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 بابةتحعلعك مةدةنعيعتعضة ئ قةدعمكع ت يغذر ذ ظ

 نادعر كعتاص 100 سعر كأرسةتكةن تة

 توغرعسعدا

 مةدةنعيعتع  تئبابةتحعلعك  قةدعمكع  ظىزاق – ظذيغذر
 راؤاجلعنعش،  بولوش،  صةيدا  جةريانعدا  تةرةققعيات  تارعخع
 بئسعص  باسقذحلعرعنع  مذكةممةللعشعش  ؤة  قعلعش  تةرةققع

 مةدةنعيةت  دذنيا  ضأهةرلةرنعث ظأتىص،  بعباها  خةزعنعسعدعكع
 ظايالندع  مةدةنعيتع . بعرعضة  تئبابةتحعلعك  قةدعمكع  ظذيغذر

 بولغان  زور  تةسعرع  داؤامعدا  تارعخع  تةرةققعيات  ظأزعنعث
 يعيعلغان  دذنياغا  شأهرعتع  قعلعص،  بةرصا  ضىللىنىش دةؤرلعرعنع

 يازغذحع  ظالعمالر،  ظةرباصالر،  كعتاصلعرع  مةشهذر  شاظعرالر
 نذرلذق ظار  مةدةنعيعتعنع  تئبابةتحعلعك  قةدعمكع  ظذيغذر  قعلعق

 بذالردعن كذمراجعؤا، تونيذقذق، فارابع، . ظابعدعضة ظايالندذردع
 يىذكنةكع،  ظةخمةد  قةشقعرع،  مةهمذد  يىسىص خاس هاجعص،
 زةلعلع،  هعرقعتع،  هةيدةر،  معرزا  مذهةممةد    ناؤاظع،  ظةلعشعر

 بع  مولال  نعزارع،  ظابدذرئهعم  تةجةللع ظةرشع،  نازعمع،  الل
 يازغذحع  ظالعم،  مذتةصةككىر،  يذقارقع  قاتارلعق  شاظعرالر

 بولغان  ظعضة  كىحلىك . صةلسةصعؤعلعككة  تةسعرع  دذنياغا
 ، » قذتادغذ بلعض « ، » تىركع تعلالر دعؤانع « ، » مايتعرع سعمعت «
 هاقايعق «  ناؤاظع « ، » ظةتةبةتذل  خةزاظعنذل « ، » خةمسة

 رةشعدع « ، » مةظانع  دعؤانع زة « ، » تارعخع  دعؤان « ، » لعلع
 داستانلعرع « ، » ظةرشع  » نذزذضذم « ، » غةزةلعيات « ، » نعزارع

 قةدعمكع  ظذيغذر  بعلةن  ظةسةرلعرع  ؤة  كعتاص قاتارلعق
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 . تئبابةتحعلعك مةدةنعيعتععنعث ضىللىنىش دةؤرلعرعنعث شاهعدعدذر
 كعتاصلعرع  بذ  دةؤرعمعزضعحة ) ظةسةرلعرع ( ظذالرنعث  بىضىنكع
 ساقلع  سأيىص ظةتعؤارلعنعص،  تةرعصعدعن  خةلق  كةث  نعص،

 ، » تىركع تعلالر دعؤانع « بذ شةؤكةتلعك كعتاصالردعن . ظوقذلماقتا
 بعلعك «  يىسىص خاس هاجعص » قذتادغذ  ؤة  قةشقةرع  مةهمذت

 كعتابةتحعلعك  11 ؤةكعللعكعدعكع  قةدعمكع  ظذيغذر  ظةسعر
 بولسا،  مةهسذلع  دةؤرعنعث  ضىللىنىش  » خةمسة « مةدةنعيعتع

 ظ « بعلةن  مةظانع خةزا  نةؤرذز « ، » عنذل  ؤة  ظةسعر  15 » ضىل
 ضىللىنىش  مةدةنعيعتعنعث  كعتابةتحعلعك  قةدعمكع  ظذيغذر

 . دةؤرعنعث مةهسذلعدذر
 داستانلعرع «  ظذيغذر  19 بولسا » نعزارع    ظةسعردعكع

 دةؤرعنعث  ضىللةنضةن  مةدةنعيعتعنعث  كعتابةتحعلعك  قةدعمكع
 كعتا . مةهسذلعدذر  قةدعمكع  ظذيغذر  تأؤةندة  بةتحعلعك شذثا

 كأرسةتكةن  تةسعر  كعتاصنع 100 مةدةنعيعتعضة  مةشهذر
. تونذشتذرذص ظأتتذق
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 ظوغذزنامة . 1

 قةهرعمانلعق » ظوغذزنامة «  قةدعمكع  ظذيغذرالرنعث  بذ
 ظاخعرقع  جةمظعيةتنعث  ظعصتعداظع  بولذص،  بعرع  ظعصوسلعرعنعث

 يئزعلغان  ظعصتعداظع . مةزضعلعدة  ظةجدادلعرعمعزنعث    ظذنعثدا
 كىرةش جةمظعية  بعلةن  تةبعظةت  مةزضعلعدعكع  ظاخعرقع  تنعث

 قعسعمدا  كعيعنكع  كأرسةتكةنلعكع،  جاسارعتعنع  ظأز  قعلعص
 بايان  يىرىشلعرع  هةربع  ظذنعث  بولعشع،  خان  ظوغذزنعث

 ماتعرعيالالر . قعلعنغان  ظعتنذضرافعك  ؤة  تارعخع  مول  ظةسةردة
 بةدع  هاياتعنعث  ظعجتعماظعي  ظذيغذر  قةدعمكع  ظذنع  ظع بولذص،

 بولعدذ  قاراشقا  دةص  ظةجدادلعرعمعزنعث » ظوغذزنامة « . قامذسع
 هةر  هاياتعنع  مةنعؤع  ؤة  ماددع  دةؤردعكع  قةدعمكع  يعراق

 1 ○ . قايسع تةرةصتعن مذصةسسةل يورذتذص بةرضةن

 تئرانعسكعر » ظوغذزنامة «  تئكعستعنعث  ظةسلع  ظعصوسعنعث
 تعلعدعكع  ظذيغذر  زامان  هازعرقع    ؤة  بعرضة قعسمع  يةشمعسع

 نةشعرعياتع  معللةتلةر  كعتاص  بذ  بولذص،  ظةسةر  ظعشلةنضةن
 . يعلع نةشعر قعلعنغان  1981 تةرعصعدعن

___________
 6 يعلع  2001 شعنجاث خةلق نةشعرعياتع : ظابلةتجان ظىمىديار : ظعزاهات 1 ○
. بةت  94 بعسعلعشع،  1 ظاي  9 يعلع  2001 نةشرع،  1 ظاي 
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 ظعككع تعضعن هئكايعسع . 2

 تعضعن « ياخشعلعقنعث، » تعضعن بعر «  بعر  » يةنة
 ظعككع  ظوخشعمعغان  بولذص،  قعلعنغان  سعموؤذلع  يامانلعقنعث
 ؤة  جانلعق  ظعنتايعن  خاراكتعرنع  خعل  ظعككع  ؤة  ظوبراز  خعل

 ظاجعز  ظارقعلعق،  سىرةتلةش  بعحارعلةرنع  يارقعن
 ظعنتعلعشت  ظازاص  قذتذلدذرذشقا  يىكسةك ظوقذبةتتعن  ةك

 مةدهعيعلةنضةن  قعزغعن  ظعدعية  . ظعنسانصةرؤةرلعك
 شةخسعيةتحعلعك،  هةسةتخورلذق،  شأهرةتؤازلعق،
 زعت بولغان  قارانعيةتحعلعككة ظوخشاش ظعنسانعيةت ظةخالقعغا

 . يامان ظعللةتلةر صاش قعلعنغان
 دعنعغا  بذددا  تعضعن  حوث  تةسؤعرلةنضةن  رعؤايةتتة

 ظ  قعلعدعغان،  ظعتعقات  ظةمةلضة قاتتعق  ظةقعدعلعرعنع  ذنعث
 بعردعن  ظأزعنعث  بذرحع – ظاشذرذشنع  مذقةددةس  بعر

 بعر  سةمعمع  دعل،  ساص  كأثىل،  ظاق  ناهايعتع  هئساصاليدعغان
 ظادةم بولغانلعقع ظىحىن، بذ كةمبةغةل، ظاجعز، بعحارعلةرنعث

 تذرالمايدذ  حعداص  قالغانلعقعغا  دةص . جاصادا  تعرعكحعلعكنع
 هئساصالنغان    تئخعمذ ضذناه  قعلعؤاتقانلعقعنع كأرىص،  ظعشالرنع

 ظاجعز . ظازاصلعنعدذ  ظذ  خالع  شذثا  ضذناهتعن  بعحارعلةرنع
 مذشةققةتتعن قذتذلدذرذش ظىحىن، نذرغذن باش  قعلعش، جاصا

 ظةنضىشتةرنع  حعنتةمةنع  ظاخعرع  ظارقعلعق  قاتذرذش
 باغاليدذ  بةل  ظعشقا  خةتةرلعك  ظعبارةت  . ظةكعلعشتعن

 خعيع  جاصا  م ظألىمدعن،  مذشةققةتتعن،  خةتةردعن،
 ظذ ظأزعنعث ظةقعل . حارحاشتعن قعلحة قورقذص قالمايدذ  هئرعش

 بارلعق   بعلةن  دانعشمةنلعكع  بعلعملعك،  صاراسعتع،
 ظذ ظاخعرعدا . خةتةرنع يئثعص حعقعدذ – توسقذنلذقالرنع، خعيعم

 ظعشالرنع  ياخشع  نذرغذن  مذؤاصعق  مذددعظاسعغا  هةقعقةتةن
 كةمبةغ  تعلةمحعلةرنع قعلعص،  بعحارعلةرنع،  ظاجعز، ةل،
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 خةلق  قذتذلدذرذص،  يالعثاحلعقتعن  ظاحارحعلعقتعن،
 . ظاممعسعنعث قعزغعن هئمايعسعضة ؤة ظالقعشعغا سازاؤةر بولعدذ

 حوث تعضعن يىكسةك خةلقصةرؤةرلعك ظعدعيعسعضة ظعضة
 . صارالق غايعؤع ظوبراز بولذص هئساصلعنعدذ
 ضعننعث ظعنعسعنعث  ظوبرازع رعؤايةتتة ظذنعثدعن باشقا تع

 قولعدعن هعح ظعش كةلمةيدعغان،  ظذ  تةسؤعرلةنضةن بولذص،
 شأهرعتع ظىحىن  ظعحع تار، هةسةتخور، ظأز شةخسعيعتع، نام

 يانمايدعغان  قعلعشتعن  يامانلعق  صةسكةشلعك،  قانداق  هةر
 ظذحعغا حعققان شةخسعيةتحع، قارا نعيةت، سىيعقةستعحعلةرنعث

 . ساصلعنعدذ ؤةكعلع بولذص هئ
 بولذص،  تعل  ظةدةبع  صعشقان  خعلعال  تعلع  رعؤايةت
 ظذنعثدعن هازعرقع زامان صعروزا آانعرعنعث تعل خذسذسعيةتلعرعنع

 بولعدذ  تاصقعلع  جانلعقلعقع، . تولذق  ظوبرازلعرعنعث  يارعتعلغان
 ظوخشذتذش،  بولعشع،  باي  تةسؤعرضة  ظعنعقلعقع،  خاراكتعرنعث

 ظعست  مذبالعغة،  ظوخشاش ) معتانومعية ( ارا جانالندذرذش،  ضة
 خعلمذ  ؤاستعلعرعنعث  كىحعنعث  بةدعظع  تةسةؤؤذر  بولعشع،  خعل

 تذرذشع  ظذرغذص  روهعنعث  رومانتعزعملعق  يىكسةكلعكع،
 مذهعم  جةهةتتعكع  بةدعظع  رعؤايةتنعث  بذ  قاتارلعقالر

 . ظاالهعدعلعكلعرع بولذص هئساصلعنعدذ
 ، ظذنعثدا رعؤايةت دعنع مةزمذنغا ظعضة بولعشعغا قارعماي

 كعشعنع  يارقعنلعقع  ؤة  صارالق  ظعدعيعنعث  سىرىلضةن  ظالغا
 ظذ كعشعلةرنع ظعنسانصةرؤةرلعك روهع . هةقعقةتةن قايعل قعلعدذ

 ظادعللعق،  سةمعمع بولذشقا،  ظاق كأثىل،  بعلةن تةربعيلةشتة،
 ظةخالقع  يامان  ظىندةص،  ظعشلةشكة  بعلةن   هاالللعق

 حاق  بولذشقا  يعراق  رولع صةزعلةتلةردعن  تةربعيعؤع  عرعشتا
 . ظعنتايعن حوثدذر

 تعضعن «  تةرجعمة » ظعككع  تئلعغا  خةنزذ  هئكايعسع
 تةرةققعياتعغا  مةدةنعيعتعنعث  بذددعزعم  جايالردعكع  بذ قعلعنعص،
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 بذ  قاراص،  صاكعتالرغا  تارعخع  قوشقانلعقعدةك  هةسسة  زور
 مةلذم  ياشعغان  دةؤرعدة  خانلعقع  ظذيغذر  خوجا  قارا  ظةسةرنع

 يغذر تةرعصعدعن سانسعكرعت تعلعدعن ياكع خةنزذحعدعن بعر ظذ
 بولعدذ  قعلعشقا  تةرجعمة قعلعنغان دةص صةرةز  تعلعغا  بذ . ظذيغذر

 بئتعدة 80 كعتاص  بعر  هةر  يعزعلغان، 8  7 بةت،  خةت  قذردعن
 ظذ 640  بولذص،  ظةسةر  حوث  ظعضة  هةجعمضة  يعقعن  قذرغا

 ظةسةر تعصعلعص بذ . هازعر صارعآ معللع كىتىصخانعسعدا ساقالنماقتا
 كعيعن 7  6 ظارعدعن  ظأتكةندعن  ق ) يعللعرع  1914 ( يعل ، . 

 فعللذت بذ ظةسةر ظىستعدعكع ظأزعنعث تذنجع قعتعملعق تةتقعقات
 شذنعثدعن بذيان بذ ظةسةر ياؤرذصا ؤة . ماقالعسعنع ظئالن قعلدع

 ظعتعبارعنع  دعققةت  جعددع  تىركشذناسالرنعث  ظاسعيادعكع
 خعل تعلالرغا – نع دذنيادعكع خعلمذ ظذالر بذ ظةسةر . قوزغعدع

 تةرجعمة قعلعص، خةلقظاراغا تونذشتذرغاندعن باشقا، كأصلعضةن
 ظأز  ظىستعدعكع  ظةسةر  بذ  يعزعص،  ماقالعالرنع  ظعلمع

 قويدع  ظوتتذرعغا  ظعككع . مذالهعزعلعرعنع  قارعغاندا  بذنعثدعن
 ظذيغذر  قةدعمقع  تعلعنع،  ظذيغذر  قةدعمقع  رعؤايعتعنعث  تعضعن

 مةدةنعيعتعضة مةدة  ظذيغذر  بذددعزعمنعث  ظةدةبعياتعنع  ؤة  نعيعتع
 ظعتعقادع،  دعنع  خةلقعنعث  ظذيغذر  ؤة  تةسعرع  كأرسةتكةن
 تةتقعق  بعلعش هةم  مةسعلعلةرنع  مذهعم  قاتارلعق  حىشةنحعسع
 يادعكارلعق  مةدةنع  قعممةتلعك  نةقةدةر  قعلعشعمعزدا

. ظعكةنلعكعنع ظوثايال بعلعؤالغعلع بولعدذ
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 ص ظةرتذثا ظالع . 3

 ظةرتذثا «  قةدعمكع » ظالعص  ظذيغذرالرنعث    داستانع
 ظئصوسعدذر  ياكع  داستانع  ظالعص . تارعخع  قةهرعمانع  ظةسةر

 بذرذنقع  معالدعيعدعن  تةخمعنةن  8 ظةسعردعن  7 ظةرتذثا
 مةشهذر   ظذيغذرالرنعث  ياشعغان  ظارلعقتا  بولغان  ظةسعرضعحة

 خاقانعدذر  قاصالندةك « ظذنع قةدعمكع ظذيغذرالر . قةهرعمانع ؤة
 تاجعك » باتذر  دةص،  ظةرتذثا  ظالعص  مةنعدة  صارعسالر  دعضةن
 ظاتعغان » ظافراسعياص «  دعؤانع « . دةص  تعلالر  بذ » تىركع  دا

 » قذتادغذ بعلعك « ؤة » شاهنامة « . داستاندعن صارحعالر بعرعلضةن
 نةؤاظعنعث  ظةجةم « داستانلعرعدا،  مىلكع  ناملعق » تارعخع
. ةخس هةققعدة مةلذماتالر بعرعلضةن ظةسةرلعرعدة بذ تارعخع ش
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 ظعدعقذت مةهكعمعسع سأزلىكع . 4

 لذغةت بولذص، قذحذ » ظعدعقذت مةهكعمعسع سأزلىكع «
 تىزىلضةن  تةرعصعدعن . دةؤرعدة  نةشعرعياتع  1984 معللةتلةر

 قعلعنغان   نةشعر  دةؤرعدة . يعلع  سذاللعسع  معث  لذغةت  بذ
 تعلع بعلةن  خةنزذ تعلعنعث تىزىلضةن بولذص، قةدعمقع ظذيغذر

 لذغةت  خاراكتعرلعق  سئلعشتذرذش  ظذنعث . سأزلىكلعرعنع
 بعيجعثدا  بولذص،  كأص  ناهايعتع  نذسقعسع 4 نذسقعلعرع  خعل

 . ساقالنماقتا
 ظذزذنلعقع  كةثلعكع 29.3 كعتاصنعث  17.4 سانتعمعتعر،

 كعلعدذ  ؤةنشاث . سانتعمعتعر  توث  يعرعضة  قاتالنغان  بةتنعث
 . غان مةتبةسع دعضةن تامغا بعسعل

 تعلعنعث  ظذيغذر  قةدعمكع  بعلةن  تعلع  خةنزذ  بذ
 كعتاص  بولذص،  سأزلعكع  بألىنضةن 10 سعلعشتذرما  قعسعمغا

 خعل  نةححة  بعر  قاتارلعق  تعللعرع  جذرجعت  موثغذل،  بولذص،
 ظالعدذ  ظعحعضة  ظأز  ظذزذنلعقع . تعلنع  سانتعمعتعر، 32 كعتاصنعث

 كئلعدذ 15.2 كاثلعكع  هازع . سانتعمعتعر  ظةسةر  بعيجعث بذ  ر
. كىتىصخانعسعدا ساقلعنعؤاتعدذ
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 ماظعترع سعمعت . 5

 ظةدةبعياتعنعث » ماظعترع سعمعت «  دةؤرع تةرجعمة قذحذ
 صةردعلعك دعراما ظةسعرع 27 بذ . يىكسةك نامايةندعسع بولغان

 قعلغان  تعما  ظاساسع  ظةقعدعلعرعنع  ظةسةرنعث . بذددعزعم  بذ
 شعن  نذسقعسع  تعلعدعكع  ظذيغذر  زامان  خةلق هازعرقع  جاث

 . يعلع نةشعر قعلعنغان  1988 نةشعرعياتع تةرعصعدعن
 سعمعت « هازعر  دذنيادا » مايتعرع  قوليازما 6 نعث  خعل

 بار  سئثضعمدعن، . نذسقعسع  تذرصاننعث  ظعككعسع  بذنعث
 تئصعلغان  مورتذقتعن  تذرصاننعث  بذنعث . ظعككعسع  صةقةت

 تئصعلغان  1956 ظعحعدعكع  شعكشعندعن  قاراشةهةر  يعلع
 ساقالنماقتا نذسقعسع  موزعيدا  رايذنلذق  ظاصتذنذم  مايتعرع « . ال
 صةردعدعن تةركعص تاصقان حوث هةجعملعك ظةسةر 27 » سعمعت

 دةؤرع  ظعحعدة  يعزعقعدعكع قوليازمعالر  قةدعمقع ظذيغذر  بولذص،
 هةجعملعك  زور  مةزمذنعدعكع  دعنع  بذددا  بولغان  ظذزذن  ظةث

 ظةسعرع  شةكع . سةهنة  بةدعظع  مذكةممةل  ظةسةر  ل، بذ
 جانلعق  ؤةقةلعكع  سعيوآعت  مذكةممةل  ظوبراز،  كونكعرتنع
 بايان  ؤةقةلعكنع  مذكةممةل  ظارقعلعق  تعلع  ظذيغذر  قةدعمكع

. قعلعص بعرعدذ
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 ظالتذن يارذغ . 6

 يارذغ «  دةؤرع » ظالتذن  خانلعقع  ظذيغذر  قذحذ
 تةؤة  ظعسمع . مةدةنعيعتعضة  تولذق  ظةسةرنعث  ظالتذن « بذ

 قذتتا كأتعرعلمعش نوم ظعلعض ظاتلعغ ظأثلىك يارذغ يالتعراقلعق
 بعتعض  ظورذندا ( » نوم  يذقعرع  هةممعدعن  حعحعص  نذر  ظالتذن

 ظةسةر  شاهانة  ظذ ) تذرعدعغان  بعشبالعق  10 بولذص،  ظةسعردة
 تةرعصعدعن ) جعمسار (  تذتذث  سةلع  سعثقذ  ظةدعب  لعق

 قعلعنغان  تةرجعمة  تعلعغا  ظذيغذر  قةدعمقع  بذ . خةنزذحعدعن
 د  بذددا  قذتذلدذرذش ظةسةردة  ظازاصتعن  جانلعقالرنع  عنعنعث

 مالذؤ . ظةقعدعسع ظةكس ظةتتىرىلضةن  ظةسةرنع  ،  1909 بذ
 رايذنعدعكع  1910  ظذيغذرالر  سئرعق  ضةنسذنعث  يعللعرع

 حىشىرضةن  قولغا  بذتخانعسعدعن  لعكوك . ؤاثفذضذ  ظذنعث
 ظذيغذر  قةدعمكع  تئصعلغان  دذنخذاثدعن  ؤة  تذرصان  تةرعصعدعن

. نذسخعلعرعمذ بار  3 ،  2 ة تولذق بولمعغان تعلعدعكع ظانح
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 حاشتانع ظئلعض بةض . 7

 بةض «  ظئلعض  ظذزاق » حاشتانع  ظذيغذرالرنعث  قعسسعسع
 بعرع  معراسلعرعنعث    فولذكلذر  ظعضة  يعلع  1914 ظذ . تارعخقا

 تعصعلغان  بةض . تذرصاندعن  ظئلعض  حاشتانع  قةهرعمانع  ظةسةر
 يةك  قةبعلعلعرعنعث  ظذيغذر  ياؤذزلذقع جعنال  قةدعمقع  رنعث

 ؤة  ظاصعتع  كئسةللعك  بولغان  دذحار  تىصةيلعدعن
 ظوقذبةتلعك هاياتتعن قذتذلذص، تعنعح، ظةركعن ياشاشتعن  ظازاص

 ظارزذ  قعلعنغان  ظعبارةت  سعمذؤذل  قةهرعمانلعق، . غايعضة
. كوللعكتعؤئزعملعق روه يىكسةك دةرعجعدة مةدهعيلةنضةن
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 دةدة قورقوت داستانع . 8

 قورقو «  تىركعي » ت دةدة  ؤة  ظذيغذر  قةدعمكع  داستانع
 سعيذآعتع  داستاننعث  بذ  خةلقلةردة  ظةسعرلةردة  9  8 تعللعق

 ظعلعنغان  قةهرعمانلعرع، . قةلةمضة  ظوغذز  ظةسةردة
 ظعش  باشقعالرنعث  ؤة  قاراخان  بايان  باياندعرخان،  ظعزلعرع

 قورقوت . قعلعنعدذ  دةدة  ظاتا ( دانعشمةن  ظعبارةت ) قورقوت  دعن
 ظو  ظةقعل غايعؤع  بعلةن  برازنعث  مةدهعيعلعنعش  صاراسعتع

. خةلقنعث ظةركعنلعك ؤة نعجادلعق غايعسع ظعصادعلةنضةن
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 لىغةتعن تىرك ع دعؤان . 9

 لذغةتتة  ظذيغذر  11 مةزكذر  ظذلىغ  ياشعغان  ظةسعردة
 دةؤردة  بذ  قةشقةرع  مةهمذد  ظةدعب  ؤة  تعلشذناس  ظالعمع،

 بعلةن تىركعي تعلع صةن تعلع دةص ظاتالغان ظةرةص تعلع  ظعلعم
 ظاتتةك «  ظعككع  حىشكةن  سعياسعي . كئتعؤاتاتتع » بةيضعضة

 ظالماشتذرذش  مةدةنعيةت  ظاالقة،  ظعقتعسادعي  مذناسعؤةت،
 داظعرلعرع،  هأكىمران  ظابباسعالرنعث  ظةرةب  بعلةن  ظئهتعياجع

 ظعلعم  سودا  ؤة  ساهةسع  تىركعي  ساناظةت  ظةهلع  مةرعصةت
 زأرىرعيتعنع  ظأضعنعش  ظعدع تعلعنع  قعلماقتا  هئس  . حوثقذر

 مةهمذد قةشقةرع ظةنة شذ ظئهتعياجنعث هأددعسعدعن  حعقعشقا
 كعرعشعدذ  قعلعشقا  تةتقعق  تةكشىرىش،  باغالص  . بةل

 يةتتة ( ظألكعسعنع » خاقانعية «  ظعلع،  قةشقةرعية،  جىملعدعن
 بويلعرنع  ظعسعق كأل  ؤة  بولغار، ) سذ  دالعلعرعنع،  تاتار  قعرغعز،

 سةهرالع  ظارغذ قعصحاق  شةهةرلعرعنع،  ظذيغذر  شةرقعي   رعنع،
 ظوغذز يعزعلعرعنع كئزعص، تىركعي تعلعدا سأزلةشكذحع ظاساسعي

 تونوشعدذ  قةبعلة  ظعنحعكلةص  بعلةن  تعللعرع  . ظايماقالرنعث
 شئظعر  صاكعتلعرعنع،  تعل  قوشاقلعرعنع، – تىرلىك

 ون ظ . ظعبارعلعرعنع توصاليدذ  تةمسعللعرعنع، حعرايلعق سأز  ماقال
 رةتلةص  ظاساسعدا  تةتقعقات  ظعلمعي  ظةمةلعي  يعللعق  نةححة

 ظارقعلعق  ظةرةب  1074  1072 حعقعش  يعللعرع
 ظذسذل  ظعلغارراق  ظذسذللعرعدعن  يئثع  لذغةتشذناسلعقنعث
 بعلةن، ظةرةب ظئلعصبةسعنعث تةرتعصع بويعحة، تىركعي تعل بعلةن

 لذغعتع  غةتتعن دعؤانع لذ « ظةرةب تعلعنعث ظعزاهلعق سئلعشتذرما
 دعؤانع « ( » تىرك  ناملعق ظىح توملذق قامذسعع ) » تىركعي تعلالر

 . يارعتعدذ
 ظعشلعتعلعدعغان  كأص  تعلدا  تىركعي  مةزمذنع  ظةسةرنعث

 هةربعي  قاظعدعلةر،  ضرامماتعكعلعق مةمذرعي  سأزلةر،
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 سودا، قول  ظعحمةك، مالعية  ظعضعلعك، يئمةك  ظاتالغذالر، يئزا
 رعضةرحعلعك، هايؤانات، ظأسىملىك ؤة هىنةرؤةنحعلعك، تعببعي دو

 مذهعم  قةبعلعلةر،  سأزلةر،  داظعر  جعسعملعرعغا  ظاسمان
 جذغراصعيعلعك نامالر، قةدعمكع زاماندعكع خةلق داستانلعرعدعن

 شئظعر  ماقال  صارحعالر،  رعؤايةتلةردعن  قوشاقالر،  ؤة  تةمسعللةر
 . ظعبارةت كةث داظعرنع ظأز ظعحعضة ظالغان

 قةشقةرع  قايتا » دعؤان « مةهمذد  باغداتتا  نع
 تةخمعنةن  كئيعن،  باغدات  1076 تىزةتكةندعن  يعلع

 تةقدعم  مذقتةدع بعنظةمرذلالغا  خةلعصعسع ظوبذلقاسعم ظابدذلال
. قعلغان
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 بعلعض قذتادغذ . 10

 ظةسعردة ياشعغان ظذلذغ شاظعر، بىيىك مذتةصةككذر،  11
 صةيالسوص  ظعجتعماظع  ظاتاقلعق  دةؤرعنعث  ظأز  – ي ظالعم،

 ظعنتايعن حوث رول ظوينعغان دألةت ظةربابع  سعياسعي هاياتعدا
 ظةسةر  يازغان  هاجعب  خاس  بعلعك « . يىسىف  » قذتادغذ

 بعلعم « (  كةلتىرضىحع  دةؤردعكع ) » بةخعت  شذ  يئزعص،  نع
 بعننع  هةسةن  ظةلع  ظةبذ  بذغراخان  صادعشاهع  قاراخانعالر

 خعزمعتع ظىحىن ظورد  بذ  تةقدعم قعلغان ؤة  ؤةزعرع سذاليمانغا  ا
 يعلع  1085 ظذ . هئسابعدعكع خاس هاجعصلعق ظذنؤانعنع ظالغان

 . ؤاصات بولغان
 بعلعك «  هةجعمدعكع » قذتادغذ  500 معث 13 زور

 دألةتنع  ظذنعثدا  ظاصتذر  بولذص،  داستان  دعداكتعك  معسرالعق
 ؤة  بذرحع  خادعملعرعنعث  دألةت  ظذسذللعرعنع،  باشقذرذش

 ظعلعم  سىصعتعنع،  جةمظعيةت مةرعصةتن  ظةخالقعي  ظةهمعيتعنع،  عث
 ؤة ظاظعلة مةسعلعلعرعنع، شذنداقال ظأزعنعث صةلسةصة ؤة ظةخالقعي
 سعمؤوللذق  ظذسذلدا،  بةدعظع  بعر  خاس  ظأزعضة  قاراشلعرعنع
 بةرضةن،  ظةتتىرىص  ظةكس  ظارقعلعق  ؤاستعسع  ظوبرازالر
 قعلعنغانلعق  بايان  كةث  شذنداق  ظةنة  مةسعلعلةر    ظعجتعماظعي

 بذ  سعياسعي سةؤةبعدعن  دةصمذ – ظةسةر  دةرسلعكع  ظعقتعساد
 كعشعلةرنعث . باهاالنغان  مةسعلعلعرع،  تذرمذش  رعظال  ظذنعثدا

 جةمظيةتتة  كعشلةرنعث  مةشهذر  مذناسعؤةتلعرع،  ظارا  ظأز
 بولغان  بعلةن  تةبعظةت  كعشعلةرنعث  رولع،  ظوينايدعغان

 ظةخالقعي  ؤة  تأت  مذناسعؤةتلعرع  ظألحةملعرع  صةزعلةت
 صادشاه ( شةخسنعث  بولغان  سعمؤولع  قانذن  ؤة  ظادالةت

 بةخعت  ؤةزعرظايتولدع،  كىنتذغدع،  بولغان  سعمؤذلع  ساظادةت
 ظعدراك سعمؤولع بولغان ؤةزعرنعث ظوغلع ظأضدىلمعش،  ظةقعل

سأهبةت ) قاناظةت سعمؤولع بولغان ؤةزعر قئرعندعشع ظودغذرمعش
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 . مذنازعرسع يولع بعلةن بايان قعلعنعدذ
 هئكمةتلعر  داستاندا خةلق  بذ  سعثدىرضةن  ظأزعضة  عنع

 شاظعر  11  ؤة  تعلعنعث ضىزةللعكع  ظةدةبعي  ظذيغذر  ظةسعردعكع
 ظةدةبعي  ماهارعتعنعث يذقعرع صةللعسع ضةؤدعلةندىرىلضةن، ظذ
 مةسعلعلةرنعث  قويذلغان  ظوتتورعغا  حوثلذقع،  هةجعمعنعث

 تعل  مةيلع  ؤة  جةهةتتعن بولسذن  تارعخ،  سالمعقع  ظةدةبعيات،
 ظعقتعساد جةهةتتعكع ظةهمعيعتع تةرةصتعن  صة، سعياسعي صةلسة

 ظعضة،  قعممةتكة  زور  ناهايعتع  تارعخعمعزدا  ظةدةبعيات  بولسذن،
 يئثع  جةهةتتعمذ  شةرقشذناسلعق  ؤة  تىركشذناسلعق  خةلقظارادا

. سةهعصة ظاحقان ضعضانعت ظةسةردذر
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 يعق ظةتةبةتذل هةقا . 11

 ظ  13 – » ظةتةبةتذلهةقايعق «  ظةدعب ظةسعردة  أتكةن
14 . ظةهمةد بعننع مةهمذد يىكنةكع يازغان دعداكتعك داستان

 مةرعصةت،  ظةخالق،  ظعجعماظعي  ظةسةردة  بذ  باصلعق
 ظةسةر  بذ  ظعصادعلةنضةن،  روه  يعلع  1980 تةرةققعيصةرؤةرلعك
 . معللةتلةر نةشعرعياتع تةرعصعدعن نةشعر قعلعنغان

 ظذ  بعراق  ظةمةس،  ظعق  ؤاقتع  يئزعلغان  نعث ظةسةرنعث
 ظةسةرنع  بذ  ظاساسةن،  خذسذسعيتعضة  تعل  ؤة  12 مةزمذنع

 ظاخعرع   قاراخانالر  13 ظةسعرنعث  يةنع  باشلعرعدا،  ظةسعرنعث
 قعلعشقا  صةرةز  دةص  يئزعلغان  مةزضعللعرعدة  ظاخعرقع  دةؤعرنعث

 . بولذدذ
 معسرادعن تةركعص تاصقان، ظذنعثغا 484 باص 14 ظةسةر

 قعلع  ظعالؤة  تةرعصعدعن  باشقعالر  شئرنع 13 نغان كئيعن  صارحة
 جةمظع  ؤةزعننعث 512 قوشقاندا  ظاروز  ظةسةر  بولذدذ،  معسرا

 يذكسةك ماهارةت بعلةن يئزعلغان، ظةسةر  مذتةقارعص بةهرعدة
 مةرعصةتكة، تعرشحان – دعداكتعك داستان بولوص، ظاصتذر ظعلعم

 ظنسانع  قاتارلعق  كةمتةرلعك  ظادعللعق،  مةردلعك،  كعشلةرضة،
 قعزغع  بعلعمسعزلعكنع خعسلةتلةرضة  ظوقذيدذ،  مةدعية  ن

 ظةيصلةيدذ ؤة مةسخعرة قعلدذ، بذ قاراشلعرعنع ظوبرازلعق شئظعرع
. تعل بعلةن بايان قعلعدذ
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ظةرةملعك بالعقلعقالر . 12

 فارابع  نةسعر  ظالعم ) 950  873 ( ظةبذ  ظذلذغ
 ظذيغذر  مةدةنعيعتعنعث تذنجع  ظعسالمعيةتتعن كئيعنكع  قارلىق

 م  ؤة نامايةندعسع،  ماتئماتعك  لوضعك،  صةيالسوص،  ةشهذر
 ظذ صىتىن ظأمرعنع ظئلعم تةهسعل قعلعش يولعغا . مذزعكاشذناس
 قعلغان  مذتةصةككذرع . سةرص  خعرعستئظان  هعراتتا  فارابع

 قةدعمكع . يذهاننا ظعبنع هةيالندعن مةنتعق ظعلمعنع ظىضةنضةن
 سعتعلعستعكا،  ضعرامماتعكا،  نعساراالرنعث  ظةسعردعكع  ظوتتذرا
 صةنلعرعنع  ظاسترونومعية  ضئظذمعتعرعية،  فعزعكا،  ماتئماتعكا،

 قعلغان  تةتقعق  داظعرعسعنعث . بعرعلعص  بئلعم  ظأز  فارابع  شذثا
 قالدذرعدذ  هةيرةتتة  كعشعنع  بعلةن  ظةرةملعك « . كةثلعكع

 فازعلة « ، » بالعقلعقالر  ظعلمعي » مةدعنةتذل  كعتابعدا  ناملعق
 ةسعلعلعرع ظىستعدة تةصسعلع ؤة فعزعكا م ) ظاسترونومعية ( نذجذم،

 ؤة ظعنسان، صعسخولوضعية، ظةخالق، سعياسةت  توختالغان، ماددا
 . توغرعسعدا حوثقذر مذالهعزة ظعلعص بارغان

 باشقا  ظذنع  ظئلعم « ظذنعثدعن  ؤة  تىرلعرع  صةننعث
 سأز « ، » تونذشتذرذش  هةققعدة  بوشلذقع  – ظئلعم « ، » ظالةم

 تةرعصع هةققعدة  رونومعية قانذنلعرع ظاست « ، » صةننعث حعكع ؤة
 صةلسةصعسعنعث « ، » هةققعدة  ظارستوتعل  ظةفالتذن،

 داظعملعقع « ، » مةقسةتلعرع  هةركعتعنعث  جعسعملعرع  ظاسمان
 كعتاص « ، » هةققعدة  حوث  توغرعسعدعكع  ؤة « ، » مذزعكا  شعظئر

 فارابعنعث ؤةكعللعك خاراكتعرعضة » قاصعية توغرعسعدا  قاتارلعقالر
 ظةسةرلعرعدذر  صةلسةصعؤع شذنداقال . ظعضة  حوثقذر  ظذ

 ؤةتةنصةرؤةرلعك  هةم  ظعنسانصةرؤةرلعك  كىحلىك  مةزمذنغا،
 جةلص  بةدعظعي  ؤة    تةسؤعر  شعظئرعي  ضىزةل  تولعمذ  روهعغا،
 . قعلعش كىحعضة ظعضة كأصلعضةن شعظئرالرنعث مذظةللعصع ظعدع

) صةزعلةتلعك مةدةنعيةت ( مةدعنة تذل فازعلة . 13
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 فارابع  نةسعر  ظالعم ظ ) 950  873 ( ظةبذ  ذلذغ
 ظذيغذر  مةدةنعيعتعنعث تذنجع  ظعسالمعيةتتعن كئيعنكع  قارلىق

 ؤة  ماتئماتعك  لوضعك،  صةيالسوص،  مةشهذر  نامايةندعسع،
 . مذزعكاشذناسدذر

 باشقا  ظذنع  ظئلعم « ظذنعثدعن  ؤة  تىرلعرع  صةننعث
 سأز « ، » تونذشتذرذش  هةققعدة  بوشلذقع  – ظئلعم « ، » ظالةم

 تةرعصع هة  ظاسترونومعية قانذنلعرع « ، » ققعدة صةننعث حعكع ؤة
 صةلسةصعسعنعث « ، » هةققعدة  ظارستوتعل  ظةفالتذن،

 داظعملعقع « ، » مةقسةتلعرع  هةركعتعنعث  جعسعملعرع  ظاسمان
 كعتاص « ، » هةققعدة  حوث  توغرعسعدعكع  ؤة « ، » مذزعكا  شعظئر

 فارابعنعث ؤةكعللعك خاراكتعرعضة » قاصعية توغرعسعدا  قاتارلعقالر
 ظةسةرلعرعد  صةلسةصعؤع . ذر ظعضة  حوثقذر  ظذ  شذنداقال

 ؤةتةنصةرؤةرلعك  هةم  ظعنسانصةرؤةرلعك  كىحلىك  مةزمذنغا،
 جةلص  بةدعظعي  ؤة    تةسؤعر  شعظئرعي  ضىزةل  تولعمذ  روهعغا،
. قعلعش كىحعضة ظعضة كأصلعضةن شعظئرالرنعث مذظةللعصع ظعدع
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 سذرراه . 14

 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  ظةسعردة  13 بةت، 670 تومغا
 مذهةممةت ظعبنع ظأمةر ظعبنع خالعية جامال قارشع صارعس تعلع
 ؤة يعزعقع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان صارس تعلعنعث

 . ظئزاهلعق لذغعتع
 هةر  مةنعسعنع  لعكسعكعلعق  سأزلعكلعرعنعث  تعلع  صارس
 تةرةصلعمة ظئزاهالش ظارقعلعق صارعس تعلعنعث ظعصادعلةش كىحعنع

 صارعس تعلعنع ظعضةللعضىحعلةر ؤة تةتقعق نامةيةن قعلعش هةم
 مةخسعتعدة  بعرعش  يارعتعص  ظوثايلعق  ظىحىن  قعلغذحعالر

 . يئزعلغان
 كعحعك جةهةتتعن ظعككع  حوث ؤة  سأزلىكلةر  لذغةتتة

 ظئزاهالنغان  جةهةتتة . تةرةصلعمة  بعلةن » باب « حوث  نامع
 تعلعدعكع  سأزلىكلةر، 29 صارعس  ظاخعرالشقان  بعلةن  تاؤذش

 ج  شذ » صةسعل « ةهةتتة كعحعك  يةنة  بعلةن  تاؤذش 29 نامع
 ظةسلع  كعرعشتىرىلىص،  ظارا  ظأز  سأزلىكلةر  باشالنغان  بعلةن
 تىرلةنضةندعن كعيعنكع مةنعسع ؤة  مةنعسع،  كأحمة  مةنعسع،
 ظومذمعيىزلىك  جةهةتلةردعن  مةنعسع    ظعتمولوضعيعلعك

 ر لذغةتتة سأزلىكلةرنع ظئزاهالش جةريانعدا، ظاصتذ . ظئزاهالنغان
 جةهةتلةردعمذ  ظتنوضذراصعية  ظاسترونومعية،  جذغراصعية،  تارعخ،
 بةزع  يةنة  سعرت،  بةرضةندعن  مةلذماتالرنع  نذرغذنلعغان
 قعممةتلعك  هةققعدعمذ  تةرجعمعهالع  شةخسلةرنعث  تارعخع

 بةرضةن  ظعناؤةتلعك . ظذحذرالرنع  ناهايعتع  كعتاص  بذ
 قعممعتعدعن  لذغةت  ظذنعث  بولذص،  بعرع  باشقا لذغةتلةرنعث

 جةهةتتعكع  ظعتنعضذراصعية  ظاسترذنذمعية،  جذغراصعية،  تارعخ،
 . تةتقعقات قعممعتعمذ ظاالهعدة زور

 كعتاص  كامفذردا  19 بذ    ظاخعرعدا  ظةسعرنعث
. مةجعددعندع مةتبةسعدة بئسعلغان تاش باسما  نذسخا
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 فورماتع  تىصلةنضةن،  شةكعللعك  32 × 23 كعصعنةك
 يىزعنع  حىشكةن  خةت  فورماتع سانتعمعتعر،  27 × 20 ث

 بةتتة  بعر  هةر  بار 29 سانتعمعتعر،  خةت  ظذيغذر . قذر  شعنجاث
 6 ظاصتذنذم رايذنع  قةشقةر ؤعاليةت يئثعسار ناهعية قعزعل يئزا

 نومذرلذق  XGP127 كةنتتعكع ظابدذؤايعت هامذتنعث ظأيعدة 
. تعزعملعك بعلةن ساقلعنعؤاتعدذ
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 مذهةببةتنامة . 15

 ظ  14 خارةزعمع  ظعجاد ظةسعرنعث  ياشاص  وتتذرعلعرعدا
 . ظةتكةن شاظعرالردعن بعرع

 تعلع « ظذ  باسقذحتعن » خاقانعية  ظاتالغان  دةص
 بولغان ظارلعقتا » حاغاتاي تعلع «  دةص ظاتالغان باسقذحقعحة

 شذغذلالنغان  بعلةن  ظةدةبعياتع . ظعجادعيةت  ظذيغذر  دةؤردة  بذ
 معغان ظةنظةنعلعرعنعث حوثقذر تةسعرع يةنعال ظأز كىحعنع يوقات

 . ظعدع
 ظعسمع نامةلذم  ظذ حاغاتاي ظولذسعغا . خارةزعمعنعث ظأز

 هوجرعسعدا  مةسحعتلةرنعث  خارةزعمدعكع  جةنذبعي  قاراشلعق
 ياشعغان  بولذص  قعلعش ؤة . مذساصعر  تةهسعل  ظئلعم  يةردة  شذ

 شعظئر يئزعش بعلةن شذغذللذنذص، ظأزع مذساصعر بولذص تذرغان
 . لذس ظورنعدا قولالنغان جاينعث نامعنع ظةدةبعي تةخةل

 » مذهةببةتنامة « ) يعلع  754 هعجعرعيعنعث ( يعلع  1353
 يارعتعدذ  ظةسعرعنع  ظعشقع . دئضةن  ظةسعرع  بذ  – شاظعرنعث

 بولذص،  يئزعلغان  ظذسذلعدا  خةتلعرع  صارحة 11 مذهةببةت
 . مةكتذصنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

 كةلضةن » مذهةببةتنامة «  يعتعص  قةدةر  بعزضة  نعث
 مكع ظذيغذر يعزعقعدا كأحىرىلضةن، شذنداقال ظذ نذسقعسع قةدع

 يئزعلغان  14  ظةدةبعي تعلع بعلةن  ظةسعردعن بذرذنقع ظذيغذر
 ظةدةبعي  ظعضة  شةكعلضة  بةدعظعي  خاس  ظأزعضة  بولذص،

. يادعكارلعقلعرعمعزدعن بعرعدذر
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 خةزةنعظذل مةظانع ؤة خةمسة . 16

 خةمسة «  ؤة  مةظانع  ) 1501  1441 ( – » خةزةنعظذل
 غذر كالسسعك ظةدةبعياتعنعث ظالتذن دةؤرعنع ياراتقان ظذلذغ ظذي

 ظةربابع  جاماظةت  ؤة  دألةت  مذتةصةككذر،  ظالعم،  شاظعر،
 . ظةلعشعر نةؤاظعينعث ظةسةرلعرعدذر

 مةظانع « نةؤاظعينعث  خةزعنعسع ( » خةزةظعنول  ) مةنةالر
 هةم  دعؤانع  شعظئرعي  ظذنعث » خةمسة « دعضةن  سع

 . ةمذنعلةردذر ظعجادعيعتعدعكع ظةث يعرعك ن
 مةظانع «  غةزةللةردعن – » خةزةظعنول  ظاساسةن
 جةمظع 16 ظعبارةت  لعرعك آانعردعن تةركعص تاصقان،  80 خعل
 . شعظئرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ 3130 معسرالعق 344 معث

