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 چکیدٌ

ثٝ ذّٛت ؾالال٥َٗ   ذالل٥تثب اضتمبء زضرٝ ٚ ثطٚظ  ظاٖ ٔعزٚض ٚ ّٕٔٛن ا٤ٛث٣ ثٛز٘س ٚؾطثب ٕٔب٥ِه ثحط٢،

ٞزط٢ لٕط٢ ثالب اب٤البٖ زازٖ ثالٝ ت٥البت      648ثٝ ٘بْ ٕٔب٥ِه ثحط٢ زض ؾبَ  ؾطا٘زبْا٤ٛث٣ ٚاضز قس٘س ٚ 

ا٤زبز وطز٘س ٚ ثالب قىؿالت    ، تىٛٔت٣ ٔمتسضزاذ٣ّؾ٥بؾ٣ تىٛٔت ا٤ٛث٥بٖ زض ٔهط ٚ ثب ؾطوٛة ٔربِفبٖ 

ثب ات٥بء ذالفت  659ث٥جطؼ ثٙسلساض٢ زض ؾبَ  .افعٚز٘سذٛز  ٜ. ق قبْ ضا ٥٘ع ثٝ لّٕطٚ 658بَ ٔغَٛ زض ؾ

ثب ث٥طٖٚ ضا٘سٖ نال٥ّج٥بٖ زض زٚضٜ ذ٥ّالُ    ت ا٤ٗ تىٛٔت ضا تم٤ٛت وطز. آ٘بٖاب٤ٝ ٔكط٥ٖٚ ٖجبؾ٣ زض ٔهط،

ا٤زبز ا٥ٙٔت زض ؾٛاتُ ٔهط  س. زض زٚضاٖ تىٛٔت ٕٔب٥ِه ثحط٢ ثبقس٘ اقطف ثط تٕبْ ؾٛاتُ قبْ تبوٓ

تالـ ثؿ٥بض ا٘زبْ ٌطفت ٚ ٔؿ٥ط تزبض٢ زض٤ب٢ ٞٙس، زض٤ب٢ ؾطخ ٚ ٔهالط ٚ قالبْ والٝ     ،ٚ قبْ ثطا٢ تزبض

لطاض ٌطفت ٚ ثب ٚيٕ لٛا٥٘ٗ ثٝ تزبضت ذالبضر٣ ٔهالط ٚ    ٔٛضزتٛر٤ٚٝػٜ  َٛض ثٝٔٗطٚف ثٝ ٔؿ٥ط از٤ٚٝ ثٛز 

آ٘بٖ ضا ثٝ تزبضت  ،تؿ٥ٟالت ذبل ثٝ ٔؿّٕب٘بٖ اضائٝثرك٥س ٚ ثب  ا٣ِّّٕ ٔؿّٕب٘بٖ ضٚ٘كٗ قبْ ٚ تزبضت ث٥

٢ قالٟطٞب  زِٚالت ٚ اظ َط٤ك تٗبٔالت تزبض٢ ثالب تزالبض نال٥ّج٣     ًٛض زض ٔهط رّت وطز.زض ا٤ٗ ٔؿ٥ط ٚ ت

ا٤ٗ السأبت ٔٙزط ثالٝ ضٚ٘الك ت٥ِٛالس ٚ     وطز ٢ٚ ٔهط رّت ٞب ثٙسضٌبٜضا ثٝ  آ٘بٖ ،ثٙسض٢ زض زض٤ب٢ ٔس٤تطا٘ٝ

٘جى تزبضت ٚ التهبز ُٔٙمٝ، رٟالبٖ   ٚ اؾالْ قس ػ٤ٜٚ ثٝإُِّ  ث٥ٗ ٘ٓبْالتهبز٢  ٍب٤ٜاضتمبء ربتزبضت ٚ 

َ ٚ تبوٕالبٖ ٔهالط زض التهالبز رٟالب٣٘      ظز ٔال٣ ثب ٘جى ٕٔب٥ِه ثحط٢  إُِّ ث٥ٗاؾالْ ٚ ٘ٓبْ   ٘فالٛش  اٖٕالب

زض زٚضتط٤ٗ وكالٛضٞب٢ قالطل٣ ٚ اضٚاالب٢ یطثال٣ زض زضثالبض       ٚ آٚاظٜ ثطتط٢ ٕٔب٥ِه ثحط٢ ٔهط، وطز٘س ٣ٔ

 .ازٚاضز قبٜ ا٥ٍّ٘ؿ٣ ٥٘ع ٘مُ ٔحبفُ قسٜ ثٛز

 تزبض٢. ثحط٢، ٔس٤تطا٘ٝ، ثٙبزضٕٔب٥ِه  ،ٔهط، قبْ، ٕٔب٥ِه :َای کلیدی ياژٌ

  

                                                 
  زا٘كٍبٜ ثبلطاِّْٗٛتبض٤د اؾالْزا٘ف آٔٛذتٝ وبضقٙبؾ٣ اضقس ،. 
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 مقدمٍ

 ظضذط٤س ٞب٢ ثطزٜ ثحط٢، ٕٔب٥ِه 1.اؾت ثطزٜ ٚ ٖجس ٔٗٙب٢ ثٝ ّٕٔٛن رٕٕ ٕٔب٥ِه

 زذبِالت  ثب ا٤ٛث٥بٖ زِٚت .زاقتٙس فٗب٥ِت تىٛٔت ؾطثبظاٖ ٖٙٛاٖ ثٝ وٝ ثٛز٘س ا٤ٛث٣ تبوٕبٖ

ٖ  ا٤ٛث٥بٖ اظ اؽ ٚ قس ٔٙمطو ٔعزٚض ثبظاٖطؾ ٥ٕٞٗ ضا ثب٘البْ ٕٔب٥ِاله    تىٛٔالت  ذٛزقالب

ٜ.ق ثٝ ت٥البت ؾ٥بؾال٣    784ٚ تب  ٌطفتٙس زؾت قبْ ثٝ ٜ.ق زض ٔهط ٚ 648ثحط٢ زض ؾبَ 

رع٤طٜ ٖطثؿتبٖ ٥٘الع   قجٝ ا٥ٔط٘ك٥ٗ ٚ تىٛٔتتىبْ زض ا٘تهبة  ٕٔب٥ِه 2ذٛز ازأٝ زاز٘س.

ٞب ثب ذُجٝ ذٛا٘سٖ ثٝ ٘بْ تبوٓ ٕٔب٥ِه ٚ ذ٥ّفالٝ وؿالت    وطز٘س ٚ آٖ ا٥ٔط٘ك٥ٗ زذبِت ٣ٔ

 ؾُّبٖ زض اؾبؼ، ٚ ثٛز ٌط٢ ثط ٘ٓب٣ٔ ٔجت٣ٙ ٕٔب٥ِه تىٛٔت ضٚـ. وطز٘س ٔكط٥ٖٚت ٣ٔ

٘ٓالب٣ٔ   ّٕٔٛو٣ ثبالتالساض ؾال٥َٗ . 3ثٛز ؾپبٜ ا٥ٔطاٖ ٥ٔبٖ اظ أت٥بظ نبتت ا٥ٔط٢ ،ٕٔب٥ِه

ثالب ٕٞؿالب٤ٍبٖ ثالٝ     آ٘بٖ ث٥كتط٤ٗ ثطذٛضز ٚ سُٔٙمٝ زاقتٙ ؾ٣ٗ زض ا٤زبز ٘ٓٓ ٚ آضأف زض

ثٛز. زض ا٤ٗ ُٔٙمٝ وٝ ٕٞٝ ثطا٢  ثؽ ٞب٢ آتف ا٤زبزقسٜ، رًٙ ٚ ا٥ٕبٖالتًب٢ ٔٛل٥ٗت 

ٚ  ثٝٔٙبفٕ ذٛز  ٞالب ٚ الالسأبت َالطف٥ٗ     ؾ٥بؾالت  ذهٛل ٔٙبفٕ التهبز٢ زض ٔٙبظٖٝ ثٛز٘الس 

 ٛا٘ؿت ثؿ٥بض زض التهبز ُٔٙمٝ تأح٥طٌصاض ثبقس.ت ٣ٔ

                                                 
ل ، 6د ٜ. ق،  1414ث٥طٚت: ٖبِٓ اِىتت،  رّس، 11إِح٥ٍ ف٣ اِّغ١، ٔهحح ٔحٕستؿٗ آَ ٤بؾ٥ٗ،  . اؾٕب٥ُٖ ثٗ ٖجبز،1

275. 
 زْٚ، چبح رّس، 52 تسٔط٢، ٖجساِؿالْ ٖٕط ٔهحح االٖالْ، ٚ إِكب٥ٞط ٚف٥بت ثٗ اتٕس شٞج٣، تبض٤د اؾالْ ٚ ٔحٕس .2

 ،58، ل 47ق، د .ٜ 1413 ؾبَ اِٗطث٣، زاضاِىتبة ث٥طٚت:
 زضااِىتت ث٥طٚت، رّس، 15 اِس٤ٗ، قٕؽ ٔحٕستؿ٥ٗ ٔهحح اإل٘كبء، نٙب١ٖ ف٣ األٖك٣ نجح لّمكٙس٢، ٣ّٖ ثٗ اتٕس .3

 .15 ٚ 14 نم ،4 د ا٥ِّٕٗٝ،
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ٞالب٢ ٔرتّالس ؾ٥بؾال٣،     زض ٔهالط ْطف٥الت   1ٔطوع تىٛٔت ٕٔب٥ِه، لبٞطٜ ٔهط ثٛز.

 ٚرٛز ٞب٢ ذسازاز٢ ٔهط، اِز٥ك٣ ٚ رغطاف٥ب٣٤ ٚ َج٣ٗ٥ ٚرٛز زاقت. ٤ى٣ اظ ْطف٥ت ؾٛق

 زض اض رٟبٖ ضٚزذب٘ٝ تط٤ٗ َٛال٣٘ آٖٓ ثرف ٔهط وٝ َٛض٢ ثٝ اؾت تبنّر٥ع ٚذبن آة

ٝ  ،اؾالت  زازٜ رب٢ ذٛز ٓ   ا٢ ضٚزذب٘ال ٖ  زض آٖ والٝ ٞال  ٚ ٞالٓ زض ظٔالبٖ تبيالط لبث٥ّالت     ظٔالب

 ا٤زالبز  ثالب  ٔهالط  زض ٞالب  زِٚالت  ٚ ٔطزْ ز٤طثبظ اظ ٚ زاضز آظازضاٜ ٞب٢ آة ثٝ ٚ زاضز ضا٣٘ وكت٣

 اظ ذالٛز  ا٤ٗ وٝ ثطز٘س ٣ٔ ضا اؾتفبزٜ ث٥كتط٤ٗ وكبٚضظ٢ ثطا٢ ٥ُ٘ آة اظ ٞب ذ٥ّذ ٚ ٞب وب٘بَ

ٗ  ٚ زاضز آثال٣  آظاز، ضاٜ ٞب٢ آة ثب ٔهط ٔطوع ٚؾ٥ّٝ ثس٤ٗ وٝ اؾت ٔهط أت٥بظٞب٢  ذالٛز  ا٤ال

ٖ  .قالٛز  ٔال٣  وكبٚضظ٢ ٚ تزبضت ضٚ٘ك ٔٛرت ٗ  اظ تٛا٘ؿالتٙس  ٔال٣  ٔهالط٢  وكالبٚضظا  ضاٜ ا٤ال

وٙٙس. ٔهط ذعا٘الٝ   ت٥ٟٝ ضا ذٛز ٔٛضز٥٘بظ وبال٢ ٖٛو ٚ زض وٙٙس ٖطيٝ ضا ذٛز ٔحهٛالت

ُ  ٥ُ٘ ٚرٛز ز٥ُِ ثٝاؾت.  قسٜ ٔٗطف٣ٕٞٝ ز٥٘ب  ُ  ذجالطٜ  اٞال ٝ  وطز٘الس  ٘مال ٖ  وال  زض آٖ ظٔالب

َ  ٞالب  ذّال٥ذ  تفالط  ٚؾ٥ّٝ ثٝ ٚ ٥ُ٘ ثب ٕٞٝ وٝ ثٛز ٔهط زض ٞب ثب٘ ث٥كتط٤ٗ  آث٥البض٢  ٞالب  ٚ وب٘الب

ز٥٘الب   وُ ثطوٝ آٖ ضا ثطا٢ تىٕطا٣٘  لسض ظ٤بز ثٛز آٖ ،اؾت ظز٣٘ ٔخبَذطاد آ٘زب  ٚ 2سق ٣ٔ

ٚ ٟ٘طٞالب٢ ثالعضي ٚ    ٞب وب٘بَ ٚ ات٥بء زٚضاٖ ٕٔب٥ِه ثحط٢ ثب ا٤زبززض  3.زا٘ؿتٙس ٣ٔوبف٣ 

 ٞالب٢  ٚ ظ٥ٔٗ 4بتط٤ٗ زٚضاٖ ضٚ٘ك وكبٚضظ٢ ٔهط ثٛزوٛچه ٔٙكٗت اظ ٥ُ٘ ٤ى٣ اظ قىٛف

 ثطزاض٢ لطاض ٌطفت. تٛر٣ٟ ٔٛضز ثٟطٜ لبثُٔهط زض تس 

َالطف ا٤الٗ ٌٌّٛالبٜ     ٤ه قسٜ ثٛز. تجس٤ُثٝ ٤ه ٌٌّٛبٜ تزبض٢ ٔب٥ِه زٚضاٖ  ٔهط زض

ٖ   ز.ثٛٚ َطف ز٤ٍط آٖ یطة ٔؿ٥ح٣  قطق اؾال٣ٔ  ، ثٟتالط٤ٗ ت٥ِٛالسات  زض قالطق ٔؿالّٕب

ٚاضزات اظ قطق اؾال٣ٔ  ٓطتٔٙوٙٙسٌبٖ تكٙٝ وٝ  ٔهطف ،ثبال ٚ زض یطة ٔؿ٥ح٣ ت٥ف٥ثبو

 قالس  قس ٚ ثب٤ؿت٣ اظ یطة ٚاضز ٣ٔ ٣ ث٣ًٗ اظ وبالٞب وٕتط ٤بفت ٣ٔزض قطق اؾالٔ ثٛز٘س.

