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َ ينردة  مزرط َان )ز١٨٦٧-١٨٠٠(  

  د  م .ي.

 ران زامي

  داب 

 َوو  

  

  

  

:َ  

       َ ياط نردة مط  ي و  موري ذ َاام , شمدوو ط 

م و .وة ي َ اط نردة , وم  وا ر  َل و 

ذة اريو ,روة وم مزؤري دار  وا و َد و زؤري  ما ذور .روة 

 وة  يونردة وا ةو واير َ انر و ري دةو م ,

, م َري   و م دةو طَل زرطمن روام  دةروازةكَ  وادو

روة  يوم َ اامم يووة م وةدة  وةووي رمزرط.  

        ر زؤر , ى  مط مزرط ت ن وور ةم  وةَ

رى  ررى ر  ةمم و,  ردةواَ ى ى مَان ردوو 

  .ون (انَ و م ) ا دةومر ةم  و ر  ن ضردة ىو

 ,مور ةم و  و َم م كن مردة ىوم م , ى  مط

.ذة و وةر ورو  و َر ََ   

       َ  وةى َ  وةى م ,ى َ ىوام َلط وازة اوة ةَ  داوة

وةى َ ة اوة م رودؤ ورى  مَ  ة طَ   ,وةدا 

  م اوة. ووردى س  ذم ورى و    طرى و زرط

        ررو ,اوةو وةى زامَ زىَر  وم ازىَ  ةوى داوةَ 

 رة ةَ  ,وة ةرَوةو ذر م   روة .اوة  وةىدم

 ,نةرى طرم و م  ة   وا اون ر وةم و ن نرزام

 ن ردام مون دوة و  وى ن د را رووداون ون,  روامش 

.َدادةم رة وةىر  وةداَ   

  



َ ينردة  مزرط َان )ز١٨٦٧-١٨٠٠(  
 

  

 ٦٧٨                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

  نردة وري رودؤ  :وةري

,    ردةن م و ط  ردنرؤذ  دامام ي طر       

َ ياندام َ َ ازي ةط :ن  َي, موام  َ ةرة  

. دةدَ ن ذة دن َل طَل وا, مَ مة دووة .ون ر دن َل

َ ذةنارة )ر ,(وا  َدم ذةَل ر ون .رةيو ذ يرام رط 

ذة نَ د مدة َط  ون .تمم يمط َم واو ََ  و ,

 وةرط م دَي رَ يدةدام ذةَل ز نر١(ا(.  

        َم م مردة اَط ََ ز و ون)٢ (  ووير  و  وة ور 

رن ؤة , نرزي د  ,  ام ؤوة  َوةدةط , زةش َ ون  

 ورةيط مرد ور ,روة مزة  سرمو و ورا٣(.و(.  

        َ ةمري ذ و ش مر واي  رد ود   امذ رََ َ و 

روة زيم را  تن و زةوي و  ي را ذاوةي و وة واي َ وند 

 َيط َ و  ط , ر   وةدةي ريرو م ان .ر  ش و  

 ر.)٤(نن  َن ي م ما  اممَ  و من  رك

  :ش دوو   ردةن وري دةام  و

  :اريذة و َل- ١

       َ وةرَةوم وري ذة اريَل و  موم مرد رت ؤذزؤر  ك 

ى رةوى َ م   دا)ران, مد, ( موم , ردةن  .ون واز

 و  ورام . َل دةط م روة  رووي  دن َذةَلَل دن, 

مورا ن دا وم ,ذةَل  َ دني وري ََو , ر  وَي 

  .)٥(و رةدةري ي

       وم وي رزةوي و زةو  نمط َ  و رمة َل و 

ذةاري .موري ذ يزؤر امدام رت ؤذ ذة اريَل و ةوةا)٦( ,ورو 

رة   نرد  ن و طردة   و ط  و , رة َل شدم 

 وةش , ة)٨٠٠-٤٠٠( ةيَر  و دةر َر و زن وةرزي  ران و ردن واي و ش

رَ ة  ر موام رة ورو )َد)٧(( دوةەوا   َ ةاوانر َ)٨( .  

        َيم ري ي ورو    ودان دة وة ) و م .( م 

َ  ردةم ممن طرد و   مي٥(م (زار ر   ردة دةرةوةم ادة)٩(. 

َو اي مورو) ,ط  , ,م  (روة  ) ,رو از و( دةرَان وو 

  .)١٠(ونو  َوام و رم ردةم

       َ مةزةوي َ نو دمر ران ر ونر . ةمن طو و َ 

 و ري. دةدرا ) ط(  رة و درواو دار  ي)وت(ن َ زةوي رزةما
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ور م و َ ر زؤري  َ مارف زةو دوة ,م و يمزةو     

 و دةَ طَ و ط  زةومن رةن. ) ََ)١١ دة َم وَ م َوموة

  ط َوةش َ ,اَر ط و وةي  ط َم دَي  .ندة َ َرن

  .)١٢(طةوةم ذة وي َ و و وان   روري

 م دم طزةران رة , دةا َ ذةَل رةن ن, دما َل ك       

م . مدا  و زؤري َ روة رووي ذةَلدم .َ و ردةن وري

  زام و. طَ و ط و نو  ردم  َ و  رةة ََ  َ وري

َةي طرذةوةم رو نَ نن ومردوة ط)١٣( .  

 و ط  مو. ادةطانر مو  دةطن ذ طَل و ون مي ذة و       

مة ري و و َ ان رادةطوة)ر ,ن ,م (و روة  دمر )َ و َرَن)ط 

َروة)١٤(.  ذة شم َةي طو ذ و وم ,م ذة َ يوة)م 

َي ,َرو َي ,رَي ,راز ,رة ,ي و ذوذك َي (َلط م ذة ةي درةموة 

)رَل, ط ,ورض ,ك دةور و ( موون م)١٥(.  

        موري ذ ار ,ر ر رة و , َ ةمري ذ ر  وذة 

 دووة وةي و ة ََري ري ر م . دةا و ون طم ردن

 ذة و  و دةطممي دةو مي ر .ة َري وريةدمَ ر امي

  .)١٦()مَ ذم م َر طر. (دةطاوة وو و  و رمو ي راما مو

, ردن  وري ذم ي  و , َ ردةن ري م ذمة  َو       

َو ايو زة دة  ازةرامط , دوو ريووةوة ر َر و  م و و 

مرد ترؤذ . ك  َ ةمذ ور َ ةر وم مرد را  

َامووم وري و م َ يموو م َ اَر ي َان وون ن و ول و 

  .ردن  ر ومامَ ي درَ و دوور مَ و موةي  َي  ,ون

 و دموةيةر و .وة ََن  و  طم ر ذمة   َوة

رام وة  ردوو دةو َ اممر و دواي ر يَ انو م ك دواي 

م )١٧ز١٥٥٥ (و وزة)ن ةوة)١٨ز١٦٣٩مرد َ ت ود .زة رد ن  

  زمم  و ران ر زرَووري ر موم ن ردة م دةوم ران

ممررةزوور ط ن و روةدةطام.  

