يُِساطتًذا ئ

نُ نُوتؤتُ ِسؤرُٖاَلتِ ِسووباسّ طريوإ، نُ يُ قؤسَتىوَوَ  َُٖيُٓطشت، يُو صَوّ و صاسَ ْضَاُّْ بُػِ خؤسئاواّ ْاوضُّ صَٖاو
ص( و 79?7ِ دووََِ طاَيِ )ّ تؼشيٓ>7يُ بانىوسّ خاُْقني تا ضًاّ بَُؤ دَطشَيتُوَ، تا دواّ َؤسنشدِْ ثشؤتؤنؤىل ئُطتاُْ يُ 

ًَٓشا.  بُفُسَِئُو ْاوضاُْ  ،ص(:7?7نؤْىطِ داًْؼتُٓناِْ يًزُّْ دياسيهشدِْ طٓىوس يُ طاَيِ ) ًَو يُ خانِ عىمساِْ ْاط وَى بُػ
 . 624-615عبدايعصيص ضًيُإ ْواز، تأزيخ ايػعوب االضالَية، َصس)بدوٕ تأزيخ طبع(، ص صبِشواُْ ْاوَِسؤنِ ثشؤتؤيُنُ يُ@ 

 284، ص املصدز ايطابلخوزغيد باغا، بِشواُْ@  -91



 ّ. خايذ حمُىد نشيِ
 

 

 (77١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَِشُْوَ بؤ طُدَناِْ ضىاسدَيُّ-97 ًَشايُتِ بابإ دَط َّ ِساوبؤضىوٕ طُسَتاناِْ دَسنُوتِٓ َ ثاْضَيُّ، بُاَلّ  و ئُطُسضِ ُْٖذ
ًَزووّ دَسنُوتِٓ باباُْنإ وَى بَُٓاَيُيُى ثُهلاوَيؼتىو ناسيطُس يُ ْاوضُنُدا دَطُِسَيتُو َ بؤ طُسَتاناِْ طُدَّ ػاْضَُّٖ. َ

ضعدى عجُإ ٖسوتي، ظٗوز االَازة ايباباْية )دزاضة حتًيًية حوٍ تاضيظ االَازة و اصٌ ايباباْيني، بؤ صياتش يُّ باسَوَ بِشواُْ@ 
 .283-279(، ص ص 2011، تػسئ ايجاْى 3، )ايعدد رئدلًة 
نسدضتإ و ضكوطة َابني َٓتصف ايكسٕ ايعاغس و َٓتصف ايكسٕ ايتاضع عػس ، بػري ضعيد اضهٓدز، قياّ ايٓعاّ االَازاتى فى -32
 .117، ص 2008، ايطًيُاْية، 2ط
ًَشاْذا نُ يُ طاَيِ -99 ًَهِ عُباغ َريصاّ ئ َُٖيبُتُ منىوُْنإ يُ باسَّ ئُّ جؤسَ طىودوَسطشتٓاُْوَ صؤسٕ، بؤ وَيُٓ يُ فُسَاْ
ًَُاِْ 89<7)بُطىَيشّ ِسَيهُوتِٓ ئُسصَِسؤَِ يُنُّ) دووَسص( بؤ َُمحىد ثاػاّ باباِْ ْا=8<7) ًَشإ دَطت يُْاوضُّ طً ص( دَبىو ئ

ًَشاِْ ِسووطِ ) َِ( دَسدَنُوَيت يُػهشو طىاسَّ ئُّ ْاوضُ يُ جُْطِ ئ ًَٓ ٍَ َرياِْ بابإ َُْ ًَىَْذّ يُطُ ->8<7َُٖيبطشَيت و ث
ًَشإ بُػذاسبىوٕ و وَى يُْاَُنُدا <8<7 ًَُٓ دَنات (دا يُ بُسرَوَْذّ ئ ًَهشدِْ ئُو بَُي ًَبُج ًَتُوَ  عُباغ َريصا داواّ ج ِسووْذَب

-بابإ-نُ َُمحىود ثاػا داوَيتِ بؤ ْاسدِْ طىاسَّ صياتش بؤ بُسَناِْ جُْطُنُ. بِشواُْ ْاوَِسؤنِ ْاَُنُ يُ َريْؼًِٓ ئُسدَاَلٕ
 .   :77-779(، ٍ ٍ=:<7-??=7طؤسإ يُ بَُيطُْاَُّ قاجاسيذا )

