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 :السمخص
 مشظسككككةخ دالككككي السجتسككككد اعلرادككككيخ بككككدو عمكككك  درجككككة عاليككككة مكككك  التساسكككك  اجتساعيككككةشككككلي ال هككككود   ككككة  

حيكككككككاتهم وسكككككك   ككككككك   ا  مبيكككككككة  اسككككككتسرارفيسكككككككا ب ككككككشهمخ مسكككككككا ملككككككشهم مككككككك  السحا ظككككككة عمككككككك   واالتحككككككاد
السدككككمسة التككككي تجككككي, الكككك  جككككواردمخ وحتكككك  ىقككككابهم إعتسككككد  ككككي ا سككككاس عمكككك  التقككككر  لمدككككم ة ى سككككتخدام 
الوسككككابي الساليككككة لعككككي قحرككككي عمكككك  حقوقككككيخ ودككككو مككككا قدمككككي أ شيككككا  ال هككككود عشككككد إسككككتكبال الذككككادا   ككككي 

ولاصكككككة  كككككي رحكككككال  داصكككككر الكككككدل  شكككككاكخ إص تحسمككككك  الكيكككككادا  ال هودقكككككة  كككككي مركككككاري  رحمتكككككي اوربكككككا 
الككككك  بري اديكككككاخ وألكككككرر اجتساعيكككككة عككككك  فريكككككب حكككككريم الذكككككاك أو العسكككككي  كككككي ال باىكككككة ودكككككو مكككككا بكككككر  فيكككككي 

   الشككككككاسخ  زككككككالل عكككككك  الككككككدعم الخككككككارجيخال هككككككود إص إسككككككتخدموا مهشككككككة ال كككككك  حتكككككك  ت يككككككد ملككككككادتهم بكككككك 
وقعكككك   ككككي مشترككككس القككككرن التاسككككد عذككككر عمكككك  بككككرو  مجسوعككككة مكككك  االقميككككا   سككككادس  ا حككككدا  التككككي

ومككككك  ب شهكككككا االقميكككككة ال هودقكككككة عمككككك  الدكككككاحة التجاريكككككة الواسكككككعة الش كككككا  وملشكككككتهم مككككك  أن لشكككككالوا ملادكككككة 
 اقترادقة أ زي.

 الحر ة خالتقان  خ إلران  خ االقترادقة ال هود خ ا دذ ة  : السفتاحيةالكمسات 
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    The Jews formed an organized social group, within Iranian society, who 

seemed to have a high degree of cohesion and unity among themselves, which 

enabled them to maintain the continuity of their lives amid the pressure of the 

Muslim majority living next to them, and even their survival depended mainly 

on getting close to the authority using financial means in order to obtain His 

rights, which the rich Jews offered when receiving the Shahs in Europe, 

especially during the travels of Nasir al-Din Shah, as the Jewish leaders bore all 

the expenses of his trip to Britain, and other social expenses through the Shah’s 

harem or work in medicine, which the Jews excelled in as they used the medical 

profession to increase their standing among the people, as well as external 

support, The events that occurred in the middle of the nineteenth century 

contributed to the emergence of a group of minorities, including the Jewish 

minority, on the large-scale commercial arena and enabled them to obtain a 

better economic position. 

Keywords: activities, economic Jews, Iran, technology, craft 

Aالمقدمة 

ا دذكككككككك ة االقترككككككككادقة لم هككككككككود الككككككككران ىسهكككككككك  محككككككككددخ  مككككككككم قلكككككككك  بوسككككككككعهم ت دقككككككككة  ككككككككي ادحرككككككككر    
ىعسميكككككة  إلحاحككككاالسسارسككككا  االقترككككادقة  كككككي السجتسككككد اعلرادكككككيخ بوصككككس السككككادد الكككككدلشي الذككككيعي اك كككككر 

 ككككك   ال قسلككككك  تجشبكككككي  التق كككككد السهشكككككي والكككككوايفيخ  االحتيكككككاا الفقهكككككي لسدكككككالة الشجاسكككككةخ فالسكككككا شكككككلم 
وعسميككككة التق ككككد الزككككيقة جعمككككتهم قستهشككككون حككككرم ومهكككك  ال قسلكككك  لمسدككككمس   مسارسككككتها  دمكككك  لككككدن ال هككككو 

كركككككشاعة الخسكككككور وبيكككككد ا   كككككون والستكككككاجرم فيكككككيخ والعككككك م عمككككك  ا ال  السوسكككككيكيةخ والكككككرق  وال شكككككا خ 
وااللتحكككككا  ىكككككالجي, والواكككككابس  خوباعكككككة متجكككككول   وأعسكككككال التشظيككككك خ ومشعكككككوا مككككك   كككككت  محكككككال تجاريكككككة

ال هككككككود  ككككككي عهككككككد وقككككككد الحظكككككك  الككككككدول ا وربيككككككة التق ككككككد الكككككك ي عميككككككي  لككككككة القاجاريككككككةالحداسككككككة  ككككككي الدو 
اخ بككككبر بتككككي بتوع ككككب عالقاتككككي مككككد أ شيككككا  ال هودقككككة  ككككي اور  مدككككتع شةداصككككر الككككدل  شككككاك  خ  كككك  لر عككككيخ 

  تحدش  أحوال ال هود االقترادقة وال ي قادون الس را . 
فرأ   ي بداقا  القرن العذري  تحوال   و ا  لهود إلرانخ لاصة ىعد إن حري ىعزهم عم  قدر   

م  التعميمخ ال  جاد  ت الد الحر ة الم برالية  ي إلرانخ التي سع  إل  ت ب ب الشظم العمسادية ىالدم ةخ 
جه م الحلومية  ا ةخ ودتج عشي تشو  أدذ ة ال هود االقترادقةخ  اشت ي إعداد مشهم  ي الجي, وا 
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وحري ىعزهم عم  ملادة اقترادقة مهسي  ي الدولةخ السرودة تم  أع   ال هود  دحة م  ا ميخ 
جعمتهم قدتقرون  ي العاصسة فهرانخ ىعد أن  ان عقي تسر  دم  ي أوالر القرن التاسد عذر ىسدن 

 ي فهرانخ مشها ا ددار وشجع  عوامي عدم عم  استقراردم  ش را خ ودسدانخ واصفهانخ و رمادذاك
الحيام االقترادقةخ وبح هم ع  حيام ومجيذية أ زيخ وإحداسهم ىا مان واالستقرارخ ولم ققترر ا مر 

ص م ي العامي االقترادي إ عم  لهود إلران بي حت  لهود العرا  شلموا فبقة اجتساعية متس  م  ي فهرانخ
ودج  دؤال  السهاجرون  ي الحفاظ عم  حقوقهم  دا د  ا   لمهجرم ال هودقة م  العرا  إل  إلرانخ

 االجتساعيةخ وحرصوا عم  عدم االددماج مد ىاقي ال وابس ا لرر.
 –الدولككككككككة القاجاريككككككككة  –   تذككككككككل ي1796خ   ولهككككككككا  (1925-1796تشككككككككاول البحكككككككك) السككككككككدم السستككككككككدم    

لتدكككككمي  الزكككككو  عمككككك   جكككككا  خ وأدسيكككككة الدارسكككككة -الدكككككم ةتكككككولي ر كككككا شكككككاك  -  ت  كككككر1925وآلردكككككا  
التككككككي حققودككككككا دالككككككي السجتسككككككد االلرادككككككي  االقترككككككادقةوالسلادككككككة  االقترككككككادقة ل هككككككود الككككككران سسارسككككككا ال

