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 املكذمُ
ًِّ ةِللح ِللٓ ذوِللُ ظللمٚن ِر ٔللٍح       أٙللا ذٔللُ ٍػ تٍللٝ ذٍلل١ّرٙا فللٟ و١ٌىلل

ٚلك ذٌرمهَّ فٟ ذلان٠ؿ ذٌؽٙلانذخ ظ١ّا لا ةْ ذٌرلهذز ةؼلك ظٍّلح ِلٓ  ،تاٌرهذز

ًُّ ةِح تّا ذارملك  ذوتّكج ذمَٛ تاةء ذ ١ًٌ ذٌٕٙٙح، ِٚٓ ةظً لٌه ُت١َْٕد و

ٍح ٌٙا، فاوُِ تّا١٘ٙا لثً ةْ ذىْٛ تؽا٘ه٘ا؛ فّٓ ٘لمذ  ٌِّ ةٔٗ ِهظا١ح ِؤ

ٚتاٌؽفاظ ت١ٍٗ ٠ىْٛ تماؤ٘ا ِر١ّلىج، ٚفلٟ نؼاتلٗ  ذٌّاٟ٘ ذٍرّك ٚظٛق٘ا،

ذا١ُ ل٠ٛح تى١أٙا ِٚمِٛاذٙلا  ٚذٌرلهذز ذٌؽٙلانٞ وٞ ةِلح فلٟ ذٌالاٌُ ٘لٛ 

ق تٗ ٠ٛ٘رٙا ٍِٚل١هذٙا، وّلا ٠ٍُلركيَّ  ذوٌاي ذٌمٞ ذثٕٟ ت١ٍٗ ِىأرٙا، ٚذؽّكِ

تٗ تٍٝ ِكٜ تهذلرٙلا فلٟ ذٌرلان٠ؿ، ٚٔٛت١لح مٌلٙاِاخ نظاٌٙلا فلٟ ؼهورلٗ، 

 ٚذ شه٘ا تٗ  ٘ا ف١ِٗٚكٜ ذ ش١ه

ٚتٍٝ لٌه فاٌفانق وث١ه ت١ٓ ةِح ٌٙا ِٛنٚز، ٚةٍِح ال ِلٛنٚز ٌٙلا، فّلا     

ا ٔؽللٛ ٍِللرمثً ةو٘للٝ، ملذ ٘للٟ ذٔرفاللد تٙللمذ   ِ ةٌللهم ِللا ذّٙللٟ ذوٌٚللٝ لللك

ذٌّٛنٚز؛ ؤٙا فٟ ٘مذ ذٌّماَ ذٍرٛؼٟ ؼٙانج ٌاٌفح، ٚذٍرهِك تؽٙلانج 

لللا ب١للله لاتلللً  ؼا٘لللهج، ٚذّلللىض تللل١ٓ ِٚصلللً ٘لللمٖ  ٌٍفٕلللًذٌؽٙلللانذ١ٓ ِىظ 

 ذٌؽٙانذخ ذٌّكتّح ذو١ٍٔح وّصً ذٌث١ٕاْ تٍٝ ةًٌ نذٌفح 

ذٌرللهذز ذٌّللاثٟ ِللٓ تللاقذخ ذٌٕللاي ٚذما١ٌللكُ٘، ِٚللا ٠ُاثللهْٚ ٠رىللْٛ           

ٍىٍللٛن ظلل١   تاللك ظ١للً، ٚ٘للٛ ذٌللرّهذن ٌٍف تٕللٗ ِللٓ  نذء ٚةفىللان ٠رٕالٍٛٔٙللا

ّرغٕلللٝ تٙلللا، ٚذٌمٕللا ك ذٌ ٚذٌمٕلللا كذٌّللاثٟ واٌؽىا٠لللاخ ذٌّللاث١ح، ٚذوِاان

ٝ ذٌفٕللْٛ ٚذٌؽللهأ، ٚةٔللٛذم ٚذٌمٕللٓ ذٌث ١ٌٛللح، ٚذوٌللا١ٚه، ٠ّٚللرًّ تٍلل

 ٚذوٌغللللاو، ذٌٍللللا كج ٚذوِصللللايذٌّللللاه٠ح ، ٚذٌؽىا٠للللاخ ٚذوبللللأٟ،،ذٌهلٓ

  ذٌك١ٕ٠ح ٚذوت١اق ٚذالؼرفاالخ

ٚذٌإأله ذوٌاٌل١ح فلٟ ، ذٌم١ِٛلحٟ٘ ةؼك ةِىاي ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح ٚ     

فملللك نولللىخ ؼهولللح ، ذىللل٠ٛٓ ذٌم١ِٛلللح ٘لللٟ ٚؼلللكج ذٌٍغلللح ٚٚؼلللكج ذٌرلللان٠ؿ 

وّثكة٠ٓ ن ١١ٍ١ٓ ٌٍم١ِٛح   تٍٟ ذٌٍغح ٚذإلنز ذٌّاثٟ ، ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح

ْٛ واْ ٌٍر و١ك تٍٟ ذٌصمافح ذٌهِٚأٍل١ح ةشله ِهولىٞ تٍلٟ ذ١ٌٍاٌلح ٚذٌفٕل،ٚ

ةْ ؼٍللُ ذٌٛؼللكج ذ١ٌٕٚٛللح ٚذإلٌللرم ي  ١ْٛذوقتللاء ذٌهِٚأٍلل ٜٚنة،ٚذ٢قذب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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٠رؽمللك تللٓ ٚه٠للك ِاهفللح ذٌّللاة ٌّا٘لل١ٗ ِللٓ ـلل ي ذٌمٕللٓ ٚذٌؽىا٠للاخ 

مؼ١لللاء  ٚةٌّٙلللد ذٌهِٚأٍللل١ح ذٌم١ِٛلللح ت١ٍّلللح متلللاقج،ذٌّلللاث١ح ٚذوِلللاان 

إل٠عللاق ٠ٛ٘للح فه٠للكج ِٚٛؼللكج  ٚذٌمٕللٓ ذٌف١ا١ٌللحٚذٌرهذز ذٌّللاثٟ ذٌفٍىٍللٛن

  ٗ ٚل١ِٛر اهأ ذٌّعرّع ت٠ٛٙرٗذٌمٕٓ ذٌّاث١ح ذُ ْ ةٌٍّاة ،إل٠ّأُٙ 

-1ََٖٓٔ(=)  ـ3ٖ٘٘ٔ –1ٖٓٔ)٠اك ذٌّاته ذٌراظ١ىٟ تاِٛن ٔفه   

ةْ ذٌٍغللح فمللك  ِللٓ ، ِللٓ ةتللهو ذٌللكتاج مٌللٟ ذٌهِٚأٍلل١ح ذٌم١ِٛللح  َ ( 11ٙٔ

ٌٚللمذ ذ٘للرُ فللٟ ،ذٌراظ١ى١للح نز ذٌّللاثٟ تٛذِللً ذّللى١ً ذ٠ٌٛٙللح ٚذٌم١ِٛللح إلٚذ

ال  ِٕٗ ت ْ ِٓ  ا  م٠ّأةِرٗ تإٌّاقذج تاٌرٍّه تاٌرهذز  ةِاانٖ ٚوراتاذٗ وتٕاء

ذٌهِٚأٍلل١ح ذٌم١ِٛللح ِللاتهٔا تّللاته  ٌُمللة ٠اللهأ ِا٘لل١ٗ ال ٍِللرمثً ٌللٗ ،ٚ

٠مللَٛ ترللكن٠ً ذٌٍغللح ذٌفانٌلل١ح تاِللا  ١ٓظللً ٌّللكج ةنتاللٚ، ِٚاٍللُ ذٌّللاة 

ٚ قذتٙلللا تاٌّلللكذني ذإلتكذق٠لللح تراظ١ىٍلللراْ ٠ٚهتلللٟ ذوظ١لللاي ذٌٕاِللل ح تٍلللٟ 

ا ٠ٚظٙله لٌله ظ١ٍ ل،فف١ٗ ٠ٛ٘رُٙ ٚل١ِٛرُٙ ، غح ٚذٌرهذز ذٌّاثٟ ذٌرٍّه تاٌٍ

ذ تاٌثؽس ٚذٌكنذٌح لٌله ةٔلٗ ذٔلرٙط ٌٚمذ  فٟ وً ةِاانٖ ٚوراتاذٗ ،  تاخ ظك٠ه 

ِٚللٓ ٕ٘للا ذلل ذٟ ة١ّ٘للح ِللٓ ذوقتللاء ،  ْٚٙعلل  ؼللك٠صا ٌللُ ٠ٍللثمٗ م١ٌللٗ ذٌىص١للهِٕ

  ذٌكنذٌح 

واْ ِٓ ذٌٙهٚنٞ ةْ  ٚتّا ةْ ذٌكنذٌح تٓ ذوقب ٚذٌرهذز ذٌراظ١ىٟ ، ٌمذ   

 ٚذٌّعرّع ذٌراظ١ىٟ ٙٛن٠ح ذاظ١ىٍراْ ِٚٛلاٙا ٠موه ذٌثؽس ٔثمج تٓ ظّ

ذٌٛٔلفٟ ِلٓ ـل ي ٚلهغ  ذٌرؽ١ٍٍلٟ  ٠لٕٙط ذٌثؽلس ذٌّلٕٙط ِٕٙط ذٌكنذٌلح   

  ٚذهظّرٙا ٚذؽ١ٍٍٙا ، ّٔالض ِٓ ةِاان تاِٛن ٔفه 

 ٚلك لّد ترم١ٍُ ذٌثؽس مٌٟ تكج ِثاؼس   

 اْ ذٌّثؽس ذوٚي    ذاظ١ىٍر* 

 ذٌّٛلع ، ذٌّٕاؾ ، ذٌٍّاؼح ، ذٌّعرّع ذٌراظ١ىٟ

 ذٌّثؽس ذٌصأٟ   ذٌّاته تاِٛن ٔفه *

ٌفاذللٗ ؤذٌللّٗ ، ٌِٛللكٖ ، ّٔلل ذٗ ، ذا١ٍّللٗ ، ِفٕلل١رٗ ٚةـ لللٗ ،  شللانٖ ِٚ

 ذٌّاه٠ح ٚذٌٕصه٠ح 

 ذٌّثؽس ذٌصاٌس   ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح *

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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اثٟ ،ٌّؽح ذان٠ف١ح ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح ، ِثاق ٙا   ذٌٍغح ٚذإلنز ذٌّ ِا١٘ح

 فٟ ذاظ١ىٍراْ  تٓ ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح ِٚرٟ تكةخ ، ّٚٔ ذٙا

 ٔفهتاِٛنه ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح تٕك ذٌّاتذٌّثؽس ذٌهذتع   *

 ذٌٍغح    تاِٛن ٔفه ِاٍُ ذٌّاة ِٚهتٟ ذوظ١اي 

 نز ذٌّاثٟ   تاِٛن ٔفه ِاته ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح ِٚاته ذٌّاة إلذ

 * ذٌفاذّح 

 ٌّٕاقن ٚذٌّهذظع* شثد تا
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 املبحح األول

 ذٌٍىاْ     -ذٌّٕاؾ     -ذٌّٛلع      -ذاظ١ىٍراْ    

  -املىقع :

ذٌٌٛل ٝ  ، ٠ؽلك٘ا  ذمع ذاظ١ىٍلراْ  فلٟ ذٌعٕلٛب ذٌّلهلٟ ِلٓ  ٌل١ا

ب١ىٌللراْ ِٚللٓ ذٌعٕلٛب ةفغأٍللراْ  ، ٠ٚؽللك٘ا ِللٓ ذٌّللهق ِلٓ ذٌّللّاي  ل١ه

ٍلللٍّح  ذٌرلللٟ مؼرٍرٙلللا ث١لللح ذٌٌّللل١ٕى١أط ةٚ ذهوٍلللراْ ذٌّلللهل١ح  لذخ ذوبٍ

ذ١ٌٕٓ
(ٔ)

ذٚوتىٍراْ ، ٠ٚؽك٘ا ِٓ ذٌغهب   
(ٕ)

     

 مِلرااال  تإٌظه مٌٝ ؼكٚق ذاظ١ىٍراْ ٔعك ةٔٙا ةوصه ظّٙٛن٠اخ ٌٚٛ  ١ٌا    

ٍ٘ٙلا مٔرٕلان ةِٚلٙك تإٌهذم ، فٟٙ ٔاؼثح ةٚلٛي ؼلكٚق ِلع ةفغأٍلراْ ، 

تلح ِلٓ ملٍل١ُ ذؽاق ذٌٍٛف١رٟ  ، وّا ةٔٙلا تٍلٝ ِمهالذٌّعا٘ك٠ٓ ذوفغاْ تٍٝ ذ

 و١ّّه ذإلٌ ِٟ ذٌمٞ ٠عا٘ك ِٓ ةظً ذٌف ْ ِٓ ؼىُ ذٌٕٙك   

ِٕ مللح ِٕفٕللٍح  ٌٍّٛلللع ذٌعغهذفللٟ ة١ّ٘للح وثللهٜ فللٟ ظاللً ذاظ١ىٍللراْ ٚ    

ٕ لللهج ٔفلللٛل ٚتثلللٛن مٌلللٝ  ٌللل١ا ٚذٌرلللهن ٚذ٢ن٠للل١ٓ  ، ٚل ٍٕللل١ٓتإٌٍلللثح ٌ

ذٌٌٛ ٝ
(ٖ)

    

  -املناخ : 

ٓ ذٌّٕاـ١لللح ٠ؽلللكق ذإلنذفلللام فلللٛق ٍِٕلللٛب ٌللل ػ ذٌثؽللله ذٌفٕلللا 

ذٌٍا كج  ، ففٟ ذٌّٕا١ٌة ذٌّٕففٙلح  ٚذٌٕ اللاخ  ذٌٍل١ٍٙح ٚذوٚق٠لح  ذهذفلع  

١ًٌٕ ِرٌٛ ٙا مٌلٝ  فًٕ ذ١ٌٕف ،  قنظح ذٌؽهذنج تٕٛنج ٚذ٘ؽح  ـ ي 

                                                           
(ٔ)

،  ٔٗذاظ١ىٍلللراْ  ، ْ  ٝذلللان٠ف ٜظغهذف١لللا -  (أٟ ١ٍلللرٌ )ذ٠لللهض ذفّلللان - 

   ٘ـ   َ 3ٖٖٔذٚي  پاچذٙهذْ ، 
(ٕ)

ِلٛنٜٚ  ٠ٝلهذْ ٚؼلٛوٖ ظٕلٛتذ ٝوا١ٍ١ِلا ذؼرّلاِ/ق   ذهظّلحک قِٛٔك ٘ى٠ل - 

 ٘ـ  َ  3ٖ٘ٔ، ذٙهذْ ٙٔ ٔـٌاتك 
(ٖ)

،  ٝظغهذف١للا ذٌاللاٌُ ذإلٌلل ِ  -ٚ ق/ ٔان٠ّللاْ قن٠ٚللُ  ، ٜذٌعللٛ٘ه ٜق/ ٠ٍلله - 

  َ   1٘ٙٔ، ذٌما٘هج  1ٖٔ ٔـ
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فللٟ ؼلل١ٓ ذللٕففٗ ـلل ي ذٌّللراء ، ؼ١للس ال ٠رعللاٚو  ، ش شلل١ٓ قنظللح  ِ ٠ٛللح 

 ِرٌٛ ٙا ةنتع قنظاخ ِ ٠ٛح    

إلنذفام فٛق ٌل ػ ذٌثؽله،  ذهذفلع قنظلح ٚفٟ ذٌّٕا١ٌة ِرٌٛ ح ذ

فلٟ ؼل١ٓ  ذٌؽهذنج ـ ي ذ١ٌٕف مال ةْ ِرٌٛ ٙا ال ٠رعاٚو  تّه قنظلاخ ، 

ٍِلرّهج ذٕففٗ تّىً وث١ه  فٟ ذٌّراء  ، ٚذراهٖ ذٌث ق ٌٍٕم١ع تٕٛنج 

ذٕلً مٌلٝ ، ٠ٚىقذق مٔففاٖ قنظلاخ ذٌؽلهذنج فلٛق ذٌٍلفٛغ ذٌّهذفالح ؼرلٝ 

ذٌٛ٘للع ذٌّٕللاـٟ ذٌّر١ّللى ذثللا٠ٓ ذٌغ للاء ٚٔللرط تللٓ ٘للمذ  ،ـللٛ ذٌللصٍط ذٌللكذ ُ 

١لهج ٍٔلث١ا  فلٛق ذٌٍلفٛغ فمؼ١س ذّٕٛ ذٌؽّلا ُ ذٌ ذٌٕثاذٟ ذٌ ث١اٟ ١ٌ٢ا ، 

بٕلللٝ ذٌغ لللاء ذٌٕثلللاذٟ  ، ٚذفٍلللً ذٌّٕففٙلللح  ٚذوٚق٠لللح، فلللٟ ؼللل١ٓ ٠لللىقذق 

٘لمذ ذٌغ لاء تاإلذعلاٖ مٌلٝ ٠رٕلالٓ شلُ ،٠ٍٛح تلكق ِلٓ ذوِلعان ذٌؽّا ُ ذٌ 

ةتٍٝ
(ٔ)

    

   -املساحُ :

، ِا لللح ٚش شلللح  ٕةٌلللف وّــلللـ ٓٓٓ ٖٗٔذثٍلللس ٍِلللاؼح ذاظ١ىٍلللراْ         

ٚةنتا١ٓ  ةٌف و١ٍٛ ِره ِهتع 
(ٕ)

ىنذتلح  ٍِاؼح ذونذٟ٘ ذٌٕاٌؽح ٌٍٚذثٍس   

٠ّٚلىً تلالٟ ذٌٍّلاؼح  ظثلاي ِلٓ ٘لمٖ ذٌٍّلاؼح  ،) ٌرح فٟ ذٌّا لح  فملٛ ( 

اْ  ٚٔؽانٞ ب١ه لاتٍح ٌٍىنذتح ،  ٚ٘لمٖ  ذٌّٕلاٚك ذٌعث١ٍلح ظاٍلد ذاظ١ىٍلر

ِٕللاٚك ِٕفٕللٍح تللٓ تاٙللٙا ذٌللثاٗ ذمه٠ثللا  ، ذللهذثٛ تٛذٌلل ح ٚللهق ٘لل١مح 

ذٍُك ٌاكج ةِٙه  فٟ فٕٛي ذٌّراء تٍثة ٌمٛٚ ذٌصٍٛض  ذٌىص١فح
(ٖ)

     

فلٟ ذإلٌل ١ِح ذٌٛذلالح  ذاظ١ىٍراْ مؼكٜ ةُ٘ ذٌعّٙٛن٠اخ  ذاكٌٚمٌه         

 -ٚةٚوتىٍلللللراْ   –لهب١ىٌلللللراْ   -) لىذلٍلللللراْ   ملٍللللل١ُ  ٌللللل١ا ذٌٌٛللللل ٟ

                                                           
(ٔ)

،  ٙ٘٘ـ١ًّ ذٌىٚوٗ    ١ٌا ، قنذٌح فلٟ ذٌعغهذف١لح ذإلل١ّ١ٍلح ، ٔلـ ق/ دمحم  - 

 َ    13ٙٔ، ذٌما٘هج   3٘٘

-
(ٕ)

، ذٌملا٘هج ،  ٙٗ ٔلـّٟٙ   ذاظ١ىٍراْ  ِا١٘ٙا ٚؼا٘ه٘ا ، ق/ تثك ذٌٍ َ ف  

ٔ11ٙ    َ 
(ٖ)

 ٘ـ  َ     3ٕٖٔ، ذٙهذْ ،  ٕٔ ٔـ  ذاظ١ىٍراْ ،  ١ٌٜك نٌٛي ٌِٛٛ - 
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ٚذاظ١ىٍللراْ (  –نت١عللاْ ٚ ل  –ذهوٍّٕللراْ 
(ٔ)

، ٌٚمللك ِللهخ ذاظ١ىٍللراْ    

تص شح ةٚلٛذن ِّٙلح  ال ذفٕلٍٙا ِ ٍملا  تلٓ ذٌفه٠ لح ذٌران٠ف١لح ِلع م٠لهذْ ، 

ؼ١س وأد ذاظ١ىٍراْ ذرّىً لك٠ّا  وعىء ِٓ ) تاـره٠ا  ذٌمك٠ّح ٚذٌرٟ ولاْ 

ا  ذٌمك٠ّح ( ٠ ٍك ت١ٍٙا  فٟ ذٌاٙك ذٌٍاِأٟ تٍؿ ( ، ٚوعىء ِٓ ) ٌغك٠
(ٕ)

   

ظٍللد تٍللؿ   ،ةِللا تاللك ذٌفللرػ ذٌاهتللٟ ٌٚللمٛٚ ذإلِثهذٚٛن٠للح  ذإل٠هذ١ٔللح       

 ٘لـ ( 13ٌلثع ٚذٍلا١ٓ ِلٓ ذٌٙعلهج )  رٝ تاَ ـانض ذ١ٌٍ هج ذإلٌ ١ِح  ؼ

م١ٌٙلا ذٌمثا لً هللا ذٌمٍلهٞ " ٚٔىؼلد  تثلك " ةٌك تُٓ فرؽٙا تٍٝ ٠كذ ٚؼرٝ

ذٌمثا للً       ٘للمٖ ٚالذللىذي ، ان ٕ٘للذٌاهت١للح ذٌرللٟ ذؽللكشد  تاٌٍغللح  ذٌاهت١للح  

ِٛظٛقج مٌلٝ ذ١ٌلَٛ ٚذرؽلكز ذٌٍغلح ذٌاهت١لح ، ٚللك ذلٛذٌٝ ت١ٍٙلا ؼىلُ  ذوٌله 

 ذإلٌ ١ِح  ِٓ ذو١٠ِٛٓ ٚذٌاثا١١ٌٓ  مٌٝ ذٌثهذِىح ٚذٌٍاِا١١ٔٓ    

٠علك ةٔٙلا  وألد ح ذ١ٌٍا١ٌح ذٌّاألهج ٌراظ١ىٍلراْ ٘مذ ٚذٌٕاظه ٌٍفه٠      

ٚال ٠ففللٝ ذٌللكٚن ذوٚي أ تلللل١ٍُ  تفللانٜ ،تىٍللراْ  ِللا ٠اللهِللع ةٚوذّللىً 

َ =   1ٕٗٔتلاَ  تٙلا   ٌرلٟ تلكة ذٌاّلً ذٌرعى لح ذفلٟ ٘لمٖ  ٌٍهٚي ٚذٌف ١ه

ذٌٍلللللٛف١ر١ح  تللاِلللللح ظّٙٛن٠لللللاخ  ٌللللل١ا ذٌٌٛللللل ٝ  ،   َ ٘لللللـ ٖٖٓٔ
(ٖ)