                                                 
، ل 3ق، د . ٜ 1423 اِخمبف٣، اثْٛج٣: رّس، 14 االٔهبض، ٕٔبِه ف٣ االثهبض ٤ح٣٥ إِٗط٢، ٔؿبِه ثٗ اتٕس اِس٤ٗ قٟبة .1

424. 
 .382ل ، 1ٜ ق. د  1409، لٓ: زاض اِٟزطٜ، 2. ٣ّٖ ثٗ تؿ٥ٗ ٔؿٗٛز٢، ٔطٚد اِصٞت ٚ ٔٗبزٖ اِزٛٞط، چٟبض رّس، س 2
 .51، ل 1د  .ق. ٜ 1418 اِىتت، زاض ث٥طٚت: رّس، چٟبض ا٦حبض، ٚ اِرٍُ ثصوط االٖتجبض ٚ اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢، إِٛاّٖ .3
 .51، ل 1اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢، اِرٍُ. د  .4
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)ٔٙز٥ٙك  ٢ؾبظ اؾّحٝؾبظ٢ ٤ب  چٛة ثطا٢ نٙٗت ؾبذتٕبٖ ٚ وكت٣ ،ٔب٘ٙس اٛؾت ت٥ٛا٘بت

ٙس. ضٚ٘الك  ؾتس قالطق ٚ یالطة ضا زض ؾالُّٝ ذالٛز زاقالت     ٕٔب٥ِه ثحط٢ ٌٌّٛبٜ زازٚ .ؾبظ٢(

ٝ ثٝ اذص ته٥ٕٓ نح٥ح ٚ ارطا٢ زض قطق اؾال٣ٔ ٚ یطة ٔؿ٥ح٣ ٚاثؿت تزبضت ٚ التهبز

ٚ ٞط ذُب ٚ اقتجبٜ زض السأبت ٚ ته٥ٕٕبت ٔٛرت ثالطٞٓ ذالٛضزٖ    ٞب٢ زضؾت ثٛز ؾ٥بؾت

س. اظ زٚضاٖ لجالُ اظ اؾالالْ تزالبضت اظ    قال  إُِّ ٣ٔ ٘ٓبْ ث٥ٟٗبٖ اؾالْ ٚ ٘ٓٓ التهبز زض ر

اثط٤كٓ چ٥ٗ، ٔكاله، ٖالٛز،    اظرّٕٝقطق ثٝ یطة زض رط٤بٖ ثٛزٜ اؾت ٚ وبالٞب٢ ظ٤بز٢ 

ا٢  ٞب٢ اٙجٝ ، وبفٛض، از٤ٚٝ، ِجبؼؾٙسؼ، آثٙٛؼ، زاضچ٥ٗ، َال، چ٣ٙ٥ ٌُظ٤ٗ اؾت، ؾٕٛض، 

اظ قطق ثٝ یطة ثطزٜ ّٕ ٚ ذ٥عضاٖ ٞب٢ ظ٤ٙت٣، فّعات٣ اظ لج٥ُ ثط٘ذ، ؾطة، ل ٔرُٕ، ؾًٙ

 ٚ زض طٖٚ اَٚ ٞزالط٢ لٕالط٢ ضٚ٘الك زاقالت    تزبضت اظ َطف یطة ثٝ قطق زض ل 1قس. ٣ٔ

تط٤ٗ  ؛ ٤ى٣ اظ ٟٖٔٓٙٛاٖ اب٤ترت رٟبٖ اؾالْ ثٛز ثٝ زٚضاٖ ذالفت ٖجبؾ٣ ظٔب٣٘ وٝ ثغساز

ٞالب اظ زض٤الب٢ چال٥ٗ ثالبض٥ٌط٢      ٚ وكالت٣  آٔالس  تؿبة ٔال٣  ثٝٔمهسٞب ٚ ثبضا٘ساظٞب٢ تزبض٢ 

ٝ ؾٕت ثغساز ازأالٝ  وطز٘س ٚ اظ َط٤ك ضٚزذب٘ٝ ث ٌصض ٣ٔ فبضؼ ذ٥ّذ٘س ٚ زض ٔؿ٥ط اظ قس ٣ٔ

ٚآٔس زاقتٙس  ثبظضٌب٘بٖ ثٝ ثغساز ضفت ،زض ٔؿ٥ط ذكى٣ ٥٘ع اظ اله٣ ٘مبٌ ز٥٘ب زاز٘س. ٔؿ٥ط ٣ٔ

ثٗس اظ ؾمٌٛ  ٤.2ب٢ ٔس٤تطا٘ٝ رط٤بٖ زاقتٚ ا٤ٗ تزبضت اظ یطة ثٝ ثغساز اظ َط٤ك قبْ ٚ زض

 ٖٙٛاٖ ٥ٔطاث ٔطوع ذالفت اؾال٣ٔ ثٝ ٔهط ضؾ٥س ٍ ٔغٛالٖ، تٕبْ ا٤ٗ رب٤ٍبٜ ثٝثغساز تٛؾ

ٚ زض وٕتط اظ ؾٝ ؾبَ ذالفت زض آ٘زب ات٥ب قس ٚ تىٛٔت ٕٔب٥ِه ثحالط٢ زض ا٤الٗ لّٕالطٚ    

 ٖٙٛاٖ تٟٙب تىٛٔت ٔمتسض آٖ ضٚظ رٟبٖ اؾالْ ُٔطح ثٛز. ثٝ

 تأثیز ممالیک بحزی بز اقتصاد جُان اسالم

ثالبٚرٛز   فالبضؼ،  ذّال٥ذ ٔؿ٥ط زض٤ب٣٤  ٕب٥ِه ثحط٢ زض ٔهط ٚ قبْ،ظٔبٖ ثب ْٟٛض ٔ ٞٓ

ٚ  افتالس  ٣ٔال ٔغَٛ اظ ضٚ٘ك  ذطاثىبضا٘ٝٞزْٛ ٚتك٥ب٘ٝ  ٚ ٚٔطد ٞطدزظزاٖ زض٤ب٣٤ ٚ ٘با٣ٙٔ ٚ 

                                                 
 .71، ل ْ 1889رّس٢، ث٥طٚت: زاض نبزض، ؾبَ  ٖجساهلل اثٗ ذطزاز ثٝ، إِؿبِه ٚ إِٕبِه، ته ٖج٥ساهلل ثٗ .1
 .14-11نم .ق. ٜ 1422 ا٥ِّٕٗٝ، اِىتت زاض ث٥طٚت: اتٕس ثٗ اث٣ ٤ٗمٛة ٤ٗمٛث٣، اِجّساٖ، .2
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ثالب   656ثغساز زض ؾبَ  قٛز. ٚ تبضاد ٚ ضاٞع٣٘ فطا٥ٌط ٣ٔ٘با٣ٙٔ ٥٘ع زض ٔؿ٥ط تزبض٢ اثط٤كٓ 

ز٤ٍط ٔمهس  ٚ ٚ ثبظاضٞب٢ آٖ قٟط اظ ضٚ٘ك افتبز 1ؾمٌٛ تٛؾٍ ٔغٛالٖ ثٝ ٤ٚطا٘ٝ تجس٤ُ قس

فطات( ثرف آٖٓ ضاٜ اثط٤كٓ تبرطاٖ ٘جٛز. ثٗس اظ اؾتمطاض ا٤ّربٖ ٔغَٛ زض فطاضٚز تب ٖطاق )

ٖ ٚ ٘جٛز لٛا٥٘ٗ ٔسٖٚ زض اذص ٔب٥ِبت ٚ زض زؾت ٔغٛالٖ ثٛز وٝ ثب زض٥ٌط٢ ث٥ٗ ذٛز ٔغٛال

ٚ  ؿالتٙس ٤ٍ٘ط ٣ٔثب ز٤سٜ تطز٤س ثٝ ٔغَٛ  - ٖ ٚ اٖطاة ٔؿّٕبٖا٤طا٥٘ب - ٖٕسٜ تبرطاٖ ا٤ٙىٝ

قسٜ ثٛز٘س. ١ٕٞ ٔٛاضز  ربٔٗٝ ٔؿّٕب٘بٖ قٙبذتٝزض  اطؾت ثت٤ٚطاٍ٘ط ٚ  ٖٙٛاٖ ِكىط آ٘بٖ ثٝ

 فٛق، ٔٛرت وؿبز ٚ اظ ضٚ٘ك افتبزٖ ٔؿ٥ط اثط٤كٓ قسٜ ثٛز.

 . نالبتجبٖ نالٙب٤ٕ،  سو٣ّ فّذ قال  ثٝٔٗٙب ٘جٛز وٝ تزبضت ٚ التهبز ٔؿّٕب٘بٖ  ا٤ٗ ثساٖ

نٙٗت، ٞٙط، تطفٝ ٚ تزالبضت ذالٛز ضا    ثٗساظا٤ٙىٝبظضٌب٘بٖ ثعضي زض ٔكطق اؾال٣ٔ ٞٙط ٚ ث

ثغساز  ٤ٚػٜ ثٝز٤س٘س ثٝ فىط ٔأٔٗ ٚ اٙبٜ ٌب٣ٞ ثٛز٘س ٚ ثٗس اظ ؾمٌٛ قطق اؾال٣ٔ ٚ  زضذُط

ٔغَٛ ؾبِٓ ثٛز ٚ  وكتبض ٚتٟٙب ٔىب٣٘ وٝ زض ٕٔبِه اؾال٣ٔ اظ ٌع٘س ٞزْٛ، ٤ٚطا٣٘، یبضت 

چٟبض٥ٔٗ تبوٓ  -ث٥جطؼ  .ٔهط ثٛز وطز٘س ٣ُٔٔٙمٝ تىٛٔت  آٖ ثطٞٙٛظ تبوٕبٖ ٔؿّٕبٖ 

ؾمٌٛ ثغساز ثب ات٥ب٢ ذالفت زض ٔهط، لبٞطٜ ضا  وٕتط اظ ؾٝ ؾبَ اؽ اظ -ٕب٥ِه ٔهط اظ ٔ

ٚ اظ ٕٞال٥ٗ ض٢ٚ   2ٔطوع ذالفت اؾال٣ٔ ثٝ رٟبٖ ٔؿّٕبٖ آٖ ضٚظٌبض ٔٗطف٣ وطز ٖٙٛاٖ ثٝ

 .سوك٥ ٣ٔزا٥ٖٝ تٕب٤ت اظ ٔؿّٕب٘بٖ ضا ٥٘ع ثٝ زٚـ 

، نالٙب٤ٕ،  ٞب تطفٝٔهط ٖالٜٚ ثط ا٤ٙىٝ ٥ٔعثبٖ ّٖٕب ٚ زا٘كٕٙساٖ ٔؿّٕبٖ ثٛز، اضثبثبٖ 

ٝ ٕٔٗبض٢، ٞٙالط، نالٙب٤ٕ ٚ ا٘الٛأ     ٞب٢ ؾجهٚ  ٞٙط ٚ تزبضت ضا ٥٘ع ٥ٔعثب٣٘ وطز  ٞالب٢  تطفال

زض  تأح٥طٌصاض٢ثٛزٜ اؾت ٚ ا٤ٗ  تأح٥طٌصاضا٤طا٣٘ زض ٔهط ْٟٛض وطز ٚ زض ؾجه ٔهط٢ آٖ 

ٖ  ٣ٔاؾت ٚ ٌب٣ٞ اث٥ٙٝ ٚ ٔهٖٙٛبت ا٤طا٣٘ ضا  ٔكبٞسُٜ لبثؾجه ا٤طا٣٘ ٥٘ع  زض ٔهالط   تالٛا

                                                 
 .369ٜ، ل  1364 ؾبَ ا٥ٔطوج٥ط، تٟطاٖ: ؾْٛ، چبح ٘ٛا٣٤، ٖجساِحؿ٥ٗ ٔهحح ٌع٤سٜ، تبض٤د ٔؿتٛف٣، تٕساهلل .1
ق، د .ٜ 1418 ا٥ِّٕٗٝ، اِىتت زاض ث٥طٚت، رّس، زٚ اِمبٞط٠، ٚ ٔهط اذجبض ف٣ إِحبيط٠ اِس٤ٗ ٖجساِطتٕٗ ؾ٣َٛ٥، تؿٗ رالَ .2

 .103، ل 2
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یبظاٖ ذبٖ ثؿ٥بض ؾ٣ٗ قس وٝ ثٝ  زض ٖٛو زض زٚضاٖ 1ظٔبٖ ٕٔب٥ِه ثحط٢ ٔكبٞسٜ وطز.

تت٣ ثطا٢ رصة تزالبض ٔهالط٢    ٚ بثت ثب ٔهط ثپطزاظز ٚ تزبض ا٤طا٣٘ ضا ثٝ ا٤طاٖ ثطٌطزا٘سضل

آ٘چالٝ   2زض رصة تزبض غ٘ٛا٣٤ ٚ ٥٘ٚع٢ تب تس٢ ٔٛفك ثٛز. ٥٘٣ِٚع الساْ وطز أب ٔٛفك ٘جٛز 

ٚ تبو٥ٕت  ثبالتساضثٝ التهبز رٟبٖ اؾالْ وٕه وطز ا٥ٙٔت ٚ حجبت زض ٔهط ٚ قبْ ثٛز وٝ 

ثٝ ت٥بت التهالبز٢ َجمالبت ٌٛ٘البٌٖٛ ٚ انالٙبف ٔرتّالس       ٚ ثٛز ا٤زبزقسٜٕٔب٥ِه ثحط٢ 

 ٔؿّٕبٖ وٕه وطز.

 ريوق راٌ اديیٍ

آؾ٥ب زض ؾٛاتُ رٙٛث٣ چال٥ٗ قالطٚٔ    وٝ اظ زض٤بٞب٢ رٙٛة ؿ٥ط٢ آث٣ ثٛزٔ ضاٜ از٤ٚٝ

ٚ ثٗس اظ ٌصض اظ زض٤ب٢ ٞٙس، زض٤ب٢ ؾٙس ٚ ؾٛاتُ ٔىطاٖ ٤ه قبذٝ ان٣ّ آٖ ثٗالس   قٛز ٣ٔ

ٚ زض ا٘تٟب٢  قس ٣ٖٕٔبٖ ٚ ٌصض اظ تٍٙٝ ثبة إِٙسة ٚاضز زض٤ب٢ ؾطخ  ٞب٢ وطا٘ٝاظ ٌصض اظ 

ٔهط ٚ ؾٛاتُ رٙالٛة   َطف ثٝ زض٤ب٢ ؾطخ ٤ه قبذٝ آٖ ثٝ ؾٕت قبْ ٚ قبذٝ ز٤ٍط آٖ

 ٜوبال٣٤ وٝ زض ا٤ٗ ضا تط٤ٗ ٟٔٓٚ ثٝ ز٥ُِ ا٤ٙىٝ  ٔس٤تطا٘ٝ اظ ضاٜ ذكى٣ ازأٝ زاقت زض٤ب٢

 .قس، از٤ٚٝ ثٛز ٚ ثٝ ضاٜ از٤ٚٝ ٔٗطٚف قس ٣ٔتزبضت 

ٝ ضاٜ از٤ٚالٝ ضا   اِز٥كال٣  ؾالٛق ٕٔب٥ِه ٔهالط ٔٛل٥ٗالت   زض ا٤ٗ زٚضاٖ،  زضن  ذالٛث٣  ثال

ٚ ثب تأ٥ٔٗ ا٥ٙٔت ا٤الٗ ٔؿال٥ط ٚ    ثطز٘سٟ٘ب٤ت اؾتفبزٜ ضا  فًب٢ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ وطز٘س ٚ اظ ٣ٔ

ٚ تأ٥٤السات ٚ تتال٣ ثطذالٛضز    اضائٝ تؿ٥ٟالت ثطا٢ تزبض ضاٜ از٤ٚٝ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ثب ا٥ٕبٖ نّح 

 زضٟ٘ب٤تا٘زبْ زاز٘س ٚ  ا٢ ٌؿتطزٜثطا٢ ضٚ٘ك ٚ تٛؾٗٝ تزبضت زض ا٤ٗ ٔؿ٥ط تالـ  ٘ٓب٣ٔ

بؾ٣ ذالٛز ضا زض رٟالبٖ اؾالالْ ٚ    ؾٛزٞب٢ والٖ التهبز٢ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٘فٛش التهبز٢ ٚ ؾ٥

 ٌؿتطـ زاز٘س ٚ ث٥كتط٤ٗ ثٟطٜ ضا ثطز٘س. إُِّ ث٥ٗ٘ٓبْ 

                                                 
 .564، ل 1384رّس٢، چبح ٞكتٓ، تٟطاٖ، ا٥ٔطوج٥ط،  تبض٤د ٔغَٛ، ته. ٖجبؼ الجبَ آقت٥ب٣٘، 1
 فط٣ٍٙٞ، ٚ ٣ّٕٖ ا٘تكبضات تٟطاٖ، ٟ٘ٓ، چبح رّس٢، ته آفتبة، ٥ٔط ٔحٕٛز ٔتطرٓ ا٤طاٖ، زض ٔغَٛ تبض٤د ثطتِٛس اقپِٛط، .2

 .432ل .ٜ .1386
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ؾ٣ٗ وطز ذٛزـ ضا ثٝ أالطاء ٔىالٝ ٚ ٤ٕالٗ     ٜ.ق( 689 -678ؾُّبٖ ٔٙهٛض لالٖٚ )

ٔطاؾالالت٣ زض ٕٞال٥ٗ ضاؾالتب زاقالت ٚ ثالٝ ا٤الٗ ثؿالٙسٜ ٘ىالطز ثّىالٝ           آ٘بٖ٘عز٤ه وٙس ٚ ثب 

ٚ التهبز٢ ثب ٞٙس زض قالطق   طا٢ ٕٞىبض٢ تزبض٢ث ٣٤.1 ٥٘ع زض ا٤ٗ ٔٙبَك زاقتٞب زذبِت

زاقت ٚ ثب ضؾ٥سٖ ؾف٥ط اظ ؾ٥الٖ ٞٙس ثب تٛرٝ ثٝ زضن ٔٛل٥ٗت تزبض٢  ٢ظ٤بز فٗب٥ِت٥٘ع 

 ٞالب  فٗب٥ِتا٤ٗ  ٥٘2ع اظ زض تالـ ثطا٢ لطاثت ؾ٥بؾ٣ ٚ تزبض٢ ٚاضز قس. آ٘بٖٚ التهبز٢ ثب 

ٗ ٔٛرت قس وٝ ٔهالط زض تٕالبْ    قالطق ٚ قالطق اؾالال٣ٔ اظ ٘فالٛش ٚ رب٤ٍالبٜ       ٞالب٢  ؾالطظ٥ٔ

از٤ٚالٝ   زضضاٜثطذٛضزاض ثبقس. ا٤ٗ زضؾت ٕٞبٖ چ٥ع٢ ثٛز وٝ تبوٕبٖ ٕٔب٥ِاله   تأح٥طٌصاض٢

ا٤ٗ ٔٛرت اضتمبء چك٥ٍٕط ٚي٥ٗت  ٚ ثٝ آٖ ثطؾٙس ذٛاؾتٙس ٣ٔٚ  وطز٘س ٣ٔآٖ ضا ا٣ ٥ٌط٢ 

 التهبز٢ ٔهط قس.