الكككككككك ي ىقكككككككك  ىسشكككككككك ر عكككككككك  الدراسككككككككا  ا كادقسيككككككككةخ  تمسدكككككككك  الجهككككككككدخ ورصككككككككد  خ لككككككككالل السككككككككدم صاتهككككككككا
  فككككككرأ عمكككككك خ وتتبككككككد مككككككالككككككالل السدككككككار التككككككاريخي صاتككككككي ل هككككككود الككككككران االقترككككككادقةمح ككككككا  الت ككككككورا  

 م  تبدل وت  رخ وما جرر ب شهم وب   السجتسد االلرادي السدمم. االقترادقة عالياتهم 
ىاسكككككتخدام السكككككشهج التحم مكككككيخ  بحككككك)خ عككككك   اللألقميكككككة ال هودقكككككة قتركككككادقةولموقكككككوم عمككككك  الست  كككككرا  اال  

الككككككك ي اد مكككككككب مشكككككككي  دكككككككي االفكككككككار الجكككككككامد لمجوادككككككك  الدياسكككككككية واالجتساعيكككككككة واالقتركككككككادقةخ وت وردكككككككا 
  .ة ال هودقةعم  و ب ال مان والسلان الستحقب  ي االقمي

 خك وان م مون لسؤلفي )الييؾد في إيران( م   تا   خ وقد أ ددا ىالدرجةالبح) عم  مرادر متشوعة اعتسد
لسؤلفي  )ييؾديان إيرانى در تاريخ معاصر( تا كسا أ اد البح) م  السؤلفا  الفارسية ق تي  ي مقدمتها 

)ىؾمؽ لسؤلفي  )مجسؾعو مقاالتى در باره تاريخ در زندگى ييؾديان در ايران(و تا   تروعا سرشار دساخ
خ قذسي مجسوعة م  السقاال  1982ال ي ُترجم م  قبي الد دم مهردا  درريي وفبد  ي سشة  سرشار(

وا ىحا  حول تاريخ وحيام ال هود  ي الران  سا قذتسي عم  مجسوعة م  الرور ع   يفية حيام ال هود 
د د حب   لورخ أي التاريخ الذامي لم هود االلراد   خ لسؤلفي ال)تاريخ ييؾديان ايران( و تا   ي الرانخ

قذرح فيي أو ا  ال هود مش  البداقة وصوالل ال  العهد البهمويخ  ي قدم م  د ا العتا  تم إكتفا  السؤلس 
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ىالتاريخ الذفوي وتس  السبال ة فيي  ي شرح القزاقا ىدب  الرغبة التي قحسمها السؤلس  ي الحرول عم  
 .دولة لهودقة مدتقمة

قميككككككة ال هودقككككككة شككككككد وجكككككك   عمكككككك  مككككككدار الحكبككككككة القاجاريككككككةخ ر ككككككم شككككككهد  الفعاليككككككا  االقترككككككادقة لأل 
قكككككابم تهم ىالعسكككككي  كككككي  كككككي مجكككككال وتحككككك  أي اكككككرمخ ولكككككم قلككككك  تكككككو يعهم عم هكككككا متدكككككاوي  تعكككككاد تخمكككككوا 
أحككككككككد الجوادكككككككك  االقترككككككككادقة مككككككككشهم ب شسككككككككا لتعدسككككككككون  ككككككككي مدككككككككتور اقترككككككككادي الككككككككرخ قذككككككككهد عكككككككك وم 

 ال ي سوم دمتسدي  ي الجواد  أدداك: خ السدمسون عشي
 : التجارة ولالسحؾر األ 

م مكككككك  حكبككككككة دككككككادر شككككككاك مرحمككككككة مهسككككككة لعسككككككي ال هككككككود  ككككككي التجككككككارمخ ىعككككككد أن تبشكككككك  حسككككككالتهم وحككككككرم   
 قكككككد ال هكككككود حسكككككالتهمخ  مجككككك وا ل مككككك  الكككككدعم الدياسكككككي  1747التعكككككر، لهكككككمخ لعككككك  عشكككككد ا تيالكككككي سكككككشة 

مككككك  التجككككككار البري ككككككاد    والكبابككككككي التر ساديككككككة الدككككككشيةخ   قكككككاموا عالقككككككا  ودقككككككة معهككككككمخ ومككككككارس ال هككككككود  
ر الوسككككككككك ا  والسدكككككككككاعدل  لمبري كككككككككاد     كككككككككي مكككككككككدن لراسكككككككككان ودكككككككككرا  وسكككككككككسرقشد وبخكككككككككارر وآسكككككككككيا دو 

الوسكككككك  خ عككككككم ارتب ككككككوا ىذككككككبلة مرككككككرفيةخ وتجاريككككككةخ ولككككككم ققترككككككر ا مككككككر عمكككككك  دكككككك ا الحككككككد بككككككي  ككككككد  
ب ككككوتهم  شككككاد  لموا ككككدل  ا جادكككك خ ىفعككككي تحككككرج السدككككمس   مكككك  اسككككتكبالهم  ككككي مشككككا لهم وحسامككككاتهمخ  قككككد 

ارال   سقككككككدمي اعسككككككلان ومرشككككككدل خ ومفاو كككككك  خ ومسككككككول   لمتجككككككار البري ككككككاد    لعككككككدم تككككككول  ال هككككككود أدو 
تسلكككككشهم مككككك  التشقكككككي ىككككك موال  ب كككككرمخ  سككككك الل قككككككدم لهكككككود مذكككككهد ا عريكككككا   كككككسان لمعسمكككككة البري اديكككككة  ككككككي 
مشترككككس عالع شككككا  القككككرن التاسككككد عذكككككرخ عشككككدما أمككككر حككككاكم دكككككرا  ىحظككككر العسمككككة البري اديككككةخ وعجكككككي 

سمكككككة ىذكككككلي  ب كككككر لو كككككال مككككك  االحتعكككككارا  االقتركككككادقة البري اديكككككةخ اص وصكككككي السكككككال بتخفكككككية قيسكككككة الع
مهكككككدي أحكككككد  عسكككككا  الجاليكككككة ال هودقكككككة  كككككي مذكككككهدخ إلككككك  دكككككرا  ىدكككككرعة لتحق كككككب االسكككككتقرار  كككككي عسمكككككة 
بري اديكككككككا  كككككككي مقابكككككككي العسمكككككككة الروسكككككككيةخ وقكككككككد تحسكككككككي السكككككككال مهكككككككدي مكككككككد إعشككككككك   مككككككك  العسكككككككال  ال هكككككككود 

مككككا  االسككككتخباراتية  ككككي السش قككككةخ  سككككا تعامككككي ىعككككة التجككككار ال هككككود  ككككي ا لككككري خ مهسككككة جسككككد السعمو 
 .(1 درا  ىا سمحة وال ل رم دياىة ع  البري اد   

اككككككي ال هككككككود  ككككككي د ككككككا  تجككككككاري محككككككدود ر ككككككم ا عسككككككال السهسككككككة التككككككي ققككككككدمودا لمتجككككككار االورب كككككك  خ   
( ىكككك ن ال هككككود 1834-1797ويككككروي ىككككارد  عشككككد  يارتككككي لسككككدن شككككسال الككككران  ككككي عهككككد  ككككت  عمككككي شككككاك  
خ وا ربكككككاح الستحركككككمة مككككك  (2 قعككككدون عشركككككرال مهسكككككال  ككككي عقكككككد الركككككفقا  والستككككاجرم مكككككد الكبابكككككي التر يككككة