 هةيراتذل « داستانالر توصلعمع بولذص، ظذنعثغا » خةمسة «
 ، » مةجنذن  لةيلع « ، » شئرعن – صةرهاد « ، » ظةبرار

 دعن ظعبارةت بةش » سةددع ظعسكةندةر « ، » بةظع سةييار سةب «
 . داستان كعرضىزىلضةن

 جةهةتتعن،  مةزمذن  تئماتعك  ظةسةرلعرع  نةؤاظع
 خعلمذ  جةهةتتعن  شةكعل  بعلةنمذ، – بةدعظعي  بولذش  خعل

 هةيران  كعشعنع  بعلةنمذ  كأصلعكع  جةهةتتعكع  هةجمع
. قالدذرعدذ
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 مذهاكعمةتذل لذغةتعيعن . 17

 نةؤاظعين  سئلعشتذرما  1499 عث بذ  يئزعلغان يعلع
 ظةسعرعدذر  ظاظعت  معللةتلةر . تعلشذناسلعققا  كعتاص  بذ

 . يعلع نةشعر قعلعنغان  1988 نةشعرعياتع تةرعصعدعن
 هةزرعتع  تةزكعرعحع  تعلشذناس،  شاظعر،  كعتاصتا  بذ
 خةلق  ظاسعيا  ظوتتذرا  دةؤردة  ظةينع  نةؤاظعي  ظةلعشعر

 تع  ظانا  ظأزعنعث  كعحعشع لعدعن قةلةمكةشلعرعنعث  ؤاز
 خاهعشحانلعقعغا  قعلعدعغان  ظعجادعيةت  صارعس تعلعدا  بةدعلعضة
 يعزعشنع  ظةسةر  تعلعدا  ظانا  ظأز  ظاساسعدا  بعرعش  رةددعية
 صارعس  هةم  تعلعدا  ظذيغذر  حاغاتاي  هةم    قعلغان  تةشةببذس
 مةزمذن  بولذص،  ظةسةر  تةكعتلعضةن  بولذشنع  كامعل  تعلعدا

 ب  تعلشذناسلعق  بةلكع داظعرعسع  قالماستعن،  حةكلعنعصال  علةنال
. ظةدةبعي تةنقعتحعلعك ؤة صةلسةصعضعمذ حعتعلعدذ
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 كئحةك تةييارالشنعث ظاساسع – تىلىك، كعيعم  دئهقانحعلعق، ظوزذق . 18

 تىؤرىك  معثشةن ( تأمىر  ظةتراصعدا  1310 ) لذ  يعلع
 ظوزذق «  كعيعم  دئهقانحعلعق،  تةييارالشنعث – تىلىك،  كئحةك

 يئزعص حعققان دع » ظاساسع    كعتاصنع  كعتاص . ضةن مةشهذر  بذ
 لئكعن بذ قعتعمقع نةشرع . يعلع تذنجع قعتعم بعسعلغان  1314

 يعلع قايتا بعسعلغان  هةم  1330 ظعهتعياجنع قاندذرالمعغاحقا،
 موثغذلحة ؤة باشقا تعلالرغعمذ تةرجعمة قعلعنعص يىةن سذاللعسع

 لةرضة قارعغاندا، بذ تارعخع خاتعرع . ظوردعسعدا شأهرةت قازانغان
 ؤة  ناهعية  ؤعاليةت،  قايسع  هةر  ظألكعلةرنعث  ظعحكع  كعتاص
 ظايماقلعرعغعحة تارقعلعص، دئهقانحعلعق ظعشلةصحعقعرعشعدا  مذهعم

 ظوينعغان  دةؤردعكع . رول  ظةينع  ظةسعرع  مةشهذر  ظالعمنعث بذ
 تةجرعبعلعرعدعن  ظةمةلع  حارؤعحعلعرعنعث  دئهقان،  ظذيغذر

 توصالنغ  ظعدع بعؤاستة  ضأهةرلةر  بعباها  يىةن . ان  زاماندا  ظةينع
 بعيجعثغا  هازعرقع  مةركعزع  هأكىمرانلعق  سذاللعسعنعث
 يأتكةلضةندة نةححة يىز ظاظعلعلعك ظذيغذر هأكىمةت خعزمعتع

 خعلمذ  بعيجعثدا  شذغذلالنغان – بعلةن    كةسعصلةر  . خعل
ختا بذالرنعث ظارعسعدا دئهقانحعلعق ؤة باغؤةنحعلعك  ظعشلعرعنع صذ

 مذكةممةل كةسصع بعلعمضة ظعضة  جةهةتتة  بعلعدعغان هةم بذ
 ظعدع  بار  ظعلمع . كعشعلةرمذ  تىؤرىكنعث  تأمىر  ظالعم  ظذالر

 مول  ؤة  ماتعرعيال  الزعملعق  ظذنع  كعلعشعدة  دذنياغا  ظةسعرعنعث
. ساؤاقالر بعلةن تةمعنلعضةن  تةجرعبة
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 ) ضىزةللةر يعغعلعشع ( مةجالعسذن نةفاظعس . 19

 نةؤ  ظةدةبعيات  1491 اظعينعث بذ  يازغان  يعلع
 شذناسلعققا ؤة تةزكعرعحعلعككة بعغعشالنغان ظةسعرع بولذص، ظذ
 شةخسلةرنعث  مةشهذر  ظةدعبلةر،  ؤة  ظالعم  دةؤردعكع  ظةينع

 تةزكعرعسعدذر  خةلق . بعظذضعراصعيعلعك  شعنجاث  كعتاص  بذ
 تةرعصعدعن  قعلعنغان  1994 نةشعرعياتع  نةشعر  كعتاص . يعلع  بذ

 كعيعنكع ظةين  ظاتالغان،  دةص  مةملعكعتع  خوراسان  دةؤردة  ع
 تىركعستان « دةؤردة  هازعرقع » ظاشاغع  ظاتالغان  دةص

 ظوتتذرا  ؤة  ظأتكةن  ياشاص  شةهعرعدة  هئرات  ظابغانعستاننعث
 ياشاص ظعجات ظةتكةن شاظعرالر،  يةرلعرعدعمذ  ظاسعيانعث باشقا
 مذناسعؤةتلع  باشقا  ؤة  سةنظةتحعلةر  ضىزةل  ك خةتتاتالر،

 صاظالعيعتع  ظعجادعي  ؤة  صاظالعيعتع  هايات  قعسقعحة  كعشعلةرنعث
. هةققعدة يعزعلغان مةشهذر ظةسةردذر
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 سعياسةتنامة . 20

 سذاللعسعنعث جاماظةت – » سعياسةتنامة «  سالجوقعالر  بذ
 تةرعصعدعن ) ? 1092 ( ظةربابع ؤة تىرك ظالعمع نعزامذل مىلىك

 ظةسعردعن ظعلضعرعكع  11 ظذنعثدا . يئزعلغان كاتتا ظةسةردذر
 يىرضىزىش  هاكعمعيةت  خانلعقالرنعث  دةؤردعكع  ظةينع  ؤة

 صةرمانلعرع بايان قعلعنغان بولذص، ظعسالم  ظذسذللعرع ؤة قانذن
 مةزمذن  ظاساسع  سةنظعتع  رةهبةرلعك  يعتىك  دذنياسعدعكع
 يازغان  ياؤلعن  ماك  ظعتالعيلعك  ظةسةر  بذ  كعتاصتذر،  قعلعغان

 هةق  سةنظعتع  دةستذرع « قعدعكع رةهبةرلعك  » هأكىمدارالر
. ناملعق ظةسةر بعلةن تةث دةرعجعدة تذرعدعغان ظةسةردذر
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 شةرهع ظةلقانذن . 21

 ياشعغان  دةؤرعدة  سذاللعسع  قاراخانعالر  ) ظةسعر  10 ( بذ،
 نامايةندعسع  مةشهذر  ظعلمعنعث  تعبابةتحعلعك  ظذيغذر  ظالعم،

 ظةسةردذر  يئزعلغان  تةرعصعدعن  كاشعغةرع  ظذ . ظعمادعدعن
 يذرتع  يعلعم  ظاتاقلعق  ساجعية « قةشقةردعكع  دة » مةدرعسةظع

 صةننعث هةرقايسع تىرلعرع بويعحة حوثقذر بعلعم  ظوقذص ظعلعم
 ظعزدعنعص  ساهةسعدة  تعبابةت  ظعلمعي  بعلةن،  قعلعش  هاسعل
 ظذنعث كئسةللةرنع ظعنتايعن  بولذص يئتعشكةن،  ظالعم  مةشهذر

 داؤااليدعغانلعقع،  بئرعص  بذغراخان ظةهمعيةت  سذتذق  سذلتان
 زاتنعث داؤالعشعغا  كئسةللعكلةرنع ظذ  ظذحرعغان ظئغعر  ظأزعضة
 ظئتعبار  مةسلعهةتعضة  ظذنعث  ظعشالردا  تعببعي  ظةؤةتعدعغانلعقع،
 مةجرذهالرمذ  يارعالنغان  جةثدة  هةتتا  قارايدعغانلعقع،  بعلةن
 زعكرع  بعردةك  تارعخالردا  داؤاالنغانلعقع  ظارقعلعق  قولع  ظذنعث

 بعرعدة، قع  مةنبةلةرنعث  تارعخعي  شذنداق  ظةنة  لعنغان،
 صارحعسع صئتعص قئلعش بعلةن زةخمعلةنضةن  تأمىر  دىمبعسعضة
 جةرراهلعق  ظعشخانعسعدعن  داؤالعغاندا  ظادةمنع  هةربعي  بعر
 كئسةلنعث  قعاللماي،  تاقةت  كةلتىرىلعشعضة  ظةسؤابنعث
 حعشلةص  بعلةن  حعشع  صارحعسعنع  تأمىر  صاتقان  بةدعنعضة

 سذنذص ت  حعشعنعث  ظعككع  ظذدذلدعكع  ظالغانلعقتعن،  ارتعص
 صعشعص ظوصئراتسعيعنع  كةتكةنلعكع، جةرراهلعق ظىستعدة تةرلةص

 ناظعل  ظعلتعصاتعغا  بذغراخاننعث  تاماملعغاندا،  مذؤةصصةقعيةتلعك
 دةستار  ظاق  تارتذقالنغانلعقع ) سةللة ( بولذص  بعلةن  قعلعح  ؤة
 . هئكاية قعلعنغان

 ذيغذر تعبابةتحعلعكعنعث داؤاالش دةستذرع ظالعم ظأمرعدة ظ
 ظذلذغ » شةرهع ظةلقانذن « هئسابلعنعدعغان  ظةسعرعنع يئزعص،

 بةكرع  ظةبذ  تاشقعرع،  قعلغاندعن  تةقدعم  بذغراخانغا
 رازعنعث  تعببعية « مذهةممةت  تذلمذظارعص كعتابذش « ، » داظعرة
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 ظعبنع » كعتابذلهاؤع « ، » شاهعد  ظةلع  ظةسةرلعرعنع  قاتارلعق
 ظةال « ث سعنانع  فارابعنعث » هعكمتذل  ظولذم « ،  » ظةقساظعل

 خةلقلعرعضة  ظةللعرع    شةرق  ظةسةرلعرعنع  قاتارلعق
 . تونذشتذرذشتا حوث رول ظوينعغان
 ظةسعرعنع » شةرهع ظةلقانذن « ظأزعضة تةقدعم قعلعنغان

 ظالعمنع  بذغراخان  سذتذق  سذلتان  كئيعن،  كأرضةندعن
 تو  سأهبةت ظارقعلعق  قعلعص،  حىشةنحعضة مةخسذس قذبذل  لذق

 حىشىرىص  يارلعق  كئيعن،  بولغاندعن  شةرهع « ظعضة
 ظاتا » ظةلقانذن  قعلعشعحة،  قةيعت  قاراخانعالر  دا  بوؤعلعرعمعز

 ساالمةتلعكعنع  ظعلضعرع  يعلالر  معث  قانحة  بعر  دةؤرعدعن
 ظذالر  بعلعؤئلعشقان،  ظاساسلعرعنع  ظعلمعي  قاتار  بعر  ساقالشنعث

 تا  ؤاصا  تىرلىك  سأضةتنعث  ظأزعضة قارا  معكرذبالرنع  رقاتقذحع
 بئرعدعغانلعقعنع  حعقعرعص  هاؤا  ساص  سعرتقا  تارتعؤعلعص،

 ظعمارةت سالماقحع بولسا،  سةزضةندعن كئيعن، قةيةرضة ظأي
 قويذص،  سأضةت  قارا  كوالص،  كألحةك  ظورذنغا  شذ  ظالدعن
 ظادةتنع  ياخشع  بعر  قعلعشتا  تذتذش  سئلعشقا  ظأي  ظاندعن

 با  ؤة  ظةلقانذن « شقعالر شةكعللةندذرضةن  دا » شةرهع
 يذقعرع  ظوخشاشال  هازعرمذ  ظذسذللعرع  داؤاالش  كأرسعتعلضةن

. قعممةتكة ظعضة بولذص كةلمةكتة
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 ظأضدعلمعش ظوغلع جانع بةضنعث باشتعن كةحىرضةنلعرع . 22

 باشتعن «  بةضنعث  جانع  ظوغلع  ظأضدعلمعش
 كعتاص – » كةحىرضةنلعرع  ظوتتذرا  13 ،  12 بذ  ظةسعرلةردة

 ياشعغان تارعخحع ظةدعب، دعصلذمات، دألةت ظةربابع، ظاس  عيادا
 خاراكتعرلعق  تةرجعمهال  ظوغلعنعث  ظأضدذلمعش  بةض  جانع

 . رومانعدذر
 ظةسةر  قويذق  1260 بذ  يعزعلغا  ظةتراصعدا  يعللعرع

 ظةسةر  ظعضة  تىسعضة  هأججةت  تارعخع  ؤة  تىسكة  ظةدةبع
 ض  تةرجعمعسع  فعرانسذزحة  هالةتتة  قوليازما  عرمانعيعنعث بولذص،

 بعرلعن شةهرعدعكع فعرذسعية صادشاهلعق كىتىصخانعسعنعث شةرق
 ظةسعردة فعرانسذز يازغذحعسع ضراماس  18 بألذمعدة ساقالنغان،

 ظاساسعدا  كعتاص  مذشذ  بايراق « دعرام  كأك  مذثغذلدا  » كأك
 ظةسةر  بذ  دعمةك،  حعققان،  يئزعص  رىمانعنع  تارعخع  ناملعق

 مذناسعؤةتل  تارعخعغا  قالماستعن، ظذيغذر  بولذص  ظةسةرلةر  عك
. بةلكع دذنيا ظةدةبعياتعغا تةسعر كأرسةتكةن مذهعم ظةسةردذر
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 بابذر نامة . 23
 تأمىرعلةر  1483 بابذر  ظاخسعدا  ؤعاليعتع  فةرغانة  يعلع

 . ظةؤالدعدعن بولغان ظأمةر شةيخ ظاظعلعسعدة دذنياغا كةلضةن
 تذنجع » بابذرنامة «  ظأزعنعث  بابذر  مةلذمكع،  دعن

 دعؤانعنع ش  ظعككعنحع  1519 ئظعرعي  تىزضةن،  كابذلدا  يعلع
 ظذ  1529 ،  1528 دعؤانعنع  تىزضةن،  هعندعستاندا  يعللئرع

 دعؤانغا  ظعككع  يةنع  معسراسعنع،  لعرعك  بارلعق  ظأزعنعث  يةنة
 كعرضةن ؤة كعرمةي قالغان شئظعرلعرعنع تولذق دعؤان هالعتعضة

 دعؤانعن  تولىق  بذ  ظذنعث  لئكعن،  تةقدعرع كةلتىرضةن،  عث
 بعزضعحة  ظارقعلعق  دعؤانلعرع  بابذرنعث  نامةلذم،  هازعرغعحة

 صارحة ظةسةردعن 364 يئتعص كةلضةن لعرعك ظةدةبعي معراسع
 ظذنعث  بولذص،  غةزةل، 114 ظعبارةت  صارحعسع 201 صارحعسع

 . رذباظع آانعرعدا يئزعلغان، قالغعنع قعتظة، تويذق
 ؤاقعت » بابذرنامة «  كئيعنكع  ظعسعم  بذ  الردا دئضةن

 تىرلىك  ظةسةر  بذ  ظاؤؤال  ظذنعثدعن  بولذص،  مذقعمالشقان
 نذسخعالردا  ؤة  بابذرع « مةنبةلةر  تىزىكع « ، » ؤاقعظاتع

 بابذرع « ، » بابذرع  نامالر » بابذرعيا « ، » تةؤارعخع  دئضةندةك
 ظذنع  ظةسعرعدة  ظأز  بولسا  بابذر  ظاتالغان،  ، » تارعخ « بعلةن

 . دةص ظاتايدذ » ؤةقاظع «
 مذهةمم  بابذر زةهعرعددعن  ظأزعنعث » بابذرنامة « ةد  12 دة

 هةربعي يىرىش   يئشعدعن باشالص صىتىنلةي دئضىدةك جةث ؤة
 شذنداقال  تعنعمسعز،  جةثضعؤار،  ظأتكةن  بعلةن
 ظأزع  كةحىمعشلعرعنع،  هاياتعدعكع  باي  سةرضىزةشتعلةرضة
 جةثلةر،  بولغان  مذناسعؤةتلعك  بعلةن  ظأزع  ياكع  قاتناشقان

 م  بعلةن  ظأزع  بعلعدعغان ؤةقةلةرنع،  ظأزع  ياكع  ذناسعؤةتلعك
 صادشاه، خان، معرزا، بةضلةرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرنعث ظأز ظارا

 هئس  ظأزعنعث  تةجرعبة – مذناسؤةتلعرعنع،  ؤة   تذيغذ
. بعلضةنلعرعنع بايان قعلعدذ – ساؤاقلعرعنع هةم باشقا كأرضةن
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 مةشظذنذلها هاقايعق ؤة ضىل ؤة نةؤرذز . 24

 ظةبةيدذلال  ظذيغذر ) 1465  1366 ( لذتفع مةؤالنة
 ظةدةبعياتعنعث ناؤايعغا قةدةر يعتعشكةن ظةث مةشهذر ؤةكعلع ؤة

 . ظذلذغ مذتةصةككذر شاظعر
 تعلدا  ظعككع  تعلعدا ( شاظعر  صارعس  ؤة  تعلع  شعظئر ) ظذيغذر

 دةؤرعدة  ظأز  شعظئرلعرع  يازغان  تعلعدا  صارس  بولذص،  يازغان
 سةؤع  يذقعرع  ظةث  يازعدعغان  تعلعدا  شاظعرالرنعث صارعس  يعلعك

 هالعتعدة  دعؤان  تذرسعمذ،  ظورذندا  بارابةر  بعلةن  شعظئرلعرع
 كئلةلمعضةن  يعتعص  دةؤرعمعزضعحة  ظذيغذر . بعزنعث  ظةمما،

 بار  دعؤانع  مذكةممةل  شعظئرلعرعنعث  خعل . تعلعدعكع هةر
 شاظعرنعث  ظذنعثغا  قارعغاندا  سئلعشتذرذص  280 نذسخعلعرعنع

 ظع  غةزعلع،  ظارتذق  قةسعدعسع، صارحعدعن  قعتظةسع، 18 ككع
 . بعر قعسعم تذيذقلعرع كعرضىزىلضةن

 يةنة  كىتىصعانعسعدا  دارعلفذنع  ظعستانبذل  باشقا،  بذندعن
 . ناملعق توصلعمع ساقالنغان » لذتفع تذيذقلعرع « شاظعرنعث

 نةؤرذز «  ؤة  ظعجادعيعتعدة » ضىل  لعرعك داستانع لذتفع ناملعق
 علع يئزعلغان بولذص، ي  1411 ظةسةر . سالماقلعق ظذرذن تذتعدذ

 تىزىلضةن 2400  بعلةن . معسرادعن  نةؤرذز  شاهزادة  ظذنعثدا
 سةرضىزةشتعلعرع  مذهةببةت  ظوتتذرعسعدعكع  ضىلنعث  مةلعكة

 ظذلذغ . تةسؤعرلعنعدذ  هازعر  نذسخعسع  بعر  بعردعن  داستاننعث
 . بعرعتانعية موزئيعدا ساقالنماقتا

 ظعيتقاندا،  بعلةن  تةبعرع  سأز ( » كاالم مةلعكذل « نةؤايعنعث
 كامالةتكة ) صادعشاهع  شعظئرعيعتعدة  ظذيغذر  لذتفع  بولغان

 شاظعردذر  ظادالةتصةرؤةر  مةرعصةتصةرؤةر،  ظذنعث . يةتكةن ظذلذغ
 ضىزةل لعرعكعلعرع، نادعر غةزةللعرع ظأز دةؤرعدة تىركعي تعلعدا
 ظومذمالشقان  تىردة  كةث    ظارعسعدا  خةلقلةر  سأزلةيدعغان

 ظأزعدعن كعيعن  ظىنىملىك تةسعر بولذص،  شاظعرالرغا  مةشهذر كع
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 ظذنعث . كأرسةتكةن  شاظعرالر  ظاتاقلعق  فذزذلعدةك  ؤة  نةؤاظعي
 توقذغان    مذخةممةس  توغرعسعدا . غةزةللعرعضة  هةقعقةت

 ظةتتىرىلضةن  ظةكعس  مذالهعزعلةر  مةشهذنذلها « . صةلسةصعؤع
 ظةسعرعنع » هةقايعق  تاجع  1892 دئضةن  يةكةنلعك  يعلع

 بةض شعظئرعي نذسخعدعن نةسعرعي يول بعلةن مذهةممةت هعدع
 دةص نام » دةخلذلجان ظةبؤابذلجاهان « شةرهعلعضةن ؤة ظذنعثغا

 . بةرضةن
. يعشعدا هئراتتا ؤاصات بولغان 99 لذتفع
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 قعسسةسذل ظةنبعيا . 25
 رابغذزع  ياشعغان  14 ،  13 نةسعرعدعن  ظارلعقعدا  ظةسعرلةر

 ظعسالمعي  ؤة  مذتةصةككذر  يازغذحع،  بولذص، مةشهذر  ظالعمع  ةت
 رابغذزع « يعللعرع  1310 ،  1309 ظذ  ناملعق زور » قعسسةظع

 حعققان  يئزعص  ظةسةرنع  ظةدةبعي  ظةسةر . هةجعمدعكع  بذ
 ) صةيغةمبةرلةر قعسسعسع ( » قعسسةسذل ظةنبعيا « خةلق ظارعسعدا

 مةشهذر  بعلةن  نام  نةسعرعي 72 . دعضةن  بذ  ظعبارةت  ماؤزذدعن
 ىلىشعضة خاس بولغان قعسسة ؤة ظةسةر ظذيغذر صعروزعسعنعث تىز

 ظأزعدة  شةكعلنع  خعل  ظعككع  هةر  ظعبارةت  رعؤايةتتعن
 بار  جايالرمذ  ظارالشقان  نةزعم  ظذنعثدا  بولذص،  . بعرلةشتىرضةن
 لعرعك  بةزع قعسسعلةرنعث خذالسعلعرع،  مةدهعيعلةر  مةسعلةن،
 كعتاصنعث  ؤة  باهارعيات  توغرعسعدا،  سةييارعلةر  كةحىرمعشلةر،

 . اتارلعقالر خاتعمعسع ق
 ظةسةردة ظعسالم دذنياسعدعكع مةشهذر ظةؤلعياالر ؤة  ظذالرنعث
 . صاظالعيةتلعرع، كارامةتلعك سةرضىزىزةشتلعرع هئكاية قعلعنعدذ

 بولغعنع  ظعضة  خاراكتعرعضة  ؤةكعللعك  – يىسىص « بذالردعن
 صارس . قعسسعسعدذر » زىلةيخا  ظذلذغ  بعرعنحع قعتعم  ماؤزذنع  بذ

 ظوبذلقاسعم  بةدعظعي ) 1020  934 ( صعردةؤسع شاظعرع
 كعرعص،  ظئلعص  ناملعق » زىلةيخا – يىسىص « ظةدةبعياتقا

 ظعدع  قازانغان  شأهرةت  بعلةن  يئزعش  داستاننع  . شعظئرعي
 رابغذزع تةرعصعدعن قايتا ظعجادعي  بذ ماؤزذ  ظذيغذر ظةدةبعياتعدا
 ظعشلعنعش بعلةن داثلعق نةسعرعي ظةسةر تةرعقعسعدة ظوتتذرعغا

 . حعقتع
 رابغذزع ق «  قازاندا  1881 ،  1859 » عسسةظع  يعللعرع

 ظارعسعغا  خةلق  بولذص،  قعلعنغان  نةشعر  قعتعم  بةش  جةمظع
 ظةسعرلةردعكع ظذيغذر  14 ،  13 ظذ . ظعنتايعن كةث تارقالغان

 شعظئرعيةتنعث  ؤة  نةسعر  زاماندعكع  شذ  تعلعنع،  ظةدةبعي
 قعممةتلعك  قعلعشعمعزدعكع  تةتقعق  خذسذسعيةتلعرعنع

. ةردعن بعرع مةنبةل
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 ) لعملةر ظاحقذحع ع ظ ( معفتاهذل ظذلذم . 26

 ياقذص  سعراجعيدعن ظةبذ  ظالعمع  ظذيغذر  ظةسةر  مةزكذر
 ظةسعرع  مةشهذر  سةككاكعنعث  ظةبذبةكعر   ( ظعبنع  . 1160  

1228 . ( 
 باش  مذظةللعص  ظوردعسعدا  حاغعتاي  ظةسةر  بذ

 ظةسةر تعل . مةسلعهةتحع بولذص يىرضةن ؤاقعتتا يئزعص حعققان
 تىرلىك  صةنضة مذناسعؤةتلعك مةزمذننع 13 دةبعياتقا ظاظعت، ظة

. ظأز ظعحعضة مذجةسسةملعضةن ظةسةردذر
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 سازالر مذنازعرعسع . 27

 ظةسعرنعث ظالدعنقع يئرعمعدا  15 » مذنازعرعسع سازالر «
 ظذنعث  بولذص،  ظةسعرع  ظةهمعدعنعث  شاظعرع  ظذيغذر  ياشعغان

 تولذ  توغرعسعدا  يولع  ظعجادعي  ؤة  يوق هاياتع  مةلذمات  . ق
 صةقةت  بولغعنع  مةلذم  بعزضة  معؤعلعرعدعن  سازالر « ظعجادعيةت

 ظعبارةت » مذنازعرعسع  داستاندعن  شعظئرعي  بعرال  بذ . دئضةن
 يةككة  16 ظةسةرنعث  كأحىرىلضةن  يئضانة  ظةسعردة

 موزئيعدا  بئرعتانعية  ظذلذغ  لوندذندعكع  هازعر  نذسخعسع
 . ساقالنماقتا
 غذر كالسسعك  ظةدةبعياتعدعكع ظذي » سازالر مذنازعرعسع «

 مذناسعص  شاظعر بذ داستاندا . نادعر ظةسةرلةرنعث بعرع بولذشقا
 ؤاستعلعرعدعن  ظوبراز  جانالندذرمعغان  هئحكعم  بذرذن  ظأزعدعن
 ظارا  ظأز  ظذالرنع  تاللعؤئلعص،  ظةسؤاصلعرعنع  حالغذ  ظذيغذر
 خةلقصةرؤةرلعك،  ظأزعنعث  بعلةن،  يولع  سئلعش  مذنازعرعضة

 قعلغان هةقعقة  ظعصادة  ظعدعيعلعرعنع  ظةسةر . تصةرؤةرلعك
 رئظاللعققا  دةؤعردعكع  تارعخع  ياشعغان  ظأزع  شاظعرنعث
 ظةسؤاصلعرعنعث  تىرلىك حالغذ  ظذ  بعلدىرضةن ظعنكاسع بولذص،
 ؤة  سعنعص  خعل  هةر  جةمظعيةتتعكع  ظوبرازعدا  سعموؤذللذق
 ع، تةبعقعلةرنعث ظوخشاشمعغان سعياسعي، ظعجتعماظعي قاراشلعرعن

 ظةتتىرضةن – خذلعقع  ظةكعس    ظةث . معجةزلعرعنع  ظةسةر
 تاثنعث تىننع  يةثضةنلعكع،  يورذقلذقنعث زذلمةتنع    ظاخعرعدا

 : قوغلعغانلعقع توغرعسعدعكع معسراالر بعلةن ظاياغلعشعدذ

 كةلدع سةبا لةشكعرع يىر تىزدع سةص،
 . قعلدع ظادالةت حعرعكعن بةر تةرةص

عنع، سىبهع سةهةر ظاشتع سةبا يئل
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 . سىردع خوتةن  خانع هةبةش ظئلعنع

 قارعشعنع  دذنيا  ظعلغار  شاظعرنعث  معسراالر  يذقعرعقع
 . ظئزاهالشتا مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة

 مذنازعرعسع «  ظعضة » سازالر  كىحكة  بةدعظعي  يذقعرعقع
 ظةدعب . داستان  يعتىك  ظأزعنعث  ظارقعلعق  داستانع  بذ  شاظعر

 صاساهة  تعلع،  شعظئرعي  ظذستعسع ظعكةنلعكعنع،  سأز  تلعك
 ظعسصاتاليدذ  قذرذلمعسع . ظعكةنلعكعنع  ؤةقةلعك  ظةسةرنعث

 ماهعرلعق بعلةن ظذيذشتذرذلغان، شعظئرعي ظعصادعلةش ؤاستعلعرع
 خعل، تعلع ضىزةل، داستاننعث تعلعدعكع روشةن كعناية – خعلمذ

 ظعستعل  ظعشلعتعشتعكع  تعل  ظاصتذرنعث  ظامعللعرع  ساتعرعك  ؤة
. كأرسعتعص بئرعدذ ظعندعؤعدذظاللعقنع
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 تارعخع رةشعدع . 28

 مذهةممةد هةيدةر تةرعصعدعن – » تارعخع رةشعدع «  معرزا
 تعلعدا  يئزعلغان  1547 يعلعدعن  1541 صارس  يعلعغعحة

 ظذنعثدا  بولذص،  ظةسةر  داثلعق  خاراكتعرلعك  تةزكعرة  ظةدةبعي
 ظاسعيادعكع  ظذنعث ظةؤالتلعرعنعث ظوتتذرا  ؤة  تأمىرخان  تذغلذق

 ؤة هأكى  بابذر  سةظعدخان،  ظةهمةدخان،  مرانلعقع،
 ظابدذرعشعتخانالرغا  مذناسعؤةتلعك  بعر قانحة ظةسعرلعك تارعخع

 قعلعنغان  بايان  نةشعرعياتع . ؤةقة  خةلق  شعنجاث    كعتاص  بذ
 . يعلع خةنزذحة نةشعر قعلعنغان  1985 تةرعصعدعن

 صاظالعيعتعضة  هايات    هأكىمرانالرنعث  يالغذز  كعتاصتا  بذ
 عؤةتلعك مةلذماتالر بولذصال قالماستعن، بةلكع سةظعددعن مذناس

 هايات  ظالعمالرنعث  يعتىك  قاتارلعق  نةؤاظع  ظةلشعر  كاشغعرع،
 صاكعتالرنع  مذناسعؤةتلعك  صاظالعيعتعضة  ظعجادعي  ؤة  صاظالعيعتع
 تةكلعماكان  دةؤر  ظةينع  هةمدة  مذجةسسةملعضةن  ظأزعضة

 صامعر  ظعتةكلعرع،  قاراقذرذم  قعرلعرع ضعرؤةكلعرع،
 مةدةنعيعتع،  خةلقلةرنعث  يةردعكع  بذ  جذغراصعيعسع،

 هةربعي  ظأرىص  ظعتعقاتع،  دعنع  هاياتعغا  ظادعتع،  سعياسعي
 قامذس  يعتىك  مذجةسسةملعضةن  مةزمذنالرنع  مذناسعؤةتلعك

. خاراكتعرلعك كعتاصتذر
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 دعؤانع نأبعتع . 29

 ظةسعردة ظأتكةن ظااتاقلعق ظذيغذر  18 » دعؤانع نأبعتع «
 . شاظعرع نأبعتعنعث ظةسعرعدذر

 ظةسعرنعث ظاخعرقع يعللعرعدا  خوتةندة تذغذلغان  17 ظذ
 بعرعلضةن  ظىضىنىشكة  ظئلعم  حعغعدعال  كعحعك  ظعلعم . بولذص،

 تةهسعل قعلعش ظىحىن يةكةن ظارقعلعق قةشقةرضة كةلضةن ؤة
 شذغذللعنعشقا  بعلةن  ظعجادعيةت  ظةدةبعي  ظعتعبارةن  شذندعن

 هعجعرع  50 ) يعلع  1740 معالدع ( يعلع  1160 يعنعث باشلعغان،
 تىزضةن  دعؤانعنع  شعظئرالر  ظأزعنعث تىنجع  ظأصحأرعسعدة  . ياشالر

 . يعلع ؤاصات بولغان  1750
 ظذيغذر كالسسعك ظةدةبعياتعنعث ضىزةل، راؤان، لعرعكعلعق
 ظعزعدعن  لذتفعنعث  قعلعص،  ؤارعسلعق  ظةنظةنعسعضة  غةزةل

 غةزةللع . ماثغان  نأبعتعنعث  راؤانلعقع، شاظعر  مةنتعقع    رع
 شةكلعنعث  ؤة  مةزمذندارلعقع  ظعبارعلعرعنعث  ظوخشعتعش
 . رةثدارلعقع بعلةن كعتاصخانالرنع ظاالهعدة ظأزعضة جةلص قعلعدذ

 ظورذندا  ظاساسع  تئمعسع  مذهةببةت  ظعجادعيعتعدة  نأبعتع
 قويذق  خعلعال  تةسةؤؤذصنعث صذرعقع  غةزةللعرعدة  ظايرعم  بولذص،

 ؤة  قارعشع ظعصادعلةنضةن  دذنيا  بعلةن  ظةمةلعيعتع  ظعجادعي
 ظىضىنىشنعث  لئكعن ظعلعم    زعددعيةت كأرىلسعمذ،  ظوتتذرعسعدا

 ظةخالق  ظعنسانعي  ؤةتةنصةرؤةرلعك  ظةهمعيعتع،  صةزعلةت،
 ظورذننع    سالماق    شعظئرلعرع  ظةكس ظةتتىرضىحع  تذيغذسعنع

 خةلققة . ظعضعلةيدذ  ظعجادعيعتعدة  شاظعرنعث  تةرةققعصةرؤةر
 ظعنسانغا هعس  نارازعلعق،  كةمسعتعلعشعضة  ظايالالرنعث  داشلعق،

 خعزمةت،  ساؤاصلعق  كعشعلةرضة  ساداقةت،  دوستقا  مذهةببةت،
 مةزمذنالر  قاتارلعق  سةمعمعيةت  مذناسعؤةتتعكع  ظارا  ظأز

 . كىيلعنعدذ
شاظعرنعث يىكسةك بةدعظعي ماهارعتعنع باهاالشتا قعزغعن
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 تولذص  بعلةن  تذيغذسع  خوتةن ؤةتةنصةرؤةرلعك  تاشقان
 : هةققعدعكع بعر غةزعلعنع كأرىص ظأتىشنعث ظأزع كذصاية

 رةؤزعضة مانةند خعيال ظةت خوتةننع،
 . بعهعشتعن زعياد معسال ظةت خوتةننع

 خوجةستة خاكع رةهمةت سىرمعسع،
 . كأزىثضة تذتعيا خال ظةت خوتةننع

 صةرعلةر بذسةسع تىرصة شئرعندذر،
 . ع هأرلةر لةبعضة بال ظةت خوتةنن

 تةلظةتعضة خذرشعد، كأزلعرعضة ظةختةر،
 . يادةك قاشعغا هعالل ظةت خوتةننع

 مذظةللعمعن ظافاق، بئشعن سذ خةنضذي،
. تعفلعضة دةرسع ماقال ظةت خوتةننع
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 مةجمذ ظةتذل ظةهكام . 30

 ياشاص  16  ناهعيعسعدة  قارعقاش  خوتةننعث  ظةسعردة
 ز قارعقاشنعث ظأتكةن ظذيغذر ظالعمع ؤة شاظعرع مذهةممةت ظئؤة

 مةخدذم « ظعلمع معراسلعرعدعن بعزضة قةدةر يعتعص كةلضةنلعرع
 ظةهكام « ، » ظةزةم  يعغعندعسع ( » مةجمذظةتذل  ) هأكىملةر

 قعسعم  بعر  بعلةن  ظةسعرع  يعرعك  صارحة  ظعككع  قاتارلعق
 . شعظئرلعرعدعن ظعبارةت

 ظةزةم «  ظةسةر – » مةخدذم  خاركتعرلعك  تةزكعرة
 ظذنعثدا  يئرعمعدعن ظةسعرن  17 بولذص،  كعيعنكع  18 عث

 سعياسعي،   زور  بةرضةن  يىز  شعنجاثدا  باشلعرعغعحة  ظةسعرنعث
 مةلذمات  توغرعسعدا  هةم تارعخع شةخسلةر  ظعجتعماظعي ؤةقةلةر

 بعزنع . بعرعلضةن  ظذيغذر  18 ،  17 ظذ  ظةسعرلةردعكع
 قعممةتلعك  توغرعسعدا  ظةهؤالع  ظومذمعي  جةمظعيعتعنعث

 . عتعدذ ماتعرعيالالر بعلةن تةمعن ظ
 باصتعن تىزىلضةن ظعلمعي 14 – » مةجمذظةتذل ظةهكام «

 ظةسةر بولذص، ظذ ظاسمان جعسعملعرعنعث هةركعتع، يعل، ظاي،
 قاتارلعق  نامعسع  يعل  ظذيغذر  تةرتععصع،  يذلتذزالرنعث  ؤة  كىن
 ظالغاندعن  ظعحعضة  ظأز  مةزمذنالرنع  داظعر  نذجذمغا  ظعلمعي

 ؤة صعسخولعضعية ظعلمع باشقا، هئساص ظعلمع، جذغراصعية، تارعخ
 حئتعلعدذ قاتارلعق  ساهالةرضعمذ  ظاخعرعدا . كةث  كعتاصنعث

 زامانداش بةزع  ظأزعضة  ؤة  مذظةللعف ظأزعدعن بذرذن ظأتكةن
 . ظالعمالرنعث ظعلمعي صاظالعيةتلعرع توغرعسعدا مةلذمات بعرعدذ

 مةدةنعيةت – مذهةممةد ظئؤةز قاراقاشع ظةسةرلعرع  صةن
 ك  بايلعقعنع معراسلعرعمعزنعث  مةزمذنع  تةرةصلعمعلعك  أص

 يادعركارلعقالر  تارعخي  ظعلمعي  مذهعم  ضةؤدعلةندىرضىحع
. جىملعسعدعندذر



42 

 تةزكعرةظع ظارسالنخان . 31

 ظأتكةن ظذيغذر  18 » تةزكعرةظع ظارسالنخان «  ظةسعردة
 . تارعخحعسع ؤة شاظعرع قاسعمع يازغان كعتاص

 قعلغان  تةهسعل  ظعلعم  ياشاص  قةشقةردة  ظعسالم . ظذ
 ظأز  صةنلعرعدة  ظةدةبعيات  صةلسةصة،  تارعخ،  ؤة  ظةقعدعلعرع

 . دةؤرعضة يارعشا يذقعرع مةلذماتقا ظئرعشكةن
 ؤةكعللعك  كةلضةن  يئتعص  قةدةر  بعزضة  شاظعرنعث

 تةزكعرةظع « يعلع يئزعلغان  1799 خاراكتعرعضة ظعضة ظةسعرع
 بولذص، » ظارسالنخان  داستانع  تارعخع  معسرا 2112 ناملعق

 ظالعدذ شعظئ  ظعحعضة  ظأز  ظعشةنحلععك . رنع  ظذنعثدا  ظاصتذر
 سذتذق  سذلتان  قعلعص،  ماتعرعيال  ظاساسع  مةنبةلةرنع  تارعخع

 سعصاتع ؤة ظذنعث  بذغراخاننعث نةؤرعسع ظارسالنخاننعث  تةرعص
 يولعدعكع  تارقعتعش  دعنعنع  ظعسالم  رايذنعغا  خوتةن

 . صاظالعيةتلعرعنع تةسؤعرلةيدذ
 مةزمذن  بولذص، ظةسةرنعث  كةث  خعلعال  داظعرعسع

 ؤة  دئهقانالر  مةسعلعسع،  يةر  دةؤرلةردعكع  شذ  ظذنعثدا
 ظةكعس  ظةهؤالالرمذ  داظعر  مذناسعؤةتلعرعضة  ظعشلةصحعقعرعش

 . ظةتتىرىلضةن، بةزع قوشذمحة تةنبعهلةرمذ كعرضىزىلضةن
 ؤة  ظوبرازلعق  راؤان،  تعلع  شعظئرع  ظةسةرنعث

 بولذص،  ظعضة  ظذيغذر  19 ،  18 ظاهاثداشلعققا  ظةسعرلةردة
. ظةدةبعياتعدا مةيدانغا كةلضةن مذنةؤؤةر داستانالردعن بعرعدذر
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 ضعزنامة عث ح . 32

 قةشقةردة  19 ،  18 تةخمعنةن  ظارلعقعدا  ظةسعرلةر
 ظذيغذر  شذغذلالنغان  بعلةن  صاظالعيةت  ظعجادعي  ياشاص
 ظعلمع  ظذنعث  ؤة  قةشقةرع    مئرساه  مولال  تارعخحعسع

 ظةسعرع » ضعزنامة حعث « معراسلعرعدعن  تارعخع  بعر  ناملعق
 تارعخعنع  ظذيغذر  بذ  بولذص،  كةلضةن  يعتعص  دةؤرعمعزضعحة
 ظعلمع  ظعضة  قعممةتكة  زور  قعلعشتا  تةتقعق  ؤة  ظىضىنىش

 هئساصلعنعدذ  بعرع  يئزعشتا . مةنبةلةردعن  ظةسةرنع  بذ  ظاصتذر
 صارعس  قةشقعرعنعث  هةيدةر  معرزا  تارعخحعسع  ظذيغذر  ظاتاقلعق

 ي  رةشعدع « عزعلغان تعلعدا  معر » تارعخع  تارعخحعسع  ظعران ، 
 تىسسةفا « خذةندعنعث  رةؤزة  جعؤةيعننعث » تارعخع  تارعخع « ،

 شاي  ظةسةرلعرعدعن » جاهانكى  مةشهذر  قاتارلعق
 ظأتعدذ  قعلعص  قةيت  ظارقعلعق . صايدعالنغانلعقعنع  بايانالر  مذشذ

 عل بعز مولال معرسالعه قةشقةرعنعث ظةرةب، صارعس تعللعرعغا كام
 نذرغذن  داظعر  تارعخعغا  ظذيغذر  ظذنعث  شذنداقال  ظعكةنلعكعنع،
 تونذشذص،  حوثقذر  بعلةن  مةنبةلةر  ؤة  ظةسةرلةر  قعممةتلعك
 ظعقتعسادعي،  سعياسعي،  ؤة  ظعتنعكعسع  ظذيغذر    يعلالر  ظذزاق
 قعلعش  تةتقعق  ماتعرعيالالرنع  نذرغذن  داظعر  مةدةنعيةتكة

 تارعخع » حعثضعزنامة « ظارقعلعق  يئزعص ناملعق  ظةسةرلةرنع
 . حعققانلعقعنع روشةن كأرىؤاالاليمعز

 ؤة  تارعخشذناسلعرع  ظعسالم  ظةسعرعنع  ظأزعنعث بذ  ظاصتذر
 ظالعملعرعنعث ظةنظةنعؤع يئزعقحعلعق ظذسلذبع بويعحة ظادةمنعث
 تىركعي  قةدعمكع  باشالص،  رعؤايةتلةردعن  بولعشعدعكع  صةيدا

 ش صاظالعيةتلعرع، قةؤملعرعنعث شةكعللعنعشع، جايلعشعشع، كىرة
 ؤة  ظاسعيا  ظوتتذرا  ظوغذزخان توغرعسعدعكع تارعخع رعؤايةتلةر،
 تارعخعي،  خانلعقالرنعث  ظذيغذر  قةدعمكع  ؤادعسعدعكع  تارعم
 قعلغان  ظاسعياغا  ظوتتذرا  ؤة  رايذن  غةربعي حعنضعزخاننعث
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 ؤة  ظاسعيا  ظوتتذرا  ظةؤالتلعرعنعث  ؤة  حعثضعزخان  يىرىشلعرع،
 هأكىمرا  معالدع شعنجاثدعكع  17 ظةسعردعن  16 نلعقع،

 سةظعدعية   سىرضةن  هأكىم  يعرعمعغعحة  كعيعنكع  ظةسعرنعث
 ظاظعت  دةؤرضة    كعيعنكع  ظذنعثدعن  ؤة  دةؤرع  خانلعقع
 تارعخعنع  مةدةنعيعتع،  ظعقتعسادعي،  ظعجتعماظعي،    ظذيغذرالرنعث

 . بعر قةدةر مذكةممةل بايان قعلعص ظأتكةن
 سةظعد  قعلص،  نذقتا  مذهعم  خانلعقعنعث ظةسةردة  عية

 مةدةنعيةت  ؤة  ظعقتعسادعي  سعياسعي،  كعلعشع،  مةيدانغا
 قويذص،  يولغا  تةدبعرلعرعنع  ظعسالهاتحعلعق  ساهةسعدة
 تأهصة  زور  بعيعتعشتا  خةزعنعسعنع  مةدةنعيةت  معللعتعمعزنعث

 بعرعلضةن  يورذتذص  ظاالهعدعلعكلةرضة . قوشقانلعقع  شذ  مانا
 قةشقةرعنعث  مئرسالعه  مولال  ناملعق » حعثضعزنامة « ظاساسةن

 رةشعدعية « ظةسعرع  زةيلع « ، » تارعخع  رةشعدع  ، » تارعخع
 هةمعدعية «  معراسلعرعمعز » تارعخع  تارعخع  مةشهذر  قاتارلعق

. قاتارعدعن مذناسعص ظورذن ظالعدذ
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 ببةت داستانلعرع ة مذه . 33