اؾالتطاتػ٤ه ا٤الٗ ضاٜ تزالبض٢     ٢ٞب ٌٌّٛبٜتط٤ٗ  ٤ٕٗ ٚ تٍٙٝ ثبة إِٙسة ٤ى٣ اظ ٟٔٓ

ٖ  ٚ ثرك٣ ثٝ ضاٜ از٤ٚٝ ثٝ ا٤ٗ ُٔٙمٝ تٛرالٝ وطز٘الس   ٕٔب٥ِه ثطا٢ ضٚ٘ك .ثٛز اثتالسا   اظ ٕٞالب

ٖ ٢ ثب أطا٢ ٤ٕٗ اضتجبٌ زاقتٙس وٝ ا ٌٛ٘ٝ ٚ ثٝثٛز  ٥ٗثط ٕٞتالـ تبوٕبٖ ٕٔب٥ِه  زض  آ٘الب

ا٘هالبف ضا  ذهٛل ضاٜ زض٤ب٣٤ زض ٤ٕٗ تالـ وطز٘س ٚ ٖساِت ٚ  تأ٥ٔٗ ا٥ٙٔت ضاٜ تزبض٢ ثٝ

ٗ  ٤ٛؾس اِس٤ٗ قٕؽ -. ا٥ٔط ٤ٕٗ وطز٘س ٢٣ٕ٘ ضٚ بز٤ٜظثٝ وبض ٌطفتٙس ٚ زض اذص ٔب٥ِبت   اثال

ٗ    زض ثحالط٢  ٕٔب٥ِاله  ثب ظٔبٖ ٜ. ق ٞٓ 648 ؾبَ زضوٝ  – ٖٕط  ٔهالط، تىالٛٔتف زض ٤ٕال

 ٚ ضا ثطلالطاض  تزبض٢ ٞب٢ ضاٜ ا٥ٙٔت ثٛز، ٖبزَ ا٥ٔط٢ ثٛز ٚ ٔهط ٌعاض ذطاد ٚ ثٛز قسٜ قطٚٔ

َ  ٚ تالب  ثرك٥س ضٚ٘ك ضا تزبضت ٖ  3.والطز  تىٛٔالت  694 ؾالب ٞالٓ زض ظٔالبٖ    -٤ٕالٗ   تبوٕالب

 ،ثسٖٚ ٔكٛضت ٚ زذبِالت ٔهالط   تٛا٘ؿتٙس ٣ٕ٘ -ٚ ٞٓ زض ظٔبٖ تبوٕبٖ ثٗس٢  اِس٤ٗ قٕؽ

افالعا٤ف   تٛا٘ؿالتٙس  ٕ٘ال٣ ٚ وبالٞب ضا ٥٘الع   ٞب وكت٣ٔب٥ِبت ظ٤بز اظ تبرطاٖ اذص وٙٙس ٚ ٔب٥ِبت 

                                                 
 1418 ا٥ِّٕٗٝ، اِىتت زاض: ث٥طٚت رّس٢، ٞكت ُٖب، ٖجساِمبزض ٔهحح إِّٛن، زِٚٝ ِٕٗطفٝ اِؿّٛن . اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢،1

 .163ٚ  157ٚ  154ٚ  153ٚ  151نم  2د  .ق. ٜ
 .165ل  2د ٕٞبٖ  .2
 االوجط، اِكأٖ ش٢ٚ ٔٗ ٖبنطٞٓ ٚٔٗ اِجطثط ٚ اِٗطة تبض٤د ف٣ اِرجط ٚ إِجتسأ ٖجساِطتٕٗ اثٗ ٔحٕس اثٗ ذّسٖٚ، ز٤ٛاٖ .3

 .577ل  ،5.د ق. ٜ 1408 ؾبَ اِفىط، زاض ث٥طٚت: زْٚ، رّس، ٞكت قحبزٜ، ذ٥ُّ تحم٥ك
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ٔهالط زض ا٤الٗ ٔٙالبَك اظ التالساض ٚ تٛرالٝ ٤ٚالػٜ        اظ رب٘ت ٘فٛش اٖٕبَٚ  ثسٞٙس. ا٤ٗ ٔس٤ط٤ت

 تبوٕبٖ ٔهط ثٝ أط التهبز ٚ تزبضت تىب٤ت زاضز.

ُ  اظ ثٗالس  ٚ اقطف تىٛٔت وطز ّٔه ٔست٣ اؿطـ ،٤ٛؾس اِس٤ٗ قٕؽثٗس اظ   ،اٚ لتال

 ا٥ٙٔالت ٚ  ثالٛز  ٔهالط  ثحالط٢  ٕٔب٥ِاله  ٌالعاض  ثبد وٝ ٔؤ٤س تىٛٔت ضا ثٝ زؾت ٌطفت ّٔه

ٗ  زض 721 ؾبَ تبٚ  زاقت ثط ٖٟسٜ ضا تزبض٢ ٞب٢ ضاٜ تالأ٥ٔٗ   ثالطا٢  1.والطز  تىٕطا٘ال٣  ٤ٕال

ٝ ٤ٌعٖٙالٛاٖ   تبوٕبٖ ٔهط اظ زذبِت ٘ٓب٣ٔ ٥٘ع ثٝ ،ا٥ٙٔت ا٤ٗ ٔؿ٥ط اؾالتفبزٜ   وبضآٔالس ٢ ا ٙال

َ  ٚ زض ضؾال٥س  اسضـ ّٔه ٔؤ٤س رب٘ك٣ٙ٥ ثٝ ٔزبٞس ظٔب٣٘ وٝ زض ٤ٕٗ ّٔه ثطز٘س. ٣ٔ  ؾالب

ط لالطاض  ٤٥ٕٗ تحالت تالأح  ضفت تب ا٥ٙٔت تزبض زض  ٌطفت ٚ ٣ٔ ثبال زاذ٣ّ اذتالفبت .قٜ 724

ٚ  ثپطزاظز تىٕطا٣٘ ثٝ آضأف ٚ نّح اٚ تٛا٘ؿت ثب 726 ؾبَ زض ٔهط ؾپبٜ زذبِت ثب ث٥ٍطز

 زض ازأٝ ٕٞبٖ ؾ٥بؾت اظ رب٘ت ٔهط ارطا قس ٚ .ثٛز تبوٓ ٤ٕٗ ثط ؾالٔت ثٝ 766 ؾبَ تب

ٓ  ٌالعاض  ثالبد  االسض  ٥٘الع ٔب٘ٙالس   اٚ ٚ ثٛز تبوٓ ثط ٤ٕٗ 782 ؾبَ تب افًُ ّٔه اٚ اظ ثٗس  تالبو

ذطاد ٚ ثبد ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٖٛاضو ٌٕطوال٣ اظ   اذص ثطثطا٢ ٘ٓبضت  2.ثٛز ٔهط ثحط٢ ٕٔب٥ِه

ٔالأٔٛضا٣٘ تًالٛض    ،ٚ وبالٞب زض ا٤ٗ ٔؿ٥ط اظ َطف تىٛٔت ٔطوع٢ ٔهط ٞب وكت٣تبرطاٖ، 

 زاقتٙس.

ثٝ ت٥بت تزبض٢ ٚ التهبز٢ ٔؿّٕب٘بٖ وٕه ظ٤بز٢  ٔؿتم٥ٓ َٛض ثٝالسأبت ٟٔٓ  ا٤ٗ

اؾال٣ٔ زض ا٤ٗ ٔؿ٥ط ثالب اذالص ٔب٥ِالبت ثالٝ ت٥البت ثبقالىٜٛ        ٥ٗط٘ك٥أٞب٢  وطز ٚ زِٚت ٣ٔ

زض ا٣ ا٤ٗ ٔالس٤ط٤ت لال٢ٛ ٚ    .التهبز٢ ٔؿتمُ ثٛز٘س اظِحبِزاز٘س ٚ  ؾ٥بؾ٣ ذٛز ازأٝ ٣ٔ

افطاز وؿب٣٘ ثٛز٘الس والٝ زض ا٤الٗ     ٤ٗحطٚتٕٙستطثٝ ز٥ُِ ضٚ٘ك ا٤ٗ ٔؿ٥ط، ٚ  ٔهط ٘فٛش اٖٕبَ

زض ا٤ٗ ٔؿ٥ط ثٝ تس٢ ثٛز وٝ ٞطوؽ تس ؾٛزآٚض٢ زازٚؾ ثٛز٘س ٚٔؿ٥ط ثٝ زازٚؾتس ٔكغَٛ 

ثالطا٢   ٛز زض ا٤الٗ ٔؿال٥ط، وبالٞالب ضا   ذال  وطز تب زض ؾالفط  ٣ٔٚؾٛؾٝ ضا  –ی٥ط تبرط  اٌطچٝ -

 س.زازٚؾتس ثب ذٛز تُٕ وٙ

                                                 
 .577ل  ،5د ٕٞبٖ،  .1
 .781-778نم  ،5د ٕٞبٖ  .2
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وٛچه ٚ ٤ب ثعضي ثالٛزٖ قالٟط   ز٤ٍط - ثبضا٘ساظ ذٛث٣ ٚرٛز زاقتوٝ ٔٛل٥ٗت  رب ٞط

أب  ثبا٤ٙىٝ قٟط٢ وٛچه ثٛز زثٙسض٢ اطضٚ٘ك ثٛز. ٤ى٣ اظ ا٤ٗ قٟطٞب ٖسٖ ثٛ -ٟٔٓ ٘جٛز

زض ؾالبتُ   ٣آؾب٘ ثٝ ثعضي ٞب٢ ثٛز وٝ وكت٣َج٣ٗ٥ ؾبتُ آٖ َٛض٢  ت٥ٔٛلٗ اظ٘ٓطچٖٛ 

 َالطف  اظ ٞالب  وكالت٣  ٚ ثبظضٌب٘بٖ زض آ٘زب ظ٤بز ثبقٙس ؾجت قس ،اّٟٛ ث٥ٍط٘س تٛا٘ؿتٙس ٣ٔآٖ 

ْ  ،ٔهط ،ٖطاق ،فبضؼ ،ٞٙس ،٥ٗچ ٝ  ،قالب ُ  زض 1ظٍ٘جالبض  ٚ تجكال زض ٙالس ٚ  تٛلالس وٙ  آٖ ؾالبت

ٔالطزْ قالٟط ٖالسٖ     ثالٛز  ٥ٕٞٗ ٔٛل٥ٗت ٔٛرت قسٜ 2.ٙس٤ٍكبث ثبض ٚ ث٥ٙساظ٘سٍِٙط  انُالح

 3وٙٙس. ضلبثت ثبٞٓحطٚتٕٙس ثبقٙس ٚ زض حطٚت 

ثبٖالج اضتمالبء ٚيالٕ     ؾالبتُ زض٤الب٢ ؾالطخ والٝ تزالبضت      ضاظ ز٤ٍط قٟطٞب٢ ثٙسض٢ ز

زاقالت.  اقالبضٜ  لّالعْ   ٝ قٟطٞب٣٤ ٔب٘ٙس لٛل، ربض، ٥ٖصاة ٚتٛاٖ ث ٣ٔ التهبز٢ آ٘بٖ قس،

تزبضت زض ا٤ٗ ٔؿال٥ط   ضٚ٘كٚ ٤ب  ٕٞچ٥ٙٗ قٟطٞب٢ ز٤ٍط وٝ تزبضت قغُ ان٣ّ ٔطزْ ثٛز

ٚ ٞالط نالٙف٣    فطٚقبٖ ٣ٔبٞٔب٘ٙس ثبضثطاٖ، لطاض زازٜ ثٛز انٙبف٣ تحت تأح٥ط ضا  آ٘بٖظ٘س٣ٌ 

 ،ذالسٔبت  زٞٙسٜ اضائٝ٘س ٚ ٤ى٣ اظ انٙبف طزو تزبض ضا اضائٝ ٣ٔ ٔٛضز٥٘بظوٝ ذسٔبت ٤ب وبال٢ 

٥بت ٚ ضٚ٘ك تزبضت زض ا٤الٗ  تحت تأح٥ط ت قست ثٝ٘س وٝ ت٥بت التهبز٢ آ٘بٖ ثٛزٞتّساضاٖ 

ٖ    ٔؿ٥ط ثٛز ثالطا٢ تزالبض ٚ ٔؿالبفطاٖ     ٣ٞالب٤  . زض قٟطٞب٢ ثٙالسض٢ زض ا٤الٗ ٔؿال٥ط ؾالبذتٕب

ٝ  ٌطفالت  زض اذت٥بض آ٘بٖ لطاض ٣ٔ ثٟب اربضٜوٝ زض ٖٛو زض٤بفت  قسٜ ثٛز ؾبذتٝ قالٟط   اظرّٕال

4آ٘زب ؾبوٗ ثٛز٘س. ثٙسض٢ ٖسٖ وٝ تبرطا٣٘ اظ ٞٙس ٚ ٔهط زض
 

تزبض٢ از٤ٚٝ، ٔٙزط ثٝ ضٚ٘ك  ط٥ٚ ٔؿقبْ  ٚتبوٕبٖ ٕٔب٥ِه ثحط٢ زض ٔهط  السأبت

 ،بٖ تٛا٘ؿتٙس ثب اذالص ٔب٥ِالبت ث٥كالتط ثالٝ ز٥ِالُ تزالبضت ث٥كالتط       ٔؿ٥ط تزبض٢ از٤ٚٝ قس ٚ آ٘

ٚ    زضآٔسٞب٢ اظ ضوالٛز ٚ   ٕبٖ ضاالتهالبز ٚ تزالبضت ٕٔبِاله ٔؿالّ     ذعا٘الٝ ضا افالعا٤ف زٞٙالس 

                                                 
 . ؾٛزا1ٖ
 .225ل ، 1ٜ، د  1375 ٔىتٛة، ٥ٔطاث تٟطاٖ، رّس، ؾٝ اثطٚ، تبفّ رغطاف٥ب٢ ٖجساهلل ذٛاف٣ تبفّ اثطٚ، .2
 اوبز٥ٕ٤ٝ اِطثبٌ: رّس، اٙذ ،(االؾفط ٖزب٤ت ٚ االٔهبض لطائت ف٣ اِٙٓبض تحفٝ) ث١َُٛ اثٗ ضت١ّ ثَُٛٝ، ٔحٕس اثٗ ٖجساهلل اثٗ .3

 .113، ل 2ق، د . ٜ 1417 إِّٕى١،
 .113ل ، 2د ٕٞبٖ،  .4
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تأح٥ط ثؿعا٣٤ ثط تحالٛالت التهالبز    ،ٚ السأبت ٞب بؾت٥ؾزٞٙس ٚ ثب ا٤ٗ ٚضقىؿت٣ٍ ٘زبت 

 التهبز٢ رٟبٖ اؾالالْ ثالبظ٢ وطز٘الس.    رٟبٖ اؾالْ ٌصاقتٙس ٚ ٘مف ٔخجت٣ ضا زض تحٛالت

٥ٌط٢ تٕبْ ؾٛاتُ قالبْ   ثبظاؽ ،ٕٔب٥ِه ثحط٢ تط٤ٗ الساْ اؾتطاتػ٤ى٣تط٤ٗ ٚ  ٤ى٣ اظ ٟٔٓ

ز وٝ اظ آٖ ثٝ ثٗس ٔؿالّٕب٘بٖ ثالب آظاز٢ وبٔالُ    ٞب ثٛ اظ زؾت ن٥ّج٣ -اظ قٕبَ تب رٙٛة  -

 تٛا٘ؿتٙس زض ؾطاؾط قبْ ثٝ تزبضت ثپطزاظ٘س.