  :طري  - ٢

  دةام , و را ر َ و ر و دة ردما  طري   رمة

َ ري يرة و   دوو وة:  

  ذة وووة ر رةي  - 

       ممدار مرد رتؤذ ,وةر ي دا وةون م و من ط و 

 ارط .ممن داررد  ري وايرري ؤذ  , ي ن َدروةدة  
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, رر, ؤطوةر, ؤذاوةر( موم و ؤذوار م  راوان مو وا, ن ري

امؤ ,رن, وامورا ,انر (َوةدةط . نمدرة ون )رزي, و ,ندارة 

...,( وا نر  و  ر زوو وو   ريط و را ذةَل ند 

َاةردةط)١٩(.  

 دار َرة ك ر . دارون وةمن رةي ردن طري ري زؤري       

َردة ا ندار مدة . مدار وة دمدرو )و ,م , ,

, ؤك,  ,َرة, دةرط ,ةمَ وم ,َ ن,  ,َنة َ دة ,َل

ر , ,دان ,و و)دة رة َ ي ٢٠دار.   ممدار ,و درة 

رو  ون  نووةوة رد َ اوة . ردة م) ورةط م١٨٢٤-١٧٩٩ ,(

  ذة رةم ةىريط٦٠٠(م ( ام  تريدة  ,  م ر نا 

روو ر وووة   َي و  ر َدة)٢١(.  

 رم ,( ...ط ,و,  ) , دةوت دة ذة  رةمي و       

َ  زاريطر و ر ويم  رط  يرة دةي دنر .زؤري  دة 

 مر  زؤري  , دةد دا  رةماو َ  زؤر و دةت وةدة ؤظ

 داوان مردة و   مزرط َ ةا٢٢(دة( .ر ري و ذة  م ي دة 

 َردة ا  َلوو م  دنر و َ دن . رة َوَ ر وة   

َ ذةَل ك ادة .َو ايم ر ي وة )ش , ,ةم و  ة و ,

رط  دمر َو م َ , َل ور و و رة ََ وَل م ,رو ط  

...()٢٣( .    

        َ  وت رة مط َ انو ,  رووي ر َ ني و ون و  

ر ش يَويزمرز م و ,ر ا  ورو زؤر َ م وي. ٢٤و زؤر شرام 

مام ري  ون . ر ي ر  و  ون دة .  دوو م  

  . )٢٥(و ان َ َم ى   زؤر  دةدي , و ن ار

  :مان و رد رةي  - 

       َر ي يرة و    امدي دة َ اةر دةطرد ن وام ون . 

 َ مةَل دن و َر ن ي    رة وام دة .  

       َم  نرط يرة نوة رد َو ,نرد مو دة 

, مدان, دةر ,رداش( وة دةان درو رد  رةمي و. دةدن درو َ رةن

  .)٢٦() ...انَ ون َ وم ن, دؤل

       َو رداي , امرد م ري ام ون    نر دة َاندة ,وة 

)َز ,ز , , ة و .( شمرة ض  ريط ض و  مزرط َ دن ةد ن

َاةردةط)٢٧( .َ و مام   نو دة  مازة َر نو ر ر واو م 

َردةان. نوة  مام )َز  وو ز  ( َ َ يرة را ن ور 
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دوة درو , َز و ز َ و  وةي رمةتازام اوة درو و ,  َ مة

 و مرة م اوةدرو ,  ز  َ ماوَلوم َل( وة ,

 ,و ودة(و   ةر)٢٨(.  

        يمرو وةدة ط  َ انن   وة)١٨٣٤-١٧٩٧( ,مم 

ي َ(وة َ ماي وَن م. وةرطت م دة ردةم طورةي

َو وو مى... ,(  ةوة َ ر و  و .دة  َل و 

مط  وة مرا)٢٩( . ر  َدة م و .دة  ي و  

 و دةطت ردا دة ا ش  ر موك ر  ,و مَ  وةدة رةي

 ور و  يد داطن دة  َ ر  وي  َذ دة وةم َدةردة)٣٠( .َو اي

 ممت, دةد َ و  رري, طو را م و ر دة ,وامش

مزرط  وة دو دة ,م ي ي َ انوي دة   وةؤ٣١(دة( . 

 وةش ر ر وو ة ر َ د وة ر وةم وموم وان  ري و كروة دةم .

 َ يوري   َر و  و دزي ردة و و  ردةد .رةي طي )ر (

َ ردام م نتدة , ودا دزي ََة)و)٣٢ , رَ ي ةوة  ي 

  .)٣٣(موة َ مم    دةتن مدذى ام َ ي

 ن ذم ر ر ردةن ام  , وري ذم و طزةران ا رري       

. و د دا ي م مو ااردن ر و اردموة َ ن م .ون

م نَو وةياياردم  دةررادة , َدة)ن. ()٣٤٣٥( ,مردة   

  .)٣٦(وما و َل ر دة, دةزام ي ي و مة   و دةزام ي

 دي موم , وو َ و وش  ردةن وان  َرودؤ  رمة       

وة )َور ن و ران و (وةدام و َ ووري نور  وة ود , ر 

رودؤ وري نردة و ,َذ مَط واز و .يرة َر ن نطو دةرة 

ن مر َرَ دةرة و موةي ر وزي  شاي و .َو دةرادةر   ومموةي

 روة و ن ر ن  ري مم و دنن  ش  ,وري ذم ر دوة

 و, موة و ردةن ممؤي  ون   ر م  وران ي وام و ر

وام َر وري يم  ردة ن وم    مر ةوا

 يردة مَةي درو.  