 داستانلعرع ة مذه «  ظذلذغ – » ببةت  خةلقعنعث  ظذيغذر
 رئظال  ظاتاقلعق  ظابدذرعهعم مذتةصةككذرع،  شاظعرع  عزعمحع

 . نعزارعنعث داستانالر توصلعمع
 ظعتعبارةن  1837 نعزارع  مذهةببةت « يعلعدعن
 1838 ناملعق حوث بعر ظةسةر يئزعشقا كعرعشعص » داستانلعرع

 ظةسةرنعث . يعللعرع ظذنع مذؤةصصةقعيةت بعلةن ظاياغالشتذردع 
 ، » ن سةظعدع – رابعية « مةزمذن داظعرعسع ظعنتايعن كةث بولذص،

 ظذزرا «  » مةجنذن – لةيلع « ، » شعرعن – صةرهات « ، » ؤامذق
 . قاتارلعق داستانالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

 بعشع  1770 نعزارع  بذالق    شةهعرعنعث  قةشقةر  يعلع
 دذنياغا  ظاظعلعسعدة  هىنةرؤةن  قول  كعحعك    مةهةللعسدة

 خةت . كةلضةن  مةكتةصتة  كعيعن  يةتكةندعن  يعشعغا  ظوقذش
 حعقعرعص  مةدرعستة ساؤادعنع  خانلعق    قةشقةردعكع  كعيعن ، 

 مةدرعستة  خانلعق  قةشقةردعكع  كعيعن  حعقعرعص،  ساؤادعنع
 ظةرةب، صارعس تعللعرعنع ياخشع ظىضةن هةمدة ظةرةب، صارعس
 ظةدةبعياتعنعث  صارعس  بولذصمذ    بعلةن،  ظةدةبعياتع
 بعدعل،  شعرازع،  هاصعز  خوجا  سةظعدع،  شةيعخ  كالسسعكلعرع

 ظةسةر  ظةلشعر جامعالرنعث  ظةدعب  ظذلذغ  شذنعثدةك  ؤة  لعرع
 ظىستعدة  ظذالر  تونذشذص،  نةؤاظعينعث ظعجادعيعتع بعلةن حوثقذر

 بارغان  ظعلعص  ساهةلعرعدة . مذالهعزة  قايسع  هةر  ظعلعمعنعث
 حوث  ساهةسعدة  سةنظعتع  خةتتاتلعق  ظعضعلةص،  ماهارةت

 . ظعقتعساسقا ظئرعشكةن
 دةؤر  ياشعغان  ؤ  18 شاظعر  ظاخعرع  19 ة ظةسعرنعث

 ظةسعرنعث بعرعنحع يعرعمع  ظذيغذر خةلقعنعث مانجذ هاكعنعيعتع 
 قاراثغذ  زذلمعغا،  هأكىمرانلعقنعث    فئظذدال  ظعحعدعكع  ظأز  ؤة
 رئظال  ظأزعنعث  قاراص،  بعلةن  كأزع  نةصرةت جةمظعيةتكة
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 قةهرع  ؤة  نةصرةت  بولغان  نعسبةتةن  غةزعصعنع  جةمظعيةتكة
 ظعدع  سعثدىرضةن  شئظعئلعرعغا  ظذنعث . ظأز  شذثالشقا

 تعندعتسسعية  دعمذكراتعك  قارشع  فعذداللعققا  ظةسةرلعرعدة
 مةؤجذت بولذص، بذ ظأز دةؤرعضة  نعسبةتةن ظعنتايعن ) خاهعش (

 . زور ظةهمعيةتكة ؤة ظعلغارلعققا ظعضة
 يعلعنع ظوقذش، ظوقذتذش، كاتعصلعق ؤة 60 ظذ ظأمرعنعث

 صة  كعحعك    بعلةن  يارعتعش  ظعجادعيةتلةرنع  قعرلعك كعحعك
 ظأتكىزضةن  هئكعم  1830 شاظعرنع . ظعحعدة  زوهذرعدعن  يعلع

 معرزا  ظالدذرذص  ظوردعسعغا  ظأز  خعزمعتعضة ) كاتعصلعق ( بةض
 يعللعرعغا . تةيعنلةيدذ  ظاخعرقع  ظأمرعنعث  خعزمةتتة  بذ  شاظعر

 يعل ( قةدةر  ظون  شاظعر ) تةخمعنةن  بذ  بولذص،  تذرغان
. ولدع ظعجادعيعتعنعث ضىللةص ياشنعغان دةؤرع ب
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 كعتابع غئرعب . 34

 مذشهذر  19 ظةدةبعياتعنعث ظذيغذر  ظةسعردعكع
 غئرعبع  بعرع  قول  1802 ؤةكعللعرعدعن  قةشقةردة  يعلع

 كةلضةن  دذنياغا  ظأسمىرلىك . هىنةرؤةن ظاظعلعسعدة  بالعلعق ؤة
 حعقارغان  ساؤادعنع  ظوقذص  مةكتةصلعرعدة  مةهةللة  . حاغلعرعدا

 خام  ظاظعلعسعدة  ظعشلعرعغا سةر – كعيئعن  ضةزحعلعك
 تذرمذش  ظعغعر  خارعزارلعقتا  يوقسذللذق،  ياردةملعشعص،

 . كةحىرضةن
 بعلةن  نئزارع  شاظعرع  ظاتاقلعق  دةؤرعنعث  ظأز  غئرعبع

 ظعرعشعدذ  ياردعمعضة  ظذنعث  ظعلعم . تونذشذص  ظذنعث  نئزارع
 خةتتاتلعق  كأرىص،  ظعقتعدارعنع  ؤة  ظعشتعياقع    ساهةسعدعكع

 كئيعنرةك، ظأز مةسظذللعقعدعكع . وقذتعدذ ظعشلعرعغا سالعدذ ؤة ظ
 . كاتعبات ظعشخانعسعنعث كاتعصع قعلعؤالعدذ

 تةشةببذسع  1837 ظذ  هئكعمبةضنعث  زوهذرعدعن  يعلع
 بذ . دعضةن ظةسعرعنع يئزعص حعققان » كعتابع غئرعص « بعلةن
 بولذص، 2150  ماقالة  شعظئرعي  تاصقان  تةركعص  بئيعتتعن  معسرا
 . بعلةن تىزىلضةن جاؤاص  سذظال 58 ماؤزذ، 36

 دةؤردعكع  شذ  بعر 32 ظةسةردة  كةسصنعث  بعرع  خعل
 بايان  زعددعيةتلعرع  ظعحكع  ؤة  مذناسعؤةت  بولغان  بعلةن

 مةؤجذت  19 . قعلعنعدذ  جاماظةتحعلعكعدة  شعنجاث  ظةسعردة
 خعل كةسصنعث خاراكتعرعكعسع خئلع ظوحذق سعنعصع 32 بولغان

 . نذقتعدا زعكعر قعلعنعدذ
 خعل كةسعص ظعحعدة هةممعدعن 32 كع، مذهعم تةرعصع شذ

 دئهقان، هةممعدن ظعلغار ؤة – جعق ؤة خةلققة ظاش بةرضىحع
 يازعدذ  دةص  ظعشلةمحع  ظعشلةمحعضة . ظذلذغؤارع  ظةسةردة

 . ؤاكالعتةن بعر خعشحع ظوبرازع ضةؤدعلةندىرىلضةن
 نةزعرعدة  ؤة » ظذلذغ « شاظعرنعث دةص » خسلةتلعك « ،
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 ظةسال هأكىمران تةبعقعلةر، يةر ظاتاشقا هةقعقع اليعق كعشعلةر
 حأللةرنع  كأكةرتعص  قويذص  دةرةخ  بولماستعن،  ظعضعسع

 تةرع  باغذ  ماثالي  ؤة  ظةمضةكحع  هاالل  ظةيلعضةن،  بوستان
 بولغان  ظعشعغا  ظأز  ياراتقان،  جةننةت  زعمعندا  ظارقعلعق
 ؤة  دئهقان  حىشعدعغان  بعسعص  هةممعنع  جةهةتتة  ماهعرلعقع

 . ت ظعشلةمحعلةردعن ظعبارة
 ظةسعرعضة  صىتىن  ظاصتذرنعث  قاراش  كأز  ظعلغار  خعل  بذ

 غئرعبع ظةمضةكحعلةر سعنعصع مةيدانعدا تذرذص . سئثدىرىلضةن
 ظذيغذر  سىصعتعدة  سىرضىحع  ظالغا  ظعدعيعلةرنع  ظعلغار

. ظةدةبعياتعدا ظأزعضة خاس ظورذن تذتعدذ
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 مةهزذن ظةلؤاهعزعن . 35

 قعل  19  ظعجات  ياشاص،  قةشقةردة  غان ظةسعردة
 زعياظع  نورذز  بعرع  يازغذحع، . شاظعرالردعن  ظاتاقلعق  ظذ

 نازعم  تذردع  نئزارع،  ظابدذرعهعم  ) غئرعبع ( شاظعرالردعن
 قاتارلعقالر بعلةن زامانداش بولذص، ياشلعق حاغلعرعدعن باشالصال

 . قةشقةر مةدرعسلعرعدة ظوقذص ظعلعم تةهسعل قعلغان
 كاتعصلعق  هوزذرعدا  بةض  هئكعم  زوهذرعدعن  قعلعشقا ظذ

 بعلةن  تةسعرع  بعؤاستة  نعزارعنعث  شاظعر  كعيعن،  باشلعغاندعن
 ظذرغذص  يةنعمذ  ظعشتعياقع  بولغان  ظعجادعيةتكة   ظةدةبعي

 هئجعرعيعنعث  ) يعلع  1839 معالدع ( يعلع  1259 تعشعص،
 ؤةزلةر ( » ةلؤاهعزعن م مةهزذن «  ظةسعرعنع ) مذثلذق  ناملعق

 شعظعر 4800 . يئزعص تاماماليدذ  بذ  دعنعي معسرالعق    داستاندا  عي
 نةسعهةتلةرنع بايان قعلعص،  تةنبعه ؤة سعياسعي، ظعلمعي صةندع

 . صادعشاهالرنع ظادالةتلعك بولذشقا حاقعرعدذ
 ؤةزلةر ( » ةلؤاهعزعن م مةهزذن « ظةسةرضة  دةص ) مذثلذق

 سةؤةص  قويذلعشعدعكع  بعشعدعن – نام  ظأز  شاظعرنعث
 مذناس  بعؤاستة  بعلةن  سةرضىزةشتعلعرع  عؤةتلعك كةحىرضةن

 ظذ  يعزعلعشعحة  ظةسةردة  زوهذرعدعن 14 بولذص،  يعل
 هئكعمبةضنعث سارعيعدا ظعشلةص، ظعككع يعلغعحة كئسةل بولذص

 قعلعص، . ياتعدذ  ياردةمحعسعز  ظذ  صةيتلةردة  ظعغعر  شذ  ظةنة
 تذرمذش كةحىرعدذ  ظعغعر  ظعحعدة  بذ . كئسةللعك ظازابع  شاظعر
 ق  شعكايةت  تةبعقعلةردعن  هأكىمران  ظأز توغرعدا  علعص،

 هةسرةت ظعحعدة ظأتكةنلعكعنع – هاياتعنعث مذهتاجلعق ؤة قايغذ
 قعلعدذ  بايان  ظارقعلعق  معسراالر  شعظعرعي  شاظعر . مذثلذق

 : داستاننعث باش قعسمعدا تأؤةندعكعلةرنع يازعدذ

سةبهع نوتظعدا حةكتع خانة تئز،
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 . ظئشكعن سذثرة قعلدع مذنداغ زعر

 قاندذر، دعمةككعم ظئشعك ظاؤؤال قارا
 . ظذ ظعرذر ضاه خذنغا خعسعل ظعفزاندذر

 هةرنة تأككةن ياش ساؤاتعنع،
 . قعل نةزةر كذرمعث مذراتعنع

 بار  باب  مذهعم  ظىح  شاظعرنعث . ظةسةردة  بعرع،  ظذنعث
 ظعلعم  ظعككعنحعسع،  سةرضىزةشتعلعرع،  صةن  هايات

 قةشقةر  شاظعرنعث  ظىحعنحعسع،  بايانلعرع،  توغرعسعدعكع
. زعلغان لعرعكعلعق شعظعئرلعرعدعن ظعبارةت توغرعسعدا يئ
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 رعخعي مذسقعيذن ةؤا ت . 36

 مذسقعيذن ةؤا ت «  ظذيغذر  19 » رعخعي  ياشعغان  ظةسعردة
 ظعبنع  ظعسمةتذلال  مولال  تارعخحعسع  ؤة  مذزعكاشذناسع  ظةدةبعي

 . نعث ظةسعرع ) مأجعزع ( نعمةتذلال
 ظذ خوتةنلعك بولذص، ظأز دةؤرعدة ظةدةبعيات، تارعخ هةم

 بعلعم مذزع  ظعرعشكةن  ظعختعساسقا  يذقعرع  ظعلمعدة  كا
 يعللعرع ظةتراصعدا  1870 مأجعزع . مأتعؤةرلعرعدعن بعرع ظعدع

 بةضنعث  هئكعم  ظعلشعر  هاكعمدارع  خوتةن  ؤاقعتتعكع  شذ
 مةنبةلةردعن  تارعخعي  قةدعمكع  بعلةن  قعلعشع  تةؤسعية

 دةلعل  توصالص  ظعشةنحعلعك  مذسقعيذن « صاكعتالرنع  » تارعخعي
 . ناملعق ظةسعرعنع يئزعص حعققان ) مذزعكانتالر تارعخع (

 بولغان  ظاساسع  مذزعكعسعنعث  ظذيغذر  كعتاص  بذ
 كةشص  ظةسؤاصلعرعنعث  حالغذ  خةلق  ظذيغذر  ؤة  مذقامالرنعث
 لذتفع،  فارابع،  ظةسةردة  تارعخعي  بذ    هةققعدعكع  قعلعنعشع
 نةؤاظع، مةلعكة ظامانننعساخان، قئدعرخان قاتارلعق ظةدعب ؤة

 توغرعسعدا م  صاظالعيعتع  هايات  ظذالرنعث  ؤة  ظذستازلعرع  ذزعكا
 بعرعدذ  مةلذمات  ظعخحام، . قعسقعحة  بايانع  ظاصتذرنعث

 تةسعرلعك، ضىزةل هئكاية تىسعنع ظالغان بولذص، كعتاصخانالردا
 قوزغعتعدذ  تةسعرات  كىحلىك  ؤة  هاياجان  بولذصمذ . حوثقذر

 ظابدذرعشعتخا  صادعشاهع  خانلعقعنعث  هأكىمرانلعقع سةظعدعية  ن
 دةؤرعدعكع ظاتاقلعق مذقامشذناس، مذزعكانت، شاظعرة ظاماننعسا

 . خئنعم هةققعدة قعزعقارلعق مةلذمات بئرعدذ
 مذسقعيذن «  سةنظعتعنعث » تارعخعي  ؤة  ظةدةبعياتع  ظذيغذر

. تارعخعنع تةتقعق قعلعشتعكع قعممةتلعك مةنبةلةردعن بعرعدذر



52 

 تةزكعرةتذل بذغراخان . 37
 بذغراخان تةزكعرة «  ظذيغذر  19 » تذل  ظأتكةن  ظةسعردة

 تارعخحعسع مولال هاجعنعث ظةسعرع بولذص، ظذ قةشقةردة ياشاص
 بعلةن  ظعشلعرع  ظعجادعيةت  ظعلمعي  ؤة  قعلغان  تةهسعل  بعلعم

 ظذيغذر . شذغذلالنغان  ؤة  تارعخع  ظعسالمعيةت  هاياتعدا  ظأز
 . تارعخعغا داظعر بذر مذنحة ظةسةرلةرنع يئزعص قالدذرغان

 بذغراخان «  هاجعنعث » تةزكعرةتذل  مولال  ظةسعرع
 بولذص،  بعرع  ظةسةرلعرعدعن    ظعضة  خاراكتئرعضة  ؤةكعللعك
 ظوغلع  بذغراخاننعث  سذتذق  صادعشاهع  قاراخانعالر  ظذنعثدا
 قئدعرخان  يىسىص  ظارسالنخان،  شئهعد  بذغراخان،  هةسةن
 بايا    صاظالعيةتلعرع  ظذالرنعث  ؤة  تةرجعمعهالع  ن قاتارلعقالرنعث
 قادعرخان  يىسىص  زةبعهذلالنعث  ظعمام  تأت  شذنداقال  قعلعنعدذ،
 خوتةندة  كئلعص،  قةشقةرضة    ظذننةهعردعن  ماؤرة  دةؤرعدة

 . ظعسالم دعنعنع تارقعتعش  ظىحىن  قعلغان جةثلعرع سأزلعنعدذ
 هةرعرع  شةيعخ  ظالعم  تارعخحع  ظذنعث  باشقا،  بذندعن

 يازغان  بعرلعكتة  رذس « بعلةن  هةزرعتع  ذل جةثنامة
 ظةسعرع » ظةلةيهعسساالم  تارعخع    هةجعمدعكع  حوث  ناملعق

 ظأز . بار  تةزكعرعنع  ظالتة  قعسسعسع،  جةثنامة  بعر  ظةسةر  بذ
 مذهةممةد  قعسسعسعدة  جةثنامة  بولذص،  ظالغان  ظعحعضة
 قعلغان  يولعدا  تارقعتعش  دعنعنع  ظعسالم  ظةلةيهعسساالمنعث

 قعلعنعدذ  تةزكعرة . كأرةشلعرع هئكاية  ظعمام جة « : ظالتة  ثنامة
 تةزكعرة خوجا « قعسسعسع، » مذهةممةد هةنعفة ؤة بعبع هةنعفة

 سامانع  نةسعئ  سذتذق « قعسعسع، » ظةبذ  سذلتان  تةزكعرةتع
 باهاؤعدعن « قعسسعسع، » بذغراخان  هةزرةت شةيعخ  تةزكعرةظع

 ظايذص « قعسسعسع، » قذددذس سعرة  فعقعية  خوجا  » تةزكعرةظع
 هأسيعن « قعسسعسع،  هةزرةت  قعسسعسع » صةيزذلال تةزكعرةظع

 قاتارلعقالردعن ظعبرةت بولذص، ظذالردا يذقعرعقع مةشهذر زاتالرنعث
 . تةرجعمعهالع ؤة صاظالعيةتلعرع  سأزلعنعدذ

 تعلعدا  ظةسةرلعرع ساص ظذيغذر  هاجعنعث يذقعرعقع  مولال
 سىصعتعدعال  ظةسةر  تارعخعي  صةقةت  ظذالرنع  بولذص،  يئزعلغان

 ظةدةب  تةزكعرة  بةلكع  قاتارعدا ظةمةس،  نةمذنعلعرع  عياتعنعث
. يذقعرع باهاالشقا بولعدذ



53 

 مئهبةتكامة  مذهةببةتنامة . 38

 مذهةممةت ظعمعن خوجام » مئهبةتكامة  مذهةببةتنامة «
 خعرقعتع  ظوغلع  خةلقعنعث ) 1724 – 1634 ( قذلع  ظذيغذر
 . شاظعرع  ظاتاقلعق مذتةصةككذر

 دذن  يئزعسعدا  باغحع  تازغذنععث  قةشقةر  ياغا ظذ،
 ظوقذص 16 . كةلضةن  مةدرعسلعرعدة  قةشقةر  باشالص  يئشعدعن

 ظأزعدعن  هةم  ظعضعلةيدذ  ياخشع  تعللعرعنع  صارعس  ظةرةب،
 ظةرةب،  ؤة  ؤةكعللعرع  مةشهذر  ظةدةبعياتعنعث    ظذيغذر  بذرذنقع
 صارعس ظةدةبعياتعنعث نةمذنعلعرع بعلةن بعللة ظاصصاص خوجعنعث

 شاظعر ظعجادعنعث ظةث جذش بذ . بئغعدا باغؤةن بولذص ظعشلةيدذ
 ظذ،  بولذص،  حاغلعرع  راؤاجالنغان  يعللعرع  1670 ظذرذص

 . ناملعق لعرعك داستانعنع يازعدذ » مئهبةتكامة  مذهةببةتنامة «
 تئماقعلغان  مئهنةتنع  بعلةن  مذهةببةت  ظةسةردة  بذ  خعرقعتع
 ظارقعلعق مذهةببةت  رومانتعك خعيال  ؤة  لعرعكا  حوثقذر  هالدا،

 نعث بعرلعكع، ظعنسانالرنعث هةر قانداق صاظالعيعتع بعلةن مئهنةت
 ظةمةلضة  ظارقعلعق  مذناسعؤعتع  مذهةببةت  ؤة  مئهنةت
 قعزعلضىللةرنعث  ؤة  بذلبذل  سابا،  ظاشذرعلعدعغانلعقعنع

 . مذناسعؤعتعنع تةسؤعرلةش ظارقعلعق بايان قعلعص بئرعدذ
 ظةسةرنعث شئظعرعيةت ماهارعتع ظىستىن، تعلع ظوبرازلعق

 ظةدةبعي بولذص،  بعلةن  ظعدعيعسع  سىرضةن  ظالغا  ظةسةرنعث
 رذشةن  مئسرالعرع  يذقعرعقع  شاظعرنعث  بعلعش ظىحىن،  كىحعنع

 يذقعرع . دةلعلدذر  ظةث  مئهنةت  بعلةن  مذهةببةت  ظةسةردة
 ظعدعية ؤة حعرايلعق تعل بعلةن تةرعصلعنعص، ظذالرنعث مذناسعؤعتع

 عسع ظارقعلعق حوثقذر مةنعلعك تةمسعل، ضىزةل تةسؤعرلةر ؤاسعت
 ظعجتعماظعي  سعياسعي،  دةؤرعنعث    خوجا  ظاصاق  تةسؤعرلعنعص،

 . ظةهؤالع ظةكعس ظةتتىرىلضةن
 خوجعنعث  ظاصاق  خعرقعتع  قارعغاندا،  مةلذمارالرغا
 . تةصسعلعي تارعخعنع بايان قعلعدعغان يةنة بعر ظةسةرمذ يازغان
 بعزضة  ظةمضةكلعرعدعن  ظعجادعي  ظذنعث  هازعرغعحة  لئكعن

 داستانعدعنال » مئهبةتكامة  مذهةببةتنامة « بولغعنع مةلذم
. ظعبارةت
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 ظةغزار تئببعي . 39

 17 مذهةببةت معراتبئك ظعلعبئك ظوغلع » ظةغزار تئببي «
 ظةسعرع   ظالعمعنعث  تئبابةت  ظذيغذر  ظأتكةن  ظذ . ظةسعردة

ظأسكةن ؤة قةشقةر مةدرعسلعرعدة ظعلعم – قةشقةردة تذغذلذص
 دةؤر  ظأز  قعلعص،  هأكىمالعرعدعن تةهسعل  تئؤعص  مةشهذر  عنعث

 . بولذص يئتعشكةن
 بويع  ظأمىر  ظوغلع  ظةلعبئك  معراتبئك  مذهةممةت
 كئسةلةرنعث  شذغذللعنعص،  بعلةن  ظعشلعرع  تئبابةتحعلعك

 هعجعرعيعنعث  باشقا،  بولغاندعن  دةرمان  يعلع  1150 دةردعضة
 تئببعي « ) يعلع  1640 معالدع (  تئبابةتحعلعك ( » ظةغزار

 يازغان ) مةقسةتلعرع  كأصعنحة يةرلعك . ناملعق ظةسةر  ظذنعثدا
 داؤاالش  كئسةل      بعلةن  حارعلةر  ظاددعي  ؤة  ظةشيالعرع  دورا
 مذهةممةت  كعتاب  بذ  بولذص،  كأرسعتعلضةن    ظذسذللعرع
 كعحعك  باشالص  ظاخذنذندعن  نةسرذلال  ظوغلع  معراتبئكنعث
 نةؤرعسع سوصع ظاخذنذم ؤة ظذنعث صةرزةنتلعرعضة قةدةر بولغان

 كةسصع  ظاتا  تةرعصعدعن  كعشعلةر  ظةؤالد  قانحة يعل 400 بعر
 ظةسةرنعث  بذ  كئلعنضةن  داؤامالشتذرذلذص  ظعزحعل  مابةينعدة

. تئبابةتحعلعك تارعخعدعكع مذهعم دةستذرع بولذص قالغان
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 تارعخعي مذسقعيذن . 40

 مذسقعيذن «  ظذيغذر  16 » تارعخعي  ياشعغان  ظةسعردة
 ظاتاقلعق شاظ  عرالردعن بعرع يىسىص قةدعرخان مذقامشذناسع ؤة

 . يةركةندعنعث ظةسعرع
 تذرغان  ظذرغذص  تاالنتع  سةنظةت  يةكةنلعك بولذص،  ظذ

 دةؤرع  ظعجادعيةت  ظاياز – ظعلمعي  خئنعم،  ظاماننعسا  مةلعكة
 ؤة    مذزعكانت  مةشهذر  دةؤرلعرعنعث  ظأز  قاتارلعق  قذشحع

 . ع شاظعرلعرع قاتارعدا سذلتان ظابدذرئشعدخان سارعيعدا ظأتت
 مذسقعيذن «  راؤابنع » تارعخعي  ظذ  قعلعنعشعحة،  بايان  دا

 ظعختعرا  ظةسؤابنع  حالغذ  قاتارلعق  خذشتار  ؤة  قعلغان  ظعساله
 قعلغان » ؤعسال « . قعلغان  ظعجاد  مذقامنع  يئثع  . ناملعق

 بولذص،  شاظعرع  مأتعؤةر  دةؤرعنعث  ظأز  ظعجادعيةتتة،  شئظعرعي
 خذراسان، . يازغان ناملعق شئظعرالر توصلعمعنع » دعؤان قئدعرع «

 مذزعكا  كأصلعضةن  كةلضةن  ظعراقتعن  ؤة  ظعران  جارازم،
 . تالعصلعرعغا دةرس ظأتكةن

 خةلقعنعث كالسسعك مذزعكعسع  12 « قئدعرخان ظذيغذر
 بعلةن » مذقام  خئنعم  ظاماننعسا  مةلعكة  حعقشقا  رةتلةص  نع

 بعرلعكتة رعياسةتحعلعك قعلعص، ظذيغذر مذقاملعرع، داستانلعرع،
 حعقعش مةشرةصلع  قئلعصالشتذرذص  رةتلةص  قئتعم  تذنجع  رعنع

 ظذلذغ  بألضىح  دةؤر  تارعخعدا  مةدةنعيةت  ظذيغذت  بعلةن،
 » مذقام 12 « بولذصمذ . ظةهمعيةتكة ظعضة صارالق سةهعصة ياراتتع

 خعزمةت  ظااسلعق  قعلعشتا  ظعساله  قايتعدعن  تئكعستلعرعنع
 ناؤاظعي . كأرسةتتع  تئكعستلعرعضة  مذقام  كأصلعضةن  ظذ

 ؤة لعر  يارقعن  ظةث  جةهةتتعن  شةكعل  ؤة  مةزمذن  عكعسعنعث
 كعرضىزدع  تالالص  قعسعملعرعنع  ظأمرعنع . نةصعس  صىتىن  ظذ

. يعلع ظالةمدعن ظأتتع  1571 سةنظةتكة بئغعشالص،
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 مةهمذدنامة . 41

 ياشاص،  16 ،  15 » مةهمذدنامة «  ظارعلعقعدا  ظةسعرلةر
 ظعرع، داثلعق ظعجادعي صاظالعيةت بعلةن شذغذلالنغان ظذيغذر شا

 هةربعي سةركةردة ؤة قابعلعيةتلعك جاماظةت ظةربابع ظايازبئك
 ظةسعرع  يئقعنلعرعدعن . قذشحعنعث  سةظعدخاننعث  سذلتان  ظذ

 بعللة  يىرىشلةرضة  جةثضعؤار  بعلةن  خان  بولذص،  بعرع
 مةمذرعي  ؤة  هةربعي  خانلعقعنعث  سةظعدعية  هةمدة  قاتناشقان

 . ظأتعضةن ظاصصاراتلعرعدا موهعم ؤةزعصعلةرنع
 لعرعك  كأصلعضةن  هاياتعدا  ظأز  قذشحع  ظايازبئك

 جىملعدعن  قةسعدعلةرنع،  ؤة  ، » مةهمذدنامة « غةزةللةر
 . قاتارلعق يئرعك داستانالرنع يئزعص قالدذرغان » جاهاننامة «

 يعللعرعدا – » مةهمذدنامة «  كئيعنكع  هاياتعنعث  شاظعر
 يئزعلغان دئداكتعك  تةرعقعسعدة  نةسعهةت  ظوغلعغا  داستان ظأز

 تئضعشلعك  قعلعشقا  رعظاية  كعشعلعك تذرمذشتا  ظذنعثدا  بولذص،
 قاظعدة – ظةدةب  ؤة  ياشالرغا  ظةخالق  توغرعسعدا  يوسذنالر

 . صايدعلعق مةسلعهةتلةر بئرعلضةن
 ؤةكعللعك – » جاهاننامة «  قذشحعنعث  ظايازبئك

 يعللعرع  1533 ،  1532 خاراكتئرعضة ظعضة ظةسعرع بولذص،
 داستاندا 2650 . يئزعلغان  يئرعك  ظذ  تىزىلضةن  مئسرادعن

 قاتارلعق  رةنا  مةلعكة  فعرذز،  شاهزادة  شةهسعؤار،  صادعشاه
 يةكةن  ظارقعلعق،  يارعتعش  ظوبرازعنع  ضىزةل  شةخسلةرنعث
 ظعجتعماظعي  ؤة  سعياسعي  ظاصتورنعث  تارعخع،  خانلقعنعث
 هاكعمعيةتنع  قويذلغان،  ظوتتذرعغا  مةسعلعلةر  داظعر  قاراشلعرعغا

 ةت بعلةن يىرضىزىش، خةلققة ياخشعلعق قعلعش، ظأمىرنع ظادال
 ظعلغار  قاتارلعق  قةدعرلةش  ؤاقعتنع  ظأتكىزمةسلعك،  بعهذدة

. ظعدعيعلةر ظالغا سىرىلضةن
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 تارخعي رةشعدعي . 42

 رةشعدعي «  ياشعغان  16 ،  15 » تارعخعي  ظةسعرلةردة
 هةيدةر  معرزا  ظةربابع  دألةت  ؤة  تارعخحعسع  ظذيغذر  ظاتاقلعق

 . قعرع تةرعصعدعن يئزعلغان قةش
 مذهةممةت  ظاتعسع  بولذص،  شاهزادعلعرعدعن  دوغالت  ظذ
 ظاراتأصعضة  هوزذرعدا  بايقارا  هىسيعن  سذلتان  هأسيعن  معرزا

 كةلضةن  دذنياغا  يعللعرعدا  قعلعؤاتقان  سةككعز . هاكعملعق
 بئرعلعص،  ظالعمالرنعث تةربعيعسعضة  ظاتاقلعق  هعراتتعكع  يئعشعدا

 هةرقايسع تىرلعرع بويعحة ظأز دةؤرعضة يارعشا صةننعث – ظعلعم
 . ظةتراصلعق ؤة حوثقذر مةلذمات ظعضعلعضةن

 سذلتان  ؤاقعتالردا  توققذز ( كئيعكع  سةظعدخان  سذلتان
 كئيعن  ظولتذرغاندعن  تةختعضة  خانلعق يعل 22 ) شةهةرنعث

 سةظعدعية خانلعقعنعث ظةمعرلةر ظةمرع ؤةزعصعسعنع ظأتةص، كأص
 جةثضعؤار  بعلةن، قئتعملعق  قعلعش  باشحعلعق  يىرىشلةرضة

 خعزمةت  مذستةهكةملةشتة  كىحعةيتعش،  خانلعقنع  سةظعدعية
 . كأرسةتكةن

 معرزا  كئيعن،  بولغاندعن  ؤاصات  سةظعدخان  سذلتان
 ؤاكالعتةن  شاهقا  بابذر  بئرعص،  كابذلغا  معرزا ( هةيدةر

 تذغقان  بعر  بعلةن  ظانعسع  شاهنعث  بابذر  ظانعسع  هةيدةرنعث
 دألةتتة تةرتعص . عرنعث خانلعق تةختعضة ظولتذرعدذ كةشم ) ظعدع

 . ؤة ظادالةت ظورنعتعشقا كىح حعقعرعدذ
 ظئتعص،  تةرك  سةلتةنتنع  يعللعرعدا  ظاخعرقع  ظأمرعنعث

 رةشعدعية « يعلع  1545  يئزعشقا » تارعخي  ظةسةرنع  ناملعق
 داظعر ظعنتايعن قعممةتلعك . كعرعشعدذ  تارعخعغا  بذ كعتاب ظذيغذر

 ظأز ظعحعضة ظالغان مةلذماتالرنع
 يئزعلغان بولذص،  صارعس تعلعدا  بذ ظىح جعلعتلعق ظةسةر

. ظاصتور كعتابنع سذلتان ظابدذرئشعتخاننعث نامعغا بئغعشلعغان
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 رةشعدعية «  دةؤرلةردة » تارعخي  كئيعنكع  ظةسعرع
 تةسعر  زور  غايةت  ظعجادعيةتلعرعضة  ظالعمالرنعث  تارعخحع

 ساي . كأرسةرتتع  مذسا  مولال  ظأزعنعث تارعخحع  تارعخعي « رامع
 ظةسعرعنع يئزعشتا، معرزا هةيدةرنعث ظةسعرعدة بايان » ظةمعنعية

 صعكعرعنع  ظأز  صايدعالنغان،  جةريانالردعن  تارعخعي  قعلعنغان
 كةلتىرضةن  ظةسعردة  18 . ظعسصاتالش ظىحىن ظذنعثدعن سعتاتا

 ظاخونذم  نعياز  مذهةممةت  مولال  ظالعم  خوتةنلعك  ياشعغان
 رةشع «  ؤاثع » دعية تارعخعي  خوتةن  دةؤردعكع  شذ  ظةسعرعنع

 قعلغانلعقع  تةرجعمة  ظذيغذرحة  نامعغا  نعيازبةض  مذهةممةت
 بعزنعث ظذيغذر تارعخعنع » تارعخعي رةشعدعية « قعسقعسع، . مةلذم

 ظأضعنعش ؤة تةتقعق قععلشعمعزدا قعممةتلعك مةدةنعي معراسالردعن
. بعرع بولذص هئسابلعنعدذ
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 ايع ظاقسار كعتابع تعص . 43
 ظةسعردة ظأتكةن ظذيغذر تئبابةت  19 نع » كعتابع تعب «

 ظذ، قارعقاش ناهعيعسعنعث . ظالعمع جامالعدعن ظاقسارايع يازغان
 تذغذلذص ظأسكةن  باشالنغذح ساؤادعنع ظأز . ظاقساراي كةنتعدة

 يئزعسعدعكع دعنعي مةكتةصلةردة حعقارغاندعن كئيعن، خوتةن
 ظة  قعلعص،  تةهسعل  ظعلعم  ظوردذ مةدرعسلعرعدة  صارعس،  رةب،

 تعللعرعنع صذختا ظأزلةشتىرعؤالغاندعن باشقا، ظةدةبعيات، ظعلمعي
 قاتارلعق سةهةلةردة  شةرعظةت ظعلمعي  دعن،  تئبابةت،  نذجذم،

 يئتعشكةن  بولذص  ظعضعسع  بعلعم  ظذنعث . ظةتراصلعق  بولذصمذ
 تئبابةتحعلعك ظعلمعدة قولغا كةلتىرضةن نةتعجعلعرع ضةؤدعلعك

 يةرلع  داؤاالش بولذص،  ؤة  كأرىش  كئسةل  تعؤعصالرنعث  ك
 يىكسةكلعككة  ظعلمعي  ظذنع  قعلعص،  تةتقعق  ظذسذللعرعنع
 خعل  هةر  تىزضةن،  رئتسعصلعرعنع  داؤاالش  هالدا  كأتىرضةن

 ياسعغان  دورعالرنع  كةلضةن – يعراق . شعصاهلعق  يئقعندعن
 دةرمان  دةردعضة  خةلقنعث  بعلةن  ساقايتعش  داؤاالص  بعمارالرنع

 . بولغان
 كأص  تئبابةتحعلعكعنعث  ظذيغذر  ظاقسارايع  جامالعدعن
 ظأزعنعث  ؤة  قعلعش  تةتقعق  توصالش،  تةجرعبعلعرعنع  ظةسعرلعك

 تةجرعبة  قعلغان  هاسعل    ظةمعلعيعتعن  داؤاالش  – بعؤاستة
 ظاساسعدا،  يةكىنلةش  ظاقسارايع « ساؤاقالرنع  تعص  » كعتابع

 ظذي  ظذنعثدا  بولذص،  حعققان  يئزعص  ظةسعرعنع  غذر ناملعق
 قانذن  ظةنظةنعؤعي  كئسةل – تئبابةتحعلعكعنعث  قاظعدعلعرع،

 ياساش،  دورعالرنع  شعصاهلعق  ظذسذللعرع،  داؤاالش  كأرىش،
 دورا  ؤة  سايمانلعرع  دورعضةرلعك  ظألحةملعرع،  ظعشلعتعش

 تونذشتذذرلغان  قاتارلعق مةزمذنالر  ظالعمنعث ظةرةب . مةنبةلعرع
 ظةسعرع  بذ  يئزعلغان  الكنذ يعلع  1899 تعلعدا  هعندعستاننعث

 ظةسعرنعث  مذشذ  ؤة  قعلعنغان  نةشعر  يعللعرعغا  30 شةهعرعدة
 تئبابعتع  ظعسالم  شةهعرعدعكع  دئهلع  هعندعستاننعث  قةدةر

 . دارعلفذنعنعدا رةسمعي دةرسلعك قعلعص ظوقذلذص كةلضةن
 ساهةسعدة  ظعلمع  تئبابةتحعلعك  ظاقسارايع  جامالعدعن

 ظال  مأتعؤةر  يىزلةنضةن  مةدةنعيةت خةلقظاراغا  سىصعتعدة  عم
. تارعخعمعزدعن ظورذن ظالعدذ
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 غازات مىلكع حعن . 44

 ظوغلع  يىسىص  مولال  بعالل  مولال  1823 ) نازعم ( بذ
 يعلعغعحة ياشعغان ظاتاقلعق ظذيغذر شاظعرع ؤة  1899 يعلعدعن 

 . يازغذحسع يازغان ظةسةر
 ظاظعلعسعدة  كاسعص  كةمبةغةل  شةهعرعدة  غذلجا  ظذ

 كةلضةن  باشالنغذح . دذنياغا  تةربعيعسعدة  ظاتعسعنعث دةسلةص
 ظعضةن بولغان  قالغاندعن كئيعنمذ، . ساؤاتقا  ظاتعسعدعن يئتعم

 قارعماي،  قئلعشعغا  ظعسكةنجعسعدة  مذهعتعنعث  تذرمذش  ظئغعر
 . ظوقذشعنع داؤامالشتذرذص، تولذق مةلذمات ظعضعلعضةن

 مولال  باغلعغان  ظعشتعياق  زور  ظةدةبعياتقا  كعحعكعدعنال
 ظئغعز بعال  خةلق  هاياتعنع،  ظعجتعماظعي  زامانعسعنعث  ظأز  ل

 قعتعرقعنعص  معراسالرنع  ظةدةبعي  كالسسعك  باي  ظةدةبعياتعنع،
 كعرعشعدذ  ظعجادعيةتكة  ظةدةبعي  دةسلةصكع . ظأضعنعص،  ظذنعث

 شئظعرلعرع خةلق ظئغعز ظةدةبعياتعغا ناهايعتع يئقعن بولغاحقا،
 كةتكةن  ظايلعنعص  ناخشعغا  ظارعسعدا  » نازعم « بولذص، خةلق
 . نامع بعلةن تا هازعرغعحة ظئيتعلعص كةلمةكتة

 غةزةللعرع  يازغان  حاغلعرعدا  ياشلعق  شاظعرنعث
 ظذ » غةزالعيات «    بولذص،  كعرضىزىلضةن  توصالمغا  ناملعق

 صعكعرعنعث  رةثلعكع،  رةثمذ  ضىزةللعكع،  شئظعرعيعتعنعث
 سازاؤة  تعلعنعث راؤانلعقع بعلةن دعققةتكة  . ردذر حوثقذرلعقع ؤة

 حعن  ظةركعنلعكنع،  لعرعك شئظعرلعرعدا  بذ  ظأزعنعث  بعالل  مولال
 . ظعنسانعي مذهةببةتنع، هايات ضىزةللعكلعرعنع قعزغعن كىيلعدع
 توغرعسعدعكع  ساداقةت  ياخشعلعق،  ظادالةت،  هةقعقةت،

 . ظعدعيعؤعي قاراشلعرعنع حوثقذر ظةكس ظةتتىردع
 شاظعر  هةمنةصةس  بعلةن  ظع  1867 خةلق  لع يعلعدعكع

 كعتاب غازات مىلكع « دئهقانالر قوزغعلعثعغا بعؤاستة قاتنعشعص،
 حعقتع » حعن  يئزعص  داستانعنع  شئظعرعي  ظةسةر . ناملعق بذ
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 قوزغعلعثعنع بعر قةدةر  ظذيغذر ظةدةبيات تارعخعدعكع دئهقانالر
 ظعجتعماظعي  تارعخعي،  ظةتتىرضةن  ظةكس  بعلةن  رئظاللعق

 . ر ظةهمعيةتكة ظعضة شئظعرعي جةثنامعدذ
 ناملعق داستاننع يئزعص، » نذزذضذم « شاظعر بذندعن باشقا

 خةلقعنعث سأيىملىك  ظذيغذر  قوزغعلعثعنعث قةهرعمانع،  خةلق
 خةلقنعث  بعلةن،  يارعتعش  ظوبرازعنع  نذزذضذمنعث  شاظعرةسع

 ساظادةتكة بولغان قايناق – ظةركعنلعككة، بةخت – ظازادلعق
 . ظارزذسعنع ظةكس ظةتتىردع

 يىسىص «  ناملعق ساتئرعك ظةسعرعدة بولسا، » خان حاثمذزا
 دعيانةتنع بعلمةيدعغان، – حةتتعن كةلضةن هعيلعضةر، ظعنساص

 ظاستعغا  قامحعسع  ساتئرعك  يىسىصخاننع  حاثمذزا  ظالدامحع
 قذدرعتعنع رذشةن – صاراسعتع ؤة كىح – ظئلعص، خةلقنعث ظةقعل
 . ضةؤدعلةندىرىص بةردع

 ظةدةبعي ظةسةرلةرن  ؤة  تارعخعي  مولال ضىزةل  عث ظاصتورع
 ظاخعرقع  هاياتعنعث  ظاستعدا  زذلمع  دةؤرنعث  جاهالةتلعك  بعالل

. يئشعدا ؤاصات بولغان 76 يعللعرعدا ظعككع كأزعدعن ظايرعلعص،
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 خعي ظةلتةبةرع ع تار . 45

 مىلىك « بذ  ظةل  ؤة  رذسذل  ظةل  دئيعلعدذ » تارعخ  بذ . مذ
 ، بذنع جعلعتلعق مةشهذر ظةسةربولذص 12 ظةرةب تارعخعغا داظعر

 تةبةرع  جاصصار  ظةبذ  تارعخحعسع  ؤة  ظالعمع  – 838 ( ظةرةب
 . نعث مةشهذر ظةسعرعدذر ) 923

 يعلعغعحة  915 ظةسةردة دذنيانعث يارعتعلعشعدعن تارتعص،
 قعلعنغان  بايان    تارعخ  ظةستايعدعل . بولغان  ظعلعمضة  ظاصتور

 صوزعتسعية تذتذص، مةلذم ؤةقة توغرعسعدعكع بعر نةححة تارعخعي
 تارعخنعث حعنلعق بعلةن . بعرلةص بايان قعلغان – لةرنع بعر ؤةقة

 ظةسةرنعث مةزمذنع مول، . بايان قعلعنعشعغا ظةهمعيةت بةرضةن
 تارعختا  قعلعنغاحقا،  بايان  بعلةن  حعنلعق  ؤةقةلةر  تارعخعي

 بذ كعتابنع . ظأتكةن تارعخحعالر ظذنعثدعن نةقعل كةلتىرىشكةن
 مةؤالنة  بعننع  رايذنلذق يعل  1996 ظابدذرذسذل  ظاصتونوم  ع

 تعلعغا  ظذيغذر  زامان  هازعرقع  ظعشخانعسع  ظةسةرلةر  قةدعمقع
. تةرجعمة قعلعص كعتاب قعلغان
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 ماقاالت . 46

 ؤة  19 نع » ماقالةت «  ظالعم  مةشهذر  ياشعغان  ظةسعردة
 ظذ قةشقةردة . ظةدعبلعرعمعزدعن ظعمعر هىسةيعن سةبذرع يازغان
 ت  حاغلعرعدعن  ظأسمىرلىك  ؤة  ظعلعم تذغذلغان  – ارتعصال

 مةرعصةتكة ظعشتعياق باغالص، قةشقةر مةدرعسلعرعدة ظوقذص بعلعم
 . تةهسعل قعلغان

 صارعس  ظةرةب،  ؤة  ظةدةبعياتع  كالسسعك  ظذيغذر
 شئظعر  ظأزعمذ  تونذشذص،  بعلةن  نةمذنعلعرع  ظةدةبعياتعنعث

 . يئزعشقا كعرعشكةن
 تذرمذش  ظئغعر  كةمبةغةلحعلعكتة  سةبذرع  شاظعر

 ل  ظعجادعي كةحىرضةن،  كىحلىك  ظذنعث  هال  بذ  ئكعن
 تذرمذش  غذربةتلعك  شذ  ؤة  ؤة  قااللمعدع  توسذص  ظعنتعلعشعنع
 ظةسةرلةرنع  نةسرعي  شئظعر  كأصلعضةن  تذرذصمذ  شاراظعتعدا

 . ياراتتع
 ساهةسعدعكع – زوهذرعدعن هئكعمبةض سةبذرعنعث ظعلعم

 ظذنعث  ؤة  ظاثالص  ظعكةنلعكعنع  كعشعلةردعن بعرع  ظعقتعدارلعق
 هةرةمبةاغ ظةسة  دةرياسعدعكع  تىمةن  تتونذشذص،  بعلةن  رلعرع