 شام مصز ي َای خارجی در ارت، تًلید ي جذب سزمایٍتج

والٝ زض أالط    قس ؾبذتٝثطا٢ تزبض ظ٤بز٢  3ٞب٢ ٚ ل٥ؿبض٤ٝ 2ٞب فٙسق 1زض ٔهط؛ ذب٘بت،

، ز٥ٔبٌ، ٥ٖصاة ٚ لبٞطٜ اؾىٙسض٤ٝ،ٚ تك٤ٛك تزبضت ثؿ٥بض ٟٔٓ ثٛز. زض قٟط ثٙسض٢ تؿ٥ُٟ 

ٝ  قسٜ ؾبذتٝ فٙسقذب٘بت، ل٥ؿبض٤ٝ ٚ  ثب٘بْ ٣٤ٞب اؾتطاتتٍبٜ قٟطٞب٢ ٔرتّس، اِجتالٝ   ثٛز وال

٣ ثطا٢ تفالّ أالٛاَ   ٤ٞب اتبقذب٘بت وبضٚا٘ؿطاٞب٣٤ ثٛز٘س وٝ  وبضثط٢ ٞطوساْ ٔتفبٚت ثٛز.

اطزاذتٙس ٚ  تطاتت ٣ٔض آٖ ثٝ اؾ٣ وٝ ثبظضٌب٘بٖ قت ضا ز٤ٞب ٚ اتبقتزبض زض آٖ ٚرٛز زاقت 

وبضٚا٘ؿطا ٤ه ٔغالبظٜ ٚ ٤اله رال٢ٛ     ط٥ٖٚٚ ثثٛز  قسٜ ؾبذتٝ آ٘بٖثطا٢ چٟبضاب٤بٖ  اؾُج٣ّ

ث٣ًٗ اظ  4وطز٘س. ذٛز ضا اظ آٖ زوبٖ ذط٤س ٣ٔ ٔٛضز٥٘بظثبض٤ه آة ٚرٛز زاقت ٚ تزبض ِٛاظْ 

ٟالب٢  ث ٢ ذٛز ضا ثب ارالبضٜ لهطٞبثطز٘س ٚ ٌب٣ٞ  اظ ا٤ٗ ٔٛل٥ٗت ثٟطٜ ٣ٔأطا٢ ٔٙبَك ٔهط، 

 5زاز٘س. ثبال ثٝ تزبض اربضٜ ٣ٔ

وطز٘الس ٚ ثالٝ تزالبضت     ثالٝ ٔٙالبَك قالطق ٚ یالطة ؾالفط ٔال٣       تزبض ٚ ثبظضٌب٘بٖ ٔهالط 

اطزاذتٙس ٚ ٕٞچ٥ٙٗ اظ ز٤ٍط ٔٙبَك ٔب٘ٙس ٞٙس، قبْ، ٤ٕٗ، تزبظ ٚ ا٤طاٖ ثبظضٌب٘بٖ ثطا٢  ٣ٔ

                                                 
 وبضٚا٘ؿطا .1
 ٔؿبفطذب٘ٝ .2
 وبضٚا٘ؿطا٢ زاذُ قٟط، ثبظاضچٝ .3
 .232ل ، 1ٕٞبٖ، د  .4
 .177ل ، 2د  اِرٍُ، . اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢،5
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ٚ ٘ٓٓ  تبوٕبٖ ٔهط زض ضاؾتب٢ تأ٥ٔٗ ا٥ٙٔت .قس٘س أط تزبضت ٚ ثبظضٌب٣٘ ثٝ ٔهط ٚاضز ٣ٔ

ٚيٕ والطزٜ   ٞب٣٤ قس٘س ٌصض٘بٔٝ ٔهط ٚاضز ٣ٔ ثرك٥سٖ ثٝ وبض تزبضت، ثطا٢ وؿب٣٘ وٝ ثٝ

ٔزالٛظ   ،ٔزٛظ ٚضٚز ٚ ثطا٢ ذطٚد اظ ٔهالط  ،ثطا٢ ٚضٚز ثٝ ٔهط ثب٤ؿت ٣ٔثٛز٘س ٚ اقربل 

ذب٘البت، ل٥ؿالبض٤ٝ ٚ    ؛ثطا٢ تٕب٤ت اظ تزبض ٔؿّٕبٖ ٚ قطل٣ زض ٔهط 1وطز٘س. ذطٚد اذص ٣ٔ

قبْ زض آ٘زب ثالٝ   ٤بفتٝ ثٛز وٝ ثبظضٌب٘بٖ ا٤طاٖ، ٖطاق ٚ اذتهبلٛض ٤ٚػٜ َ ٣٤ ثٝٞب ٣ٙس٤ٌٕ٘ب

 آ٘ب٣ٖ ثطا٢ اؾىبٖ زاقتٙس ٚ ا٘جبض وبالٞب٢ ٤ٞب اتبق٥٘ع  رب ٕٞبٖاطزاذتٙس ٚ زض  زازٚؾتس ٣ٔ

 ٥٘2ع زض ٥ٕٞٗ ٔطاوع ثٛز.

وٝ قبْ نحٙٝ رًٙ ثب ٔغٛالٖ ثٛز ٚ تزبض اظ وٕتط٤ٗ ا٥ٙٔت الظْ ثطذٛضزاض  زض ظٔب٣٘

ٖ ثپطزاظ٘س ٚ التهبز  أطاضٔٗبـزض وكٛض ذٛز ثٝ  تٛا٘ؿتٙس ٣ٕ٘ثٛز٘س  تحالت تالأح٥ط ا٤الٗ     آ٘الب

ٔهط لالطاض ٌطفتٙالس ٚ زض زٚضاٖ تىٛٔالت ٕٔب٥ِاله      ٔٛضزتٕب٤تتزبض  لطاضٌطفتٝ ثٛز،٘با٣ٙٔ 

زض ٘ٓالط   ٚ اضائٝ وبالٞالب٢ تزالبض٢،  ح٣ّ ثطا٢ ؾىٛ٘ت ٔ ،ثحط٢ ثطا٢ آ٘بٖ زض ذب٘بت ٔهط

 3ا٥ٖبٖ ٚ ثعضٌب٣٘ اظ تزبض قبْ ٔؿتمط قالس٘س.  ،ضٚ زض ث٣ًٗ اظ ذب٘بت لبٞطٜ اظا٤ٗ ،ٌطفتٝ قس

ثطا٢ تٕب٤ت اظ تزبضت زاذ٣ّ ٚ تزبض ٔؿّٕبٖ ٚ قالطل٣ ثالٝ   تٛرٝ اؾت وٝ  ا٤ٗ ٘ىتٝ ربِت

 4قس. تزبض فطً٘ اربظٜ ٚضٚز ثٝ لبٞطٜ ٚ ثبظاض ٔح٣ّ زازٜ ٣ٕ٘

زضرالٝ ٚ ٖالطو    63.5ثالب َالَٛ رغطاف٥الب٣٤    -ثٙسض تزبض٢ و٥ّى٥ٝ  ثب تهطف ا٤ّرب٘بٖ

اظ ٔٛل٥ٗالالت تُ زض٤الالب٢ ؾالال٥بٜ زض ُٔٙمالالٝ اضٔٙؿالالتبٖ والالٝ زض ؾالالٛا -زضرالالٝ  38رغطاف٥الالب٣٤ 

تٛا٘ؿتٙس التهبز ٚ تزالبضت ا٤ّرب٘البٖ ٔغالَٛ     ،ذبن٣ ثطذٛضزاض ثٛز غئٛا٥ّت٥هٚ  اؾتطاتػ٤ه

ظ٤طا ا٤ٗ تٟٙب ثٙسض٢ ثٛز وٝ ا٤ّرب٘بٖ  زٞٙس لطاضتحت تأح٥ط  قست ثٝزض ا٤طاٖ ضا  ٔؿّٕبٖ تبظٜ

                                                 
 .232ل ، 1 دثَُٛٝ،  ٔحٕس ثٗ ٖجساهلل اثٗ .1
 .366 ل ،2د اِرٍُ،  . اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢،2
 .168، ل 3ٕٞبٖ، د  .3
. ٔحٕس اثٗ 473ل ، 2ق، د .ٜ 1995 نبزض، زاض ث٥طٚت: زْٚ، چبح رّس، ٞفت اِجّساٖ، ٤بلٛت ثٗ ٖجساهلل ت٢ٕٛ، ٔٗزٓ .4

 .232ل ، 1د ثَُٛٝ،  ٖجساهلل، اثٗ
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ض ازٚاض٢ اظ زٚضاٖ تىٛٔت ز ٚاؾُٝ آٖ ثب ز٥٘ب٢ یطة اظ َط٤ك زض٤ب اضتجبٌ زاقتٙس. ٔغَٛ ثٝ

٥ٌط٢ ؾٟٓ ذٛز  ربزٜ اثط٤كٓ زض ا٣ ثبظاؽ ،ثب ا٤زبز آضأف ٘ؿج٣ زض ا٤طاٖا٤ّرب٘بٖ ٔغَٛ 

رف ٟٔٓ یطث٣ ربزٜ اثط٤كٓ زض زؾت ٕٔب٥ِاله  ث زضٞطنٛضتاظ آٔسٚقس تزبضت ثٛز ٚ ثبظ 

 ثٛز.

ثتٛا٘ٙالس   ، ٞط زٚ زض تالالـ ثٛز٘الس تالب   ٕٔب٥ِه ٔهط ٚ قبْ ثب ا٤ّرب٘بٖ ٔغَٛ زض ضلبثت

 ٥ٕٞٗ ضاؾتب زِٚالت ٕٔب٥ِاله   ث٥ٍط٘س ٚ زض ٘جى التهبز ٚ تزبضت یطة ثٝ قطق ضا ثط ٖٟسٜ

ضا ٖطيالٝ   ٞالب٣٤  ٔكالٛق تبرطاٖ ٥٘ٚع٢ ٚ تبرطاٖ غ٘ٛا٣٤ تؿ٥ٟالت ٚ  ذهٛل ثٝثٝ تبرطاٖ 

ٙس ضٚ٘مال٣ زض  زاز٘س ٚ تٛا٘ؿتا٘زبْ  السأبت٣ -زض تجط٤ع اب٤ترت آ٘بٖ -وطز٘س ٚ ا٤ّرب٘بٖ  ٣ٔ

ٗ  ثالعضي ثبظضٌب٘البٖ ٔهالط٢ والٝ اظ    ٚ فٗب٥ِت ثسٖٚ تًٛض  بظاض ا٤زبز وٙٙس.ث تالبرطاٖ ٚ   تالط٤

 -اثط٤كٓ ٚ زض ٘مُٝ آیبظ ٚ اب٤ب٣٘ ربزٜ  آٔس٘س ٣ٔ تؿبة ثٝتبرطاٖ آٖ ظٔبٖ  زاضتط٤ٗ ؾطٔب٤ٝ

ٚ تتال٣ زض  زض تجط٤الع   ضٚ٘الك التهالبز  ا٤زالبز   قس ا٘تٓبض ٔؿتمط ثٛز٘س ٣ٕ٘ -ؾٛاتُ ٔس٤تطا٘ٝ 

ٚ    ٖٚسْ تًٛض ثب  1زاقت.قٟطٞب٢ ز٤ٍط   فٗب٥ِت ثبظضٌب٘البٖ ٔهالط٢ زض ثبضا٘الساظٞب٢ ٚضٚز 

تحت تأح٥ط ا٤ٗ تهال٥ٕٓ   ذطٚد وبالٞب زض ؾٛاتُ ٔس٤تطا٘ٝ ثٝ ٔمهس ا٤طاٖ، ثبظضٌب٘بٖ ز٤ٍط،

 ذالٛث٣  ثٝتأح٥ط ٔهط زض التهبز رٟبٖ اؾالْ ضا  تٛاٖ ٣ٔ ٌطفتٙس ٚ ثٝ ا٤ٗ قىُ ٣ٔآ٘بٖ لطاض 

 ٔكبٞسٜ وطز.

ثط ضٚاثٍ ٔغٛالٖ ا٤ّرب٣٘ لجچبق، اضتجبٌ زٚؾتب٘ٝ ث٥ٗ ٔهط ٚ ٔغٛالٖ قٕب٣ِ زض زقت 

ثالب لجچالبق    قس، ضٚاثٍ ا٤ّرب٘بٖ ا٤طاٖ ٣ٔٚ ٞطچٝ ٔهط ثٝ لجچبق ٘عز٤ه  ٌصاقت تأح٥ط٥٘ع 

اٌطچالٝ   ٢.2 وٝ تٕبْ ضٚاثٍ تزبض٢ ث٥ٗ ا٤طاٖ ٚ زقت لجچبق لُٕ قالس تب تس قس ٣ٔوٕتط 

أب ٌب٣ٞ  وطز ٣ٕ٘زچبض ٔكىُ َٛض والٖ  ثٝا٤طاٖ ضا  ٔٙبَك فطاضٚز، ثبٚرٛزا٤ٗ تأح٥ط ٔٙف٣ 

                                                 
 .432ثبضتِٛس اقپِٛط، ل  .1
 .231ٕٞبٖ، ل  .2
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والٝ ا٤الٗ فكالبض ٥٘الع ثالٝ       قالس  ٔال٣ ضٚاثٍ فطاضٚز ثب ا٤طاٖ ٥٘ع ثب فكبض ٔغٛالٖ قٕب٣ِ تٟس٤الس  

 1.قس ٣ٔل٥ٗت تزبض٢ ٚ التهبز٢ ا٤ّرب٘بٖ زضذٛاؾت ٔهط ثٛز ٚ ا٤ٗ ٔٛرت ت٥ًٗس ٔٛ

زض التهالبز رٟالبٖ    -اٌطچٝ ؾ٥بؾت زاذ٣ّ ٔهط ثالٛز   -زض ٔهط ٘ٓبْ ٔب٥ِبت٣ ٔسٖٚ 

 ٞب٢ ظ٤طؾبذت إُِّ تأح٥ط ثؿعا٣٤ ٌصاقت. ا٤ٗ تأح٥ط ثٝ ز٥ُِ آٖ ثٛز وٝ ث٥ٗاؾالْ ٚ ٘ٓبْ 

ٔ  بز تأح٥ط زاضز. ٔهطذبضر٣ الته ٞب٢ فٗب٥ِتزاذ٣ّ التهبز زض  ب٥ِالبت٣ ٔالسٖٚ ٚ   ٤ه ٘ٓالبْ 

زچالبض   والطز ٚ اذالص ٔب٥ِالبت وٕتالط     ٔال٣ ثط اذص ٔب٥ِبت اٖٕبَ  ٤ىؿب٤ٖه ؾ٥بؾت ثٝ ٘ؿجت 

قس.  ٣ٔثٝ ٔهط  ت٥ِٛسوٙٙسٌبٖ ٚٚ ٥ٕٞٗ أط ٔٛرت تٛرٝ ثبظضٌب٘بٖ، تبرطاٖ  قس ٣ٔ اذتالف

، ذُالط  زاض ثالٛز ٚ ٖالسْ تٟس٤الس   زض آٖ ؾالطظ٥ٔٗ اظ ا٥ٙٔالت ثالبالتط٢ ثطذالٛض     ٌالصاض٢  ؾطٔب٤ٝ

 .آٔس ٣ٔٔهط ثٟكت فٗالٖ التهبز٢ ثكٕبض  ٚ ٥٘ع وٕتط ثٛز ٚضقىؿت٣ٍ ٚ ضوٛز

ٝ  ظ٘ز٥طٚاض نٛضت ثٝاظ ٖٛأُ  ا٢ ٔزٕٖٛٝ ْ    زضنالحٙ ٔهالط ضا   ،التهالبز رٟالبٖ اؾالال

ٖ ثبظ٤ٍط٢ ثب ٘مف ٔخجت ٚ ثؿ٥بض  ٖٙٛاٖ ثٝ . ضفتالبض ٘ٓالب٣ٔ ٔهالط زض    زاز ٔال٣  تأح٥طٌصاض ٘كالب

الفالت زض ٔهالط،   نال٥ّج٥بٖ، ات٥الب٢ ذ  ٚ قىؿت ٔغَٛ، قىؿالت   ٔٛضز٘ٓطٔٙبَك اؾال٣ٔ 

ذهٛل زض ٖطنالٝ التهالبز،    ثٝ- ٞب ٖطنٝلب٣٘ٛ٘ زض تٕبْ ٘ٓبْ ل٢ٛ  ٌصاض٢ ٚ ارطا٢ لبٖ٘ٛ

اظ  تٕب٤ت زِٚت 2،التهبز٢ ٔؿبئُزض  ذهٛل ثٝثطذٛضز ثب ترّفبت  -تبتزبضت ٚ اذص ٔب٥ِ

اضتمبء ؾُح و٣ٕ ٚ و٥ف٣  3،ٚ تبرطاٖ ٔؿّٕبٖ تٕبْ ٔٙبَك اؾال٣ٔ ٚ قطل٣ ت٥ِٛسوٙٙسٌبٖ

بٚضظ٢ ٚ ز٤ٍط ت٥ِٛسات زاذ٣ّ، تٕب٤ت اظ ت٥ِٛسات ٚ تزالبضت زاذّال٣ ثالب ٚيالٕ     ت٥ِٛسات وك

ٚ تٛرالٝ   4ٞب یطث٣ ٤ٚػٜ ثٝلٛا٥٘ٗ ٚ ارطا٢ ٔحسٚز٤ت ثطا٢ تزبض ٚ فٗبالٖ التهبز٢ ذبضر٣ 

ٚ ز٤ٍط السأبت ٔٙزط ثٝ ضٚ٘ك التهبز٢ ٔهط ٚ  تزبض٢ ٚ التهبز٢ ٞب٢ ظ٤طؾبذت٤ٚػٜ ثٝ 

 قبٔبت قس.