  

  :زرطما ن ردة ؤر: دووة وةري

  :زرطم مَر - أ

 وا طايو  وةا طَل , و مش و  ردةن َ مة ر       

ي طر  وة. دو زد وري ان و َم دةو ردووان م َووة

مزرط يوةم َ انوا م يووة م َوطا , وة َد و  
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ةدا ر رؤ رك َ. ؤذ واوةر  م دةو دة ذَ موم  دن ةمي

 (ادى, ر م ,ف) نةرط َدة رَ مرط يمزرط  ش دووردا 

       :  

١- َر مون مردة :ري  ري وةم  م  م رَ  ر و 

   ردام ممي طرة و نمش َر و زؤري, ورا ط َرؤموة

  ي َر .اوةة   َومن َر  وم موو و زار و دو مون

رروا, ةوام َد ورةاوان و ط و و  َدة ر وو ,َي در رَ ي٤( م (

  ,و رخ) ٣( رةش دوو ان مَ دووري, ؤام دةوةوة و   , َو) ٣٧رخ(

رَ  رَ ن رذ ا٣٨(دة( .َ  و رَم ,رَي    و , رَ   

َم وراز و و)٣٩( ,   )ز١٨٢١ (يم )١٥٠٠ (َل و .ري    يم )٩ (

  ي َر روة ,و دوور وة  رخ) ٣( و طورة وادة  طَل. )٤٠(و رخ

ة ك خر و و م)٤١( , وة  ر رَ ك وةرام ران, دةط 

  .)٤٢(وَ ر رخ) ١٠( وة  دووري, موة  ي َر ر ووة

       َو اي رَ يمان م رَ ي ون وا وم موازة ردة مَ وة

 ي موم طَل  ري رةمَ ر مو ووممش َر و مَ, دةوة

َ انو روة دةرةوةش . رَ مَو اية دم مون مردة  وة ,ر ووي

  .و ن  طم وروة

٢ - رَ من دةرةوةيردة: ري  روةك ن َوةمم و  وة وةي وم 

موازة نردة , ن َ ةشَ و  َ وةوةي رَ رَ يمزرط  َان م

 ور وا موةر رةم ؤذواي ر وري و ور موم وا, ان َوازةم رة

  .دةوة

 -  رَ ي  َور : رَ ي) ,َ د , ,ط ,واوم ,ق ,( دووري  

رَ  وة  َور )٦٧ (خر و)٤٣( .دوا  رَ َدر وةوةدة  رَ يي َ ام 

دةو م مو دةط  ةريم  ؤمرا يدةر ةش رَدر ةوة٤٤(دة( .  

 -  رَ ي  را: و  م يوم دورة(  وة ,ورةامن, د م ,

  ,دزة (َ رودة , رَ ش وة  را  يم )٣٤ (خر و)٤٥(.  

 -  رَ ي  ن : رَ ش  )ازاوةر ,ام , ,ن وةدو (َ رودة)٤٦( ,

 روام دا َر . )٤٧(و رخ) ١٧( ن دةط   ريان مَ دووري

وة و َ, )٤٨(دةدران   من و دةاموةووت ر ردةموة و دز ن رزرطمن

رَ  ا َدر ةوة٤٩(دة(.  

 -  رَ ي  دان)٥٠( : رَ  نو ز و ,م  ط  وةدام 

م رَ يي  ور وري و َ انَ  ةوةدووري. دة َان م  دان )خ) ١٧ر 

  مةري  دوا و از وة و َ و )٥٢(ن دةوةك َر داموة . )٥١(و
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 روام  دنازَ و واموة ا و  َروامراي م ن. )٥٣(رس ماوي ر

, و) وة )روامراي مومن, ون روامرا م از  روة, و زرطمن

 و مش زما وةرزي ش َر . او درو) ١٧٧٩-١٧٥٩(زةموة م ر ن  وا

 و ,َو وةشاي  ردةوا نروام رروي وووةووت ردم ت ومم  

 در  َرام موة َ   ر ور راي  داموة  روة. دةوموة

  و زو  راموة  دوا. )٥٤(و رخ) ٥٤( ران داموة ش َر ي درَ, دةةوة

َوة و ر ة ةر دةطم ةم  ر يدةر زو ,وا رَؤ ورةيو ط  

مزرط و دةرةوة   َلط ر٥٥(و(.  

 -  رَ ي  َم :َاي و و رَشم , وة رََةو و   وة 

ممط واي رؤذَ ان دةو وةم .  رَ يانر  َ نو  َوة و َم 

. دةةوة در َم دة ذ َي موم موة َ  َر  دوا, )٥٦(و رخ) ٤٨(

رَ ك )يمن دةرز  (وةك دةر و  َوة و ا)٥٧( . ن ا  وةر 

 رَ يَز ورةوةري ط   َ وةر. )٥٨(دة  َ وةمرَ    

َ رودة  ن , َش روم  مردة ادةر ؤ رَ ينورا و ام٥٩(ؤوة(.  

       َ ةداامدة   مط َ نردة و   ري   وا يوةمم رَ 

رَ يمزرط و َ  ك ممردوو ط دةو َ انو م و ,ش  وري و 

  يم و زد)ارى )٦٠ نردة َم َم  . رة  داوةوةى م

.َوورة دةرو ط َ  

  : زرطمن روام و طاوة م -  ب

       َ ان  يدةر زو  ور اوي وم رس  ورةوة ,و وو و  رَ ةوي

ان ردةن مَوممَ ر زؤري  ََ ,ر   ازَ وة  موا  َوي

رَ يون زة)٦١( . َدر ادةي زدةم ,روام نمزرط  ازي رط يمزرط و 

 و و  و ة زرطمم روام و. وومي ر  َون ؤظ طاوةي

رَ مموو  نمط  ر دن . َيم وم  ي  رَ نون وا , 

 م  َ , )٦٢(ون) طَرَ و  )َ ذة طرام و ل طاوةي ري

   مم و دةَ ر  روة, )٦٣(واادةَر َ ي ) رةم )ر ار

ذة اوة و  ي يام َ َي و ار٦٤(ؤ( .  

 وام ,و َش م  روام َر. ون ك و طورة روامةي   َروامن       

 َ م روة, دةد روامي واوي رر و و دةا روامي وي  رؤك

 سر ون  ت دم نروام و ذةم , َ نادةط )َو ,(َو اي

 روام رمم و ك دنطري ر  َو وام َم روام َر م

 ردة و دز و رَنة)٦٥(.  
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        روام  وة و دوور َدر و م غم رَ  ,َ ن دان وةمو 

. وم ذة و روامن واموةي  ت روامراي رةن زؤري  , و

م منردة كراروام و زارَ ورةيط  دةوري ام ري  دو درو و 

 وةش م  ي وم زةي دا و درود)٦٦( ,ر )وا (َد َ 

 د  مر ش, )٦٧(و د درو) - ران( يَر ر  ك دووري  ي

. زرطم و َل ةودان   و ش ر َش, وةو  مو طمم ك  و

َو وةاي , م ر ي ورؤ َ امراروام ون  َ ازينروام , وةرم ا

َ ان از ن و ٦٨(و( , وري َ ام َدر ارَ نمزرط راروام ون)٦٩(.  