ًًَُّ، بُسطِ يُنُّ، بُيشوت، ُْوػري -:9 ًَبِ ط  .<:،  ٍ:877وإ َظتُفا ئَُني، بُدَّ ِسَيطاوَ طىَيطٓني، نت
ًَؼىو،ٍ ٍ -;9    =77-:77ُْجاتِ عُبذوَيآل، طُسضاوَّ ث
يُ  واىل ئُسصَِسؤّ.-بِشواُْ ْاَُنُّ فُتح عُىل ػا بؤ عُباغ َريصا و ْاَُنُّ ئَُُّ دوايًإ بؤ حمَُُد ئَُني ِسَئىف ثاػا->9

 .:71-??(، ٍ ٍ =:<7-??=7طؤسإ يُ بَُيطُْاَُّ قاجاسيذا )-بابإ-َريْؼًِٓ ئُسدَاَلٕ
 :79َُٖإ طُسضاوَ، ٍ -=9
 .>9، ص>=79اؿػش جعفشّ ويذاِْ، بشسطِ تاسخيِ اختالفات َشصّ ايشإ و عشام، تٗشإ، -<9
ًَؼىو، ٍ ٍ  -?9  . :78-789ُْجاتِ عُبذوَيآل، طُسضاوَّ ث
 .;<-:<طًًُإ ْىاس، املـذس ايظابل، ص صعبذايعضيض  -1:
مجيٌ َوضى ايٓجاز، َعاٖدة ازضسوّ ايجاْية بني ايدوية ايعجُاْية و ايسإ)دزاضة يعالقات ايدويتني خالٍ حكبة تبًوز املعاٖدة  -7:

سيعإ(و ُْخحىإ طُس بُ ُٖسدوو ُٖسَيُِ سوإ)يُ .7، ص2011(، ايطٓة ايطادضة، 6، اجملًد)2(، دلًة جاَعة نسنوى، ايعدد 1843-1848
ًَشإ بىوٕ، يُ ثاؾ ػهظتِ يُ ػُِسّ طاَيِ ) ّ ػىباتِ 88ص(، يُ بُساَبُس ِسوطًاو و طُثاْذِْ ثُميآْاَُّ تىسنُاْطاّ )<8<7->8<7ئ

، 1اصس، طنُاٍ َعٗس امحد، دزاضات يف تازيخ ايسإ احلديح واملع(دا ِسووطُنإ دَطتًإ بُطُسداطشت. بؤ صياتش بِشواُْ@ <8<7طاَيِ 
 .73-65، ص ص 1985بغداد، 

 .;<عبذايعضيض طًًُإ ْىاس، املـذس ايظابل، ص -8:
قُسَقؤيًٓؤ و ئام قؤيًٓؤ@ دوو عُػريَتِ تىسنُأْ و يُ نؤتايًُناِْ طُدَّ ضىاسدَُّٖ يُ تىسنظتاُْوَ ِسوويإ يُ ُٖسَيُِ  -9:

ًَىإ طااَلِْ ) ًَشاقِ 9=:7-1?79ئاصسباجيإ نشدووَ. قُسَقؤيًٓؤ يُ ْ ًَشإ و نىسدطتإ و ع ص(دا ذىنُِشاِْ ْاوضُناِْ ئاصسباجيإ و ئ
ًَىإ طااَلِْ )–عُسَبِ نشدووَ. ئام قؤيًٓؤ  ًَشاقِ 18;7-9=:7يؽ يُْ ًَشإ و ئاصسباجيإ و نىسدطتإ و ع ص( ذىنُِشاِْ ْاوضُناِْ ئ

، ٍ ٍ 1?79، تربيض، 7ىًْىٖا، تشمجُ@ ثشويض صاسع ػاَشطِ، ضعُسَبِ نشدووَ.  بؤ صياتش بِشواُْ@ تىفًل جنفًى، قاساقىيًٓىٖا و ئاغ قىي
;8-=:. 
 .><-;<عبذايعضيض طًًُإ ْىاس، املـذس ايظابل، ص ص -::
ًَؼىو، ٍ ٍ -;:  .=9->9اؿػش جعفشّ ويذاِْ، طُسضاوَّ ث
ًَىإ ُٖسدوو -حمُممشَ@ ْاوضُّ حمُممُسَ ->: ًَٓانؤى بىو يُْ ًَُاِْ ْاوضُيُنِ ج دَوَيُتِ عىمساِْ و ؾ ضُػِٓ صَٖاو طً