                                                 
 .213ٜ، ل  1384 ؾبَ فط٣ٍٙٞ، ٚ ٣ّٕٖ تٟطاٖ: زْٚ، چبح رّس٢، ته اِٚزب٤تٛ، تبض٤د ٖجساهلل ثٗ ٔحٕس لبقب٣٘، .1
 .245 ، ل13د ق، .ٜ 1407 زاضاِفىط، ث٥طٚت: رّس، 15 اِٟٙب١٤، ٚ اؾٕب٥ُٖ ثٗ ٖٕط ثٗ وخ٥ط، ثسا١٤ .2
 .45-41، نم 4اتٕس ثٗ ٣ّٖ لّمكٙس٢، د  .3
 رّس٢، ٤ه ٔحسث، ٞبقٓ ٥ٔط ٔهحح لبربض، ٥ٔطظا رٟب٥ٍ٘ط ٔتطرٓ اِجالز، اذجبض ٚ اِجالز اِمع٣ٙ٤ٚ، آحبضظوط٤ب ثٗ ٔحٕٛز  .4

 .249 ٜ، ل 1373 ؾبَ ا٥ٔطوج٥ط، ا٘تكبضت تٟطاٖ:
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 الملل زی بز وظام بیهتأثیز اقتصاد ممالیک بح

زض  .ٔالالطاٚزات ظ٤الالبز٢ زاقالالتٙس ثالالب٢ٓٞ لجالالُ اظ اؾالالالْ، قالالطق ٚ یالالطة ٞالالب ٞالالعاضٜزض 

ت٥ِٛسات وكالبٚضظ٢ زض   .ذهٛل قطق اؾال٣ٔ زض اٚد تٕسٖ ذٛز ثٛز قطق ثٝ ٚؾ٣ُ لطٖٚ

ٔهط ٚ قبْ، از٤ٚٝ زض ٞٙس، ٖٛز ٚ ُٖط٤بت زض ٤ٕٗ ٚ ٞٙس، ت٥ِٛسات نٙٗت٣ زض ؾطاؾط ا٤طاٖ 

ٕٞٝ  ؛، وبیصظ٤تٖٛ ضٚیٗٞب٢ وكبٚضظ٢ ٔب٘ٙس قىط،  ٚضزٜثالز اؾال٣ٔ ٚ فطآچ٥ٗ ٚ ز٤ٍط ٚ 

قس ٚ یطة زض ٕٞٝ ا٤ٗ ت٥ِٛسات ٚ ٔهٖٙٛبت ثالٝ قالطق    زض قطق اؾال٣ٔ ٚ چ٥ٗ ت٥ِٛس ٣ٔ

ٚ ٥٘ٚع٢ والٝ تالبرطا٣٘    ؾ٥ؿ٣ّ٥ؾٛزاٌطاٖ غ٘ٛا٣٤،  ث٥ٗ زضا٤ٗٔتٕسٖ اؾال٣ٔ ٚاثؿتٝ ثٛز ٚ 

نٛض ٚ ٙبزض قبْ ٔب٘ٙس ٖىب، ث٥طٚت، الشل٥ٝ، َطاثّؽ، ث زض تًٛضثٛز٘س ثب  اطزضآٔسحطٚتٕٙس ٚ 

اطزاذتٙس ٚ ثبضٞب ٔتٗالطو تًالٛض ثبظضٌب٘البٖ     ن٥سا زض زٚضاٖ تًٛض ن٥ّج٥بٖ ثٝ تزبضت ٣ٔ

٥ٔبٌ زض ا٤ٗ ؾٛاتُ ٥٘الع تًالٛض   زض ؾٛاتُ رٙٛث٣ ٔس٤تطا٘ٝ ثب تهطف ز .قس٘س ٔؿّٕبٖ ٣ٔ

ٖٚ ضا٘السٖ نال٥ّج٥بٖ اظ قالبْ    اِس٤ٗ ا٤ٛث٣ ثطا٢ ث٥الط  ذهٛل نالح ا٤ٛث٥بٖ ثٝ .زاقتٙس فٗبَ

ٚ ٕٔب٥ِه ثحط٢ تٛا٘ؿتٙس ا٤ٗ وبض ضا ثالٝ ؾالطا٘زبْ ثطؾالب٘ٙس ٚ زض     ٘س٢ وطزا ٌؿتطزٜتالـ 

ٜ.ق( آذط٤ٗ اب٤ٍبٜ لكالٖٛ نال٥ّج٣ زض    693 -689ظٔبٖ ذ٥ُّ اقطف اؿط ٔٙهٛض لالٖٚ )

ؾٛاتُ قطل٣ ٔس٤تطا٘ٝ ثٝ لّٕط٢ٚ اؾالْ ثبظٌكت ٚ تبوٓ ُّٔك ؾٛاتُ قطل٣ ٔس٤تطا٘ٝ، 

 ٥1ه ثحط٢ ثٛز٘س.ٕٔبِ

 بىادر شام ي مصز در اوحصار ممالیک بحزی

ض اذت٥البض  تهالطف والطزٜ ثٛز٘الس ٚ ثالب ز    وٝ ظ٤بز٢ ثٛز  ٞب٢ ؾبَثٙبزض قبْ ضا  ٞب ن٥ّج٣

ْ     ٌطفتٗ ٘جى تزبض٢ زض  ٚ ٘ٓالبْ التهالبز٢    ثٙبزض، التهالبز ُٔٙمالٝ، التهالبز رٟالبٖ اؾالال

وٝ ٔحهٛالت وكبٚضظ٢، ٔٙالبثٕ   ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝتحت تأح٥ط لطاض زازٜ ثٛز٘س  قست ثٝضا  إُِّ ث٥ٗ

ٔٗس٣٘، ٔحهٛالت نٙٗت٣، ٔٙبثٕ چٛة ٚ تٕبْ وبالٞب٢ قطل٣ ٚ یطث٣ زض ثبظاضٞالب٢ ا٤الٗ   

                                                 
 .226 ، ل2 د اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢، اِؿّٛن، .1
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٥ت ٘هال  تزبض ٚ وبالٞب، ؾٛزٞب٢ والٖٚ ثب اذص ٔب٥ِبت اظ ٕٞٝ  قس ٣ٔ ذط٤سٚفطٚـقٟطٞب 

ٝ اضٚاب ٚ ٔكطق ظ٥ٔٗ اظ ا٤ٗ ثٙبزض ث ی٥طٔؿّٕب٘بٖوبالٞب ٚ ت٥ِٛسات ٔؿّٕب٘بٖ ٚ قس.  ٣ٔآ٘بٖ 

 اظكالىط والٝ   ٥َ٘طاثّؽ ثالٝ ز٥ِالُ ٚرالٛز ٔالعاضٔ      1.قس ٣ٔ ثبض٥ٌط٢ٔهط  ذهٛل ثٝافط٤مب 

ٚ زض زٚضا٣٘ وٝ ا٤الٗ   ٞب ثٛز آٔس ٥ٕٞكٝ ٔٛضزتٛرٝ یطث٣ ٣ٔ تؿبة ثٝ اؾتطاتػ٤ه وبالٞب٢

ٚ تٕالبْ   ثطز٘الس  ٣ٔثٛز اظ ٔعاضٔ آٖ ث٥كتط٤ٗ ثٟطٜ ٕٔىٗ ضا  ٞب ن٥ّج٣قٟط ثٙسض٢ زض زؾت 

 ٞالط  ذٛاؾالتٙس  ٔال٣ ٔؿّٕب٘بٖ  2.وطز٘س ٣ٔنبزض  ٚؾ٣ُ لطٖٚثٝ اضٚاب٢  ضا كىط ا٤ٗ ُٔٙم٥٘ٝ

بض٢ قسٜ ثٙبزض تزبض٢ زض وطا٘ٝ قطل٣ ٔس٤تطا٘ٝ ضا اظ ن٥ّج٥بٖ ثبظ اؽ ٥ٌط٘س ٚ ا٤الٗ وال   َٛض

ٚ  ٘س أب ثب ت٥ًٗس تىٛٔت آ٘ثٛز وٝ ا٤ٛث٥بٖ قطٚٔ وطز آٖ  بٖ ا٤ٗ وبض ثٝ ؾالطا٘زبْ ٘طؾال٥س 

 .ثبل٣ ٔب٘سٔٙبَك زض تهطف ن٥ّج٥بٖ 

٢ ٞب ت٤ا٤ِٛٚى٣ اظ  ،ث٥طٖٚ ضا٘سٖ ن٥ّج٥بٖ اظ قبْ ثٗس اظ زفٕ تٕالت ٔغٛالٖ زض قبْ

ٚ ا٤الٗ ٞالسف ٟٔالٓ ٚ آضظ٢ٚ ز٤الط٤ٗ      بٖ ٕٔب٥ِه ثحط٢ زض ٔهالط ٚ قالبْ ثالٛز   ٟٔٓ تبوٕ

٣ بفت٤ٙال  زؾت ٜ.ق( 693 -689) ٔؿّٕب٘بٖ ثبالذطٜ زض ظٔبٖ ّٔه اقطف ذ٥ُّ اثٗ لالٖٚٚ

 ،تٟٙب ضاٜ ثالطا٢ تزالبضت یالطة    ٚ ثبظ اؽ ٌطفتٝ قس آ٘بٖقس ٚ تٕبْ ٔتهطفبت ن٥ّج٥بٖ اظ 

ْ     رع ثٌٌّٝٛبٜ تزبض٢ ٔهط ٚ قبْ ثٛز.  والٝ   3چٙس رٍّٝ ثبض٤ه ٔب٘ٙالس اض٤حالب زض یالطة قالب

ؾٛاتُ ٚ ثٝ  ٞب ثب٤س قس ٚ وكت٣ وُ قبْ اظ زؾت یطة ذبضد ثب تؿٍّ ٔؿّٕب٘بٖ ثط ٞٓ آٖ

ذٛز ضا اظ تبرطاٖ قالطل٣ ٖٕالسٜ ٔؿالّٕبٖ     ٔٛضز٥٘بظٚ وبالٞب٢  وطز٘س ٣ٔثٙبزض قبْ ٔطارٗٝ 

 -658) ّٔه ْبٞط ث٥جطؼ ٤ٚػٜ ثٝزض زٚضاٖ ٕٔب٥ِه ثحط٢  4ٌكتٙس. ثبظ٣ٔ ٚ وطز٘س ٣ٔت٥ٟٝ 

ٜ.ق(  693-689)ٚ اقطف ذ٥ُّ ٜ.ق(  689 -678)ٚ رب٘ك٥ٙبٖ اٚ ٔٙهٛض لالٖٚ  ٜ.ق( 674

ط٢ٚ ثٙبزض ٚ قٟطٞب٢ تحت اقالغبَ نال٥ّج٥بٖ ٤ىال٣ االؽ اظ ز٤ٍالط٢ آظاز قالس ٚ ثالٝ لّٕال        

                                                 
 .152ق، ل . ٜ 1411 ٔسث٣ِٛ، ا٘تكبضات لبٞطٜ: ؾْٛ، چبح االلب٥ِٓ، ٔٗطف١ ف٣ اِتمبؾ٥ٓ ٔحٕس ثٗ اتٕس ٔمسؾ٣، اتؿٗ .1
 .61 ْ، ل 2004رّس٢، ث٥طٚت: زاض نبزض،  ته . اثٛاؾحبق اثطا٥ٞٓ انُرط٢، ٔؿبِه ٚ إِٕبِه،2
 فّؿ٥ُٗ أطٚظ٢. 3
 .258، ل 1د  ثَُٛٝ، ٔحٕس ثٗ ٖجساهلل اثٗ .4
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قالس ٚ ا٤الٗ    ٔال٣ تٕبْ ؾٛاتُ قبْ ٚ ٔهط تٛؾالٍ آ٘البٖ ازاضٜ    ثٗساظآٖٔؿّٕب٘بٖ ثبظٌكت ٚ 

ٌٌّٛبٜ تزبضت رٟب٣٘ تحت تؿٍّ تبوٕبٖ ٕٔب٥ِه ثحط٢ لطاض ٌطفت ٚ آ٘بٖ تٕالبْ تالٛاٖ   

ْ ذٛز ضا زض ضاؾتب٢ تأ٥ٔٗ ا٥ٙٔت ٚ اضتمبء و٥ف لالٛا٥٘ٗ اذالص    ٔٙالس  ٥ت ٚ تزبضت ٚ ارطا٢ ٘ٓالب

ٝ ب زضٟ٘ب٤ت رب٤ٍبٜ ٔؿالّٕب٘بٖ  ت ب٥ِبت ثٝ ذسٔت ٌطفتٙسٔ تىٛٔالت ٔهالط ضا اضتمالبء    ٤ٚالػٜ   ثال

 ثرك٥س٘س.

نال٥ّج٣   ٞالب٢  رًٙا٤ٗ تبرطاٖ ٞطٌبٜ زض  .ثٛز٘س ا٤تب٥ِب٣٤غ٘ٛائ٣ ٚ  ؛ث٥كتط تزبض یطث٣

ٝ ٞع٤ٙالٝ آٖ ضا ثپطزاظ٘الس    ثب٤ؿت ٣ٔزض ؾٛاتُ ٔهط  وطز٘س ٣ٔقطوت  ٔالٛضز تحالط٤ٓ    چطاوال

ً اثٍ زٚؾتب٘ٝ ٚ ٖسْ ٔكبضوت زض ٚ تزبضت آ٘بٖ ثٝ ضٚ ٌطفتٙس ٣ٔٔؿّٕب٘بٖ لطاض   ٞالب٢  رٙال

اظ اؾالف ذٛز ق٥ٙسٜ ثٛز٘س ٚ تبفٓٝ تبض٤ر٣ ا٤الٗ   آ٘ب٥ّٖٖٝ ٔؿّٕب٘بٖ ٚاثؿتٝ ثٛز.  ن٥ّج٣

 زازٚؾتسزٚضاٖ ذالفت فب٣َٕ ثط ٔهط ٚ قبْ ضا ثٝ ٤بز زاقتٙس وٝ زض آضأف ثٝ  ،ٌطٜٚ تبرط

آضأف  ضٚ اظا٤ٗ ٚ قس ٣ٔ ٚ ؾٛزٞب٢ ؾطقبض ٥٘ع ٖب٤سقبٖ اطزاذتٙس ٣ٔزض ثٙبزض ٔهط ٚ قبْ 

ً  ٚ ن٥ّج٣ ٞب٢ رًٙٚ نّح زض ضاؾتب٢ ٔٙبفٕ آ٘بٖ ثٛز ٘ٝ  نال٥ّج٣ ٥٘الع ثالسٖٚ     ٞالب٢  رٙال

ثٗس اظ تًٛض تٗساز ظ٤بز اضٚابئ٥بٖ زض ثٙبزض قطل٣  ٞب ا٤تب٥ِب٣٤ ثطز. ٣ٕ٘ رب٣٤ ثٝضاٜ  آ٘بٖتًٛض 

ٚ وطا٤الٝ   ٘س٘سضؾب ٣ٔٔؿبفطاٖ یطث٣ ضا ثٝ ؾٛاتُ قبْ  ،ثبظ زض ا٣ ؾٛزر٣٤ٛ ذٛز ،ٔس٤تطا٘ٝ

زض زٚضا٣٘ وٝ زٚثبضٜ ٔؿّٕب٘بٖ تٛا٘ؿتٙس ا٘حهبض تؿالٍّ   1.وطز٘س ٣ٔذٛز ضا اظ ٔؿبفطاٖ اذص 

ٝ  ٞٓ ٞب یطث٣ٚ  ٥ٌط٘س زؾتثط ثٙبزض ٔهط ٚ قبْ ضا ثٝ  ٖ  ثال ٝ تالبرطا٣٘   ٖٙالٛا ثالٝ ا٤الٗ    ثبتزطثال

 ؾٛاتُ ضاٜ ٤بفتٙس.