 ريوي وورر ر م , و ت  زرطممش روام  مَ وة       

 ندن وةومدة . وا ممر ,وا  وثَل و ط ر او و رونووت ر ,  

 َان مم ي و )٧٠( .روام نمزرط  ردةوا ن رَ و  م 

 وةووت ردم ونر, دةط روام نمزرط  رةو ذ َ داوان دة  م ,

  َن زةما رؤك دة ري  زؤرر, )٧١(مدةوزطرن ر   م طر

 دان(  يَر ر    وان َؤذواي ر زرطمي َر  ر م زرطمن, وةردةطا

 ر دة (د ري ك و ر ن َ راوةم)َي, )٧٢م ر نمزرط  رو ن

د ونم , رم  رَ رط ون٧٣(دة(.  

  : زرطمي طر-  ت

       َ و روا يمور دةي ازدةدي م ادة رط ي مزرط و .

مزرط يوةم م نردة  و  رط ي مزرط  َان مر و َد م 

م , مزرط َل دةرةوةيط ر و مرؤ َ انو ,َم ر َلط ا و 

مرة ي دةو م دووة.  

       م َ و  مرة نردة , ي وم وةير وي وةو  زؤري  

وون ر  و زةن و ورَ و دان زرطمم زؤري   , ر  , )٧٤(اوة

َدووة َل وط ام  نزؤر  وَي دووة و , َوة و ن وزو وةدؤ .وم 

َر    داوم  مزرط دو زد)٧٥( . ي وم م راروام  

م , زو ط مزرط نورةط  كر ن روو رة ددة  مزرط دن زو)٧٦( .

روة  )زة رة(ي م َرزر , د وةم م زؤر ر َاوة)٧٧( .  ,

 ن َ ةَر مم موم  و و ,م وم ي وووةك رن ط ش 

 وةدةر مر و  روةدة دم م . ر ي رريةوام  اوة و َو وة

مزرط َ ةاوة)٧٨( . وةش ,  زو و ي و دز  َ اوي َر وةو 

  .)٧٩(دوة زةرن و رانةوامي ر ي وةي
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        ري ام يؤ و زؤر دة ,درو دم  ر و ك و وةيدم ك  

  نموون م و , وةووي رورو م ام ؤموم  وة و مزرط 

َ ةاوة)٨٠(.  

       ممزرط از ن و و َ مد ن روو  ددة .رامداوا    

ََ وةمدة َ ادةط )رطة زار ,(  َ نزرط َو مةي زار ي

َو)ري. )٨١ ش م ري ريط وة ,وا نزؤر   مزرط وةدم  

, )٨٢(ؤاوة ا ري  و اوةة َي طر امموة زرطم ني َرَ . دةدران

  ا ري وة  در) ٢٥٠٠( ي مي  َو  دةت ام و  َذة ف

 ذة ر, طورةم م ردة  روة. )٨٣(ؤوة در) ٥٠٠٠(  وا ,وةمة دوو

 َر  رر توا, دة  وةدام َ اوةنردة و  اري و دم م 

م نَر اوة  ريام و وةرم٨٤(ازام( .مون مدي و ط وري 

َ ام ن َ ةرط يمزرط َلط نردة دووة .نردة  ز و وو   

 و ر د , و وةر و رو و و ث و موة و َ, ودراوة مَ طن

 َوةاوة)٨٥(.  

 دةرةوةيدرا دةم َذة روو زؤرادة ر , و موماري ذة  وران موي       

وة ردةم  زؤري   َ رام و ن رةم ط, و ن موي

  . )٨٦(دااوة

  :ام زرطم-  پ

       ة وم  َ ري زؤري واي رؤذَ ان رَ يم مردة وة دةو 

م و ,  ردوو ري ا و َ  ي وم م رَ يوةمزرط و ة ي 

دمط مزرط )ام ( َان مردوو او .ري   و  دمزةرط روام 

 واموة   َد, َ و ا ري دوو ر َ اموة  َرةم  ض, زرطمن

مزرط  َ م دةو م ت ومم شورو  رَ وة مرة َ ان

 طزةرنا ردةم   وراني َر  ن طَلم َ زرطمم روام. )٨٧(دةون

ا ردةم م ( َرا- - ران - – ََم )َيَر  روة, و دةد

دةر٨٨(ؤ( . يوَ اط نردة َر و  وةي  َ مزرط ور و 

وةرم اَ انَلط دةو م  رَ داوات   .  

 راو ةي روو م روةي رةوة و زطر وووا وم ي  دان       

ةي َ وؤن ر( وة  وا, دراوةمَم  َ روام َوة و دان  مم. )٨٩(و ر

و وو م(ن َلط ن دوة و , يوة دةرزو ر  رَ وةايم )(ن 

َ مدوة)٩٠( .َو شايوام ,ممزرط دان رَ يمردة وةزوي يون م  

  .)٩١(دووة دان
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       ممزرط َ مم َر د   وة )ر وةي و ن ي)دةما َلط 

  ورنوة و  َن طَل ن و وروة و َ و دوة ور َري  ن

 وري ي وموم دان و ن رةم  ا ري روة, )٩٢(ؤوة ا

َ انراوةةوام)٩٣( ,َو وةشاي ,َ م رَ يوة ,  َم امردة زةريد طدة ,

رط يمزرط َلط ن و ودوة زة)٩٤( .  

        رط م  را و ام   مط ,  ي ممرة ري 

دراوم مَ و دروا  م .دو طي ز زرطم ان   َطري

(  وة وام ,  موم وة و َ وم ,   َ دن زرطم   دةرةوة

 ي را رةي روةم ,(رن , وة ,م , ,وةر, ري, رش

وة  ) ,دا , ,دةم  ,وم َر , ,ق ,ق (َلط ردمم رَ كة 

ر  وت , َوة وَم يرة را و دمر وة  )ر , , ,  ,

. )٩٦(ش و رةم و ادراوة م َردةن ر ,مشاي وَ. )٩٥(انَاوةَ ) ون

رط ةم ذة تدة  ممزرط َ انَزا ن  مزرط دم   دة 

 وة ي دوور   َ ري مَي, و دةمرد ن  ن زؤر ذرةم , دةوت

) (ونَل و دةط َل  دمو و يم ن دةردة ,م  وةي زا 

  .)٩٧( َري وة  َورن روة و, و وَ دة زؤرن

 وا, رش دم درو و  و ون ي  وةان َ طمم رة وي  ري       

, ون  ري امم رامش و زؤري. )٩٨(وة م زؤر ورو  ا ر و رش

   زؤر, و و ن ار  دوو م .  ون دة  و  ر ي ر وا

  .)٩٩(و ان َموم ى 

  

  : زرطم ر ةن رر رة -  ج

       َو ايوم ةم مزرط رد  َان منردة ودةو ري  يوم َان , 

م ر رير َرن مو  ر مزرط  وةش. ط  م ردا 

  :دةوة ي

 وةن  ,شومَ ر موم و مو  ي. زرطمي َر  مو مَي دووري -١

زةو  نرون مدة  َم  نمورو  َ ا ؤش)١٠٠(  .  