 

ذاظ١ىٍراْ ( ٚذٌرٟ  )واوذـٍراْ ، ذٚوتىٍراْ ،ل١هب١ىٌراْ ،ذهوّأٍراْ ،

 َ  ١ٙٔٔ11ٔانٖ تاَ اتما ( تاك ذذالذؽاق ذٌٍٛف١رٟ )ٌ ذٔفٍٕد تٓ

 لسلان ا 

  =  3111ٌبلغ عدد سكان تاجٌكستان  طبقاً إلحصاء عاا  لفياٌن بساب    

سب   مالٌٌن نسام  ٌتككام م هم ا   ااً اءجاماء هـ. ش ، حبافً  4211

                                                           
(ٔ)

، ذٌعللىء ذٌفللاًِ ،  ٕ٘ٗ ٔلـؼٍلٓ ذوِلل١ٓ    قذ لهج ذٌّاللانأ ذإلٌلل ١ِح  ،  - 

 ان٠ؿ   تكْٚ ذذٌما٘هج ، ذٌ ثاح ذٌفاٍِح ، قذن ذٌّاانأ ٌٍّ ثٛتاخ ، 
(ٕ)

، ّٔلله   ٘ ٔللـ٠للهذْ وِلل١ٓ ، ذانٖ ذللٓ پلل١ِلله  ؼٍللٓ ـٕعللٟ   ذاظ١ىٍللراْ  ذ - 

 هذْ  ذان٠ؿ  ذ٠اٖ  گٌىره١ٔٚه ، ٚتذ

- WWW . Iran Tarikh . Com .  
(ٖ)

،  ٓٗ – ٖٗ ٔللـق/ تثللك ذٌٍلل َ  فّٙللٟ   ذاظ١ىٍللراْ  ِا٘لل١ٙا ٚؼا٘لله٘ا ،  - 

 ِٚا تاك٘ا  



 

 

4224   

  افسااكانٌ   إلسااتباء سااط  حٌاات تكتيااك افك اااا ،  (ٔ)افجنببٌاا   افبكبٌاا  

، بافمٌاة اك افنطاقات  افس لٌ   افمكاعٌ  بتبانخياض منسببه اباءكض ،

، اااً حااٌن ٌقاا  تجمااك افسااكان اااً باااقً افج ااات إلكتيااا  مناسااٌ  سااط  

 .  (ٕ)بشدة بعبكت ا اءكض 

   -دناس واألعزاق املتعذدَ :ألا

    ٠رىْٛ ذٌٍىاْ فٟ ذاظ١ىٍراْ  ِٓ تكج ل١ِٛاخ ٚذٛو٠اُٙ واوذٟ 

   هج (  ِٓ ذٌٍىاْ ذاظ١ه %  ) شّا١ٔح ٚـٍّْٛ  ٚشّا١ٔح ِٓ تّ 3 3٘

   %  ) مشٕاْ ٚتّهْٚ ٚذٍاح ِٓ تّهج  ( ِٓ ذٌٍىاْ ةٚوته  1 ٕٕ 

ِللٓ ذٌٍللىاْ نٚي  تاللح ٚتّللهْٚ  ٚمشٕللاْ ِللٓ تّللهج  ( % ) ةن ٕ ٕٗ 

 ٚةٚوهذ١ْٔٛ   

   % ) مشٕاْ ٚٚذؼك ِٓ تّهج ( ِٓ ذٌٍىاْ ذران   ٔ ٕ

 ١ى   ب% ) ٚذؼك ٚش شح ِٓ تّهج ( ِٓ ذٌٍىاْ له ٖ ٔ

 % ) ش شح ِٓ تّهج ( ِٓ ذٌٍىاْ ِٓ لاوذق    ٖ ٓ

% ) ةنتاح ِٓ تّهج ( ِٓ ذٌٍىاْ ذهوّاْ ٗ ٓ
(ٖ)

    
  

                                                           
(ٔ)

ِىلللانَ  /ِللله ج  ذٌرللان٠ؿ ، ذهظّلللح  ق ِللاَ تٍلللٟ نؼّللأٛأ    ذٌراظ١للله فللٟ ذ - 

 َ    1ٕٓٓ٘ـ ،  ٖٓٗٔ، ذٌما٘هج  ،  13ٕ ٔـذٌغّهٞ ، 
(ٕ)

   3ٗٙ ٔـ، قنذٌح فٟ ذٌعغهذف١ح ذإلل١ّ١ٍح ،   ١ٌا  حق/ دمحم ـ١ًّ ذٌىٚو - 
(ٖ)

    13ٕٔـذٌراظ١ه فٟ ِه ج ذٌران٠ؿ ،  نؼّأٛأ   ِٝاَ تٍذ - 
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 املبحح الجانٌ
ذٗ  ،  ذا١ٍّللٗ ٚذى٠ٕٛللٗ ذٌفىللهٞ ، ٌِٛللكٖ  ،  ّٔلل    -ذٌّللاته تاِللٛن ٔللفه  

 ذٌٕصه٠ح     ذٌّاه٠ح ٚ   شانٖ ِف١ٕرٗ  ٚةـ لٗ  ،  ذٌّٕأة ذٌرٟ ذمٍك٘ا،  

    -صأته :مىلذه ون   

تمه٠لح  فلٟ ٔلٛذؼٟ   َ  ، ٘لـ  1َٖٓٔ =  1ٖٓٔتلاَ  تاِٛن ٔلفه ٌٚك  

ِك٠ٕح ـر ْ 
(ٔ)

ذٍه ذٌمه٠لح  ِؽلً ذُ قنذٌرٗ ذإلتركذ ١ح  ٚذإلتكذق٠ح  فٟ ، ٚة 

 ٗثوّللً قنذٌللرٗ  فللٟ قِٚللٕشللُ ةِلل١ قٖ  ، 
(ٕ)

ن ِاٍّللا  ٌٍغللح ذٌاأللّح ، ٚٔللا 

ه ، وألد ةٚي لٕل١كج ٔظُ ذٌّلاه ٚ٘لٛ فلٟ ٌلٓ ٔلغ١ٚذوقب ذٌراظ١ىٟ ، تكة 

ٚلك ةٌُٙ تاِٛن ِٕم ذفرؽد ِٛ٘ثلح ذٌّلاه ورثٙا ٚتّهٖ ش شح تّه تاِا  ، 

، ٙاٌفانٌٟ ؼرٟ ةنذٛٞ ِٕذفٟ ٔفٍٗ ةْ ٠ًٕٙ ِٓ ذ١ٌٕات١ع ذو١ٍٔح فٟ ذٌّاه

، فللذ ظٕػ ٌٍهذؼح تاك ةْ ةنذٛٞ ةٍِه ل١صانذٗ ٚةـم ٠اىأ ذوٌؽاْ ذٌمك٠ّح 

 ّح ِع تٕهٖ ٚوِأٗ فعاءخ ةِلاانٖ ٌٚىٕٗ ةٌثس ت١ٍٙا ٔغّاخ ظك٠كج ِر 

،ولٟ ٠ٍلر ١ع ٌراّاي ذٌّالأٟ ذٌعك٠لكج ٚذوٌفلاظ ذٌثٍل١ ح ِع ذ، ظىٌح ل٠ٛح 

 تاِلٛن ٔلفه  ٚظل٠ًاٟ ِا ٠ه٠ك ذٌّاته ةْ ٠ٍٛٔٗ ٌٗ ،ذٌمانئ ةْ ٠فّٙٙا ٚ

ٌّلللكج ةنتاللل١ٓ تاِلللا  ٠ملللَٛ ترلللكن٠ً ذٌٍغلللح ٚذوقب ذٌفانٌلللٟ  ٚذٌرلللاظ١ىٟ  

راْ  ، ٚتٍللثة ِللا لكِللٗ ِللٓ ـللكِاخ  ظ١ٍٍللح  تراظ١ىٍللتاٌّللكذني ذإلتكذق٠للح   

                                                           
(ٔ)

ج  فللٟ ذاظ١ىٍللراْ ذمللع فللٟ ذٌعٕللٛب ـللر ْ   ِك٠ٕللح ـللر ْ ِللٓ ذٌّللكْ ذٌىث١لله - 

ح ذٌاألّح  ، ِهوى٘لا " لهبلاْ ذثلٗ " ،  ٍِلاؼرٙا ثذٌّهلٟ ِٓ ِك٠ٕح قِٕٚ

ٍّٔح ، ٚفلٟ تٙلك ذٌٍلٛف١د  3ٖٖٓٓٓ ٕ،  ٠ٚثٍس تكق ٌىأٙا  ٕوُ ٓٓٙٗ

وأد ٘مٖ ذٌّك٠ٕح  ةوصه ذٌّكْ ذٌرٟ تأد لٍلٛج ٚظٍلُ ذٌّؽرلً ذٌهٌٚلٟ ، ٚللك 

 ُؼهِد ِٓ ظ١ّع ذٌفكِاخ   

    ٖٓٔ ٔـظغهذف١اٞ ذان٠فٟ ذاظ١ىٍراْ ،   -ذفّان  ٠هض ذ
(ٕ)

ٌرا١ٌٓ ذتأّح ذاظ١ىٍراْ وأد لث   ذٍّٝ "  ٝٗ ٘ثٗ   ِك٠ٕح قِٕٚثقِٕٚ - 

و١ٍللٛ ِرلله  ٕٗٙٔ" ،ٚذمللع فللٟ بللهب ذاظ١ىٍللراْ  ، ٠ٚثٍللس ٍِللاؼرٙا    ق تللا

 ِهتع ، ٠ٚثٍس تكق ٌىأٙا  ةوصه ِٓ ١ٍِْٛ ٍّٔح    

 ٘ـ  َ  33ٖٔ، ذٙهذْ  ٕٔ ٔـ،  ذاظ١ىٍراْ ٝ   ذتٙاَ وقذ٠
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ٌٍغح ذٌفان١ٌح ، ٚذفا١ٔٗ فٟ ذا١ٍُ ذٌّثاب ذٌراظ١ه واْ ظك٠هذ  تاٌؽٕٛي تٍٝ 

ٌمة " ِاٍُ ِٚهتٟ ذوظ١اي " 
(ٔ)

   

ذٌٍغللح  ىثللك ذٌىص١لله ِللٓ ذٌإللاء ٚذؽّللً ذٌٕللااب ٚذٌّّللماخ فللٟ ٌللث١ً ذاٍلل١ُذ 

ٚللك َ   وعك٠ك تٍغلرُٙ ذذٌع١ً ذٌنذماء تاٌّاة ذٌراظ١ىٟ ٚنتٛ الذٌفان١ٌح  ٚذ

ذٍر ١ع  ٌٓٚ ،ِٛ٘ؽا  ٌُٙ  ةْ ذٌؽ١اج ١ٍِ ح تإٌااب ٚٚلف ٔأؽا  ِهِكذ  

 ذٌؽٕٛي تٍٝ ِا ذه٠ك  تٌٍٙٛح تكْٚ تٕاء ِّٚمح   

  -ذٌاظح  "  ذٌاثهج ٚ" ةٞ " *٠مٛي فٟ ةِاان ٌٗ تإٛذْ  " ٌثك 

 ( )تاٌؽىّح ٚذٌٛتظذٌاى٠ى تمٍثٟ ذٌٍّّٛء  ئةذؽكز م١ٌه ة٠ٙا ذٌمان

    ٌمك ةـمخ " ذٌاظح " ِٓ ِكنٌح ذإلٍٔا١ٔح 

 ٚتا١ٔد ذٌٕااب  ذٌرٟ ال ٔٙا٠ح ٌٙا  ١ٍٚح تّهٞ 

 تٌٍٙٛح ـثى ٌُٚ ةذٕاٚي  لٛ ٌمّح
(ٕ)

 

  -شخصًته وأخالقه :

واْ ذٌّاته تاِٛن ٔفه ِٛ٘ع متعاب ٚمؼرلهذَ ٌىلً ِلٓ ٠اهفلٗ ، ٚوألد 

ذعاللً ذٌع١ّللع ٠اعللة  شمافرللٗ ذٌٛذٌللاح  ، ٚقنذ٠رللٗ ذٌىث١للهج  تاٌٍغللح ذٌفانٌلل١ح 

اٌهبُ ِلا ذؽٍّلٗ ٚذىثلكٖ ِلٓ ٔلااب مال تل ٚتّف١ٕرٗ ٠ٕٚعمب مٌٝ ؼك٠صلٗ ، 

، ٌٚللمٌه ةؼثللٗ ٠ؽللة ذٌّللهغ  ا  فىٙلل ،ٗ وللاْ تِّٛللا  ،فىللاْ ٌ ١للف ذٌكتاتللح ةٔلل

ولاْ ِصلاال  ٚ،١لمٖ ٠اّلمٛٔٗ  ٠ٚؽثلْٛ ذٌؽلك٠س ِالٗ ٚواْ ظ١ّلع ذ ِ،ذٌع١ّع 

                                                           
(ٔ)

 "پ١ّللگفران" ،ذٌٙللكٜ ٝٔرّللانذخ تلل١ٓ ذٌٍٍّلل ذِللاان تاِللٛن ٔللفه ذ١ٓ چللٍگ - 

 .  ٘ـ  َ 3ٖٙٔذٚي ، ذٙهذْ ، پاچ، ٔٔٔـ

 لن سبق م ناها )عبكت (  431*قد ذكك اً هامش افمختاكات صـ 
  ٖٝ ظإٔٔكـٛذ ٜذ ه تهذٛپ قي ٠ُٛ تاگت -(3)

 ٍٝٔأذّاي تذهفرٗ ذَ ذوِىرة گٌثك ت  
 اْ ؼٍهذٙا٠پاتٝ  ٜك  تّهَ تٗ وؼّرٙاّت 

   ٌأٝتٗ  ٝٔأ ٌٗمّ ٝا٘گ چٔفٛنقَ ١٘ 

  ٕ٘ٔ ، ٔـِاان تاِٛن ٔفه ذ١ٓ چٍگ 
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ٚذٌٕك٠ك ذٌٛفٟ  ٌرال ذٌا ٛأ ٚذٌّاٍُ ٚذٌّهتٟ ٚذوب ذٌؽْٕٛألٌ
(ٔ)

  ٛ٘ٚ ،

  -تاٌاّك ٚذٌّؽثح ٌٍع١ّع لا     ذٌٍّّٛء ٠رؽكز تٓ لٍثٗ ذٌا ٛأ 

 تٍٝ ذٌهبُ ةْ نت١ع تّهٞ لك ل٘ة 

    مال ةْ ؼك٠مح تّمٟ ١ًٌ ٌٙا ـه٠ف 

 ذٌّؽثح ِٓ لٍثٟ وإٌٛن  ٚذّع

  (3)بافضكك ٌأتًال  اطبك افشمس " افساطك " 

   -ه :ئه لتالمًذه وأصذقاؤوفا

ِللٓ ذؤللكلاء ، ٚلللك  ا  ؼا٘لله ذٌثك٠ٙللح ِؽثٛتلل،اتهٔا ِرٛلللك ذٌمه٠ؽللح وللاْ ِلل

ُتهأ ١ٍٚح ؼ١اذٗ ت١ٓ ذ ١ِمٖ ٚةٌاذمذٗ تاٌٛفاء ٚذٌٕكذلح ٚذٌؽىّح ، فىأد 

ٚ ذٌلمٞ ٠عٍلً تل١ٓ ،ِف١ٕرٗ ِع ذ ١ِمٖ واٌؽى١ُ ذٌمٞ ـثه ٔهٚأ ذٌك٘ه 

 ٠هٚٞ ٌُٙ ٠ٚاظُٙ    ،ةتٕا ٗ

ٚذٔللفا  م٠للاُ٘  تلل ُٔٙ ةتٕا للٗ  ١ِللمٖتاِللٛن ٔللفه تللٓ ةٔللكلا ٗ ٚذ ٠ٚرؽللكز 

  -لا      ٚمـٛج ٌٗ

 ِٓ تاب ِٕىٌٟ  ذٌٍاـٓ  نذ ؽح ذٌفثى  ذٟذ 

ٌٍد ةلٜٛ تٍٝ ذٌ ااَ  تّفهقٞ مٌٝ ٠َٛ ذٌم١اِح 
ٖ
 

                                                           
(ٔ)

 ٘ـ  َ  3ٖٙٔ، ذٙهذْ ،   ٔ ٔـ٠ان ِٙهتاْ ،  ٠اقٔغه قٌٚد   ذ ٝتٍ - 
(ٕ)

 ٕك تٙان تّه نفرٗ ٌد چ٘ه - 

 تاغ ٌُ٘ٛ ـىذْ ٔكذنق  

 ن ن٠ىق ٛ ٔٛچذو قي ِٓ  ِٙه

 اْ ٔكذنق ٠ـٛن١ِك ٔفد و

  ٙٗ ٔـ  ِاان تاِٛن ٔفه  ذ١ٓ چٍگ
 و قنَ ذهَ  ٠ك گتٛٞ ٔاْ (3)

 نٚو ِؽّه ١ٍٔرُ ذا ذٕٙا  ـٛن ٗٚال

 ٙٗٔ ٔـ  ِاان تاِٛن ٔفه  ذ١ٓ چٍگ
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 ذٌّىه هلل ، ِٕىٌٟ ٍِّٛء تاوتٕاء 

 ، ةٔا ٌٍد ٚؼ١كذ  ت  ةـٛج  ت ٚج تٍٝ لٌه

 ةٔا فٟ  ذٌٍّاء ِصً تماب لٚ لثٙح واٌٍُٙ 

 نٖ ٌٍد و ١ه ت  ظٕاغ ٚفٟ ذو
(ٔ)

  

فٟ ِاهٖ ِف١ٕح ذٌراظ١ىٟ ذٌؽه ذوتٟ ذٌمٞ ٠اّك ذٌؽه٠ح ، ٠ٚ تٟ  ٔهٜٚ  

ذٌللمٞ ملذ ةؼللة ذفللأٟ فللٟ ِؽثٛتللٗ ،ٚذٌّؽللة  ذٌللٛفٟ ٌٕٛٚللٗ  ،ذٌمٌللح ٚذٌٙلل١ُ

 ٖ ٌث قٖ لا    ؤٚباي ، ٠ٚموه ٚفا نـ١ٓٚتمي فٟ ٌث١ٍٗ وً 

 لنج ِٓ ذهذته ٌٚٛ تاٌم٘ة ٚذٌفٙح فٟ ٌٓ ةفهٚ 

ةٔا ٌٍد ـا ٕا  ٌرهذب تٍكٞ 
(ٕ)

   

 -:عاشىر صفز الناصح ألمته 

  ءذٌثغٙلاذٌالكذٚج ٚ ترالاق تلٓ الٍلة ٚذِرٗ تلٔل غ ذٌمة لف ِاتهٔا ٔأؽا  ٚ

للا    فلٟ ةِلاان ٌلٗ ٚذٌرٍّه ٚذٌرٍٍػ تاإل٠ّاْ ٚف١ٗ ٔ غ ذٌمٍلة ٚذٌاملً ، 

  -تإٛذْ  

لا  ذذا كاان فقاةٞ   ان "تلهَ ِٚٙهگل و١ٓ ذٌد ٚ ٝتذٌد  ٚ ٔاأهگ" قي ذ

 بافمحب   ببال ككاهٌ  .  صااٌاً بداائاً بمملبءاً 

 

 

                                                           
(ٔ)

 ٗ ذٌد چتهپ٠ُٛ  ـأٗ ذَ گِىه  - 

   تهذقن ١ٍٔرُ ٝب١ه ذوذ٠ٓ ِٓ ت

    گٕچقن فٍىـ تاُِ تماب ذ١ه 

 ه ١ٍٔرُ   پْٛ ِهغ تٝ چقن و١ِٓ 

  ٙٗٔ ٔـِاان تاِٛن ٔفه ، ذ١ٓ گٍچ
(ٕ)

   کـاق هگُّ ٔثف١ٌُ ٚون ٗ ِٓ ت - 

 وّٛن ١ٍٔرُ  ک ـا ٜٚفا ٝت 

  3ٗٔه ، ْ ِاان تاِٛن ٔفذ١ٓ گٍچ
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 بافمحب   ببال ككاهٌ  اً ذذا كان افقل  صااٌاً ، بداائاً بمملبء 

 كائح  افكبٌك حتى  بذن كنت اً افشتاء . سٌص  ذفى مشامك 

 ذذا كان فل بد عق  بذٌمان بحج  هللا ، سٌكبن كافجب  

 اً قلبه كنم باٌك  افذي ٌحتبي على

 ذذا ف  ٌسطك ذفك افش ا  ) ش ا  اإلٌمان ( بذذا ذه  اءم  من افقل  

  (4)كبحً اً افقماك خسكبأن ل لكضى

  -: سفزه إلٌ إيزان 

، تكج ٌلٕٛذخم١ٌٙا ٚتاَ تٙا ٌٚافه ،٠هذْ م ٠اّكواْ تاِٛن ٔفه        

 ّلا قذ ٚولاْ ٠ٍلاٝ،ٕ٘لان  واْ ٠مَٛ ة٠ٙا  ترلكن٠ً ذٌٍغلح ذٌفانٌل١ح ٚ قذتٙلا 

فىلاْ قذ ّلا ٠رؽلكز فلٟ ذٔله ذٌٕلٍح تل١ٓ ٕٚٚلٗ ٚتل١ٓ م٠لهذْ ، ٚمٌٟ ذ١ٚٛلك ة

ذٌلم٠ٓ فلهلرُٙ  ذٌفلهي ،ٚوً ةتٕلاءمٌٟ وً ِٓ ٠رؽكز ذٌٍغلح ذٌفانٌل١ح ةِاانٖ

لد شملافرُٙ ُٚ٘ ةؼفاق ذٌفهي، ذٌرٟ ــذٌؽكٚق ، ١ٙ٠ٚة تُٙ   ٚؼٙلانذُٙ  تٍّ 

رُ ِللاتهٔا تللل٠هذْ ذٌاللاٌُ لللك٠ّا ـللـ ةال ٠ٍللىرٛذ تٍللٟ ذٌللمي ٚذٌٙللٛذْ  ، ٚلللك ذ٘لل