" فخالالالالال حادرالالالالة سالالالالرقة صالالالالشدو  هم مككككد الكبابككككي التر ساديككككة ج ككككدمخ ر ككككم ل ورتهككككا عمكككك  حيككككاتهمتجككككارت



                                                                                                              
 
 

 اقبال عبد ابراهيم الهاللي                                         ;?                    الجبوري حاكم عباس عاصم  .د.أ

 

 
 

  

 2021لسنة   1العدد  واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية 

األفيالالالالؾن مالالالالؽ التجالالالالار السدالالالاليحييؽ السويسالالالاليؽ فالالالالي ميشالالالالاي وؾشالالالالير  قالالالالا  سالالالالميسان وندالالالاليؼ الييالالالالؾد  
. وسككككميسان مكككك  التجككككار (3 بذالالالالراي الةزالالالالاعة السدالالالالروقة وشمريالالالالا الالالالالى وؾشالالالالير ب  يالالالالة الويالالالالا  وريعيالالالالا"

دون بكككككك   شككككك را  وبوشككككككهرخ ولككككككدلهم عالقككككككة صكككككداقة مككككككد القشرككككككمية البري اديككككككة  ككككككي ال هكككككود الكككككك ل  لتككككككرد
 ككككككي ما دكككككدران وعسمهككككككم  ككككككي بيككككككد وشككككككرا   1832خ تحككككككد   ريكككككك ر عكككككك  التجكككككار ال هككككككود سككككككشة (4 بوشكككككهر

خ وص ككككككر إن أحككككككد أكبككككككر تجككككككار ال هككككككود  ككككككي مذككككككهد مككككككال مهككككككديخ إعتشككككككب (5 البزككككككاعة القدقسككككككة والتحككككككس
حكككككي جهكككككودان  كككككي مذكككككهد وتكككككتم االسكككككتعادة ىكككككيخ  كككككي عقكككككد عالقكككككا   اعسكككككالم مكككككؤلرالخ  كككككان مختكككككارال  كككككي

ككككشيخ عسككككي مككككال مهككككدي عمكككك  ر ككككد حاجككككة جسيككككد  تجاريككككة موسككككعة مككككد الكبابككككي التر يككككة مكككك  السكككك د  الدة
شكككككراب  السجتسكككككد  ودكككككي تكككككاجرال وسسدكككككارالخ و كككككي  كككككي ملكككككان لدقكككككي أشكككككخا  مككككك  أبشكككككا  فابفتكككككي أو لدقكككككي 

" فالالالالي رحتمالالالالي وسالالالالو القالالالالؾ  الستالالالالؾح  دككككم ة والشفككككوصخعشاصكككر تعسككككي لرككككالحيخ  هككككو معرو ككككال ويستمكككك  ال
الرالالالدو  )الترنسالالالاني( مالالالؽ سالالالؾي حغالالالػ ان تقالالالل السالالاليرا  مالالالل وشالالالؾد السالالالا ميالالالد  يس الالالؽ الخالالالا  والالالدفل 

والسككككال مهككككدي و  ككككي التجككككار ال هككككود وأحككككد الجواسككككيي والُسخبككككري  والسرت قككككة اعدعم كككك   ككككي  الديالالالالو عشالالالالي"
 .(6 واسيي اعدعم  إلران ح ) و ُر جسيد التدهيال  والسدتم ما  لمج

(خ 1896-1848ىقكككككي الشذككككككاا التجككككككاري ل هككككككود إلككككككران  ككككككجيفال حتكككككك   ككككككي عهككككككد داصككككككر الككككككدل  شككككككاك   
خ ومشككككككد ال هككككككود مكككككك  االشككككككت ال (7  مككككككم تعكككككك  ال ككككككر  التجاريككككككة البريككككككة والبحريككككككة سككككككريعة ومريحككككككة وآمشككككككة

وق كككككد ال جكككككاج  ىل  كككككر مككككك  ا عسكككككال تجاريكككككةخ ىاسكككككت شا  الباعكككككة الستجكككككول  خ وصكككككيا ة الككككك د خ وال ككككك لخ
والستككككككككاجرم ىا لبدككككككككة القدقسككككككككة والسدككككككككتعسمة وبيككككككككد الجمككككككككودخ و ر كككككككك  عمكككككككك هم ق ككككككككود  ككككككككي لسككككككككي وبيككككككككد 

 مشتوجا  الفاكهة وا لبان والجدول أدداك قظهر الشدبة الس وية لسه  لهود الران.
 ( اإلحرائيات السئؾية ألعسال الييؾد6الجدول )  

الشدالالالالالالةة  السيشة ت
 السئؾية

 الساحغات

تترنالالالالا تجالالالالارتيؼ عمالالالالى ويالالالالل السجالالالالؾىرات  والخسالالالالر واألفيالالالالؾن ويشذالالالالو ييالالالالؾد شالالالاليراز وطيالالالالران فالالالالي  %5: التجارة 6
ىالالالالأله األعسالالالالال  وفالالالالي الؾاقالالالالل صالالالاليسؽ تجالالالالار ييالالالالؾد إصالالالالفيان عمالالالالى تجالالالالارة السجالالالالؾىرات والسعالالالالادن 

 الغالية الثسؽ والتحف القديسة 
 .(8)والشجارة وبعض األعسال الشق عسل اغمريؼ في الغال والحياكة  وقظل الاشاج   %:8 الحرف 7
 حاول الييؾد االستفادة مؽ ىأله السيشة لعاوف السدمسيؽ مؽ العسل فييا. %65 الغشاي 8
 - %8 الكحؾل 9
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يعسمالالالؾن والالالرالس مالالالال عذالالالرة الالالالى مائالالالة اللالالالف تؾمالالالان  فتتحالالالؾا محالالالال تجاريالالالة فالالالي شالالالار  اللالالالو زار  %7 صيرفة :
 .(9)وفتح بابًا لمتجارة ويؽ فرندا وإيرانفي طيران والةعض اآلخر سافر الى الوربا 

   
تظهكككككر البيادكككككا  السدكككككجمة  كككككي الجكككككدول أعكككككالك إن ال هكككككود دذككككك وا  كككككي أعسكككككال محكككككددخ  كككككان السجتسكككككد   

قعككككككك م عككككككك  العسكككككككي   هكككككككا  دكككككككت مها ال هكككككككود لتحق كككككككب ا ربكككككككاحخ وألكككككككرر برعكككككككوا   هكككككككا دتيجكككككككة عالقكككككككتهم 
تتعككككك    كككككي إلكككككرانخ وم كككككي ال هكككككود عشركككككر  اعكككككي التكككككي بكككككدأ  مركككككالحها يكككككة الستشاميكككككة مكككككد الكككككدول ا ورب

  ي د ا السجال.
واجكككككي لهكككككود إلكككككران صكككككعوبا  عكككككدم  كككككي التجكككككارمخ وبا سكككككي الذكككككرعية مشهكككككا بوصكككككس ال هكككككود دجكككككيخ   

ولسدككككهم لمبزككككابد قخمككككب مذككككلمة ودجاسككككةخ وأص مككككا ر كككك  ال هككككودي ابتيككككا  ىزككككاعة مكككك  السدككككمم لتوجكككك  
ي ال هكككككود مككككك  السدكككككمس    قككككك  ب شسكككككا قستشكككككد عميكككككي أن لبعكككككد عككككك  صكككككاح  السحكككككي مدكككككا ة متكككككرخ قذكككككتر 