 اممش ذة َ ,(  و و ,  )و ذةَل طاوة ازةم زؤري -٢

 ارون  م  و ون ر  )طَر )َر .دن َر  و دراون

  .)١٠١(روة  م و

٣- ومم َ و   ر رَ ممزرط ,وم ردة و دز و رَ و مؤَل امم  

رَ م ي َ يو م را ر نرة ,َر ي ردة دنو ط َة وم 

مزرط و دةرةوة.  
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٤- مذ َ َ ردة نر ,ي ا َر و  ودةرم مزرط  

 مي  .َتو وةدامدموةي و وةدام وري روري داط ََ َم ,ردما

  .)١٠٢(و ري م و َ َ ردةم

٥- ومي مر َ ,   مط ريو َدادةم ,و ر وة  ي 

 وةيممزرط  ي ومو م ا ر نةوزةران و ذط.  

 روة  َ طري ردةن  رمة وا, وة دةَ َةدا  َوةي       

    درواو  زؤر  ري دةو طَل زرطما ,   و

َ امو ,  ر ش و ي ورة زي ري وام .ش ذة 

َرم و ر مزرط نردة َلط دةو ري .َلط اوة , وةش مزرط نردة 

مزرط و ك ن روةةم ,ََووم َم َ امزرط نرد  َ ةط 

ر وَلاط وة، دةرةوةم   ي   مدةي َ انرس( وة ركرةب وو 

 وة ر ,  َردةن  َ ت م موةك . )١٠٣(دراوة  ةوة)رن ووس ر و

َ موا )زار) ١٥ انو دام ن ورد زؤر ون ,  ن ومر نمزرط  

, وةى ز  را  من دةوة وة وا  وةدا  )١٠٤(دو رخ ن

 وةان  َي موما   َروةَ ان وردةم موى زرطم ردى موة. 

) ,اويم رس ,َور ,ران ن ورا (وةمم مزرط ونورةو ط  َ ان َة و

 ت و دةرةوةيمزرط َ ةا١٠٥(دة( . ن َ ةيمزرط نردة ,مزرط َ مام

مو َذ رير مزرط و َن زةو , نم َ ن  نوق م د 

. )١٠٧(دةد ردةن زرطم طَل زؤرداريي  ن) رس زرطم( وام دواي , )١٠٦(و

 َ ةوري ط َ ان ردة  امرة م روة دا ,ي واذي و م١٠٨(م(.  
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١- َ و و  يواط نردة مط  وة مذ اور ,  

 زرطم  رري ي  وة وةن ؤر زرطما  , اريذة و َل

  َ ش), رن, رك, رس(  ان  َي موةم زرطمم ن

َرم ر وري نردة رذ َدة.  

٢- رودؤ وري نردة َ وة وري ا و  َان ,وا  ي وم 

م مو زؤرة ا  رَ دمةت ون وةمرة ,ش ر وا

 .  وة مووة  ر  رري

٣-  و ,و رى رى و م وا نردة م  ىَ و

 م نر َ م ,امزرط  وم  ؤر دم واز  و َر

 طمن  َل دن و  َدم رو ت دةدا.

٤-    ارى  نردة  ت  ن ورد  رىط نرة ردة اَدر

مرةوة, ش ذة  وةى  ردةن ز طم  و رزى وة َ ان 

وةا  و وة رة رَطرى دم رى رؤذواى َان ذر اوة,  طل

 امَ او مو م دا ت.

مَ مو و موم ى  و رزى ر ون   رى,  -٥

م ام ردةن وةمةى    دمَ ى ن و دذا دم ى 

 ى من مو.ون,  ذامموة

٦-  م م ,انَ رى ر دةم رر  شم و   

وة دوور ودر َو ن ى روة َ ة مراو  دةا, 

رط م م و ةوامر  نَ  م َ  و نردة ى 

  رى  ممت رداموةى   دواوة مو.

٧-  َ ذةى كوةر  وا ,نزرط ارى    زارطر  ومم

 ىرذةوةم  نردة ام َوة م م ,دووةم   .َد نرةو ن  
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  راوَةن

                                              

, ١٩٩٠ وَؤي، ر وةزارة مي ان،ةد ر: وت، رؤذ اروي ردم, ظظ..ي )١(

  .٩٩- ٩٨ل ل

)٢(  ري زرةي زام من ذزة زا: وام ا  ) بز), ا ة و ي و 

  .٢٠٠٦ م َن، مي ذ ،يواوةم  م  ،مةر: ردةن،و ردم  رد

, ردة دةزطي,  , ام : و, رداموة رةي  َ ردة, ةدي دادي )٣(

َم ١٨٤ل, ٢٠٠٧.  

  .١٩ل, ١٩٧١ م ,َارر مي,  ل: و, ردن ر  َت, , أ, ن )٤(

)٥( ظ٩٨ل, ث. س, ظ. 

  ،دد: ،و)١٧٧٩-١٧٤٧( مان مَان َووي َ ,زةم م ر ,يَر ن )٦(

 ماوةوي ،ي ذم ،ن َم ٥٢٦ل, ٢٠٠٥.   

)٧( َد  يو وا نمورو  م   ران دة  ودان.  

 دةزطي ، َ ،دي: و ردن،  ر طي, ر  دس )٨(

َ وةو وةيدمو،م َو ت � ١٤١ل, ٢٠١٢ ح   ,نورا َ وة

 ؤم ,ريم يا نرد ,َم ١٠٦ل, ٢٠٠٦.  

)٩(   دوخ مد ,ر ،دوخ ث ،اول م ،رم ان ٢٨٩ص, ١٣٧٩.  

)١٠( ١٤١ل, ث. س, ر �  ف ,ي  ،ف    ر ان،و :

 ح،ريم  ، يم ،م َو ١٧٢ل, ٢٠١٣.  

)١١( ظ٩٥ل, ث. س, ظ.  

 .٩٧ل, س. ه )١٢(

  .١٨ل, ٢٠٠٨ و ,َراس دةزطيواوةم ,ََ ََ ,  , ن ر د )١٣(

  .١٠٨ل, ث س,  ح ت)١٤(

 .١٧٢ل, ث. س, ف  � ١٠٨-١٠٧ل ل, س. ه )١٥(

)١٦( ظ٩٧-٩٦ل ل, ث. س, ظ.  