 ،ٚذٌرٟترثان٘ا ٕٚٚٗ ذٌصأٟ ات

 ٚاٌّا ةؼثٙا ٚتاَ تٙا ٌٚٗ ف١ٙا لوه٠اخ ظ١ٍّح 
(ٕ)

٠ّٕٚك ةِاانذ  فلٟ فلهذق 

  -م٠هذْ لا     

 

                                                           
(ٔ)

 هَ ِٚٙهتانگه ٔاأ ذٌد ٚتٟ و١ٓ ذٌد ٚگقي ذ - 

 تٙان  ٌٜك تٛنقِابد قن وٍِراْ ُ٘  ته 

 ه گذ ٕٝٔط فهذٚذگٌُ ققذنق قن  ٖوٛ 

 انگهٚنقپ٠ّاْ ؼعة ذتمً ذٌد ٚ تٕكٖ  نذ

 قي ذ١ِك  ذو قه نٚگهذغ ٚچهٔراتك  ْ گ

 لّان  َ قنوِٓ تثا ١ُ وٗ ظاْ ـٛق نذ٘نذ

 1ٗ،3ٗٛن ٔفه ، ْ ِاان تاِذ١ٓ چگٍ
 4علً اصبك دبست : ٌاد ٌاك م كبان صـ (3)
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 ٚذىقذق ذٌّؽثح فٟ لٍثٟ وتٕا ه 

 ٚةٍٚمد ١ّٔك ذٌغُ ِٓ ٔكنٞ 

 ٌّه تفاٚهٞ ٚال ذ ذٟ ٌاتح ال ٠عٛي ف١ٙا ذ

لاِره ذٌع١ٍّح ذِاَ ت١ٕاٞ  ذٟ ٌاتح ال ذؽٙه ف١ٙاٚال ذ 
(ٔ)

  

  -آثاره الصعزيُ والنجزيُ :

ذوقب تّلللاق ذٌٕٙٙلللح ذ١ٌٍاٌللل١ح ٚذالظرّات١لللح ٚذاللرٕلللاق٠ح ٚذٌفىه٠لللح ،    

ٌٚلمٌه ٠ىصلله ذٌّللاهذء ‘ ٠ٍلعٍٙا ٠ٍٚللا٠ه٘ا ٠ٚ ـلم ت١للك٘ا  مٌللٝ ٌلث١ً ذٌٕعللاغ 

ٚذٌىراب ٚ ذٌف ثاء فٟ تٕٛن ذٌصلٛنذخ ٚذالٔرملاي ٚذإلِلهذق ذٌفىلهٞ ، ذٍله 

 ،ٌإللٛن ذٌرللٟ ذُللؤلْ تؽ١للاج ظك٠للكج ،ٚذرٕللاقَ ف١ٙللا ذٌاٛذٚللف ٚذٌٕىذتللاخ ذ

ٚذرىذؼُ ذ٢ِاي ٚذٌهبثاخ ،فللذ تا٢قذب ٔؽ١فح لٌه ٚذان٠فٗ ذٌؽٟ ذٌٕلاقق 

ِٚمللللاالخ ذمه٠ه٠للللح ،ٚلٕٕللللا  ،ذمللللهةٖ ِللللاهذ  نذ اللللا ، ٚـ ثللللا  ؼّاٌلللل١ح ، 

ذؽ١ٍ١ٍح
(ٕ)

  

ٓ لٙا٠ا ، ٚ٘ٛ ِلا ٚ ذٌّاه ٘ٛ ٌٍاْ ذٌّاته ذٌمٞ ٠اثه تٗ تّا ٠َّغٍٗ ِ    

تٓ تالٟ ةلهذٔٗ ذٌّفىه٠ٓ ، فٕٙان ذٌىص١هْٚ ِّلٓ ٠اهفلْٛ  اته٠ر١ّى تٗ ذٌّ

ظ١للكذ   الَ ٚلٙللا٠ا ةِللرُٙ ، ٠ٚاٍّللْٛ ٌللثً ت ظٙللا ، ٌٚىللُٕٙ ال ٠ٍللر ١اْٛ 

ته اٌٚىلٓ ذٌّل ذٌراث١ه تٓ ذٍه ذٌمٙا٠ا تٕٛخ ٠ٍّاٗ ذٌٕاي ٠ٚر شهْٚ تلٗ، 

 ٘مذ ذٌٕٛخ ، ٚٔٛذٗ ٘مذ ٘ٛ ِاهٖ   ٠ٍّه

                                                           
(ٔ)

 ذٛوُ ١ٍٔد  ٍٝٙا تفقنقي ٘ٛي ّٕ٘ - 

 وٗ ٠ُ قٚن ٚذٔكٖٚ ٌهٚقٞ ذو١ٌٕٗ ته

 ٌاترٟ ١ٍٔد وٗ ٔاَ ذٛتٗ ـاٚه ّٔٛق 

 ذٛ ؼا٘ه ّٔٛق  نتٕاٞ لاِدتٗ ٔظه

 ٔ ٔـِاان تاِٛن ٔفه ، ذ١ٓ گٍچ
، افقاااهكة ، افطب اا  افخامساا  ، 11لحمااد افشاااٌ  : لصااب  افنقااد اءدبااً صااـ - (3)

   4111هـ/ 4211
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ذٌرصٕا ١ح ،مل ٠ثٍس تّمُٙ ٚذنذثلاُٚٙ تلٗ ٠ٚؽرً ذٌّاه ٌكٞ ذٌراظ١ه ِىأح   

٠مللٛي ٔللكن ذٌللك٠ٓ ٚٔللٗ ِللاقج ٌٍاللة ، ٠ٚرثللانْٚ ف١للٗ ،ٚؼللَك ةْ ذٌٕللث١ح ٠رفم

ت١ٕٟ
(ٔ)

 فٟ ِموهذذٗ    

مٔٗ واْ ٠ّانن فٟ ٌاثح " ذمف١ح ذوت١اخ " ِع ةلهذٔٗ  ذٌٕث١اْ ، ٟٚ٘ تل ْ  

رثان٠ٓ ت١رلا  ِلٓ ذٌ ُّ ّلاه ٠ٚع١لة ذ٢ـله تث١لد  ـله ٠ثلكة تلاٌؽهأ ٠ّٕك ةؼك ذٌُ

ٖ ذوٚي ، شلُ ٠ع١ثلٗ ذوٚي تلٕفً ذٌّٕلٛذي ، ذٌمٞ ةٔرٙلٟ تلٗ ذٌث١لد ذٌلمٞ ةّٔلك
(ٕ)

 "  ٖفٟ ذٌفان١ٌح " ِّاته ِا ٠ ٍك ت١ٍٗٚ٘ٛ 

تٍغد ةتّاٌٗ ذٌّاه٠ح ةوصه ِٓ  ،ةقتٟ بى٠ه تاِٛن ٔفه لٚ مٔراض ِٚاتهٔا

ذاظ١ىٍلراْ ، ٚللك ورثٙلا  ٝفلٚثاترٙلا ظ١ّاٙلا ّٚٔله٘ا  دذّ ا  تّه٠ٓ ق٠ٛذٔ

ٚذهظّلد مٌلٝ ذٌٍغلح ذٌهٌٚل١ح  ، ِلٓ ةِلٙه٘ا ِعّٛتلح " ،تاٌٍغح ذٌفانٌل١ح 

١ٌَٛ ذوٌلٛق ١ٌاٖ "  " ذ "تهٖ ذٌّؽثح " ،ٚق٠ٛذْ " نٚوتهٖ ِٙه " 

 وِأٗ "  " ٍِافه تثه ذٌىِٓ "     نٚذٔٗ تا" ، ٚ ق٠ٛذْ "

 ت١ٙاء  ٚ ٚنٚق ؼّهذء    -ٌف١ك          ٌهـاٍٙا گ 

 تالح ٚنٚق نت١ا١ح     -ٍكٌرٗ تٙانٜ           گ 

 ذٌغىي   -بىٌٙا     

 ةِاان تاِٛن ٔفه  ِفرانذخ  ِاان  تاِٛن ٔفه  ١ٓ ذگٍچ 

                                                           
هااـ.ش ،  بفااد  4222 -4311 = 4111 -4111  -صاادك افاادٌن عٌنااً : - (4)

بادي مكاشااان ، بااافقك  ماان  مدٌناا  بخاااك   ، تخلاا  اااً بإحااد   قااك  
افشاا ك  بااـ عٌنااً  ، كااان ٌ ماا   متكجماااً بإحااد   افمااداكس حٌاات كااان ٌقااب  
بتكجم   شاكب  بلحادٌات افم لماٌن  افتتااك  فلتالمٌاذ مان افتتاكٌا  ذفاى افلبا  
افياكسٌ   افتاجٌكٌ   ، بلسس بافت ابن مك صدٌق فاه  مدكسا   جدٌادة تقاب  

سااس افحدٌ اا   ، بهااب ٌ ااد كائااداً فاايد   افتاااجٌكً بفااه اف دٌااد ماان علااى اء
 افمؤفيات  افن كٌ   بافش كٌ  .

،  231ب  تشاانه ، صااـ پبن سااچااد/ ج يااك ٌاااحقى : ادبٌااات م اصااك  ااكسااى ،  
 هـ.ش . 4212ت كان ، 

، 4  صااـ  4111ـاا 4141د / عبااد افبهااا  علااب  : افشاا ك افتاااجٌكً ماان - (3)
   3111افقاهكة 
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 ، ظرّات١للللح،ٚذٌّٙلللا١ِٓ ذالذٌٕٕللللا ػ ، ٚذٌؽىلللُ  ٚللللك ذٙلللّٕد ةِلللاانٖ  

ذإلنز ذٌرللان٠فٟ   تّثللكة٠ٙا ٚذٌغللىي ، ٚوللاْ ٌٍهِٚأٍلل١ح ذٌم١ِٛللح  ،ٚذٌاّللك

  تاِٛن ٔفه ١ٕة ذووثه فٟ ةِاانذٌٕ ،ٚذٌٍغح 

  ٚلك ة٘رُ ت قب ذوٚفاي فماَ تىراتح  ورلات١ٓ ٌألٚفلاي  ةؼلكّ٘ا ذؽلد تٕلٛذْ 

ـللللله ذؽلللللد تٕلللللٛذْ "  ٢، ٚذ"   "قتلللللٛج ٌٍٍّلللللاتكج" قٌلللللر١ان  قذٚذ "  

٘لمذْ ذٌىراتلاْ  تٍلٝ ذٌاك٠لك ِلٓ  ؼرلٜٛٚذن ، للك ذقذٟٔ "  " ذٌلٛنق ذٌلك  هگٍگ

 وٌا١ٚه ، ٚذٌفٍىٍٛن     ذوِاان ٚذٌٕٕا ػ ٚذٌؽىا٠اخ ٚذ

  -ملانته العلنًُ :

ٌُمللة تاِللٛن ٔللفه تاٌاك٠للك ِللٓ ذوٌمللاب ِٕٙللا  وّللا لوللهخ " ِللاته ِٚهتللٟ 

ٚذكن٠ً  ١ُتراٍ انٖ تاإلنز ذٌران٠فٟ ،ٌٚم١اِٗنذثاٚ ةِااللٌه  ٚذوظ١اي " ،

ث١ٗ تّاته ذٌهِٚا١ٍٔح  ذٌم١ِٛح ِٚؽ  ذ ١ِمٖتهأ ت١ٓ  ، شُذٌٍغح ذٌفان١ٌح 

 وللاْ ِٙرّللاٚ، وللاْ نل١للك ذٌمٍللة ِؽثللا  ٌر ١ِللمٖ ٚةٔللكلا ٗ ٚتلل قٖلٌلله ةٔللٗ ،

    تاٌّٛنٚز ذٌّاثٟ ٚذٌٍغح ذٌفان١ٌح 

٘ـ   3َٖ٘ٔ =  133ٔذؽاق ذٌىراب ذٌراظ١ه تاَ ٚلك ؼًٕ تٍٝ ت٠ٛٙح ذ  

 3َٖٓٔ =  11ٔٔفٟ تلاَ ٚذؽاق ذٌىراب ذٌراظ١ه ، إلَ ، شُ ةٔثػ ن ١ٍا  

تمٙلا٠ا تل قٖ ٚذٌّلاة ٘رّاِلٗ التٍٝ ٌملة ِلاته ذٌّلاة ،  ٘ـ  َ ، ؼًٕ

 ٘رّاِٗ تاٌفٍىٍٛن    ذفٟ ةِاانٖ ٌٚٚهت ٗ ذٌمك٠ُ تاٌؽك٠س ،ذٌراظ١ىٟ 

ذاظ١ىٍلراْ  ٘لـ َ ، ؼٕلً تٍلٝ ظلا ىج قٌٚلح  3َٖٖٔ =  11ٗٔٚفٟ تاَ 

ٌرال ةتٛ تثك هللا نٚقوٟ "  تٓ ِعّٛترٗ " تلهٖ ذو ذٌرمك٠ه٠ح  تإٛذْ  

ُٚ  " تهٖ ذٌّؽثح "ِٙه "   ٌٍغح ذٌفان١ٌح  ثاد تا، ٚذٌرٟ 

  -وفاتــــــه :

   َ ، ذٛفٝ تٓ تّه ٠ٕلا٘ى ٌلد ٌٚلر١ٓ٘ـ  3َٖ٘ٔ =  11ٙٔٚفٟ تاَ 

تاِا  ، ٚقفٓ فٟ ذاظ١ىٍراْ 
(ٔ)

   

                                                           
 .44، )افمقدم  ( صـ گلچٌن اش اك عاشبك صيك : پٌشگيتاك  -(4)
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 ملبحح الجالحا

 : الزومانسًُ الكىمًُ 

 ّٚٔل ذٙا، ِٚثاق ٙلا ٌّؽح ذان٠ف١ح تلٓ ذٌهِٚأٍل١ح ذٌم١ِٛلح ِٚرلٟ تلكةخ ، 

 فٟ ذاظ١ىٍراْ

  -الزومانسًُ :

ٚذـلله ذٌمللهْ ذٌصللآِ تّلله ةٟ ؼهوللح ف١ٕللح ، ةقت١للح ٚفىه٠للح  ّٔلل خ فللٟ ٘لل   

الك شلٛنج وّلا وألد ذُ  ،ً ٘ك ذٌصٛنج ذٌٕلٕات١حذ١ٌّ قٞ ، ٚلك ظٙهخ وهق فا

ظرّات١للح  ٚذ١ٌٍاٌلل١ح فللٟ تٕلله الٚذٌّاللا١٠ه ذ،فىه٠للح ٘للك ذإلنٌللرمهذ١ٚح 

ذٌر٠ٕٛه
(ٔ)

ٚلك ذعٍكخ ذٌصٛنج تمٛج فٟ ذٌفْٕٛ ذٌثٕه٠ح ٚذوقب ٚذ١ٌٌّٛمٝ ،

، وّا واْ ٌٙلا  ذل ش١ه تلاٌس تٍلٝ ذٌرلان٠ؿ ، ٚذٌراٍل١ُ ، ٚذٌاٍلَٛ ذٌ ث١ا١لح 
(ٕ)

  ،

ذٌؽهولح  ٔلٗ ِلع تٍلٛغمِٚاملك تٍلٝ ذ١ٌٍاٌلح  ، ؼ١لس  ذ ش١ه وث١هوّا واْ ٌٙا 

تٍللٝ ّٔللٛ ٕ٘للان منذثللاٚ ٚش١للك ٚذلل ش١ه ٚذ٘للػ  ةٔللثػ لنٚذٙللا ،ذٌهِٚأٍلل١ح 

 ذٌم١ِٛح ٌكٜ ذٌّاٛب   

ذٚللف ذإلٍٔللا١ٔح  ذٌاِٛللرٟ ذٌّّللاته ٚ لللٛجةْ  ٚذؤوللك ذٌهِٚأٍلل١ح تٍللٝ    

ذٌعّا١ٌلحذٌّٕكن ذٌؽم١مٟ ٚذو١ًٔ ٌع١ّع ذٌرعلانب  ٚذٌف١اي ذٌعاِػ ُ٘ 
 (ٖ)

 

                                                           
عصاك افتنابٌك : " هاً حككا   قااٌا   اككٌا  سٌاساٌ  باجتماعٌا  بالساايٌ    - (4)

باس    تطبكت بشك  ملحابه خاال  افقاكن اف اامن اف جاكي ااً لبكباا  بكا  
 :تكجماا   د/ ذمااا  عباادافيتا  ذمااا  آسااٌا " فٌاابد اسبنسااك ، اناادكمجً كااكبم :

،  افطب ااا  اءبفاااً ،   33ك افتنااابٌك  ،افمككااام افقااابمً فلتكجمااا   ، صاااـ عصاا
   3111هـ /  4131

،  11 افمذاه  اءدبٌ   من افكالسٌكٌ   ذفى اف ب ٌا   ، صاـ -د/ نبٌ  كاغ  : - (3)
 .   4111افقاهكة ، 

افجمافٌات لب عل  افمحاسن ف  ٌُ كف ك ل  خاا  قاائ    -افتجاك  افجمافٌ  : - (2)
حتاااى قاااا  افيٌلسااابف   ببمجااااكتن ااااً آخاااك كتابااا   تاااأمالت السااايٌ    بذاتاااه

== 
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ِرٝ ةٌّٙد  فٟ نفع ذٌفٕلْٛ  ذٌّلاث١ح ،
(ٔ)

ّٝ ، ٚذٌرم١ٍك٠لح  مٌلٝ قنظلح ةٌل 

، ٚذٌّللاه   "ذإلنذعا١ٌللحوّللا فللٟ ذٌٌّٛلل١مٝ  ٚظاٍللد ِٕٙللا فٕٛٔللا  ِهبٛتللح "

 ٚذٌغٕاء ٚذإلّٔاق    

  -لكىمًُ :ا

نشأت مك مي ب  اءما  ااً  ،سٌاسٌ  ،جتماعٌ  ابحكك  ،هً ذٌدٌبفبجٌ   

باف ناصاااك  ،ااااً لباخاااك افقاااكن اف اااامن عشاااك افماااٌالدي  ،عصاااك اف ااابكات

اءساسٌ  اً تكبٌن افقبمٌ  هً بحدة افلب  ببحدة افتاكٌخ بما ٌنات  عان 

 . (3)ذفك من مشاكك   اً افمشاعك باآلال   باآلما  " 

  

                                                                                                                                    

== 

باافتيكٌق باٌن علاا  افجماا  ببقٌاا  افم ااكف اإلنساانٌ   ، بعااٌن فاه مبضاابعاً 
 داخ  مجمبع   اف لب  افيلسيٌ  . 

،  13د/ باااااء ب ذباااكاهٌ  ، علااا  افجماااا  ) قضااااٌا تاكٌخٌااا   م اصاااكة  (  
   .ج 4113افقاهكة ، 

افيناابن افشاا بٌ  لب افياان افيلكلاابكي  هااب ذنتاااج تلقااائً  -افشاا بٌ   : افيناابن - (4)
ذكتجافً اكدي ، ٌقكه افمجمب  بٌستسٌبه  بتحيهه بتتباك اه اءجٌاا  حتاى 
ٌصٌك جمءلً  قااٌاً اً اف م  افجماعً ، با  ٌصا  اءماك باأن ٌحياه كمابكبت 

 بٌبفبجً من لص   قااً ، بٌختلف افين افش بً من حضاكة ءخك  . 
بتتنااب  صاابك افياان افشاا بً بااٌن مساامب  بمكئااً ، بٌه ااك جلٌاااً اااً لهااامٌ  
بهدهدة اء  فكضٌ  ا ، بحكاٌات اءجداد فيحياد ، بلساطٌك اءما  ، بلغاانً 
اءااااكا  ،  بٌااادخ  ااااً ذفاااك افبنااااء باإلنشااااد افااادٌنً باءناشاااٌد افحماساااٌ  

مؤفاف لب  بافمالح  بافقص  ، بجمٌك ما ٌسمك من غناء تكا اً ، ال ٌدعٌاه
ملحن ، ٌشجً لذن افجمٌك بٌحكك افمشااعك مسامبعاً ، بمناه ماا ٌقاك اف اٌن 

 مكئٌاً من تكات م ماكي ش بً ، بمي ش بً لٌضاً . 
 ، افقاهكة ) بدبن تاكٌخ (   11عماد ج اد افنبكي  : افين باف ل  بافجما  ، صـ

  ، لكتاببك ، اف اال 411اإلنسان بافحضاكة ، صاـ  -عبد افبها  افمسٌكي : - (2)
 ،3113 .   
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   -ومانسًُ الكىمًُ :الز

بلبت ك  من افحكك  افكبمانسٌ  بافقبمٌ  ذكبت ا بكبنات فناا افكبمانساٌ  

افاااذي ٌخاطااا  خٌاااا  افقااااكيء  ــاااـ افقبمٌااا  ، بمااان اإلتجااااه افكبمانساااً

 قٌااادة لب تلاااك اف، ذفاااى افقبمٌااا  ـاااـ ، بٌطلاااق اف ناااان  فل اطيااا  بعاطيتاااه

فادٌ    شا بك قابي فاذٌن يجك داخ  اءااكاد اتافتً تاءٌدفبجٌ   افسٌاسٌ ، 

 اف مٌق  ءمت   .  من افح  بافتقدٌك

تساتمد افدبفا  مان خالف اا هً لحد لشكا  افقبمٌ  : بافكبمانسٌ  افقبمٌ   

ٌاا   بافدٌنٌاا   ٌاا   باف كقسااتناداً علااى بحاادة محكبمٌت ااا  افلببشااكعٌت ا، ا

 باف قااٌ   . 