ًَطُيؼنت يُ ِسيؼُّ نًؼُّ ئُّ  ًَشاْذا، ثاػهؤيُتًًُنُّ يُ داْىطتاْذُْناِْ ئُسصَِسؤّ دا طفتىطؤّ طُسَِ يُباسَوَ نشاوَ. بؤ ت ئ
 .9=-7;ْاوضُيُ بِشواُْ@ عبذايعضيض طًًُإ ْىاس، املـذس ايظابل، ص ص 



ًَُاِْ و عُػريَتُ نىسدَنإ  ..………… دؤصّ ثاػهؤيُتِ ْاوضُناِْ صَٖاو و طً
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (777)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَؼىو،ص  ص -=:  .<>-=>َٓىضٗش ثاسادؤطت، طُسضاوَّ ث
بُنش ػىاِْ،  ًذا، و@ص ( يُ بَُيطُْاَُناِْ ئُسػًفِ عىمساْ=><7-=7<7) بؤ صياتش بِشواُْ@ طًٓإ ٖانإ، نىسد و بُسخىسداُْناِْ،-<:

ًَش،   .<;-9;، ٍ 8178ٍُٖوي
 .25، ص 2009، ايطًيُاْية، 1امحد عجُإ ابوبهس، االثاز ايهاًَة، ج-?:
 .235-234،  ص1970ية و َػهًة احلدود ايعساقية االيساْيية، بغداد، جابس ابساٖيِ ايساوى، احلدود ايدويبِشواُْ@ -1;
 .;-:مجًٌ َىطِ ايٓحاس، املـذس ايظابل، ص ص  -7;
 .8197 املـذس ايظابل، ص، د. د. يىسميش -8;
 .=<-><عبذايعضيض طًًُإ ْىاس، املـذس ايظابل، ص ص  -9;
 .=<ْفع املـذس، ص-:;
 .:;-9;طًٓإ ٖانإ، ٍ ٍ -;;
ًَؼىو، ٍ ٍ ُْ ->;  .717-711جاتِ عُبذوَياَل، طُسضاوَّ ث
ًَؼىو، ٍ-=; ًََُِ ثُميآْاَُنُ يُ@ ُْوػريوإ َظتُفا ئَُني، طُسضاوَّ ث  .<88بِشواُْ َاددَّ ط
 .>71-718طؤسإ، ٍ ٍ-بابإ-بِشواُْ دَقِ ْاَُنُ يُ@ َريْؼًِٓ ئُسدَاَلٕ -<;
 =ه م، )فـًٓاَُّ َظهىيُ طاٍ  ;>78تا  7878اص  ضياضى ايسإ و عجُاْىتكى ذلُد اَاَى خويى و ْيًوفس جفسودى، زوابط -?;

 .>7(، ص7?79ثايض  88مشاسَّ 
ًَشَيت بؤ "حمَُُد ِسَئىوف ثاػا"ّ واىل ئُسصَِسؤّ، -1> ًَهِ "فُتح عُىل ػا"دا، عُباغ َريصاؾ ْاَُيُى دَْ يُبُس ِسؤػٓايِ فُسَاْ

ًَشإ دَطتِ ُٖ َيطشتىوَ يُ داوانشدُْوَّ عُػريَتُناِْ ذُيذَساًْؤ و طًجُنِ، دَوَيُتِ تًايذا داواّ نشدووَ@ وَى ضؤٕ ئ
ًَُاِْ َُٖيبطشَيت. بِشواُْ َُٖإ طُسضاوَ، ٍ ٍ-عىمساًْؽ دَطت يُ داوانشدُْوَّ باباُْنإ  .>71-718واتا ْاوضُّ طً

 . >1:-;1:، املـذس ايظابل، ص ص خىسػًذ باػا -7>
 <<-=<يظابل، ص ص عبذايعضيض طًًُإ ْىاس، املـذس ا-8>
 .18:-17:@ خىسػًذ باػا، املـذس ايظابل، ص ص -9>
دزويؼ باغا ايرى عني يتخديد احلدود االيساْية ايعجُاْية، املصدز  ايتكسيس ايرى تفطٌ بتكدمي٘ صاحب ايطعادة املغفوز ي٘ -:>