السدككككككمسون عكككككك  الذككككككرا  مككككككشهمخ و ككككككي ا قككككككام السس ككككككرم والحككككككارم ال قحككككككب لم هككككككود التعامككككككي مككككككد التجككككككار 
السدكككككمس    السكككككا  ورفوبكككككة تشقكككككي الشجاسكككككةخ ماعكككككدا العسكككككال  السعدديكككككة وا مكككككوال التكككككي قدكككككتخدمودها لكككككم 

 .    (10 قفت  بشجاستها
-1896تجككككككار السدككككككمس   عمكككككك  الدككككككو   ككككككي عهككككككد مظفككككككر الككككككدل  شككككككاك  تشظككككككر الدككككككم ة الذككككككسولية لم  

( إلكككككك  مفهككككككوم االدتسككككككا  مكككككك   اويككككككة رؤيككككككة الت اليككككككة دون االلتفككككككام الكككككك  مفهومككككككي الحكيقككككككي ىسككككككا 1907
قحسمكككككي مكككككك  سكككككسة الخروصككككككية  هكككككا دككككككم تجكككككار القسككككككا  السدكككككمسون ق مقككككككون محكككككالهم لقمككككككة مككككككدلولتهمخ 

ب ككككو  لبيككككد القسككككا  ى سككككعار مشخفزككككةخ وارسككككموا شككككلوادم واتهككككامهم التجككككار ال هككككود ببعكككك) ددككككابهم إلكككك  ال
الكككك ي بككككدورك  مككككس حككككاكم فهككككران وو يككككر التجككككارم ل هتسككككوا بهكككك ك القزككككية وفمكككك  اري  الكككك  ربككككيي السدتذكككك

مكككككشهم أن قعكككككاودوا العسكككككي  كككككي محكككككالهم مككككك  أجكككككي التوصكككككي الككككك  حكككككي لس كككككالبهم لعكككككشهم ر زكككككوا وفكككككالبوا 
ي حركككككي لمعكككككامم    كككككي الرككككك ر ة وبكككككدأوا ل  كككككرون ى مكككككب محكككككال ا قسذكككككة الخاصكككككة ىكككككال هودخ ودفكككككي الذككككك

  صككككككدر ( 11 الذكككككك   والفو كككككك خ وقككككككد سككككككادد عككككككدد مكككككك  عمسككككككا  الككككككدل  دككككككؤال  التجككككككار وباعككككككة ا قسذككككككة
الذكككككيخ   تقكككككي السعكككككروم ى سكككككم آ كككككا الشجفكككككي مرسكككككومال قسشكككككد ىاعكككككة الستجكككككول   مككككك  ال هكككككود  كككككي العسكككككي 

لسدكككككككككمس   وأ دكككككككككدوا ددكككككككككا دم ولككككككككك وا ىالسدلشكككككككككة ىحجكككككككككة إن الباعكككككككككة الستجكككككككككول   صدبكككككككككوا الككككككككك  مشكككككككككا ل ا
 . (12 أموالهم

اسككككككتجا  مظفككككككر الككككككدل  شككككككاك ل مبككككككا  التجككككككار السدككككككمس    فر كككككك   ككككككريبة عمكككككك  التجككككككار ال هككككككودخ   
ومشعكككككوا مككككك  أرسكككككال الباعكككككة الستجكككككول   الككككك  أحيكككككا  السدكككككمس   واالقتركككككار عمككككك  أحيكككككادم الخاصكككككة  قككككك  
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د لسشكككككا لهم ى سكككككعار قم مكككككةخ وأن ق كككككادروا دون الخككككروج مشهكككككا  سكككككا أصكككككدر السمكككك  أمكككككرال ققزكككككي ببيكككككد ال هككككو 
السدلشكككككككةخ وأن ال تككككككك د  ددكككككككا دم لبيكككككككد ا قسذكككككككة  كككككككي السشكككككككا لخ وي مقكككككككون محكككككككالهم التجاريكككككككة ويزكككككككعوا 

 .(13  عالمة عم  مالىدهمخ وأن ال قخرجوا م  مشا لهم  ي ا قام السس رم
صلككككك   ن العكككككامم   م مككككك  الزكككككريبة مذكككككلمة حكيكيكككككة لم هكككككود  مكككككم قدكككككت يعوا مككككك  جسكككككد عكككككروم  ب كككككرمخ و   

لكككككدر الدولكككككة ققومكككككون ىدكككككمبها مكككككشهم ب ريعكككككة الزكككككريبة و كككككي إملكككككادهم الككككك  مشكككككا لهم وبيعهكككككا  بكككككدلي عككككك  
إص لتوجككككك  عمككككك هم سكككككشويال د كككككد مبكككككالت فابمكككككة لمذكككككاك  زكككككريبة أو لكككككتم حرمكككككادهم مككككك  العسكككككي  (14 الزكككككريبة

 .(15  ي مذا ي صو مردود مالي  ب ر
  عمكككك  ال هككككود ىعككككد ال ككككورم الدسككككتوريةخ وصدككككا  عككككدد مكككك  لككككرر دسككككا  ككككي تفحرككككي الت  ككككرا  التككككي فككككرأ  

شككككككبابهم الكككككك  أوربككككككا لمدراسككككككةخ و يكككككك  عسككككككي دككككككؤال  عمكككككك  توسككككككيد ا دذكككككك ة التجاريككككككة والرككككككشاعية بكككككك   
خ واعككككر صلكككك   ككككي تحدكككك  أو ككككا  ال هككككودخ  اصككككب  لهككككم الككككدور الفعككككال  ككككي تجككككارم الخمككككيج (16 أوربككككا وإلككككران

% 80ادذدكككككتر عككككك  فريكككككب ى كككككدادخ عكككككم ليسشكككككتهم عمككككك  الفارسكككككيخ وتركككككدلر السشدكككككوجا  الق شيكككككة إلككككك  م
 .(17 م  تجارم بوشهر و رمشذاك ودسدان

التجككككارم  كككككي  ةصككككالو  عشككككد اهككككور الشظككككام العكككككالسي الحككككدل) وليسشككككة الكككككدول العظسكككك  عمكككك  االقتركككككاد  
إلكككككران ارتفعككككك  ددكككككبة التجكككككارم والركككككفقا  التجاريكككككة  كككككي السكككككواد  والسؤسدكككككا  التجاريكككككةخ واالرتفكككككا  دككككك ا 
تككككك م  مكككككد ا تتكككككاح الذكككككر ا  العبكككككرر والسؤسدكككككا  التجاريكككككة ا جشبيكككككة   كككككرو  لهكككككا  كككككي الكككككران والتياردكككككا 

اريكككككةخ  تر كككككوا البركككككرم وب كككككداد أبشكككككا  ا قميكككككا  الدلشيكككككة ومشهكككككا ال هكككككود  كككككي إدارم مؤسدكككككاتها وو االتهكككككا التج
   مككككشهم الذككككيخ دقف ككككد  داود( ساسككككون وقككككدموا إلكككك  إلككككران واسككككتوفشوا  ككككي السككككدن ال ربيككككة والجشوبيككككةخ وبككككر 

خ وأ ركككككح  وعكككككابب ملاتككككك  الدسدكككككرم (18 الككككك ي امتمككككك  شكككككر ا  تجاريكككككة داجحكككككة  كككككي بوشكككككهر وبومبكككككاي
خ مكككككا دل 1912-1911 كككككي بوشكككككهر عمككككك  دذكككككاا شكككككر ة دقف كككككد ساسكككككون  كككككي بوشكككككهر فكككككوال الدكككككشوا  