   -الزومانسًُ الكىمًُ : نصأَ

لب   كااااكدة ا اااا  علااااى افسااااٌطكة افملكٌاااا  نشااااأ هااااذا افلاااابن ماااان افقبمٌاااا

تبااقاا ماك مي اب   ،ٌن ، افتً كانت تستمد شكعٌت ا مان افاد اءمبكاطبكٌ 

بكاان فلتأكٌاد علاى  ،افاذي ٌقاب  بأناه ال خٌااك فلشا    ،ف اًحق افملبك اإل

مككمي على سٌاس   بانابن بآدا  عصاك اف قاا  افكبمانسٌ  افقبمٌ  ل ك 

  (4)على افلب  بافيلكلبك  بافمبكب ات افش بٌ   افتنبٌك  بتأكٌدها بتككٌمها

   -مبادٍء الزومانسًُ الكىمًُ :

  -:مبدلٌن كئٌسٌٌن  هما  تقب  افكبمانسٌ  افقبمٌ   على 

 باإلكت افش بً . افلب   

  

                                                           
(1) - James Stevens Curl :- National Romanticism A Dictionary  

of  Architecture  and  Land Scape  Architecture , Page  25,  
2000  
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   -حملُ تارخيًُ :

 كت إلبا افلبا بافتً لكدت على  (4)كانت كتابات اءدٌ  بافيٌلسبف  كبسب 

تاا  افكبمانسااٌٌن ، قاد لف ماات افك  فلكبمانسااٌ   افقبمٌا   كمبادآن  كئٌساٌان

بافاذٌن كلبا ااً هاذا  باخك افقكن اف اامن عشاك افماٌالدي ، افقبمٌٌن  اً ل

 .  باً ب ض افحاالت  ٌيجك  اف بكات جتماعٌ  ،الاءتجاه ما ٌحقق اف داف  ا

عا  قصصا ما ،افتاً ن بتاأفٌف  مجمباٌقبما  (3)انك  " اءخبان غكٌ  "  

كت افشا بً اءفمااانً ، ذذ إلبا مٌ  اف قااا  بافيلكلابكها  بأن اا مان صااصاني

افبحااادة افبطنٌااا   حلااا  لن   ،مااان افكبمانساااٌٌن ابغٌكهمااااءخااابان آمااان 

ٌتحقااق عاان طكٌااق م كااا  افشاا   فماضااٌه بفبتااه ماان خااال   ،سااتقال  البا

 .قص  افيلكلبك

ال ذ   ( 4111 -4111) افيكنسااٌ اف اابكة بلٌااد افكبمانسااٌبن اااً لبكبااا 

   ( بكاناات  4134 -4111لن اا  ابجئاابا ب اابكة  مضااادة  ماان نااابلٌبن ) 

افتاااً بفكااان افقاااٌ  بافمبااااديء     ( ، 4141 -4111مااان )  افحكااا اتاااكة 

لساقطت افحكا  اإلقطاااعً  ، كانات كيٌلا   إلقناااع   بضاكبكة افتصادي فمااد 

                                                           
  ، كاتا  بلدٌا  باٌلسابف  بعااف   4111 – 4141 -جان جاك كبساب : - (4)

بٌك  ااً افقاكن اف اامن عشاك  نبات اكنساً  ، ٌ اد مان لها  ُكتاا   عصاك افتنا
افمااٌالدي  ، ساااعدت كتاباتااه  اااً تشااكٌ  اءحاادات افسٌاسااٌ   افتااً لدت ذفااى 

 قٌا  اف بكة افيكنسٌ   
، افقااااهكة   42جاااان جااااك كبساااب  حٌاتاااه بكتباااه  ، صاااـ   -ب حساااٌن هٌكااا   

4111   
  ، لحاادهما  ٌُاادعى ٌ قااب  جاااٌكب همااا لخاابان افمانٌااان -اءخاابان غااكٌ  : - (3)

  ( كانااااااا 4111-4111  ( باآلخااااااك ٌُاااااادعى  اااااااٌل ل  ) 4112 -4111)
لكادمٌٌن  بفبابٌٌن بكااتبٌن  ، قاماا م ااً بجماك افقصا  افشا بٌ  اءفمانٌا  ، 
بتخمٌن ااا  اااً كتااا  باحااد خااال  افقااكن افتاسااك عشااك افمااٌالدي ، بهمااا ماان 
"  لك ك  افكبائٌٌن  ُش كة ، بشاعت قصص ما بٌن افناس بك كة  م    قصا  

سندكٌال ، ببٌاض اف ل  ، باءقما  افسب   ، ب ذات افكداء اءحمك ، ب اءمٌاك 
 افضيد   . 

   .   3141،   443د/ نبٌ  افحياك : حكاٌات اءخبٌن غكٌ  ، صـ 
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نااابلٌبن ، بلصاادكبا افمؤفيااات  افتااً تتحاادت عاان لهمٌاا  افلباا  بافيلكلاابك 

 كت افش بً  اً كس  حدبد افدبف   . باإل

(  4111خطاباً ذفى اءفمان عا   )  (4)ت  افيٌلسبف اءفمانً " اٌخته "بك

  -جاء اٌه :

" لن افحاادبد اءبفااى باءصاالٌ  افطبٌ ٌاا  فلدبفاا   باادبن شااك هااً حاادبدها 

غٌك مكئٌا    سنداتذٌن ٌتحد بن  فب  باحدة  تكبط   افداخلٌ   ، هؤالء اف

كااانبا ٌي ماابن ب ضاا   افااب ض بفاادٌ   افقاادكة لن    نيساا ا ، ماان افطبٌ اا

،  ٌج لبا لنيس   مي بمٌن لك اك بلك اك مان قبا  لن ٌ اكف اإلنساان لي اان

 ٌكبنبن بحدة متكامل   ال ٌمكن  اصل ا " ، بطبٌ   افحا     ا

  

بك  لبكبا  ، به ك تأ ٌكها  بكذفك  ه كت افكبمانسٌ  افقبمٌ  اً اكنسا  

ساطبكة  افبطا  ، اكاان  فيبباكا  افمبنٌا   علاى ل فمبساٌقٌٌن عماا  اعلى ل

، بداٌاا  اءببااكا افكبمانسااٌ   افتااً نااادت  (3)" تٌاا  بفٌااا   افسبٌسااكي " 

بيكااكة  تبحٌااد سبٌسااكا  ، بلعمااا   مبسااٌقٌ   مشاااب    لشاا لت اف اابكة  

 افبلجٌكٌ   ضد ملك  افمملك  اف بفندٌ   . 

                                                           
  (  4141 -4113جبهااااان جبتلٌاااا  اٌشاااات  ، ) اٌختاااا  (  )  -اٌختااااه : - (4)

  افيلسايٌ   افم كباا   اٌلسبف  بلدٌ  لفمانً ، بلحد  لباكم مؤسساً افحككا
 بافم افٌ  اءفمانٌ   ، بٌُنهك ذفٌه على لنه ل  فلكبمانسٌ   افقبمٌ  اءفمانٌ  . 

، افطب ااا  اف اف ااا   ، بٌاااكبت   113جااابكج طكابٌشاااً : م جااا  افيالساااي  ، صاااـ  
3111    

هب بط  ش بً لساطبكي سبٌساكي ، هاب جامء مان حكاٌاات    -تٌ  بفٌا  :  - (2)
عن اءمبكاطبكٌا  افنمساابٌ  ،  تاكبي افحكاٌاات لناه عاا     ذستقال  سبٌسكا

  ،  بضك حاك  افنمسا قب ته اً منتصف سبق افابالد  بلماك افنااس  4211
باإلنحناااء  ف ااا ككماام فلطاعاا   ، فكاان تٌاا  بفٌااا  افيااال  افمشاا بك بافكماٌاا   
كاض اإلنحناء ، اأمكه افملك بكماً لبناه بسا   فٌصاٌ  تياحا  اابق كلساه ، 

ها تٌ  اأصا  افتياح   ، بعلى افاكغ  مان ذفاك ساجنه افملاك ااً افقل ا   اكما
، بفكاان ذسااتطا  اف ااكب  بقتاا  افملااك ، لشاا لت تلااك افقصاا  اتٌاا  افصااكا   

 افذي ذنت ى باستقال   سبٌسكا  . 
 .  3114، افطب   اف انٌ  ،  133ـ افمبسبع  اف كبٌ   افمٌسكة : ت  بفٌا   ، ص
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مٌاا   لف ماات عملٌاا   ذعااادة  ذحٌاااء بعلااى هااذا نااك  لن افكبمانسااٌ   افقب

اكٌدة بمبحدة اإلكت افش بً  ب افيلكلبك بافقص  افخٌافٌ    إلٌجاد هبٌ  

من ك  من اءدباء بافش كاء لن افقص  باءش اك افش بٌ   فك  ش    ، بآ

  كف افمجتمك ب بٌته . تُ 

  -بىادر الزومانسًُ الكىمًُ يف الصزق األوسط :

باداٌات  ، ااً انسٌ  افقبمٌا   ااً افشاكق اءبساط ه كت ببادك افكبم      

 .  (4)افقكن اف شكٌن كافكبمانسٌ  افقبمٌ  افمصكٌ  

   -بعن ا ٌقب  د/ طه حسٌن :

" مصك  قااٌاً بحضاكٌاً هً دبف  غكبٌ   بكا  ماا ت نٌاه هاذه  افكلما   مان 

دالف  ، ااف اف  ٌنقس  ذفى حضااكتٌن  ال  افات ف ماا ، اءبفاى تأخاذ جاذبكها 

 ،ي  افٌبنااان  بافقااانبن افكبمااانً ماان افحضاااكة افمصااكٌ  افقدٌماا   بالساا

باف انٌ   تأتً مان اف ناد ، ذذن ااف قا  افمصاكي افقادٌ   فاٌس عقاالً شاكقٌاً  

 . (3) "من افشكق افصٌن بافٌابان  باف ند بما ٌص  بٌن ا من لقطاك   اُ ذذا ُ

ٌااادعب ذفاااى   (  لب  تحاااكك  4111 -4111بكانااات اف ااابكة اف كابٌااا   ) 

افقبمٌ  افمصكٌ   بافذي ناد  باه اف دٌاد مان افكبمانساٌٌن  افقابمٌٌن مان 

 . ن ٌاءدباء بافكتا  افمصكٌ

  

                                                           
(1)  Jankowski, James. "Egypt and Early Arab Nationalism" in 

Rashid Khalidi, ed. The Origins of Arab Nationalism. New 
York: Columbia University Press, 1990, pp. 244-245 . 

    .4121، افقاهكة   13اً مصك  ، صـ مستقب   اف قاا    -د/ طه حسٌن : (3)
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  -الزومانسًُ الكىمًُ اللبنانًُ :

بافتاً ٌكبن اا   ،افتً تككم على افحضاكة افيٌنٌقٌا   بافدٌانا   افمساٌحٌ    

 خصائ  تمٌمه  عن جٌكان   . 

(  فلتخلااً عاان    4112 -4111شاااك  قااك  )  بكتاا  ميكااكب فبنااان م اا  

عتباكافل جااا  افمحلٌااا  ، بااءحاااكف اف كبٌااا   بتبناااً افحاااكبف افالتٌنٌااا  

افلبنانٌاا   فباا  كساامٌ   ، به ااكت افكبمانسااٌ  افقبمٌاا   فااد  افقبمٌاابن  

ذفااى تبحٌااد مااا ٌصاايبنه باءقطاااك اف كبٌاا   ذسااتناداً  علااى  ،  تاادعباف ااك  

اإلكت افشااا بً ، بهاااً اف باماا   افتاااً تشاااك  مباااديء  افلبااا  باف قاااا   ب

 -4121اف بٌ  افمبحدة ، بٌه ك ذفك جلٌاً مان كتاباات  صاال  جااهٌن  ) 

افلب  باعتبكبا ، (   4124 -4112  (  بجبكان خلٌ  جبكان  )  4111

اف كبٌاا  فباا  افقااكآن هااً افلباا  افكساامٌ  فيقطاااك ماان افخلااٌ  اف كبااً ذفااى 

 (4)افمحٌط اءطلسً . 

   -نسًُ الكىمًُ  يف تادًلستان  :الزوما

ٚفٟ ذاظ١ىٍلراْ ظٙله ذ١لان فىلهٞ ٚةقتلٟ ظك٠لك تلكة من٘ألاذٗ ذوٌٚلٝ ِلع   

 ذٌٕٕف ذٌصأٟ ِٓ ذٌمهْ ذٌراٌع تّه ذ١ٌّ قٞ   

ٚث١ا١لا  ٌّلا ِلٙكذٗ  ولاْ تلكٚنٖ  ٔراظلا  ، ٚذوقتلٟ ذٌعك٠لك ٚ٘مذ ذٌر١ان ذٌفىهٞ 

ةقخ مٌلٝ م٠علاق ذغ١لهذخ  ، فٟ ذٍه ذٌفرهج  ِٓ ةؼكذز ١ٌاٌل١ح ١ٌا ذٌٌٛ ٝ ،

ِللٍّد وافللح ذٌّٕللاؼٟ فللٟ  ٌلل١ا ذٌٌٛلل ٝ ، ففللٟ ذٍلله ذٌفرللهج  ،٘اِللح  ٚظللاقج 

تكةخ نٌٚل١ا ذٌم١ٕله٠ح  ذٌىؼلف ِلهلا  تلذعلاٖ  ٌل١ا ذٌٌٛل ٝ ٚلٌله ٌرؽم١لك 

ٌراّان٠ح الة٘كذفٙا ذ
(ٕ)

     

                                                           
 افكبمانسٌ  افقبمٌ    -(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8 
اكمنٌبس اامبك  : تاكٌخ بخااك   ، تكجما   د / لحماد محمابد افسااداتً ،  - (2)

    .4111، افقاهكة  ،  111،  111صـ 
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ٔفرلاغ تٍلٝ ذٌالاٌُ الِٚع ذٌرٛذظك ذٌهٌٟٚ فٟ ذٌّٕ مح  تكة تٕه ظك٠ك  ِٓ ذ

، ٚفٙلل   تللٓ لٌلله  فمللك ةذلل١ػ ٌللثاٗ ذٌّفىلله٠ٓ ٚذٌرعللان ٚب١للهُ٘  ذٌفللانظٟ 

ذٌٍفه ـانض ذٌث ق  ، ٕٚ٘ان ةقنوٛذ تٛ٘لٛغ ؼعلُ ذٌرل ـه ذٌلمٞ ذالأٟ ِٕلٗ 

ذٌث ق فٟ وافح ذٌّعاالخ 
(ٔ)

     

ٌمك ةقخ ٘مٖ ذٌٍّرعكذخ  مٌلٝ ظٙلٛن ِعّٛتلح  ِلٓ ذٌّفىله٠ٓ ٚذوقتلاء       

ّلك قذٔلُ ذ١١ٌٕٚٛٓ ، تم١اقج ذٌىاذة ٚذٌّفىله ةؼ
(ٕ)

نذ لك  ذٌؽهولح  ذٌر٠ٕٛه٠لح   

فٟ ذاظ١ىٍراْ ، ٚةـمٚذ ٠فىهْٚ فٟ ٘هٚنج  ذٌثؽس تٓ ؼٍٛي إلٔمال ذٌلث ق 

 ، ٚلاِٛذ  تؽهوح  مٔ ؼ١ح  ذ٠ٕٛه٠ح ِاٍِح   

ٚظٙهخ ؼهوح  ذٌهِٚا١ٍٔح  ذٌم١ِٛح  فٟ ذاظ١ىٍراْ  ، ٚٚهغ ٘لؤالء        

 ي  ةتّللاٌُٙ ذوقت١للح  تٍللٝ ْ  ةفىللانُ٘  ٚة٘للكذفُٙ  ِللٓ ـللٚذوقتللاء ٚذٌّفىلله

ٚؼىا٠لاخ ٚورلة نؼل خ  ِٚهذٌل خ  ٚب١له  مـر أ ةّٔاٚٙا  ِٓ ةِلاان ، 

ِللٓ تلل١ٓ   ،ت للاي  ةتّللاٌُٙ  ذوقت١للحةـرللانٚذ  ، ٚذلٌلله ِللٓ ذؤّللاٚ ذوقت١للح 

ذوِللفاْ ذٌاللاق١٠ٓ ذٌّرٛذظللك٠ٓ تلل١ٓ تاِللح ذٌٕللاي ، ِّللا ةٚظللك ٌٙللُ ِىأللح 

ٔرمٍللٛذ  تمٙللا٠ا  ةٞ ةٔٙللُ  ذ١ىٟ  ،ذٌفانٌللٟ  ذٌرللاظ ـأللح  فللٟ ذللان٠ؿ ذوقب

                                                           
،  444مبان باد  ااكسى  دك ااكاكبد  ، صاـ  -كحٌ  مسلمانٌان قبادٌانً : - (4)

 هـ. ش 4211ت كان 
هاـ. ش ،  4311  -هاـ.ش 4311  =  4111 –   4131احمد داناش :   - (3)

بفااد ببخاااك  باشاات ك ب لمااه ب قااتااه بحساان افخااط باإلفمااا  بياان اف ماااكة 
بافمبسٌقى  ، بعل   افطا  بافيلاك ، عاكف باسا  حكاٌ  بخااك   بقاد افتحاق 

 -4321  =   4111 -4111بخدماااا   اءمٌااااك افمنبٌتااااً مهيااااك افاااادٌن ) 
فى بطكساببكج   االت ماكات  هـ.ش (  بقد لكسله افقٌاصكة  افكبس ذ4311

اكانات هااذه اءساياك عااامالً لساسااٌاً ااً قناعاا   احمااد داناش  بحتمٌاا   افتبٌااك  
باف اابكة علااى اءبضااا  اااً آسااٌا افبسااطى ،بكااان فااه ل ااك كبٌااك  اااً تطاابك 
افحككاا  اءدبٌاا  باف قااٌاا   اااً آسااٌا افبسااطى  بصااي   عاماا   باااً بخاااك   

 بصي   خاص   . 
ٌخ بخااااك   ، تكجمااا   د/ لحماااد ب افسااااداتً ، صاااـ تااااك –لكمنٌااابس ااااامبك  

111 ،111   . 
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ذوقب ِٚٛ٘للٛتاذٗ  ِلللٓ ذٌرم١ٍك٠لللح  ٚذٌف١لللاي مٌلللٝ ذٌٛذلا١لللح  ٚذٌهِٚأٍللل١ح  

ذٌم١ِٛح  
(ٔ)

     

ٌللُ " ِاللانأ ّعّٛتللح  ِللٓ ذوقتللاء ٚذٌّفىلله٠ٓ  تاِللرٙهخ  ذٍلله ذٌٚذ    

" نؼّلللد  هللا ٚذ٘لللػ  ِٚلللٓ ةِلللٙهُ٘  "ذة اف لاااب  اتلساااهٚنذْ " پللل
(ٕ)

    

تثللك ذٌمللاقن ٚـٛذظللح "   ٘للـ َ ( 3ٖٕٔ  -1َٙٔٔ =  31ٗٔ -3ٔ3ٔ)

ٌٛقذ 
(ٖ)

 ٘ـ َ (   ٕٕ٘ٔ – َٕٕٓٔ =  33ٖٔ -3ٕٖٔ)  

َٚ ِلللللا١ِ٘ٓٚلللللًّ ذٌلللللك٠ٓ  ِفلللللك
(ٗ)

   (ٔ3٘1-  ٔ31ٗ   = َٕٖٔ3 – 

ِٓ ذوقتاء ٚذٌّفىه٠ٓ ّٔ ٚذ  ، ٚلك ذرٍّم تٍٝ ة٠ك٠ُٙ  ظ١ً  ٘ـ َ (  3ٖٕٔ

                                                           
،  444مبان باد  ااكسى  دك ااكاكبد  ، صاـ  -كحٌ  مسلمانٌان قبادٌانى : - (4)

442  . 
هاب افميكاك باءدٌا  بافشااعك افكبٌاك  بصااح  كتاا    -كحمت هللا باضا  : - (3)

(  د/ عبااد افحيااٌه   افااكحالت افشاا ٌك   ) ساابان  افمسااافك باكاسااخ افممافااك 
صدك افدٌن عٌنً  كائاد اءد  افتااجٌكً  افم اصاك  ، مجلا   -ٌ قب  حجا  :

 . 3111، ٌناٌك  324صـ     –افدكاسات افشكقٌ  ، اف دد افكابك باف شكبن 
لحااد لدباااء افقااكن افتاسااك عشااك بٌ ااد لك ااك   -خباجاا  عبااد افقااادك ساابدا  : - (2)

    4112   بتاباى عاا  4132بفاد عاا  ش كاء عصكه ذسات داداً  بتمكنااً ، 
، بتحهى لعمافه بأهمٌ  خاصا  ، بت اد مان لها  اءعماا  االدبٌا   ااً افقاكن 
افتاسك عشك ،  حقٌق   لن سبدا  ف  ٌبلغ اً مجا  افيكك  تلاك افمنمفا   افتاً 
بلب ا  دانش ، فكنه كان باحداً من لبكم  افميككٌن بافمصلحٌن  افاذٌن ج لابا  

نحب داك افنه  افحاكم   بتبجٌ  ا تجاه اإلصال  ،  بك ٌكاً ماا ك  ذهتمام    
بجه سبدا  افنقد افالذ  فكبااك كجاا  افدبفا   كماا  كاان ٌساخك مان افمناااقٌن  
من علماء افدٌن ، بفه اف دٌد  من افقصائد باءش اك كما كاان ٌتمٌام  باافجكلة 

 افشدٌدة  بٌ كض لاكاكه بأسلب  ساخك . 
صااادك افااادٌن عٌناااى  كائاااد اءد  افتااااجٌكً   -ب  حجاااا  :د/ عباااد افحياااٌه  ٌ قااا
   311افم اصك  ،  صـ  

شاامس افاادٌن مخاادب : افم ااكبف بإساا  شاااهٌن  لحااد تالمٌااذ لحمااد دانااش  - (1)
  ، بعلااى  4111  بتااباى عااا  4111بم اصااكٌه ، بفااد اااً بخاااك  عااا  

 اٌا  افكغ  من عمكه افقصٌك  ذال لنه كاان مان لباكم افميكاكٌن باءدبااء ااً ن
افقااكن افتاسااك عشااك افمااٌالدي ، بقااد تااكك لعماااالً ذات قٌماا  كبااك  ببلباات 

لفف بٌت ، بفه عم  ن كي فه لهمٌ  خاص   بل ك بافغ اً تااكٌخ  43لش اكه 
اءد  افتاجٌكً ،  كتبه تحت عنبان " بداٌك افصناٌك " بٌضا  مجمبعا  مان  

== 
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ؽلٛ  ٔ ٖ ، ةٔكلاؤُٔ ٚفٟ ِكنٌح  ةٌاذمج  ذٌاٍَٛ ٚٚذٍٔٛذ ١ٍِهج  ةؼّك قذ