 ١٧ -  دة  و  وا ,و وى و دةو م ان دةوَى مم 

 ون  رس و ى  من ودة من دم رى مَامن  موى 

 ا اول  ان ا , دار   مارةزوور. ان ا او ,دن 

  . ١٥٧,ص٢٠٠٢ واز, دك 
و م مَان ردوو دةو وى و م و, وا ى درى دم رى  - ١٨

 .وةم انَم  و نرد دم شت و داردوو دةو انَى ماع ا .ياد ا

 ا ,ما ا  و اا  ق اا  ١١١, ص١٩٩٠ا.  
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, رةماةوا رم ردةؤذت ر ردم مم ,ودر د مزمز )١٩(

َ وةَوو ,ري رارو ,ي دة يح زام ،ا َو٦٩ل, ٢٠٠١ � 

، ٢١ل ث،. س.  

  .١١٤ل, ث. س, ح ت )٢٠(

)٢١(  ف ,١٧٠ل, ث. س.  

)٢٢( د ر م ,م ر ان اا ,م  ,ان ن٧٠ص, ١٣٦٩ ز.  

  .١١٥ل, ث. س, ح ت )٢٣(

  .٥٢٣ل, ث. س, ير ن )٢٤(

)٢٥(  ف ,١٧٠ل, ث. س. 

  .١١٤ل ث،. س, ح ت )٢٦(

  .٢١ل ث،. س ، � ٧٠ل, ث. س, در  مزمز )٢٧(

 .١١٥ل, ث. س, ح ت )٢٨(

 د : و  دن، اي و ر در مي ), اب (  ا زا )٢٩(

 ا ط،  راتام ا ، ان ١٩٠ص ،١٣٧٥ .  

)٣٠(  َ َ ,يرا  وةي وذام دة ردةن ,ي مرةةي وم ردةم ,

 .٥٩٣ل

)٣١( ،٢١٢ل, ث. س ر. 

 .٢٤٥ل, س. ه )٣٢(

 مر, ١, وم روس و ام  اان  روا در ر اد,   زا )٣٣(

مي ) ١(ذرة ي: وام. ١١٤ص, ١٣٦٥ ان, اول ث ارز، امرات:  , اان

  ).١( ذرة

)٣٤( ،٢١٤-٢١٣ل ل ث،. س ر.  
٣٥ -      راىرة  وةى ر ,و م مؤ ىر  و ،و و دا

 .َوة دةمزمم  و َدة َ م وىزمى و مَط دؤ ()  ى

  . ٣٩٧دو ،ر دوخ، ص

)٣٦(  َ َ ,٥٩٧-٥٩٦ل ل, ث. س.  
٣٧ - َ  وة ى دوورىامَ  :خر  مر ش ىم  نَر و ر دوورى ام

  .١٠٠٠، ص١٣٨٨ة.  ردؤ روم ،رم ر ردى، دامة دن، ج 

)٣٨(  ف ,١٧٤-١٧٣ل ل, ث. س.  

)٣٩( ر ,٢٣٦-٢٣٥ل ل, ث. س.  
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)٤٠ ا ادي, را ا ا ا   (  راقاوي, دار اس ا :ادي, تا

  .١١٣, ص٢٠٠٨اودة, وت 

)٤١(  ف ,١٧٤-١٧٣ل ل, ث. س. 

)٤٢( ادي اا , .١١٦ص, س  

)٤٣(  .١١٤-١١٣ص ص, ن.  

)٤٤( د ا ر ,انن در از  اة م ر ,راتن ام ,ث ان, اول ١٣٨٩ ,

, ن مي), ١٩٢٠-١٨٢٠(ن  طو مَم َ ري, ر  � ٩٥ص

َم ٤١ل, ٢٠٠٦. 

)٤٥( ادي اا , .١١٤- ١١٣ص ص, س.  

  .١٦٦)  ف, س. ث, ل٤٦(

)٤٧(  .١١٦ص, ن.  

)٤٨(  ف ,١٦٨ل, ث. س. 

)٤٩( ادي اا , .٦٦-٥٣ص ص, س. 

 )٥٠(  ف ,١٠٢ل, ث. س.  

)٥١( ادي اا , .١٠١-١٠٠ص ص, س . 

 .٩٥)  ف, س. ث, ل٥٢(

)٥٣( م ت ادواردا ١٨٠٢ وار ,مدة  يمدان درم ر ان رات, ا :

  . ٩٥ص, ث.  ,ر د ا � ٢٠١ص, ١٣٦٩ ان زن, و امرات, اي

)٥٤(  ف ,٩٥ل, ث. س.  

)٥٥( د ا ر , .٩٥ص, ث . 

)٥٦( ادي اا , .١٠٨-١٠٥ص ص, س � ر ,١٩٦-١٨٥ل ل, ث. س.  

, ١٩٩٢ ا, ط رط ,رديواوةي وؤي ر دةزطي, طوة رةم ,َ ن ل )٥٧(

 رط َ ,, ةلر  ةدد :اوموةي ,ََل ٢٠٠ مَ, ةشر ة �٤٧ل

 ,َم ٤٧٧ل, ٢٠١١ .  

, ران  رات  , ا و  ا ام  ا ردن,  ن ي )٥٨(

٣٥٠ص, ٢٠٠٦ ار.  

  .٤٧ل, ث. س, ن ل )٥٩(

)٦٠( ي: وام رةذ )٢ (يرة مذ )١. (  

, تؤذر مي, ر وة : و, تؤذر رةم رم ري, س َر )٦١(

َو ٧٧-٧٦ل ل, ٢٠١٢.  
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, ث. س, ح ت � ٩٤ص, ث. , ر د ا � ٣٦٠ص, ا ردن,  ن ي )٦٢(

 . ١٠٨ل

   ووة ردةان  َردةم ,رمما  رد,  رارز )٦٣(

  . ٧٣ل, ٢٠١٥ و ,  ,َرم مي, وي

)٦٤( د ا ر , .ت ادوارد � ٩٤ص, ثا وار , .٢٠٠ص, ث .  

 مزدةا دةي رك زرطم , ان  ر و رو ن ي )٦٥(

َ وةَوو ,ريظي طد ردي ,رة١١( ذ ,(َو ٢١ل, ٢٠٠٩ .  

  . ٢٠٤) ر, س. ث, ل٦٦(

 . ١٩٠ل, س. ه )٦٧(

)٦٨(  ف ,٢٩-٢٨ل ل, ث. س. 