 .(19 عم  استسرار ملتبي التجاري ىعسمي لدشوا  عدم  ي بوشهر و رمشذاك
"عشالالالالدما وصالالالالمشا إلالالالالى :1880 تكككك  الرحككككال الياىككككادي ماسككككادارو عشككككد مككككرورك  ككككي  مدلشككككة بوشككككهر سككككشة   

إيالالالران نالالالان ساسالالالؾن  يالالالدير تجالالالارة األفيالالالؾن  والالالالأل  الشرالالالر والالالالده قرالالالل خسدالالالؾن عامالالالًا عمالالالى مغالالالادرة 
الحالالالاكؼ العثسالالالاني فالالالي بغالالالداد  والصالالالةح رريالالالًا وتجالالالارة األفيالالالؾن  وىالالالؾ الؾنيالالالل الحرالالالر   بغالالالداد بقالالالرار مالالالؽ

لتجالالالالارة األفيالالالالؾن فالالالالي مشالالالالاط  شاسالالالالعة مالالالالؽ إيالالالالران والجايالالالالرة العربيالالالالة  وساسالالالالؾن الثالالالالاني)اإلوؽ( فقالالالالد 
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الصالالالالةح يتستالالالالل بدالالالالمظة وقالالالالؾة وم انالالالالة الكرالالالالر مالالالالؽ والالالالالده فالالالالي تمالالالالػ السشالالالالاط  ونالالالالان الشالالالالاس يعتررونالالالالو 
 .(20 عمى الةزائل الرئيدية لمتجارة"سمظان التجارة حيث صيسؽ 

"عشالالالالالالد رفالالالالالالل سككككككون تحقككككككب ىفزككككككي عابمككككككة ممكككككك  التجككككككارم البوشككككككهري لككككككروي سككككككدلد الدككككككم ة إن عككككككرا  سا  
ضالالالريةة الستالالالاشرة بالالالاألفيؾن الرالالاليشي الالالالى السائالالالة ليالالالػ روبيالالالة  تالالالؼ تفالالالؾيض داود ساسالالالؾن باإلشالالالراف 

 . (22 ساسون لمذرا  ا   ون ويحتسي إن مم  التجار اقر، أموال  سرم آل   (21)بالستاشرة ويا"
دذككككككككاا ساسككككككككون  ككككككككي اسككككككككت راد ا قسذككككككككة السشتجككككككككة  ككككككككي مادذدككككككككتر البري اديككككككككة وبيعهككككككككا  ككككككككي السككككككككدن  

ودجكككككاح  كككككي تذكككككجيد    كككككر مككككك  ال هكككككود ىاالسكككككتقرار  كككككي بوشكككككهر وفهكككككران وا تتكككككاح ملاتككككك   (23 اعلراديكككككة
دك  ككككككككي تجاريككككككككةخ وت سككككككككيي شككككككككر ا  تجاريككككككككة  سككككككككا دككككككككو الحككككككككال  ككككككككي شككككككككر ة شككككككككاول مككككككككراد ح ككككككككيم وأوال

 . (24 بوشهر
دس  العسي التجاري لدر ال ابفة ال هودقة    رالخ ولم ققترر عم  الرجال  حد خ بي شخر  دساصج   

ددابية دذ    ي التجارم م ي الذيخة مريم وعسمها بتجارم الرق ب  ي بوشهر ع  فريب الخميجخ و وجة 
خ  ي وق  أدر االدتسام الست الد  ي (25 انالخواجة مراد التي ا  مع  بتوريد البزاعة البري ادية ال  الر 

التجارم وتعاام التجارم الدولية القادمة إل  الرانخ ال  تشامي دور ال هود  ي االقتراد اعلراديخ واحر  
 . (26  اد  تح  تررم التجار ال هود 1904% م  تجارم بوشهر و رمشذاك ودسدان  ي سشة 80عيدوي 

ال مهسال  ي تجارم السشدوجا  الروفية البري اديةخ وا عارخ والسجودرا  بدأ ال هود قذ مون دورال اقترادق  
والجمود و در تعامي ا ورب     ي التجارم قسر ع  فريقهمخ اص  زي البري اد ون التعامي مد ال هود  ي 
 توريد تجارتهم وأستفاد لهود مذهد م  السعاممة التي تمقودا م  دظرابهم  ي آسيا الوس   ىعد الدي رم
الروسي عم ها  ي مشترس القرن التاسد عذرخ  الع  لهود لراسان دورال مهسال  ي تسويي تجارم لراسان 

تم  إص  خ مد ال هود والتر سان  ي آسيا الوس الس ددرم مد آسيا الوس   وروسياخ م  لالل اتراالتهم
 .(27 تفز مهم  وس ا  ب   لراسان الذيجية وتر دتان الدشية

ساعد التالصب الوع ب ب   البراعة ال هودقة  ي التجارم وتفز مهم عم  التجار ا لري خ  ي عرا  لهود   
مذهد وإن د ك السد لة تتمخ   ي توسد تجارتهم لتتجاو  حدود البمد لمتو ي  ي حدود الدول اعقميسية 

وبوصفهم لهود تستعوا ىسوقد  وتتعدادا وترب  شبلة تجارية إقميسية م  دواحي لراسان إل  آسيا الوس  خ
متس   لسسارسة التجارم ب   مختمس الجساعا  ال ابفية والعرقيةخ  شقموا عبر فريب الحرير القدقم 
السشدوجا  والتوابي إل  ىخارر واستوردوا الفرا  مشهاخ وسجم  مالحظا  عم  تجارم لهود مذهد ومشها ما 
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-1795  وي  ر جو ي  وولسا  العب د  ي ل وم وبخاررخ ارتب  بتجارم الرق ب التر سادية وبيعهم  ي أسو 
1862) Joseph Wolff  إدي قذتبي  ي قيام لهود ىالد  ارس ىسداعدم التر سان لمحرول عم  العب دخ

ع  قيام متدول Arthur  Conolly  آرعر  ودوليوال لوجد دل ي لوعب صل  سور إشارم لزاى  البري ادي 
 .(28 ي ببيعي  عبد ي أمداك لهودي  ي مذهد واتهس

ادفتككككككاحهم عمكككككك  أبشككككككا  فككككككابفتهم  ككككككي  خ دككككككواحككككككدر الوسككككككابي السهسككككككة التككككككي تبشهككككككا ال هككككككود  ككككككي عسمهككككككم  
ب كككككشهمخ  جعمهكككككم  وعيقكككككال  مكككككا حقكككككب ال هكككككود  كككككي الكككككدالي اعلرادكككككي والخكككككارج تراى كككككال  البمكككككدان ا لكككككررخ  ع  كككككرال 

لشجحكككككون  كككككي تركككككري  البزكككككابد وتحق كككككب ال كككككرا   كككككي  كككككي الجكككككادب   السدكككككتورد والسركككككدرخ  سكككككا حركككككي 
ل هككككود دسكككككدان عشككككد جمكككككبهم ا   ككككونخ والركككككومخ وأحجككككار العربكككككون مكككك  جبكككككال  دجككككانخ وتركككككدلردا الككككك  

 .(29 الدولة الع سادية مدتف دل  م  ال هود السكيس    ي آسيا الر رر والعرا 
 الريرفة واألعسال السررفية :ثانيلالسحؾر ا

بكككككر   لهكككككود الككككككران ىالرككككك ر ة والعسكككككي السرككككككر يخ  قكككككد وجككككككد  دور السكككككال  كككككي إلككككككران القدقسكككككة حتكككككك    
قبكككككككي اعسكككككككالمخ دار الرككككككك ر ي ألكككككككالم اقجب كككككككي  ال هكككككككودي( الككككككك ي عسكككككككي عمككككككك  دقكككككككي ا مكككككككوال ومكككككككش  