 ذٌرصم١ف  ٚذٌر٠ٕٛه ٚذإلٔ غ  

ّفىله ٚذوق٠لة ذٌرلاظ١ىٟ ٚال ِه ةْ ةتلهوُ٘  ٘لٛ  ٔلكن ذٌلك٠ٓ ت١ٕلٟ ذٌ      

١ِٛ٠لح  ٔلؽف ِٓ ذٌّفىه٠ٓ تٍٝ متلكذق   ذٌاك٠ك  ٚ ٚذٌمٞ لاَ ٘ٛ ذٌّاأه ،

لذخ ةفىللان  ذ٠ٕٛه٠للح  مٔلل ؼ١ح  ٠ٕللكن٘ا  ٠ّٚللهأ ت١ٍٙللا  ٘للٛ  ،ِٚللٙه٠ح 

وأد ذٕلكن تالكج ٌغلاخ ، تّلا  ه تٍٝ ٍِرٜٛ  ذٌااٌُ ذإلٌ ِٟ ، ٚلاقج  ذٌفى

ف١ٙلللا ذٌفانٌللل١ح  ،  ٚذّٕللله فلللٟ ذول لللان  ذإلٌللل ١ِح  ِصلللً  ِٕللله ٚم٠لللهذْ 

ٚةفغأٍراْ ٚذٌٕٙك ٚةلنت١عاْ  ، ِٚٓ ةُ٘  ٘لمٖ ذٌّ ثٛتلاخ  " ذهظّلاْ " 

" ِٚللل  " " ذٌّللًّ " ، ٌٚللهذض ذوـثللان ، " ـٛنِلل١ك  ، " ذٌّرللهظُ "

 " " ذ١ٌّؿ ٕٔه ذٌك٠ٓ  " ،  ٚذٌؽثً ذٌّر١ٓ    ٕٔه ذٌك٠ٓ

ٚ ٔر١عح  ٌٙمٖ ذوفىان  ذٌّرمكِح  ذٌرلٟ ٚهؼٛ٘لا  تٍلٝ ِلاثُٙ  ٚذو٘لكذأ    

ةْ ٌللأك ذٌّللاة ذٌرللاظ١ىٟ ل١للاَ ذٌصللٛنج    ، ذٌرللٟ  ذثٕا٘للا  ٘للؤالء ذٌّعللكقْٚ 

ٌٍف ْ ِٓ ن١ٌٚا ذٌم١ٕه٠ح   َ ،  1ٔ3ٔتاَ  ذٌثٍّف١ح
(ٔ)

 

  

                                                                                                                                    

== 

مان مبضابعات  اءم ا  افش بٌ   بافطكائاف بافماباعه بافحكا  ، بغٌاك ذفاك 
بعناصك  ذات قٌم  تكببٌ   بت قٌيٌا   عافٌا  ،  بفاه لٌضااً ب اض افم نبٌاات 
من ااا " فٌلااى  بافمجناابن  " افتااً طااك  اٌ ااا لاكاااكه افتنبٌكٌاا  ،  بفااه لٌضاااً 
م نبي باس  " تحي  اءصدقاء " بله   ما ٌتمٌم به شااهٌن  افم ااكة افيائقا   

احمد دانش  كماا كاان ٌحااب   ج ا   اً عكض لاكاكه افتقدمٌ   متب اً لسلب 
لاكاااااكه مي بماااا   بمااااؤ كة  فااااد  عاماااا  افناااااس باسااااتخدا   افلباااا  افحٌاااا   

 بافمتدابف   بٌن افناس .
صااادك افااادٌن عٌناااى  كائاااد اءد  افتااااجٌكً   -د/ عباااد افحياااٌه  ٌ قاااب  حجاااا  :

  311افم اصك  ،   صـ  
  441،  441كبد ، صـ مبان باد  ااكسى  دك اكا  -ب كحٌ  قبادٌانى : - (4)
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 املبحح الزابع 

 مانسًُ الكىمًُ  لذى الصاعز عاشىر صفزلزوا

   ذٌٍغح    تاِٛن ٔفه  ) ِاٍُ ذٌّاة ( ِٚهتٟ ذوظ١اي 

    ذونز ذٌّاثٟ   تاِٛن ٔفه ِاته ذٌّاة 

 نز ذٌّاثٟ إل، ٚذذٌٍغح   -  ٘م٠ٓ ذٌّثكة٠ٓذمَٛ ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح  تٍٝ 

 اللغُ : أواًل 

ً للَٛ  تلٓ ةبهذ٘لُٙ  ٌٚلُ ٙا ولذٌٍغح ت ٔٙا ةٔٛذخ  ٠اثه تتهأ ذٌمكِاء    

ع ذٌراه٠فللاخ  ذٌؽك٠صللح ٌٍغللح  ةْ ذرعللاٚو  ٘للمذ ذٌراه٠للف ذٌّٛ٘للٛتٟ ، ذٍللر 

ٚمْ ذاه٠لللف ذٌٍغلللح تٛظ١فرٙلللا  ٠فرٍلللف تلللٓ ذاه٠فٙلللا تؽم١مرٙلللا  ٚت لاذٙلللا 

ٟٚ٘ ِا عح ذٌرفى١ه ٟ٘ ٔر١‘ ٟ٘  ذإلٍٔاْ  ذٌٛٚٓ ٚذوً٘  تاإلٍٔاْ  ، فاٌٍغح

ٚتلهأ تٍّلاء ذٌلٕفً ّلهج ذٌاملً  ،ْ  تلٓ ذٌؽ١لٛذْ ٚ٘لٟ ش١ّ٠ى تٙلا ذإلٍٔلا

تٓ ؼلاالخ ذٌّلاٛن ذٕلٍػ ٌٍراث١لهفهةٚذ  ةٔٙا ِعّٛتح ِلٓ مِلانذخ  ،ذٌٍغح 

ٔلٛنج  حذؽ١ٍلً ة٠ل ٟٚ٘ ١ٌٍٚحةٚ تٓ ؼاالخ  ذإلٍٔاْ ذٌفىه٠ح  ٚذٌااٚف١ح ، 

 مٌٝ ةظىذ ٙا  ٚـٕا ٕٙاةٚ فىهج  ل١ٕ٘ح 
(ٔ)

 

فللٟ ١ِللاق٠ٓ ةفللهذق ذٌّعرّللع  ٚ٘للٟ ة٘للُ ٌٚللا ً ذٌرفللاُ٘ ٚذإلؼرىللان تلل١ٓ    

نذثاٚلا   ٍغح تاٌرفى١ه ذٚتكْٚ ذٌٍغح ٠رامن ذٌّٕاٚ ذٌّاهفٟ ، ٚذهذثٛ ذٌ ، ذٌؽ١اج

ذٕللاغ قِٚللا   فللٟ لاٌللة ٌغللٛٞ ، ِٚللٓ ـلل ي  ذٌٍغللح  ٚش١مللا  ، ف فىللان ذإلٍٔللاْ  

 ذؽًٕ  ذٌفىهج تٍٝ ٚظٛق٘ا  ذٌٛذلاٟ   

  ذٌٍغح  شٛب ذٌفىه ، ٚ٘لٟ ِعّٛتلح ِلٓ ذوٌفلاظ ، لثلً ةْ ذىلْٛ  تثلانذخٚ  

فاٌٍفظللح  ٘للٟ ذٌٛؼللكج ذوٌٚللٝ  ٌثٕللاء ذٌٍغللح  ، فٙللٟ ةِللثٗ ٚظّلل   ٚذهذو١للة ، 

                                                           
نشاأة افلبا  اف كبٌا  بتطبكهاا ب بات اا د / عبد اف مٌام بان سا د افادغٌ ك :    - (4)

                                       لما  افتحدٌات ، منتد  مجمك افلب  اف كبٌ  على افشبك  اف افمٌ  

arabia.com/vb/showthread.php?t=17514 http://www.m-a- 
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ٚنبُ ةْ ذٌىٍّلللح ذىرٍلللة  ْ  ذٌرلللهي ذٌرلللٟ ذرؽلللهن  ٚذؽلللهن ب١ه٘لللا،ت ٌلللٕا

ظّاٌٙا ِٓ ذ١ٌٍاق ِٚٓ ذ ؼّٙا  ِع ظانذذٙا  ، فلٔٗ  ٠ثمٝ  ٌٍفظح  ذٌّفلهقج  

ظّاٌٙا  ٌٚه ذ ش١ه٘ا  
(ٔ)

    

ك قنذٌلللح ذوتّلللاي ذوقت١لللح  ؤٙلللا ذٌث١ٕلللح  مْ ٌٍفظلللح ة١ّ٘لللح وثلللهٜ تٕلللٚ   

١لللاخ ذوـلللهٜ  تلللكٚن٘ا ذوِلللاان ٚذوت ٝذوٌاٌللل١ح  ٌٍعٍّلللح ذٌرلللٟ ذُىلللْٛ ٘للل

 ٚذٌمٕا ك ٚذوتّاي ذوقت١ح  

مْ ذٌراظ١لله ظٍللٛذ ِللا ٠مللهب ِللٓ ٌللثا١ٓ تاِللا  ذؽللد ٌلل١ هج  ذٌّلل١ٛت١١ٓ 

ذٌللهٚي ، ٚنبللُ لٌلله ؼللافظ ذٌّللاة ذٌرللاظ١ىٟ لللكن ذوِىللاْ  تٍللٝ ٠ٛ٘رللٗ 

ترّللاق تٍللٝ تّللٛق٠ٓ الٚلٌلله تاح  ٚشمافرللٗ ٚللٛذي ذان٠فللٗ ذٌ ٠ٛللً ، ذٌم١ِٛلل

 ٚذٌٍغح ذٌفان١ٌح "     ذٌّٛنٚز ذٌّاثٟ  ِؽى١ّٓ " 

 : عاشىر صفز معله اللغُ الفارسًُ ومزبٌ األدًال*

اءد  دائما ٌن ض ب  ء اف قاا  اف ام  ، بٌص  ذفً طبقات افش   ،  مْ   

اا  افساائكة ، بافقصا  افجمٌلا  ، ذفك بافكت  افمؤفي  بافصح ىمتبسال ذف

بافاادبابٌن اف هٌماا  ، بكاا  بسااٌل  قلمٌاا  لب فسااانٌ  ، بهااب ٌؤدٌ ااا بطااكق 

شتً ،ااءد   ٌب ت اً اف قاب  ٌقها  ، بااً افخٌاا  سمباً،شاأن افكباٌاات 

 . (3)باءش اك بافكباٌات بافقصا  بافخطابا  بنحبهاا مان افينابن افجمٌلا 

اٌا  قااٌ  ، تُحتم ا طبٌ   تلك افحقب  هذا بتقتضً ك   حقب  بجبد قض    

قااد بق اات تاجٌكسااتان تحاات بااكا ن اإلحااتال   مااا ٌصاااحب ا ماان هااكبف ،بب

افسباٌتً اتكة غٌك قلٌل ،استتب  ا ض ف افدبف  ، به بكصبك من افيساد 

ذفاً افبنٌا  اف قااٌا   الباد لن ٌمتاد ل اكه بصابكة لب باأخك االجتماعً افاذي 

كبٌااك ماان اآل اااك اءدبٌاا  باف قااٌاا  ، افتااً كااان  فتلااك اءماا  ، بذنااد اك  قساا 

لك كها ل اكاً دٌنٌ  بصباٌ  ، بحكق افك ٌك من افكت  ، بت كض افك ٌك من 

                                                           
،  441افصبكة افينٌا   ) ااً شا ك علاً افجااك  ( صاـ  -ذبكاهٌ  لمٌن  : د/ - (4)

   .  3111افقاهكة  ، 
 11لحمد افشاٌ  : لصب  افنقد اءدبً صـ  - (3)



 

 

4213   

افش كاء باءدباء افتاجٌاك  ذفاً افقتا  بافتشاكٌد  بافساجن ،  بافكحٌا  ذفاً 

 بلدان لخكي من ا ذٌكان بلابانستان .

بذهماا  لفف شاعك كالسٌكً ، بٌن ا نً عشكلدي هذا كله ذفً ذند اك دبا  

، بكااان فتبٌٌااك افخااط ل ااك كبٌااك اااً اإلنيصااا  عاان اآل اااك افقدٌماا  اءساافٌ  

بنتٌجا  اءدبٌ  ف هماء افياكس م ا  افكبدكاً بحاااه باكدبساً بمبفابي 

ماد عدد افتكجمات فلب  افكبسٌ  ،اتحبفت افميكدات بقباعاد  تحب  افخط ،

ا ب اااض افمياااكدات ب ض ا ااادبافتاجٌكٌااا  ذفاااً افكبساااٌ  ، حتاااً تجاااابم افااا

اقااد سااادت حافاا  ماان افهااال   اااً تاجٌكسااتان تحاات   افتاجٌكٌاا  غكٌباا  ،

 .(4)سٌطكة افحك  افشٌبعً

بكان من افطبٌ ً لن تلقً هاذه اءحادات بهل اا علاً اءد  افتااجٌكً       

 بتصببه بصبب  افمقابم  بافقبمٌ  بح  افبطن .

ا  ، ل اااكت لٌضاااا علاااً  بكماااا ل اااكت اءحااادات علاااً تاجٌكساااتان بشاااك  عااا

افش كاء بافشاعك عاشبك صيك بشك  خا  ، ال  ٌتكك اءحادات افملت با   

افكبمانساٌ    افقبمٌا  كمان    ا ، ب  ذناه تبناىاً بالده بٌتبجه ذفً غٌكه

ٌٍرٕلكٞ ٌّؽلاٚالخ  ذٌمٙلاء تٍلٝ ، ٚٔٙٗ ِلاتهٔا  فه اً لش اكه جمٌ  ا

غلللح  ففلللٟ لٌللله ٚؼلللكذُٙ  ذٌٍغلللح ذٌفانٌللل١ح  ، ٚٔلللاقٜ تٙلللهٚنج  ذٌرٍّللله تاٌٍ

ٚٔعللاذُٙ  ، فٙللٛ ٠ؽللس تٕللٟ ٕٚٚللٗ تٍللٝ ذٌرٍّلله تٍغللرُٙ ذٌفانٌلل١ح  ١ٍٚللح 

   ترالللللللللللاق تلللللللللللٓ ذٌؽلللللللللللهٚب ذٌكذـ١ٍلللللللللللح  ٚذٌفهللللللللللللحالتّلللللللللللهُ٘  ٚذ

ِاقِلد گلُ ِنٓ"وتلاْ نذ  ةِلاان  ٌلٗ تإلٛذْ   "تّله ذلا قذنٜ لا     فلٟ  

     هٌغر ١ٙعال ذ، ؼ١ا 
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 ٌغره  ١ٙع ِا قِد  ؼ١ا  ، ال ذ

 همك ذٌؽك٠س ٚذٌث١اْ تٍغرفال ذ

ٚتٕكِا ذهذمٟ فٟ ذٌؽ١اج وتٍٝ
ٔ
  

 ال ذفمك نٚؼه 

 ٌمك ةٚظكخ ذٌؽهب ذٌفهلح ت١ٕٕا 

 ال ذفمك ةؼثاته ) ةتىذ ه ( 

 تمكن ذٌٍّر ام  ال ذفمك ةؼثاته 

ال ذفمك ةٔكلا ه ذٌهؼّاء 
(ٕ)

  

 ذٌثال١للح ٌغلح ةظلكذقُ٘   ، شلُ ٠ٕلاقٞ ةتٕلاء ذٌراظ١لله ٠ٚٛٔل١ُٙ تاٌٍغلح ذٌفانٌلل١ح

  -لا     

 ٠ا متٓ ذٌراظ١ه

 رؽكز تٍغح ذٌّرٕٛف١ٓ مٔه ذ

 رؽكز تٍٙعح  ذٌاّاق مٔه ذ

 رؽكز تٍؽٓ ذٌّ  ىح  مٔه ذ

رؽكز تاٌٍغح  ذٌفان١ٌح  ذ تٕكِا
(ٖ)

    

                                                           
 ِىٓ  ُ گوتاْ نذ ٜتّهذا قذن( (4

 ُ ِىٓ گتاوتاْ ـٛق ت١اْ نذ 

 ( 1٘  ٔـِاان تاِٛن ٔفه ذ١ٓ گٍچ)  ٝگقنؤك  ٜنٚ ٝتٗ تاال ِ چْٛ
(ٕ)

 ِىٓ   ُگ نذنٚذْ ـٛق  - 

  فه٠ك   ٠ٝت١ٓ ِا ظكذ گظٕ

 ُ ِىٓ گانذْ ظاْ نذ ٠

 ُ ِىٓ گقٌٚراْ نذ ٝذاذٛذٔ

 ُ ِىٓ گقٌٚراْ ِٙهتاْ نذ

  1٘  ٔـِاان تاِٛن ٔفه ذ١ٓ گٍچ
  کفهؤك ذاظ١ ٜذ - (2)

  ٜٛگتاوتاْ تانفاْ ٌفٓ 

  ٜٛگٌٙعٗ تاِماْ ٌفٓ  تا

  ٜٛگاْ ٌفٓ گٌؽٓ فهِر تا

 (ٕ٘ٔ)گٍچ١ٓ ذِاان تاِٛن ٔفه ، ٔـ   ٜٛگ ٝني ٌفٓ ِپاْٛ وٗ تٗ چ
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تحاااده   ، ماان اه  ٌخاااابن ، بلن لعااداءفبحاادة بٌحاا    علااً افتااكابط ب ا

ااه علاى فبتاه فٌحا ، افشا ك بما ٌتكبده من عناء فكاً ٌانه ،افه  بٌشك  ح

  -قائالً :، بهبٌته بقبمٌته 

 لمق  افمدن  ت ل  طبااً حااً افقدمٌن  

 ٌقبفبن  عنً لننً ال لُبافً ،  افسكاك  اف مافى

 ن كها  بٌت بٌت لب، ق  بتقطٌك لش اكي 

  (4)فلبحت عنً ٌب  بااتً  ستك   ماكه  تطبف ا

اتاكات تااكٌخ مان لك اك  ،ت د افيتاكة افتاً عاصاكها افشااعك عاشابك صايك 

 الحاتال   افسٌاساً بافيكاك تاجٌكستان خطبكة  اقد نشاأ ااً ها  لجاباء ا

اااً افتكاابٌن تان ، بقااد كااان ف ااذه اءبضااا  ل ااك بااافغ فتاجٌكساا القتصاااد با

افيككي فدٌه  ، ا ب ٌ د جسكاً بٌن اءنماط افكالسٌكٌ   اً افش ك افياكساً 

 بافش ك  افحك افذي شا  اً اءبساط اءدبٌ   . 

، بافمنااداة مان افلبا  اءدبٌا  ٌمٌم لسلببه افش كي تمكنه بمن له   ما     

افماضااً بافمبكب اااات  افقدٌماا   ، ببشاااك  عااا  خٌافاااه ببافتمساااك  بافلباا 

 افمي    باإلشاكات  بافتقافٌد افحماسٌ   باءساطٌك  . 

  ٌقد بقاف حٌاتاه علاى ت لا، بشاعكنا افملق  بافم ل   بمكبً اءجٌا       

بافتمسك بافلب    نه ناد بذفك ب  ذ بف  ٌكتف، اً افمداكس     افياكسٌ افلب

اً جمٌك لش اكه بلعمافه ، اافلب   تم   افبطن بافتكات بافتاكٌخ افحقٌقً 

فلتاجٌك  ، اشااعكنا ٌاك  لن بطان افتاجٌاك  افحقٌقاً ال ٌنحصاك ااً دبفا  

                                                           
(ٔ)

 ّرُٕگاٌؿ پ ٕكنذٔ ِٝٙه ِ ٜٗ ٘اچوٛ - 

 ِهذ هٚذپ ٠ٕٛٝك تگٍِرٙا ق٠ٛذٔٗ ِٟ 

 ٚلٍّد و١ٕك  ٖانپِاه٘ا٠ُ ٠ىرٗ ٠ىرٗ  

 ِهذ ذ ١كپ ٜواٌٗ ذ١ِگهقق نٚو فٛذُ  

   3ٙ ٔـِاان تاِٛن ٔفه ، ذٓ چ١گٍ

ج پلاٌؿ ( ذٌرلو ٚنقخ فلو ذٌّل هٚلك لوه فٟ ةٌفً ذٌٙاُِ تٕفً ذٌٕفؽح  ِإٝ )

 پا  ةی   ؼافو ذٌمك١ِٓ  ذوٌٚٝ   تّإٝ    تهٕ٘ٗ 
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  ،دت افياكسٌ من ٌتح تاجٌكستان ، بذنما حدبد افتاجٌك  تمتد حٌنما ٌتباجد

ت لٌ  افش   "  ) م لا  ببفذفك حص   شاعكنا  على فق  " اءستاذ افجدٌك 

 (4).افش   ( 

  :رخ الصعيب  إلثانًًا : ا

اءجٌا   افسابق  فيجٌا  افحافٌ  ،  ببك َته  هب خالص  ما خليتهافتكات    

 اقد خليه اءجداد فٌكابن  عها  مان افماضاً بن جااً ٌستساقً  مناه اءبنااء

ب  ، بافتاكات ااً افحضااكة فٌ بكبا  ب ا من افحاضك ذفاى افمساتق ،افدكبس

افجذبك اً افشجكة  ، اكلما غاصت  بتيكعت افجذبك كانت افشجكة  بم اب  

 لقب  بل بت  بلقدك على مباج    تقلبات افدهك . 