 .78ايطابل، ص 
ًَؼىو، ٍ-;>  7:9طًٓإ ٖانإ، طُسضاوَّ ث
تفطٌ بتكدمية صاحب ايطعادة املغفوز ية دزويؼ باغا ايرى عني يتخديد احلدود االيساْية ايعجُاْية،  : ايتكسيس ايرىبِشواُْ -:>

 33-30املصدز ايطابل، ص ص 
 .8198بِشواُْ@، د. د. يىسميش، املـذس ايظابل، ص -=>
ًَهِ عُسَبِ بٓطًُٓ يَُُٕ-<> ُ طعىديًُ، يُ نؤتايًُناِْ ئ، نؤضًإ نشدووَ بؤ دَوسوبُسّ َُديُٓو ُْجذ ي-بٓىالّ@ عُػريَت

ًَشام. بٓؤِسَ@ عباغ ايعضاوّ، عؼائش ايعشام، د ، َهتبُ 9طُدَّ ثاْضَّ صايًٓؼذا وسدَ وسدَ ػؤِسبىوُْتُوَ بؤ ْاوضُناِْ باػىوسّ ع
 .871ايـفا و املشوَ، يٓذٕ)د.ت(، ص

 خديد احلدود االيساْية ايعجُاْية، املصدز ايطابلدزويؼ باغا ايرى عني يت صاحب ايطعادة املغفوز ي٘ ايتكسيس ايرى تفطٌ بتكدمي٘ -?>
 .11-10ص ص

 .=:-<9ْفع املـذس، ص ص-1=
 .8199-8198يىسميش، د.د، املـذس ايظابل، ص  ص  -7=
ًَؼىو، ٍ -8=  .<78ُْجاتِ عُبذوَياَل، طُسضاوَّ ث
ًٌَ ويًاَض  -9= ًَشاِْ، دَسويؽ ثاػا ْىَيُٓسّ عىمساِْ، نؤيؤْ يًزُّْ ٖاوبُؾ بشيتًبىوٕ يُ@ َريصا جُعفُس خإ ْىَيُٓسّ ئ

ًَىإ ُٖسدوو دَوَيُتِ  ًٌَ ضشيهؤف ْىَيُٓسّ ِسوطًِ. ئُسنِ يًزُْنُ بشيتًبىو يُ دياسيهشدِْ طٓىوس يُْ ْىَيُٓسّ بُسيتاٌْ، نؤيؤْ
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ًَشاِْ يُ  وَ تا ئاساسات يُ بانىوسّ نىسدطتإ. بِشياسبىو طُسجُّ ئُْذاَاِْ يًزُْنُ يُ ػاسّ بُغذاد -شبايع غطعىمساِْ ئ
ًَهُٕ. ئُّ يًزُْيُ نُ يُ تؼشيِٓ دووََِ طاَيِ ) ص( ناسَناِْ نؤتايِ ٖات نُ ْضيهُّ 8;<7يُنببًٓٔ و يُوَيىَ ناسَناًْإ دَطتج

ّ يًزُْ ضُْذئ صاًْاسّ وسدو ِساثؤستِ طشْطِ يُباسَّ ئُو ْاوضُ طٓىوسياُْ ضىاس طاَيِ خاياْذ. صاًْاسّ و ِساثؤستِ ئُْذاَاِْ ئُ
ًَبِ "ِساثؤستِ دَسويؽ ثاػاتًايُ نُ  طُسداًْإ نشدووَ، يُواُْ " "ّ ذذود طًاذُتٓاَُ" نُ طُسؤنِ يًزُّْ عىمساِْ، و نت

ًَهٗاتبىو"ّ طُسؤنِ دفطًاذُتٓاَُّ َظًؤ ضشيهؤّ ياوَسّ، ُٖسوَٖا "-حمَُُُد خىسػًذ ثاػا  َطتُّ ِسووطًِ، نُ طتافُنُّ ث
(خضَُتطىصاس. ئُو ِساثؤست و صاًْاساُْ ئَُِشؤ طُسضاوَّ صؤس طشيٓط و ِسَطُْٔ 88َّ ئُفظُسو ئُْذاصياسو صَوّ ْاغ و سا( طى7:يُ)