سر  مهشكككككككة الرككككككك ر ة القكككككككرو، والتدكككككككهيال  السركككككككرفيةخ و كككككككي عهكككككككد إمبرافوريكككككككة الهخساشككككككك   خ اسكككككككت
كبكككككككاقي السهككككككك  ا لكككككككرر ى سكككككككمو  تقم كككككككدي متكككككككوار  بككككككك   ا سكككككككر ال هودقكككككككة حتككككككك   كككككككي تكككككككاريخ الكككككككران 

 .(30 الحدل)
اقترر الشذاا  السالي ل هود الران  ي بداقة القرن التاسد عذر عم  أعسال الر ر ةخ  اشتهر  محال   

وي تي ال هود  ي السرتبة  (31 وشهرص ر ة ال هود  ي مدن تبري خ مذهدخ فهرانخ إصفهانخ ش را خ وب
ال ادية  ي أعسال الر ر ة اص ما تم مقاردتهم مد ال رادش   سؤسدة حسذ دقان وجهاديان التجارية  اد  

خ وتعد الر ر ة م  ا عسال والسه  ا ساسية والسهسة التي قعسي بها ال هود  ي (32 تقوم ى دم ا دذ ة
 قا  السوسعة  ي ا دذ ة االقترادقة وحد  السسارسة ادداك:العالمخ وتعس  أدس تها وملادتها م  عال

 مؤسدة الريرفة )م تب صرافو(: -ال
تستكككككد التجكككككار لكككككالل القكككككرن التاسكككككد عذكككككر السكككككيالدي ىسلادكككككة رفيعكككككة  كككككي السجتسكككككد مككككك  ح ككككك) العكككككدد   

واشككككككتهاردم ىا مادككككككة لدرجككككككة إدهككككككم قذككككككار ون  ككككككي السذككككككاريد العسراديككككككة والرككككككشاعية  ككككككي تقككككككدقم السذككككككورم 
والسدككككككاعدم لمدولككككككةخ ومكككككك  صككككككفاتهم البككككككار م ادتسككككككابهم وتبع ككككككتهم العب ككككككرم  صككككككحا  ا را ككككككيخ ورجككككككال 

 الدل  والعسي  و ال  ع  السالك   م  الشبال  والشخبة.
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تدكككككب  توسكككككد السعكككككامال  التجاريكككككة و يكككككادم الركككككفقا  ال وميكككككة  كككككي أحكككككدا  مذكككككلمة ىحسكككككي السكككككال  كككككي   
مشكككككد لكككككروج   زكككككالل عككككك وا ل كككككار ا مشيكككككة  فقكككككا  البادظكككككةالركككككفقا  الشقدقكككككة أك كككككر مككككك  الدكككككاببخ  الش

الكككك ي لتدككككب   ككككي و ككككد العكبككككا  والحككككواج  أمككككام دقككككي العسككككال  ا جشبيككككة إلكككك  لككككارج الكككك د  الستككككداول 
البمككككد دكككك ك ا مككككور جسيعهككككا جعمكككك  دككككؤال  التجككككار  ككككي الشهاقككككة لتجهككككون دحككككو العسككككي والستككككاجرم ىاسككككتخدام 

 ككككي الوقكككك  دفدككككي لككككم لواجككككي أبشككككا  ا قميككككا  الدلشيككككة عكبككككا   ككككي و  خالحككككواال  وبككككاقي الدككككشدا  التجاريككككة
عسمهكككككم ىالرككككك ر ة مقاردكككككة ىالسدكككككمس  خ اللكككككتالا أعسكككككال الرككككك ر ة  كككككي السعكككككامال    كككككر شكككككرعية ومشهكككككا 
الربككككككا  الشظككككككام االقترككككككادي العككككككالسي الحككككككدل) جعككككككي السدككككككمس   لبح ككككككون عكككككك  تبريككككككرا  شككككككرعية ودلشيككككككة 

الركككك ر ةخ و ككككان لهككككؤال  الركككك ر     عالقككككا  موسككككعة ووعيقككككة   لكككك  الربككككا وا ربككككاح الشاجسككككة عكككك  عسككككي
 .(33 مد أبشا  دقاداتهم  ي الخارج

إن ادتذكككككار السؤسدكككككا  التجاريكككككة ا جشبيكككككة تدكككككبب   كككككي اهكككككور احتجاجكككككا  شكككككعبية مككككك  قبكككككي التجكككككار   
اعلكككككككككراد    الرككككككككك ارخ  الحزكككككككككور الست الكككككككككد لمذكككككككككر ا  والسؤسدكككككككككا  التجاريكككككككككة ا جشبيكككككككككة والسركككككككككرم 

خ قعشكككككي تزكككككا ل حركككككة التجكككككار اعلراد    التجكككككار الستوسككككك ون(  كككككي الدكككككو خ والركككككرا    الذادشذكككككادي
السحم كككك  خ إص إحتعككككر السرككككرم حككككب إصككككدار ودذككككر ا ورا  الشقدقككككة  ككككي إلككككرانخ ومككككش  قككككرو، ى ربككككاح 
 ككك  مةخ ودككككو  ككككي عالقككككة وعيقككككة مككككد سككككو  رأس السككككال ال ويكككي ا مككككد لهكككك ا  ككككان لككككتم إلككككدا  ا مككككوال فيككككي 

   .(34 ب قة تامة
ىق   الذر ا  التجارية العب رم م ي شر ة ال عيم حسذ د ال رادشتيخ تقدم لدماتي السالية ىاستسرار حت   

خ المتالكها رأس مال وعروم فابمةخ لع  التجار ا  شيا  1889ىعد ت سيي السررم الذادشذادي سشة 
ال هود  ي مدلشة بوشهر  والريار ة اعمشوا إ السهم وواجهوا مذلال   ب رمخ ويروي سعاد  إن الريار ة

 .(35 تزرروا    رال واصبحوا  قرا خ ىعد تحول  ي السعامال  السالية ال  السررم الذادشذادي

"ال تقالالالالرا الخالالالالاض وربالالالالا فزالالالالة الو ربالالالالا طعالالالالا  ادفككككرد أحبككككار ال هككككود بتذككككريد الربككككا  ككككي التككككورام  :الربالالالالا -ب
تقالالالرا وربالالالا  لكالالالي يةالالالارض الو ربالالالا شالالاليي مالالالا يقالالالرا وربالالالا لبششرالالالي  وتقالالالرا وربالالالا  ولكالالالؽ ألخيالالالػ ال 

خ وعكككد لهكككود إلكككران الالالالرب إليالالالػ  نالالالل مالالالا تستالالالد إليالالالة يالالالدض فالالالي األرا التالالالي النالالال  داخالالالل إلييالالالا لتستمكيالالالا"
الربكككككككا جككككككك  ال مككككككك  دذكككككككافهم االقتركككككككاديخ الككككككك ي لكككككككدر عمككككككك هم أمكككككككواالل    كككككككرم مقابكككككككي إقكككككككرا، السدكككككككمس   

سدككككمس   لمشذككككاا الربككككوي الت امككككال خ ودتيجككككة لعككككدم تعككككافي ال(36 عم هككككا ةوالكككك   ابككككدم عاليكككك اعلككككراد    أمككككواالل 
مكككككشهم بتعكككككاليم اعسكككككالمخ   كككككدا حلكككككرال عمككككك  ال هكككككود  كككككي إلكككككرانخ وقكككككد تدكككككب  معاممكككككة الربكككككا أ كككككرار  لعكككككي 
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جككككككام  زككككككبي اتجككككككاك السقككككككر، ال ككككككر     ال هككككككود والسدككككككممخ  عشككككككدما قفذككككككي السدككككككمم  ككككككي الدككككككداد لوجككككككي 
 ككككد ال هككككودي  تحرككككي صككككداما   الكككك ي ل  ككككر القمككككب اك ككككر تحكككك   السجتسككككد اعلرادككككي السدككككممال هككككوديخ 