علا   قاااً قاائ  بذاتاه ٌخات  بقطاا   :  ذن افتكات بمن افناحٌ  اف لمٌ 

ماان   اف قاااا  افتقلٌدٌاا  لب افشاا بٌ  ( ، بٌلقااً افضاابء علٌ ااا مان اف قاااا   )

بهاب افتكات ببجاه عاا  ا،جتماعٌ   بنيسٌ   مباٌا تاكٌخٌ   بجبكااٌ   با

ما ٌنتق  مان عاادات بتقافٌاد بعلاب  بآدا  بانابن بنحبهاا  مان جٌا  ذفاى 

 فتكات اإلنسانً بافتكات اءدبً .ا:   جٌ   ، بنقب  

 -ُ  :أصل كلنُ تزاخ يف اللغ

كما "  افتً تدبك حب  ما ٌتككه اإلنسان فمن ب ده ، من مادة "  بكت       

 . (3)لكالً فما " افتكات "بتأكلبن  جاء اً قبفه ت افى:

 :بافتكات اً م ناه اإلصطالحً     

هااب كاا  مااا ل مااكه اف قاا   افبشااكي اااً مختلااف مناااحً افحٌاااة  افيككٌاا    

  افتياعاااا  بافحااااكاك افيكااااكي بافمادٌاااا   بافم نبٌاااا   ، بذفااااك ماااان خااااال

باااء ، سااباء لكااان مٌكا اااً آلبصاااك مٌكا اااً  فيبناااء ماان ا جتماااعً ، االبا

دات  بتقافٌااد ، لب تجاااك  عمكانٌاااً بمادٌاااً ، ل  كااان  فباا  لب اكااكاً لب عااا

                                                           
(ٔ)

   ٔٔ، ٔـ "  ذٌّمكِح  " پ١ّگفرانِاان تاِٛن ٔفه ، ذ گٍچ١ٓ - 
(ٕ)

  1ٔ ٠ٗ  -ذٌفعه   ٌٛنج  - 
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بعلااى هااذا اااافتكات  لناابا  شااتى ، ا ماا  تااكات اكااكي بتااكات  بخبااكات ،

 .  (4)م ماكي ، بتكات ش بً ،  بتكات انً 

فاذي بال ٌ نٌنا  من بٌن تلك اءنبا  افمتباٌن   سب   افتاكات افشا بً ا     

ن افتاكات افشا بً  اكبة كبٌاكة ل تنبعت  ت كٌياته  تنبعاً الاتاً فلنهك ، ذفك

افش بٌ   باف قااٌ   افمادٌا    بافم اكف دات بافتقافٌدامن اآلدا  بافقٌ  باف 

 بافينبن افتشكٌلٌ   بافمبسٌقٌ   . 

بافتااكات افشاا بً ٌشاام  كاا  افيناابن بافمااأ بكات افشاا بٌ   ماان شاا ك      

بغناااء بمبسااٌقى  بم تقاادات شاا بٌ   بقصاا  بحكاٌااات  بلم ااا  تجااكي 

على لفسن  اف ام   من افناس ، بعاادات افامباج بافمناسابات  افمختليا   ، 

 .  بلفبان افكق  باءف ا   بافم اكات  

افناس بتقافٌده   بما ٌ بكبن عناه مان ببما لن افتكات افش بً  عادات    

آكاء بلاكاك بمشاعك ٌتناقلبن اا  جاٌالً عان جٌا   ، ااإن افجامء اءكباك مان 

م ااا  اءشاا اك بافقصاااائد  شاا بً ٌتكااابن ماان افحكاٌاااات افشاا بٌ  افتااكات اف

بٌشتم  افتكات لٌضاً على ، بافقص  افبطبفٌ   باءساطٌك ،  افمتبنى ب ا 

حتياااالت م ااا  ، باءفباام باءحااجً ، باإلباء افينابن بافحاكف باءغاانً ،

اكا  افناات  اف قاااً فيما  ٌمكان لن تقاب  عناه " تاكات  باءعٌاد افدٌنٌ  ، 

 . اءم  " 

ماااباد افتاااكات افشااا بً ااااً ذباااكام افقبمٌااا  باف بٌااا  افبطنٌااا   بتسااا      

بافكشااف عاان مالمح ااا ،  كمااا تساااعد اااً ذعااادة بناااء افيتااكات افتاكٌخٌاا  

فيم  بافش ب  ، بافتاً ال ٌبجاد ف اا ذال شاباهد ضائٌل  متيكقا   ،  اف ابكة

بافتكات بافماأ بكات افتكا ٌا  بشاكل ا  بمضامبن ا  لصاٌل  بمتجاذكة ، ذال 

 .  (3)لن اكبع ا تتطبك  بتتبسك مك مكبك افممن ببنس  مختلي 

                                                           
(ٔ)

،  ٖٔٔلللـِلللكـً مٌلللٝ ذٌرلللهذز ذٌاهتلللٟ ذإلٌللل ِٟ   -دمحم  مٌللل َ ِٕللل فٝ  - 

ٕٓٔٗ َ 
   .  3112،  1قص  ش بٌ   ، صـ   -د/ صاف  مٌادنه : - (3)
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م ا  ٌبنالحه سالبكٌات  خاصا   ااً عاكبق كا  لما  بهاب تاكات سالبكً  

آ ااك هلات بلما ما خليه اءجداد من بت افحٌاة  اً افشجكة ،اء افذي ٌباف ب

بغٌكها مما ش د على صبن  بافقصبك بافسٌبف بافدكب   ،مصان   كافح

ئنااات لمجاااد لي لماا   ، ا ااب بم اباا   افمااباد  اف ضاابٌ   افتااً تككت ااا  افكا

من اا  افشااجكة ذفااى لن تصااب  قااادكة علااى  اءخاك   اااً افتكباا  فكااً تنت اا 

ااال حضااكة  بادبن تاكات ءن اا ستصاب  ،ت ا اف ضبٌ  بنيسا ا تكبٌن  ماد

حضاكة  طيٌلٌ   تكتبي  مان تاكات اآلخاك ، با  ٌجا  لن تكابن  افحضااكة 

 .لصلٌ   ال تب ٌ   عندها ، مستقل   تملك جذبكها اف مٌق   

 -عاشىر صفز شاعز الصعب :

 جاال  افادٌن) ب،هاـ ش(  114 =هـ ق 141افيكدبسً )  د مؤفيات ت     

: 131 حااااااه ) ب (   4312 - 4311 =هااااـ  113 -هااااـ 111افكبمااااً 

غٌكه  مان شا كاء ب-(4)بافكبدكً( هـ ش 4211:  4231هـ ق =  113

ً تكا  -بكتا  بلدباء  افيكس اف ها    خليه اءجداد  فبنً جلدت   .   ا

سااتكماالً  فمبقااف افشاااعك تجاااه بطنااه بفبتااه ، نجااده ٌتخااذ مبقااف با     

كا  باء شا به  بنال طلك، بك  غاٌته لن ٌُ  افياكسٌ   اف هٌ افداا  عن تكات 

تااكاب    فمتم اا   اااًا ،بافملااًء باااف بك باف هااات ،مااا لنتجااه لدباااء افيااكس

انااك  شاااعكنا  عاشاابك صاايك  ٌااذكك بنااً  ،ك عبااك اف صاابك اءدبااً  افماخاا

كاً ٌهلابا متمساكٌن  بماضاٌ    بال ،  اف ها   بطنه دائماً ب ؤالء  افكجا 

  -اٌتحدت عن افكبدكً  قائالً :هبٌت   ، ٌيقدبن  

 

                                                           
هااـ. ق ، هااب ج يااك باان ب  231 – 311   =  111 -111 -افكبدكااى : - (4)

كاا  باان عبااد افااكحمن  آد  ، كبدكااً ساامكقندي ، ٌُكنااى لبااا عبااد هللا  ، ماان ح
  كت من قك   كبدكـ  بسامكقند  ، پناكسٌ   ، بفد اً قكٌ  ش كاء افلب  افي

 بقد كانت بالدته غافباً اً آباسط افقكن اف افت   بافتحق ببالط آ  سامان.  
حااكف " ك " بخااش اب  ،  ت ااكان  432فباات نامااه  ، صااـ   -اكبااك هخاادا : علااى

 هـ.ش 4211
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 كبدكً  ك لنت ٌا ٌت باحد من لش اكبب

 من قٌد االمكاء اءسك   دا   باحدة  لطلق  افجالد  سكا  

 قا  : دعك من    ، بحملنً افشاه ذفى افسجن 

 كم  ذفك افشخ   لاقد كبحً بسن

 لي ذنسان   فكن ال لستطٌك ذككاه 

  (4)لقب  من ذفك بفكن سٌأتً  حدٌت، كلٌت 

ً بكأن افجالد حٌنما سمك بٌت من قبة  كالمه افذي كان  ،من لش اك افكبدكً  ا

 ، تكك اءسك  بف  ٌلتيت ذفٌ   . فلتاجٌك بم اب   غذاء فل ق  بافكب  

بشاعكنا ٌيض  افمبت بلن ٌيقد كبحه على لن ٌجبك  لب ٌككه لحداً على   

تمساك  اءبنااء بمٌاكات لجاداده   بٌخبكنا افشااعك لناه فطافماا  ا   شًء ، 

  لٌضااً ، بما تككه افكبدكً  ، فسابف ٌاأتً  ماا هاب لقاب  مان ذفاك  افكاال

دبي  كافساابط علااى آذان اءمااكاء افتااً كاناات  تاا تلااك  اءبٌاااتب بٌااذككه  

بتمن  افتاجٌك  افقابة  بافصامبد ااً مباج ا    اً،الذع اً افكبس تنقده   نقد

 اءعداء . 

  4131 -121) اعكنا  اٌتحدت عن شخصٌ  " هكمم "    ٌُكم   ش      

ك  ،افااااذي ذكااااكه افيكدبسااااً اااااً هااااـ.ش ( ، ذفااااك افملاااا211 -241=  

بقد نهم ا ، بم ناها  سٌكة افملبك ملحم  افيكس  افخافدة  ،  ،افشاهنامه 

افبحاك ااً بهاً م نبٌا   ،افشاعك  افيكدبسً اً افقاكن افخاامس اف جاكي

   ،لفف بٌت بهً من لش ك افمالح  اً اف اف   من ستٌن مؤفي   ، افمتقاك  

                                                           
 با بٌت تب كبدكى ام بند امٌكان  - (4)

 اكه اسٌكان جالد كها ككد به ٌكب
 بكد شاه به مندان  -يت گمكا  -بگذاك ، 

 آن  کبا جان بستاند به سك نٌمه به ٌ
 ك دك حق انسان گفٌكن  نكن   جبك د

 ، بلكه سخن مبكتك آٌد  دٌد 
  41گلچٌن اش اك  عاشبك صيك ، صـ 
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بف ذا ٌنشدبن ا ضامن طقابس بتقافٌاد  ،بٌ دها افيكس  ميخكت   افخافدة  

حٌات ٌقاف افنااس ااً افمقااهً لب  هً لشبه بافمسك  افشا كي افشا بً ، 

ندٌاك باسااايافساااحات  حاااب  افااكابي افاااذي ٌنشااد مشااااهد فبطبفاا   كسااات  

بااً بساط افحلقا   ،ٌتب ه طب  بمممااك  ،بإٌقا  حماسً  ،بافملك  هكمم ،

 ف اا ، افاكابيب، ٌقب  ب ض افحضبك افمتحمسٌن  ب كض افمش د افش كي

 .   (4)ٌشبه افكباي اف كبً فسٌكة  عنتكة  ببنً هال  بغٌكها

ٌااك ، بذفااك ذٌماناااً  اٌااذكك  شاااعكنا  " هكماام "  علااى لنااه ماان لجااداد افتاج 

ن قصا  بلحادات بتاباكٌخ تمجاد حتبت علٌه  افشااهنامه مامنه بك   ما ا

 ذات اءم  . 

  -: ٌقب  شاعكنا 

 افتاجٌك  نا نحن لستطٌك لن لقب  فك ذن " هكمم " هب جد

 صبفنا ) عكبقنا ( هب م   افد  فلجسد ٌجكي اً ل

 لتمنى  فلش   افتاجٌكً افحه افس ٌد  بطٌ  اف ٌش

 .  (3) طب نا افحك هب اخكنا اً اف اف  

لسطبكٌ  ش بٌ  ،   بهً حكاٌ  ،" اكهاد بشٌكٌن "     ٌذكك اً لش اك فه

كااان قااد ذككهااا بقصا  افحاا   افتااً كاناات  بااٌن افملكا  بخادم ااا  اكهاااد  ، 

ا ، حٌاات بعااده بافااد شااٌكٌن لن ٌمبجااه ذٌاهااا ذذ افشاا نامهافيكدبسااً  اااً 

سااتطا  لن ٌحيااكه  سااتطا   لن ٌشااق طكٌقاااً اااً جباا  بٌسااتبن  ، بفمااا لا

بشااعكنا عاشابك صايك ٌاذكك هاذه ، اقت  نيسه  ، تت لخبكه كذباً  بأن ا ما

                                                           
،مجلاااا   414د/ ماجااادة اف ناااانً : مااان مساااك  افطيااا   افياكساااً ، صاااـ  - (4)

     3111،اف دد افكابك باف شكبن  ، ٌناٌك  افدكاسات افشكقٌ 
(ٕ)

 ظكذق  ِاٌد ذ٠ُٛ ٘هِى گِٟ ذٛذذُ تهذٛ  - 

 ِاٌد ت١ٕاق ًٔ ذْٛ تٗ ذٓ قنـْٛ چ ٜـٍك ٚ

 ان گنٚو  ٝگٛقٌفد ِهقَ ـٛذُ٘ ٚ ت

 (53ٔگٍچ١ٓ ذِاان تاِٛن ٔفه   ٔـ) ٚثع  وذق  ِاٌد  ُ تٗ تاٌ فرفان ِاذ
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بتلك افقص  حٌت ذككه  ك لال ٌنسبا لجداده ،ٌذكك لبناء افتاجٌ، كً افقص  

  -يتن افناس بافبعبد  افكاذب   قائالً :فكً ال ٌ  ه،افشاهنامافتً بكدت اً 

 ال لك  شخصاً ٌيتن بافبعبد افجاا  ) افكاذب  ( 

 صٌدة افنسٌان فب  اف شق باءمانً  اً م 

  (4)فست شٌكٌن بال اكهاد  بفست فٌلى بال افمجنبن  الن

ماا ذختٌاااك  تحاادد ذفاى حاادكانات اءحاادات افصااخب  بغٌااك افمتبق ا  بقاد     

افتااً كاناات  اااً مااد   ،نتشااكت مبضاابعات افحااك  اءناابا  اءدبٌاا   ، با

 بتبقٌك افش ام   بافشجاع  بافتضحٌ   ، بكاان هادا ا  تشاجٌك افجمااهٌك 

 بت بئت    فحك  اف دب افم تدي . 

نحااب افمبضاابعات  فتاجٌااك اااً هااذه افيتااكة خطاابة لخااك بخطااى اءدباااء ا

كبا   فد   ك ٌك بافمضامٌن بافتصبكات  اً اآلدا  اف ام   افتً كانت م 

على بمن   ،ا ادبا ذفى افقص  افقدٌم    ،ستيادبا من امن افجم بك  ، با

افشكٌكة م    افنماذجلب (3)افحداد " بكابهكست  سبٌ  افم ا  من اءبطا  " 

  -ٌقب  شاعكنا :افضحاك ،ب

 اهك ٌتبل  علٌهطك  مكان  ضحاك ، باف ق  افاً 

 .  (2)اكٌدبنفـ ، الن ٌكبن هناك لف   فب كنت لنا كابه

                                                           
 ميتبن  کكس ام بعده ها  خش چنبٌن  هٌ - (4)

 مبان ام عشق باكمان است دك دا  اكامبشى 
 نه شٌكٌن  نه اكهاد  نه فٌلى ٌ  نه مجنبن 

 .  31گلچٌن اش اكعاشبك صيك ،   
هب  كابه افحداد  اف ائك، افذي قتا  افضاحاك  لبنائاه ، حسا  كباٌا    -كابه : - (3)

افملااك افشاااهنامه ، اااأعلن  اف اابكة علٌااه ، بلسااكه بجباا   دمابنااد ، بلعااان 
 اكٌدبن على تبفً اف كش  بدالً منه . 
   . 4111، افقاهكة  111د/ عبد افبها  علب  :  م ج  افباعد ، صـ 

 جا  ضحاك است بعق  پاک بكاب قبت ٌکب ك   - (2)
 ك من كابه باش  نٌست دكدا اكٌدبن گا
  . 21گلچٌن اش اك عاشبك صيك ، صـ  
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تاأ ك افشااعك  ب،افياكساً د لف  بافتكات افحضاكي باف قااً بنجد شاعكنا ق

سٌكٌ   اف ها  ، بنكاه ااً لشا اك فاه ٌاذكك ب دد من ش كاء افياكسٌ   افكال

ساااتاذ ( علاااى لناااه لهاااـ. ق  111 -111افشااااعك " سااا دي افشاااٌكامي  ) 

ناد ناماه پبٌتحدت عان نصاائحه بافتاً ٌقصاد ب اا " بم لم   ،     افتاجٌك

خاالق بافنصا  اءس دي " نصائ  س دي افشٌكامي ، بهً متنبعات  اً 

 باإلكشاد . 

  -ٌقب  شاعكنا :

 ستاذنا   افحكٌ   س دي ، مكبً اف قب   بلنصائ

 ، ٌجدبه ٌمحف ذفٌ   ) ٌتدحكج (  افباح بن عن افحه

 .  (4)سم  ا ، من حهنا بصكاخنا ت ك  تكنٌم  بلنٌن 

، بٌُااذكك افشاا    (3) اا  ٌااذكك عاشاابك صاايك افشاااعك افكبٌااك  لدٌاا  صااابك 

البد علٌاك ، افتاجٌكً  لنه فكً تص  فمكان   عافٌ   بفتحٌا اً قلب  افناس

بهااب لٌضاااً مشااقات بافصاا ا  اااً ساابٌ  افبصااب   ،لن تجت ااد بتتحماا   اف

  -قائالً :باءقتداء ب   ج     بافتمسك بماضٌ   بلجداده  ٌب

 

 

                                                           
 ت ند س د  ٌابك عق  است باستاذ ماسپ - (4)

 بخت جبٌان بخت كاٌابند تاسك داده اند 
 هكسكبد  بشنب  ، امبخت  اكٌاد ماست 

 .  411گلچٌن شاعكنا عاشبك صيك  ، صـ 
ادٌ  صابك : شكف اءدباء  ش ا  افدٌن ادٌ  صابك بن ذسماعٌ  افتكمذي -- (3)

هاـ.ق ، بتاباى ااً افقاكن افساادس ذال لن تااكٌخ بااتاه فاٌس  111بفد عاا  
ُعكف بـ ادٌ  صابك هب شاعك باٌلسبف بعااف  كٌاضاٌات بالاك ، م كبااً ، 

ذٌكان افمش بك ، بفد اً تكمذ بعااش ااً عصاك افدبفا  افساجلبقٌ  ، بكاان 
 ٌجٌد اف كبٌ   بتكج  اف دٌد من اءش اك من افياكسٌ   فل كبٌ   . 

، جلااد اب  ،  14دانشاانامه اد  ااااكس دكآسااٌا  مٌانااه ، صااـ  -حساان انبشااه :
 هـ.ش . 4211ت كان ،  اب  ، پاچ
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 ف  ءاال م نى بال مضمبن سب  افصكاخ من ا

 ت اءشباق  من افقلب  باءعٌن بُحمل

 .  (4)بافحجاكة اً ن ك جٌحبن  قبهم   صابك  افذي لف

بسااب  ا،دٌاا  صابكتاا  ب ااا اة ذفااى افطكٌقاا   افتااً قُ باااً هااذه اءبٌااات ذشاااك

هااـ.ق ( بعااالء  114 -144) افخالاااات افتااً كاناات بااٌن افساالطان ساانجك 

.ق (  ب اات افساالطان ساانجك هااـ 114 -13تساام خااباكم مشاااه ) افدبفاا  ا

فكاً ٌ اكف لخبااك افسالطن  بٌخباكه  ،دٌ  صابك  ااً باالط ذتسام شاعك ااف

، ٌمد  افسلطان عالء افدبف   صابك تلك افمدة  كان افشاعك لدٌ باً ،ب ا 

كجافااه  فٌقتلاابا افملااك  ن ماانذ نااٌ ،بعناادما لكساا  افساالطان عااالء افدبفاا  

 ،دٌ  صابك  ب ذه افحٌل  اب ت باءخباك ذفى افسلطان  سانجك عل  ا،سنجك 

ه افسالطان عاالء افدبفا   بماا ا لا بافذي قا   بقت  افكجلٌن  ، بعنادما علا 

 .  (3)بذفقائه اً ن ك جٌحبن  هبتقٌٌدلمك ،دٌ  صابك ا

سب  محبته بذخالصه فلسلطان سنجك ، ٌ  صابك حٌاته بداقد افشاعك ا    

ءجاداد  فٌاكبط اءبنااء دائمااً با عاشبك صيك عمد ذفاى هاذه افقصا  اشاعكنا 

دٌ  صابك على افكغ  مان مبتاه ذال لناه مااما  حٌااً اب بافحاضك بافماضً،

 بب   . اً قل

 بذشا ا  افقبمٌا   ااً صادبك افتاجٌاك،ن ض شاعكنا ب  ء اف قاا  اف ام  

متبسااالً ذفااى ذفااك بافشخصااٌات ،ى طبقااات افشاا   افمختلياا  بافبصااب   ذفاا

ساامباً ، باااً افخٌااا  افتاكٌخٌاا  اف هٌماا  ،حٌاات تب اات اااً اف قااب   افٌقهاا  

                                                           
 كم نى بمضمبن  گبجم داد اماف  نببد ا - (4)

 همه شبق ام د  بامدٌده ها بكدند مٌباٌى
 ى به جٌحبن  گكتانٌد  با سنپب صابك كه چ

 24گلچٌن اش اك عاشبك صيك ، صـ 
  13دانشنامه اد  ااكسً دك اسٌاي مٌانه ، صـ  -حسن انبشه : - (3)
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م   بفااذفك ساامً بشاااعك افكبمانسااٌ  افقبمٌاا   ، بفااه لشاا اك ب ناابان " باا

 .   (4) "افشاعك اضبفً حي ماضبفً "  " 

كس بافتكك بٌقب  عاشبك صيك لن اضبفً هب شاعك افتاجٌك بجمٌك افي 

ت تاااكابط بعاااد  افتياااكق بافت صااا   فلجنساااٌافلذشااااكة  باف اااك  ، باٌاااه

اضاابفً بٌضااك  ماا الً بافشاعكاجمٌ نااا  اااً افن اٌاا   ذنسااان ،  ،بافبلاادان

بفذا  هب ٌ د ، خكج فنا لعمافه ب ذه افلبات بللتقن تلك افلبات اف الت،افذي 

  -شاعك افيكس بافتكك باف ك  ، قائالً :