ثب ٘جى ٕٔب٥ِه ثحط٢  إُِّ ث٥ٗ٘جى تزبضت ٚ التهبز ُٔٙمٝ، رٟبٖ اؾالْ ٚ ٘ٓبْ 

ٚ آٚاظٜ ثطتط٢ ٕٔب٥ِه ثحط٢  وطز٘س ٣ٔ ٘فٛش اٖٕبَٚ تبوٕبٖ ٔهط زض التهبز رٟب٣٘  ظز ٣ٔ

٥ٍّؿ٣ ٥٘الع ٘مالُ   ٔهط، زض زٚضتط٤ٗ وكٛضٞب٢ قطل٣ ٚ اضٚاب٢ یطث٣ زض زضثبض ازٚاضز قبٜ ا٘

ٔٙز٥ٙك  ٞب٢ ر٣ٍٙ، ثطا٢ ؾبذت وكت٣ ذٛززض نٙب٤ٕ زفب٣ٖ  ٞب ٔحبفُ قسٜ ثٛز. ٔهط٢

                                                 
، 1371تٟطاٖ: ا٘تكبضات ٣ّٕٖ فط٣ٍٙٞ، ، 3ٞب٢ ن٥ّج٣، تطرٕٝ ٔٙٛچٟط وبقس، ؾٝ رّس، س  تبض٤د رًٙ اؾت٥ٖٛ ضا٘ؿ٥ٕبٖ، .1

 .427، ل 3د 
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ضا تحالط٤ٓ   تزبضت ثب ٔؿّٕب٘بٖ ،٢ ن٥ّج٣ٞب ابحٙس. ٥٘بظ زاقت ثٝ اِٛاض چٛة ٚ آٞٗؾالح ٚ 

ٖ  ؾٛز ؾطقبض ا٤ٗ ٔٗبٔالت،  وطزٜ ثٛز٘س أب ضا  ٥٘ٚالع٢ ٚ  رٙالٛا٣٤ ؾالٛزر٢ٛ   تالبرط ا٥كالٍب

 ٞالب ٓ ٤تحالط اٌط ثٝ ا٤الٗ   زاز٘س ظ٤طا ٣ٔٚ ثٝ تزبضت ذٛز ثب تٛر٥ٟبت٣ ازأٝ  وطز ٣ٕ٘ٔٙهطف 

ٚ نال٥ّج٥بٖ   ٞالب  االبح اظ تحطوالبت   وطز٘س. تٗالبٔالت تزالبض٢   يطض ٣ٔقس٘س ثؿ٥بض  اب٤جٙس ٣ٔ

ثالطا٢  ز٤س٘الس   ٔال٣ ضا  ٞالب  رٙالٛا٣٤ ٚ  ٞب ٥٘ٚع٢تٕطز  ،ن٥ّج٣ ٞب٢ ابحٚ ظٔب٣٘ وٝ  وبؾت ٣ٕ٘

 ٚ آٚض٘الس  ٞزْٛثٝ اؾىٙسض٤ٝ  ضا تحط٤ه وطز٘س تب ٞب ٣لجطؾيطثٝ ظزٖ ثٝ آ٘بٖ ٚ ٔؿّٕب٘بٖ، 

وطز٘الس   هط تطوت ٣ٔضفت ٚ ٤ب اظ ٔ ٣ٔ ٞب٢ وٝ ثٝ ٔمهس ٔهط لتُ ٚ یبضت تٕبْ وكت٣ثٝ 

 1.ٙساطزاذت

تزبضت یطة ثب ٔهط ٚ قبْ ازأٝ زاقت ٚ ثطا٢ ثطلطاض٢ ا٤ٗ ؾ٥ط تزالبض٢   تبَ، ثبا٤ٗ

ـ  ٞالب  ن٥ّج٣زض زضٖٚ  ثطز٘س ٣ٔؾٛز  ضٚاثٍ ٚاظ َطف تزبض٢ وٝ اظ ا٤ٗ تزبضت   ٞالب٢  تالال

 ،آ٘بٖ ٚ ٕٔب٥ِاله  نّح ٚ ثطلطاض٢ تٟٗسات ث٥ٗ ٞب٢ ا٥ٕبٖوٝ زض  اص٤طفت ٣ٔظ٤بز٢ نٛضت 

تالب قالب٤س    قالس  ٔال٣ ٔٙٗمس  ٞب ٘بٔٝ نّحز٤س وٝ ٤ٌٛب ثب ضا٤ع٣٘ آ٘بٖ  تٛاٖ ٣ٔآٖ ضا  ٞب٢ ٘كب٘ٝ

ظٔب٣٘ وٝ ث٥جطؼ ثٝ ؾٕت ٔٙبَك ٖىب،  2ثتٛا٘ٙس اظ ا٤ٗ ضاٜ ثٝ ٔمبنس التهبز٢ ذٛز ثطؾٙس.

نٛض، َطاثّؽ ٚ تهٗ االوطاز تطوت وطز اٞب٣ِ آ٘زالب أالبٖ ذٛاؾالتٙس ٚ ثٗالس اظ ا٥الطٚظ٢      

ؾف٥طا٣٘ ضا ٕٞطاٜ ثب ٞسا٤ب٢ فطاٚاٖ  ،ٚ ؾ٥ؽ ن٥ٟٖٛفطٔب٘ساضاٖ نفس،  ،٥جطؼ زض ا٤ٗ ٘جطزث

ؾالٟٓ تزالبضت ذالٛز ضا زض     تالب  3نّح ا٥ف ّٔه ْبٞط ث٥جطؼ فطؾتبز٘سثطا٢ ا٘ٗمبز ا٥ٕبٖ 

ٚ اظ ا٤ٙىٝ ثب تالأذ٥ط ثالطا٢ َّالت نالّح اال٥ف ث٥جالطؼ        ؾٛاتُ ٚ ثٙبزض قبْ اظ زؾت ٘سٞٙس

                                                 
 تهح٥ح ٤ؿ٣ٖٛ 1927، ث٥طٚت: اِىبح٥ِٛى٥ٝ،2نبِح ثٗ ٤ح٣٥، تبض٤د ث٥طٚت اذجبض االٔطاء اِجحتط٥٤ٗ ٔٗ ث٣ٙ اِغطة، س  .1

 .260ل ، 2د  اِس٤ٗ ٖجساِطتٕٗ ؾ٣َٛ٥، رالَ 
 .437، ل 3اؾت٥ٖٛ ضا٘ؿ٥ٕبٖ، د  .2
 اِم٣ٔٛ، االضقبز ٚ اِتمبفٝ ٚظاض٠ ٔهط: رّس، 16 اِمبٞط٠، ٚ ٔهط ّٔٛن ف٣ اِعاٞط٠ اِٙزْٛ ثطز٢،اِس٤ٗ ٤ٛؾس اثٗ تغط٢  رٕبَ .3

 .138، ل 7د  تب، ث٣ .اِىتت زاض
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ثٟب ٚ رع٤الٝ ٚ آظاز٢ وبٔالُ    مبيب وطز٘س زض ثطاثط ٞسا٤ب٢ ٌطاٖا٘س ٖصضذٛا٣ٞ وطز٘س ٚ ت آٔسٜ

 1تزبض ٔؿّٕبٖ زض ثٙبزض ٚ قٟطٞب٢ آ٘بٖ، قٟطٞب٢ ٔصوٛض ضا اظ آ٘بٖ ثبظ اؽ ٥ٍ٘طز.

ثالعضي تزالبض٢ ٍِٙالط     ٞالب٢  وكت٣ٚ زض ا٤ٗ قٟط  ٖىب اب٤ترت ٔؿ٥ح٥بٖ زض قبْ ثٛز

ٚ ثب اطزاذت ٔب٥ِبت ثٝ  ٔس٘سآ ٣ٔقٟطٞب٢ تزبض٢ ثٝ ا٤ٗ ثٙسض  ٕٞٝ اظٚ تبرطاٖ  ا٘ساذتٙس ٣ٔ

ن٥ّج٣  ٞب٢ زِٚتاظ ضٚ٘ك ٚ ت٥بت التهبز٢ ٞٓ  .٘سزازٚؾتس ثٛزٌٕطوبت ٔؿ٥ح٣ ٔكغَٛ 

ٞٓ تزبض ٚ ؾٛزاٌطاٖ ا٤تب٥ِب٣٤ ٚ غ٘ٛا٣٤ وٝ ٔٗبٔالت ذطز ٚ ا٘تمبَ وبالٞب  قس٘س ٚ ٣ٔٔٙتفٕ 

 2.زازٜ ثٛز٘سثٝ ز٤ٍط قٟطٞب ضا ثٝ زؾت ٔؿّٕب٘بٖ ٚ ز٤ٍط ث٥ٔٛبٖ 

ٝ    ٢ ذالبضر٣ ٞبٗ ٥ٟٔبرط٘كٚ  ٞب ذب٘ٝ تزبضت ،اؾىٙسض٤ٝ ٔهطزض ثٙسض   قالىُ ٌطفالت وال

بضٚا٘ؿطاٞب٢ ٚ و ٞب ٟٕٔب٘رب٘ٝ ،ؾطاٞب ٟٕٔبٖ ٞب ثٛز. ا٤تب٥ِب٣٤ ٤ٚػٜ ثٝتزبض یطث٣  ثطا٢ تًٛض

ٚ زض  وطز٘الس  ٔال٣ وٝ ثبظضٌب٘بٖ ثطا٢ اؾىبٖ ٔٛلت ثٝ آ٘زب ٔطارٗالٝ   ظ٤بز٢ زض ا٤ٗ قٟط ثٛز

ٕٞال٥ٗ   3ٔكالغَٛ ثٛز٘الس.   زازٚؾالتس ي ٚ اطضٚ٘ك ا٤ٗ ثٙسض ثالٝ  ٚ ثبظاضٞب٢ ثعض ٞب ذب٘ٝ تزبضت

٢ ظ٤بز٢ زض ا٤ٗ قٟط ثٙسض٢، ؾرت ٔكغَٛ ٞب ٣ذبضر أىب٘بت زض ز٥ٔبٌ ٥٘ع ٚرٛز زاقت.

 اظ زض٤ب ثٝ ٥ُ٘ ٚ قٟطٞب٢ ٔهط ثالٛز  ٞب ٘س. ا٤ٗ قٟط ٔسذُ وكت٣ٞب٢ التهبز٢ ثٛز فٗب٥ِت

ثطا٢ ذطٚد ثب٤الس ٌصض٘بٔالٝ   ٚ  سق ا٤ٗ قٟط ٣ٔ ٤ٗ ٞطوؽ ٚاضزٚ ثطا٢ ا٥ٙٔت تزبض ٚ ٔؿبفط

 4.زاقتٝ ثبقس

ٚضٚز ثٝ زاذُ وكٛض  ٞب٢ فط٣ٍ٘ اربظٜ ثطا٢ تٕب٤ت اظ تزبضت ٚ ثبظاض زاذ٣ّ ثٝ وكت٣

قالس زٚ ثالطد    ف ٥ُ٘ رب٣٤ وٝ ثٝ زض٤ب ٔتهُ ٣ٔ٘س ٚ اظ ٥ٕٞٗ ضٚ زض زٚ َطزاز ٔهط ضا ٣ٕ٘

ٞب ثالٝ   ٕ اظ ٚضٚز وكت٣ب٘ٚ ٔ ٘سثؿتٝ ثٛزضا ثب ظ٘ز٥ط٢ ير٥ٓ  ٞب آٖ٘س ٚ ث٥ٗ ثّٙس ؾبذتٝ ثٛز

                                                 
 .43، ل 2. اتٕس ثٗ ٣ّٖ، ٔمط٤ع٢، اِؿّٛن، د 1
 .249تب، ل  ث٣ اِٟالَ، إِىتت زاض ث٥طٚت: رّس٢، ته رج٥ط، اثٗ ٔحٕس ثٗ اتٕس ثٗ رج٥ط، ضتّٝ .2
 .490ل ، 3د  اِس٤ٗ اتٕس ثٗ ٤ح٣٥، إِٗط٢، قٟبة .3
 .98، ل 1د ثَُٛٝ،  ٔحٕس ثٗ ٖجساهلل، اثٗ .4
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اظ َطف زض٤ب٢ ؾطخ ٚ ثٙسض ٥ٖصاة ٚ لٛل تزبض ٞٙس٢، ا٤طا٘ال٣، چ٥ٙال٣ ٚ    1٘س.سق ٥ُ٘ ٣ٔ

ٚاضز  ٌصض٘بٔٝثب  ٞب ٣قبٔٚ  ٞب ٣ٖطالقس٘س ٚ اظ َطف قبْ ٥٘ع  ٣ٕٙ٤ ٚ تزبظ٢ ٚاضز ٔهط ٣ٔ

ا٤ٗ لٛا٥٘ٗ ٔسٖٚ ٚ ٔالٙٓٓ ثبٖالج ضٚ٘الك تزالبضت زض ثٙالبزض تحالت تؿالٍّ         2.قس٘س ٔهط ٣ٔ

 ٕٔب٥ِه قسٜ ثٛز.

اؾتطاتػ٤ه  ٚ السا٤ْه ته٥ٕٓ  اظ ٞب ٣یطثٚضٚز  ٚ ٥ٖٕٛٙٔت ٞب ٣قطلرٛاظ ٚضٚز ثطا٢ 

زٞس وٝ ٕٔب٥ِه ثحط٢ ثط ٖسْ ٘فٛش ارٙج٣ ٚ ث٥ٍبٍ٘بٖ ن٥ّج٣ زض  زض تٛظٜ التهبز ذجط ٣ٔ

ضا زض قبْ  ٞب٣٤ ٔحسٚز٤توطز٘س. تبوٕبٖ ٔهط،  فكبض٢ ٣ٔؾ٥ؿتٓ التهبز ٚ تزبضت ذٛز اب

بزض قالبْ ٚ ٔهالط ثالٛز ٚ اظ    ا٤ٗ ثٝ ٔٗٙب٢ ا٘حهبض تبْ ٔؿّٕب٘بٖ ثط ثٙٚ  وطز٘س ٥٘٣ٔع اٖٕبَ 

تٗبُٔ تزبض٢ زاقالتٙس ٚ ٔٙالبفٕ    ٞب ٣٤اضٚابٔؿّٕب٘بٖ زض رًٙ ثٛز٘س أب ثب  ثبا٤ٙىٝ ٥ٕٞٗ ضٚ

ىط لُٕ ضاثُٝ تزبض٢ ثبقٙس ٣ِٚ ثٝ آ٘بٖ ثٝ چكٓ زاز وٝ ثٝ ف زَٚطفٝ آ٘بٖ ا٤ٗ اربظٜ ضا ٣ٕ٘

نال٥ّج٣   ٞب٢ رًٖٙٙٛاٖ ٤ه زٚؾت ٚ ا٤ٗ ٔؿئّٝ زض زٚضاٖ اٚد  ٘ٝ ثٝ ؿتٙس٤ٍ٘ط ٣ٔارٙج٣ 

 ثب ٕٔب٥ِه ثحط٢ زض ٔهط ٚ قبْ ازأٝ زاقت.