 شاظعر . يئزعسعدعن بعر قعسعم بعنام يةرلةرنع ظاجرعتعص بةرضةن
 دئهقانحعلعق  ماكانلعشعص،  يةرضة  شذ  بعةن  ظاظلعسع  ظأز

 . ظةمضعكع بعلةن تذرمذشعنع ظأتكىزضةن
 زوهذرعدعن هئكعمبةض سةبذرع بعلةن كأرىشىص، ظعلمعي

 ظعشال –  ناؤاظعينعث ظعجادعي  قعلعص،  دةؤةت  شذغذللعنعشقا  ر
 تعلع «  بعلةن » قذشالر  ظذسذل  نةسرعي  جاؤابةن  ظةسسعرعضة

 يئزعش  ظةسةر  بعر  حىشعنعشلعك  خةلققة  تعلدا،  ظاممعباب
 بةرضةن  مةسلعهةت  سةبذرع . توغرعلعق  بعلةن  شذنعث

 . ناملعق ظةسعرعنع يئزعشقا كعرعشعدذ ) ماقالعلةر ( » ماقاالت «
 ظةسسةردة بابت 20 ظاصتور  ظةدةبعي    بذ  ظعبارةت عن
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 كعشعلعك  ظارقعلعق  ؤاستعسع  سأزلةش  هئكايعلةرنع  تةسعرلعك
 ظعلعم  مذناسعؤعتع،  كعشعلعك  ؤة  مةرعصةت، – جةمظعيعتع

 ظةخالق  ظعجتعماظعي – ظعنسانعي  موهعم  قاتارلعق  صةزعلةت
 صعكعر  ؤة  قارعشع  كأز  ظأزعنعث  ظىستعدة  – مةسعلعلةر

 . قعلعدذ مذالهعزعلعرعنع بايان
 سةبذرع  باشقا،  سةددعي ‹ ناؤاظعينعث « بذندعن

 نةزعرعيعؤي – قاتارلعق ظعلمعي » داستانع توغرعسعدا › ظعسكةندةر
 . ظةسةرلةرنع يئزعص، ناؤاظعينعث ظعجادعيعتعنع يورذتعدذ

 هةق  ظعنسانصةرؤةرلعك،  ظعلعم – ظذنعث  – ظادالةت،
 لعرع مذهةببةت كىيلةنضةن لعرعك شئظعر – مةرعصةت ؤة سأيضى

 . توصالنغان بعر شئظعرالر دعؤانعمذ ساقلعنعص كةلضةن
 ظىمعد – ؤةتةن  زور  كئلعحعكعضة  ظعشةنح – خةلقنعث

 : بعلةن قارعغان شاظعر ظأزعنعث بعر شئظعرعدا

 كةتسةم هايات باهارع بولذص خازان،
 . قالغاي يادعكار جاهان ظعحرة جاؤعدان

 ظام   خةلق  ظعجادعيعتع  ظذنعث  يازغعنعدةك،  معسع دةص
 ظذيغذر  شئظعرلعرع  قعسعم  بعر    ظوقذلذص،  سأيىص  تةرعصعدعن

 مذزعكعسع  كالسسعك  سئلعنعص » مذقام 12 « خةلقعنعث  غا
. ظئيتعلعص كةلمةكتة
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 ظةمعر ناؤاظعي . 47

 ظةسةر  ظابدذرئهعم  1830 مةزكذر  قةشقةردة  يعللعرع
 كعتاب بولذص،  يعلالردعن  1830 نعزارع تةرعصعدعن تىزىلضةن 

 ةر، خوتةن، ظاقسذ مةدرعسلعرعدة  دةرسلعك قعلعص باشالص قةشق
 يعلع قةشقةر مةدرعسلعرع تاقالغعحة  1957 ظأتىلضةن بولذص،
 ظارعلعقتا  قعلعنغان 200 بولغان    دةرسلعكع  مةدرعس  يعل

 . ظةسةردذر
 × cm 13 ناملعق  بذ كعتابنعث فورماتع » ظةمعر باؤاظعي «

 تعلع بعلةن يئزعلغان، 90 ، 23  حاغعتاي ظذيغذر  تاش بةت،
. باسما كعتاب
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 مذختةر مذهةممةد . 48

 ظةدعب » تةجةللعي «  يازغان،  مذهةممةد  مذختةر
 بعظوضعرافعك  ظاظعت  ظعجادعيعتعضة  ؤة  هاياتع  تةجةللعنعث

 تةرعصعدعن . ظةسةر  نةشرعياتع  نةشعر  2000 معللةتلةر  يعلع
 . قعلعنغان

 تةجةللعنعث  تذغذلذص  1848 ظةسةردة  قاغعلعقتا  يعلع
 ظذزاق ظأسكةنلعكع،  خئلع  جايالردا  قاتارلعق  كابذل  دئهلع،

 مذددةت ظوقذغاندعن كئيعن، ؤةتةنضة قايتعص كئلعص، قاغعلعقتا
 تعؤعصلعق قعلغانلعقع، خئمعية ظعلمع بويعحة تةتقعقات، تةجرعبة
 حاغعتاي  هعندع،  صارعس،  ظالعمنعث ظةرةب،  ظئلعص بارغالعقع،

 هعندع  هةتتا  ظعضعلعضةنلعكع،  صذختا  تعللعرعدعمذ تعللعرعنع
 يازغانلعقع،  مذجةللع « ظةسةر  سةبةق  ؤة  تةجةللع  » بةرق

 توصلعمع  شئظعر  تاش  1969 ناملعق  شةهعرعدة  قةشقةر  يعلع
. مةتبةدة بئسعلغانلعقع بايان قعلعنغان
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 ) ظذلذغالر تةزكعرعسع ( تةزكعرةظعي ظةزعزان . 49

 بولذص،  ظةسةر    خاراكتئرلعك  تةزكعرة  19 ،  18 بذ
 ظارعل   بعلةن ظةسعرلةر  ظعجادعيةت  ياشاص  قةشقةردة  عقعدا

 يازغذحعسع مذهةممةد  ظالعمع ؤة  شذغذلالنغان ظاتاقلعق ظذيغذر
 كاشغةرع  يازغان  1771 سادعق  تةزكعرةظعي « . يعلع

 ظوسمان بةضنعث » ظةزعزان  شذ دةؤردعكع قةشقةر هاكعمع معرزا
 يئزعلغان  ظاساسةن  هاؤالعسعضة  ظاغعحعنعث  رةهعم  ظانعسع

 ر ظةسةردة مةختذم ظةزةم ؤة ظذنعث ظةؤالدلعرعنعث بولذص، ظاصتو
 خوجعالرنعث  دةؤرع،  خوجا  ظاصاق  تارعخع،  كئلعش  شعنجاثغا

 . هاكعمعيةت تالعشعش كأرةشلعرع تةصسعلكعي بايان قعلعنغان
 خوجام  19  ظعبنع  نعياز  مذهةممةد  ظاخعرع  ظةسعرنعث

 كعتاب  قوليازما  كأحىرضةن  ظونسذدا  شعنجاث . ظاقسذنعث  هازعر
 ظعشخانعسعدا ظذي  ظةسةرلةر  قةدعمقع  رايذنلذق  ظاصتونوم  غذر

142 XGQ  ساقلعنعؤاتعدذ   بعلةن  تعزعم  1988 . نومذرلذق
. يعلع قةشقةر ظذيغذر نةشرعياتع نةشعر قعلغان 
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 برةتذل ماساظعل ذ ز . 50

 قةشقعرع  سادعق  زذبرةتذل « يعلع  1840 مذهةممةت
 يازدع » مةساظعل  شةرعظةت . ظةسعرعنع  ظةسةردة  بذ

 جعصسعالشتذرذش قاظ  بعلةن  تةلةصلةر  ؤة  ظادةت  معللع  عدعلعرعنع
 صاكعتالر  ظةمةلع  قانحة  بعر  ظىحىن  بذنعث  تةشةببذس قعلعنعص،

 ظةسةرنعث مةزمذنعدعن مةلذمكع، . بعلةن هئكايعلةر سأزلعنعدذ
 صةرؤاسعز  قارعتا    سعياسعيسعغا  دةؤرعنعث  ظأز  ظذيغذرالر

 ظذنعثغا  بةلكع  تذرماستعن،    كأرسعتعشكة مذناسعؤةتتة  تةسعر
 تعرعشحان هأكىمدارالر ظىحىن قولالنما سىصعتعدة  مذشذ ظةسةرنع

 قاظعدة  مذؤاصعق  ظذالرغا  ؤة – يارعتعص،  بةلضعلةش  تىزىملةرنع
 بةرضةن  مةسلعهةت  توغرعسعدا  قعلعش  شاراظعت . ظعجرا  تارعخع

 ظعدعيعسعدعكع  يازغذحعنعث  بذ  قارعغاندا  نذقتعظعينةزعرعدعن
 تةر  قاظعدة . ةصتذر ظعلغارلعق  فعذداللعق  ظذنعث  – حىنكع

 يىكسةكلعكعضة  ظعبارةت  يوقذتذشتعن  صىتىنلةي  تىزىملةرنع
 . كأتىرىلىشع ظةينع شاراظعتتا ظةسلع مذمكعن ظةمةس ظعدع

 يعلع ظةرةب تارعخحعسع  1846 بذنعثدعن تاشقعرع ظالعم
 تةبعرنعث  تةرجعمة » تارعخ تةبعرع « جذؤةيعر  ناملعق كعتابعنع 

 ؤ  تولذقالص، قعلعدذ  قوشذص  بابالرنع  قانحة  بعر  تارعخع « ة
 شاهع  تاجعنامة  ؤة  يارعتعدذ » ظعسكةندعرعية  ظةسةرنع  . ناملعق

 تةشةببذس  بةض  ظعسكةندةر  هاكعملعرعدعن  قةشقةر  بذنع
 . قعلغانلعقتعن، ظةسةر ظذنعث نامع شذنداق ظاتالغان

 ظةسةرنع تةرجعمة قعلعش بولماستعن، بذ ظادةتتعكع بعر
 تولذقلعنعص ظاصتذرنعث  نةتعجعسعدة  قوشذش  بابالرنع  يئثع

. مةيدانغا كةلضةن بعر ظعجادعي ظةسةرنع يارعتعش جةريانعدذر
 ظةمضعكعنع  ظعجادعي  بذ  قةشقةرع  سادعق  مذهةممةت

 ظعنتايعن جاصالعق ظعشلعدع  كأص . مةيدانغا حعقعرعش ظىستعدة
 سعثدىردع  معهنةت . مئهنةت  ظعجادعي  قعلغان  داؤام  يعل ظىح
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 شاهع « نعدا جةريا  تاجعنامة  ؤة  ظعسكةندعرعية  ناملعق » تارعخع
 ظاصتذر بذ هةقتة كعتاصنعث ظاخعرعغا . ظةسعرع مةيدانغا كةلدع

 : تأؤةندعكعلةرنع يازعدذ

 كىنجع خعلؤةت ظعحرة بولدذم ، قعلمعدعم سةيرع حعمةن،
 . باغ كأرمةيعن نع سةدرعنع ظع شةجةر – بوستانذ

 لعدعم سةظع بةلعغ، جةهد قعلدعم  ظىح يعل ظعحرة ظةي
 . شىكرة لعلال كعم تامام بولدع خةلةلسعز بعخةتةر

 ظةث  ظةسةرلعرع  بذ  قةشقةرعنعث  سادعق  مذهةممةت
 هازعرقع  سىصعتعدة  ظةسةرلةر  ظةدةبعي  ؤة  تارعخعي  ياخشع
 ظةدةبعياتع  ظذيغذر  بولذص،  ظعضة  ظةهمعيةتكة  رعظال  ؤاقعتتعمذ

 ظ  ظعجادعيةتلةر  ظعلمعي  ظةدةبعي  صةخرع تارعخعدعكع  ارعسعدعن
. ظورذن ظالعدذ
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 تةزكعرةتذل رعشاد . 51

 يئزعلغان  تةرعصعدعن    قاراقاشع  تأمىر  مذهةممةت  بذ
 . تارعخع تعمعدعكع داستاندذر
 هئجعرعية  داستان  قاشتا  1234 بذ  قارا  خوتةننعث  يعلع

 تذغلذق تأمىرخان ؤة  يئزعلغان نةسرع داستان بولذص، ظذنعثدا
 ظةؤالتلع  ظةزةمنعث  خوجعالرنعث مةخدذم  بولغان  رعدعن

 قعلعنغان  بايان  ؤاقةلعرع  هةم  مولال . نةسةبنامعسع  تارعخحع
 هةق  ظةسعرعدة  ظأز  تأمىرع    نذرلذق  مذهةممةت  ظادالةتنع

 باشقذرذش  ظارقعلعق  ظادالةت  ظةلنع  ظوخشذتذص،  قذياشقا
 قاتتعق  زوراؤانلعقنع  تةثسعزلعك،  قويذص،  ظوتتذرعغا  الزعملعقعنع

. قامحعاليدذ
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 تةزكعرةظع بذغراخان . 52

 بذغراخان «  تةرعصعدعن » تةزكعرةظع  هاجع  مولال  ظةدعب
 نةسةصنامعسعضة  ؤة  جةمةتع  خان  خانعيالرنعث  قارا  يئزعلغان
 نةشعرعياتع  ظذيغذر  قةشقةر  كعتاص  بذ  بولذص،  ظةسةر  ظاظعت

 يعلع نةشعر قعلعنغان  1988 تةرعصعدعن
 بذغ  سذتذق  صادعشاهع    قاراخانعالر  كعتاصتا  راخاننعث بذ

 ظوغلع هةسةن بذغراخان، شئهعت ظاسالنخان، يىسىص قعدعرخان
 بايان  صاظالعيةتلعرع  ظذالرنعث  ؤة  تةرجعمالع  قاتارلعقالرنعث

 قادعرخان . قعلعنعدذ  يىسىص  زةبهذلالنعث  ظعمام  تأت  شذنداقال
 ظاسعيادعن قةشقةرضة كئلعص، خوتةندة ظعسالم  دةؤرعدة ظوتتذرا

 ق  ظىحىن  تارقعتعش  بايان دعنعنع  صاظالعيةتلعرع  جةث  علغان
. قعلعنغان
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 تارعخع ظةمعر تأمىر . 53

 كوراضان  تأمىر  ظةمعر  جاهانضعر  كعتاص  لةث ( بذ  ) تأمىر
 ياشعغان  808 ،  737 هعجعرعية (  صاظالعيعتع ) يعلالر  هايات  نعث

 بولذص،  ظةسةر  خاراكتعرلعك  تةرجعمعهال  قعلعنغان  بايان
 . ظاصتذرع نامةلذم

 تأمىرلةث  هايات كعتاصتا  حعقعشع،  كئلعص  ظاظعلة  نعث
 تأمىر –  ظةمعر  جاهانضعر  بولذص،  قعلعنغان  بايان  صاظالعيعتع

 قارشع  ظعلعضة  حعن  يعللعرع  ظاخعرقع  هاياتعنعث  كوراضاننعث
 قعلعص،    قةدةر  808 ( يىرىش  ظوتتذرعلعرعغا  ؤاصات ) يعلالر

 يورذتذص  ظةتراصلعق  ؤةقةلةر  تارعخع  بولغان  قةدةر  بولغانغا
 . بعرعلضةن

 كعتاص هئجعرعية  كعتاص 504 يعلع  1256 بذ    بةتلعك 
. بولذص   بعسعلغان
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 تةزكعرة ظعمام زةبعهذلال . 54
 ؤة  1819 بذ  شاظعرع  ظذيغذر  ظأتكةن  ظةسعرلةردة

 . تارعخحعسع مولال نعياز يازغان مةشهذر ظةسةر
 كةحىرضةن  هايات  ياشاص،  خوتةندة  ياشلعق . ظذ

 تةهسعل  ظعلعم  باشالص  ظعسالم دةؤرلعرعدعن  كعرعشعص،  قعلعشقا
 قاتارلعق  ظةدةبعيات  ؤة  تارعخع  ظعسالمعيةت  ظةقعدعلعرع،  دعنع
 مةلذماتقا  يذقعرع  يارعشا  دةؤرعضة  ظأز  ساهةسعدة  صةنلةر

 . ظعرعشكةن
 تارعخعي  ظةدةبعي،  كأصلعضةن  ظأمرعدة  ظأز  نعياز  مولال
 ظاصتذرنعث  لعكعن  مةلذم،  قالدذرغانلعقع  يعزعص  ظةسةرلةرنع

 ظذنعث قوليازما  ؤة  كةلضةن  يعتعص  قةدةر  بعزضة  هالةتتة
 ظةسعرع  بولغان  ظعضة  خاراكتعرعضة  ؤةكعللعك  ظعجادعيعتعدة

 2340 . ناملعق شعظئرعي داستانعدذر » تةزكعرة ظعمام زةبعهذلال «
 تاصقان  تةركعص  شعظعردعن  ظةسةر 11 معسرا  بذ    بابلعق

 خوتةندة ) يعلع  1797 معالدع ( يعلع  1212 هعجعرعيعنعث
 دةؤرعدة . ن يئزعلغا  قادعرخان  يىسىص  قاراخانعيالردعن  ظذنعثدا

 كةلضةن  ظىننةهعردعن  ماؤرة  ظىحىن  تارقعتعش  دعنعنع  ظعسالم
 ظعمام نةسعردعن باشلعق تأت ظعمامنعث نةسةبنامعسع، خوتةنضة
 ظذرذشلعرع  بارغان  ظئلعص  يولعدا  تارقعتعش  دعنعنع  ظعسالم

 ، تأت ) يعلالر 1000 ،  999 يعللعرع، معالدع  380 هعجعرعيعنعث (
 دعنعنعث  ظعسالم  ظاخعرعدا  بولعشع،  هاالك  خوتةندة  ظعمامنعث
 ظةكس  ؤةقةلةر  تارعخعي  قاتارلعق  تارقعلعشع  خوتةندة

 . ظةتتىرىلضةن
 تعلع  يذقعرع،  خعلع  سةنظعتع  شعظئرعي  ظةسةرنعث
 ظارعسعغا  خةلق  هالةتتة  قوليازما  بولذص،  ظعضة  ظاممعباصلعققا

 . كةث تارقالغان
 ظعم «  زةبعهذلال تةزكعرة  هةم » ام  تارعخع،  هةم  ظةسعرع

. ظةدةبعي قعممةتكة ظعضة يازما يادعكارلعقعمعزدعن بعرعدذر
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 تارعخع ؤةتةن ؤاقعظاتع خوتةن . 55

 خوتةنلعك  مذهةممةد » تارعخع ؤةتةن ؤاقعظاتع خوتةن «
 هئجعرعية    هاجعنعث  كأحىرىلضةن  1368 ظابدذلال  يعلع

 تى  كعتابع بولذص، ظةسةردة  تىرك قوليازما  رك خانلعقلعرعنعث ؤة
 بولعشع، ظعسالمعيةتتعن  قةبعلعلعرعنعث تارعخع، خوتةننعث صةيدا
 ظذسذلدا  شعظئرعي  تارعخعنع  خوتةننعث  كعيعنكع  ؤة  بذرذنقع
 ظةينع  ظاخعرعدا  ظةسةرنعث  بولذص،  ظةسةر  قعلغان  بايان
 سذاللعسعنعث  حعث  خةلقعنعث  شةهةر  ظالتة  دةؤعردعكع

 هأكىمرانلع  بارغان ظةكسعيةتحعل  ظعلعص  قارشع  قعغا
 يورذتذص  بعلةن    صاكعتالر  ظةمةلعي  تارعخع  قوزغعالثلعرعنعث

. بعرعلضةن
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 زىلةيخا – يىسىص . 56

 هعجعرعية » زىلةيخا – يىسىص «  بولذص،  داستان  ظعصعك
 قولدا  1222  يةركةندة  يةركةندع  يذنذس  مولال  يعلع

 مان كأحىىرص، يعزعص حعققان قوليازما كعتاص بولذص، ظابدذراخ
 يئزعلغان  تعلعدا  صارعس  ناملعق » زىلةيخا  يىسىص « جامعنعث

 داستانعغا تةقلعت قعلعص  يئزعص حعققان كعتاص بولذص، ظةسةردة
 سعيذآعت  هالدا  مذستةقعل  ظةسعرعدعن  جامعنعث  ظابدذراخمان
 ؤةقةلعكع، ظعشلةتكةن تعل ؤة بةدعظعي خذسذسعيةت جةهةتتعن

 . صةرقلعنعدذ
 ماؤزذدعن تةركعص تاصقان 72 تع كعتاصنعث ظعحكع سعيذآع

 كعتاصنعث يعزعلعش سةؤةبع،  ؤةقةلعكعنعث،  سعيذآعت  بذ  بولذص،
 ظعلعم  راؤاجلعنعدذ – مذهةببةت،  هةققعدة  تعل  قالغان . صةن،

 يىسىص  ؤةقةلعكع  سعيذآعت  قعسسعسع – ماؤزذالردا  زىلةيخانعث
 ظاخعرلعشعدذ  بعلةن  قعلعنعش  9048 بةت، 384 كعتاص . بايان

. فورماتلعق بعسعلغان 32 ةركعص بولذص، معسرادعن ت
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 نورذزنامة . 57

 ظةسةر  قارعقاشع نع بذ  سةدعردعن  هعجعرعية مةؤالنة
 نذرذز  1354  معللعتعنعث  ظذيغذر  تىركعي  بولذص،  يازغان  يعلع

 . بايرعمعغا بئغعشالص يئزعلغان شئظعرعي ظةسةردذر
 نةؤرذز  مةدهعيعلةش،  خةلقنع  ظةمضةكحع  ظةسةردة

 يئت  بعلةن بايرعمعنعث  ظوقذش  ظاصعرعن  كةلضةنلعكعضة  عص
 ظعش  ناحار  تىرلىك  جةمظعيةتتعكع  هةركةتلةر – بعرضة،
 قعلعنغان  صاش  بعلةن  تعل  هةجؤعي  بايرعمعنعث . ظأتكىر  نذرذز ، 

 بعرضة،  بعلةن  ظوقذش  ظاصعرعن  كةلضةنلعكعضة  يئتعص
 . دئهقانالرنعث هاالل ظةمضةعكعضة مةدهعية ظوقذغان

 فورماتع  بولذص، cm 15 × 22 ، 126 ظةسةرنعث  بةت
 ظةسةرنعث . حاغعتاي ظذيغذر تعلع بعلةن كأحىرىلضةن قوليازما

 قاتارلعقالر  تةؤرةش  يةر  صةسعل،  ظاي،  كىن،  يةنة  ظاخعرعدا
 هةققعدة ظومذمعي ساؤات بئرعش بعلةن بعرضة، يةنة صالحعلعققا

. ظاظعت مةزمذنالرظةكس ظةتتىرىلضةن
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 لذغةتع حاغعتاي . 58

 هعجعرع  ظةسةر  بئسعلغان،  1300 ية بذ  320 يعلع
 هأكىمرانلعق  خان  حاغعتاي  بولذص،  كعتاب  تاشباسما    بةتلعك
 بعلةن  معللتعنعث تعلع  ظذيغذر  قعلغان كةث زئمعندعكع تىركعي
 قامذس  بئرعدعغان  حىشةندىرىص  ظعزاهالص    تعلعنع  حاغعتاي

. خاراكتئرلعك لذغةتتذر
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 يذلتذزالر جةدعؤعلع . 59

 ظاسترونوم  مةشهذر  بولذص، بذ  كعتاب  يازغان  ظذلذغبةض
 ؤة  روهعي  فازعزادة  بعرونعي،  ظأتكةن  بذرذن  ظأزعدعن  ظذ
 ظذستاز  ظاسترونومالرنع  ظالعم،  قاتارلعق  جةمشعد  غعياسعدعن

 ظاخعرع  ظارقعلعق  تعرعشعش  يعلالر  نذرغذن  1018 تذتذص،
 يذلتذزالر  كأرسعتعدعغان  هالعتعنع  يذلتذزنعث  هةركةتسعز

 ح  تىزىص  كةشصعياتع . عققان جةدعؤعلعنع  بذ  ⅩⅤ ظذنعث
 ظةسعردعمذ ظأز قعممعتعنع ⅩⅤⅡ ظةسعردعال ظةمةس، بةلكع

 جةدعؤعلع . يوقاتماي كةلضةن  ظذنعث يذلتذزالر  يعل 15 شذثا،
 نةشعر ) يعللعرع  1652 – 1650 ( ظعحعدة لوندوندا ظىح قئتعم

 يةنة . قعلعنغان  جةدعؤةل  لوندون ⅩⅠⅤ بذ  ظةسعردة
 جة  كارذل  نةشعر ظاسترونومعية  قايتا  تةرعصعدعن  مظعيعتع

 جةدعؤةلنعث قعممعتعنعث قانحعلعك . قعلعنغان  بذنعثدعن بذ  مانا
 . ظعكةنلعكعنع كأرعؤالغعلع بولعدذ

 ساظةت 6 كىن 365 ظذلذغبةض شذ حاغدعكع بعر يعلنع
 . معنذت سةككعز سعكونتقا  تةث دةص هأكىم قعلغان ظعدع 10

 يتقاندا ناهايعتع زور ظذنعث بذ هأكىمع شذ دةؤرضة نعسبةتةن ظئ
 هئسابلعناتتع  ؤة . كةشصعيات  رةسةتخانا  سالدذرغان  ظذلذغبةض

 دذنيادا  ظذنعثدعكع ظةسؤابالر ناهايعتع حوث بولذص، شذ حاغدا
 ظةسؤابلعرع    كأزعتعش  هئحقانداق  كةلضىدةك  تةث  ظذنعثغا

 قعلعنعشتعن . بولمعغان  كةشص  تئلعسكوص  ظةسؤابالرنعث  بذ
 ظذلذغبةض مانا . ظعنتايعن حوث بولغان بذرذنقع ظوينعغان رولع

 ظذلذغ  ؤة  كأزةتكةن  هةركعتعنع  يذلتذزالر  رةسةتخانعدا  بذ
. نةتعجعلةرنع قازانغان ظعدع
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 ظةلجةبعر ؤة مذققاالت، هئساب ظعلمع، يئثع ظاسترونومعيعلعك جةدعؤةل . 60

 ظةسةرلعرعدعن  ظذنعث  بولذص،  ظةسعرع  خارازعمنعث  بذ
 مةلذم  بعزضة  سعندع « بولغانلعرع هازعرغعحة  قعسقارتعلغان

 يئثع « ، » هئساب ظعلمع « ، » ظةلجةبعر ؤة مذققاالت « ، » هعندع
 جةدعؤةل  هةققعدة « ، » ظاسترونومعيعلعك  ساظعتع  قذياش

 تةسؤعرع « ، » رعسالة  ظذالرنعث « ، » يةر  ؤة  تارعخع  يةهذدعيالر
 تةبرعكلةش  بذ » بايراملعرعنع  بولذص،  ظعبارةت  قاتارلعقالردعن

 تعلعدا ظةمةس، بةلكع ياؤروصا تعللعرعغا قعلعنغان ظةسةر ظةسلع
 . تةرجعمعلعرع ظارقعلعق بعزضة مةلذم بولغان

 ظعلعم  كةلتىرضةن – خارازعمنعث  قولغا  ساهةسعدة  صةن
 ظعلمع  ماتئماتعكا  بولغعنع  ضةؤدعلعك  ظةث  ظعحعدة  ظذتذقلعرع

 ماتئماتعكعغا . هئسابلعنعدذ  باشال  ؤاقعتلعرعدعن  ياشلعق  ظذ
 باغلعغان بولذص، شذ دةؤرعدة يئقعن ؤة ظوتتذرا شةرقتة ظعشتعياق

 هعندعالرنعث  قوللعنعؤاتقان  سىصعتعدة  هعندع « دةستذر  » سعندع
 بةزع  ظذنعثدا  كئيعن،  حعققاندعن  كأرىص  ظةسعرعنع  ناملعق

 شذنعث . مذجعمةللعك ؤة ظعلمعي خاتالعق بارلعقعنع هئس قعلغان
 مذؤ  ظعلمعي  ظةسةرنعث  تةرةصتعن،  بعر  ةصصعقعيةتلعرعضة بعلةن،

 ؤارعسلعق قعلعص، يةنة بعر تةرةصتعن، ظأزع ظئلعص بارغان ظعلمعي
 ظعشلةص  باشتعن  يئثع  ظةسةرنع  ظاساسةن،  تةجرعبعلةرضة

 هعندع «  سعندع  ظئالن » قعسقارتعلغان  بعلةن  نام  دئضةن
 بذ ظةسةر شةرق ظةللعرع ؤة ياؤروصادا بعر قانحة ظةسعر . قعلغان

 ؤة  ماتئماتعكا  ظالعمالرنعث داؤامعدا  ساهةسعدعكع  ظاسترونومعية
 . ظاساسلعق قولالنمعسع بولذص قالغان

 ظةسعرع  موهعم  بعر  يةنة  ماتئماتعكعدعكع  خارازعمنعث
 صةقةت شةرق دذنياسعدعكع ماتئماتعكا » ظةلجةبعر ؤة مذققالت «

 بةلكع  قالماي،  بولذصال  قولالنمعسع  يعلع  1140 ظاساسلعق
 ب  التعنحعغا،  تةرعصعدعن  تةرجعمة رذبعرت  تعللعرعغا  ياؤروصا اشقا

 مةدةنعيةت  تةرةققعياتعغا – قعلعنعص، ياؤروصا ظةللعرعنعثمذ صةن
 كأرسةتكةن  تةسعر  تاكع . زور  ظةسةرنعث  ⅩⅤⅠ بذ

 مةكتةصلةرنعث  ظالعي  قايسع  هةر  ياؤروصادعكع  قةدةر ظةسعرضة



80 

 جانلعق  بذنعث  قوللعنعلغانلعقع  سىصعتعدة  دةرسلعكع  ظاساسلعق
 . ظعسصاتع
 ظعلمع هئ «  ساهةسعدعكع » ساب  ماتئتعكا  خارازعمنعث

 يةنة بعر موهعم ظةسعرع بولذص، ظةسةرنعث التعنحة تةرجعمعسع
 ساهةسعضة ناهايتع حوث تةسعر  ظةللعرعنعث ماتئماتعكا  ياؤروصا

 التعنحعالشتذرذلغان . كأرسةتكةن  خارازعمنعث  بعلةن  شذنعث
 خعل » ظالضارتمذس « ظعسمع  بعر  ظعلمعدعكع  يئثع ماتئماتعكا

 ظاتالغذغا  مةخسذس  ظعصادعلعضىحع  ظذسذلعنع  هئسابالش
 . ظايالنغان

 ظاساسعدا  تةتقعقاتالر  ؤة  كأزعتعش  يعللعق  ظذزاق  خارازم
 قذياش ساظعتع هةققعدة « ، » يئثع ظاسترونومعيعلعك جةدعؤةل «

 . قاتارلعق ظاسترونومعيعضة ظاظعت ظةسةرلةرنع يازغان » رعسالة
 ظ  ساهةسعدعمذ  جذغراصعية  تةتقعقات خارازم  عزدةنضةن،

 بارغان  معالدع . ظئلعص  يذنان Ⅱ ظذ  مةشهذر  ظأتكةن  ظةسعردة
 بعظولمعنعث  نوقتعلعق » جذغراصعية « ظالعمع  ظةسعرعنع  ناملعق

 ظاساسعدا  ظعشلةش  قايتا  ؤة  قععلش  تةسؤعرع « تةتقعق  » يةر
 بذ، يئقعن ؤة ظوتتذرا شةرقنعث . ناملعق ظةسعرعنع يئزعص حعققان

 جذغراصعيعلع  تىزىلعشع قةدعمقع  يةر  ظعقلعمع،  ظورنع،  ك
 . قاتارلعقالرنع تةتقعق قعلعشتعكع قعممةتلعك ماتئرعيالدذر

 بايراملعرعنع «  ظذالرنعث  ؤة  تارعخع يةهذدعيالر
 تارعخع، » تةبرعكلةش  قةدعمقع  يةهذدعيالرنعث  ظةسةر  ناملعق

 بةرضةنلعكع  ظأرص  مةلذمات  ظةتراصلعق  هةققعدة  ظادةتلعرع
 عدعكع تارعخقا داظعر ظةسةرلةر ظعحعدة يذقعرع بعلةن ظأز زامانعس
 . ظورذندا تذرعدذ

 ظوتتذرا  صةرزةنتع،  مذنةؤؤةر  خةلقعنعث  ظاسعيا  ظوتتذرا
 صةن  دذنياؤعي  صةخعرلعك – ظةسعر  تارعخعدعكع  مةدةنعيةت

 ظعبنع  مذهةممةد  ظعضعسع  ظةقعل  ظعنعسكلوصئدعك  نامايةندة،
 ظاسع  ظأزعدعن ظعلضعرعكع ظوتتذرا  خارازم  خةلقلعرعنعث مذسا  يا

 مةدةنعيةت  صارالق  تةرةققعي قعلعص كةلضةن  داؤامعدا  معث يعلالر
. معراسلعرعغا هةقعقعي ؤارعسلعق قعلغان
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 ) ر شةجةرعسع ة ل مةن تىرك ( شةجةرةظعي تةرةكعما . 61

 تةرةكعما «  شةجةرعسع مةن تىرك ( » شةجةرةظعي  نع ) لةر
 يازغان  باهادعرخان  باهادعرخان . ظوبذلغازع  ظوبذلغازع

 يازغان ها  ظةسةر  تارعخعي    موهعم  ظعككع  ظذنعث بعرع . ياتعدا
 تةرةكعما «  شةجةرعسع ( » شةجةرةظعي  ناملعق ) تىركمةنلةر

 بولذص،  تاماملعغان  1659 ظةسةر  ظأزعنعث . يعلع  ظةسةر  بذ
 تارعخعحعالرنعث  بةزع  ؤة  بايانلعرع  ظاظعت  تةرجعمعهالعغا

 رةشعد  ظالعمع  تارعخ  ظعران  ظاساسالنغاندا،  دعن صعكعرعضة
 باشقا » تةؤةرعخ – جامعظوت « نعث ) يعلالر  1318 – 1247 (  ؤة

 ئيزعلغان  ظئلعص  ظارعسعدا . ظةسةرلعرعدعن  تىركمةنلةر  بذلذصمذ
 ظةدةبعياتعدعكع  ظئغعز  خةلق  توصلعغان  يعللعرع  تذرغان

 – دعن ظارتذق ؤاريانتلعرعنع بعر 20 رعؤايةتلععرنعث » ظوغذزنامة «
 تئ  توغرعسعنع  سئلعشتذرذص  رةشعددعن بعرعسعضة  صعص،

 ظوغذزخان « كعتابعدعكع  كعرضىزىلضةن » تارعخ  قعسمعغا
 داستانع «  تولذقلعغان » ظوغذز  قوشذص  ظعزاهالرنع  بعرمذنحة  . غا

 ؤة  1663  كئسةللعك  بولسعمذ،  باشلعغان  يئزعلعشقا    يعلع
 تامامالنمعغان  بةرمةي  يار  ؤاقتعدعكع . ظأمرع  هايات لئكعن،

 تة  ؤة  ظوغلع  ظاساسسةن،  ظانذشخان ؤةسعيعتعضة  ؤارعسع  خت
 . يعلع تامامالنغان  1666 تةرعصعدعن داؤامالشتذرذلذص

 تىرك «  ظعنضعلعز، » شةجةرةظعي  نئمعس،  رذس،  كعتابع
 بعرعنحع مةرتعؤة فعرانسعيعدة . فرانسذز تعللعرعغا تةرجعمة قعلعنغان

 – يعلع تاتارعستان  1824 يعلع فعرانسذزحة تةرجعسع،  1726
 تاتارحةتةر  شةهعرعدة  ظعستانبولدا  1864 جعمعسع، قازان  يعلع

 . ظوسمانلع تىركحة تةرجعمعلعرع نةشعر قعلعنغان
 تةرةكعما «  شةجةرةسع ( » شةجةرةظعي  نعث ) تىركمةنلةر

 نذسقعسع  رعآانذر،  1937 ظةسلع  دوختذر  تىركعيعدة  يعلع
 ظا  1958  موسكؤادا  نةشعر . ن . يعلع  تةرعصعدعن   كوتونوؤ
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 تةر « شعنجاثدا . قعلعنغان  شةجةرةظعي « ؤة » اكعمة شةجةرةظعي
 قعلعنغان  1910 نعث » تىرك  نةشعر  قايتا  قازاندا    يعللعرع

 بار  مذهةممةدعل . نذسقعلعرع  تارعخحعسع  ظةرةب  سىرعيعلعك
 شافعنعث  ظاسعيا « ظةسةل  ظةسعرعنعث » تارعخع  ناملعق

 تةراكعمة « قعسمعدا » تىركعستان «  كأص » شةجةرةظعي  دعن
 . ظورذندا نةقعل كةلتىرعلعدذ

 باهاردعرخاننعث رةشعددعن  ظوبذلغازع  بعلةن
 بار  قاراشلعرع  خعل  ظالعمالرنعث هةر  بةزعلعرع . ظةسةرلعرعضة

 حارؤعحع خةلقلةرنعث  ظةنظةنعؤعي  ظذالرنعث تارعخ كأحمةن
 يوسذندا ظئغعزحة ساقالنغان ماتئرعيالالر، نةسةب رعؤايةتلعرعنعث

 مةنبة سأزلعرعضة ظاساسالنغان، ظارخئظولوضعيعلعك ياكع يازما
 ظادةم،  موللعقع،  مةزمذنعنعث  بةزعلعرع  دئسة،  كةم  ظااسع

 يةر  هةتتا  مةلذماتلعرع، – قةبعلة  ظئتنعك  ناملعرعنعث  جاي
 ظذالرغا  جةهةتتعن  ظعكةنلعكع  ظةتراصلعق  ؤةقةلعكلةرنعث

. يذقعرع باها بئرعدذ
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 تةزكعرةتذل ظةؤلعيا، صةندعنامة . 62

 ظةؤلعيا «  فةرعدعدعن نع » صةندعنامة « ، » تةزكعرةتذل
 ظةتتارنعث . يازغان ) 1229 – 1145 ( ظةتتار  فةرعدعدعن

 ظعستعالسع  موثغذل    بولذص،  صاجعظةلعك  ناهايعتعمذ  ظألىمع
 ظألضةن  مالعمانحعلعقتا  هةربعي  زور . دةؤرعدة  ظذنعثدعن

 قالغان  معراسالر  سةمةرقةندع . ظةدةبعي  شاه  دةؤلةت
 ث شئظعرلعرعنع ناملعق ظةسعرعدة  ظةتتارنع » تةزكعرةتذششذظةرا «

 كأرسدعتعدذ 250  دةص  يئقعن  بئيتقا  ، » ظعالهعينامة « ظذ . معث
 ، » هةيدةرنامة « ، » مذسعبةتنامة « ، » ظةسرارنامة «
 قةلب « ، » خذسرةؤنامة « ، » مذختةرنامة «  ، » شةرهذل
 خذشتذرنامة » بذلبذلنامة « ، » مةنتعقذتتةير «  قاتارلعق » ،

 رعؤ  داظعر  هاياتعغا  شةيعخلةرنعث  باشقا،  ايةتلةرنع داستانالردعن
 يازغان  قعلعص  ظةؤلعيا « جةم  ناملعق ظةسعرع ؤة » تةزكعرةتذل

 دعؤاننع – غةزةل  هةجعملعك  حوث  تىزىلضةن  قةسعدعلةردعن
 . معراس قالدذرغان

 بولذصمذ  معراسلعرع،  ظةدةبعي  ، » مةنتعقذتتةير « ظذنعث
 ناهايعتع » صةندعنامة « ، » ظعالهعينامة «  ظاسعيادا  ظوتتذرا  لعرع

 هةم  حاص قعلعنعص مةدرعسلةردة – قايتا كةث تارقالغان  قايتا
 شاظعرالرنعث ظذنعث ظةسةرلعرعنع تىركعي تعلالرغا . ظأضعنعلضةن

 تئخعمذ  ظةسةرلةرنعث  بذ  يئزعشعص،  نةزعرة  قعلعشعص،  تةرجعمة
 ظوينعغان  رول  موهعم  تارقععشعدا  خوتةندة  18 . كةث  ظةسعردة

 ظعبراهعم ظعبنع يىسىص خوتةن  شاظعرع   ع ظةنة ظأتكةن ظذيغذر
 . شذالرنعث بعرع ظعدع

 ظةتتارنعث  تةزكعرةتذل « ، » فةندعنامة « فةرعدعدعن
 قةشقةر » مذسعبةتنامة « ، » » ظةؤلعيا  هازعر  كعتابع  ناملعق

. ؤعاليةتلعك قةدعقع ظةسةرلةر ظعشخانعسعدا ساقلعنعؤاتعدذ
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 صةنج ضةنج . 63

 ضةنج «  ظةسعرع » صةنج  ضةنجعؤعنعث  نعزامع . نعزامع
 ظعجادعيع  تذتقان ظةدةبعي  ظورذن  ظاالهعدة  شئظعرعيةت  تعدة

 بولذص، ظذ نذرغذن غةزةل، روباظعي، هئكمةت ؤة قةسعدعلةردعن
 ظةسرار « باشقا  عةزعنعسع ( » هةمزةنذل  ؤة « ، ) سعرالر  خذسراؤ
 مةجنذن « ، » شئرعن  ؤة  صةيكةر « ، » لةيلع  يةتتة ( » هةفت
 قاتارلعق بةش داستاندعن تةركعب » ظعسكةندةرنامة « ، ) ضىزةل
 ضةنج « تاصقان  عةزعنة ( » صةنج  عةمسةسعسعنع ) بةش  ناملعق

 خةمسةحعلعكنع  ظةدةبعياتعدا  كالسسعك  شةرق  حعقعص،  تىزىص
 بةرضةن  دئهلعؤع، . باشالص  خذسراؤ  يعلالردا  كئيعنكع  بذ

 قعلغان  مةركةز  ناؤاظعينع  ظةلعشعر  ؤة  جامع  ظابدذراخمان
 ظذنع » خةمسة «  شاظعرالر  نذرغذن  ؤة  بولغان  ظىلضة  حعلعككة

 . ظذستاز تذتقان ظعدع ظىلضة
 يةتكةن  كامالةكة  جةهةتتعال  ظةدةبعيات  نعزامع
 ظةرةب  تارعخ،  فعلولوضعية،ظاسترونومعية،  لوضعكا،  بولماستعن،
 مةرعصةتلعك  خةلقعنعث  ظأز  قاتارلعقالردعمذ  تعلع  صارعس  ؤة

 تونذلغان  بولذص  بعرع  ظةسةرلعرع . نامايةندعلعرعدعن  ظذنعث
 غايعؤعي كىحع، بةدعظعي قعممعتع، ظأزعنعث ظعنسانغا يئقعنلعقع،

 مةثضى  خةزعنعسعدة  مةدةنعيةت  جاهان  بعلةن  تةسعرع  تارعخع
. حاقنايدذ
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 تارعخع هةمعدع . 64

 هةمعدع «  سايرامعنعث » تارعخع  مذسا  تارعخعي « مولال
 مةقسعتعدة » ظةمعنعية  تولذقالش  تئخعمذ  مةزمذنالرنع  دعكع
 ظ  1908 معالدعية  ظوتتذرا يعلع يازغان ظةسعرع بولذص،  ذنعثدا

 ظةسعرلعك تارعخع  شعنجاثنعث كئيعنكع ظوتتذرا  ؤة  19 ( ظاسعيا
 . مذكةممةل بايان قعلعنغان ) يعللعرعغعحة  70 ظةسعرنعث 

 سذاللعسعضة  1860 ظةسةردة  حعث  بةرضةن  يىز  يعلع
 تارقاق  كئيعن،  قعلغاندعن  غةلعبة  قوزغعالثلعرع  خةلق  قارشع

 ؤ  هاكعمعيةتلةر  يةرلعك  قذرذلغان  سعياسعي، هالدا  ظذالرنعث  ة
 كئلعص  قوقاندعن  بةضنعث  ياقذص  ظةهؤالع،  ظعقتعسادعي

 مةركةزلةشتىرىش «  ظئلعص » هاكعمعيةتلةرنع  ظاستعدا  نعقابع
 خةلق  كةث  هةركةتلعرع،  قعرغعنحعلعق  قانلعق  بارغان
 ظاممعسعنعث بةدةؤلةت هاكعمعيعتعضة قارعتا تذتقان صوزعتسعيعسع

 عتع قاتارلعق تارعخعي مةسعلعلةر ؤة ياقذص بةضنعث ظاخعرقع هاالك
 . تةصسعلعي مةلذمات بئرعدذ

 ظةسةرنع  هازعرقع  1986 بذ  نةشرعياتع  معللةتلةر  يعلع
. زامان ظذيغذر تعلعغا تةرجعمة قعلعص نةشعر قعلغان
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 خعي ظةمعنعية ع تار . 65

 ظةمعنعية «  سايرامع » تارعخعي  مذسا  – 1850 ( مولال
 مو ) 1915  بولذص،  ظةسعرع  داثلعق  حعثضعز نعث  ثغذل

 قعلغان  هأكىمرانلعق  ظاسعياغا  ظوتتذرا  كئيعن،  ظعستعالسعدعن
 يىرضىزضةن  هاكعمعيةت  رايذنعدا  شعنجاث  حاغعتاينعث
 ظذنعث كئيعنكع ظةؤالدلعرعنعث  ؤة  ظةؤالدلعرعدعن تذغلذق تأمىر
 تارعخع،  هأكىمرانلعق  ظوبالستالردعكع  ؤة  ؤعاليةت  قايسع  هةر

 سةظعد  قعلغان  مةركةز  ظوتتذرا يةكةننع  بعلةن  خانلعقع  عية
 ؤةزعيةتتعن  هأكىمعتعنعث  مذسذلمان  كةلضةن  ظاسعيادعن
 كئيعنكع  ظورنعتعش،  هأكىمرانلعقعنع  ظأز  صايدعلعنعص،

 كعحعك خوجعالرنعث – دةؤرلةردعكع خةلق قوزغعالثلعرع، حوث
 تةجرعبة  ساؤاقالر تارعخع – هاكعمعيةت تالعشعش كأرةشلعرع ؤة

 ظوتتذر  ظارقعلعق  قويذلغان صاكعت  ظةسةر . عغا  يعلع  1989 بذ
. شعنجاث خةلق نةشرعياتع تةرعصعدعن نةشعر قعلعنغان
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 دعؤانع زةلعلع . 66