 هذا شاعكنا بشاعكك   بشاعك اآلخكٌن 

 ذفك افذي له ك افسبق كافكبضات 

 ٌامن تتبك اف طف  بافصداق   

 ك  ه  لٌضاً لصدقاؤ، ك لصدقاء اآلخكٌن ٌصٌ كًف ٌجت د

 حب   افم ، بمن اكطالتكن  شاعكاً م له 

  (3)بك  افتكك باف ك  بافيكس  ٌشٌد

                                                           
 4112ن تككى ، فق   بـ  اضبفى ببادادي  ، بفاد عاا  اضبفى : ب سلٌما - (4)

هااـ.ش  اااً اف ااكاق ، ٌ ااد ماان لشاا ك  افشاا كاء اف  مااانٌن  بلحااد  113 –  
كباد افمدكساا   افكالسااٌكٌ   فاايد  افتككاااً ، بفااه عاادة مؤفيااات  بافتككٌااا   
باآلذكٌ   بافياكسٌ   باف كبٌا  ، بكاان علاً افماذه  افشاٌ ً ،بقاد  بصاف 

 بالء  اً دٌبانه اضبفى م كك  كك
 هـ.ش .  121  =   4111" حدٌق  افس داء  "  بتباى عا  

، ت اكان  411اٌكان  دك ش ك م اصاك  تاجٌكساتان  ، صاـ  -على اصبك دبست :
 هـ.ش  .  4211

 ك هاست گكاٌن شاعك ما است بشما است بد - (3)
 لماك نمبده گآن است كه باماك به 

 ب  م ك ب صداقت پٌكاي آن كه كنى 
 ك ٌاك تب باشند گمً كبش كه ٌاكان د

 شاعك بشب  ، باش چنٌن تا ام محبت
 بعك  بااكس خكٌداك تب باشند  کتك

 .  411علً اصبك دبست : اٌكان ، دكش ك  م اصك  ، تاجٌكستان ، صـ 
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بمااا قدمااه ماان خاادمات ، (4)ماده ىشاااعك افتاجٌااك  بفااعاشبكصيك، بٌااذكك

  -:افتاجٌكً قائالً فلش   

 حم   على عاتقه خدم  افش   اً ك  عصك 

 متداقاً اً افقلب   كان شاعكنا  بفً ماده بب مق ذفك افحم  ، 

 حد ف  لسمك كلم   م بج  منه ٌتيبه ب ا ء

 .  (3)ماده  كان ممٌن لد  اف صك  ، شاعكنا بفى

  مان ٌكبنابا  م ا   لساالا  كً لبناء افتاجٌك  حتاافشاعك عاشبك صيك ٌ

ماده عيٌاف افلساان  ،  كما كان  افشاعك  بفىلجداد  افتاجٌك افمش بكٌن ،

، الٌتخاذبا  مان افشااعك بلدباه حسن افُخلق  ، ال ٌس  بال ٌ ٌ  على لحد 

 بكاساً ٌنٌك ف   افطكٌق . نبطكٌقاً 

ا ب   افقدٌماا ،نااك  شاااعكنا عاشاابك صاايك ٌ مااد ذفااى افقصاابهكااذا     

يااكس لكاد تكسااٌخ اءكتباااط افب ٌااق بااٌن تااكا    اء افبأشاا اكه بذكااكه عهماا
                                                           

  -هااااااـ.ش  4311  =   4114 – 4111ساااااا ٌد علااااااً )  -بفااااااى ماده : - (4)
ن ااً لب  حٌاتاه ٌ ما  دهقانااً هـ.ش ( ، من ذحد  قك   كبال  ، كا 4211

بلكم  دكاسته اإلبتدائٌ   اً مدٌنته ، بكاان لب  شا كه بعماكه ساب   عشاك 
عاماااً بكااان بإساا  ) دهقااان اقٌااك سااكبد ( ) فحاان  افيااال  افيقٌااك ( كااان عاان 
افهلاا  بافيقكافااذي ٌتحملااه افيقااكاء بافيالحااٌن ماان اءمااكاء ، بكاناات تكبطااه 

" مٌاااكم امسااابن ماده ، باببافقاسااا   صااداق   بجمٌاااك  شااا كاء عصاااكه م ااا  
الهبتً بغٌكه  ، بكان حسن افخلق ٌحبه افجمٌك ،  بكان عضباً ااً ذتحااد 

 افكتا  افتاجٌك . 
/ دكتاك محمبدٌاان ، ادبٌاات ااكساى   ژادمتكجمان د/ سا ٌدعبان -ا :چگ  بژٌك -

،   414دك تاجٌكسااتان  امكبدكااى تابٌااد  بامبٌااد  تااا عصااك حاضااك  ، صااـ 
4213 .   

 .  111داتشنامه اد  ااكسً ، صـ  -حسن انبشه : -
 خدمت  خلق به هك مكحله بك دبشش داشت - (3)

 ته اٌن باك كبان  ببد بفى مادهء ما 
 سخن ك  نشنٌد   م دهانش به كسى 
 اد  آكا  ممان ببد ، بفى مادهء ما 
  441گلچٌن اش اك عاشبك صيك ، صـ 
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ببااٌن حٌااات   افحافٌاا  ، ا ااب ٌ ااد هماامة بصاا   بااٌن  جٌاا  افشاابا    افقاادٌ 

 اصاااكٌن  فشااا كاء افمبتاااكات افسااالف ، بذمتاااداداً  فجساااك افتباصااا   باااٌن ا

ستل   ااً ، كما ا بعاد بافش ك  فُكقٌه افسابقبعهماء  افش ك افياكسً ،  

 بغٌكها من مقبمات افتكات افياكسً .  ش كه  افشاهنامه

ن قادت بافجم ٌات اءدبٌ   افتاً ا افمحاا  شتكك شاعكنا اً لك ك بقد ا    

 داق   بافتاكابط باٌنافصا ُعاك اً ذٌكان ، ذٌمانااً مناه لناه الباد  مان ذحكاا  

ن افتااكات بذفااك حٌاات ذافاادٌن ، ذات  انذات افلباا  ،بت تنقاا انلمتااٌن  تتحااد 

بج ابد   ك  افبالد  افتً تتحدت افياكساٌ  ،افياكسً  عمٌق افجذبك ممتد ف

افشاااعك فحيااه اف قاااا   افتاجٌكٌاا   ببحاادة  تاجٌكسااتان باضااح  بجاادٌكة  

 باف ناء . 

ك افتاجٌااك  ب ٌااده  نااكاه ٌُااذكً   ،افتاجٌكٌاا عٌاا  االجتمانتقاااالً ذفااى افحٌاااة اب  

من آذك لب  افكبٌك لي افحادي باف شكٌن  افقبمً "  افنبكبم" بهب ٌبااق

من ماكس  ااً افتقابٌ  افماٌالدي  اً افتقبٌ  افشمسً ، افحادي باف شكٌن

افياكسٌ   حٌت تحتي  به ذٌكان   من لقد   اءعٌاد عند افقبمٌات،بافنبكبم 

ااً شاما  اف اكاق ، بشاما  بغاك  بتاجٌكساتان ، باءكاكاد ) نستان بلابا

 .  (4)(ذٌكان ، بشما  شكق سبكٌا ، بجنب  شكق تككٌ  

افحامن مان افصادبك  ،  ٌمٌا ٌجلا   افسا ادة ب افنابكبم  لن  شاعكنا ٌذكك

كتبط افتاجٌك بقابمٌت   ببتاكا    افقادٌ  ، بكا  ماا فادٌ   مان عاادات ااإذا 

قبمٌاا   سٌصاابحبن ساا داء لعٌاااد بذحتياااالت  شاا بٌ  ب بتقافٌااد بلعااكاف

 بتاكٌخ   ، قائال : 

  

                                                           
ك بااٌن اٌكانااى تباااكان " مٌااك باااد  " جشاان ناابكبم د -قاساا  آبا مبفاابده : - (4)

، مؤسسااا  مطاف اااات كبساااٌه آساااٌا  مككااام   13دكاساااتان بخااااكا ، صاااـ 
 .   هـ.ش 4211بقيقام، 
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 افنبكبم ٌخطف افحمن من افصدبك  

 .   (4)بافمخل  اءمٌن  " اف جبم "افقدٌ صكت افناص  

 ، بعن اف كبس اً لش اك فه ب نبان  " عكبس ناكا  " عكبس ٌائسا  "
  -ٌتحدت قائالً :

 خليك  تافتخ من هذا اءج  ، افذي ف  ٌك افببت

 مباج افحبٌ   اً لصب ك  خات    ف  ٌك

 .  اً قبضتك  افص كقبض  حهك افس ٌد ب ف  ٌك

 به  اً اف اف  ج ام اف كبس اً فٌل   افمااف 

  مختلطٌن بمتداخلٌن  مك ب ض   افب ض   مخكا   بتطكٌم

 . (3) فدمب  فباس ، بقكط ، بطكح   ، بسٌ  من ا

 تاببتك مٌن به ما ٌُ  بصاك فباس ُعكسك هب

 ضطكابك بقلقك  دا   باحدة ا  بانت ى بانقطك

 .   (2)صب  طكٌق افقبك بانت ً بك االنتهاك 

                                                           
 نبكبم  مً كباٌد ام سٌنه ها كدبكت  - (4)
 ند ك ن شد  من پاخالصمند بكٌن  

 .  12گلچٌن اش اك عاشبك صيك ، صـ
 ّرد ٔك٠ك پظً ، وٗ ذفد نذ ذقذق ذو قٌد  - (2)

 ّرد ٔك٠ك گ١ٛٔك ذٔپٍٗ ٠ان تٗ ظاْ چ  

 نذ ِّرد ٔك٠ك  کتفد ١ٔ ققذِا  ٗلثٙ  

 ذٛ وذن  ٝق١ٔا ظٙاو ٔٛتهٌٚ ِأك ته 

 ذـر١ان  ٝت قنُ٘ ؤك ٜتا و٠ٛن ٜو٠ٛن 

 هقق ذِىثان  گوهذٗ ٚ ٠ٚىٖ ٚنِٚاي  
( تّإللٟ ولله فللٟ ذٌٙللاُِ ذٍلله ذٌٕللفؽح   )وهذللٗ، ٚلللك ل٘ٔٔللـِللاان تاِللٛن ٔللفه ، ذ گٍچلل١ٓ 

، ٚذ٠ٙا " نِٚاي " ٚلوهخ تّإٝ ٚذٌّمٕٛق تٙا ٕ٘ا ٌثاي ذٌاهٚي  ةٜ ل١ّٓ ،هذ٘ٓ پ١ 

    نٌٚهٜ ، ةٜ" ٚهؼح ذٌاهٚي" 
(ٖ)

 ذٛ  ٜؼٍٓ ذاتٛذد ِكٔك  ْ وهذٗ ٚذن٠ٙا - 

 ذٛ  ٜتٍرٗ ِك ٠ىثانٖ ِٛض ت١مهذن٠ٙا

 ذٛ  ٜٛن قذنق ذٔرظان٠ٙاگنٖ تٗ ٌٜٛ 

   ٙٔٔـِاان تاِٛن ٔفه ، ذ گٍچ١ٓ
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،   افمااف بافما بدءاً من  حيل ك شاعكنا عادات بتقافٌد  افمباج بهنا ٌذك
 ،بافقاكط افاذهبً ، بطكحا  افياك  ،، بتباد  خات  افمباج  اف ُكسبمنص  

بمكاسا  فلامباج  اااً ت بهااً عاادا،  بفبااس اف اكبسبافتامٌن فمخكاا  با
اااات اااً لداء ختالافاادب   مااك ا جمٌااكم لمااا هااب افحااا  اااً  ،تاجٌكسااتان 

ً شٌشاعكنا ذكك طقبس افمباج ، بفكن  اقاد  اً قاد صااك افياك  عاماءاآخك  ئا
د افدماك بافقتا  بافتخكٌا  ، بٌقصاد شااعكنا  ماتت اف كبس باٌه ذشاكة فٌ

 .  كس   عماءً عُ  ا  افتاجٌك ببدفتبافبدك قتلت  لاك لن ٌد االست ماك

نتشاااكت  ااااً هاااذه اءبٌاااات ذفاااى هااااهكة  مؤساااي   ا بٌشاااٌك لٌضااااً ااااً آخاااك   
اقد عانت  افمكلة لشد لنابا  افهلا   ،النتحاك اذقبا  افيتٌات علً  تاجٌكستان بهً

علاى ذحاكاق  افيتٌاات  نبافقسبة  اً ه  هذا افحكا   افشاٌبعً ، اكا   ٌاب  تقابل
خدمن كافادبا  ااً افحقاب  ٌُسات ذفك لن ن كن ،من تلك افحٌاة  فلخال  لنيس ن 

  -ٌقب  شاعكنا :،  بت افكاح  من هذا افشقاء باف ذا ا ن ٌكبن اً افم،

 اً افم د  افمبت افم د ،  كنتِ  ٌا لختاه ف  ٌك

 مجببكة  مسكٌن  ٌداك بلكجلك مقٌدة اً افم د ب

 4 لخذ اء  بقاعدة  تاببتك باكٌاً 

 ب  افدامٌ  افحاكق   من عٌن اء  بتن مك افدم

 بٌص  ذفى اءسما  صكاخ بلنٌن بافدتك افمكلبم   

 خكج من ك  هذا افصكاخ باف بٌ  بجسدك بال كب  لكاد لن ٌ

 نت ى افب  باءف  بانت ى عمكك بافمبت ، با

 .  (3)ٌ لن عن افمبتنتحاك افشبا  ، ا

                                                           

- (
4
  ٜذ ٖٙٛذنگٔا ق٠كٖ قن  ٛذنٖ نذٙگـٛذ٘ه (

   ٜانٖ ذچ ٝٙٛذنٖ ٚتگتٍرٗ قن هت اپقٌد ٚ

 كنپتهقذنق  ٠ٗهگ ذاتٛخ ذٛ تا پا٠ٗ 

 1ٔگٍچ١ٓ ذِاان تاِٛن ٔفه ٔـ 
(ٕ)

 كنپ  ذنقونذ ت١ا رٗ ـٛق٠فـ١ٔٛٓ ن کذِ - 

 َٛگوذنخ تٗ   ِٟ نٌك فه٠اق ذٍؿ ِاقن 

 تهـهَٚ  ت١عاْ ذو ذ٠ٓ ـٛذ٘ك وٗ   ٠ك پ١نه 

 ْ ِكٖ ٠ااپُ بذوقنق ٚ گِهتٗ   تّه ذٛ 

 (1ٔگٍچ١ٓ ذِاان تاِٛن ٔفه ٔـ )ِكٖ  ٝٙا ذت ٔگظٛذٔاْ ِه ٜـٛق و١ّٙا
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افيااكس  ،ماابكبت  ى ذحااد  افكسااب  باف ااادات افقدٌماا  عناادذفاا بهنااا ذشاااكة

افابالدة  ااً   ًحادٌقاد كاان افتاجٌاك  ٌضا بن  لبناائ   ، ابهب افم د قدٌ  

بٌقٌااادبن افطيااا   مااان لكجلاااه بٌدٌاااه ااااً ذفاااك افم اااد ،  ،افم اااد افخشااابً 

 ملحي  صبٌكة  تُشد حب  جسده .بٌقبمبن بلف 

 "" تقمٌط  حدٌ ً افبالدة "   امدببتسمى هذه اف ادة  "  قنداق ككدن ن    

، ) بلٌضاً اءكاكاد (تلك اف ادة اً ذٌكان بلابانستان بتاجٌكستان مافت ب ما

بتمٌااد ،  افطياا  ،بٌنااا  نبمااا هادئاااً بهاا  ٌقبماابن بتلااك اف ااادة فتقلٌاا  حككاا

فماابت اجااأة  ل ناااء افنااب  ، ٌقلاا  خطااك اب بكائااه  ، بتقلاا ،  ساااعات نبمااه

 .  (4)سب   آلبن  اءخٌكة  بال ٌ كف فهنتشك اً ابافذي ا

تحاد بافتاكابط  ، البٌنتق  شاعكنا  اٌنادي لبناء افتاجٌك  بٌدعبه   ف      

بات  اف قد افباحد ال بالبد لن ٌكبنبا كح ،ضطكابات الا ب عالج فك   هذه ا

 ايً ذفك مبت   ، قائال :نيكط اف قد إذا اٌتيكقبن ،ا

 كباط اف قدة  صكنا اً غيل  عن افبحدة بافتكابط بتككنا 

 .  (3)ة  تساقطت لكبا  افناس بذذا ُحلت اف قد

  

                                                           
(ٔ)

ؼىلل١ُ  ٝنٌللّ ٠د، ٌللا ٝٛذنٖ ٠للِٛگٙلللٕللكذق وللهقْ ٚ ِٜىذ٠للا  -ٖ  قنٚذوذق/  - 

 ٘ـ َ  1ِٖٙٔٙه٠ٛن ٙقوره ؼ١ٍٓ نٚذوذقٖ ، 
(ٕ)

   ُٜ تٕك تمكٖ ذر١ّگبافً ذوٚؼكخ ِكٖ  - 

 ق ِهقَ تٗ ظاْ ذلراقٖ ذٔك ٛذ ِٚ ذا ٜذ ٖتمك

  1 ٔـِاان تاِٛن ٔفه ، ذ گٍچ١ٓ
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حااه  على حلقات افقكآن  بقاكاءة بافملتمسك بافدٌن،بٌستن ض افتاجٌك ف

  -اءبكاد باءدعٌ   ، ايً ذفك  نجات   ببحدت    قائالً :

 ال تنتهك منً لنا اف اكف شٌئاً آخك غٌك افبحدة بافتكابط 

 افلٌافً افحافك    افحااه ) حااه افقكآن ( اً مابٌ  افمهاد بافخلبة اً

ٌاااا   بتحيااااه دكبس افقااااكآن  اااااال بطافمااااا  تقااااكل بكدك افٌاااابمً  باءدع

 . (4)تحمن

 قصد ذفاى كباط افشا   بكا   ماا ،عاشبك صيك شاعك افش   بم ل  افش   

كتبااااط  اال ٌنً  ، بذنجتمااااعً بافااادهاااب جمٌااا  ااااً تاااكا     اف قاااااً باال

اً تكسٌخ افقبمٌ   بهذا     اك افماضً ٌُ د  من افبسائ  افي افاف اطيً بآ

 افكبمانسٌ   افقبمٌ  .  ما تنادي به

علااى  اءخااالق بافتااكابط  بافبحاادة اقااد حاا    افشاااعك عاشاابك صاايك     

كق افبجااادان بفطيااات   ، اكلماااا بت اااذٌ  افسااالبك بافتمساااك  بكتاااا  هللا

كتاابط  افشاا   بقبمٌتااه ، باكتقااى  بجلاات افنتااائ اكتيااك افيكااك با ،اءذهااان

 بهبٌته . 

  -جانبان  :فه  افتكات افدٌنً لب اإلسالمً ب       

   ذف ً مقدس ٌتم    اً افقكآن بافسن   افنببٌ جان  . 

    ت اإلنسان بافحضاكة ااً افمجااالت اً ذبداعاجان  ببشكي ٌتم

 افم نبٌ  بافمادٌ  . 

تكات علٌاه ، ااافدخال اً افتاكات اإن ماا ٌسامبان ل  بفكن افقكآن بافسن  ذن ُ 

با  علاى افتاكات بحياٌه علاى ماا اافقكآن  قً ن ما بٌنضبط ب ما  ، ٌنطلق م

بافقكآن قبا  على افسن   افصاحٌح   افتاً هاً تطبٌاق فاه ، ،اٌه من افقٌ  

                                                           
(ٔ)

 ذو ِٓ تانأ تعى ٚؼكخ ٔثا١ِك ذٔرظان  - 

 ذان  ٜؼافظ قن وٕط فمه ٚـٍٛخ ِثٙا

 ذا تٛق ٚنقخ قتا ٚقني  له ْ بُ ِفٛن 

  3ٕ ٔـِاان تاِٛن ٔفه ، ذ گٍچ١ٓ
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بمان فٌه بتحتك  اً ك  قضاٌا افتاكات ، بهما اإلطاك افذي ٌج  لن تكجك ذ

اا  ما بك ناه عن آبائناا  مان عقٌادة ب قا    اإن افتكات اإلسالمً ٌكبن هب

كٌ   اءخااااك  افحضااااا افمنجمات بآدا  باناااابن بسااااائكبساااالبك ، بقااااٌ  

هاب كا  ماا خلقاه ٌكابن افتاكات اإلساالمً  علً هاذاب   افم نبٌ  بافدٌنٌ  ،

) افقكآن بافسن  ( بعطااءات  حضااكٌ  ) مادٌا  اءسالف من عقٌدة دٌنٌ  

 .  (4)بم نبٌ  ( 

ً بمضى    حا    علاى افتاكابط ف مم ا  بٌ افشاعك منادٌاً فبناً بطناه ، ناهضاا

ءبا علااى ن افااكبس جااأبا بٌساتن ض ااٌ   افقبمٌاا   افتاجٌكٌا  ،بٌااذككه  

  -بن  اً ك  مكان  كاف  ابٌن  قائالً :ه  ملتي، بالده  كافبالء  

 حبفنا  كاف  بان  لحاطجاء افبالء ب

  مستحك  افخبف ف  ٌتبق ءحد منا  لي صبك  بمن شدة

 افبض   افذي ال ٌ د بال ٌحصى  بذحتد اءككاه بافجياء  من شدة 

  فخلٌله  باً  فبكٌ  ، ه  ٌبجد هنا خ ااف بط

ً بمتأفم ك  شخ  كان مكتا  افبا  صاك ذفٌالً    ا

  (3)على كلسًل افيلكال ٌكبن ، بحٌت ذه  لي مكان ل

  

                                                           
(ٔ)

    11َ٘ٔ،  3ٕ ٔـِٕ ٍػ ذٌرهذز ،   ِؽٟ ذٌك٠ٓ ت ١ح  - 
  ٜٛ ِانچ ٔك ذٚهذأ نذپ١چا ِك ت  ٚ - (2)

   ٌٜرٛذنذٔثه ک ٠ت١ُ  ذؤّأك تهوً 

  ُّٜ تٟ ِّانـذو  ِك اپتٗ  ظثه ٚظفا

  ٜان٠ ٜتهذ ٜان٠ ٠ٕعاّد ذگأٗ گت١

  ٜهق٠ك ـٛذن ٚوذنگقذِد  ٝ٘هوً وٗ نذؼر

 ٔثاِك ٌه ٜهقْٚ تاالگنَٚ وٗ  ٜظا

 1،  2گلچٌن اش اك عاشبك صيك : صـ
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 فذي لستطٌك ا له ، ال ٌبجد مكان آخك ا بفكن ما