ًَُُ يُضُْذئ ػىَيِٓ ئُّ باطُدا طىودَإ  ًَُُ. نُ خؤػبُختاُْ ئ ًَزووّ طُدَّ ْؤصدََُِٖ ئ ًَىَسطشتىوٕ. بؤ بؤ ْىطًُٓوَّ َ ي
ًَشػِ عىمساِْ، و. ُْجاتِ عُبذوَيآل، <819-:819صياتش بِشواُْ@ يىسميش، د.د، املـذس ايظابل، ص  ص  ًَشإ و ٖ . طًالٕ، نىسدَناِْ ئ

ًَُاِْ ، 7ض  .275-269، ص ص1981داْتطغ، ايسحاية ايسوع فى ايػسم االوضط، ت، َعسوف خصْداز، بغداد، . ب.ّ. 7=-?>، ٍ ٍ :811، طً
ًَؼىو، ٍ ٍ بؤ ْاوِسؤنِ خاَيِ ُٖػتُّ و تُواوّ خاَيُناِْ ثُميآْاَُنُ بِشواُْ@ َٓىضٗش ثا-:= ُْوػريوإ . =>سادوطت، طُسضاوَّ ث

ًَؼىو، ٍ ٍ  .898-891َظتُفا ئَُني، طُسضاوَّ ث
 يًظتِ طُسضاوَنإ@

 بَُيطُْاَُ باَلونشاوَنإ
 بُصَاِْ عُسَبِ-
 .2009، َصس، 1خوزغيد باغا، زحًة احلدود بني ايدوية ايعجُاْية و ايسإ، ت.َصطفى شٖسإ، ط -
ايتكسيس ايرى تفطٌ بتكدمية صاحب ايطعادة املغفوز ي٘ دزويؼ باغا ايرى عني يتخديد احلدود االيساْية ايعجُاْية، -دزويؼ باغا، -

 .1953داد، بغداد، َطبعة احلهوَة، ت.وشازة اخلازجية ايعساقية، بغ
 بةزمانى كوردى-
ًَش، =><7-=7<7طًٓإ ٖانإ، نىسد و بُسخىسداُْناِْ،)-  .8178ص ( يُ بَُيطُْاَُناِْ ئُسػًفِ عىمساًْذا، و@ بُنش ػىاِْ، ُٖوي

ًَِشاِْ حمَُُد ذَُُ باقِ، ض=:<7-??=7طؤسإ يُ بَُيطُْاَُّ قاجاسيذا )-بابإ-َريْؼًِٓ ئُسدَاَلٕ- ًَش، ، 7ُٖ(، ئاَادَو وَسط  .811وي
ًَبُنإ بُصَاِْ نىسدّ-  نت
ًَُاِْ، -- ًَش ًَٓؤسطهِ، بٓطًُٓناِْ نىسد و ضُْذ وتاسَيهِ نىسدْاطِ، و. ُْجاتِ عُبذوآل، طً  .=811ظالدمي
ًَشػِ عىمساِْ، و. ُْجاتِ عُبذوَيآل، ض- ًَشإ و ٖ ًَُاِْ ، 7طًالٕ، نىسدَناِْ ئ وع داْتطغ، ايسحاية ايس. ب.ّ. 7=-?>، ٍ ٍ :811، طً

 .1981فى ايػسم االوضط، ت، َعسوف خصْداز، بغداد، 
ًَشّ بؤ نىسدطتإ،) - ًَشّ، طُػتِ نؤْت دؤط ًَُاِْ، 1:<7-?9<7نؤْت دؤط  .8179(، و@ ناسصإ حمَُُد، طً
ًَُاِْ ْاوضُيُى يُ نىسدطتإ، و. ًَُٓ، ض- ًَُاِْ، 7َُجيُس طؤٕ، طً  .=811، طً
ًَش، َظًؤ ضشيهؤف، طًاذُتٓاَُّ َظًؤ ضشيهؤف، -  .8179نؤنشاوَّ@ عُىل عىَشإ، و. طُالح ًْظاسّ، ُٖوي
ًَشاِْ- ًَؼُّ طٓىوسّ ئ ًَش 8ص(، ض=:<7-?9>7عىمساِْ)-ُْجاتِ عُبذواَل، نىسدطتإ و ن  .;817، ُٖوَي
ًًَُّ، بُسطِ يُنُّ، بُيشوت.  - ًَبِ ط  .>817ُْوػريوإ َظتُفا ئَُني، بُدَّ ِسَيطاوَ طىَيطٓني، نت
ًَبُنإ بُ -  صَاِْ عُسَبِ@نت
 .2009، ايطًيُاْية، 1محد عجُإ ابوبهس، االثاز ايهاًَة، جا-
، 2بػري ضعيد اضهٓدز، قياّ ايٓعاّ االَازاتى فى نسدضتإ و ضكوطة َابني َٓتصف ايكسٕ ايعاغس و َٓتصف ايكسٕ ايتاضع عػس ، ط -