)٦٩( وم  ,دة م   ي درم دانم ر ان راي: ت, اا ,

  . ٣٤٧-٣٤٣ص ص, ١٣٦٩ ان زن, و امرات

)٧٠( ادي اا , .٥٨ص, س.  

, ٢٠١٢ و   ,َمي, و : و, ١٨١٧  ردن  د و رمي )٧١(

 . ٤٧- ٤٤ل ل

)٧٢( د ا ر , .٩٤ص, ث.  

, ٢٠١٣ و ,  ,َم دةزطي, و ردةن: و, ذدةدا دةي مر رمي )٧٣(

  .٧٨ل

)٧٤( ادي اا , .١٠٧ص, س.  

)٧٥(  , ,٣٩ ص�  ردؤ مرد ,َ وويردو ،نرد و :ا  ، 

ماوةو ثم و  وةيدمو،اار  ،دووة َم ٢٩٥ل, ٢٠٠٧ .  

  . ٢٩٥ل, ث س, ردؤووي  ,َردؤ د )٧٦(

)٧٧( ادي اا , .١٠٧ص, س . 

)٧٨( ر ,٢٠٤ل, ث. س �  ف ,١٧١ل, ث. س .  

)٧٩  فر  :  ،ند رو ا ىم  ,مد رم و ا  (

  . ٤١, ص١٣٨٤امرات  ،ث دو ،ان 

)٨٠(  , ,٤٩ص.  

  . ٦٢ل, ث. س,  رارز )٨١(

)٨٢(  .ي .ري, ظ ي ردم  ردةن ,ريظط  )ريم ا ,(َو 

  . ٣٣ل, ز١٩٩٧ ), ٣(ذرة

 . ١٧٠ل, ث. س, ف رمي )٨٣(
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 . ٢٠٣ل, ث. س, ردن ر طي )٨٤(

 . ٨٣ل, ث. س,  رارز )٨٥(

 .٧١ل, ث. س, در د مزمز )٨٦(

  . ٣٨٨ص, ا ردن,  ن ي )٨٧(

)٨٨(  ر ,٤٧-٤١ل ل, ث. س � ر ,١٨٣ل, ث. س. 

)٨٩( ادي اا , .١٠٧ص, س .  

)٩٠( ر ,٢٨٨ل, ث. س � ة  ر٤٧٦ل, ث. س, ة. 

)٩١( و ةزاقم ,يط م   و َوز و ورو, رةوام :د زا رة ,

  . ٤٤ل, ٢٠٠٩ و ,َي  و ث دةزطي

  . ٤٦ل, ث. س, ن ل )٩٢(

 . ٣٨٨ص, ا ردن,  ن ي )٩٣(

  . ٢٠ل, رك زرطم , رو ن ي )٩٤(

)٩٥( ة  ر٤٧٧ل, ث. س, ة.  

  . ٨١ل, ث. س,  رارز )٩٦(

  . ٢٠٠ص, ث. , وار ات ادوارد )٩٧(

  . ٥٢٣ل, ث. س, يَر ن )٩٨(

)٩٩(  ف ,١٧٠ل, ث.س .  

)١٠٠( ، ٢١ل ث،. س.  

)١٠١( ظ٩٨-٩٧ل ل, ث. س, ظ.  

)١٠٢(  ر  دام ,ياط مرد َان ,و :ا  ,  ماوةو

ر رييزام َا, اق ٨٠ل, ١٩٨٠ .  

, ١ , زادة وان: و),ووري وةَ ( رد و ردن,  وان )١٠٣(

َو ١٤٠ل, ٢٠٠٦.  

 .٤٩ل, ث. س, د و رمي )١٠٤(

)١٠٥( وام :ر ن ,ر دان اا ر )١٣٣٢-١٢١٥ ,(ب: ت آ رذم ,دة مث, ط 

 .١٨٦,١٧٩,١٥٨,١٣٢,١٢٨ص ص, ١٣٦٢ ان, اول

 .١٩٩ص, ث. , وار ات ادوارد )١٠٦(

 .٧٣ -٧٢ل ل,  ث. س, در د مزمز )١٠٧(

   .٦٦ل, س. ه )١٠٨(
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 نوةر  

  :َ نم: 

 زا   ,دا در ر روا  انا  و روس و ام م ,١ ,م 

ر انا ,  :راتام ،ارز ث ان, اول ١٣٦٥. 

ن: دووةرم: 

 :ر زم   -  أ

 دة م   ي درم دانم ر ان رااب: ت, ا يرات, اام و ,

 .١٣٦٩ ان زن

 م ت ادواردا ١٨٠٢ وار . 

 وم  , ا رياطان اا. 

 :ردي زم   -  ب

 ر َس ,ري رم  مرة رتؤذ ,و : ر وة ,يم 

رتؤذ ,َو ٢٠١٢. 

 يرم د و , نرد  و, ١٨١٧ : و ,يم   ,َو 

٢٠١٢. 

 يرم رم , دةي ذدةدا ,ن: وردة و ,يدةزط م ,  ,

َو ٢٠١٣. 

 و ةزاقم ,يط م   و َوز و ورو, رةوام :د زا 

ري, ةث دةزط و  ي ,َو ٢٠٠٩. 

 رزرا  ,رد  امرم ,مردة َ ان ردة وةو   

  . ٢٠١٥ و ,  ,َرم مي, وي

 سد  ي, رط ر  ،نرد دي: و  ،  َ ،يدةزط 

َ وة و وةيدمو،م َو ٢٠١٢. 

  ف ,ي  ،ف    ر ،ان و : ح،ريم 

 ، يم ،م َو ٢٠١٣.  

 :رة زم  -ج

   ا ا ادي اا ,ر ادي اس: ت, ا اويراق دار, اا  

  .٢٠٠٨ وت, اودة

َ :َ ةنزام: 

 ززمد م درو ,مم مرد رت ؤذ ردة مر ةوا

 ا ،ح زامي دة ي, ر واري ر ,ووَوة ,َ رةما

َو ٢٠٠١. 
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ارة :َن: 

 :ر زم   -  أ

 ر ن ,ر دان اا ر )١٣٣٢-١٢١٥ ,(ب: ت آ دة, رذمطث, م اول ,

 .١٣٦٢ ان

 د ا ان, رن در از  اة م ر ,راتن ام ,ث ان, اول 

١٣٨٩. 

 د ر م ,م ر ان اا ,م  ,ان ن١٣٦٩ ز. 

   دوخ مد ,ر ،دوخ ث ،اول م ،رم ان ١٣٧٩. 