 هؤالء اءااعً محيبا على آمافنا 

 ً  (4)على اءٌدي بحٌناً آخك بك  غض  على اءكج  ض تنقً  حٌنا

ذٌهِٚا١ٍٔح ذٌم١ِٛح ، فمك  ِٓ ةْ  قتاج٠اك  ِاتهٔا  تاِٛن ٔفه ِٓ ةتهو 

ٌٚللمٌه ىً ذ٠ٌٛٙللح  ٚذٌم١ِٛللح  ذٌراظ١ى١للح ،ذٌٍغللح ٚذونز ذٌّللاثٟ  تٛذِللً ذّلل

تلاٌرهذز  تاٌٍغلح ٚ رلٗ تإٌّلاقذج  تاٌرٍّلهةِ٘رُ  فٟ ةِاانٖ ٚوراتاذٗ وتٕلاء ذ

  ٠اهأ ِا١٘ٗ ال ٠اهأ ٍِرمثٍٗ  ٓ الّف،

مْ ٚ     

 

   

                                                           
(ٔ)

 ه ٔثاِك گق ٜٝ ذٛذْ وهق ، ظاٗ ِچذِا  -

 نذ  ق٘ا و١ّكٖ ته واَ ـ٠ُٛ ِاژذ٠ٓ ذ

 نذ  اپتٗ لٙه  ٝا٘گوقٌد ٚ پكاٟ٘ لگ

     ٗ،ٖٔـذِاان تاِٛن ٔفه ،  گٍچ١ٓ
افتااكات افشاا بً افمصااكي ..عمااق بتنااب  ب ااكاء ، دكاسااات لمٌماا  سااٌد لحمااد :  -(2)

 فإلست المات   ، مقاف  اً اف ٌئ  اف ام   3141ماٌب  41ببحبت ، افخمٌس 
http://akhbarelyom.com/article/558bd7e30cff1374130053ce 
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 اخلامتُ
ٓ تمٍلٗ ِٚلاٛنٖ ، ذوقب شّهج ٌؽاظلح ذإلٍٔلاْ مٌلٝ ذٌراث١له تل وأد ّٔ ج   

ٚذذفللمٚ٘ا  ،م١ٌٙاذٌٕللاي  ٌلله ِلل ْ ذٌفٕللْٛ ذٌهف١اللح ذٌرللٟ ذ٘رللكِٜلل ٔٗ فللٟ ل

 ُٙ ِلٓ ةفىلان ٚتٛذٚلف ، ٌٕٚمٍٙلا مٌلٌٝٚا ً ِفرٍفح ٌر٠ٕٛه  ِا فٟ ٔفٌٛل

فللٟ  ٠فٍفللُٛٔٙذٌللم٠ٓ ٠ا١ّللْٛ ِاٙللُ ةٚٓ ٚذٌٍللاِا١ٓ ،ب١للهُ٘ ِللٓ ذٌمللان ١

،  ٚذٌٌّٛل١م٠ٛٝه ، ٚملذ واْ ٌىلً ِلٓ ذٌفٕلْٛ ذٌهف١الح واٌهٌلُ ٚذٌرٕلذٌؽ١اج

١ِىذللٗ فللٟ ذٌراث١لله تللٓ ظٛذٔللة ذٌللٕفً ِٚٛذ٘ثٙللا ، فللاْ ذوقب ٠عّللع ةوصلله 

ذوفٕللاغ ٌٚلٌٙٛح ذٌرٕللاٚي ٚذٌلم٠ٛم ، مل ٠ ـللم ِللٓ ، ـٛذٔلٙا ٠ٚى٠للك ت١ٍٙلا 

ِٚلللٓ ذٌهٌلللُ ظّاٌلللٗ ، ذٌٌّٛللل١مٟ ةٌؽأٙلللا ذٌظلللا٘هج فلللٟ ظّلللاي ذوٌلللٍٛب 

ذٌرلٟ ذالك ،ذلٗ ِٚٓ ذٌرٕل٠ٛه فىه، ذٌرٟ ٠ٕٙٗ تٙا ذٌٛٔف ذوقتٟ ، ِٚاا١ٔٗ

فٟ ذوقب ١٘ىٍٗ ٌٕٚكٖ ، شُ ٠ّرلاو ذالقب تاإلفٕلاغ ذٌّثل١ٓ ، ٚذالذٕلاي تىلً 

ِا فٟ ذٌك١ٔا ِٓ ِاهفح ٚذّكْ ٚنلٟ ، ٚملذ ِ ٕا ةْ ٔعًّ ٚظ١فح ذوقب فلٟ 

ذٌرٙلم٠ة ، فاٌرٙلم٠ة ذإلٍٔلأٟ ٠الك   ٘ٛذٌؽ١اج ، فلٔٙا ذٕؽٕه فٟ ِئ ٚذؼك 

ذٌرلٟ ذّصلً ِّٙلح ٘لمذ وقتلاء ، ٚذٌرٟ ذٕرٟٙ تٕلك٘ا ظٙلٛق ذ ،ذٌغا٠ح ذٌمٕٛٞ

    ذٌفٓ ذٌاظ١ُ 

٘مذ ٚذمرٟٙ وً  ؼمثح ٚظٛق لٙا٠ا شماف١ح ، ذُؽرّٙا ٚث١اح ذٍه ذٌؽمثلح ِٚلا 

٠ٕاؼثٙا ِٓ ظهٚأ ،ٚ لك ٚلاد ذاظ١ىٍراْ ذؽد تهذشٓ ذإلؼر ي ذٌٍٛف١رٟ 

فرهج ب١ه ل١ٍٍح،ذٌررثاٙا ذٌىص١له ِلٓ ذوؼلكذز ، ٚولاْ ِلٓ ذٌ ث١الٟ ةْ ذٍملٟ 

ز تظٍٙا تٍٟ ذوقب ذٌراظ١ىٟ ٚذٕثغٗ تٕثغح ذٌّماِٚح ٚذٌم١ِٛح ٘مٖ ذوؼكذ

 ٚؼة ذٌٛٚٓ  

لك ةشه تّكج فلٟ ٍِل١هج ٚذٛظلٗ  ،ذاظ١ىٍراْ ِٓ ةؼكذز ّا ِهخ تٗ ٚٔر١عح ٌ

ذاظ١ىٍللراْ تّللىً تللاَ ،  ذوؼللكذز تٍللٝ ذٍلله  ٚوّللا ةشللهختٛظللٗ تللاَ   ذوقب

 للا  ٚذٔ  ذٌّلاته تاِلٛن ٔلفه تّلىً ـلاْ ،ذٌّاهذء ٚ ةشهخ ة٠ٙا تٍٟ 

ذذفم ذٌّاته تاِلٛن ٔلفه ِلٓ ِلاهٖ ٌٍلأا ٠رؽلكز تلٗ  فمك ِٓ قٚن ذوقب 

فللٟ تلل قٖ  ُ ٠رللهن ذوؼللكذز ذٌٍّرٙثللح ٌّللاثٗ ،  ٠ٍٚللٕٙٗ تللٗ ّّ٘ٙللُ ، ٌٚلل

ذٌم١ِٛللح وّللٕٙط ٌللٗ فللٟ   ذٌهِٚأٍلل١ح  ذثٕلل٠ٚٝرٛظللٗ مٌللٟ ب١ه٘للا ، تللً مٔللٗ 

ح ذٌفانٌل١ح ةِاانٖ ظ١ّاٙا ، ٚتاَ ٌٕٛٚٗ ،ِهت١ا  ٌٍّثاب، ِاٍّا  م٠اُ٘ ذٌٍغل
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، قذت١للا  ٌٙللُ تاٌرٍّلله تاٌٍغللح ٚذٌٛؼللكج ٚذٌللٛٚٓ ، ت ٌللٍٛتٗ ذٌفللاْ ، ٚ٘للٛ 

ٚ٘للٛ ِللا ـٍفللح ،ذٌٍغللح ٚذونز ذٌّللاثٟ   ِهذىللى تٍللٟ ِثللكة٠ٓ ذشٕلل١ٓ ّٚ٘للا 

٠ٚلموهُ٘ تىلً ِلا ٘لٛ تظل١ُ فلٟ ١ِلهذشُٙ ٚذلان٠فُٙ ،ٚظً ٠ٕلاق٠ُٙ ،ذوظكذق 

 ٌثٕاء ٠ٛ٘رُٙ ٚذٌرٍّه تم١ِٛرُٙ  

ن ٔفه تاوقتاء ؼافظ ، ٌٚاكٞ ِٚٛالٔا ظل ي ذٌلك٠ٓ ٚلك ذ شه ذٌّاته تاِٛ

ذٌهِٟٚ ، فٕعكٖ ٠مف ِٛلف ذٌٕأػ ذٌّؽة ذو١ِٓ وِرٗ ، ذٌّهِلك ٌٍّلثاب 

 ٌٍّٚاة  

 ا  بشاعك افش   لٌضاً ،بفذا كان جدٌكاً بافحصب  علً فق  م ل  افش  ، 

ذفاك اإلتجااه افاذي ه اك ااً ،حص  علاً فقا  شااعك افكبمانساٌ  افقبمٌا  

حب افشاكق    بدل ٌتجه ن ،اً عصك افتنبٌك اً افقكن اف امن عشك كببا با

 فل بكات افيككٌ  . بكنباة فلتجدٌد 

تجااه التبنابا هاذا ا بقد كان شاعكنا عاشبك صيك من لبائ  افش كاء افذٌن 

ٌشاااكك   فبطنااه ببنااً جلدتااه ،  ا بافشاااعك اف اشااق  بماان لبااكم دعاتااه ،

افاذي  ً لشا اكه ذفاً بٌتاه ٌشاٌك اا لاكاح   بلحمان   بحتً افمأك  ، ا اب

فاا  هااب بكااان  مي اا  بافحاا   بافاادفء ببتالمٌااذه بلصاادقائه بلبناااء بطنااه، 

ف  ٌبت د ٌبماً اً لش اكه عان حباه فبطناه خبم  قط بميكده ، ب ٌتناب  فقم 

 . بفبته 

بقد آمان عاشابك صايك لن افقصا  باءشا اك افشا بٌ  افتاً تناادي بافلبا  

بلن علاً اءدبااء ، افمجتماك ب بٌتاه بقبمٌتاه ت كف  بافمبكبت هً افتً 

اء بافكتااا  ،عاا ء لحٌاااء افمبكب ااات افقدٌماا  ،بتااذكٌك افشاا ب  بافشاا ك

 بماضٌ   بتاكٌخ   بفبت   بلن علٌ   افتمسك ب ا .

اكاا  ماان  اابكات قاماات ضااد افهلاا  كاناات نتٌجاا  ءشاا اك حماسااٌ  بقبمٌاا  ، 

تاكٌخ اا بتادعبه  بفقص  خٌافٌ  تادعب ذفاً  افتاكابط، بتاذكك افشا ب  ب

 فبناء مستقبل   .

لف مات عملٌاا   افتاً  هاً ءن اا   افكبمانساٌ   افقبمٌا  بفاذا تبناى شااعكنا 

اكٌادة بمبحادة فكا  إلٌجااد هبٌا  بً  ب افيلكلابك ذعادة  ذحٌاء اإلكت افشا 

   .ش    
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 ثبت باملصادر واملزادع

 املصادر واملزادع العزبًُ ::أواًل 

   ٌافقكآن افكك. 

   ٌلمٌن )دكتبك ( :ذبكاه 

   .3111افصبكة افينٌ  )اً ش ك علً افجاك  ( ، افقاهكة 

 :  ٌلحمد افشا 

   .4111هـ / 4211 افقاهكة ، لصب  افنقد اءدبً ، افطب   افخامس  ،

 :) ذسال  مصطيى ب ) دكتبك 

   .3141افتكات اف كبً اإلسالمً ، 

 : ) صاف  مٌادنه )دكتبك 

   . 3112قص  ش بٌ  ، 

 سٌن )دكتبك ( :طه ح 

   .4121مستقب  اف قاا  اً مصك ، افقاهكة 

 : ) عبد افسال  ا مً ) دكتبك 

   .4111بحاضكها ، افقاهكة تاجٌكستان ماضٌ ا 

  :) عبد افبها  افمسٌكي )دكتبك  

   .3113اإلنسان بافحضاكة ، اف ال  ، اكتببك 

   : عماد ج اد افنبكي  

 دبن تاكٌخ .ب افقاهكة ،  افين باف ل  بافجما  ،

 : ) ب حسٌن هٌك  )دكتبك 

   .4111جان جاك كسب ، حٌاته بكتبه ، افقاهكة 



 

 

4211   

  : ) ب خمٌس افمبك  )دكتبك 

   .4111آسٌا ، دكاس  اً افجبكااٌ  اإلقلٌمٌ  ، افقاهكة 

  :  ٌمحً افدٌن عط 

   .4111 افقاهكة ، مصطل  افتكات ،

 : ) نبٌ  افحياك )دكتبك 

   .3141ٌ  ، حكاٌات اءخبان غك

 : ) نبٌ  كاغ  )دكتبك 

   .4111افمذاه  اءدبٌ  من افكالسٌكٌ  ذفً اف ب ٌ  ، افقاهكة 

 :) بااء ب ذبكاهٌ  )دكتبكة 

   .4113)قضاٌا تاكٌخٌ  م اصكة (، افقاهكة عل  افجما  

 :) ٌسكي افجبهكي )دكتبك ( ،ناكٌمان دكبٌش )دكتبكة 

   .4111هكة جبكااٌا اف اف  اإلسالمً ، افقا   

 املصادر واملزادع املرتمجُ إىل العزبًُ :ثانًا : 

  : اكمنٌبس اامبكي 

تاااكٌخ بخاااكي ، تكجماا  : لحمااد محماابد افساااداتً )دكتاابك ( ، افقاااهكة 

4111.   

 :) اما  علً كحمانبف  ) كئٌس جم بكٌ  تاجٌكستان 

هكة دكتبكة ( ، افقااافتاجٌك اً مكآة افتاكٌخ ، تكجم  : مكاك  افبمكي )

 . 3111هـ/4121

 : فٌبد اسبنسك ، اندكمجً ككبم 

عصك افتنبٌك ، تكجم  : ذما  عبد افيتا  ذما  ) دكتبك (افمككام افقابمً 

   .3111هـ /4131فلتكجم ، 
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 ثالجًا: األحباخ والذوريات العلنًُ :

   ) ِاظكج ذٌإأٟ )قورٛنج 

ٌهذتللع ِللٓ ٍِللهغ ذٌ فللً ذٌفانٌللٟ  ، ِعٍللح ذٌكنذٌللاخ ذٌّللهل١ح ، ذٌاللكق ذ

  َ ٕٓٓٓٚذٌاّهْٚ ، ٠ٕا٠ه 

   ) تثك ذٌؽف١ظ ٠امٛب ؼعاب )قورٛن 

ٔكن ذٌلك٠ٓ ت١ٕلٟ نذ لك ذوقب ذٌرلاظ١ىٟ ، ِعٍلح ذٌكنذٌلاخ ذٌّلهل١ح ،ذٌالكق 

 َ  ٕٓٓٓذٌهذتع ٚذٌاّهْٚ ،٠ٕا٠ه 

    )تثك ذٌٛ٘اب تٍٛب )قورٛن 

 َ  َٕ٘ٓٓ ، ذٌما٘هج 1ٙٓٔ-1ٔ3ٔذٌّاه ذٌراظ١ىٟ ِٓ  

 زبًُ ودوائز املعارف :رابعًا : املعاده الع

   ٓؼٍٓ ذو١ِ 

قذ لللهج ذٌّالللانأ ذإلٌللل ١ِح ، ذٌعلللىء ذٌفلللاًِ ، ذٌ ثالللح ذٌفاٍِلللح ، قذن 

 ذٌّاانأ ٌٍّ ثٛتاخ ، تكْٚ ذان٠ؿ  

    ّٟظٛنض ٚهذت١ 

 َ  ِٕٙٓٓاعُ ذٌف ٌفح ، ذٌ ثاح ذٌصاٌصح ، ت١هٚخ ،     

  ذٌٌّٛٛتح ذٌاهت١ح ذ١ٌٍّهج  

 َ  ٕٔٓٓذٌ ثاح ذٌصا١ٔح ، ذً ١ٌٚاَ ،  

   )تثك ذٌٛ٘اب تٍٛب )قورٛن 

 َ  11ِٙٔاعُ ذٌٛذتك ، ذٌما٘هج 
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 خامسًا : املىاقع األللرتونًُ العزبًُ :

 -  : افتاكات افشا بً افمصاكي ..عماق بتناب  ب اكاء ، لمٌم  ساٌد لحماد

  ، مقافااا  ااااً اف ٌئااا   3141مااااٌب  41دكاساااات ببحااابت ، افخماااٌس 

 اف ام  فإلست المات 

http://akhbarelyom.com/article/558bd7e30cff137

4130053ce/ 

  د / عبد اف مٌم بن س د افدغٌ ك : نشأة افلب  اف كبٌ  بتطبكها ب بات ا

    لما  افتحدٌات ، منتدي مجمك افلب  اف كبٌ  علً افشبك  اف افمٌ  

arabia.com/vb/showthread.php?t=17514 

http://www.m-a-    

   ٌافكبمانسٌ  افقبم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8 

 املصادر واملزادع الفارسًُ :سًا : ساد

 ٝذتٙاَ وقذ٠   

 ٘ـ َ  33ٖٔذاظ١ىٍراْ ، ذٙهذْ  

  ذفّان )١ٌٍرأٟ ( ذ٠هض 

 ٘ـ َ  3ٖٖٔ، ذٙهذْ چاپ ذٚي ذاظ١ىٍراْ ،  ذان٠فٝ ظغهذف١اٜ

 ٝقورٛن (   ظافه ٠اؼم( 

 ٘ـ َ  3ٖٖٔ، ذٙهذْ چْٛ ٌپٛی ذّٕٗ ،  ذقت١اخ ِاأه فانٌٝ 

   ٟٔنؼ١ُ ٍٍِّا١ٔاْ لثاق٠ا 

 ٘ـ َ  3ٖٙٔقن فهذنٚق ، ذٙهذْ   وتاْ ٚذقب فانٌٝ

 ٌِٜٛٛ ١ٌك نٌٛي   

http://akhbarelyom.com/article/558bd7e30cff1374130053ce/
http://akhbarelyom.com/article/558bd7e30cff1374130053ce/
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 ٘ـ َ  3ٍٕٖٔٔػ ذاظ١ىٍراْ ، ذٙهذْ 

 ٍٝذٔغه قٌٚد ) قوره ( ت   

 ٘ـ َ   31ٖٔذاظ١ىٍراْ ، ذٙهذْ ـ   ذ٠هذْ قن ِاه ِاأه 

 ٘ـ َ  3ٖٙٔـ   ٠اق ٠ان ِٙهتاْ ، ذٙهذْ 

   ٖلاٌُ  ٚذ ٌِٛٛق 

نذ ، ِؤٌٍلٗ ِ اٌالاخ ظّٓ ٔٛنٚو قن ت١ٓ ذ٠لهذْ ذثلانذْ ، قن ذٌلراْ تفلا

 ٘ـ َ  3ٖٙٔٚلفماو ، ن١ٌٚٗ ،  ١ٌاٜ ِهوىٜ

  ) گٍچ١ٓ ذِاان تاِٛن ٔفه  )ِاته ِاأه ذاظ١ک 

 ٘ـ َ  3ٖٙٔ، ذٙهذْ چاپ ذٚي ،  ٜذٔرّانذخ ت١ٓ ذٌٍٍّٟ ذٌٙك

 ًا : املصادر واملزادع املرتمجُ إلٌ الفارسًُ بعسا

 ک قِٛٔك ٘ى٠   

)قوره (  ٌاتك ، ذهظّح   وا١ٍ١ِا ذؼرّاِٝ ذ٠هذْ ٚؼٛوٖ ظٕٛتٟ ِٛنٜٚ

  ٘ـ َ 3ٖ٘ٔ، ذٙهذْ 

 ژی تچگا  ٠ه 

ٚذو ت١كي ذا تٕله ؼا٘له  ،ذا ت١كي ت١اخ فانٌٝ قن ذاظ١ىٍراْ ذو نٚقوٝذق

٘لـ 3ٕٖٔ، ِؽّٛق٠اْ )قوره ( ، ذاظ١ىٍراْ ژذق )قکره ( رهظُ   ٌا١ك ِٔ، 

  َ 

 ًا : دوائز املعارف الفارسًُ :ثامن

   ِٗٛٔؼٍٓ ذ 

، ذٙللهذْ چللاپ ذٚي قن  ٌلل١اٜ ١ِأللٗ ، ظٍللك ذٚي ،  قذّٔللٕاِٗ ذقب فانٌللٝ

 ٘ـ َ  3ٖٓٔ

 



 

 

4211   

 ٍٝذوثه ق٘فكذ   ت 

 ٘ـ َ   ٌٖٙٗٔغد ٔاِٗ ، ؼهأ " ن" تفُ ذٚي ، ذٙهذْ 

 : املىاقع األللرتونًُ : ًاتاسع

   ٟذ١ِه ؼٍٓ ـٕع 

 گاٖ ذ٠هذْ ذان٠ؿ تک ٚ، ّٔه ذٌىره١ٔٚپانٖ ذٓ ذ٠هذْ و١ِٓ ذاظ١ىٍراْ  

www.irantarikh.com       

   ) ؼ١ٍٓ نٚذ  وذقٖ )قوره 

 ٓ، ٌللا٠د نٌللّٟ ؼىللُ قورلله ؼٍلل١گٙللٛذنٖ ٠للِٛو ِىذ٠للاٜ لٕللكذق وللهقْ ٚ

 ٘ـ َ  1ِٖٙٔٙه٠ٛن  ٙنٚذوذقٖ ، 

 عاشزًا : املزادع األدنبًُ  

 Jankaw Ski , James:  

"Egypt and Early Arab Nationalism" in Rashid Khalidi, 

ed. The Origins of Arab Nationalism. New York: 

Columbia University Press, 1990, pp. 244-245 

 James Stevens Curl :- 

 National Romanticism A Dictionary  of  Architecture  

and  Land Scape  Architecture , Page  25,  2000  

  

http://www.irantarikh.com/
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