 .(37 قلون الخاسر ا كبر   ها ال هود  تتعر، أحيابهم ال  الدم  والشه 
  الرشاعة  :ثالثالسحؾر ال 
تبعككككككككال لمشرككككككككو  التاريخيككككككككة أمكككككككك  ال هككككككككود حيككككككككاتهم مكككككككك  صككككككككشاعة السجككككككككودرا  والعحككككككككول والخسككككككككرخ   

خ وص كككككككر  التقكككككككارير ا وربيكككككككة إن لهككككككككود (38 وا موديكككككككا ا سككككككك د  مريكككككككدري خ أس دسكككككككولشوري  واسكككككككك دد تري 
الكككككران مهكككككرم  كككككي صكككككشاعة العحكككككول والشب ككككك خ وا موديكككككاخ والسمككككك خ حكككككامة الشتريككككك خ ولسعكككككر تهم  كككككي عمكككككم 

خ  ككككككا تشسوا تواجككككككددم  ككككككي  ككككككر  (39 العيسيككككككا  سككككككس  لهككككككم ىا شككككككرام عمكككككك  إدتككككككاج العسككككككال  السعدديككككككة
ال  م يفككككككككة وابتاعودككككككككا إلكككككككك   رككككككككشعوا عسكككككككك (40 العسككككككككال  والسدككككككككلو ا  لتحدكككككككك   أحككككككككوالهم السجيذككككككككية

 .(41 ا ورب ون 
: وصكككككككف  ىادهكككككككا صكككككككشعي صا  جاصبيكككككككة و   كككككككرم ا ربكككككككاحخ وتشحركككككككر لكككككككدر إنتالالالالالالالاج وبيالالالالالالالل الكحالالالالالالالؾل -ال

ال كككككككابفت   ال هودقكككككككة وا رمشيكككككككة ويحكككككككرم عمككككككك  السدكككككككمس   التعامكككككككي بهكككككككا او العسكككككككي   هكككككككاخ ومشعككككككك   كككككككي 
 مككككككاك  العامككككككة و قككككككال لألحلكككككككام السجتسككككككد اعلرادككككككي ىلا ككككككة أفيا ككككككي مكككككك  التعامككككككي ببيعكككككككي وشككككككرا ك  ككككككي ا

خ وبعككككككد مككككككدم فويمككككككة مكككككك  التوقككككككس  ككككككي ترككككككدلر العحككككككول تككككككم اسككككككت شام ترككككككدلر السذككككككرو  (42 الدلشيككككككة
اعلرادكككككي إلككككك  الخكككككارج مككككك  لكككككالل ا ورب ككككك   الككككك ي أدذككككك وا شكككككر ة الهشكككككد الذكككككرقية البري اديكككككة والهولشدقكككككة 

فككككي ىذككككرا   سيككككا   ب ككككرم مكككك   ككككي القككككرن الدككككادس عذككككر والدككككاىد عذككككر لمسككككيالدخ دكككك ك الذككككر ا  لككككم تعت
العحككككككول اعلراديككككككة مكككككك  السشتجكككككك   السدككككككيح    وال هككككككود السةكيسكككككك    ككككككي إلككككككران وترككككككدلرداخ بككككككي حرككككككموا 

خ ويشقككككككي عككككككك  (43 عمكككككك  تككككككرلي  مكككككك  الذككككككاك ى دذككككككا  شككككككر ا  ومعامككككككي عدتككككككاج العحككككككول  ككككككي شكككككك را 
قالالالل مالالالؽ شالالاليراز "فالالالي مرحمالالالة ح ؾمالالالة الدالالالالة الانديالالالة  نسيالالالات نريالالالرة مالالالؽ الكحالالالؾل االيرانالالالي ت شد بكككور

 . (44 إلى وؾشير ويدف ترديرىا إلى الةررة واليشد"
سككككككتسر  عسميككككككة إدتككككككاج وترككككككدلر العحككككككول اعلرادككككككي لككككككالل العهككككككد القاجككككككاريخ وإن لككككككم لككككككتم االعتككككككرام ا 

بهككككا  ركككككشاعة أو تجككككارم ربيدكككككيةخ و ككككي مراتككككك  ُمتدديككككة مككككك  الرككككادرا  اعلراديكككككةخ لتككككو ر أسكككككوا  أجشبيكككككة 
تتعكككككافي العحكككككول وب ريقكككككة سكككككرية و  كككككر عمشيكككككة أي دشكككككاك حاجكككككة مدكككككتدقسة تدكككككتق بها وأسكككككوا  السحميكككككة 

لهككككك  السشكككككتج الككككك ي لشكككككتج  كككككي مشكككككافب مختمفكككككة مككككك  البمكككككد بكككككد ال مككككك   كككككارس وصكككككوالل إلككككك   ردسكككككتان ومككككك  
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لرسككككككتان حتكككككك  سككككككواحي الخمككككككيجخ وعسميككككككة إدتككككككاج العحككككككول والستككككككاجرم فيككككككي  ككككككي شكككككك را  ودسككككككدان تحكككككك  
 . (45 تررم ال هود

حد ا سبا  عدم توقس إدتاج وبيد العحولخ إدي مذرو  ُمحرم  ي إلران وباقي وم  السحتسي أن أ  
البمدان اعسالميةخ ودشاك حاجة عمشية وسرية ليخ إ ا ة ال  الفابدم السالية التي تقدم لحاكم السدلشة 

عم  اعلراديةخ عشد قيام الذر ا  ا جشبية ىذرابي م  ا قميا خ عم  سب ي الس ال الزريبة السفرو ة 
خ مدلو ا  صدبية  ي ال وم تد د لمحاكم ل  أربدإ 1865وصم   ي سشة الستاجرم ىالعحول  ي ش را  

 28 1875و ي دهاودد بم   الزريبة الدشوية التي لد عها ال هود مقابي رلرة صشاعة العحول  ي سشة 
" لتاشر الوربي  1889خ وعشد ارتفع  ُحس  االمتيا ا  مش  امتيا  العحول حد   ر ن سشة (46  تومان

عم عسد  الذر ة االستفادم م  ال هود وا رم  عدتاج  سيا   افية مشي وتردلرك  ليرة" 555>مقاول دفل 
 .(47 ال  الخارج

لككككم لتدككككب  السشككككد الككككدلشي  ككككي تقمككككي  ددككككبة شككككر  الخسككككور  ككككي العهككككد القاجككككاريخ قسلكككك  مذككككاددم دكككك ا   
خ ي ر اسكككك مككككام مشكككك ل الحككككاج سكككك د عمكككك  أكبككككر  ككككال ا مككككر وا ككككحال مكككك  لككككالل رسككككالة التهدلككككد التككككي ألق كككك  أ

" لسالالالالاما تسشعالالالالؾن ويالالالالل الخسالالالالر والستالالالالاشرة فيالالالالو قؾمالالالالؾا ىعككككد قيامككككي بتعكككك ل  شككككخ  لهككككودي  ككككي شكككك را 
 .(48  بسشل شيؾخ ؼ الأليؽ يحرمؾن عمى الكحؾل مؽ خالشا ويرتاعؾنو مشا