 .2008ايطًيُاْية، 
 .1970دود ايعساقية االيساْيية، بغداد، جابس ابساٖيِ ايساوى، احلدود ايدويية و َػهًة احل -
 .، قطِ ايرتمجة مبهتب اَري دوية قطس، َطابع عًى بٔ عًى، ايدوحة )د.ت(4ج. ج. يوزميس، دييٌ اخلًيج، ايكطِ ايتازخيى، ج-
 .1969، بغداد، 2جيُظ بيهٓغٗاّ، زحًتى اىل ايعسام، ت. ضًيِ ط٘ ايتهسيتى، ج--
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 .9=?7ب، ت@ جشجًؽ فتح اهلل، بػذاد، طِ. جِ. ادَىْذص، نشد و تشى و عش-
، داز ايفهس ايعسبى، 1844-1843عبدايعصيص ضًيُإ ْواز، ايعالقات ايعساقية االيساْية دزاضة فى دبًوَاضية املؤمتسات. َؤمتس ازضسوّ -

1974. 
 عبدايعصيص ضًيُإ ْواز، تأزيخ ايػعوب االضالَية، َصس)بدوٕ تأزيخ و َهإ طبع(. -
 ، َهتبُ ايـفا و املشوَ، يٓذٕ)د.ت(.9عباغ ايعضاوّ، عؼائش ايعشام، د- 
 .1985، بغداد، 1(، دزاضة يف احواي٘ ايطياضية، ط1750-1638عًي غانس عًي، تازيخ ايعسام يف ايعٗد ايعجُاْي) -
وء ايوثائل و املصادز ايعجُاْية فاضٌ بيات، ايدوية ايعجُاْية فى اجملاٍ ايعسبى، دزاضة تازخيية فى االوضا  االدازية فى ض- -

  .2007، بريوت، 1اواضط ايكسٕ ايتاضع عػس(، ط–حصسا)َطًع ايعٗد ايعجُاْى 
، 1فاضٌ بيات، دزاضات يف تازيخ ايعسب يف ايعٗد ايعجُاْي )زؤية جديدة يف ضوء ايوثائل و املصادز ايعجُاْية، داز املداز االضالَى، ط--

 .2003ييبيا، 
 .1985، بغداد، 1دزاضات يف تازيخ ايسإ احلديح واملعاصس، طنُاٍ َعٗس امحد، -
 .2008ذلُد بٔ امحد احلطيٓى املٓػى ايبغدادى، زحًة املٓػى ايبغدادى اىل ايعسام، ت. عباع ايعصاوى، بغداد، --
ًَبُنإ بُصَاِْ فاسطِ-  نت
 .>=79اؿػش جعفشّ ويذاِْ، بشسطِ تاسخيِ اختالفات َشصّ ايشإ و عشام، تٗشإ، -
 .1?79، تربيض، 7تىفًل جنفًى، قاساقىيًٓىٖا و ئاغ قىيىًْىٖا، تشمجُ@ ثشويض صاسع ػاَشطِ، ض--
 .;>79، تٗشإ، 8(، ضاث 1<?7-:7;7َٓىضٗش ثاسادؤطت، صًَُٖٓاّ تاسخيِ اختالفات ايشإ و عشام ) -
 نؤظاسَنإ-
ًَىإ-- ًَؼُّ ْ  -تىسى و فاسغ، و. ُْصَْذ بُطِ خاِْ، )طؤظاسّ ناسوإ ٖٓشّ ِساويٓظٔ، طُسجَُِ ئُو ثُميآْاَاُّْ بُْذٕ بُ ن