  ا ر وم مد , يم ا و ر ،ند   : فر 

 راتام ، ث ،ان دو ١٣٨٤. 

 زا ا  ) با ,( يدر م ر يان، ود  و  :

د ا ط،  راتام ا ، ان ١٣٧٥.  

 :ردي زم   -  ب

 

 ة  رة ,َم َل ٢٠٠ ,َوةيوما :ةدد  لرة , َ ,

رط  ,َم ٢٠١١. 

 ل ن ,َ مرة وةي, طدةزط ي روؤ  اوةيوردي ,رط ط ,ا 

١٩٩٢. 

 ن.ر .َي ,ر م زةم :َ وويَ ان َان مم )و ،)١٧٧٩-١٧٤٧ :دد ، 

  ماوةوي ،ي ذم ،ن َم ٢٠٠٥.  

 أ,  ن  , ,ت  َر نرد ,ل: و  ,يم ررا ,َم ١٩٧١. 

 ت ح   ,ورنا َ وة ؤم ,ريم يا 

 .٢٠٠٦ م ,َردن

 نوا  ,نرد رد و )َ وة ري و ,(ن: ووا زادة ,

  .٢٠٠٦ و ,  ,َرة مي

  ر  دام ,ياط مرد َان ,و :ا  , 

 ماوةور رييزام َا, اق ١٩٨٠. 

 ي.. ظظ ,مرد اروي ت، رؤذو :د ران،ة يم وةزارة ي، رؤ

َو ١٩٩٠. 

 زا ا ) بز), ا ة و ي و رد  مرد ،نردة ةر: وم 

 ،م  ماوةوي ،ي ذم ،ن َم ٢٠٠٦. 
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 دادي ةدي ,ردة َ  رةي وةردام ,و : ام ,  ,يدةزط ردة ,

َم ٢٠٠٧.  

  ر ,ري َ مَم وط ن )ي), ١٩٢٠-١٨٢٠م ن ,

َم ٢٠٠٦. 

    ,ََ ََ ,  ,  ماوةويراس دةزط ,َو ٢٠٠٨. 

  ردؤ مرد ,َ وويرد ن، ورد و :ا  ، ماوةو 

 .٢٠٠٧ مَ دووة  ،ارا،ودموةي  و ث مي

  ج ،ند ةردى، دام ر مر ،مرو ردؤ ١٣٨٨. 

 

 :رة زم   -  ج

 ي ن  ,نرد ا  ما ا  و ا  , رات  

 .٢٠٠٦ ار ,ران

   دار , ن اا  ولا ا  من اد ,وا ا ان

 .٢٠٠٢ واز, دك 

  ا ,ما ا  و اا  ق اا  ى ااع ا .ياد ا

١٩٩٠. 

 

َ :َنوة:  

  .ي .ري, ظ ي ردم  نردة ,ريظري(  طم ا ,(

َو رة٣(ذ ,( ١٩٩٧. 

 ي ن رو ر و  ان , مزرط كر  دةي ازدةم 

َ وةَوو ,ريظي طد ردي ,رة١١( ذ ,(َو ٢٠٠٩. 

  َ َ ,يرا  وةي وذام دة نردة ,ي و مرة ةيم 

  ).٢٠١١ وَ, ؤير مي, ردن زامي مردة
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  ن

  )١( ذرة ي

 يمرة١( ذ(  

  ل دز :ت

َوو :ز١٨٢٠  

  م و روس و ام  اان  روا در ر اد: روة

ر٦٩: ة  

  

  

   دةو ريي  َر مي

   دةو َ امةم  

  

 َ , دزراوة َ ردن وا رز ةوي  ر  ر ر   رةت

 رَ دة وا  رويا وة , اطما ور دة  دةو وةن ي وةن ت

 نرد وةم .َ شرةدوو رَمةطا  دز  ر ر  ر  

   وا ي مردوةَ  ر ر, دزراا َي   ي و ر  ,وة رز

 و وا رر وط  .ي  اووم ز  و موة و 

 و و  ومي روط َ ر و, اَدة ن) ٣٠٠(  ن و

َرط امدةو دة َ ,مة ونر َو ر نةوام   ومدوادا  

  .مت در   َوةن  ما َ طم, و دؤزوةي و مواو
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  )٢( ذرة ي

  )١مى ذرة (

  

   
  

                                    رَ نمزرط  دةي زدةم  

 )ن ل ف�  اادي� ا )روةم    ةر َ دةدي
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ا   

       ,م   ه ا .ان دة اا  ا ن أرة ارد اا  ن

 م  ة و ت دو و اا  و را خ اا   اا   وا

وام, ان   ب إان و اود  او ام    ا ادي ه ارة. 

   ,و ما   و ما وا  دا را ا  رة طا 

  . ر ط  م نرة اردن إ ,اما اق ا   

       و ا ,اا    م أ  را  و دت اا  ا

ت ا ا ا م   ان ة   اد أو . ان  ه ارة  ب 

 ام و اان,  ه ا أ ة,  م اان ا م  ماع   او

.وا امج ام   ا م م  , دت ا ا  

        ,  رةه ا دا ا ا  ا ث اا   ا ا

.ريدل اا   و د  دة اا ق اا ا ا   

إ ا اور ا ا م  ه ارة و اام  ,م ا ادي ن إان       

ه ا ن ا ا   رةن ا .ر و إ ,ا ن واا م ر 

م ارة رة  ات اى( س و اك وار ...ا), وارد م  دور   ه 

  ر ر ف و رد, ور اا    ت اا  م  ,ا

ر ا    .ردا    
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ABSTRACT 

       The geographical stand of Ardalan had an important remark in the 

financial side of Iran. The importance were from two sides: firstly 

because of the appropriate weather for agriculture and live stocks and a 

rich forest, secondly the geographical position of Ardalan which was 

located in western of Iran and near the frontier of Othman empire in 

particular sulaimany. 

       The research shows the importance of financial position of this 

empire due to the geographical position of Ardalan, which was located in 

the western of Iran and was always became a negotiation point between 

Iran and Othman empire. Here the geographical position of Ardalan has 

an important impact particularly in war and financial relations, because 

Ardalan was an appropriate place for both agriculture and livestock. 

       In this research, the researcher sheds some light on those aspects 

of Ardalan which was different from previous papers. Previous papers 

indicated the financial aspect of Ardalan Empire in general, while this 

paper stated the economical aspect of this empire in detail. 

       Furthermore, Ardalan had a great impact on economical aspect in 

Iran and it was a bridge between cities of Iran with other cities outside 

Iran. But unfortunately, the goods were from the certain place in Ardalan 

Empire but Persians, Turks, and Arman controlled the business 

movement. 

  