 زةلعلع «  ؤة » دعؤانع  شئظعر  زةلعلعنعث  سعدعق  مذهةممةد
 تةرعصعدعن  نةشرعياتع  معللةتلةر  بولذص،  توصلعمع  داستانالر

 . يعلع نةشعر قعلعنغان  1985
 نذرغذن ظةسةرلةرنع يازغان يعللعق هاياتع 80 زةلعلع  دا

 كةلضةنلعرع  يئتعص  هالةتتة  قوليازما  بعزضة  133 بولسعمذ،
 مذستةهزات، 19 غةزةل،  بةش  ؤة 16 مذخةممةس،  رذقظات

 دعؤان « غةزعلعنع ظأز ظعحعضة ظالغان 46 صارعس تعلعدا يازغان
 هئس » زةلعلع  ظأز  شاظعر  بذنعثدا  بولذص،  توصالم  – ناملعق

 ه  لعرعك  بعلةن تذيغذسعنع  ظوبراز  بةدعظعي  ؤة  ئسسعيات
 ظةينةن  رئظالعقنع  ظارقعلعق  ؤاستعلةر  ضةؤدعلةندىرىشتةك

. ظةكس ظةتتىرىص بةرضةن
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 تارعخع ؤاقعظاتع كاشغةر . 67

 كاشغةر «  ؤاقعظاتع  زامان » تارعخع  هازعرقع  ظذيغذر  نع
 هاجع  قذتلذق  نةشرعياتحع  شاظعر،    باشلعنعشعدا  ظةدةبعياتعنث

 . شةؤقع يازغان
 يعلع قةشقةردة ظابدذكئرعم  1876 تلذق هاجع شةؤقع قذ

 كةلضةن  دذنياغا  ظاظعلعسعدة  مةرعصةتصةرؤةر  ظعسعملعك  . بةض
 دادعسع  كئيعن،  ظالغاندعن  يذرتعدا  ظأز  بعلعمنع  دةسلةصكع

 جامعظذل « بعلةن هةرةمضة بئرعص هاجع بولغان ؤة قاهعرةدعكع
 . ا ظوقذغان دا، تىركعيعضة كئلعص ظعستانبولد » ظةزهةر دارعلظذلذم

 ظارعدعن ظذزذن ظأتمةي ظذ يةنة بذخارادا ظعلعم تةهسعل قعلعص،
 . ظأز زامانعسعنعث توشقان بعلعم ظعضعسع بولذص قالغان

 بارلعققا  ظأزضعرعشلةر  زور  ؤةزعيعتعدة  دذنيا  حاغ  ظةينع
 ظاسعيا،  كعحعك  ظةللعرع،  ظةرةب  بولذص،  مةزضعل  كةلضةن

 ضة قاراشلعق جايلعرعدا بذرآذا روسعية ؤة ظوتتذرا ظاسعيانعث روسعيع
 دولقذنع  ظعسالهاتحعلعق  بذرآذا  ؤة  ظعنقعالبع  دئمذكاراتعك

 ظعدع  تذرغان . كأتىرىلضةن  ظذزذن  خئلع  حةتظةلدة  هال  بذ
 تةسعرعنع سعثدىرمةي قالمعدع  زور  . قذتلذق شةؤقعنعث ظئثعغا
 دئمذكراتعك  بذرآذا  بذ  كأتىرىلضةن  قارشع  فعظودالعزعمغا

 خعل هةركةتلعرعنعث  بعر  شعنجاثدعمذ  نةتعجعسعدة،  تةسعرع
 بذ  بولذص،  كةلضةن  بارلعققا  هةركعتع  يئثعالش  ظعسالهات،
 قذتلذق  دامولالم،  ظابدذقادعر  قعلعدعغان  ؤةكعللعك  ظئقعمغا
 شةؤقع قاتارلعق جةمظعيةتنعث بعر قعسعم ظعلغارلعرع فعظوداللعق
 ظأزلعرعنعث كةث داظعرعلع  ك ظاسارةت ظعحعدعن بأسىص حعقعص،

 تونذلدع  ظارقعلعق  صاظالعيةتلعرع  هاجع . ظعجتعماظعي  قذتلذق
 مةزضعلدة  شذ  بعر » شةؤقع « ظةنة  يازغان  بعلةن  تةخةللوسع

 قاتار سعياسعي لعرعكا، ماقالعلعرع بعلةن ظأزعنعث بذ ظعسالهات،
يئثعالش، مةدةنعي ظاقارتعش هةركعتعنعث ظالدعنقع قاتارعدعكع
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 . ن قعلدع بعر جةثحعسع ظعكةنلعكعنع ناماية
 : قذتلذق هاجع شةؤقع بعر شئظعرعدا

 بعر قعلعح بةرسة خذدا، كةس دةص ظذنعثغا بذيرعسام، «
 . زةنجعرعنع – ظىزسة خةلقنعث بوينعدعن خارلعق كعشةن

 ؤةتةن، كالالمنع ظىزسذن ظذ قعلعح، – ضةر خارابكةن ظةل
 . كأرمعسذن شةؤقع كأزع قذللذقتا ظةل تةقدعرعنع

 ظعر  ظأز  يئزعص،  ظارقعلعق دةص  مئسرا  شئظعرعي  ادعسعنع
 . ظئحعص كأرسةتكةن

 هازعرقع زامان ظةدةبعياتعنعث باشلعنعش دةؤرعنعث  ظذيغذر
 ياشاؤاتقان  ظأزع  ؤةكعللعرعنعث  ظةدةبعيات  خاس  ظأزعضة
 توغرا  تةلةصلةرنع  قويغان  ظالدعغا  ظأز  دةؤر  ؤة  جةمظعيةت

 – لةت تونذص، سعنعصعي، معللعي زذلذم ظاسارعتعدة قالغان، جاها
 ظعلعم  ظويغعتعص،  خةلقنع  ياتقان  ظذخالص  – قاششاقلعقتا

 ظعبارةت  حاقعرعشتعن  كأرةشكة  ظىحىن  ظعضعلةش  مةرعصةت
 ظأزعنعث  ظعدعية  خل  بذ  شئظعرلعرعدا  شةؤقع  قذتلذق  بولذص،

 تاصقان  ظعصادعسعنع  شئظعرعدا » ظويغاندع « ظذ . رذشةن  ناملعق
 : ظأز خةلقعضة مذنداق خعتاب قعلعدذ

 علساق ظةرك ظىحىن، ظةركعنلعكتة ياشايمعز، كأرةش ق «
 . ظةزعز خةلقعم كأزىث ظاح، يةر ؤة ظاسمان ظويغاندع

 ظويغانغانالر ياشنعدع، ظذخلعغانالر قاخشعدع،
 . قايغذرمعساث هالعثغا، شذم زئمعستان ظويغاندع

 ظويغعنايلع ظذيقذدعن، ظةمدع ظذخالش بعزضة يات،
 . ظويغاندع ظعرصانالر ظىحىن بارحة جاهان – ظعلعم

 بعر – ؤةتةنصةرؤةرلعك  ظةدةبعياتعدعكع  ظذيغذر
 بارلعققا كةلضةن . ظةنظةنعؤعي تئما  ظةسعرنعث باشلعرعدا مذشذ
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 يئثع  يةنعمذ  تئما  بذ  نةتعجعسعدة  ؤةقةلةر  ظعجتعماظعي  زور
 بولدع  هأكىمةت . مةزمذنغاظعضة  ظةكعسيةتحع  ساتقذح  ؤةتةن

 فعظود  بولغان  تىؤرعكع  مةنعؤعي  ظذالرنعث  جاهالةت، ؤة  اللعق
 ظذالرنعث  دعنعي ظاسارةت هامعيلعرعنعث قاراقحعنع دوست تذتذص،

 تاالن  بئرعشعدةك – شعنجاثنع  قويذص  يول  قعلعشعغا  تاراج
 ظويغانغان  قاتارلعق  شةؤقع  قذتلذق  رئظاللعق  ظعجتعماظعي
 يةنعمذ  ظذرغذشعغا  ظعدعيعسعنعث  ؤةتةنصةرؤةرلعك  زعيالعيالرنعث

 بولدع  ش . تىرتكة  تئمعسع ظذالر  ظةدةبعياتعنعث ظاساسعي  دةؤر  ذ
 زعح » ظويغعنعش « بولغان  بعلةن  ظعدعيعسع  ؤةتةنصةرؤةرلعك  نع

 قعلدع  ظعضة  يئثع يىكسعلعشكة  قذتلذق . بعرلةشتىرىص،  شاظعر
 : شةؤقع ظأزعنعث قةشقةر هةققعدعكع غةزعلعدة مذنداق يازدع

 كأرمعضعل قةشقةرنع كةم، بذ جايدا مةردانالر ياتذر، «
 . سذلتان سذتذق بذغرايع خاقانالر ياتذر هةزرعتع

 خةلق ظىحىن قذربان بولذص، دىشمةن بعلةن قعلغان كأرةش،
 . ظول شةهعدذ، قةهرعمان ظالعص ظارسالنالر ياتذر

 خةلقنع قعلغان بةختعيار، › قذتادغذ بعلعك ‹ نذر حئحعص
 . خاس يىسىص هاجعصقا ظوخشاش ظةهلع ظعرصانالر ياتذر

 ، › دعؤانع لذغةت ‹ يازدع يادعكار ظةيلةص جاهانغا
 . شانالر ياتذر – مةهمذدعل كاشعغةر كةبعي ظةهلع شةرةص

 نع مةصتذن ظةل ظىحىن نذرالر حئحعص، › شةؤقع ‹ ظةيلعضةن
 » . بذ شةهةردة كأصلعضةن خةلق ظوغلع ظعنسانالر ياتذر

 ؤة  20  بئشعدا  معخ  1924 يعلالرنث  قةشقةردة  يلع
 بئسعلغان  ظة « مةتبةدة  ظعنقعالب  ؤة  ، » شظارلعرع ظويغان

 ياق «  ظوت  زااللةتكة  ؤة  توصالملعرعغا » ظاسارةت  شئظعر  ناملعق
 تاالص  شئظعرلعرع  مةزمذندعكع  يذقعرعقعدةك  شةؤقعنعث  قذتلذق

 بذ شئظعرالرنعث هةممعسعدعن دئضىدةك « كعرضىزىلضةن بولذص،
 فعظودالالرنعث  بعلةن  ظعمصئرعيالعستلعرع  حةتظةل  خةلقنعث

قارشع قذدرةتلعك ظعسيان ساداسع زذلمع هةم ؤةهشعيلعكلعرعضة



91 

 1 ○ » ضىركعرةيدذ

 تةرعصع،  ضةؤدعلع  بعر  يةنة  صاظالعيعتعنعث  هاجع  قذتلذق
 قويغانلعقعدا  يولغا  ظعشلععرنع  نةشرعياتحعلعق  قةشقةردة  ظذنعث

 تعلعدا  1918 . كأرىلعدذ  ظذيغذر  قةشقةردة  قئتعم  تذنجع  يعلع
 ؤةت » ظاث «  قعلعص،  دئمذكراتعك – ةنصةرؤةرلعك ضئزعتعنع نةشعر

 ضةرحة ظةكسعيةتحع هأكىمةتنعث . ظعدعيعسعنع  قةشقةر قعلدع
 حعقعصال  مةزضعل  مةلذم  ضئزعت  بذ  بعلةن  صعحةتلعشع
 ظذيغذر  ؤة  تةسعرع  ظذنعث  لئكعن  بولسعمذ،  توختاصقالغان
 بولدع  زور  خعزمعتع  كأرسةتكةن  تارعخعدا  . ضئزعتحعلعكع

 ظعستةك  ظاشذرذش يولعدا غايع – ظأزعنعث ظذلذغؤار  سعنع ظعشقا
 قذتلذق شةؤقع  1933 قةتظعي ةؤرةنمةي كأرةش قعلغان شاظعر

 باشقعدعن   هايات « يعلع  حعقعرعشقا » ظةركعن  ضئزعتعنع
 بولدع  حعقعص . مذؤةصةق  مةزضخل  مةلذم  ضئزعت  بذ

 توعتعتعلغاندعن كئيعن، شذ يعلنعث ظاخعرعدا قةشقةردة قذرذلغان
 مةدةنعيةت «  ظذيذشمعسع ظاقارتع – ظذيغذر  قةشقةر » ش    ؤة

 ماظارعص ظعدارعسعنعث تعرعشحانلعقع هةم زور كىح بعلةن قولعشع
 هايات « ظارقعسعدا  كأردع » يئثع  يورذق  قايتا    نامع  . ضئزعتع
 قةشقةر  1936  ضئزعتع « يعلع  ؤة » شعنجاث  ظأزضةرتعلدع

 . ظازادلعققا قةدةر نةشعر قعلعندع
 ق ظأةةنضةن ؤة قذتلذق شةؤقع تارعخي بعلعملةرنع ظةتراصلع

 ظةدةبعيات  ؤة    تارعخع  معللعتعنعث  ظأز  بولذصمذ  قعغان  تةتقعق
 ظعدع  بألضةن  كأثىل  ظاالهعدة    نةشعر . تارعخعغا  ظأزع  ظذ

 ضئزعتلةردة  ظعشلعضةن  بولذص  مذهةررعر  باش  ؤة  قعلغان
 كأصلعضةن جةثضعؤار شئظعر، ماقالعلةنع ظئالن قعلعش بعلةنال

  ن تارعخعي بعلعملةرنعمذ تونذشتذر قالماستعن، يةنة نذرغذنلعغا
__________

 زامان 1 ○  مذهةممةد  ظةدةبعياتعدعك « : نذر  زامان  هازعرقع  ع ظذيغذر
. بةت  112 سان،  11 يعل،  1986 » تارعم « ، » ؤةتةنصةرؤةرلعك روه
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 صةننعي  ظئحعلغان    قةشقةردة  مةزضعللةردة  شذ  هةمدة  غان
 ظأتىص،  دةرسع  تارعخ  تةربعيعلعضةن مةكتةصلةردة  ظةؤالدالرنع

 . ظعدع
 شئث شعسةي  1937 قذتلذق هاجع شةؤقع  يلع ظاصرئلدا

 ياؤاغ  شةهعرع  قةشقةر  ظئلعنعص،  قولغا  تةرعصعدعن  هأكىمعتع
 تاشالندع  تىرمعسعضة  ظأتمةي، . تئرةكلعك  ظذزذن  ظارعدعن

 ظوت  تىرمعسعضة  ياؤاغ    جالالتلعرع  هأكىمعتع  شعسةي  شئث
 كأي . قويذؤةتتع  ظألتىرىلضةنلةر تىرمعدة  صاجعظةلعك  دىرىلىص

. قاتارعدا  قذتلذق هاجع شةؤقعمذ بار ظعدع
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 سةيةرنامة . 69

 كعتاص » سةيةرنامة «  يعلع  1910 يعلع  1905 مةزكذر
 ظةتراصعدا تئؤعص، ظةدعب يىسىص خاس هاجع كاشغةرعنعث  هةج
 يئزعص  ظاساسعدا  بعلضةنلعرع  كأرضةن  جةريانعدا  سةصعرع

 خ  ساياهةت  ظذيغذر حعققان  زامان  يعقعنقع  بولذص،  اتعرعسع
 خاتعرعسع  ساياهةت  خاراكتعرلعك  ؤةكعللعك  ظةدةبعياتعدعكع

. بولذص هئساصلعنعدذ
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 الداخ يولعدا كارؤان . 70

 يعلع قةشقةر يئثع شةهةر  1913 شاظعر ظةهمةد زعياظع
 دعنع  تونذلغان  هةم  دئهقان  يئزعسعدا  خانظئرعق  ناهعيعسع

 مولالخذن هاجع  تذغذلغان ظألعما  مولالخذن هاجع . ظاظعلعسعدة
 مةدعنة شةهةرلعرعدة  ؤة  دعنع ظأضعنعص، 12 مةككة  يعل ظعسالم

 يذرتعغا قايتعص كةلضةندعن . بعر دعنع ظالعم سىصعتعدة تونذلغان
 مةدرعس  1920 كئيعن،  خانظئرعقتا  باشلعرعدا  يعلالرنعث

 كعيعن بولذص ظىح معثدعن ظارتذق كعشعنع  قذرذص، ظعلضعرع
 ظةينع ؤاقعتتا  ظذنعث شةخسع كىتىصخانعسعدا ظون . ربعيعلعضةن تة

 . معث جعلعدتعن ظارتذق هةر خعل كعتاب ساقالنغان
 بولذص،  ظعككعنحع  هاجعنعث  مولالخذن  زعياظع  ظةهمةد
 هةمدة  ظوقذغان  قولعدا  دادعسعنعث  يةتكىحة  باالغةتكة
 زور  جةهةتتة  بذ  باغالص،  هةؤةس  ظةدةبعياتقا  كعحعكعدعن

 كأرسةتكةن تعرعشح    ؤة . انلعق  ظعقتعدارع  زعهنع،  ظأتكىر  ظذ
 ظوردذ  ؤة  صارعس  ظةرةص،  تعلع،  ظانا  بعلةن  تعرعشحانلعقع
 ؤة  دعنع  يئزعلغان  تعلالردا  بذ  ظعضةللةص،  صعششعق  تعللعرعنع
 زامانداشلعرع  قعلعص،  تةتقعق  ؤة  ظىضىنىص  معراسالرنع  ظةدةبعي

 . ظارعسعدا تونذلغان
 زعياظع  هاجع  11 يعلع  1935 ظةهمةد  قذتلذق  ظايدا

 ضئزعتعضة » يئثع هايات « مةسظذل مذهةرعرلعكعدعكع ) شةؤقع (
 قويغان  قةدةم  سئصعضة  ظاخباراتحعلعق  قذتلذق . ظورذنلعشعص،

 ضئزعتنعث  بذ  ظئلعنعص ظألتىرىلضةندعن كعيعن ظذ  قولغا  هاجع
 حاغالردا (  ظذ  نامع  ضئزعتع « ضئزعتنعث  شعنجاث  ضة » قةشقةر

 بولغان مةسظذل ) ظأزضةرتعلضةن  ظذ  1943 . مذهةررعرع  يعلع
 ظىرىمحعضة  ؤة  تاشالنغان  ظعلعص  ؤةزعصعسعدعن    ضئزعتتعكع  بذ

 كعلعنعص،  ضئزعتع « يأتكةص  قعلعص » شعنجاث  مذهةررعر  ضة
 ناملعق » سةظعدعن – رابعية « ظذ بذ جةرياندا . ظورذنالشتذرذلغان

 هايات « ظوصعراسعنع  ؤة  كأصلعضةن » مذهةببةت قاتارلعق
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 يعلع  1944 . ظارقعدعن ظئالن قعلغان  زعص ظارقا شعظئرالرنع يئ
 . ظايغعحة تىرمعدة ياتقان  6 يعلع  1946 ظايدا قولغا ظعلعنعص  3

 قةشقةرضة  كعيعن،  كةلتىرىلضةندعن  ظةسلعضة  ظةركعنلعكع
 بارغان  الداخقا  بعلةن  كارؤانلعرع  سودا  يعلع  1947 . قايتعص،

 كعلعص،  قايتعص  ضئزعتع « ظةتعيازدا  مةسظذ » قةشقةر  لع نعث
 ؤة  ظعشلعضةن  1952 بولغان  ضئزعتتة  شذ  1957 . يعلعغعحة

 يازغذحعالر  1960 يعلعدعن   رايذنلذق  ظاصتذنذم  يعلعغعحة
 بعلةن  تةتقعقاتع  ظةدةبعيات  كالسسعك  جةمظعيعتعدة

 رايذنلذق  1980 . شذغذلالنغان  ظاصتذنذم  باشالص  يعلعدعن
 عث ظعجتعماظعي صةنلةر ظاكادعمعيعسعدة  ظعشلةص، ظذيغذر خةلقعن

 داستانع    كالسسعك  بعلعك « مةشهذر  نةشعرضة » قذتادغذ  نع
 شذغذلالنغان  قعلعش بعلةن  تةتقعق  يعلع  1986 . تةييارالش ؤة

 ظعشخانعسعنعث  مةسلعهةتحعلةر  رايذنلذق  ظاصتذنذم
 بةلضعلةنضةن  ظىرىمحعدة  1989 . مةسلعهةتحعلعكعضة  يعلع

 . ؤاصات بولغان
 زعياظع  ظأزعنعث 10 ظةهمةد    ؤاقتعدعال  دةسلةصكع ياش

 كعرعشكةن  يئزعشقا  شئظرلعرعنع  ؤة « يعشعدا 13 . مةشعق  ضىل
 ناملعق داستانعنع فارعس تعلعدا يئزعص، ساؤاقداشلعرعنع » بذلبذل

 قالدذرغان  باشالص،  1939 . هةيران  – رابعية « يعلعدعن
 كعرعشكةن » سةظعدعن  يئزعشقا  رومانعنع  شعظئرعي  . ناملعق

 يعرعمالشت  ظةمدعال  روماننع  ظئلعنعص، ظةصسذسكع،  قولغا  ذرغاندا
 دة » شعنجاث ضئزعتع « ظذ . ظةسعرعمذ مذسادعرة قعلعنعص كةتكةن

 يةنة  ؤاقتعدا  ظةدةبعياتعنعث « ظعشلعضةن  ظعغعز  خةلق  ظذيغذر
 تاث « ناملعق ظعلمع ماقالعنع » خعسلةت ؤة سةنظةت ظىنحعلعرع

 ياش يازغذحعالرغا » صاجعظةسع ) قةنت (  هةم  هئكايعنع  ناملعق
 مذهاكعمة، دعضةن » ياردةم  قعسعم  بعر  ظاستعدا  ماؤزذ  ظومذمع

 جاماظةتحعلعكع  ظذيغذر  قععلص،  ظئالن  ظوبزورالرنع  ظةدةبعي
 ظةدةبعياتشذناس  ؤة  دعراماتورض  شاظعر،  قابعلعيةتلعك  ظارعسعدا

 ظذنعث  يعلع  شذ  بولذص،  تونذلغان  كئلذر « سىصعتعدة  ، » يار
ظارقا قاتارلعق بعر تىركىم شعظئرلعرع » ظعلعم سأيضىسع دعلدا «



96 

 ضىلزارعنع –  شعظئرعيةت  ظذيغذر  قعلعنعص،  ظئالن  ظارقعدعن
 ضئزعتع « . بئزعدع  توزعماس « مةتبةسعدة » قةشقةر

 كارؤان « ، » حعحةكلةر  يولعدا  مذهاكعمة « ، » الداخ  ؤة  » ؤعجدان
 . ظارقعدعن بئسعلعص حعقتع – ناملعق ظىح صارحة ظةسعرع ظارقا

 حعحةكلةر «  لعرعك – » توزعماس  شاظعرنعث
 ظاخعرعغا شعظئر  بولذص،  توصالم  تىزىلضةن  – رابعية « لعرعدعن

 كعرضىزىلضةن » سةظعدعن  شعظئرالرنعث . ظوصعراسع  ظذنعثدعكع
 خعل،  خعلمذ  شةكلع  حوثقذر،  مةزمذنع  كةث،  داظعرعسع  تعما
 شاظعرنعث  بولذص،  قعالرلعق  جةلص  ؤة  رةثدار  تعلع

 هةق  قعلعش، – مةرعصةتصةرؤةرلعك،  تةشةبعذس  ظادالةتنع
 مذهةببةت، ؤةتةنص  صاك  ظعدعيعلعرع،  خةلقصةرؤةرلعك  ةرؤةرلعك،

 هعسسعياتع،  ظذلذغالش  دعيانةتنع  هةم  ؤاصا  سةمعمعيلعك،
 غةزةص  قارشع    تةثسعزلعككة  روشةن  زذلذمغا،  نةصرعتعنع

 توصالمدعكع . ظعصادعلعضةن  بذ    شاظعر  ظةل « مةسعلةن،  يذرت
 : ماؤزذلذق شعظئرعدا مذنداق دةص يازعدذ » ... ظىحىن

 ذرت ظةل ظىحىن تارتقان ظةلةمنع، ي «
 . شاهلعق تةختعضة قعياس ظةتكىلىك
 خةلق يولعدعكع بعر معنذت قايغذنع،
 » معث يعللعق راهةت ظىحىن ظةتكىلىك

 كارؤان «  يولعدا  بولذص، – » الداخ  خاتعرعسع  ساياهةت
 يازغذحعنعث  الداخ سةصعرعدة بعشعدن كةحىرضةنلعرع،  ظذنعثدا

 ظةكس ظاثلعغانلعرع،  كأرضةن  مةلذماتالر  جذغراصعيعلعك
 ظةسةر  بذ  بولذص،  ظذيغذر  1940 ظةتتىرىلضةن  يعلالردعكع

 . نةسرع ظةدةبعياتعنعث ياخشع نةمذنعلعرعدعن بعرع
 مذهاكعمة «  ؤة  خاركتعرعدعكع – » ؤعجدان  مذهاكعمة

 ظةركعنلعك  ؤة  دعمذكراتعية  ظاصتذرنعث  ظذنعثدا  بولذص،  ظةسةر
. رع بايان قعلعنعدذ هةققعدعكع صعكعر ؤة مذهاكعمعلع
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 كاسعصالر رعسالعسع . 71

 كةسعصلعرعنعث،  هىنةر  ظةنظةنعؤع  خةلقعنعث  ظذيغذر  بذ
 كعتاب  هةققعدعكع  ظةخالقع  كةسصع  تةرتعؤع،  ظعشع  هىنةر
 قانحة  بعر  قاتارلعق  بوياقحعلعق  ناؤايالر،  ظاساسلعقع  بولذص،
 ظةث  كاسعصلعرعنعث  ظذيغذر  هةمدة  رئسالعسعدذر  كةسصنعث

 قعلعدعغان ظذستعس  ظعشةنح  دةص  صعرع  هىنعرعنعث  ظأز  عنع،
 ياكع  صةيغةمبةر  ياكع  شةخسنع  ساهةدعكع  شذ  بولغاحقا،
 ؤة  كاسعصلعرعنعث  رئسالة  بذ  تذتذص،  صعر  ظةؤلعيانع
 يازغان  شةنعضة  ظذستازلعرعنعث  ظأز  هىنةرؤةنلةرنعث

 . رئؤايةتلةردذر
 ظةلةيهعسساالم « مةسعلةن،  نوه  صعرع  » ياغاححعالرنعث

 × 12 ناملعق كعتابنعث فورماتع » كاسعصالر رئسالعسع « ن، بولغا
 بعلةن 174 سانتعمعتعر، 22  تعلع  ظذيغذر  حاغعتاي  بةت،

. كأحىرىلضةن قول يازما
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 بةش تعللعق لذغةت . 72

 جذثضذنعث  دةؤرعدة  حةنلذثخان  سذاللعسعنعث  حعث  بذ
 ظاساسلعق معللعتع بولغان هةم ظةث ظاساسع تعل بولغان بةش

 ت  مانجذحة، معللةتنعث  خةنزذحة،  بولذص،  تىزىلضةن  علعدا
. ظذيغذرحة، موثغذلحة، تعبةتحة لذغةتتذر
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 بةدعيظذل لذغةت . 73

 ظاتالغان،  دةص  تىركعستان  ظاشاغع  دةؤرلةردة  ظةينع  بذ
 ظعمام تالع تةرعصعدعن هازعرقع ظابغانعستاننعث هعرات شةهرعدة

 تعلع  15  ظذيغذر  حاغعتاي  تىزىلضةن  ظاخعرع  ظةسعرنعث
. سأزلىكلعرعنع صارعسحة ظعزاهلعغان لذغةت كعتابعدذر
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 ظةمعر تئمذر تىزىكلعرع . 74

 ظذيغذر تارعخعدعكع هةربعي ظعشالرغا داظعر داثلعق ظةسةر
 ظئمعر  صادعشاهع  خانلعقعنعث  تئمعرلةر  ظاسعيا  ظوتتذرا  بولذص،

 تةرعصعدعن  يئزعلغان  تئمعر  ظعشالرغا . يعللعرع  هةربع
 هةربع مذناسعؤةتلعك  ظذيغذرالرنعث  بولذص،  ظةسةر  مةشهذر

. ظعشالر ظعلمع تارعخعدا نوصذزلذق ظورذندا تذرعدذ
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 تةزكعرةظع خوجعضان . 75

 شةخسلةرنعث  دعنعدعكع  ظعسالم  ظأتكةن  شعنجاثدا  بذ
 ظةسةرنع  بذ  بولذص،  كعتاب  قعلعنغان  بايان  تةرجعمعهالع
 يازغان  بعلةن  تعلع  ظذيغذر  كاشغةرع  سادعق  . مذهةممةت
 هاكعمعتعنع  خانلعقعنعث  يةكةن  غوجعنعث  ظاصاق  ظذنعثدا
 تةثرعتاغنعث  خوجا  بذرهانعدعن  تارتعص،  تارتعؤعلعشتعن
 بولغان  ظالغذحة  قولغا  شةهةرنع  ظالتة  جةنذبعدعكع

. ظارلعقتعكع خوجا جةمةتلعرعنعث تارعخع خاتعرلةنضةن
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 ظون ظىح كعتاب . 76

 غذر مةدرعس بذ ظذي . مذ دعيعلعدذ » ظون ظىح دةرسلعك « بذ
 مةكتةصلعرعدة قوللذنعلعدعغان ظون ظىح خعل دةرسلعكنع كأزدة

 مةتنذل « ، » ظعستعلعستعكا « ، » تذتاش بةش كعتاب « ظذ . تذتعدذ
 جةاللةيعن « ، » ؤعقاية    بةيؤازع « ، » تةصسعر  ظعلمع « ، » قازع
 نع » هىسةيعن « ، » معرساد « ، » ضىلعستان « ، » خذتبة « ، » تةؤهعد

. ظأز ظعحعضة ظالعدذ
 سة  كئيعنكعلعرع ظالدعنقع  ظةرةبحة،  كعتاب  ككعز

 ضعامماتعكعسع،  تعلع  ظةرةب  مةزمذنع  بولذص،  صارعسحة
 ظعلمع،  ظةدةبعيات  صةلسةصة،  فئقعهة،  ظعلمع  ظعستعلعستعكا،

 . تةصسعر قاتارلعقالرغا حئتعلعدذ
 قةدعمقع  رايذنلذق  ظذيغذرظاصتونوم  شعنجاث    كعتاب  بذ

 قةدعم  هةردةرعجعلعك  ؤة  ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر ظةسةرلةر  قع
. ظعشخانعسعدا ساقلعنعؤاتعدذ
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 تارعخعي خةمسةظعي شةرقعي . 77

 شةرقتعكع  بولذص،  ظةسةر  داظعر  تارعخعغا  شعنجاث  5 بذ،
 تارعخع  دئيعلعدذ » معللةتنعث  حأحةكلعك . مذ  ظةسةرنع  بذ

 كعتابتا . يعلع ظذيغذرحة يئزعص صىتتىرضةن  1910 قذربان ظةلع
 سذتذق  سذاللعسعدعكع  دعنعغا قاراخانعالر  ظعسالم  بذغراخاننعث

 ظئلعص  يولعدا  قويذش  يولغا  دعنعنع  ظعسالم  ؤة  قعلعش  بةيظةت
 صاظالعيةتلعرع، ظاصاق خوجعنعث صاظالعيةتلعرع، – بارغان جةث

 خوجعالر ظوتتذرعسعدعكع ظذرذشالر، ياقذص بةضنعث ضىللعنعشع ؤة
 ظذيغذر  تىركعي  شعنجاثدعكع  قةدعمقع  بولذشع،  خاراب

 تاتار قةبعلعلعرعنع  ظأزبئك،  موثغذل،  قازاق،  جايلعشعشع،  ث
. معللةتلعرعنعث ظةهؤالع قاتارلعقالر بايان قعلعنغان
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 تارعخعي ساؤاقالر . 78

 مةهمذدع  هامذد  ظةسةرنع  ظعنقعالبع 3 بذ  ؤعاليةت
 بولذص،  يازغان  تاشباسمعدا  1949 مةزضعلعدة  غذلجعدا  يعلع
 . بئسعلغان ظذيغذرحة ظةسةر

 ضومعنداث ؤعالية 3 ظةسةردة،  مةزضعكعدة،  ظعنقعالبع  ت
 معللةت  هةر  شعنجاثدعكع  هأكىمعتعنعث جةنذبعي  ظةكسعيةتحع

 ياساقلعرع، – ظوقذبةتلعرع، ظالؤاث – خةلقعضة سالغان زذلذم
 تعل  ظأتكىر  قارشعلعقع  بولغان  ظذنعثغا  ظاممعسعنعث  خةلق
ؤاستعسع ظارقعلعق بايان قعلعنعص، ضومعنداث ظةكسعيةتحعلعرعنعث

. بةشعرعسع صاش قعلعنغان – ل ظةصتع رةزع
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 زةلعلع غةزةللعرع . 79
 نذرغذن ظةسةرلةرنع يازغان 80 زةلعلع  يعللعق هاياتعدا

 كةلضةنلعرع  يئتعص  هالةتتة  قوليازما  بعزضة  133 بولسعمذ،
 مذستةهزات، 19 غةزةل،  بةش  ؤة 16 مذخةممةس،  رذقظات

 يازغان  تعلعدا  ظالغا 46 صارعس  ظعحعضة  ظأز  بعر غةزعلعنع  ن
 يئشعدا يازغان 46 يعلع  1720 نةححة نذسقا شئظعرالر دعؤانع،

 62 يعلع  1736 داستانع، » سةصةرنامة « بئيتلعق 1400
 يازغان  حعلتةن « بئيتلعق 262 يئشعدا  رعؤايتع، » تةزكعرة

 يازغان 70 يعلع  1744  تةزكعرة خوجا « بئيتلعق 770 يئشعدا
 شئرعف  قاتا » مذهةممةد  داستانع  تارعخع  رعقالردعن ناملعق

 . ظعبارةت
 هعجعرعيعنعث  تةخمعنةن  معالدع ( يعلع  1085 زةلعلع

 ظوقذص، ظةرةب، ) يعلع  1674  يةردة  شذ  تذغذلغان ؤة  يةكةندة
 صذختا  ظةدةبعياتنع  بةدعظعي  ظعلمع  تعللعرعدعكع  صارعس

 . ظأضةنضةن
 ظةؤج ) سوصعلعق ( زةلعلع جةنذبعي شعنجاثدعكع تةسةؤؤذص

 ياشعدع  زامدا  ؤة شذ . ظئلعؤاتقان  ظالعم  ظأتكةن  دةؤردة  بذ  ثا
 . ظةدعبلةر دعنعي تةسةؤؤذصنعث تةسعرعدعن خالعي ظةمةس ظعدع
 مةرعصةتصةرؤةرلعك ظعدعيعسع بعلةن دعنعي يول  خةلقصةرؤةرلعك،
 قارعشعنعث  كأز  ظعزدةش  نعجادلعق  ظارقعلعق
 مذرةسسةلةشكةنلعكع زةلعلعنعث دةسلةصكع ظةسةرلعرعدة رذشةن

 تذرعدذ  خئ . سئزعلعص  شةهةرمذ ظذ  زامانالرغعحة  شةهةر – لع
 ؤة ماشايعقالرنع تاؤاب قعلعدذ  يئعشعدا 50 . كئزعص يىرىص، مازار

 تذرذص  يةردة  شذ  مةزضعل  ظذزاق  توختاص،  كئلعص    خوتةنضة
 كأرسةتكةن . قالعدذ  تةسعر  كةمرةك  تةسةؤؤذص  دعنعي

 خاهعشع  مذرةسسةحعلعك  ظعدعيعسعدعكع  زةلعلع  خوتةندة،
 رئظالعزعم  ظأتعدذ صةسلةص،  ظورذنغا  يئةكحع  خاهعش  . لعق

 شاظعر  ظةدةبعياتعدا  18 نةتعجعدة  بةدعظعي  ظذيغذر  ظةسعردعكع
. رئظالعستعك ظئقعمنعث مةشهذر  ؤةكعلعضة ظايلعنعدذ
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 هعكعمةتلعرع يةسةؤعي ةهمةد ظ . 80

 ظةسعرنعث  12 بةت، 76 ألذنمعضةن، بعر قعسعم، تومغا ب
 ؤع  يةتتةسذ  يةسعؤع  ظةهمةد  خوجا  رايذنعدا بعشعدا  اليعتع

 . حاغعتاي ظويغذر تعلع بعلةن خةت تةظلعق نوسخعسعدا يازغان
 يئزعلغان  هةققعدة  قاراشالر  صةلسةصعؤع  سوصعمعزنعث

 . صةلسةصعؤع خاراكتعردعكع ظةدةبع ظةسةر
 يول  ظةدةبع  قاراشالرنع  كأز  صةلسةصعؤع  سوصعمعزنعث
 مذرةسسةحعلعك،  دذنيالعق،  تةركع  ظارقعلعق،  شةكعل  شئظعرع

 تةرعقةت ظ  بولذش،  ظعخالسمةن  ظالالهقا  ظةقعدعلعرع،  عسالم
 دانا  سوصع  هةقعقع  ظعكةنلعكع،  يولع  سوصعمعزعملعق  يولع،
 صةلسةصعسعدعن  هئكمةت  باشقذحلذق  تأت  ظىحىن  بولذش

 قاظعدة  ظعسالم  يةنع  بولذش،  بولغان – خةؤةردار  نعزامع
 بولغان  ظاساسع  صعكعرعنعث  سوصعزعم  بعلعش،  شةرعظةتنع

 بعلعش تةرعقةت  مةرعصةتنع  بولغان  ظعالهعية  ظعشقع  بعلعش،  نع
 كعرةكلعكع، ظعنسان ظىحىن هةقعقةت يولع صةقةت سوصعزعملعق
 تةثرع بعلةن  قعلعص، ظعشقع ظعالهعية ظعحعدة  شةرعتلعرعنع ظادا

 زالعم  مال  بعرلعشعص،  ظةمةلدارالر،  صارعخذر  دذنيا  زوراؤان،
 رعدعغان قارا نعيةت، دعن غئمعدة قالغان، ظاقنع قارعغا ظايالندذ

 . ظةهللعرعنع صاش قعلعش قاتارلعقالر بايان قعلعنغان
 كعتاب  تعلعنعث  12 بذ  ظةدةبع  تىركع  ظةسعر

 ظعضة  رىشةن قعممةتكة  قعلعشتا  تةتقعق  12 بذ . لعكسعكعسعنع
 كأحىرضةن   تةرعصعدعن  بعرع  نامةلذم  ظاخعرلعرع  ظةسعرنعث

 فورماتع  تىصلةنضةن  يعصللعق  . سانتعمعتعر 26 × 14.5 قوليازما،
 يىزعنعث فورماتع  بعر 19 × 10 خةت حىشكةن  هةر  سانتعمعتعر،

 بار 15 بةتتة  خةت  ؤعاليةتلعك . قذر  قةشقةر  ر  ظا  ظذ  ش
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  تعزعم  XGQ 110 قةدعمكع  نومذرلذق

. بعلةن ساقالنماقتا
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 ) مةسنةؤع شةرفنعث شةرهعسع ( شةرهع مةسنةؤع شةرف . 81

 بألىنضةن،  ظةسعرنعث  13 . بةت 574 سعم، قع 2 تومغا
 بعلةن  تعلع  ظذيغذر  حاغعتاي  رذمع  جااللعدعن  ظوتتذرعلعرعدا

 . تةظلعق خةت نذسخعسعدا يازغان
 ظعخالسمةن  تةركعدذنيالعق،  روهعيةتحعل،  سوصعمعزنعث
 خاراكتعرلعك  صةلسةصعؤع  يئزعلغان  هةققعدة  قارعشع  بولذش

 . ظةسةر
 تةركعيدذنيا  ظعخالسمةن،  ظالالهقا  تةرعقةت كعشعلةر  ؤة

 يولعنع تذتذش، دذنياغا هئرسمةن بولماسلعق، تةقؤادار، سادعق،
 . رةهمدعل  بولذشقا ظىندةش مةقسعتعدة يئزعلغان

 هةققعدعكع  تةبظعتع  ظعنسان  هايات،  ظالةم،  ظذنعثدا
 ظىحىن  ظعنسان  يةنع  قاراشالر،  ظاظعت  صةلسةصعسعضة  تةرعقةت

 دذنياغا  ظويلعنعش،  هةققعدة  ظألىم  بئرعلمةسلعك، هاياتلعق،
 زوراؤان،  زالعم،  تذرذش،  تةييار  داظعم  هةر  ظىحىن  ظاخعرةت

 مال  ظةمةلدارالر  ظاقنع قارعغا  صارعخور  بولغان،  غئمعدة  دذنيا
 ظةيلةش،  هةزةر  داظعم  كعشلةردعن  كأثىل  قار  ظايالندذرغان
 خارالنغان ظةمضةكحعلةرضة هعسداشلعق  هأنةرؤةن،  ظاقكأثىل،

 خةيرع  قاناظةت،  كةمتةرلعك،  قعلعش،  ظئهسان،
 خعسلةتلةر  مذناسعؤةتلعك  بعلةن  قاتارلعقالر  تةؤةككىلحعلعك

 . روهانعيةت صةلسةصعسع نوقتعسعدعن بايان قعلعنغان
 نعث ظومذمع روهعنع تةتقعق » مةسنةؤع شعرعص « بذ كعتاب

 جىملعدعن  تعلع،  ظةدةبع  ظذيغذر  دةؤردعكع  ظةينع  قعلعشتا،
 ظوتتذرا  بولذصمذ  رايذنعدا،  تىركي يةتتةسذ  رايذنعدعكع  ظاسعيا

 . تعلع، يةنع ظذيغذر ظةدةبع تعلعنع تةتقعق قعلعشتا قعممعتع بار
 مةتبظة،  1863 ،  1862 معالدعية  معخ  بعسلغان  قازاندا  يعلع

 تىصلةنضةن  شةكعللعك  26 × 13.5 فورماتع . كعصعنةك
 فورماتع  يىزعنعث  حىشكةن  خةت  21 × 11.5 سانتعمعتعر،

 قذر خةت بار، ش ظذ ظا ر قةشقةر 31 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمكع  XGQ109 ؤعاليةتلعك

. نذمذرلذق تعزعم  بعلةن ساقالنماقتا 
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 ) حعراغالر تةكحعسع ( معشكا ظذل مةسابه . 82
 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  14 بةت، 628 تومغا

 خةت   تةبرعزع  ظابدذلال  ظعبع  مذهةممةد  باشلعرعدا  ظةسعرنعث
 . سخعسعدا ظةرةص تعلع ؤة ييزعقع بعلةن يازغان رةيهان نذ

 ظةاليهعساالمنعث  مذهةممةد  صةيغةمبعرع  دعنعنعث  ظعسالم
 كعتاب  هةدعس  قعلعنغان  بايان  هةركةتلعرع  ؤة  . سأز
 هةدعسلةرنع شةرهلةش يولع بعلةن ظعسالم ظةخالقعنع ظةمةلعي

 . تةشؤعق قعلعش مةقسعتعدة يئزعلغان
 ظةاليهعساال  مذهةممةد    ظعماننعث ظذنعثدا  ظعمان،  منعث
 صةرز  تاهارةتنعث  بعلعم،  تاهارةتنع  شةرتلعرع،  سىننةتلعرع،

 نامازنع  سىننةتلعرع،  صةرز،  نامازنعث  ظعشالر،  بذزعدعغان
 بذزعدعغان ظعشالر، زاكات، زاكاتنعث شةرتلعرع، زاكات بعرعشنعث

 ؤةسعيةت، قاحا  معراس،  هةج، سودا،  روزا،  قذحعالرنع  ظألحعمع،
 ساقال  ظةخالق، صاكعز  شاصاظةت،    تألةم،  قعساس،  نعكاه،  ش،

 سةهةت، ؤة قول ظئلعشعص كأرىشىش، يةنة ساهابعالرنعث  ساالم
 هةققعدعكع  مأجعزلعرع  صةيغةمبةرنعث  صةزعلةتلعرع،

 . مةزمذنالرمذ بايان قعلعنغان
 ظعسمع  ساهابعالرنعث  كةلتىرضةن  نةقعل  يةنة  كعتابتا

 ظذال  بئرعلعص،  بويعحة  تةرتعؤع  تةرجعمهالعمذ ظالفاؤعت  رنعث
 . قعسقعحة بايان قعلعنغان

 تةتقعق  قاراشلرعنع  ظةخالقع  دعنعنعث  ظعسالم  كعتاب  بذ
 . قعلعشتا قعممةتكة ظعضة

 قوليازما،  1337 ،  1336 معالدعية  كأحىرىلضةن  يعلع
 فذرماتع  تىصلةنضةن،  شةكعلعك  سانتعمعتعر، 34 × 26 كعصعنةك

 ةشقةر ؤعاليةتلعك قذر خةت بار، ش ظذ ظا ر ق 27 هةر بعر بةتتة
 خعزمعتعضة  ظةسةرلعرع  قةدعمكع  معللةتلةرنعث  سانلعق  ظاز

 ظعشخانعسعدا  قعلعش  تعزعم  XGA081 رةهبةرلعك  نذمذرلذق
. نذمذر بعلةن ساقلعنعؤاتعدذ
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 ) ناؤاظع شئظرلعرع ( ظةمعر ناؤاظع . 83

 ظةسعرنعث  15 بةت، 160 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 ناؤاظع حاغعتاي ظذيغذر تعلع بعلةن ظاخعرع نعزامعدعن ظةلعشعر

 . خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 مةدهعيعلعنعص،  ظادالةت  ؤاصادارلعق،  مذهةببةت،  حعن
 هةققعدعكع  نةصرةتلعنعش  زذلذمدارالرغا  ساختعلعق،  بعؤاصالعق،

 . شظعرعالر توصلعمع
 ساداقةت،  كعشلةرنع هةقعقع ظعنسانعي مذهةببةت، ؤاصا

 ياخشعلعق  مةقسعتعدة كعشعلةرضة  تةربعيعلةش  روهعدا  قعلعش
 . يئزعلغان

 مذهةببةت، مذهةببةت سادعقلعقع، ؤاصا،  بذنعثدا ظعشقع
 جاصاسعدعن  هعجران  قعلش،  ياخشعلعق  كعشعلةرضة  ظادالةت،
 قاتارلعق  بعلدىرىش  نارازلعق  زذلمعغا  زامان  قعلعش،  شعكايةت

. مةزمذنالر ظةكس ظةتتىرىلضةن
 رع  زالعمالر،  يةنة  سوصع  ياكار كعتابتا   ظالدامحع