 (.:??7ّ طاَيِ 77خىوىل ِساثُِسئ، رَاسَ 
، تػسئ 3، )ايعدد رئضعدى عجُإ ٖسوتي، ظٗوز االَازة ايباباْية )دزاضة حتًيًية حوٍ تاضيظ االَازة و اصٌ ايباباْيني، دلًة --

 (.2011ايجاْى 
وّ ايجاْية بني ايدوية ايعجُاْية و ايسإ)دزاضة يعالقات ايدويتني خالٍ حكبة تبًوز املعاٖدة مجيٌ َوضى ايٓجاز، َعاٖدة ازضس -

 . 2011(، ايطٓة ايطادضة، 6، اجملًد)2(، دلًة جاَعة نسنوى، ايعدد 1843-1848
مشاسَّ  =َظهىيُ طاٍ ه م، )فـًٓاَُّ  ;>78تا  7878اص  تكى ذلُد اَاَى خويى و ْيًوفس جفسودى، زوابط ضياضى ايسإ و عجُاْى-

 (.7?79ثايض  88
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 بايًغة ملًخصا
 يهوزدية قطية تبعية َٓاطل شٖاب وايطًيُاْية و ايعػائس ا

 ّ( 1847-1843يجاْية)ة أزضسوّ ايف ذلادثات و َكسزات َعاٖد
ملٓاطل أصبخت اَابعدٖا، و يطادع عػسيعجُاْية و االيساْية يف بدايات ايكسٕ ايدوية اَع ظٗوز نٌ َٔ ا 

، جصءًا َٔ املػانٌ و ايهبريتني املتخاصُتني س أيعديدة يف نوزدضتإ و أيواقعة بني ايدويتنيعػائأيأيهسدية و 
 أيصساعات احلدودية َابني ٖاتني أيدويتني، ويف ْفظ ايوقت غهًت تًو املٓاطل و أيعػائس ايٓكاط ايسئيطية جلُيع

ِ االنرب َٔ ذلادثات املعاٖدات أيطًُية بني ايدويتني و ايٓكاط ايوازدة فيٗا َعاٖداتُٗا ايطًُية. ؤَ ٖٓا فإٔ ايكط
خصصت يهيفية أقتطا  و احلام املٓاطل وايعػائس ايهسدية، وعًى وج٘ ايتخديد ذلادثات َعاٖدة أزضسوّ أيجاْية 

 ّ(. 1847ضٓة)
و بعض ايعػائس ايهوزدية حتاوٍ ٖرة ايدزاضة تطًيط ايطوء عًى قطية تبعية َٓاطل شٖاب و ايطًيُاْية  

ّ(، بوضاطة نٌ َٔ 1847-1843يف حوازات و َكسزات َعاٖدة ازضسوّ ايجاْية، اييت دازت َا بني ضٓوات )
االَرباطوزيتني ايربيطاْية و ايسوضية، وفيٗا ْوقػت بػهٌ َفصٌ و دقيل َطأية )حل تبعية( املٓاطل و أيعػائس 

يساْية، إذ حاويت ممجًي نال أجلاْبني عًى قدّ و ضام، أثبات و اقساز ايهوزدية يهٌ َٔ أيدويتني أيعجُاْية و اال
 ضيطسة دوهلِ عًى َٓاطل و عػائس، مل يهٔ يف االصٌ الي َِٓٗ أحلل عًي٘. 
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abstract 

The Condition of the Subordination of Areas of Zahaw, 

Sulaimaniah, and Kurdish Tribes in the Negotiations and 

Decisions of the 2nd  Arzarum Conference 

 (1847-1843) 
         With the appearance of both Ottoman and Iranian states in the sixteenth 
century and after, the Kurdish tribes and their regions became a main part of the 
conflicts and struggles between the two states , they also were the important 
agendas in their treaties that led to specialize those sorts of negotiations to re-
distribute the Kurdish areas, and more specifically the second Arzarum treaty in 
1847. 
       This study tries to shed lights on the conditions of the Kurdish areas in zahaw, 
sulaimaniah, and other places in the treaty of Arzarum during the years (1843-1847). 
The negotiations went on seriously concerning the right of having authority upon 
those indexed (affiliated) Kurdish areas between Ottoman and Iranian states by the 
attending and witnessing of both British and Russian empires. The both sides 
challenged harshly, and each one of them presented lots of evidences so they might 
prove their being pioneer to rule those areas in a time that none of them had the right 
to.  

 