 آ٥ٔع زاقت ٚ ٔؿبِٕتضٚاث٣ُ ؾبظ٘سٜ ٚ  ،٤ى٣ اظ ٔٙبَك ٟٔٓ وٝ ثب تطوبٖ ٔهط ٚ قبْ

چبق ثٛز َطف ثٛز، قط٤ه تزبض٢ آ٘بٖ زض ٔٙبَك لج زٕٚ التهبز٢ ٖٕسٜ آٖ ثط اؾبؼ ٔٙبف

اظ ٔغٛالٖ ثٛز٘س والٝ ثٗالس اظ اٖالالْ     ا٢ قبذٝ قس. آ٘بٖ ٣ٔوٝ ٌبٜ اظ آٖ ثٝ اضز٢ٚ ظض٤ٗ ٤بز 

ثالٝ  ٖ ثطآٔس٘س وٝ ٌب٣ٞ ٚؾب٤ُ تعئ٥ٙال٣ اظ ثٙالبزض آ   قبْ ٚاؾالْ زض ا٣ ضٚاثٍ تؿٙٝ ثب ٔهط 

ٗ  تط٤ٗ طیٛةٔٚ  تط٤ٗ ٟٔٓ 3قس. ٣ٔؾٕت ٔهط ثبض٥ٌط٢  چالطْ ٚ ذالع اظ ا٤الٗ     ٞالب٢  اٛؾالت٥

ضٚاثٍ تزبض٢ آ٘بٖ ثٗس اظ اْٟبض اؾالالْ ٚ   4قس. ٣ٔٔٙبَك ثٝ ٔمهس ثٙبزض ٔهط ٚ قبْ نبزض 

                                                 
 .473ل ، ٤2بلٛت ثٗ ٖجساهلل ت٢ٕٛ، د  .1
 .232ل ، 1د ثَُٛٝ،  ٔحٕس ثٗ ٖجساهلل اثٗ .2
تٟطاٖ:  رّس٢، ته ٖ،َج٥ج٥ب ت٥ٕس ؾ٥س ٔتطرٓ اِجحط، ٚ آِجط ٖزبئت ف٣ اِسٞط َبِت ا٘هبض٢ زٔكم٣، ٘رج١ ٔحٕس ثٗ اث٣ .3

 .105، ل 1382 اؾب٥َط، ا٘تكبضات
 .392، ل 2ْ، د  1938نبزض،  زاض ث٥طٚت: زٚرّس٢، االضو، ٔحٕس ثٗ ٣ّٖ اثٗ تٛلُ، نٛض٠ .4
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زض ٔؿال٥ط تزالبض٢    1تالـ ثطا٢ ٌؿتطـ اؾالْ زض ٔٙبَك قٕب٣ِ ثب ٔهالط تٛؾالٗٝ ٤بفالت.   

ٚ آٔس ثٛز٘الس   زضضفتقٕبَ ثٝ رٙٛة اظ ؾٛاتُ ٚ ثٙبزض زقت لجچبق ث٥كتط تبرطاٖ اضٚاب٣٤ 

ضا ٥٘ع  ٞب یطث٣تٛؾٗٝ تزبض٢  ،وٝ ٌؿتطـ ضٚاثٍ ٔٙبَك قٕب٣ِ ثب تىٛٔت ٔهط ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ

٥٘ع افعا٤ف  ا٢ ٔس٤تطا٘ٝاذص ٔب٥ِبت زض ثٙبزض قبْ ٚ ٔهط اظ تبرطاٖ  زض٘ت٥زٝ ٚ زاقت ا٣ زض

 .وطز ٣ٔؾعا٣٤ ٝ ثٝ ضقس ذعا٘ٝ زِٚت٣ ٔهط وٕه ث زضآٔسٞبزاقت وٝ ا٤ٗ 

ٝ ٢ ن٥ّج٣ ثب ٔهط، تزبضت ثطزٜ ٞب ٣٤اضٚابٞب٢  تط٤ٗ تزبضت ٤ى٣ اظ ٟٔٓ  ذهالٛل  ثال

اؿطاٖ ٘ٛرٛاٖ اظ زقت لجچبق ثٝ ٔهط ثٛز ٚ ز٥ُِ ا٥ٕٞت تزبضت ثطزٜ ثٝ ٔهط ا٤الٗ ثالٛز   

٘ٛرٛاٖ ثب ٖٙٛاٖ ثطزٜ ثٝ  ؾطثبظاٖوٝ ؾطثبظاٖ ّٕٔٛن ٚ ثطزٜ لجچبق ته ٘ؿ٣ّ ثٛز٘س ٣ٙٗ٤ 

 ،ٌطفتٙالس  ٢ ذالبل لالطاض ٔال٣   ٞالب  ٣ٔطثال ٘ٓالط ٚ تّٗال٥ٓ   قالس٘س ٚ تحالت    اضتف ٔهط ٚاضز ٣ٔ

فطظ٘ساٖ  2.ثّٛ٘ ؾٗ ثٗس اظ٣ ٚ ر٢ٍٙ ضظ٣ٔ ٞب ٚ آٔٛظـ٢ ز٣ٙ٤ لجُ اظ ؾٗ ثّٛ٘ ٞب آٔٛظـ

ٞب ز٤ٍط تٛاٖ اسضاٖ ذٛز ضا زض فٖٙٛ ٚ ٞٙطٞالب٢ رٍٙال٣ ٘ساقالتٙس ٚ     ا٤ٗ ثطزٜ ٢ٚ ٘ؿُ ثٗس

زض٤ب٢ ؾ٥بٜ، ٔطٔالطٜ ٚ  اظ زقت لجچبق اظ َط٤ك  ٞب٢ رٛاٖ تطن ٚ چطوؽ ثطزٜثب٤س زٚثبضٜ 

ٞب اظ ا٥ٕٞت ذبن٣ ثطذٛضزاض ثٛز تب  ثطا٢ ٔهط٢ثطزٜ ٚاضزات  قس٘س. ٣ٔٔس٤تطا٘ٝ ٚاضز ٔهط 

زٜ زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثطا٢ تبرطاٖ اضٚاب٣٤ ٥٘ع ٔٙجالٕ  ب٥ٕٞكٝ ٤ه ؾپبٜ ل٢ٛ ٚ آٔ آ٘بٖٚؾ٥ّٝ  ثٝ

 ثٛز. ثباضظق٣زضآٔس 

٢ االبح ٥٘الع   ٞبٓ ٤تحطزض ا٤ٗ أط ثبٞٓ ضلبثت زاقتٙس ٚ زض ثطاثط  ٞب ٢ع٥ٚ٘ٚ  ٞب رٙٛا٣٤

اضز٢ٚ  طاضزاز ثالب ٖمالس لال   ،زض تزبضت اؾت ٚ ثالطزٜ  وطز٘س. ٤ى٣ اظ السأبت رٙٛا ٣ٔ ٔمبٚٔت

ٌطفتالٝ ثٛز٘الس ٚ زض    زض اذت٥البض ضا رع٤طٜ وط٤ٕٝ  ثٛز وٝ ثٙسض ثعضي ٚ ٟٔٓ وبفب زض قجٝ ظض٤ٗ

ثالٝ   اظآ٘زالب زض رع٤طٜ وطت ٔؿتمط ثٛز٘س ٚ  ٞب ٢ع٥ٚ٘ 3.ٔب٘ٙس آظٚف تًٛض زاقتٙس ثٙبزض ز٤ٍط

                                                 
 .117، ل 3ق، د . ٜ 1419 زاضاِمّٓ، تّت: زْٚ، چبح رّس، ؾٝ تّت، تبض٤د ف٣ اِصٞت وبُٔ ثٗ تؿ٥ٗ اِغع٢، ٟ٘ط .1
 .372، ل 3د اتٕس ثٗ ٣ّٖ ٔمط٤ع٢، اِرٍُ،  .2
 .221ٚ  216، نم 2د ثَُٛٝ،  ٔحٕس اثٗ ٖجساهلل اثٗ .3
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زض ٔهالط ثالطا٢ ثبظضؾال٣ ٚ ا٤زالبز ٘ٓالٓ ثالط        1.تزبض٢ ؾٛاتُ قبْ تؿٍّ زاقتٙس ٔؿ٥ط تٕبْ

قره٣ ثالٝ ٘البْ    ،تبوٓ ٔٛضز٥٘بظٔب٘ٙس اؾت ٚ چٛة ٚ ز٤ٍط ِٛاظْ  ٣تزبضت ثطزٜ ٚ وبالٞب٤

ا٤الٗ   ْوالطز. تٕالب   ت ٔال٣ ثط تزبضت ثبظضٌب٘بِٖ تىٛٔت٣ ٔهط ٘ٓالبض « ّٔٗٓ اِتزبض إِٕب٥ِه»

٤ه  ٖٙٛاٖ ثٝ إُِّ ث٥ٗالسأبت ثبٖج قسٜ ثٛز وٝ تىٛٔت ٕٔب٥ِه ثحط٢ زض ٘ٓبْ التهبز 

ٗ وٙالس ٚ   ٘فٛش اٖٕبَالتهبز٢ رٟبٖ  ٞب٢ ؾ٥بؾتالتهبز٢ زض  اثطلسضت ٔالس٤ٖٛ   لالسضت،  ا٤ال

٣ یطة ٚ قطق زض ٔهط ٚ قبْ ثٛز وٝ ثب ا٘حهبض ؾالُّٝ ثالط ثٙالبزض    إِّّ ث٥ٌٌّٗٛبٜ تزبض٢ 

 ثٛز. آٚضزٜ زؾت ثٝت ضا لسض ا٤ٗقبْ  ٚ ٔهط

 افًل قدرت اقتصادی ي تجاری مصز ي شام

تزالبضت ثالطزٜ ٚ ز٤ٍالط وبالٞالب تالب اب٤البٖ        اثٍ تزبض٢ ث٥ٗ قطق اؾال٣ٔ ٚ یطة ثبضٚ

تىٛٔت ٕٔب٥ِه ثحط٢ زض ٔهط ازأٝ زاقت ٚ ثطتط٢ زض ُٔٙمٝ ٚ رٟالبٖ اؾالالْ ٚ ٘ٓالبْ    

ثبٖج قسٜ ثٛز وٝ ثبظاض رٟالب٣٘   آ٘بٖرب٤ٍبٜ ثبال٢  إُِّ، ثب تبوٕبٖ قبْ ٚ ٔهط ثٛز ٚ ث٥ٗ

زض رٟالبٖ   إُِّ ث٥ٗزض ٘ٓبْ  لُج٣ تهازاضٜ قٛز ٚ ا٤ٗ  آ٘بٌٖصاض٢ ٚ زذبِت  ثبؾ٥بؾت٥٘ع 

ٚ اظ  چٙالسلُج٣ زض تىٛٔت ٕٔب٥ِاله، ثالٝ    تغ٥٥طات زض رٟبٖ اؾالْ ٚثب  آضاْ آضاْ ،آٖ ضٚظٌبض

ثب اذص  لطٖ التساض، تٛا٘ؿت اظ ٤هث٥ف ثب زؾت ضفتٗ رب٤ٍبٜ قبْ ٚ ٔهط ٔٙت٣ٟ قس. ٔهط 

ٚ ثالب افالعا٤ف ٚ    ٔٛلٕ ٚ زضؾت ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ا٤زالبز ٘ٓالٓ ٚ ا٥ٙٔالت زض تزالبضت     ث٥ٕٕٝبت هت

ٔرالبضد ٚ ٔرالبظٖ تىٛٔالت ذالٛز ضا زض      ،ٚ ثب اذص نالح٥ح ٔب٥ِالبت   عاٖ تزبضتٌؿتطـ ٥ٔ

ٓ ٚ زض اٚاذط لطٖ ٟ٘ال  .زِٚت٣ ٔمتسض ضا ازاضٜ وٙسزض٘ت٥زٝ  ٚ ٔس٤ط٤ت وٙس لجَٛ لبثُ ا٢ ٔطتجٝ

٣ ٚ ٕ٘ٓال  ٣ثوبض آٔسٖ ٕٔب٥ِه ثطر٣ ٚ  ثبض٢ٚزض ٔهط  ٚٔطد زاذ٣ّ اٚا٤ُ لطٖ زٞٓ ثب ٞطد

زض  ٥ٗ ٚ اتتىبض ٚ ٔهبزضٜ أالٛاَ تزالبض  لب٣٘ٛ٘ زض أط تزبضت ثب اذص ضقٜٛ ٚ ٔب٥ِبت ؾٍٙ ث٣

٥٘ٚع٢ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ  اَٛٞب٢ ؾ٥ٍٙٗ ٚ فتح لجطؼ ٚ اثُبَ ٔٗبّٔٝ ثب  ٖٛو ٘پطزاذتٗ ٔب٥ِبت

                                                 
 .51ْ، ل  1984ِجٙبٖ،  ٔىتج١ ث٥طٚت: زْٚ، چبح ذجطااللُبض، ف٣ إُِٗبض ثٗ ٖجسإِٙٗٓ، اِح٥ٕط٢، اِطٚو ٔحٕس .1
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ضٌالب٣٘ تزالبض ضا ثالب    زض ثبظاضٞب٢ لبٞطٜ ٚ فكبض زض ثٙبزض ٔهط ٚ تزالبظ، ثبظ  ٣ٕ٘ٓ ٣ثزظز٢ ٚ 

 ٔكىُ ٔٛارٝ وطز.

 عًامل افًل قدرت ممالیک بحزی

ٌط٢ ثٛز. تالبوٓ ٤اله    ٘ٓب٣ٔ ٔؤِفٝ لسضت ٚ ٘ٛٔ تىٛٔت ٕٔب٥ِه، تىٛٔت ٔجت٣ٙ ثط

ّٔاله  اظ لسضت ٚ ٚربٞت ثبال٣٤ ثطذالٛضزاض ثالٛز. ثٗالس اظ    أت٥بظ ٚ ا٥ٔط٘ٓب٣ٔ اظ أطا٢ نبتت

ثٛزٖ( وٙبض ٤ه ٔؤِفٝ ز٤ٍط  أت٥بظ ٜ.ق( ا٤ٗ ٔؤِفٝ )ا٥ٔط نبتت 689 -678ٔٙهٛض لالٖٚ )

لطاض ٌطفت وٝ ٌب٣ٞ ٕٞرٛا٣٘ زاقت ٔب٘ٙس تىٛٔالت   )ٚضاحت( ثطا٢ تىٛٔت وطزٖ ٔس٘ٓط

ٜ.ق( وٝ تىٛٔت ضا اظ اسض ثٝ اضث ثطز ٚ ا٥ٔط٢ ٔمتسض  693 -689اقطف ذ٥ُّ اؿط لالٖٚ )

ٜ.ق ثٝ ثٗس ثالب ٔؤِفالٝ ٚضاحالت ثالٝ تىٛٔالت       741ّٔه ٘بنط وٝ اظ ؾبَ ثٛز أب زض فطظ٘ساٖ 

 -ٖالسْ التالساض ٘ٓالب٣ٔ ٚ ٚربٞالت ٘ٓالب٣ٔ الظْ       -ضؾ٥س٘س ثٝ ز٥ُِ ٖسْ ٚرٛز ٔؤِفالٝ زْٚ  

ٚ ا٤الٗ التًالب٢ ٤اله تىٛٔالت ٔجتٙال٣ ثالط        تىٛٔت ٕٔب٥ِه ثحط٢ ثٝ تعِعَ وك٥سٜ قالس 

ٚ تىٛٔت اظ ٕٔب٥ِاله   ٜ.ق لسضت 784ٚ ؾطا٘زبْ زض ؾبَ  ٌط٢ ٘بق٣ اظ ٚضاحت ثٛز ٘ٓب٣ٔ

 ثحط٢ تٛؾٍ ا٥ٔط٢ ثٝ ٘بْ ثطلٛق ثٝ ٕٔب٥ِه ثطر٣ ٔٙتمُ قس.