 صاش قعلعنغان  تالالنغان . ظعشانالر  قعسم  نةؤاظعنعث بعر  ظةلعشعر
 . شئظعرلعرعنع تةتقعق قعلعشتا ظاالهعدة ظةهمعيةتكة ظعضة

 تاشباسما  1900 معالدعية  بعسعلغان  تاشكةنعتتة  . يعلع
 فذرماتع  تىصلةنضةن،  خةت 20 × 12 يعصلعق  سانتعمعتعر،

 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 18 × 10 حىشكةن يىزعنعث فذرماتع
 قذر خةت بار، هازعر بذ كعتاب قةشقةر ؤعاليةتلعك قةدعمكع 16

 ظعشخانعسعدا  بعلةن  XGQ085 ظةسةرلةر  تعزعم  نذمذرلذق
. ساقالنماقتا
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 بابذرنامة . 84

 نامة «  بابذر » بابذر  زةهعرعدعن مذهةممةد  ،  1483 ( بذ
 قاتناش ) 1530  ظأزع  كةحىرمعشلعرع،  هاياتعي  ياكع نعث  قان

 هادسعلةرنع سالنامة شةكلعدة  ظأزع بعلةن مذناسعؤةتلعك ؤةقة
 ظذ  بولذص،  ظةسةر  داثلعق  حعققان  16 ،  15 يئزعص

 مذهعم   تارعخعنع تةتقعق قعلعشتا  ظاسعيا  ظةسعرلةردعكع ظوتتذرا
 ظعضة  تةرجعمعسع . قعممةتكة  ظذيغذرحة  كعتابنعث  1991 بذ

 نةشعرعياتع تةرعصعدعن نة   قعلعنغان قامذس يعلع معللةتلةر  شعر
. خاراكتعرلعك ظةسةر
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 ) هةممةصةسعللةر ( نةفهاتعل ظذنسع . 85
 ظةسعرنعث  15 بةت، 754 تومغا بألذنمعضةن، بعر قعسم،

 تعلع بعلة خةت  ظابدذراخمان جامع حاغعتاي ظذيغذر  باشلعرعدا
 ظةرةب  ؤة  شةرق  صذتكىل    بولذص،  يازغان  نذسخعسعدا  تةظلعق

 ظ  ظأتكةن،  ياشاص  تةرجعمهالع دذنياسعدا  شاظعرالرنعث  ؤة  العم
 . هةققعدة يئزعلغان تةرجعمعهال خاراكتعرلعك ظةسةر

 ظعجادعي صاظالعيةتلعرعنع  شاظعرالرنعث هاياتع ؤة  ؤة  ظالعم
 يئزعلغان،  مةقسعتعدة  قالدذرذش  كئيعنكعلةرضة  يورذتذص
 هاشعمع،  ياقذص  ظةبذ  معسعرع،  زذنذن    هاشعم،  ظةبذ  ظذنعثدا

 ظع  ظةدهةم،  بةلصع، ظعبراهعم  داؤات  شةمسعدعن،  ظعبنع  براهعم
 ظابدذلال سةنجةرع،  جاظكعرمانع، سةظعدعن مةجنذن،  شاهذشذ
 ظةبذ  جااللعدعن سعيذتع،  هةلالجع،  مةنسذر  دةمةشعقع،  ظأمةر
 كةمةندع،  شعرازع،  هاصعز  هةبةشع،  بذرقع،  ظابدذلال
 شةيخ  ظةتتار،  صةرعدعدعن  سةنجةرع،  تاقع،  ظاسترابادع،

 ظعفاهات  بعناظع، سةظعدع،  نعشايورع،  خذجةندعن،  كامال  ع،
 غئرعبع،  نعشاصور،  جامع  دةهلؤع  خذسراؤ  سانايع،  نعزامع،

 قاتارلعق  باغدادع  قةشقعرع،  ظارتذق 640 سةظعددعن  تعن
 مذتةسةؤؤذص مذتةصةككىر شاظعرالرنعث تذغذلغان ؤاقتع، ؤاصاتع،
 ظاالهعدعلعكع،  جةهةتتعكع  خاراكتعر  يذرتع،  نةسةبع،

 دعنعي ؤة ظةدةبي جةهةتتعكع تأهصعلعرع قاتارلعق صةزعلةتلعرع،
 شةرق  ؤة  ظةرةب    كعتاب  بذ  قعلعنغان،  بايان  مةزمذنالر
 هاياتع،  مذتةصةككذرالرنعث  ظأتكةن  ياشاص  دذنياسعدعكع
 قعممةتكة  موهعم  قعلعشتا  تةتقعق  قاراشلعرعنع  كأز    صةلسةصعؤع

 . ظعضة
 تةرعصعدعن  1475 معالدعية  ظةهمةد  سةظعد  يعلع

 كئصعنةك قةشق  قوليازما،  كأحىرىلضةن  قةغةزضة  سامان  ةردة
 خةت . سانتعمعتعر 28.5 × 17 فورماتع . شةكعللعك تىصلةنضةن

 فورماتع  يىزعنعث  بعر . سانتعمعتعر 23.3 × 15 حىشكةن  هةر
 بار 19 بةتتة  خةت  ظذيغذر . قذر  شعنجاث  كعتاص  بذ  هازعر

 دا ظاصتذنذم رايذنع قةشقةر ؤعاليةت قةشقةر شةهةرلعك كىتىصخانع
XGQ160  تعزعم نومذرع بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) كئسةللةرضة ظعالج ( دةستذرذل ظعالجة . 86

 بألىنمعضةن،  تومغا  بولذص،  كعتاص  ظاظعت  تئبابةتكة  بذ
 قعسعم،  خوراسان  16 . بةت 643 بعر  ظةلع  سذلتان  ظةسعردة

 يازغان  تعلع بعلةن، خةت تةظلعق نذسخعسعدا  حاغعتاي ظذيغذر
 . قوليازما

 تاشقع ظذيغذر  ؤة  ظعحكع  تىرلىك  تئبابعتعدة  ظةنظةنعؤع
 يئزعلغان  هةققعدة  حارعلعرع  داؤاالش  ظذنع  ؤة  كئسةللعكلةر

 ظةسةر  شاهزادعلعرعدعن . تئببع  خوراسان  ظاسعيادعكع  ظوتتذرا
 بعلةن  قعلعشع  دةؤةت  مذزةصصةرلةرنعث  ظةبذل  ؤة  ظةبذلمةنسذر

 سعتعدة ظوردا ظىحىن مةخسذس تئبابةت دةستذرع  تةييارالش مةق
 خعل . يئزعلغان  هةر  بعرعدعغان  يىز  بةدعنعدة  ظادةم    كعتاصتا

 سةؤةصلعرع،  بعرعش  يىز  كعسةللعكلةرنعث  تاشقع  ؤة  ظعحكع
 دورعالرنعث  بعرعلعدعغان  كئسةللةرضة  ظاالمةتلعرع،  ظذنعث
 دورعالرنعث  بذ  معقدارع،  ماتعرعيالع،  ظذالرنعث  رئتسعص،

 د  كئسةللةرنع  داظعرعسع،  قعلعش  تىرلىك مةنصةظةت  اؤاالشتعكع
 هةققعدعكع  باسقذحلعرع  قةدةم  ظذنعث  ؤة  حارعالر  ظذسذل،

 ظةنظةنعؤع تئبابةتنع تةتقعق قعلعش . مةزمذنالر بايان قعلعنغان
 . ؤة ظذنعثدعن ظىنىملىك صايدعلعنعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 معالدعية  كعتاص  قةغةزضة  1769 بذ  سامان  يعلع
 تىص  يعصلعق  × 15.5 فورماتع . لةنضةن كأحىرىلضةن قوليازما،

 × 12.5 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 29.5
 هازعر بذ كعتاص . قذر خةت بار 21 هةر بعر بةتتة . سانتعمعتعر 24

 ش ظذ ظا ر قةشقةر ؤعاليعتع يئثعسار ناهعية بازارلعق هأكىمةت
 ظأيعدة  4  مةخسذم  ظابلةي  XGQ186 مةهةللعدعكع
. ساقالنماقتا نومذرلذق تعزعم نومذرع بعلةن 
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 كافعية ناملعق كعتاصنعث قعيعن ( فةؤاظعدع ؤافعية بعهةللع مىشكعالتع كافعية . 87
 ) جايلعرعنع يعشعش ظعهتعياجعدعن حعققذحع
 بعر قعسعم،  بألىنمعضةن،  كعتاص تومغا  15 . بةت 392 بذ

 ظةسعرنعث ظاخعرعدا ظابدذراخمان جامع ظةرةص تعلع ؤة يعزعقع 
 . دا يازغان بعلةن تةظلعق خةت نذسخعسع

 ظاساسلعرع  نةزعرعيعؤع  ضعرامماتعكعسعنعث  تعلع  ظةرةص
 ظىحىن . هةققعدعكع ظعلمع ظةسةر  ظةرةص تعلع ظىضةنضىحعلةر

 . ظاساس يارعتعص بعرعش مةقسعتعدة يعزعلغان
 بولذصمذ  ضعرامماتعكعسع،  تعلع  ظةرةص  كعتاصتا  بذ
 سعنتاكعس هةققعدعكع ظاساسع نةزعرعيعلةر هةققعدة  يعزعلغان

 ؤة ظع  صعظعل  ظعسعم،  سأزلةرنعث  ظذنعثدا  بولذص،  ظةسةر  لمع
 بألعنعدعغانلعقع،  بألةكلةرضة  ظعبارةت  باغلعغذحعالردعن

 بعر  ؤة  ؤةزعصعسع  ظورنع،  تذتقان  جىملعدة  بعرعضة – ظذالرنعث
 . كأرسعتعدعغان تةسعرع هةمدة ظاالهعدعلعكلعرع بايان قعلعنغان

 تىركعم  سأز  خعل  ظىح  كأرسعتعلضةن  ظةتراصلعق يذقعرعدا  عضة
 بعرعلضةن  باغلعغذحعالرنعث . تةبعر  ؤة  صعظعل  شذنعثدةك ظعسعم،

 جىملعدة تذتقان ظورنعغا ظاساسةن جىملعلةرنعث ظعملعق جىملة،
 بألعنعدعغانلعقع،  تىرضة  حوث  ظعككع  دةص  جىملة  صعظعللعق
 كأصلعك شةكعللعرعنع تىرلةش ظذسذلع    ظعسعمالرنعث بعرلعك ؤة

 سأزلةرد  قعسعم  بعر  ظأزضعرعشلةر، ؤة  مورفولضعيعلعك  عكع
 ظذالرنعث  شةكعللعرع ؤة  خعل تىر  شذنعثدةك ظالماشالرنعث هةر
 نةزعرعيعؤع  قاتارلعق  تىرلعنعشع  ظورنع،  تذتقان  جىملعدعكع

 . مةسعلعلةر ظةمةلع معسالالر ظارقعلعق حىشةندىرىص بعرعلضةن
 ضعرامماتعكعسنعث  تعلع  ظةرةص  كعتاص  بذ

 . قعق قعلعشتا قعممةتكة ظعضة قانذنلعرعنع تةت  قاظعدة
 تاشباسما،  1909 معالدعية  بعسعلغان  تاشكةنتتة  يعلع

 تىصلةنضةن  خةت . سانتعمعتعر 33 × 24 فورماتع . يعصلعق
 فورماعتع  يىزعنعث  هةر . سانتعمعتعر 18.5 × 11.5 حىشكةن

 بةتتة  بار 18  12 بعر  خةت  قةشقةر . قذر  كعتاص  بذ  هازعر
 ظعشخانع  ظةسةرلةر  قةدعمكع  XGA048 سعدا ؤعاليةتلعك

. نومذرلذق تعزعم نومذرع بعلةن ساقالنماقتا 
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 ) شةصقةت كعتابع  معهرع ( كعتابذر رةهمةتع . 88
 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  بولذص، 288 تومغا  15 بةت

 بعلةن   تعلع  ظةرةص  سىيىتع  جااللعدعن  ظاخعرعدا  ظةسعرنعث
 . سذلذس خةت نذسخعسعدا يازغان

 ظاظ  تئبابةتكة  ظةنظةنعؤع  كعتاب  ظةسةر، بذ  تئببع  عت
 كعشعلةرضة ساالمةتلعكنع ظاسراش ؤة داظعم يىز بعرعص تذرعدعغان
 ظذنع داؤاالشنعث يوللعرعنع  كئسةللعكلةرنعث ظالدعنع ظعلعش ؤة

 يعزعلغان  مةقسعتعدة  ظوت، . ظىضىنىش  سذ،  ظادةمنعث  كعتابتا
 يارالغانلعقع،  سعرعدعن  ظانا  تأت  ظعبارةت  تذصراقتعن  هاؤا،

 معجةز  تأت ظذالرنعث  قاتارلعق  بةلغةم  سةؤدا،  سةصرا،  قان،  ع،
 خعلعتعنعث ظأزضعرعشعضة باغلعق ظعكةنلعكعنع بايان قعلغاندعن

 يىرىش  ساالمةتلعكنعث ظوزذقلذنذش،  يعتعص  كعيعن،  – تذرذش،
 دانلعقالر،  خعل  هةر  ضأش،  سىت،  مذناسعؤعتع،  بعلةن  قوصذش

 زلةنضةن تذخذم، سامساق قاتارلعقالرنعث تةبعظعتع توغرعسعدا سأ
 تةجرعبعدعن  قعلعدعغان  مةنصةظةت  كئسةللعكلةرضة  تىرلىك

 يىز . ظأتكةن دورعالرنعث رئتسعصلعرع بعرعلضةن  بةدعنعدة  ظادةم
 قذالق،  شةقعقة،  ظاغرعقع،  باش  ظاغرعقع،  حعش  بعرعدعغان
 كأز، ظعغعز، بذرذن قاتارلعق بةش ظةزا كئسةللعكلعرع، زذكام،

 كئسةللعك  صذراش  قولتذق  ؤة  بأرةك، ظعغعز  يىرةك،  لعرع،
 كعحعك كئسةللعكلةرنعث  ظاشقازان ظاغرعقلعرع قاتارلعق حوث

 داؤاالشنعث  ظذنع  سةؤةصلعرع،  بعرعش  يىز  ظاالمةتلعرع،
 قعلعنغان  بايان  كونكعرت  حارعلعرع  ظذيغذر . ظذسذللعرع،

 قعممعتعضة  صايدعلعنعش  مذهعم  تةتقعقاتعدا  تئبابةت  ظةنظةنعؤع
 . ظعضة

 معالدع  معسعردا  1906 كعتاب  بعلةن  مةتبة  معخ  يعلع
 20 × 14 فورماتع . كئصعنةك شةكعللعك تىصلةنضةن . بعسعلغان
 هةر . سانتعمعتعر 17 × 11 خةت حىشىرىلضةن يىزع . سانتعمعتعر
 بةتتة  بار 28 بعر  خةت  ظذيغذر . قذر  شعنجاث  كعتاص  بذ  هازعر

 بازارلعق  ناهعية  يئثعسار  ؤعاليةت  قةشقةر  رايذنع  ظاصتذنذم
 كومعتعت ظاها  4 هأكىمةت  ظابلةي  2 لة  مةهةللعدعكع

 ظأيعدة  بعلةن  XGA212 مةخسذم  تعزعم  نومذرلذق
. ساقلعنعؤاتعدذ
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 ) جامع ظةسةرلعرع ( كذللعياتع جامع . 89

 ظةسعرنعث  15 . بةت 575 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 بعلةن  يعزعقع  ؤة  صارس تعلع  جامع  ظابدذراخمان  ظوتتذرعلعرعدا

 . تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 بارلعق  جامعنعث  ظابدذراخمان  شاظعرع  تاجعك  مةشهذر

 . غةزةل ؤة رذباظعلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغان شعظئرع توصالم
 – ظذنعثدعكع غةزةللةرنعث هةممعسع دعضىدةك ظعشقع

 ظذنعثدا  ظاصتذر  بولذص،  يعزعلغان  مةزمذنعدا  ، » يار « مذهةببةت
 ظأزعنعث » شاراب «  صايدعلعنعص،  ؤاستعالردعن  ؤة قاتارلعق  ظالةم

 خذالسعلعرعنع،  صةلسةصعؤع  حعقارغان  هاياتتا  ظعجتعماظعي
 معهرع  ؤة  مذهةببةت  ظعنسانعي  ساداقةت،  ؤاصا،   ظادالةت،

 . شةصقةت ظةخالقع قاراشلعرعنع  بايان قعلغان
 بعر  مةزمذنعدعكع  تةسةؤؤذص  شاظعرنعث  يةنة  كعتاصتا
 شئظعرالر  خعل  بذ  بولذص،  ظالغان  ظورذن  شعظعئرلعرعمذ  دا قعسعم
 كأز  ظعقعمعنعث  نةقشعبةندة    تةرعقةتحعلعرعنعث  دعنع  ظعسالم

 شاظعرنعث رذباظعيلعرعدا ظذنعث . قاراشلعرع ظةكس ظةتتىرىلضةن
 . صةلسةصعؤع قاراشلعرعنع  يعلتعز قعلغان صعكعر ظورذن ظالغان

 تةرعصعدعن  15  بعرسع  نامةلذم  ظاخعرع  ظةسعرنعث
 قوليازما  تىص . كأحىرىلضةن  شةكعللعك  . لةنضةن كئصعنةك

 بةتتة . سانتعمعتعر 14.7 × 11 فورماتع  بعر  خةت 17 هةر  قذر
 ظعشخانعسعدا . بار  ؤعاليةتلعك قةدعمقع ظةسةرلةر  هازعر قةشقةر

XGP054  نومذرلذق  تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) ياخشع ظةخالق ( ظةخالقع هةمرة . 90
 ظةسعرنعث  15 . بةت 510 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،

 هىسةيع  تعلع بعلةن بعشعدا  ن ؤاظعز كاشعغةرع حاغعتاي ظذيغذر
 . خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان

 . نةسعهةت  مةزمذنعدعكع دعداكتعك ظةسةر – بذ صةندع
 ظةدةص  صةندع  كعشعلةرضة  نةسعهةتنع – ظةخالق،

 . تةشةببذس قعلعش مةقسةت قعلعص يئزعلغان
 قاناظةت، سةبرة – بذ كعتاصتا ظعبادةت، ظعخالس، شىكرع

 – هايا، صاكعزلعق، ظةدةب – ، تةؤةككذل قعلعش، شةرمع قعلعش
 ظادالةت،  هةققانعيةت،  هعممةت،  ؤة  غذرذر  ظةخالق،
 بولذش،  ظةصذحان  ساقلعنعش،  غةزةصتعن  ظاححعقلعنعش،
 مذاليعملعق، ياخشع ظعش قعلعش، يامان ظعشالردعن  يذؤاشلعق ؤة

 خةيرع  غئرعص  ساقلعنعش،  باش – ساخاؤةت،  معسكعنلةرضة
 ؤاصا صاناه –  دعيانةت،  ؤة  ظامانةت  تذرذش،  بولذش،  ؤةدعدة

 كئثةش بعلةن ظعش – راستحعل بولذش، مةسلعهةت  سةمعمع
 صاراسةت، سعر ساقالش، – قعلعش، باتذرلذق، هذشيارلعق، ظةقعل

 دوستلذشذش،  بعلةن  ياخشعالر  بعلعش،  غةنعيمةت  صذرسةتنع
 اتارلعق يامان كعشعلةردعن هةزةر ظةيلةش، هوقذق، سعياسةت ق

 . مةزمذنالر بايان قعلعنغان
 جايلعرعدا  نذرغذن  ، » قعتظة « ، » نةزمة « كعتابنعث

 بولذص، » نامة « ، » بئيعت «  بعرعلضةن  صارحعالر  شعظئرع  بعلةن
 ظورذن  هأكىملعرع  خاراكتعرلعك  خذالسة  ظاصتذرنعث  ظذنعثدا

 . ظالغان
 ظةخالق  ضىزةل  كعشعلةرنع  مةزمذنلعرع  بةزع  كعتاصنعث

 . شتة رئظال قعممةتكة ظعضة بعلةن تةربعيعلة
 بعرسع  19 كعتاب  نامةلذم  ظوتتذرعلعرعدا  ظةسعرنعث

 قوليازما  كأحىرىلضةن  شةكعللعك . تةرعصعدعن  كئصعنةك
 حىشكةن . سانتعمعتعر 25.5 × 15 فورماتع . تىصلةنضةن  خةت

 قذر 13 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 17.5 × 9 يىزعنعث فورماتع
 بار  ؤعال . خةت  قةشقةر  كعتاص  بذ  قةدعمكع هازعر    يةتلعك

 ظعشخانعسعدا  بعلةن  XGQ096 ظةسةرلةر  تعزعم  نومذرلذق
. ساقالنماقتا
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 بألىنمعضةن  قعسعم، تومغا  بعر  يعلع  1792 . بةت 687 ،
 تةظلعق  خةت  بعلةن  يعزعقع  ؤة  تعلع  صارس  رذمع  جااللعدعن

 . نذسخعسعدا يازغان
 ظ  رذمعنعث  جااللعدعن  شاظعر  صةيالسذص،  عككعلعك بىيىك

 مةزمذندعكع  صةلسةصعؤع  يئزعلغان  بعلةن  شةكعل  شعظئرع
 . ظةسعرع

 كاظعنات » ظعسماظعلعية « سوفعزعمنعث  خاس  مةزفعصعضة
 يول  شئظعرع  نةزعرعيعسعنع  بعلعش  ؤة  قارعشع  دذنيا  قارعشع،
 بعلةن بايان قعلعص، ظذنعث تةسعر كىحعنع ظاشذرذش مةقسعتعدة

 . يئزعلغان
 ظعنسا  ؤة  دذنيا  هايات كعتاصتا  يارعلعش،  ننعث

 سعرلعق  ؤة  مذرةككةص  هةققعدعكع  ظاخعرةت  قانذنعيةتلعرع،
 مةنبة  ظةقعدعلةرنع  صةلسةصعؤع  مةنبةلعك  كأص  تةلعماتالر
  بايان، مذالهعزة، هئكايةت ؤة خذالسعالر ظارقعلعق  قعلغان هالدا

 ظعهسان، تةؤةككىلحعلعك، – قاناظةت، خةيرع . بايان قعلعنغان
 قات    ظعنسانعيةت كةمتةرلعك    ظةخالقعمذ  ظةرةص  ظعسالم  ارلعق

 . صةلسةصعسع  نذقتعظعينةزعرع بعلةن حىشةندىرىلضةن
 قعتعملعق  نذرغذن    تارعخعدا  تةسةؤؤذص  كعتاص  بذ

 بولغان  سةؤةص  تةسةؤؤذص » ظعسماظعلعية « ظعسالهاتالرغا
 . تةلعماتعنع تةتتعق قعلعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 هةممةت شاكعر كأحىرضةن يعلع مولال مذ  1886 معالدعية
 22 × 13.5 فورماتع . كئصعنةك شةكعللعك تىصلةنضةن . قوليازما
 فورماتع . سانتعمعتعر  يىزعنعث  حىشكةن  16.8 × 5.8 خةت

 بةتتة  بعر  هةر  بار 25 سانتعمعتعر،  خةت  كعتاص . قذر  بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمكع    ؤعاليةتلعك  56 قةشقةر

XGQ0  قالنماقتا نومذرلذق تعزعم بعلةن سا .
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 ) مئتاغذرا ( ظعستعظارات . 92

 ظةسعرنعث  19 . بةت 144 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 يئزعقع  ؤة  تعلع  ظةرةص  مذهةممةد  هئسامعدعن ظعبنع  باشلعرعدا

 . بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 . ظةرةص تعلع ظعستعلعستعكعسعغا ظاظعت كعتاب
 رة بعلةن كعناية ظةرةص تعلع ظعستعلعستعكعسعدعكع ظعستعظا

 قاراشلعرعنع  كأز  ظأز  ظالعمالرنعث  قايسع  هةر  هةققعدعكع
 . سعلعشتذرذش ظارقعلعق تةهقعقلةش مةقسعتعدة يئزعلغان

 بعلةن  ظعستعظارة  تىرلعرع،  ظذنعث  ؤة  مةجاز  ظذنعثدا
 ظاظعت  كعنايعضة  بعلةن  ظعستعظارة  تةظرعصع،  كعنايعنعث

 مةزمذ  بذ  بولذص،  قعلعنغان  بايان  قايسع كونتكسلةر  هةر  نالر
 بعرعضة سئلعشتذرذش ظارقعلعق – ظالعمالرنعث كأز قاراشلعرعنع بعر

 . تةهقعقلةنضةن
 كعتاص ظةرةص تعلع ظعستعلعستعكعسعنع تةهقعق قعلعشتا  بذ

 . مذهعم قعممةتكة ظعضة
 تةرعصعدعن  1885 معالدعية  بعرسع  نامةلذم    يعلع

 قوليازما  . سانتعمعتعر 26.5 × 15.5 فورماتع . كأحىرىلضةن
 فورماتع  يىزعنعث  حىشكةن  هةر 15 × 7.2 خةت  سانتعمعتعر،

 هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر . قذر خةت بار 15 بعر بةتتة
 ظعشخانعسعدا      ظعدارعسع  ظارخعص  ناهعيعلعك  يةكةن    ؤعاليةت

XGA141  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) تاق بةتلعك شعظئرالر ( مذغعردان . 93

 بألىنمعضة  قعسعم، تومغا  بعر  ظةسعرنعث  19 . بةت 24 ن،
 بعلةن  يئزعقع  ؤة  تعلع  صارعس   تةبرعزع  ظةلع  معرزا  باشلعرعدا

 . خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 . هأسعنخةت ظةمةلع مةشقع توغرعسعدعكع كعتاب

 قوللعنعدعغان  كأص  كعتابةتحعلعكتة  ظةنظةنعؤع
 يعزعشنع » تةظلعق «  بعلةن  هأسعنخةت  نذسخعسعنع  خةت

 . مةخسعتعدة تئزعلغان ظىضىنىش
 قوللعنعدعغان  هأسعنخةتتة  هةرصنعث  بعر  هةر  كعتابتا  بذ

 شذ – خعلمذ  ظىحىن  كأرسعتعش  نذسخعلعرعنع  ضىزةل  خعل
 شئظعئرعي  سأزلةرنع  خعل  هةر  باشالنغان  بعلةن  هةرصلةر
 هأسعنخةتتعكع  سأزنعث  هةر  ظارقعلعق  تىزىش  معسراالرنع

 سىصع  ظأرنةك  نذسخعلعرع  كأرسعتعلضةن ظوخشعمايدعغان  . تعدة
 معسراالر  شعظئرعي  يةنة  ظاستعغا  نذسخعلعرعنعث  هأسعنخةت
 يئزعش  خةتلةرنع  ظذ  ظارقعلعق  تعل  ضىزةل  بولذص،  بعرعلضةن

 . ظذسذللعرع كأرسعتعلضةن
 ؤة  ظىضىنىش  هأسعنخةتحعلعكعنع  ظةنظةنعؤع  كعتاص  بذ

 . تةتقعق قعلعشتا يذقعرع قعممةتكة ظعضة
 تاشكة  1910 معالدعية  تاشباسما يعلع  بعسعلغان  نتتة

 حىشكةن . سانتعمعتعر 21.5 × 13.5 فورماتع . نذسخا  خةت
 فورماتع  تىصلةنضةن . سانتعمعتعر 18 × 9 يىزعنعث  هةر . يعصلعق

 هازعر بذ كعتاص قةشقةر ؤعاليةتلعك . قذر خةت بار 4  2 بعر بةتتة
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  تعزعم  XGQ0 4 قةدعمكع  نومذرلذق

. بعلةن ساقالنماقتا
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 ناملعق كعتابنعث » قارا بادعن قادعرع « ( قارا بادعن قادعرع صارعس . 94
 ) صارعسحة نذسخعسع

 ظةسعرنعث  19 . بةت 568 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 مذهةممةد ظةكبةر صارس تعلع ؤة يئزعقع بعلةن خةت  باشلعرعدا

 . تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 . ظةنظةنعؤع تئبابةت توغرعسعدعكع مةشهذر كعتاب

 دعظاضعنذز  كئسةللعكلةرضة  تاشقع  ؤة  ظعحكع  تىرلىك
 . قويذش ؤة ظذنع داؤاالشقا  يول كأرسعتعش مةخسعتعدة  يئزعلغان

 باصالرغا  بويعحة  تىرع  ظأز  كئسةللعك  بعر  هةر  كعتابتا
 خعل  شذ  بابتا  بعر  هةر  بولذص،  قعلعنغان  بايان  ظايرعلعص

 سةؤةصلعرع،  بعرعش  يىز  ظاالمةتلعرع،  ظذنعثغا كئسةللعكنعث
 بعرعلعدعغان دورعالر، دورعالرنعث تةرتعصلعرع، تةركعبع، دورعالرغا
 ؤة  ظةتراصلعق  ناهايعتع  معقدارع    ماتعرعيالالرنعث  ظعشلعتعدعغان

 تونذشتذرذلغان  يةنةبعر . مذصةسسةل  دورعالرنعث  بةزع  هةتتا
 . دورعنعث ظورنعنع باسعدعغان رولعمذ كأرسعتعلضةن

 كعتاص ظةنظةنعؤع تئباب  ظذنع بذ  ةتنع تةتقعق قعلعش ؤة
 . راؤاجالندذرذشتا ظةث مذهعم قعممةتكة ظعضة

 بعسعلغان  1902 معالدعية  مةتبةسعدة  نولكعشذر  يعلع
 كعتاب  تىصلةنضةن . تاشباسما  شةكعللعك  فورماتع . كئصعنةك

 × 10 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 24 × 13.5
 بةتتة 16.5  بعر  هةر  ب 21 سانتعمعتعر،  خةت  بذ . ار قذر  هازعر

 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمكع    ؤعاليةتلعك  قةشقةر  كعتاص
XGQ053  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 شةجةرةظع تىرىك . 95

 1603 ( بذ ظوبذلغازع  باهادعرخان » شةجةرةظع تىرك «
 نةسةبنامة ) 1664 –  ؤة  تارعخعي  يئزعلغان  تةرعصعدعن

 ظذنعثد  بولذص،  ظةسةر  تعللعق خاراكتئرلعك  تىركعي  ا
 خةلقلةرنعث كئلعص حعقعشع، نةسةبع، بألىنىشع ؤة تارقالغان
 مةلذماتالر  خاراكتعرلعك  رعؤايةت  هةققعدة  قاتارلعقالر  جايلعرع

 يعلعغعحة  1663 ظةسعرنعث كعيعنكع يعرعمعدعن  15 . بئرعلضةن
 يىز  دعيارعدا  ظاسعيا  ظوتتذرا  ؤة  ظذيغذر  ظارلعقتعكع  بولغان

. ذقتعلعق بايان قعلعنغان بةرضةن ؤةقةلةر ن
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 تةزكعرةتعل هئداية . 96

 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  19 . بةت 116 تومغا
 نامةلذم بعرسع تةرعصعدعن صارعس تعلع   ظةسعرنعث باشلعرعدا

 . ؤة يئزعقع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يعزعلغان
 سىرضةن  17  هأكىم  رايذنعدا  شعنجاث  جةنذبعي  ظةسعردة

 هاكعمعيعت  ظوغلع خوجعالر  ظعشاننعث  هعدايعتذلال  كاتتعبعشع  عنعث
 . نعث تةزكعرعسعضة ظاظعت كعتاب ) ساهعبقعران ( خوجا هةسةن

 خوجا هةسةننعث تةرجعمعهالع  ؤة صاظالعيةتلعرعنع بايان
 مةخسعتعدة  مةدهعيعلةش  كأصتىرىص  ظذنع  ظارقعلعق  ظعتعش

 . يئزعلغان
 ظاجايعص  هعدايعتذلالنعث  سوصع  مةشهذر  – ظذنعثدا

 بذرهانعدعن » كارامةت « عص غاراي  ظوغذللعرعدعن  ظذنعث  لعرع،
 هةسةن  خوجا  مةهدع،  تذغذلعشع، . . . خوجا  قاتارلعقالرنعث

 لعرع » صةزعلةت « ظاتعسع هعدايعتذلال بعلةن بولغان مذناسعؤعتع،
 هةسةننعث  خوجا  ظاساسلعقع  تاشقعرع،  قعلعنغاندعن  بايان
 شعجاث  كعيعن  ظألضةندعن  ظاتعسع  ظذنعث  صاظالعيةتلعرع،
 توصالش  مذرت  بارغان  ظئلعص  يىرىص  تاشقعرعسعدا  حعضرعسعنعث
 زةهةرلعنعص  تةرعصعدعن    باشقعالر  هةركةتلعرع،  جةهةتتعكع

 . ظألىشع قاتارلعق مةزمذنالر بايان قعلعنغان
 قعلعشتا  تةتقعق  تارعخعنع  خوجعالر  ظاتاقلعق  كعتاب  بذ

 . مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة
 بعرسع  1845 معالدعية  نامةلذم  تةرعصعدعن يعلع

 قوليازما  تىصلةنضةن . كأحىرىلضةن  شةكعللعك  . كئصعنةك
 يىزعنعث . سانتعمعتعر 20 × 12.5 فورماتع  حىشكةن  خةت
 بةتتة 13 × 3 فورماتع  بعر  هةر  بار 13 سانتعمعتعر،  خةت  . قذر

 ظةسةرلةر  قةدعمكع    ؤعاليةتلعك  قةشقةر  كعتاص  بذ  هازعر
. اقتا نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنم  XGP058 ظعشخانعسعدا
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 ) خةزعنعلةر ( خةزانة ظامعرة . 97

 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  ظةسعردة  19 . بةت 452 تومغا
 ؤة » ظامعر «  تعلع    صارعس  تةرعصعدعن  ظةدب  تةخةللذسلذق

 . يئزعقع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازعلغان
 شاظعرالرنعث  كالسسعك  ظأتكةن  ياشاص  ظةللعرعدة  شةرق

 . هةققعدعكع بعظذضعرافعك ظةسةر هاياتع ؤة ظعجادع صاظالعيعتع
 هاياتعنع  شاظعالرنعث  مةشهذر  قازانغان  شأهرةت  شةرقتة
 ظعضة  خاراكتعرعضة  ؤةكعللعك  ظذالرنعث  ؤة  تونذشتذرذش

 . ظةسةرلعرعدعن نةمذنة كأرسعتعش مةقسعتعدة يئزعلغان
 سةظعد  ضةنجعؤع،  نعزامع  دعهلعؤع،  خذسراؤ  كعتابتا  بذ

 كعرمانع، شةهعدع، شةؤكةت شعرازع، بعناظع هةرؤع، خاقانع،
 بولغان  ناظعل    شأهرةتكة  دذنياؤع  ظارتذق 200 قاتارلعق  دعن

 ظةمضةكلعرع  ظعجادع  ظذالرنعث  ؤة  هاياتع  شاظعرالرنعث
 باها  ظذالرغا  هةم  قعلعنغان  بايان  مةلذماتالر  هةققعدعكع

 باشلعنعش . بعرعلضةن  تةخةللذسعنعث  ياكع  ظعسمع  ظاصتذرالر  بذ
 عت تةرتعصعدة رةتكة تعزعلغان بولذص، هةر هةرعصع بويعحة ظالصاؤ

 كعيعن  بايانلعرعدعن  ظاظعت  تةرجعماهالعغا  ظاصتذرالرنعث  بعر
 . ظذالرنعث شعظئرلعرعدعن قعسقا نةمذنعلةر بعرعلضةن

 ؤة  هاياتع  شاظعرلعرعنعث  كالسسعك  شةرق  كعتاب  بذ
 باها  ظعجادعيعتعضة  ظذالرنعث  هةم  تونذشذشتا  بعلةن  ظعجادعي

 . م  قعممةتكة ظعضة بعرعشتة مذهع
 نولكعشذردا  19  هئندعستاننعث  ظاخعرعدا  ظةسعرنعث

 نذسخا  تاشباسما  تىصلةنضةن . بعسعلغان  شةكعللعك  . كئصعنةك
 يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 26 × 16 فورماتع  حىشكةن  خةت
 بةتتة 22.3 × 13.2  بعر  هةر  خةت بار 23 سانتعمعتعر،  . قذر

 قةدع    ؤعاليةتلعك  قةشقةر  كعتاص  بذ  ظةسةرلةر هازعر  مكع
نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنما  XGP071 ظعشخانعسعدا
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 ) خةبةرلةرنعث مئغعزع ( زةبرةتذل ظةخبار . 98

 ظةسعرنعث  19 . بةت 407 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 يئزعقع  ؤة    تعلع  صارعس  هةسةن  مذهةممةد  ظةبذ  باشلعرعدا

 . بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 . غراصعية ؤة تارعخقا ظاظعت كعتاب ظاسترونومعية، جذ

 قاتارلعق  ياؤرذفا  ظامعرعكا،  ظافرعقا،  ظاسعيا،
 ؤة  جذغراصعيعسع  شةهةرلةرنعث  ؤة  جاي  تىرلىك  قعتظةلةردعكع

 . تارعخعنع تونذشتذرذش مةقسعتعدة يئزعلغان
 بعلةن  ظالدع  ظعقلعم 12 بذنعثدا  ظذنعثدعكع  ؤة  بذرذح

 قا  صةسعللةرنعث ظأزضعرعشع  توغرعسعدا ظأزضعرعشلعرع،  تارلعقالر
 توختالغاندعن كعيعن، هةر بعر قعتظةلةر بويعحة مةشهذر جايالر،

 تاغ  ظعقلعمع،  هةققعدعكع – شةهةرلةرنعث ظورنع،  دةريالعرع
 قعلعنغان  بايان  يةرلةرضة . مةزمذنالر  بذ  جايدا  كئرةكلعك

 مذناسعؤةتلعك ؤةقةلةر، تارعخع شةخسلةر هةققعدعمذ مةلذماتالر
 تىس بذ . بعرعلضةن  دعنع  ؤة  رعؤايةت  بةزعلعرع  مةلذماتالرنعث
 يةكةن، . ظالغان  قةشقةر،  بولذصمذ  ظاسعيا،  ظوتتذرا  كعتابتعكع

 . خوتةن توغرعسعدعكع مةلذماتالر دعققةتنع ظأزعضة تارتعدذ
 تارعخ تةتقعقاتعدا  بذ كعتاب ظاسترونومعية، خذغراصعية ؤة

 . يذقعرع قعممةتكة ظعضة
 بعسعلغان  1860 كعتاب  كئصعنةك يعلع  تاشباسما،

 تىصلةنضةن  خةت . سانتعمعتعر 24 × 15 فورماتع . شةكعللعك
 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 20 × 11 حىشكةن يىزعنعث فورماتع

 هازعر بذ كعتاص قةشقةر ؤعاليةتلعك  قةدعمكع . قذر خةت بار 18
 ظعشخانعسعدا  بعلةن  XGP016 ظةسةرلةر  تعزعم  نومذرلذق

. ساقالنماقتا
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 حاغاتايحة، ظةرةصحة لذغةت صارعسحة، . 99
 ظةسعرنعث  19 . بةت 100 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،

 حاغعتايحة،  صارعسحة،  تةرعصعدعن  بعرسع  نامةلذم  باشلعرعدا
 . ظةرةصحة تعل ؤة يئزعق بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يعزعلغان

 . لذغةت خاراكتعرلعك ظذنعؤئرسال كعتاب
 ضعرامماتعكعلعق  بةزع  تعلعنعث  ظاالهعدعلعكلعرعنع صارعس

 حىشةندىرىش ؤة ظةرةص تعلع بعلةن تىركع تعلعنعث سعلعشتذرما
 . سأزلعشعش ظذسذلعنع كأرسعتعش مةقسعتعدة يئزعلغان
 : بذ كعتابتا تأؤةندعكع مةزمذنالر بايان قعلعنغان

 تىركىملعرع، . 1  خعل  هةر  سأزلىكلعرعنعث  تعلع  صارعس
 باشتعن  بويعحة  تةرتعصع  ظةمةلع ظاخع  ظالصاؤعت  رع

 . حىشةندىرىلضةن
 سعلعشتذرما . 2  تعلعنعث  تىركع  بعلةن  تعلع  ظةرةص

 ظايرعلعص،  بويعحة  تةبعقعلةر  ؤة  سأزلعشعش تعكعستلعرع كةسص
 مةسعلةن، خعزمةتكارالر، كئسةللةر، . ظةمةلع بايان قعلعنغان

 ظالغذحعالر  كىتكىحعلةر،  معهمان  ؤة  ساتقذحعالر،  معهمان
 قاتارلعق  كعشعلعرع بعلةن سأزلعشعدعغان ساتعراحالر  ساهة  هةر

 بعر  ظذالص بعر قانحة . بعرلةص كأرسعتعلضةن – سأزلةر  ظذنعثغا
 شةكعلدة  تةرجعمة  صارعس تعلعدا  ظةرةص ؤة  ظعبرةتلعك لةتعصعلةر

 دةص . بعرعلضةن  مذهعم  دعنعدا  ظعسالم  قعلعص،  قوشذمحة  كعتابقا
 . قارالغان بعر قانحة ظايةت ؤة دذظاالر بعرعلضةن

 ظةهكاملعرعدعكع . 3  بايانلعرع 106 ظعسالم  صةرزنعث
 . كعتابقا قوشذمحة قعلعنغان

 تةتقعق  ظىضىنىشنع  ضعرامماتعكعسعنع  كعتاب صارعس تعلع
 . قعلعشتا مةلذم قعممةتكة ظعضة

 معالدعية  بعرسع  1887 ،  1886 كعتاب  نامةلذم  يعلع
 فورماتع . يعصلعق تىصلةنضةن . تةرعصعدعن كأحىرىلضةن قوليازما

 يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 31 × 18  11.5 خةت حىشكةن
 بةتتة 20.5 ×  بعر  هةر  خةت 18  15 سانتعمعتعر،    قذرغعحة
 ظةسةرلةر . بار  قةدعمكع    ؤعاليةتلعك  قةشقةر  كعتاص  بذ  هازعر

. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماق  XGP022 ظعشخانعسعدا
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 مةسنةؤع شةرف . 100

 ظةسعرنعث  19 . بةت 502 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 يئزعقع بعلةن خةت  جااللعدعن رذمع صارعس تعلع ؤة  باشلعرعدا

 . سذلذس نذسخعسعدا يازغان
 ظعككعلعك  رذمعنعث  جااللعدعن  شاظعر  صةيالسذص،  بىيىك
 مةزمذندعكع  صةلسةصعؤع  يئزعلغان  بعلةن  شةكعل  شعظئرعي

 . شعظئرع ظةسعرع
 كاظع » ظعسماظعلعية « سوفعزعمنعث  خاس نات مةزهعصعضة

 يول  شعظعئرعي  نةزعرعيعسعنع  بعلعش  ؤة  قارعشع  دذنيا  قارعشع،
 بعلةن بايان قعلعص، ظذنعث تةسعر كىحعنع ظاشذرذش مةخسعتعدة

 . يئزعلغان
 كعشعلعك هايات  ظعنساننعث يارعلعشع،  ؤة  ظالةم  ظذنعثدا
 سعرلعق  ؤة  مذرةككةص  هةققعدعكع  ظاخعرةت  قانذنعيةتلعرع،

 صةل  مةنبةلعك  كأص  يعلتعز تةلعماتالر  ظةقعدعلةرنع  سةصعؤع
 بايان  ظارقعلعق  خذالسة  ؤة  هئكايةت  مذالهعزة،  هالدا،  قعلغان

 خةيرع . قعلعنغان  تةؤةككذلحعلعك، – قاناظةت،  ظعهسان،
 روهانعيةت  ظةخالقعنعمذ  ظةرةص  ظعسالم  قاتارلعق  كةمتةرلعك

 . صةلسةصعسع نذقتعظعينةزعرع بعلةن حىشةندىرىلضةن
 عخعدا كأص قعتعملعق ظعسالهاتالرغا بذ كعتاص تةسةؤؤذص تار

 بولغان  تةتقعق » ظعسماظعلعية « سةؤةص  تةلعماتعنع  تةسةؤؤذص
 . قعلعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 كأحىرىلضةن  1827  تةرعصعدعن  بعرسع  نامةلذم  يعلع
 خةت . سانتعمعتعر 29 × 18 فورماتع . يعصلعق تىصلةنضةن . قوليازما

 فورماتع  يىزعنعث  بعر سانتعمعت 21.5 × 13 حىشكةن  هةر  عر،
 بار 25 بةتتة  خةت  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ش ظذ  كعتاص  بذ  هازعر

 ظعدارعسعدا  ظارخعص  ناهعيعلعك  يةكةن  XGP100 ؤعاليةت
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 ) نعجاتلعق ظىنحعلعرع ( دذرذلنةجاد . 101

 ؤة  ظعسالهات  ظعجتعماظعي  نعزارعنعث  ظابدذرعهعم  بذ
 قاراشل  صةلسةصعؤع مةرعصةتصةرؤةرلعك  ظعصادعلةنضةن  عرع

 ظةسعرعدذر  مةزمذنعدعكع  سذظال . دعداكتعك  جاؤاص – ظذ
 يئزعلغان  نةشعرعياتع . شةكلعدة  ظذيغذر  قةشقةر  كعتاص  بذ

. يعلع نةشعر قعلعنغان  1988 تةرعصعدعن
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 تةؤارعخع مذسقعيذن . 102

 مولال  19 بذ  ظةدعب  ؤة  تارعخحع  ظأتكةن  ظةسعردة
 ت  مأجعزعنعث  مذزعكانعتالرنعث ظعسمةتذلال  داثلعق  ارعختعكع

 بعظوضرافعك ظةسعرع  يازغان  بئغعشالص  ظعجادعيتعضة  ؤة  هاياتع
 يعلع معللةتلةر نةشعرعياتع تةرعصعدعن  1982 بولذص، بذ كعتاب
. نةشعر قعلعنغان
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 تارعخ صةرعشتة . 103

 قعسعم،  ظعككع  بألذنمعضةن،  18 . بةت 794 تومغا
 ص     قاسعم  مذهةممةد  مذلال  خةت ظةسعردة  بعلةن  تعلع  ارس

 ظذنعثغا  ؤة  هعندعستان  بولذص،  يازغان  نذسخعسعدا  تةظلعق
 ظةسعردعن باشالص  10 هأكىمرانلعق قعلغان شاهالرنعث تارعخع،

 هعندعستانغا هأكذمرانلعق قعلغان ظعسالم صادعشاهلعرعنعث تارعخع
 هعندعستاننعث  دةؤرلةردعكع  قعلغان  هأكىمرانلعق  ظذالر  ؤة

 . يورذتذش مةخسعتعدة يئزعلغان ظومذمع ظةهؤالعنع
 ظةسعردعن باشالص هعندعستانغا هأكىمرانلعق  10 ظذنعثدا

 ظادعل،  ظعبراهعم  صادشاهلعرعدعن  هندع  ؤة  تىرك  قعلغان
 خذسراؤ  ظارسالن،  مةسظذد  غةزعنةؤع،  مةهمذد  سولىكتعكعن،
 غعياسعدعن  صعرذزشاه،  غذرع،  شاهابعددعن  غور،  مةلذك  شاه،

 ق  شاه،  ظعسكةندةر  ظةمعرتئمذر، شاه،  شاه،  مذبارةك  ذتعبعدعن
 خعزعرخان، بةهلذل لودع، ظئبعراهعم لودع، ظعسكةندةر لودع،
 ظةبذ  شاه،  شعر  شاه،  هذماران  بابذر،  مذهةممةد  زةهعرعددعن
 نعزام  شاه،  ظادعل  ظةسمةظعل  ظادعل،  يىسىص  شاه،  لةؤزةصصةر
 هةربع  قاتارلعقالرنعث  غذرعص  دعالؤةرخان  شاه،  قذتعبع  شاه،

 سعياسعي، تىزى  حاغدعكع ظعقتعسادع،  هعندعستاننعث بذ  لمعسع،
 ؤة  ظذرذش  سعياسعتع،  تاشقع  جةهةتتعكع  مةدةنعيةت
 رولع  سةلبع  ياكع  ظعجابع  ظويلعغان  تارعختا  ظعستاللعرع،
 شعمالع  هعندعستان ؤة  بايان قعلعنغان،  توغرعسعدعكع مةزمذنالر

 ت  تارعخعنع  سذالسعنعث  بابذرعية  قذرذلغان  ةتقعق هعندعستاندا
 . قعلعشتا ظعنتايعن قعممةتكة ظعضة

 بئسعلغان تاش باسما  1865 معالدعية  يعلع هئندعستاندا
 تىصلةنضةن . نذسخا  خةت . سانتعمعتعر 32 × 26 فورماتع . يعصلعق

 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 26 × 18 حىشكةن يىزعنعث فورماتع
 بار 25  خةت  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ظذ  ش  كعتاص  بذ  هازعر

 شة  كىتىصخانعدا ؤعاليةتلعك  تعزعم  XGP109 هةرلعك  نومذرلذق
. بعلةن ساقالنماقتا
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 ظةمعر تأمىر تارعخع . 104

 ظةسةر  مةشهذر بذ  بولذص،  نامةلذم  ؤاقتع  يئزعلغان  نعث
 تأمىر  ظةمعر  سةركةردة  لةثنعث ( هةربعي   ( تأمىر ( 1336  

 تأمىرخان ) 1405  تذغلذق  صاظالعيةتلعرع،  ظعش  هايات
 بولغان  ؤاصات  مذناسعؤعتع، تذغذلغان،  بولغان  بعلةن  ؤاقتع

 . تارعخع، هةربعي يىرىشلعرع تارعخ  نوقتعسعدعن بايان قعلعنغان
 ) يعلع  1840 معالدعية ( يعلع  1256 بذ ظةسةر هئجعرعية

 يئزعلغان  صارعسحة . خوراساندا  قوليازما 1190 . تعلع  بةتلعك
. بولذص، هازعر ش ظذ ظا ر مذزعيعا ساقلعنعؤاتعدذ
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 هئجعرعية كالعندارعغا ظاظعت ( ل هئساب هعجعرعية تذ هذالسة . 105
 ) هئسابالرنع خذالسعلةش

 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  1896 معالدع . بةت 84 تومغا
 يعلع ظةلع بعهاظع ظةرةص تعلع بعلةن خةت سذلذس نذسخعسعدا 

 . يازغان بولذص، ضعظومعتعرعية توغرعسعدعكع نةزعرعيعؤع ظةسةر
 ضعظذمعتعرعيعنع  ظاسانلعق ظوقذغذحعالرنعث  ظأزلةشتىرىؤعلعشعغا

 يئزعلغان  مةقسعتعدة  بعرعش  حةمبةر . يارعتعص  ظذنعثدا
 حةمبةرنعث  ؤة  كةسمعسع  توغرا  حةمبةرنعث  ظايالنمعسع،
 دعظامعتعرعنع، تعك تأت بذلذثنعث يىزعنع، كةسمعسعنع ؤة ظذنعث
 بذلذثلعرعنع هئساصالش ظارقعلعق ضعظذمعتعرعيعلعك هئساصالشالرنع

 ظذسذل  حىشةندىرضةن ظاددع  مةزمذنعغا . بعلةن  كعتاب
 بولذص،  بعرعلضةن  شةكعللةر  ضعظومعتعرعيعلعك  كأصلعضةن
 . ظوقذغذحعالرنعث ظةمةلع ظىضىنىشعضة ظوثايلعق تذغدذرذلغان

 يعصعلعق  1898  مةتبة،  معخ  بعسعلغان  هئندعستاندا  يعلع
 حىشكةن . سانتعمعتعر 25 × 17 فورماتع . تىصلةنضةن  خةت

 فورماتع  بةتتة 16.5 × 8 يىزعنعث  بعر  هةر  قذر 9 سانتعمعتعر،
 بار  شةهةرلعك . خةت  قةشقةر  ر  ظا  ظذ  ش  كعتاص  بذ  هازعر
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا  XGA17 كىتىصخانعدا
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 ) هئساب ظعلمع خذالسعسع ( خذالسة قذل هئساب . 106

 ظةسعرنعث  19 . بةت 277 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 با  يعرعمعدا  هىسةيعن ظعككعنحع  ظعبنع  مذهةممةد  هاظعدعن

 يئزعقع بعلةن خةت سذلذس نذسخعسعدا  ظامذلع ظةرةص تعلع ؤة
 . يازغان

 تىزىلضةن  ظىحىن  يذرتلعرع  بعلعم  ظالع  دةؤر  ظةينع
 كعتابع  ظوقذغذحعلعرعنع . ماتعماتعكا  يذرتلعرع  بعلعم  ظالع

 تأؤةن باسقذحعغا تةؤة نةزعرعيعؤع – ماتعماتعكا صئنعنعث يذقعرع
 يئزعلغان ظةم  مةقسعتعدة  قورالالندذرذش  بعلةن  بعلعملةر  . ةلع

 ظذنعثدا سانالرنعث تةظرعصع، ظذنعث تىرلعرع، سانالرنع قوشذش،
 ظئلعش، كأصةيتعش، بألىش، كةسعر سانالرنع قوشذش، ظعلعش،
 حةمبةرنعث  ظذنعث كةسمعسع،  ؤة  حةمبةر  بألىش،  كأصةيتعش،

 تأ  تعك  تىرلعرع،  ظذنعث  ؤة  بذلذث  ظىح  بذلذث، يىزع،  ت
 هةققعدعكع  قاتارلعقالر  كذنذس  سئلعندعر،  تعراصعتسعية،

 قعلعنغان  بايان  بعلعملةر  ظةمةلع  ؤة  مةسعلعلةر  بذ . نةزعرعيعؤع
 ماتعماتعكعلعق  تىرلىك  مةسعلعلةر  ظةمةلع  نةزعرعيعؤع،

 حىشةندىرىلضةن  ظارقعلعق  دةؤرنعث . شةكعللةر  ظةينع
 تةتقعق  سةؤعيعسعنع حىشىنىش ؤة  قعممةتكة ماتعماتعكا  قعلعشتا

 . ظعضة
 بعسعلغان  1875 معالدعية  نعشاؤذردا  تاشباسما، . يعلع

 فورماتع    تىصلةنضةن،  خةت . سانتعمعتعر 25.5 × 15 يعصلعق
 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 19 × 11 حىشكةن يىزعنعث فورماتع

 بار 21  خةت  ؤعاليةت . قذر  قةشقةر  ر  ظا  ظذ  ش  كعتاص  بذ
 هأكىم  بازارلعق  ناهعية  مةهةللعدعكع  1 كةنت  8 ةت يئثعسار

 نومذرلذق تعزعم بعلةن  XGA227 ظعمعر ظعلع هاجعم ظأيعدة
. ساقالنماقتا
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 سعلسعلةظع كعتابع ظعسالم . 107

 ظةسعرنعث  19 . بةت 377 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 بعلةن  يئزعقع  ؤة  تعلع  صارعس  ساهعب  بةختع  رةهعم  ظاخعرعدا

 بول  يازغان  نذسخعسعدا  تةظلعق  ظعسالم خةت  صىتكىل  ذص،
 ظعنتذضراصعيعسع،  تارعخع،  دألةتلةرنعث  تةؤة  دذنياسعغا
 هةققعدعكع  هاكعمعيعتع  ؤة  سعياسعي  جذغراصعيعسع،

 . ظعنعسكعلوصعدعية خاراكتعرعدعكع كعتاب
 ظومذمع ظةهؤالعنع  دألةتلةرنعث   تةؤة  دذنياسعغا  ظعسالم

 ب – بعر  كعشعلةرنع  ظارقعلعق  قعلعش  بايان  باغالص  ذ بعرعضة
 تىزىلىشع  هاكعمعيةت  جذغراصعيعسع،  تارعخع،  دألةتلةرنعث
 مةقسعتعدة  قعلعش  خةؤةردار  مةلذماتالردعن  توغرعسعدعكع

 نذقتعظعينةزعرع . يئزعلغان  دعنع  ظعسالم  بعلةن  ظالدع  ظذنعثدا
 توختالغاندعن  ظىستعدة  شةجةرعسع  صةيغةمبةرلةر  بويعحة

 تارعخ  صادعشاهلعرعنعث  سذاللعلعرع  ظعران  رذم، كعيعن،  ع،
 حعن،  هئندعستان،  يذنان،  ظعسراظعلعية،  معسعر،  ظةرةبعستان،
 ظةبذ  تارقعلععشع،  ظعسالمعيةتنعث  دألةتلةرضة  قاتارلعق  سىرعية
 خةلعصعنعث  تأت  قاتارلعق  ظةلع  ظوسمان،  ظأمةر،  بةكرع
 صاظالعيةتلعرع،  ظومذمالشتذرذش  ؤة  تارقعتعش  ظعسالمعيةتنع

 ىك قاتارلعقالرنعث خةلعصعلعك مذظاؤعية، يةزد، مةرؤا، ظابدذلمىل
 سذاللعسع  ظابباسعالر  ؤة  ظذمةيية  تارعخع،  تالعشعش
 صادعشاهلعرعنعث شةجةرعسع ؤة ظذالرنعث هاكعمعيةت خاراكتعرع،
 كعرمان،  ظاتابعكعية،  غةزنعؤعيلةر،  خارةزعمعية،  سةلجذقعية،
 تعكلعضةن  ظةؤالتلعرع  ظذالرنعث  ؤة  حعثضعزخان

 ظو  تارعخع،  ظعمصعرعيعسعنعث هاكعمعيةتلةرنعث  تىرك  سمانعية
 رذسعية  ؤة  ظعران  جةريانع،  راؤاجلعنعش  ؤة  تعكلعنعش
 . سذاللعلعرعنعث تارعخع توغرعسعدعكع مةلذماتالر بايان قعلعنغان

 دذنياسع صىتكىل  ظذنعثغا ظعسالم  دألةتلةرنعث ؤة تةؤة
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 تةتقعق  ظةهؤالعنع  تارعلعش  دذنياغا  ظعسالمعيةتنعث  تارعخعنع،
 قعممة  تةتقعقات قعلعشتا  يذقعرع  بولذص،  ماتعرعيال  تلعك
 . قعممعتعضة ظعضة
 تاشباسما  1899 معالدعية  بعسعلغان  هئندعستاندا  يعلع

 تىصلةنضةن  يعصلعق  . سانتعمعتعر 24.2 × 16 فورماتع . نذسخا،
 سانتعمعتعر، هةر 21.5 × 12 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع

 قةشقةر بذ كعتاص ش ظذ ظا ر . قذر خةت يئزعلغان 23 بعر بةتتة
 ظعدارعسعدا  ظارخعص  ناهعيعلعك    يةكةن  XGP144 ؤعاليةت

. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 ) يئثعحة كالعندار ( تةقؤعمع جةدعب . 108

 قعسعم،  بعر  بألىنمعضةن،  معالدعية 605 تومغا  بةت،
 ظابدذخالعق  1884 ،  1883  ظعبنع  مذهةممةت  ظعلع  يعلع

 يئزعقع بعلةن خةت  يازغان صارعس تعلع ؤة  تةظلعق نذسخعسعدا
 قاظعدة  ظذنعث  ؤة  ظذسذلع  كالعندارحعلعق  يئثعحة  – بولذص،

 ظةسةر  ظعلمع  قععنغان  بايان  تارعخع، . قانذنلعرع  دعنع،
 شةجةرة  ؤة  ؤةقةلةر  هئساصالش  ظعجتعماظعي  نةسةبنامعلةرنع

 مةقسعتعدة  بئرعش  بعلعم  هةقتة  بذ  كأرسعتعش،  ظذسذلعنع
 ظالدع . يئزعلغان  هعجعرعية ظذنعثدا  يعلع  1314 بعلةن

 ؤةقةلةرنعث 12 نعث ) يعلع  1897 معالدعية (  مذهعم  ظعيعدعكع
 بعرعلضةن  كعيعنكع . كالعندارع  بويعحة  شذ  كعيعن  ظاندعن

 كالعندارع 12 يعلالرنعث  ؤةقةلةرنعث  مذهعم  ؤة  ظعيعدعكع
 كأرسىتىلضةن  بويعحة  تةرتعص    كعيعن . ظعلضعرعكع  ظذنعثدعن

 كا  بعرعشتة  تةبعر  قاظعدعلعرع، حىشكة  ظاسالعنعش  لعندارغا
 يعلدعكع  بعر  هةر  كالعندار،  ؤةقةلةر  دةؤرعدعكع  ظوسمانعية
 مةلذماتالر  توغرعسعدعكع  ظعجاتكارالر  ؤة  ظعجادعيةتلةر  مذهعم

 تىركلعرع . كأرسعتعلضةن  ظوسمانلع  داؤامعدا  كعتابنعث
 ظابدذلهةمعدخان،  مذستاصاخان،  شاهلعرعدعن سذلتان ظوسمان،

 سةلع  تةرجعمعهالع، سذلتان  صادعشاهنعث  نةححة  بعر  قاتارلعق  م
 دعريذس،  فعرظةؤن،  تةرسذس،  نةمرذد،  شاهالردعن  قةدعمعع
 سعزعلغان  بعلةن  قعلعش  تةسةؤؤذر  بعلعقعسالرنعث  ظعسكةندةر،

 . رةسعملعرع بعرعلضةن
 يعلعغعحة بولغان مذهعم ؤةقةلةر،  1904 يعلعدعن  1897

 ظاظعت  تارعخعغا  تىركعية  ؤة  تةتقعق هعندعستان  مةلذماتالرنع
 . قعلعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 بعسعلغان  1897 معالدعية  هعندعستاندا  تاشباسما . يعلع
 فورماتع . نذسخا  26 × 17.5 كئصعنةك شةكعللعك تىصلةنضةن،

 فورماتع . سانتعمعتعر  يىزعنعث  حىشكةن  23 × 14 خةت
 بذ كعتاص ش ظذ ظا . قذر خةت بار 34 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة

 قةش  ظعدارعسعدا ر  ظارخعص  ناهعية  يةكةن  ؤعاليةت  149 قةر
XGP  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) ضىزةل بايانالر ( بةدعظذل بةيان . 109

 1884 معالدع . بةت 542 تومغا بألىنمعضةن، بعر قعسعم،
 يعلع سةظعد ظعسماظعل بةلغ حاغعتاي ظذيغذر تعلع بعلةن خةت 

 يازغان بولذص  نذسخعسعدا  ظوغذز مةتبة  تولع ( ،  تىركلعرع ) ظانا
 شةخسلةرنعث  مةشهذر  ظأتكةن  دةؤردة  شذ  ؤة  صادعشاهلعرعنعث

 ظةسةر  تارعخع  توغرعسعدعكع  تىركلعرع . تةرجعمعهالع  ظوغذز
 مةشهذر  ظأتكةن  دةؤردة  ظةينع  هةمدة  صادعشاهلعرعنعث
 يئزعلغان  مةقسعتعدة  بعرعش  يورذتذص  تارعخعنع  . شةخسلةرنعث

 تىرك  ظوغذز  ظةسعردعن باشالص هاكعمعيةت  14 لعرعنعث ظذنعثدا
 سىرضةن صادعشاهلعرعدعن  سذلتان ظورخان، سذلتان مذرادخان،
 سذلتان  مةهةممةتخان،  سذلتان  يعلدعرةمخان،  سذلتان
 توغرذل  ظةر  ظعبراهعم،  سذلتان  حةلةبع،  قاسعم  ظعالظعدعن،
 حةلةبع،  ظةيسا  حةلةبع،  مذسا  شاهزادعلةردعن  سذلتان،

 سذلتان مذهةممةت، سذلتان ظابدذلال قاتارلعق مذستاصا حةلةبع،
 نةححة شاه ؤة شاهزادعلةرنعث، شذنعثدةك شذ دةؤردة ياشعغا 50

 مذستاصاه،  لذتصذلال،  بةدعردعن    شاظعرالردعن  ؤة  ظالعم  سوصع،
 ظةلع  خعيالع،  زةرةك،  حةلةبع،  كاتعص  دعدايع،  ظعبراهعم،

 تةرجعمع  قاتارلعقالرنعث  ساالهعددعن  ظاياس،  هالع، شعرازع،
 . ظعزلعرع تةصسعلع ؤة ظعنعق بايان قعلعنغان  ظعش

 بذ  بولذص،  بعرعلضةن  صارحعالر  ؤة  شعظعر  نذرغذن  كعتابتا
 بعغعشالنغان  مةدهعيعسعضة  شةخسلةرنعث  ظةشذ  بذ . شئظعرالر

 كعتاب ظوغذز تىركلعرعنعث تارعخع ؤة مةدةنعيعتعنع، ظةدةبعياتعنع
 . تةتقعق قعلعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 ظةرةبعستاننعث  1916 ،  1915 الدعية مع  سةظذدع  يعلع
 بئسعلغان  معخ مةتبةدة  شةهعرعدة  كئصعنةك شةكعللعك . مةدعنة

 حىشكةن . سانتعمعتعر 22 × 16 فورماتع . تىصلةنضةن  خةت
 فورماتع  بةتتة 18 × 10 يىزعنعث  بعر  هةر  قذر 26 سانتعمعتعر،

 بار  ؤعاليةتلعك . خةت  قةشقةر  ر  ظا  ظذ  ش    كعتاص  بذ  هازعر
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا  XGQ0 146 تىصخانعدا كى
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 سذلتان قةرمعش تةزكعرعسع . 110

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 135 تومغا  19 بةت
 ظذيغذر   حاغعتاي  قةمبةر  مذزةصصةر  مةؤالن  بئشعدا  ظةسعرنعث

 . تعلع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان
 ناهعيعسعدعكع  ظاتام « ظاقسذ  بعلةن » قعرمعش  نامع

 هةققعدعكع  مازعرع  قعرمعش  سذلتان  كعلعؤاتقان  ظاتعلعص
 . تةزكعرة

 حاغدعكع  ظةينع  ؤة  تارعخعنع  مازعرعنعث  ظاتا  قعرمعش
 . ظاقسذنعث ظةهؤالعنع حىشةندىرىش مةخسعتعدة يئزعلغان

 ظادةم  جةهةتتة  نةسةب  قعرمعشنعث  سذلتان  كعتاصتا
 ؤة  شةجةرعسع  تذتذشعدعغان  مازار ظةلةيهعسساالمغا  بذ

 ظابدذل  مةؤالنة  روهعدعن  صةيغةمبةر  مذهةممةت  تةزكعرعنعث
 تةزكعرعنعث سذلتان  بذ  ؤة  بعشارةت بولغانلعقع  بذخارعغا  ظةلعم
 قعرمعش قاياشلعرعدعن مذزةصصةر ظعبنع سةظعد قةمبةر تةرعصعدعن
 ظاجايعص  ظذنعث  كعلعشع،  دذنياغا  قعرمعشنعث   يئزعلغانلعقع،

 ظذ  كارامةتلعرع،  ؤة غارايعص  جةث  يولعدعكع  دعن  نعث
 هئكايةتلةر  قعسقا  مذنحة  بعر  هةققعدعكع  ظذ  ماهارةتلعرع،

 . بايان قعلعنغان
 تةزكعرة ظاقسذنعث ظوتذرا ظةسعردعكع دعنعي، سعياسعي،
 بةلضعلعك  قعلعشتا  تةتقعق  ظةهؤالعنع  جةمظعيةت  ؤة  مةدةنعيةت

 . قعممةتكة ظعضة
 قولي  19  كأحىرىلضةن  ظاقسذدا  بعشعدا  . ازما ظةسعرنعث

 تىصلةنضةن  شةكعللعك  17.5 × 10.5 فورماتع . كئصعنةك
 فورماتع . سانتعمعتعر  يىزعنعث  حىشكةن  13 × 7.5 خةت

 هازعر بذ كعتاص ش . قذر خةت بار 11 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة
ظذ ظا رع قةشقةر ؤعاليةتلعك  قةدعمكع ظةسةرلةر ظعشخانعسعدا

69 XGQ0  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 هئدايعتذلال ظعشان ؤة خوجعالر تةزكعرعسع . 111

 بألذنمعضةن،  بولذص 280 قعسعم، بعر تومغا  19 ، بةت
 تةرعصعدعن ظةسعر   بعرسع  نامةلذم  ظاخعرع  تةظلعق نعث  خةت

 . ان ئزعلغ ي حاغعتاي ظذيغذر تعلع بعلةن نذسخعسعدا
 رايذنلعرعدا  17  يةكةن  قةشقةر،  ظةسعردة

 قعلعص،  سوصع  يعتةكحعلعك  هاكعمعيةت ظعشانالرغا  ؤة  هوقذق
 هعدايعتذلال  سوصع  مةشهذر  بارغان  ظعلعص  كىرعشع  تةلعشعش

 . نعث تةزكعرعسع ) ظاصاق خوجا ( ظعشان
 ظذنع  ماختاص،  كأصتىرىص  ظعشاننع  هعدايعتذلال
 ظعالهالشتذرذش، ظذنعث مذرتلعرعنع كأصةيتعش ؤة ظاصاق خوجعنعث

 بةر  يىز  تةثرعتاغنعث جةنذبعدا  دةؤردعكع  شذ  ؤة  ضةن هاياتعنع
 . تارعخنع ظةؤالتالرغا بعلدىرىش مةقسعتعدة يئزعلغان

 ظذنعثدا ظاصاق خوجعنعث قةشقةرضة كعلعشع، ظذنعث ظأز
 مذرت توصلعشع، سةظعدعية نةسةبعدعن بولغان خئنعم  ظةتراصعغا
 ظأيلعنعشع، سوصعلعق صاظالعيةتلعرع بعلةن شذغذللذنذص،  صاشاغا

 خان  يةرلعك  ظارلعشعص،  هاكعمعيةتكة  بعلةن سعياسعي  لعقالر
 جةثضع  حعققان  كعلعص  جةريانعدا  تالعشعش  – هاكعمعيةت

 جعدةللةر، هعدايعتذلال ظاصاقنعث ظاخعرع تعبةتكة بعرعص ظأزعضة
 ياردةم بعرعشكة يول ظعزدعشع، ظئلدعن غالدان سعرعننع باشالص
 بايان  ؤةقةلةر  قاتارلعق  تارتعؤعلعش  هاكعمعيةتنع  كعلعص

 قنعث ظةقعلضة سعغمايدعغان ظاجايعص هعدايعتذلال ظاصا . قعلعنغان
 . غارايعص كارامةتلعرع كأصتىرىص سأزلعنعص ظعالهالشتذرذلغان –

 ظةهؤالعنع  ظومعمع  مةزهعصعنعث  سوصعلعق  خوجعنعث  ظاصاق
 مذهعم  قعلعشتا  تةتقعق  تارعخعنع  ظذيغذر  زامان  يعقعنقع  ؤة

 . ماتعرعياللعق ظةهمعيةتكة ظعضة
 كعتاب  نام  19 بذ  ظاخعرع  بعرسع ظةسعرنعث  ةلذم

 . يعصلعق تىصلةنضةن . تةرعصعدعن  سامان قةغةزضة كأحىرىلضةن
 يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 22 × 16 فورماتع  حىشكةن  خةت
 هازعر بذ . قذر خةت بار 16 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 19 × 12

 ؤعاليةت قاغعلعق ناهعيعلعك ظارخعص  ر قةشقةر  ظا  كعتاص ش ظذ
. تعزعم بعلةن ساقالنماقتا نومذرلذق  XGQ 116 ظعدارعسعدا
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 ظةسهابذل كةهةب تةزكعرعسع . 112

 بألذنمعضةن،  بولذص 216 قعسعم، بعر تومغا  19 ، بةت
 حاغعتاي ظةسعر   تةرعصعدعن  بعرسع  نامةلذم  ظوتتذرعلعرع  نعث

 . غان ع ز ع خةت تةظلعق نذسخعسعدا ي ظذيغذر تعلع بعلةن
 تعلغا    رعؤايةتلةردة  دعنع  ؤة  تارعخ  دعنع  تىرلىك

 . توغرعسعدعكع تةزكعرة » ظةسهابذل كةهةب « غان ظعلعن
 كةهةب «  رعؤايةتلةردة » ظةسهابذل  باشقا  هةققعدعكع

 بايان  قاراشالرنع  كأز  ظوخشعمايدعغان  قاراشالرغا  ظعيتعلغان
 . قعلعش مةقسعتعدة يئزعلغان

 ظةسهابذل « نعث تارعخع، » ظةسهابذل كةهةب « كعتابتا
 ظعسعمل » كةهةب  كعشعلةرنعث  بذ  ظاتالغان  ظذالرنعث دةص  عرع،

 ظعزدةش «  قعيامةتكعحة » ظالالهنع  تا  قعسمةتلعرع،  تعن ظعبارةت
 قعيامةتتة  يعتعص،  ظذيقذدا  مةثضىلىك  غارعدا  تاغ
 قارعشع  ظةقعدة  دعنع  مةزمذنالر  قاتارلعق  ظويغذنعدعغانلعقع

 . بعلةن بايان قعلعنغان
 كةهةب « يةنة  خعل » ظةسهابذل  هةر  توغرعسعدعكع

 . تالعقع هةققعدة باها بعرعلضةن خا – قاراشالرنعث توغرا
 كةهةب «  خعل » ظةسهابذل  هةر  توغرعسعدعكع

 . قاراشالرنع سئلعشتذرذص تةتقعق قعلعشتا مةلذم قعممةتكة ظعضة
 كعتاب  كأحىرىلضةن  19 بذ  ظاخعرلعرع  ظةسعرنعث

 تىصلةنضةن . قوليازما  شةكعللعك  21 × 13 فورماتع . كئصعنةك
 سانتعمعتعر، 15 × 9 ع خةت حىشكةن يىزعنعث فورمات . سانتعمعتعر

 بةتتة  بعر  خةت بار 13 هةر  ر . قذر  ظا  ش ظذ  كعتاص   بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمكع    ؤعاليةتلعك  34 قةشقةر

XGQ0  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) صةنلةرنعث ظاحقذحع ( كةششابذ ظعستعال هاتذل فذنذن . 113

 بألذنمعضةن،  لذص، بو بةت 905 قعسعم، بعر تومغا
 تةهاؤة  فارذقع  ظةرةص  1897 مذهةممةد  باشلعرعدا  يعلعنعث

 . نذسخعسعدا يازغان مةتبة تعلع بعلةن خةت
 ظاتالغذالرنعث  تىرلىك  ظاظعت  صةنلةرضة  خعل  هةر  بذ

 . مةنعسع يعشعص بعرعلضةن لذغةت خاراكتعرلعك كعتاب
 ظاتالغذالرنع  كةسصع  ظاظعت  صةنلةرضة  خعل  هةر

 يورذ  بعلةن  يولع  قعلعص ظعزاهالش  مةقسةت  بعرعشنع  تذص
 . يئزعلغان

 قعسمعدا  بذ  تارتعص، » ظا « كعتابنعث  غعحة » س « دعن
 بعلةن باشالنغان سأزلةرنعث لذغةت مةنعسع  بولغان هةرصلةر

 ظعزاهالنغان  ظةتراصلعق  داظعرعسعدة  تاشقعرع . ظأز  ظذنعثدعن
 ظةدةبعيات  تارعخ،  ضعرامماتعكا،  ظاسترونومعية،  لوضعكا،

 ماتع  قايسع نةزعرعيعسع،  هةر    قاتارلعق  فعزعكا  ماتعكا،
 مةنعسع  ظاتالغذالرنعث  كةسصع  ظعشلعتعلعدعغان    صةنلةردة

 . يعشعص بعرعلضةن
 ؤة  صةنلةردة  قايسع  هةر  دةؤردعكع  ظةينع  كعتاب  بذ
 ظذنعث تةرةققعياتعنع حىشىنىشتة ؤة تةتقعق قعلعشتا قعممةتكة

 . ظعضة
 م  1897 ،  1896 معالدعية  بعسعلغان  قازاندا  عخ يعلع

 تىصلةنضةن . مةتبة  شةكعللعك  28 × 19.5 فورماتع . كئصعنةك
 فورماتع . سانتعمعتعر  يىزعنعث  حىشكةن  20.5 × 13 خةت

 هازعر بذ كعتاص  ش . قذر خةت بار 27 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة
 ظعشخانعسعدا  قةدعمكع ظةسةرلةر  ؤعاليةتلعك   قةشقةر  ر  ظا  ظذ

XGA011  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 شعغاظعل قذلذب . 114
 بألذنمعضةن،  بولذص 322 قعسعم، بعر تومغا  19 ، بةت

 نامةلذم بعرسع تةرعصعدعن حاغعتاي ظةسعر   نعث ظوتتذرعلعرعدا
 . غان عل ز ع خةت تةظلعق نذسخعسعدا ي ظذيغذر تعلع بعلةن

 . ظةنظةنعؤع تئبابةتكة ظاظعت كعتاب
 ظادةم بةدعنعدة يىز بعرعدعغان تىرلىك كئسةللعكلةرنع

 ظذسذللعرعنع تئص  ياساش  دورا  هةم  داؤاالش  بعلةن  دورا  عص
 . كأرسىتىص بعرعش مةقسعتعدة يئزعلغان

 بةلغةم،  سةصرا،  قان،  بةدعنعدعكع  ظعنسان  كعتابتا
 كةملعكعدعن  ياكع  ظارتذق  خلعتنعث  تأت  ظعبارةت  سةؤدادعن
 زةربعدعن  تاشقع  ؤة  كئسةللعكلةر  تىرلىك  بولعدعغان  صةيدا

 جاراهةت،  بولغان  داؤاالش صةيدا  ظذالرنع  هةمدة  زةخمعلةر
 ظاجعزلعق،  روهع  ظاغرعقع،  معثة  باش ظاغرعقع،  حارعلعرع،
 كةم ماغدذرلذق، بأرةك ظاجعزلعق، يىرةك ظاجعزلعقع، ظايالالر
 كئسةللعكلعرع قاتارلعق كئسةللعكلةردعن تارتعص تاكع حعش
 مةنع  زةربعسعدعن بولغان جاراهةت،  تاياق  زذكام،  ظاغرعقع،

 سأزنةك قاتارلعقالرغعحة كئسةللعكلةر تذتالماس  تولغاق،  لعق،
 ظةنظةنعؤع  ظذيغذرالرنعث  حارعلعرع،  داؤاالش  ظذنع  ؤة
 هةرخعل  كعتابع،  تئبابةت  هةققعدعكع  تئبابةرحعلعكع
 رعتسعصلعرع  دورعالرنعث  بعرعلعدعغان  كئسةللعكلةرضة
 ياساش  تةركعبع،  دورعالرنعث  بذ  بولذص،  كأرسعتعلضةن

 . قعلعنغان ظذسذللعرع بايان
 تعبابعتع بعلةن هازعرقع زامان  ظةينع دةؤردعكع ظذيغذر
 ظذسذللعرعنع  داؤاالش  ؤة  دورا  تئببع  تئبابةتحعلعكنع،

 . سعلعشتذرذص تةتقعق قعلعشتا صايدعلعنعش ظةهمعيعتع بار
 تةرععصعدعن  19  بعرسع  نامةلذم  ظاخعرع  ظةسعرنعث

 رماتع فو . كئصعنةك شةكعللعك تىصلةنضةن . كأحىرضةن قوليازما
 فورماتع . سانتعمعتعر 26.5 × 19.5  يىزعنعث  حىشكةن  خةت
 هازعر . قذر خةت بار 15 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 18.5 × 12

 بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر ؤعاليةتلعك  قةدعمكع ظةسةرلةر
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا  XGQ0 24 ظعشخانعسعدا
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 تةرعقذل ظعالج تىركع . 115

 بألذنم  بولذص 302 قعسعم، بعر عضةن، تومغا  19 ، بةت
 ظاخعرع ظةسعر   مذهةممةد نعث  قوقةندع مذلال  هعلعم

 . تعلع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان حاغعتاي ظذيغذر
 ظذنع  ؤة  كئسةللعكلةر  تىرلىك  يولذقعدعغان  ظادةملةر

 . داؤاالشنعث يوللعرع بايان قعلعنغان تئبابةتحعلعك قامذسع
 تىرلىك كئسةللعكلةرنع داؤ  االش يوللعرعنع كأرسعتعش،

 ظادةمنع  داؤاالص  كئسةلنع  كأرسعتعص  رئتسعصلعرعنع  دورعالرنعث
 . قذتذلدذرذش مةقسعتعدة يئزعلغان

 ظأزضعرعشع  خلعتالرنعث  بةدعنعدعكع  ظادةم  كعتابتا
 ظذنعث  ؤة  كئسةللعكلةر  خعل  هةر  بعرعدعغان  يىز  سةؤةبلعك

 داؤاال  كئسةللةرنع  ظذنعثدا  ظعالجع، ظاالمةتلعرع،  شنعث
 دورعالرنعث  هةرخعل  بعرعلعدعغان  اليعقعدا  كئسةللعكلةرضة
 كعتابنعث  يوللعرع،  ياساشنعث  دورعالرنع  ؤة  رئتسعصلعرع
 تىرلىك  كعشعلةرنعث  بابتا  نةححة  بعر  ظاخعرعدعكع
 تئضعشلعك  قعلعشقا  دعققةت  ساقلعنعشتا  كئسةللعكلةردعن

 . ظعشالر تةصسعلع بايان قعلعنغان
 تعبابع  ظةسعردعكع ظذيغذر  ظالدعنقع  تعنعث

 تئبابةت  هازعرقع  ؤة  حىشىنىش  مذؤةصصةقعيةتلعرعنع
 . نةزعرعيعسعنع بعيعتعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 بعسعلغان  1913 ،  1912 معالدعية  تاشكةنتتة  يعلع
 خةت . سانتعمعتعر 29 × 19 تاشباسما، يعصلعق تىصلةنضة، فورماتع

 ةر بعر بةتتة سانتعمعتعر، ه 25 × 14 حىشكةن يىزعنعث فورماتع
 بار 21  خةت  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ظذ  ش    كعتاص  بذ  هازعر

 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمكع  XGQ0 19 ؤعاليةتلعك
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 بعدعل كذللعياتع ظابدذقادعر . 116

 بألذنمعضةن،  بولذص 974 قعسعم، بعر تومغا  18 ، بةت
 بع ظةسعر   ظابدذقادعر  معرزا  ظاخعرع  تعلع دعل نعث  ؤة صارس

 . بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان يئزعقع
 ظابدذقادعر  شاظعر  مذتةصةككذر،  مةشهذر  كعتاب  بذ

 . بعدعلنعث نةزمع ؤة نةسرع ظةسةرلعرعنعث بعرع
 قعلعص،  توصالم  ظةسةرلعرعنع  ظأز  شاظعرنعث

 يئزعلغان  مةقسعتعدة  قالدذرذش  كعتاب . كعيعنكعلةرضة  بذ
 باش » مذقةددعمة «  » مةرعصةت « ) تونذشذش ( » ظعرفان « قا دعن
 ظذنسذر « ، » رذقمات « ، » هئكايةت « ، ) بعلعش (  4 ( » حاهار

 ، » غةزةلعيات « ، » هةيرةت « ، » مةسنةؤع « ، ) زات
 ماؤزذنع ظأز ظعحعضة 15 قاتارلعق » قةسعدعلةر « ، » رذباظعيات «

 قارعشع  دذنيا  مذرةككةص  بعدعلنعث  ظذنعثدا  بولذص،  ظالغان
 الدع بعلةن بعدعلنعث ظالةم بولذصمذ ظ . ظةكس ظةتتىرىلضةن

 صةلسةصعؤع  تةسةؤؤذص  هةققعدعكع  سعرلعرع  ظذنعث  ؤة
 قاراشلعرعنعث ظأزعضة خاس ظأزضعحعلعككة ظعضة  ظعكةنلعكع

 تاصقان  ظعصادعسعنع  ظأز  قعسمع . روشةن  مةركعزع  كعتابنعث
 ظذنعثدا  بولذص،  رذباظعلعرع  بعلةن  غةزةللعرع  ظذنعث

 بعر  قارعتا  زامانعسعغا  ظعجتعماظع شاظعرنعث  ظعلغار  قةدةر
 . ظةخالقع قاراشلعرع ظةكعس ظةتتىرىلضةن

 تاشباسما  1881 معالدعية  بعسعلغان  كئصعنةك . يعلع
 تىصلةنضةن  خةت . سانتعمعتعر 34 × 25 فورماتع . شةكعللعك

 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 27 × 16 حىشكةن يىزعنعث فورماتع
 بار 29  خةت  ؤعاليةتلع . قذر  قةشقةر    كعتاص  بذ  ك هازعر

 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  تعزعم  XGP047 قةدعمكع  نومذرلذق
. بعلةن ساقالنماقتا
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 ) شذ ناملعق كعتابنعث شةرهعسع ( شةرهع سذللةم . 117

 بألذنمعضةن،  بولذص 506 قعسعم، بعر تومغا  18 ، بةت
 ؤة ظةسعر   تعلع  ظةرةص  كةنةؤع  مذهةممةد  ظاخعرعدا  نعث

 . نذسخعسعدا يازغان رذقظع بعلةن خةت يعزعقع
 . بذ لوضعكعغا ظاظعت كعتاب

 بعلعملةرنع  نةزعرعيعؤع  هةققعدعكع  لوضعكا
 . تونذشتذرذش مةقسعتعدة يئزعلغان

 جىزظع  هأكىم،  ظذقذم،  كةسصعدعكع  لوضعكا  كعتاصتا
 هأكىم قاتارلعق كةسصع ظاتالغذلعرع ؤة ظذنعث تةبعرلعرع، بذ

 ظأز  جةهةتتعكع  مةزمذن  بايان  ظاتالغذالرنعث  صةرقع  ظارا
 تةصةككذر قعلعنغا  لوضعكعلعق  ظاساسلعقع  تاشقعرع،  ندعن

 نذتذقتا  يةنة  قاظعدعلعرع،  ظذنعث  ؤة  ظذسذلع  قعلعش
 لوضعكعلعق خاتالعق يىز بعرعشتعن ساقلعنعشقا صايدعلعق بولغان
 ظورذندا  قانداق  سأزلةرنعث  مةنعلعك  نازذك،
 بعلدىرعدعغانلعقع  مةنعنع  قانداق  ؤة  ظعشلعتعلعدعغانلعقع

 . نالرمذ تةصسعلع بايان قعلعنغان قاتارلعق مةزمذ
 جةهةتتة  مةزمذن  ظاخعرعغا  شةرهع « كعتابنعث

 كعتاب » سىللةم  يةنة  بعر  ياندعشعدعغان  تةهرعر « – ضة
 . ناملعق كعتاب قوشذص تىصلةنضةن » كعندعية

 مةنتعق ظعلمعنع تةتقعق قعلعشتا  ظةينع دةؤر  كعتابالر  بذ
 . قعممةتكة ظعضة
 هعندعستانن  1912 معالدعية  بعسعلغان يعلع  دئهلعدا  عث

 تىصلةنضةن . تاشباسما  27 × 18 فورماتع . كئصعنةك شةكعللعك
 22.5 × 12.5 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر

 بةتتة  بعر  هةر  بار 21 سانتعمعتعر،  خةت  كعتاص . قذر  بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمكع    ؤعاليةتلعك  قةشقةر

XGA074  نماقتا نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقال .
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 ) مةتعنلةر توصلعمع ( مذتذن . 118
 بألذنمعضةن،  بولذص 496 قعسعم، بعر تومغا  18 ، بةت

 يعزعقع ظةسعر   نعث ظاخعرع مذهةممةد ظوسمان ظةرةص تعلع ؤة
 . يازغان خةت تةظلعق نذسخعسعدا بعلةن

 ظعلعنغان  تالالص  كعتابالردعن  مةزمذندعكع  خعل  هةر
 . تعكعستلةر توصلعمع

 صاي  تذغدذرذش كعتابالردعن  ظوثايلعق  دعلعنعشقا
 . مةخسعتعدة يئزعلغان

 ظةدةبعيات،  لوضعكا،  ضعرامماتعكا،  دعن،  كعتابتا
 خعل  هةر  قاتارلعق  تئبابةت  صعداضوضعكا،  ظاسترونومعية،

 ظاظعت  تعكعستلعرعدعن 40 صةنلةرضة  كعتابنعث  نةححة
 شذ  ظذالردا  بولذص،  بعرعلضةن  تالالنمعالر  ظئلعنغان  قعسقارتعص

 قانذنالر بايان – ظاظعت نةزعرعيعؤع بعلعملةر ؤة قاظعدة صةنلةرضة
 . قعلعنغان

 تالالص 40 يذقعرعدعكع  مةزمذنعدعن  كعتابنعث  نةححة
 . صايدعلعنعشتا ؤة ظذنع تةتقعق قعلعشتا مذهعم قعممةتكة ظعضة

 . يعلع تاشكةنتتة معخ مةتبةدة بئسعلغان  1902 معالدعية
 تىصلةنضةن  خةت . عتعر سانتعم 26 × 18 فورماتع . يعصلعق

 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 21 × 11 حىشكةن يىزعنعث فورماتع
 هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر ؤعاليةت . قذر خةت بار 19

 ظعدارعسعدا  ظارخعص  ناهعيعلعك  نومذرلذق  XGA136 يةكةن
. تعزعم بعلةن ساقالنماقتا
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 ) حعراغ ( سعراجعية . 119

 بألذنمعضةن،  18 ، بولذص بةت 159 قعسعم، بعر تومغا
 ظئبنع ظابدذرعشعد ظةرةص تعلع مذهةممةد نعث باشلعرعدا ظةسعر 

 . نذسخعسعدا يازغان تىز خةت
 . معراس تةقسعماتعغا ظاظعت كعتاب

 تةقسعم  معراس  قانذنحعلعقعدعكع  ظعسالم  كعتابتا
 نعزاملعرعنع حىشةندىرىش ؤة ظذنع ظئنعق بعر – قعلعشنعث قاظعدة

 . ان ظعزغا سئلعش مةقسعتعدة يئزعلغ
 ظذنعثدا ؤارعسالرنعث ؤارعسلعق قعلعش هوقذقع، ؤارعسلعق

 ظالدعن    ظذنعثغا – دةرعجعسع،  ؤة  تةرتعصع  رةت  كئيعنلعك
 نئسعؤعسع  بولعدعغان  تئضعشلعك  ؤارعسالر ) ظىلىش ( ظاساسةن ، 

 هةققعدعكع  مذناسعؤعتع  قالدذرغذحعالرنعث  معراس  بعلةن
 ت  بةلضعلعنعدعغان  ظاساستا  شذ  هةم  ةقسعملةش بةلضعلعمعلةر

 ظألحةملرع، معراس داظعرعسعضة كعرعدعغان ماددعي بويذمالرنعث
 . خعللعرع قاتارلعقالر هةققعدعكع مةزمذنالر بايان قعلعنغان

 معراس  قانذنحعلعقعدعكع  دعنع  ظعسالم  كعتاب  بذ
 ظةهمعيةتكة  موهعم  قعلعشتا  تةتقعق  ظألحةملعرعنع  تةقسعملةش

 . ظعضة
 شة  1903  الهذر  صاكعستاننعث  مةتبةدة يعلع  معق  هعرعدة

 فورماتع  تىصلةنضةن،  شةكعللعك  كئصعنةك  × 20.5 بئسعلغان،
 21 × 12 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 33.5

 هازعر بذ كعتاص  ش . قذر خةت بار 11 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمقع  ؤعاليةتلعك  قةشقةر  ر  ظا  ظذ

XGA  بعلةن ساقالنماقتا نومذرلذق تعزعم .
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 ) حوث لذغةت ( ظةلمذنجعرذل كةبعرا . 120

 18 ، بةت بولذص 1093 قعسعم، بعر تومغا بألذنمعضةن،
 ظاخعرعلعرعدا ظةسعر   ظةرةص نعث  تةرعصعدعن  بعرسع  نامةلذم

 . غان عل ز ئ نذسخعسعدا ي مةتبة خةت تعلع ؤة يئزعقع بعلعن
 . ظةرةب تعلعنعث ظعزاهلعق لذغعتع

 سأزلى  تعلع  مذكةممةل ظةرةص  ؤة  ظةتراصلعق  كلعرعنع
 . ظعزاهالش مةقسعتعدة يئزعلغان

 بويعحة  تةرتعصع  ظةلصاؤعت  يئزعقعنعث  ظةرةب  لذغةت
 مذكةممةل  ظةتراصلعق،  سأزلىكلةر  بولذص،  تىزىلضةن

 ظىحىن . ظعزاهالنغان  بولسذن  ياردعمع  ظعزاهعغا  سأزلىكلةرنعث
 بئرعلضةن  شةيظعلةرنعث سىرةتلعرع  هالدا  ةتنعث لذغ . مذناسعص