اظ  ٞب٢ زاذ٣ّ ٚ تحت تأح٥ط تحٛالت ذبضر٣ ثب تٛرٝ ثٝ تٙف زض اٚاذط لطٖ ٟ٘ٓ، ٔهط

ٖ  زض ٖخٕالب٣٘ ٚ  قالس ٤ه ثبظ٤ٍط ٟٔٓ تصف  ٖٙٛاٖ ثٝچطذٝ تزبضت رٟب٣٘  اؾالالْ ٚ   رٟالب

ٗ زض ٘ٓبْ  ٞب بئ٣اضٚاٚ ز٤ٍط  ٞب اؾپب٥٘ب٣٤، ٞب اطتغب٣ِ ُ  ثال٥  .بتت وطز٘الس هال رالب٢ اٚ ضا ت  إِّال

 -زض آ٘بت٣ِٛ زض ٕٞؿب٣ٍ٤ ثالب اضٚاالب٢ قالطل٣     -أپطاتٛض٢ ٖخٕب٣٘ زض یطة رٟبٖ اؾالْ 

ٕٔب٥ِاله ثحالط٢ ٚ    ا٢ زٚضٜٚ زضٟ٘ب٤ت اب٤بٖ تىٛٔت زٚ  وطز ٣ٔاٖالْ ٔٛرٛز٤ت  آضاْ آضاْ

 1ثٛز ٚ ثٝ قبْ ٞٓ آٔس. قسٜ قطٚٔثطر٣ ضا ضلٓ ظز٘س ٚ تٕالت ت٥ٕٛض ًِٙ ٥٘ع اظ قطق 

                                                 
 .741، ل 7ٖجساِطتٕٗ اثٗ ذّسٖٚ، د  .1
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 ٕ٘ٓال٣  ث٣زٚثبضٜ قطق زض ا٣ تّٕٝ ت٥ٕٛض ٚ ت٥ًٗس ٕٔب٥ِه ثطر٣ ٚ ا٘تكبض  ٘با٣ٙٔثب 

زض قبْ ٚ ٔهط، ؾٛزاٌطاٖ زض٤ب٣٤ اضٚاب ضا ثٝ ٔالبرطار٣٤ٛ ٚ اوتكالبفبت    لب٣٘ٛ٘ ث٣ٔب٥ِبت٣ ٚ 

 تىٛٔالت ٕٔب٥ِاله ثطرال٣    اٚاذالط ٕ٘ب٘الس ٚ زض   ٘ت٥زٝ ث٣آ٘بٖ  ٞب٢ تالـ ٚازاقت ٚ ثبالذطٜ

تبرطاٖ اضٚاب٢ یطث٣ زض ا٣ ضاٜ ٘زبت ثبظضٌب٣٘ ٚ تزبضت ذالٛز ثالٝ ز٘جالبَ ٔؿال٥ط٢ رس٤الس      

ٔؿ٥ط ٔهط ضا ازأٝ زٞٙالس والٝ   ثطآٔس٘س تب تزبضت ذٛز ثب قطق )ٞٙس ٚ چ٥ٗ( اظ ضا٣ٞ ی٥ط اظ 

ٜ. ق ثب وكس زٔبیٝ ا٥ٔس ٥٘ه ثٝ ٞسف ذٛز ضؾ٥س٘س. ٕٞٝ ا٤ٗ اتفبلبت  905-903ؾبَ  زض

ثٙبزض قطل٣ ٚ رٙٛث٣ زض٤ب٢ ٔس٤تطا٘الٝ زض   ا٘حهبض التهبز ٚ تزبضتزؾت ٞٓ زاز تب  ثٝ زؾت

 ثٝ ا٤ٗ ٔمهٛز ذٛز ٥٘ع زؾت ٤بفتٙس. ٚ اظ ث٥ٗ ثجطزضا قبْ ٚ ٔهط 

  



 تاریخ اسالمویژه ، 2317بهار ، 33شماره   211

 گیزی وتیجٍ

ٚ  ٚ ٕٔب٥ِه ثحط٢ تٛا٘ؿتٙس ثٗس اظ ا٤زبز ٤ه تىٛٔت ثٝ ٘ؿجت ٔمتسض زض ٔهالط  ثالب   قالبْ 

٤ٍالط ٔٙالبَك ضا ًٔالبٖس وٙٙالس ٚ ثالب      ٘فٛش تىٛٔت ذٛز زض زات٥ب٢ ذالفت اؾال٣ٔ زض لبٞطٜ، 

٘فٛش ذالٛز ضا زض ٔؿال٥ط تزالبض٢ زض٤الب٢      ،ٖطثؿتبٖ رع٤طٜ قج٥ٕٞٝٗ ض٤ٚىطز ثب ؾُّٝ ؾ٥بؾ٣ ثط 

٥ٌط٢ تٕبْ ؾالٛاتُ قالبْ اظ    ٔٛفك ثٝ ثبظاؽ ،٘جطزٞب زض ثطاثط ن٥ّج٥بٖ ازأٝثب  ٚ ؾطخ ثٍؿتطا٘ٙس

ا٥ٙٔتال٣   ،ؤحط زض التهالبز لكٖٛ ن٥ّج٣ قس٘س ٚ زض تٕبْ ا٤ٗ ٔٙبَك ثطا٢ ٕٞٝ انٙبف ٚ اثٗالبز ٔال  

 ٌٕطوالبت  ا٤زالبز ٔكرم ثطا٢ ٞط وبال ٚ  ٞب٢ ٔب٥ِبتٚيٕ  ،ثب ٚيٕ لٛا٥٘ٗ ٚ اب٤ساض ا٤زبز وٙٙس

ٚ ٞالط قالرم والٝ ٚاضز     وطز٘س ٣ٔٔمطض ضا اذص  ٞب٢ ٔب٥ِبت ،زِٚت٣ زض ثٙبزض ٚ ٚضٚز٢ ٚ ذطٚر٣

هٛل ثٛز زاضا٢ ٤ه ضٚاز٤س ٔر ، ٘ؿجت ثٝ ٞسف ؾفط ذٛز، ٔؿّٕبٖ ثٛزٖ ٚ ٥ّٔت ذٛز،قس ٣ٔ

لٛا٥٘ٗ  ،ٚ ٔمهس وبال ٥٘ع ٔجسأٚ ٘ؿجت ثٝ  قس ٣ٔٔب٥ِبت اذص  آ٘بٖاظ وبالٞب٢  ،تٛرٝ ثٝ آٖ وٝ ثب

ا٘زبْ السأبت تٕب٤ت٣ اظ ت٥ِٛالس ٚ تزالبضت زاذّال٣ ٚ ذالبضر٣ ٚ      ٚ ٕٔب٥ِه ثحط٢ ثب ٔتفبٚت ثٛز

ٖ تٕب٤ت ذبل اظ تبرطاٖ ٔؿّٕبٖ ٚ قطق، ٚيٕ التهبز٢ ٚ تزبضت قطق ضا وٝ ثب تّٕٝ ٔغٛال

زض ٔؿال٥ط اثط٤كالٓ ثالط     ٔٛرٛز ز ٚ زض ثطاثط ٘با٣ٙٔوٛز ٚ ؾمٌٛ ٔٛارٝ قسٜ ثٛز ٘زبت زاثب ذُط ض

 ٤ٚالػٜ  ثٝ ٞب قطل٣ اؾتمطاض ا٥ٙٔت زض ٔؿ٥ط ٔٗطٚف ثٝ ٔؿ٥ط از٤ٚٝ تالـ وطز٘س ٚ تٛا٘ؿتٙس تزبضت

 ٔؿّٕب٘بٖ ضا ثٝ ا٤ٗ ٔؿ٥ط ا٘تمبَ زٞٙس.

ا٥ٙٔت ضاٜ  ٔؿ٥ط، ثب تؿٍّ ٚ ٘فٛش وبُٔ،ثٗس اظ ات٥بء ٔؿ٥ط از٤ٚٝ ٚ ضٚ٘ك ثرك٣ زض ا٤ٗ 

٘س ٚ زض ا٣ تؿٍّ ثط ٌٌّٛبٜ تزبضت یطة ثٝ قطق ٚ قالطق ثالٝ یالطة،    ٔصوٛض ضا تأ٥ٔٗ وطز

، ٘جى التهبز ٚ ٕٞچ٥ٙٗ زض ا٣ ا٤ٗ ا٘حهبض زضآٚض٘ستٛا٘ؿتٙس تزبضت ضا تحت ا٘حهبض ذٛز 

لجَٛ، تٛا٘ؿتٙس،  زضٟ٘ب٤ت ثب ا٤ٗ ضٚـ ٚ ّٖٕىطز زضؾت ٚ لبثُ ٚ ٙسفتطرٟب٣٘ ضا زض زؾت ٌ

٤ه لالسضت   ٖٙٛاٖ ثٝ إُِّ ث٥ٗالتهبز٢  ٘ٓبْ زضتٛظٜ التهبز رٟبٖ اؾالْ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ  زض

ُّٔك ث٥ف اظ ٤ه لطٖ ؾ٥بؾت ٚ ته٥ٕٕبت تزبض٢ ٚ التهبز٢ ذٛز ضا ز٤ىتٝ وٙٙالس ٚ ثالب   

 ٔالٛضز٘ٓط تحطوالبت ٚ الالسأبت    ،تٛرٝ ثٝ ٔٙبفٕ ذٛزقبٖ زض ٔهط ٚ قبْ ٚ ز٤ٍط ٔؿّٕب٘بٖ

  ٔٛفك ُٖٕ وٙٙس.ؾتب٢ اٞساف ذٛز ا٥ف ثجط٘س ٚ زض ا٤ٗ ضاٜ ذٛز ضا زض ضا
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 .ق. ٜ 1408 ؾبَ اِفىط، زاض ث٥طٚت: زْٚ،س  رّس، ٞكت قحبزٜ، ذ٥ُّ تحم٥ك االوجط، ٖاِكأ

 .13د  ،ق.ٜ 1407 ِفىط،ازاض ث٥طٚت: رّس، 15 اِٟٙب١٤، ٚ ، ثسا١٤اؾٕب٥ُٖ ثٗ ٖٕطثٗ وخ٥ط، ا .6

 رّالس،  االٙذ  ،(االؾالفط  ٖزب٤ت ٚ االٔهبض لطائت ف٣ اِٙٓبض تحفٝ) ث١َُٛ اثٗ ضت١ّ ،ٖجساهللٔحٕس اثٗ  ،ثَُٛٝ اثٗ .7
 .ق. ٜ 1417 إِّٕى١، اوبز٥ٕ٤ٝ اِطثبٌ:

 ٚ ٣ّٕٖ ا٘تكبضات :تٟطاٖ ٟ٘ٓ، چبح ،رّس٢ ته آفتبة، ٥ٔط ٔحٕٛز ٔتطرٓ ا٤طاٖ، زض ٔغَٛ تبض٤د ثطتِٛس، ،اقپِٛط .8
 .1386 فط٣ٍٙٞ،

 .ْ 2004رّس٢، ث٥طٚت: زاض نبزض،  ته إِٕبِه، ، ٔؿبِه ٚاثٛاؾحبق اثطا٥ٞٓانُرط٢،  .9

 .1384، چبح ٞكتٓ، تٟطاٖ، ا٥ٔطوج٥ط، رّس٢ ته، تبض٤د ٔغَٛ، ٖجبؼالجبَ آقت٥ب٣٘،  .10

تٟالطاٖ:   َج٥ج٥بٖ، ت٥ٕس ؾ٥س ٔتطرٓ اِجحط، ٚ آِجط ٖزبئت ٣ف اِسٞط ، ٘رج١َبِت اث٣ثٗ ٔحٕس ا٘هبض٢ زٔكم٣،  .11
 .1382 اؾب٥َط، ا٘تكبضات

 ٜ. 1375 ٔىتٛة، ٥ٔطاث تٟطاٖ، ،رّس ؾٝ اثطٚ، تبفّ رغطاف٥ب٢ ،ٖجساهلل ذٛاف٣ تبفّ اثطٚ، .12

 ق..ٜ 1995 نبزض، زاض ث٥طٚت: زْٚ، چبح رّس، ٞفت اِجّساٖ، ، ٔٗزٖٓجساهللثٗ ٤بلٛت ت٢ٕٛ،  .13

 .ْ 1984، ِجٙبٖ ٔىتج١ ث٥طٚت: زْٚ، چبح ،ذجطااللُبض ف٣ إُِٗبض ، اِطٚوثٗ ٖجسإِٙٗٓ ٔحٕساِح٥ٕط٢،  .14

 رّالس،  52 تالسٔط٢،  ٖجساِؿالْ ٖٕط ٔهحح االٖالْ، ٚ إِكب٥ٞط ٚف٥بت ، تبض٤د اؾالْ ٚثٗ اتٕس ٔحٕسشٞج٣،  .15
 ق..ٜ 1413 ؾبَ اِٗطث٣، زاضاِىتبة :ث٥طٚت زْٚ، چبح

ٖ 3رٕٝ ٔٙٛچٟط وبقس، ؾٝ رّالس، س  ن٥ّج٣، تط ٞب٢ رًٙ تبض٤د ،اؾت٥ٖٛ ضا٘ؿ٥ٕبٖ، .16  ا٘تكالبضات ّٖٕال٣   :، تٟالطا
 .1371فط٣ٍٙٞ، 

 ا٥ِّٕٗٝ، اِىتت زاض :ث٥طٚت ،رّس زٚ اِمبٞط٠، ٚ ٔهط اذجبض ٣ف إِحبيط٠ ، تؿٖٗجساِطتٕٗ اِس٤ٗ رالَؾ٣َٛ٥،  .17
 .ق.ٜ 1418

 1414تت، ىٖبِٓ اِ ث٥طٚت: رّس، 11، ٥ٗبؾ٤ٔحٕستؿٗ آَ  إِح٥ٍ ف٣ اِّغ١، ٔهحح ثٗ ٖجبز، ٥ُاؾٕبٖٖجبز،  .18
 .قٜ. 

. ٜ 1423 اِخمبف٣، اثْٛج٣: ،رّس 14 االٔهبض، هٕٔبِ ٣ف االثهبض ه، ٔؿب٤ِح٣٥ ثٗ اتٕس اِس٤ٗ قٟبةإِٗط٢،  .19
 .ق

 ق.. ٜ 1419 زاضاِمّٓ، تّت: زْٚ، چبح رّس، ؾٝ تّت، د٤تبض ٣ف اِصٞت ، ٟ٘طوبُٔ ثٗ تؿ٥ٗاِغع٢،  .20

 ٜ. 1384 ؾبَ فط٣ٍٙٞ، ٚ ٣ّٕٖ تٟطاٖ: زْٚ، چبح ،رّس٢ ته اِٚزب٤تٛ، تبض٤د ،ٔحٕسثٗ ٖجساهلل  لبقب٣٘، .21
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ٓ  ٥ٔط ٔهحح لبربض، ٥ٔطظا رٟب٥ٍ٘ط ٔتطرٓ اِجالز، اذجبض ٚ اِجالز ، آحبض، ظوط٤ب ثٗ ٔحٕٛزاِمع٣ٙ٤ٚ .22  ٔحالسث،  ٞبقال
 .ٜ 1373 ،ا٥ٔطوج٥ط تٟطاٖ: ،رّس٢ ٤ه

ٗ  ٔهالحح  اإل٘كالبء،  نٙب١ٖ ٣ف ٣األٖك نجح ٣ّٖ، ثٗ اتٕس لّمكٙس٢، .23 ٗ  قالٕؽ  ٔحٕستؿال٥  رّالس،  15 ،اِالس٤
 .ا٥ِّٕٗٝ زضااِىتت ث٥طٚت:

 .ٜ 1364 ؾبَ ،ا٥ٔطوج٥ط تٟطاٖ: ؾْٛ، چبح ،٘ٛا٣٤ ٖجساِحؿ٥ٗ ٔهحح ٌع٤سٜ، تبض٤دتٕساهلل،  ٔؿتٛف٣، .24

 ٜ ق. 1409، لٓ: زاض اِٟزطٜ، 2ٔٗبزٖ اِزٛٞط، چٟبض رّس، س  ٚ، ٔطٚد اِصٞت ٣ّٖ ثٗ تؿ٥ٗٔؿٗٛز٢،  .25

 .ق. ٜ 1411 ٔسث٣ِٛ، ا٘تكبضات لبٞطٜ: ؾْٛ، چبح ٓ،٥االلبِ ٔٗطف١ ٣ف ٥ٓاِتمبؾ ، اتؿٗٔحٕس ثٗ اتٕسٔمسؾ٣،  .26

 اِىتالت  زاض :ث٥طٚت ،رّس٢ ٞكت ُٖب، ٖجساِمبزض ٔهحح إِّٛن، زِٚٝ ِٕٗطفٝ اِؿّٛن اتٕس ثٗ ٣ّٖ، ،ٔمط٤ع٢ .27
 .ق. ٜ 1418 ا٥ِّٕٗٝ،

 .ق. ٜ 1418 اِىتت، زاض ث٥طٚت: ،رّس چٟبض ا٦حبض، ٚ ٍاِرُ طوثص االٖتجبض ٚ إِٛاّٖ اتٕس ثٗ ٣ّٖ، ،ٔمط٤ع٢ .28

 .1927،اِىبح٥ِٛى٥ٝ :ث٥طٚت ،2ٔطاء اِجحتط٥٤ٗ ٔٗ ث٣ٙ اِغطة، س اذجبض اال ،ث٥طٚت تبض٤د ٤ح٣٥،نبِح ثٗ ٤ح٣٥،  .29
 .ق. ٜ 1422 ا٥ِّٕٗٝ، اِىتت زاض ث٥طٚت: ،ثٗ اث٣ ٤ٗمٛة، اِجّساٖ اتٕس٤ٗمٛث٣،  .30

 

 