 ظةدةب فعلظةمسالعس ساظعرةتع ظعندةل – فةراظعدذل « ظاخعرعغا
 ماقال ( » ظةرةب  تارقالغان  ظارعسعغا  تةمسعللةرضة – ظةرةبلةر

 دذردانعلعرع  ظةدةبعيات  نذرغذن ) ظاظعت  ظاستعدا  ماؤزذ  دئضةن
 تةرتعصع – ماقال  ظةلصاؤعت  ظذالر  بولذص،  بئرعلضةن  تةمسعل

 جايالشتذرذلغان  ما . بويعحة  ظةرةب – قال بذ  تةمسعللةر
 . ظعجتعماظعي تذرمذشعنعث هةممة تةرةصلعرعضة حئتعلعدذ

 ظةرةب  قعلعشتا،  تةتقعق  ؤة  ظأضعنعش  تعلعنع  ظةرةب
 تةتقعق – ماقال  ظاالهعدعلعكعنع  ؤة  مةزمذنع  تةمسعللعرعنعث

 . قعلعشتا موهعم ظةهمعيةتكة ظعضة
 مةتبة،  1908 معالدعية  معج  بئسعلغان،  معسعردا  يعلع

 فورماتع كئص  تىصلةنضةن،  شةكعللعك  18.5 × 13 عنةك
 فورماتع . سانتعمعتعر  يىزعنعث  حىشكةن  16.5 × 10 خةت

 هازعر بذ كعتاص  ش . قذر خةت بار 44 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمقع  ؤعاليةتلعك  قةشقةر  ر  ظا  ظذ

060 XGA  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) ظادةملةرنعث قعياصعتع ( لبةشةر قعياصةتذ . 121

 تومغا  بولذص،  كعتاب  ظاظعت  سعمفولوضعيعضة  بذ
 قعسعم،  بعر  مذهةممةد  1844 بةت، 22 بألذنمعضةن،  يعلع

 تةظلعق  خةت  بعلةن  تعلع  ظذيغذت  حاغعتاي  كاشغةرع  سادعق
 . نذسقعسعدا قةشقةردة يازغان

 ظذالرنعث  ظاساسةن،  تىزىلىشعضة  بةدعنعنعث  ظادةم  بذ
 مةزمذنعدعكع خاراكتئر  صعسعخولوضعية  بئرعدعغان  باها  عضة
 . كعتاب

 تاشقع  ظذالرنعث  قعلعشتا،  مذناسعؤةت  بعلةن  كعشعلةر
 ؤة  خاراكتئر  بعلةن،  قعلعش  دعققةت  قعياصعتعضعمذ
 ظةمةسلعكعنع  ظامعل  ظأزضةرمةيدعغان  خذسذسعيةتلعرعنعث

 . حىشةندىرىش مةقسعتعدة يئزعلغان
 ق  كأز،  باش،  ظادةملةرنعث  بذرذن ظذنعثدا  ذالق،

 تىزىزىلعشعدعن تارتعص، تاكع قول، صذت، بارماقلعرعغعحة بولغان
 ظادةملةرنعث  ظاساسةن،  ظوخشعماسلعقالرغا  ؤة  ظأزضعحعلعك

 . خاراكتئرعضة باها بئرعلعدعغانلعقع بايان قعلعنغان
 ظةدةبعي  ؤة  ظعمعنع  صعسعخولوضعية  ظةينع  ظذيغذرالرنعث

 ظعنسانشذناسلع  زامان  هةزعرقع  صعسعخلوضعيعسعنع تعلعنع  ؤة  قع
 . سئلعشتذرذص تةتقعق قععلشتا مةلذم صايدعلعنعش قعمعتعضة ظعضة

 يعللعرع تاشكةنتتة بئسعلغان،  1912 ،  1911 معالدعية
 فورماتع  تىصلةنضةن،  يعصلعق  . سانتعمعتعر 22 × 14 تاشباسما،

 بعر 19 × 10 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع  هةر  سانتعمعتعر،
 خةت بار 15 بةتتة  قةشقةر ه . قذر  ر  ظا  ش ظذ  كعتاص   بذ  ازعر

 ظعشخانعسعدا  XGA 074 ؤعاليةتلعك قةدعمقع ظةسةرلةر
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 ) خوجا هةسةن تةزكعرعسع ( شةرهعي قعران . 122

 تومغا بألذنمعضةن، بعر بذ تارعخقا ظاظعت كعتاب بولذص،
 نامةلذ  18 بةت، 150 قعسعم،  ظاخعرعدا  بعرسع ظةسعرنعث  م

 تةظلعق  خةت    بعلةن  تعلع  ظذيغذر  حاغعتاي  تةرعصعدعن
 . نذسقعسعدا كأحىرىلضةن قوليازما

 سوصعالرنعث  17  جةنذبعدعكع  تةثرعتاغنعث  ظةسعردة
 ظعشان    نعث ظوغلع خوجا ) ظاصاق خوجا ( كاتتابئشع هعدايعتذلال
 . هةسةن هةققعدعكع تةزكعرة

 ظارقع  مةدهعيعلةش  ظعالهالشتذرذص  هةسةننع لعق خوجا
 باشالش  كعشعلةرنع سوصعلعق يولعغا  ظأزعنعث نوصذزعنع تعكلةص،

 يئزعلغان  ظعشانلعق . مةقسعتعدة  هةسةننعث  خوجا  ظذنعثدا
 ظاالي،  قئحعص  قةشقةردعن  سةؤةبلعك  بألىنعشع  صعرقعلعرعنعث
 جايالرغا  باشقا  ؤة  هعندعستان  بذخارا،  كانجذت،  بةدةخشان،

 مذرت  ظأز  ظعشانلعق مذخلعسلعرعنع – بارغانلعقع،  ياردعمعدة  ث
 كئلعص  كانجذتقا  ظاخعرع  قعلغانلعقع،  تةرغعص  يولعنع
 كعشعلةر  يةرلعك  جايدعكع  ظذ  سةصعرعدة  قايتعش  قةشقةرضة
 ظذنعث  ظألتىرىلضةنلعكع،  زةهةرلعنعص  تةرعصعدعن
 ظذنعث  كوالص،  لةخمة  ظاستعدعن  قةبرة  مذخلعسلعرعنعث

 قات  كةلضةنلعكع  ظئلعص  تةرةصكة  قةشقةر  ارلعق جةسعتعنع
 قعلعنغان  بايان  مأجعزة . ؤةقةلةر  جةرياندعكع  بذ  – ظذنعث

 ظعالهالشتذرذلغان  سأزلعنعص  سةظعدعية . كارامةتلعرع  بذنعثدعن
 تةصرعقعحعلعك  بألضىنحعلعك،  دةؤرلعرعدة  ظاخعرقع  خانلعقعنعث
 قعلعص، نذرغذن قااليمعقانحعلعقالرغا سةؤةب بولغان سوصع  صةيدا

 . هةركةتلعرعنع بعلضعلع بولعدذ ظعشانالرنعث بذزغذنحعلعق –
 ظةهؤالعنع،  17  ظومذمعي  يذرتنعث  غةربعي  ظةسعردعكع

 موهعم  قععلشتا  تةتقعق  صاظالعيةتلعرعنع  ظئقعمعنعث  سوصعلعق
. ظةهمعيةتكة ظعضة
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 معالدعية  كعتاب  سامان  1885 بذ  يةكةندة  يعلع
 يعصلعق تىصلةنضةن، فورماتع . قةغعزعضة كأحىرىلضةن قوليازما

 7.5 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع . انتعمعتعر س 20 × 13.5
 بةتتة 14 ×  بعر  هةر  بار 11 سانتعمعتعر،  خةت  بذ . قذر  هازعر

 بازارلعق  ناهعية  يئثعسار  ؤعاليةت  قةشقةر  ر  ظا  ش ظذ    كعتاص
 1930 مةهةللعدعكع ظابلعز مةخسذم ظأيعدة  4 هأكىمةت
XGQ  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 معزانع تعص . 123

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 304 تومغا  20 بةت
 ظةسعرنعث باشلعرعدا هئكعم مذهةممةد كةبع حاغعتاي تعلع ؤة 

 . يئزعقع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يئزغان
 . بذ تئبابةتحعلعككة ظاظعت قولالنما خاراكتعرلعك كعتاب

 كأرىش،  كئسةل  ؤة  نةزعرعيعؤع  تئبابةتنعث  ظةنظةنعؤع
 ياساش،  قاتارلعقالردعن دورا  ظاالمةتلعرع  كعسةللعك  رعتسعص،

 ظأزعنع  كئسةللةر  ظوثايلعق – صايدعلعنعص  داالشقا  ظأزع
 . تذغدذرذش مةقسعتعدة يئزعلغان

 ظعحكع  بةدعنعدعكع  ظادةم  كئسةللعكلةر  كعتابتا  تاشقع
 ظذسذللعرع،  قويذش  دعظاضنذز  ظاالمةتلعرع،  ظذنعث  ؤة

 ظذ  ؤة  دورعالر  بعرعلعدعغان  رعتسعصلعرع، كئسةللةرضة  نعث
 دورا  تةركعبع،  دورعالرنعث  ظذسذللعرع،  ياساش  دورعالرنع
 ظأسىملىك ماتعرعياللعرعنعث نامع، ظعشلعتعشع، معقدارع قاتارلعق

 بذ ظةنظةنعؤع ظأسىملىك دورعلعرعنع . مةزمذنالر بايان قعلعنغان
 نةزعرعيعسع  كئسةللعك  نامع،  ظأسىملعكلعرعنعث  دورا  ياساش،

 سعص، دورا ياساش ماتعرعياللعرعدعن صايدعلعنعص كأرسعتعلضةن رئت
 ظأزع داؤاالش يوللعرعنع، بولذصمذ ظذيغذر – كعشعلةرنعث ظأزعنع

 ظةنظةنعؤع تئبابةتحعلعكعنع تةتقعق قعلعشتا صايدعلعنعش قعممعتع
 . بار

 معالدعية  كعتاب  مةتبة  1908 بذ  معق  معسعردا  يعلع
 فورم  تىصلةنضةن،  شةكعللعك  كئصعنةك  × 13 اتع بئسعلغان،

 فورماتع . سانتعمعتعر 18.5  يىزعنعث  حىشكةن  × 10 خةت
 بةتتة 16.5  بعر  هةر  بار 44 سانتعمعتعر،  خةت  بذ . قذر  هازعر

 ظةسةرلةر  قةدعمقع  ؤعاليةتلعك  قةشقةر  ر  ظا  ظذ  ش    كعتاص
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا  XGQ133 ظعشخانعسعدا
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 تةرعقذل ظعالج تىركع . 124

 مولال  1913  قوقةندع حاغعتاي يعلع  هئكعم  مذهةممةد
 حعققان  يعزعص  نذسخعسعدا  خةت  تةظلعق  بعلةن  تعلع  . ظذيغذر

 كةشغةرع  هاجع  يىسىص  باشقا  ظةسعرنعث  20 ظذنعثدعن
 . دةسلةصكة يعرعمعدا حاغعتاي ظذيغذر تعلعدا كأحىرىص حعققان

 ؤة  كئسةللعكلةر  تىرلىك  يولذقعدعغان  ظادةملةر  كعتابتا
 . لعرع بايان قعلعنغان تئببع قامذس ظذنع داؤاالشنعث يول

 ظأزضعرعشع  خعلعتالرنعث  بةدعنعدعكع  ظادةم  كعتابتا
 ظذنعث  ؤة  كئسةللعكلةر  خعل  هةر  بعرعدعغان  يىز  سةؤةصلعك

 بعر  داؤاالشنعث ظعالجع  كئسةللةرنع  ظذ  بعرلةص – ظاالمةتلعرع،
 خعل  هةر  بعرعلعدعغان  كئسةللةرضة  هةمدة  قعلعنغان  بايان

 رئت  يوللعرع، دورعالرنعث  ياساش  دورعالرنع  ظذنعث  ؤة  سعصلعرع
 قعلعشقا  دعققةت  ساقلعنعشتا  كئسةللعكلةردعن  تىرلىك

 . تعضعشلعك ظعشالر تةصسعلع بايان قعلعنغان
 هعجعرعية  كعتاب  معالدعية  1331 بذ  يعلع  1913 يعلع،

 بئسعلغان  ؤعاليةتلعك . تاشكةنتتة  قةشقةر  كعتاص  بذ  هازعر
 ظعشخانعس  ظةسةرلةر  تعزعم  XGQ19 عدا قةدعمكع  نومذرلذق

. بعلةن ساقالنماقتا
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 ) ظعتعقاد جةؤهةرلعرع ( جاؤاهعرذل ظعتعقاد . 125

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 35 تومغا  20 بةت
 ظئبنع ظابدذلؤارعس قةشقةرع تةرعصعدعن   ظابدذقادعر  ظةسعردة

 . ظةرةص تعلع ؤة يئزعقع بعلةن خةت مةتبة نذسخعسعدا يئزعلغان
 ظةخالق  ظةدةب نع ظعتعقادعنع ظاساس قعلغان ظعسالم دع

 . كأز قارعشع توغرعسعدعكع كعتاب
 ظةدةب  ظاصتذر  ظعسالم  قعلعش،  تةشؤعق  ظةخالقعنع

 كأرسىتىش  ماهارعتعنع  شعظئرعي  تعلعدعكع  ظةرةص  ظأزعنعث
 . مةقسعتعدة يئزعلغان

 مةزهعصعدعكع  سىنظع  دعنعنعث  ظعسالم  كعتابتا  بذ
 بارلعق كامعل قذدرةتلعرع، سىصةتلعرع مذسذلمانالرنعث ظالالهنع

 ظةلةيهعسساالمنع ظالالهنعث ظعنسانالر  مذهةممةد  بعلةن بعلعشع،
 شةرعظةتنع،  بعلعشع،  دةص  ظةلحعسع  ظةؤةتكةن  ظارعسعغا
 قاتارلعق  قويذش  يولغا  قعلعص  ظاساس  هةدعسلةرنع  قذرظان،
 قعلعنغان  بايان  بعلةن  يول  شعظئرعي  ظعتعقاردلعرع  ظاساسعي

 ظعنساننعث يارعلعشع ؤة تةرةققع قعلعشع، يةنة بولذص،  ظذنعثدا
 دذرذس  ظعتعقادع  بولذش،  صاك  كأثلع  بولذش،  ظعنسان  حعن
 ظعشتعياق  بعلعمضة  ضذمانالنماسلعق،  ظعتعقادعغا  ظأز  بولذش،
 قعلغان،  دةؤةت  خعسلةتلةرضة  ياخشع  قاتارلعق  باغالش

 . هةسةتخذرلذق قاتارلعق ظعللةتلةر تةنقعد قعلعنغان
 مذسذلمانالرنعث ظاساسع بذ  مةزهعصعدعكع  سىنظع  كعتاب

 ظعتعقادلعرعنع تةتقعق قعلعشتا مةلذم قعممةتكة ظعضة بولغاندعن
 ظاساسع  توغرعسعدعكع  هايات  بعلعم،  ظاصتذرنعث  تاشقعرع،

 ظعضة  قعممةتكة  ظاالهعدة  حىشىنىشتة  شذنداقال . قاراشلعرعنع
 رعي ماهارعتعنع ظابدذقادعر دامولالمنعث ظةرةص تعلع بويعحة شعظئ

 . تةتقعق قعلعشتعمذ ظاالهعدة قعممةتكة ظعضة
 قوليازما  20 ظةسعرنعث  20  كأحىرىلضةن . يعللعرع
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 فورماتع  تىصلةنضةن،  خةت . سانتعمعتعر 28 × 18 معقلعق
 فورماتع  يىزعنعث  بعر 24 × 13.5 حىشكةن  هةر  سانتعمعتعر،

 خةت بار 13 بةتتة  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ش ظذ  كعتاص   بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا ؤعالي  ظةسةرلةر  قةدعمقع  XGA 103 ةتلعك
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 ظاصاق خوجا تةزكعرعسع . 126

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 128 تومغا  19 بةت
 تةرعصعدعن   بعرسع  نامةلذم      يعرعمعدا  ظالدعنقع  ظةسعرنعث

 سعدا حاغعتاي ظذيغذر تعلع ؤة يئزعقع بعلةن خةت تةظلعق نذسخع
 . يئزعلغان
 ظةسعردة قةشقةردة ياشاص ظأتكةن سوصع هعدايعتذلال  17

 . نعث تةزكعرعسع ) ظاصاق خوجا ( ظعشان
 ظذنع  ماختاص  كأصتىرىص،  ظعشاننع  هعدايعتذلال  كعتاب
 سوصعلعق  ظذنعث  كأصةيتعش،  مذرتلعرعنع  ظذنعث  ظعالهالشتذرذش،

 . يولعنع تةشؤعق قعلعش مةقسعتعدة يئزعلغان
 ظاصاق  ظذنعث ظأز كعتابتا  كعلعشع،  خوجعنعث قةشقةرضة

 مذرت توصلعشع، سةظعدعية نةسةبعدعن بولغان خئنعم  ظةتراصعغا
 سعياسعي  صاظالعيةتلعرع،  سوصعلعق  ظأيلعنعشع،  صاشاغا
 هاكعمعيةتكة ظارلعشعشع قاتارلعق مةزمذنالر دعنع قاراشنع نذقتا

 قعلعنغان  بايان  هالدا  سعغمايدعغان . قعلغان  ظةقعلضة  ظذنعث
 ظعالهالشتذرذلغان ظ  سأزلعنعص  كأصتىرىص  كارامةتلعرع  . اجايعص

 مذهةممةد  صةيغةمبعرع  دعنع  ظعسالم  ظذنع  هةتتا
 بئزةص  دةص  كعشع  ظذلذغ  ظةث  كعيعنكع  ظةلةيهعسساالمدعن

 . كأرسةتكةن
 ظاصاق خوجعنعث سوصعلعق مةزهعصعنعث ظومذمعي ظةهؤالعنع

 ، ظعقتعسادعي، ؤة يعقعنقع زامان شعنجاثنعث ظعجتعماظعي، سعياسعي
 . مةدةنعيةت، دعن ظةهؤالعنع تةتقعق قعلعشتا قعممعتع يذقعرع

 بعرسع  19  نامةلذم  يعرعمعدا  ظالدعنقع  ظةسعرنعث
 قوليازما  كأحىرىلضةن  شةكلعدة . تةرعصعدعن  كئصعنةك

 خةت . سانتعمعتعر 19.5 × 12.5 فورماتع . تىصلةنضةن
 فورماتع  يىزعنعث  بة 14 × 7 حىشكةن  بعر  هةر  تتة سانتعمعتعر،

 بار 13  خةت  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ظذ  ش    كعتاص  بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا  سااقالش  ظةسةرلةرنع  قةدعمع  ؤعاليةتلعك

XGQ066  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 ) ظاسان هئسابالش ( تةهسعلعل هئساب . 127

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 94 تومغا  20 بةت
 ظالعم ظا   بدذقادعر ظابدذلؤارعس قةشقةرع ظةسعرنعث باشلعرعدا

 تةرعصعدعن حاغعتاي ظذيغذر تعلع ؤة يئزعقع بعلةن خةت  مةتبة
 . نذسخعسعدا يئزعلغان

 . باشالنغذح هئساب ظعلمع دةرسلعكع
 دعنع  20  يئثعحة  باشلعرعدعكع  ظةسعرنعث

 ظعهتعياجعنع  بولغان  دةرسلعكعضة  ماتعماتعكا  مةكتةصلةرنعث
 د  ماتعماتعكعدعن  تذتذص،  بعلعملةرنع كأزدة  ةسلةصكع

 سذظال  يئزعلغان،    مةقسعتعدة  جاؤاب – ظأزلةشتىرىش
 ظعلمعنعث  هئساب  ظذنعثدا  بولذص،    يئزعلغان  تةرعقعسعدة

 سان  هئسابنعث ظةهمعيعتع،  رةقةملةرنعث – تةرتعصع،  ؤة  سعفعر
 تةبعرلعرع، قوشذش، ظئلعش، كأصةيتعش، بألىش ظةمةللعرعنعث

 قاظعدعلعرع،  ظذنعث  ؤة  توغرعسعدعكع تةرتعصع  كةسعر  ظاددع
 ظذزذنلذق،    قوللعنعؤاتقان  حاغدا  ظةينع  مةلذمات،  دةسلةصكع
 بايان  مةزمذنالر  هةققعدعكع  ظألحةملعرع  هةجعم  ظعغعرلعق،

 . قعلعنغان ؤة معسالالر ظارقعلعق حىشةندىرىلضةن
 دةرسع  هئساب  مةكتةصلعرعنعث  دةؤر  ظةينع  كعتابنعث  بذ

 . تع بار سةؤعيعسعضة باها بعرعشتة  قعممع
 كعتاب  ظاخذن  30 ظةسعرنعث  20 بذ  هاصعز  يعللعرعدا

 كةنتعدة  قاراقذرذم  يةكةن  ؤعاليةت  تةرعصعدعن شعنجاث قةشقةر
 قوليازما  كأحىرىلضةن  قةغةزضة  تىصلةنضةن . سامان  . يعصلعق

 يىزعنعث فورماتع . سانتعمعتعر 20 × 17 فورماتع  حىشكةن  خةت
 هازعر . ت بار قذر خة 27 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 17 × 14.5

 ناهعيعلعك  يةكةن  ؤعاليةت  قةشقةر  ر  ظا  ظذ  ش    كعتاص  بذ
 ظعدارعسعدا  بعلةن  XGQ233 ظارخعص  تعزعم  نومذرلذق

. ساقالنماقتا
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 ) زولذضعية ظعلمع ( ظعلمع نةباتات . 128

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 164 تومغا  20 بةت
 ت   حاغعتاي ظذيغذر  قوقةند  تاهعر    ؤة ظةسعرنعث باشلعرعدا  علع

 تىرلىك  بولذص،  يئزغان  نذسخعسعدا  مةتبة  بعلعن خةت  يئزعقع
 ياصراق تىزىلىشع، ظذالرنعث هةر  يعلتعز،  ظأسىملىكلةرنعث غول،
 توغرعسعدعكع  تىزىلىشع  هىجةيرة  كأصعيعش،  بعلةن  يول  خعل

 ظةسةر  مةدرعسلةرنعث  20 . ظعلمع  باشلعرعدعكع  ظةسعرنعث
 كأزدة تذتذص تىزىلضةن تةبعظةت دةرسعضة بولغان ظعهتعياجعنع

 . دةرسلعك كعتاب
 ظذالرنعث  ظأسىملىك هىجةيرعلعرعنعث تىزىلىشع،  ظذنعثدا
 ظذنعث  ؤة  يئلتعز  ماددعالر،  ظةتكىحع  تةمعن  هاياتلعقنع
 تىرلعرع،  تىزىلىشع،  ظذنعث  ؤة  ياصراق  تىزىلىش،  شةكعللعرع،
 ياصراقنعث تةبعظةتتعكع رولع، ضىل ؤة ظذنعث تىزىلىشع، معؤة ؤة

 ظأسىملىكلةرنعث ظذنع  تىرلعرع،  ظذنعث  ؤة  ظذرذق  رولع،  ث
 ظأسىشع ظىحىن زأرىر بولغان شاراظعتالر توغرعسعدعكع مةزمذنالر
 . بايان قعلعنعص، كئرةكلعك رةسعملةر ظارقعلعق شىشةندىرىلضةن
 ظةينع دةؤر تةبعظةت دةرسلعكعنعث سةؤعيةسعنع تةتقعق قعلعشتا

. قعممعتع بار
 هعند  1912 معالدعية  تاشباسما يعلع  بئسعلغان    . عستاندا

 تىصلةنضةن  خةت . سانتعمعتعر 20 × 16 فورماتع . يعصلعق
 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 17 × 10 حىشكةن يىزعنعث فورماتع

 هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر ؤعاليةت . قذر خةت بار 15
 ظعدارعسعدا  ظارخعص  ناهعيعلعك  نومذرلذق  XGQ219 يةكةن

. قتا تعزعم بعلةن ساقالنما
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 تةزكعرةظع بذغراخان . 129

 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 42 تومغا  20 بةت
 حاغعتاي   تةرعصعدعن  بعرسع  نامةلذم  باشلعرعدا  ظةسعرنعث

 . ظذيغذر تعلع ؤة يئزعقع بعلةن خةت دعؤان نذسخعسعدا يئزعلغان
 كعتاب قاراخانعيالر صادعشاهع سذلتان سذتذق بذغراخاننعث

 ظارسالنخاننعث . النخان هةققعدعكع تةزكعرة نةؤرعسع ظةلع ظارس
 ظعسالم دعنعنع ظومذمالشتذرذش يولعدا خوتةن بذددستلعرع بعلةن
 قعلعش  بايان  قعلعص  مذبالعغة  صاظالعيةتلعرعنع  جةث  قعلغان
 هأرمةت  ؤة  حوقذنذش  نعسبةتةن  ظذنعثغا  كعشعلةردة  ظارقعلعق

 . هعسسعياتعنع تذرغذزذش مةقسعتعدة يئزعلغان
 سذلتان سذتذق بذغراخاننعث قعزع ظةظالنذر خعنعم كعتابتا

 صةرعشتة  تاظةت  جعبرعظعل  صةيتتة  ظولتذرغان  قعلعص  ظعبادةت
 بعر  قويغانلعقع،  تعمعتعص  نذر  قةترة  بعر  ظاغزعغا  ظذنعث  كعلعص
 تذغذلغانلعقع،  ظارسالنخاننعث  ظةلع  كعيعن  مذددةتتعن  نةححة

 بذغراخ  هةسةن  ظوغلع  بذغراخاننعث  سذتذق  اننعث ظذنعث
 حوث  ظأسىص  بذغراخان  هةسةن  بولغانلعقع،  تةربعيعسعدة
 ؤة  حوقتةرعشعد  بذددعستلعرعدعن  خوتةن  صةيتلةردة  بولغان
 مذهاسعرعضة  قعلعص  هذجذم  قةشقةرضة  نذقتعرةشدلةرنعث
 باش  قوشذنلعرعغا  بذغراخان  هةسةن    حاغدا  بذ  ظالغانلعقع،

 قعتع  نةححة  بعر  بعلةن  ظذالر  ظاسالنخان  ظةلع  جةث بولغان  م
 قعلعص نذسرةت قازانغانلقع، ظاخعرع يئثعسار يعنعدعكع قذملذقتا
 بعشعمذ  ظذنعث  كعيعن  ظألضةندعن  هةتتا  بولغانلقع،  شعهعت
 قةشقةر  بعشعنع  ظذنعث  كعيعن  قاتناشقانلعقع،  جةثضة
 حوث  ظاجايعص  هةققعدعكع  قعلغانلعقع  دةصنة  دألةتباغقا

 . ؤةقةلعك بايان قعلعنغان
 يعلع روسعيعنعث قازان شةهرعدة  1912 بذ كعتاب معالدعية

 بئسعلغان  قةغةزضة  سامان  مةتبةدة  تىصلةنضةن . معخ  . يعصلعق
 يىزعنعث . سانتعمعتعر 20.5 × 14.5 فورماتع  حىشكةن  خةت
 . قذر خةت بار 27 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 16 × 11 فورماتع

 هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر ؤعاليةت يةكةن ناهعيعلعك
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا  XGQ226 عدا كىتىصخان
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 ) ظةدةبلةر ظاحقذحع ( معقتاظذل ظةدةب . 130

 1818 بةت بولذص، 212 تومغا بألذنمعضةن، بعر قعسعم،
 خةت   دعؤان  قةشقةرع  ظابدذلؤارعس  ظعبنع  ظابدذقادعر  يعلع

 . نذسخعسعدا ظةرةص تعلع ؤة يئزعقع بعلةن يازغان
 باشقا  ؤة  ظاصتذرنعث  شعظئرالر بذ  شاظعرالرنعث  نذرغذن

 . توصلعمع
 ؤة  ظاشذرذش  بايلعقعنع  سأز  ظوقذغذحعالرنعث  كعتاب  بذ

 . ظةخالقتعن تةلعم بعرعش مةخسعتعدة يئزعلغان  ظذالرغا ظةدةب
 كعتابتا شعظئرالر، هعكمةتلعك صةلسةصعؤع صعكعرلةر، بعلعم
 قذتذلذش،  نادانلعقتعن  هأرمةتلةش،  ظذستازالرنع ظعضةللةش،

 ظةدةب تعرع  ياشاش،  بعلةن  ظةجعر  هاالل  بولذش،   شحان
 بعلعمسعزلعكنعث  تةكةببذر،  صوحعلعق،  بولذش،  ظةخالقلعق

 هاراق  مةنمةنحعلعك،  هورذنلذق،  خوراصاتلعق،  شارابقا  زعيعنع،
 قعلعنغان  تةنقعت  ظعللةتلةر  ناحار  قاتارلعق  بذنعث . بعرعلعش

 مةزمذنعدعك  مةرسعية  لئرعكعسع،  تةبعظةت  يةنة  ع ظعحعدة
 . شعظئرالرمذ بار

 دذنيا  دامولالمنعث  ظابدذقادعر  شاظعر  ظاتاقلعق  كعتاب  بذ
 قارعشع ؤة شعظعئرع ماهارعتعنع تةتقعق قعلعشتا مذهعم قعممةتكة

 . ظعضة
 كعتاب  نذسخعسعغا  1918 بذ  قالدذرذلغان  يئزعص    يعلع

 يعصلعق  بئسعلغان،  مةتبةة  معق  قةغةزضة  سامان  ظاساسةن
 فورماتع  حىشكةن . سانتعمعتعر 23 × 13 تىصلةنضةن،  خةت

 فورماتع  بةتتة 10 × 15.5 يىزعنعث  بعر  هةر  12 سانتعمعتعر،
 بار  خةت  ؤعاليةت . قذر  قةشقةر  ر  ظا  ش ظذ    كعتاص  بذ  هازعر

 ظعدارعسعدا  ظارخعص  ناهعيعلعك  XGA128 قاغعلعق
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 قامذسذل ظةظعالم . 131

 كعتاب  بألذ 6 بذ  كعتابنعث بذ 8 نضةن، تومغا  4 قعسعم،
 بولذص،  سامع . بةت 803 تومع  ظةسعرنعث  20 شةمسعدعن

  حاغعتاي ظذيغذر تعلع بعلةن   خةت تةظلعق نذسخعسعدا  بعشععدا
 . يازغان

 تىرك  دةؤردة  ظةينع  بولذص،  لذغةت  توملذق  ظالتة  بذ
 هةرص بويعحة تىرك تعلع سأزلىكلعرعنع 33 يئزعقعدا قوللعنعلغان

 4 كعتابنعث بذ . بويعحة ظعزاهالص، يعشعص بعرعلضةن ظأز تةرتعصع
 بعلةن » ظةيعن « دعن، » ز « تومعدا   هةرصلةر  بولغان  غعحة

 . باشالنغان سأزلىكلةر ظعزاهالنغان
 بعلةن  يولع  ظئزاهالش  سأزلةرنع  ظاصتذر  كعتابتا
 ظاظعت  ظئتنذضعراصعيعضة  ؤة  جذغراصعية  تارعخ،  مةدةنعيةت،

 . ات بعرعلضةن نذرغذن بعلعملةر هةققعدة مةلذم
 ظعناؤةتكة  ظعنتايعن زور  ظارعسعدا  تىركع تعللعق خةلقلةر
 تةتقعقاتعدا  تارعخ  مةدةنعيةت،  كعتاب  بذ  بولغان  ظعضة

 . صايدعلعنعش قعممعتعضة ظعضة
 معالدعية  كعتاب  معهران  1894 بذ  ظعستانبذل  يعلع

 بئسعلغان  خةت . سانتعمعتعر 24 × 16 فورماتع . مةتبةسعدة
 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 20 × 13 اتع حىشكةن يىزعنعث فورم

 هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر ؤعاليةت . قذر خةت بار 38
 ظعدارعسعدا  ظارخعص  ناهعيعلعك  نومذرلذق  XGQ120 قاغعلعق

. تعزعم بعلةن ساقالنماقتا
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 ) حوث ضذناهالر سأزلعنعدعغان كعتاب ( كعتابذل كاباظعر . 132
 قعسعم،  بعر  بألذنمعضةن،  بولذص، 240 تومغا  20 بةت

 قايماز   ظعبنع  مذهةممةد  سةمسعدعن  باشلعرعدا    ظةسعرنعث
 تىركمةنع خةت مةتبة نذسخعسعدا ظةرةب تعلع ؤة يئزعقع بعلةن

 . يازغان
 حوث ضذناه دةص قارعلعدعغان قعلمعشالر  بذ ظعسالم دعنعدا

 . هةققعدعكع كعتاب
 قعلمعشالردعن  زعت  دعنعغا  ظعسالم  مذسذلمانالرنع  كعتاب

 مةخسعتعدة توس  سئلعش  يولعغا  ظعسالمعيةت  ظذالرنع  ؤة  ذش
 . يعزعلغان

 ظعسالمعيةتتة ظةث حوث ضذناه دةص قارعلعدعغان  كعتابتا
 غا شةك كةلتىرىش، ظعماننع بذزذش، تذغذلغان بالعنع » ظالاله «

 زاكات  بعنامازلعق،  سئهعرضةرلعك،  قاتعللعق،  ظألتىرىش،
 اراظعتع بار تذرذص بةرمةسلعك، ظأزرعسعز روزعنع تةرك ظعتعش، ش

 ظاتا  قعلماسلعق،  تاؤاص  تذققانالر  هةج  قاخشعتعش،  ظانعالرنع
 بةححعؤازلعق،  صاهعشعؤازلعق،  ظاداؤةتلعشعش،  بعلةن
 هأكىمدارالرنعث  يعؤعلعش،  هةققعنع  يعتعملةرنعث  جازانعخورلذق،
 هاكاؤذرلذق،  قعلعش،  خاظعنلعق  ؤة  سعلعشع  زذلذم  صذخراالرغا

 بعرعش،  ضذؤاهلعق  قارا يالغان  ظويناش،  قعمار  ظعحعش،  هاراق
 قاتارلعق  صارعخورلذق  قاراقحعلعق،  ظوغذرلذق،  حاصالش،
 بايان  مةزمذنالر  هةققعدعكع  ضذناهلعقع  قعلمعشالرنعث

 ؤة » هةدس « ، » ظايةت « بذ مةزمذنالرغا مذناسعؤةتلعك . قعلعنغان
 كعشعلةرنع بذ خعل . بعر قعسعم هئكايعلةر ظارقعلعق دةلعللةنضةن

 . نعث ظاقعؤعتعدعن ظاضاهالندذرغان قعلمعشالر
 قاظعدة    ظعسالم  داظعر  ظةخالققا  كعشعلعك  كعتاب  بذ

 . نعزاملعرعنع تةتقعق قعلعشتا بةلضعلعك قعممةتكة ظعضة –
 ظةسعردة لعؤاننعث بعيذرذتتا بئسعلغان  معق  20 بذ كعتاب
 . سانتعمعتعر 25 × 17 يعصلعق تىصلةنضةن، فورماتع . مةتبة نذسخا

 بعر 17 × 11 عث فورماتع خةت حىشكةن يىزعن  هةر  سانتعمعتعر،
 خةت بار 25 بةتتة  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ش ظذ  كعتاص   بذ  هازعر

 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  XGA034 ؤعاليةتلعك قةدعمقع
. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 
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 ظعك  بألذنضةن،  20 بةت بولذص، 225 كع قعسعم، تومغا
 يئزعقع   ؤة  تعلع  ظةرةص      سابعر  مذهةممةد  بعشعدا  ظةسعرنعث

 يازغان، ظاستذرذنذمعيعضة ظاظعت  بعلعن خةت مةتبة نذسخعسعدا
 . كعتاب

 ظةنظةنعؤعي  قانذنعيةتلعرعنع  جعسعملعرعنعث  ظاسمان
 مةقسعتعدة  حىشةندىرىش  بعلةن  قارعشع  ظاسترونومعية

 . يئزعلغان
 بولعدعغانلعقع، هةرقاند  شةكلع  تةبعظعي  جعسعمنعث  اق

 هةر  ظعكةنلعكع،  ماهعيعتع  ظذنعث  هةركةت  زامان،  ماكان،
 هةركةتلةندىرعدعغان  جعسعمنع  بعر  قانداق  هةر  كةتلعنعدعغان
 جعسعمالر  بعرضة،  بعلةن  قعلعنعش  بايان  بارلعقع  كىحنعث  بعر
 خذسذسعيعتعنعث  ظاخعرلعشعش  ؤة  باشلعنعش  هةركعتعنعث

 غانلعقع، زامان هةركةتنعث معقدارعدا ظعصادعلعنعدعغانلعقع بولعدع
 يةنع  سألةنضةن،  مةزمذنالر  جعسعملعرع، : قاتارلعق  ظاسمان

 ظاسمان  صىتكىل  ؤة  جعسعملعرع  ظاسمان  هةركةتلعندعغان
 جعسعملعرعنعث هةركعتع، قذياش بعلةن ظاينعث مذناسعؤعتع، ظاي

 سةؤةبلع  تذتذلذشنعث  ظاي    ظأزضعرعشع،  ظاسمان نذرعنعث  رع،
 ظذنعث  ؤة  شارع  يةر  تةرتعصع،  جايلعشعش  جعسعملعرعنعث
 قاتارلعقالرغا  تادذ    تأت  ظوت،  هاؤا،  تذصراق،  سذ،  هةركعتع،

 . مذناسعؤةتلعك قانذنعيةتلةر سأزلةنضةن
 تةتقعق  ظعلمعنع  ظاسترونومعية  زامان  ظةينع  كعتاب  بذ

 . قعلعشتا موهعم قعممةتكة ظعضة
 معق يعلع  1905 ،  1904 معالدعية  بئسعلغان  قازاندا

 تىصلةنضةن  يعصلعق  خةت 27 × 19 فورماتع . مةتبة،  سانتعمعتعر،
 فورماتع  يىزعنعث  بعر 22 × 9.5 حىشكةن  هةر  سانتعمعتعر،

 خةت بار 24 بةتتة  قةشقةر . قذر  ر  ظا  ش ظذ  كعتاص   بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمقع XGA 012 ؤعاليةتلعك



163 
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 قعسعم،  بعر  بألذنضةن،  بولذص، 94 تومغا  20 بةت

 ظابدذلؤارعس قةشقعرع   ظعبنع  ظابدذقادعر  ظةسعرنعث باشلعرعدا
 . ظةرةب تعلع ؤة يئزعقع بعلةن خةت تةظلعق نذسخعسعدا يازغان

 شاظعرالرنعث  نذرغذن  باشقا  ؤة  ظأزع  ظاصتورنعث  بذ
 . رعنعث توصلعمعدعن  ظعبارةت شئظعرلع

 ظذالرغا  ؤة  ظاشذرذش  بايلعقعنع  سأز  ظوقذغذحعالرنعث
 . ظةدةبتعن تةلعم بئرعش مةقسعتعدة يئزعلغان

 بعلعم  صعكعرلةر،  صةلسةصعؤعي  هئكمةتلعك  شئظعرالر  بذ
 ظةخالقلعق بولذش، حوثالرنع، ظذستازالرنع – ظعضعلةش، ظةدةب

 يام  قعلعش،  ظعش  ياخشع  قعلعش،  ظعشالردعن هأرمةت  ان
 بولذص،  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  مةزمذنالرنع  قاتارلعق  ساقلعنعش
 قعلماسلعق،  تةكةببذرلذق  مةنمةنحعلعك،  صوحعلعق،  ظذنعثدا

 غئرعص  بةرمةسلعك،  ظازار  دعلعغا  معسكعنلةرضة – باشقعالرنعث
 هاراق  بولذش،  صاناه  كةيص – باش  ظعحعص  ساصاغا، – شارب

 ظعللةتلةر تةنقعد ظعشرةتكة بئرعلعش قاتا – ظةيش  رلعق ناحار
 مةرسعية . قعلعنغان  لعرعكعسع،  تةبعظةت  يةنة  ظعحعدة  بذنعث

 . مةزمذنعدعكع شئظعرالرمذ بار
 دذنيا  دامولالمنعث  ظابدذقادعر  شاظعر  ظاتاقلعق  كعتاب  بذ
 قعلعشتا  تةتقعق  ظةدةبعياتعنع  ظذيغذر  دةؤر  ظةينع  ؤة  قاراش

 . قعممةتلعك ماتئرعيال بوالاليدذ
 سعرا  بولذص، بذ  قوليازما  كأحىرضةن  مةخسذم  جعدعن

 مةتبة  1910  معق  بئسعلغان،  تاشكةنتتة  يعصلعق . يعلع
 حىشكةن . سانتعمعتعر 22 × 14 فورماتع . تىصلةنضةن  خةت

 13 – 8 سانتعمعتعر، هةر بعر بةتتة 18 × 10 يىزعنعث فورماتع
 ؤعاليةتلعك . قذر خةت بار  هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر

 ظةسة  ظعشخانعسعدا قةدعمقع  تعزعم  XGA 027 رلةر  نومذرلذق
. بعلةن ساقالنماقتا
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 بولذص،  كعتاب  خراكتئرلعك  ظذنعؤئرسال  تومغا بذ
 بولذص، 318 قعسعم، بعر بألذنضةن،  ظةسعرنعث  20 بةت

 كةمالذدعدعن دعمةيرع ظةرةب تعلع  ن ة ؤة يئزعقع بعل باشلعرعدا
 . مةتبة نذسخعسعدا يازغان خةت

 هةم  تارعخع  هأكىمرانلعق  سذاللعسعنعث  ظابباسعالر
 . جانلعقالر هةققعدة يئزعلغان كعتاب

 يورذتذص  تارعخعنع  هأكىمرانلعق  سذاللعسعنعث  ظابباسعالر
 . بئرعش مةقسعتعدة يئزعلغان

 بعلال، ظةبذل ظابباس، ظعبراهعم  مذهةممةد قاهعر  ظذنعثدا
 ذلال مذستةكفع قاتارلعق ظابباسعالر سذاللعسع مذتتةقع بعلال، ظابد

 ظأسىص  نةسةبع،  ظعضعلعضةن – صادعشاهلعرعنعث  يئتعلعشع،
 قاظعدة  هأكىمرانلعق  هأكىمرانلعقع،  يوسذنلعرع، – بعلعملعرع،

 بئرعش  مذناسعؤعتع،  بولغان  بعلةن  ظةللةر  – ظةتراصعدعكع
 تةرةققعيا  ظةهؤالع،  ظعجتعماظعي  هأكىمرانلعقعنعث  تع، كئلعشع،

 حاغالردعكع  شذ  ؤة  توقذنذشلعرع  بولغان  بعلةن  ظةللةر  باشقا
 . موهعم تارعخعي ؤةقةلةر بايان قعلعنغان

 كعتابتا يةنة تةبعظةت دذنياسعدعكع نذرغذن جانلعقالر ؤة
 ظأسىملىكلةرنعث ناملعرع، جعسمانعي ظاالهعدعلعكلعرع، ياشاش
 قاتارلعق  رولع  شعصاهلعق  ظذالرنعث  هةمدة  ظأزضعحعلعكع

 . تةرةصلةرمذ بايان قعلعنغان
 ؤارعسلعرع  كئيعنكع  سذاللعسعنعث  ظابباسعالر  كعتاب  بذ
 خذسذسعيةتلعرعنع  تةبعظعي  جانلعقالرنعث  هةمدة  تارعخعنع

 . تةتقعق قعلعشتا قعممةتلعك ماتئرعيال بوالاليدذ
 معق  1896 ،  1895 معالدعية  بئسعلغان،  معسعردا  يعلع

 تىصلةنضةن . مةتبة  . سانتعمعتعر 27.5 × 20 فورماتع . يعصلعق
 سانتعمعتعر، هةر 24 × 13.5 خةت حىشكةن يىزعنعث فورماتع

 بةتتة  بار 37 بعر  خةت  ر . قذر  ظا  ظذ  ش    كعتاص  بذ  هازعر
 ظعشخانعسعدا  ظةسةرلةر  قةدعمقع  ؤعاليةتلعك  009 قةشقةر

XGA  نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا .
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 21 بةت بولذص، 930 تومغا بألذنمعضةن، ظعككع قعسعم،
 حاغعتاي   غةززالع  مذهةممةد  ظعمام  باشلعرعدا  ظةسعرنعث

 . ظذيغذر تعلع بعلةن خةت مةتبة نذسخعسعدا يازغان
 ظعككع  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  مةلذماتالرنع  ظذنعؤئرسال

 . توملذق كعتاب
 ظعبرا  ظابباس،  ظةبذل  بعلال،  قاهعر  مذهةممةد هعم كعتابتا

 مذتتةقع بعلال، ظابدذلال مذستةكفع قاتارلعق ظابباسعالر سذاللعسع
 موهعم  حاغالردعكع  شذ  ؤة  هأكىمرانلعقع،  صادعشاهلعرعنعث
 نذرغذن  دذنياسعدعكع  تةبعظةت  يةنة  ؤةقةلةر،  تارعخعي
 جعسمانعي  ناملعرع،  ظأسىملىكلةرنعث  ؤة  جانلعقالر

 ظذ  هةمدة  ظأزضعحعلعكع  ياشاش  الرنعث ظاالهعدعلعكلعرع،
 . شعصاهلعق رولع قاتارلعق تةرةصلةرمذ بايان قعلعنغان

 ؤارعسلعرع  كئيعنكع  سذاللعسعنعث  ظابباسعالر  كعتابنعث  بذ
 خذسذسعيةتلعرعنع  تةبعظعي  جانلعقالرنعث  هةمدة  تارعخعنع

 . تةتقعق قعلعشتا موهعم ماتئرعياللعق قعممعتع بار
 ظذيغذر  حاغعتاي  دعمةيرع  كاماؤلذدعدعن  ظةرةبحعدعن

 قعلغان،  ةرجعمة  قازان  1910 تعلعغا  تاتارعستاننعث  يعلع
 بئسعلغان  مةتبةدة  معق  شةكعللعك . شةهعرعدة  كئصعنةك

 خةت 26.5 × 16.5 فورماتع . تىصلةنضةن  سانتعمعتعر،
 فورماتع  يىزعنعث  بعر 24 × 13.5 حىشكةن  هةر  سانتعمعتعر،

 هازعر بذ كعتاص  ش ظذ ظا ر قةشقةر . قذر خةت بار 31 بةتتة
 ظعشخانعسعدا ؤعاليةت  ظةسةرلةر  قةدعمقع  XGQ 049 لعك

. نومذرلذق تعزعم بعلةن ساقالنماقتا 