شككككككح  السعمومككككككا  الستككككككو ر لككككككدلشا عكككككك  ددككككككبة تجككككككارم العحككككككول والعسيككككككا  السشتجككككككة والسباعككككككةخ إال إدككككككي  
اهككككككر وا ككككككحال إن دكككككك ك التجككككككارم تشحرككككككر ىا قميككككككا  وإدتككككككاج وترككككككدلر دكككككك ا السشككككككتج أمككككككرال متككككككداواللخ اص 
سككككككادس  عككككككدم عوامككككككي عمكككككك  صلكككككك خ مشهككككككا إ دقككككككاد اعدمككككككان عمكككككك  الخسككككككور والسذككككككروبا  العحوليككككككة  ككككككي 

عككككككا  اعسككككككالمية ىككككككالر م مكككككك  ا حلككككككام والقككككككرارا  الق جيككككككة التككككككي صككككككدر  حككككككول مشككككككد ترككككككشيد السجتس
 ككككككادوا  إص   الربيدكككككك    لمعحكككككول  كككككي إلكككككران السشتجككككك دون  ل   كككككك ن ال هكككككود قعكككككوتعكككككافي دككككك ا السشكككككتجخ وبككككك

ققككككككدمون عمكككككك  التجككككككارم السحفو ككككككة ىالسخككككككافرم لعدكككككك  لقسككككككة الجككككككي, بواسكككككك ة دكككككك ك التجككككككارم  عككككككان لهككككككم 
  ي تردلر السشتج  ي مش قة الخميج الفارسي.الدور الربيدي 

 السيؽ والحرف : رابلالسحؾر ال 
لشخككككرا لهككككود إصككككفهان  ككككي مهكككك  صا  مدككككتويا  متدديككككةخ  السيالالالالؽ والحالالالالرف الييؾديالالالالة فالالالالي ايالالالالران: -ال  

مشهككككككا ت ه ككككككر قشككككككوا  الرككككككرم وتشظيكككككك  السككككككراحيةخ وبيككككككد السالىككككككي الباليككككككة والقدقسككككككةخ وأقميككككككة مككككككشهم 
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مككككك  الدكككككشة إلككككك  القكككككرر عصكككككالح السشكككككا لخ والسلكككككو  مكككككد البكككككدو عصكككككالح تككككك د   كككككي مواسكككككم مع شكككككة 
 .(49 ليامهم وبيعهم السخدرا  والعتان والسواد الفالرم

خ والت ريكككككك  الُسكككككك د  وبذككككككلي (50 أتقكككككك  ال هككككككود ق ككككككد ال جككككككاج وصككككككيا ة الكككككك د  والفزككككككة والسجككككككودرا  
إسكككككلا    خ  سكككككا مارسكككككوا مهشكككككة محكككككدود وإمكككككته  الع  كككككر مكككككشهم مهشكككككة البشكككككا  والحكككككدادم والخيافكككككة وعسمكككككوا 

 .(51 ال باىةخ و ان لدلهم مابة ولسدون م  صا ة ال د  وجسيعهم لشحدرون م  أسرم واحدم
ص أعككككككدوا ا ال  التككككككي تمكككككك مهم  ككككككي إة  ككككككي الحيككككككام االقترككككككادقة لم هككككككودخ م مكككككك  الحككككككرم ر  كككككك م أساسككككككي 

الحكككككرم السعدديكككككة   عكككككداد ال راعكككككة وصكككككشاعة القفكككككام والجكككككرارخ والحكككككرم الخذكككككبية  كككككا بوا  وا عكككككا خ و 
حر كككككة تذكككككل ي الحمكككككي مككككك  الككككك د  والفزكككككة والجكككككوادر عمككككك   زكككككالل عككككك  الفكككككؤوس والسحاريككككك) والسشاجكككككي 

 .(52 شلي أساور وعقود ولواتم و  ردا م  السجودرا 
إحكككككدر الحكككككرم السهسكككككة لكككككدر ال هكككككود  كككككي السكككككدن اعلراديكككككة ولاصكككككة  كككككي  وُتعكككككد حياككككككة وددكككككج الدكككككجاد  

و رمككككككككان وتبريكككككككك  و رادككككككككان وسككككككككرا خ  ككككككككادوا قعسمككككككككون الدككككككككجاد الفككككككككالرخ دسككككككككدان وأصككككككككفهان وشكككككككك را خ 
لسسارسكككككهم السهشكككككة مشككككك  القكككككدمخ ويككككك  ر إن الذكككككاك عبكككككاس دقكككككي    كككككرال مككككك  حكككككابعي الدكككككجاد ال هكككككود الككككك  

وقككككككد ألتحككككككب دككككككؤال  ال هككككككود ىالقدككككككم الذككككككسالي مكككككك  السدلشككككككة التككككككي تدككككككلشها  عاصككككككستي الجدلككككككدم إصككككككفهان
دككككجاد لككككالل مراسككككيسهم الدلشيككككة والدد ويككككةخ مشككككد رجككككال الككككدل  ال هككككود سككككتخدم ال هككككود الاأ مبيككككة لهودقككككةخ 

أعشككككا  حياكككككة الدككككجاد  الحابكككك  ال هككككوديخ لككككردد  مسككككا  مو ودككككة ت مكككك   ككككي حككككابعي الدككككجاد مكككك  ال شككككا  
مكككك  الحكككككابع   أن قدكككككتخدموا لكككككون الخككككي  الجدلكككككد  كككككي الحياككككككةخ ومكككككشعهم مكككك  ال شكككككا  مكككككردك الككككك  إ عكككككاج 

لكككككككرددون أ كككككككاد هم  كككككككي ملكككككككان عابككككككك  ورا  أدكككككككوالهمخ ولهككككككك ا الدكككككككب  مشكككككككد  الج كككككككران  ن الحكككككككابع    كككككككادوا
 .(53 الحالام ا عظم ال ي ُلدع  راشي ال ي  ان حابعال مادرال  شا  الحابع   وإعتبرك  فرال ول وال 

أ ددكككككر الدكككككجاد ال هكككككودي وت كككككور  صكككككشعتي   صكككككب  قس كككككي إ كككككا ة مهسكككككة  كككككي حقكككككي عسكككككي الدكككككجاد   
ر  محكككككال   ككككك لهم  كككككي معظكككككم السكككككدن اعلراديكككككة التكككككي لتواجكككككدون   هكككككا أىكككككان الدولكككككة القاجاريكككككةخ وادتذككككك

وامشككككككوا بتمكككككك  الحالككككككة مجيذككككككة م س شككككككةخ اص أاهككككككر  الستككككككاحس التاريخيككككككة صككككككور الدككككككجاد الفككككككالر الكككككك ي 
 .(54 ددجي لهود الران ىالودي ال الية ول وفي الحريرية الشاعسة

ُسكككككككلشادم والقككككككككرر والسككككككككدن  قسكككككككارس دككككككككؤال  أعسككككككككالهم بتشقكككككككي بكككككككك   مشككككككككافب الةائعالالالالالالالالة الستجؾلالالالالالالالالؾن:-ب
السجككككككاورمخ ويتشقمككككككون بكككككك   السشككككككا ل   رتفككككككد صككككككوتهم ىككككككالسواد التككككككي لبيعودهككككككا   تجسككككككد حككككككولهم ا ففككككككال 
والشدكككككا   كككككال حدككككك  حاجتكككككي وفمبكككككيخ فيكيزكككككون ىزكككككاعتهم  كككككي القكككككرر ىكككككال ال  ال راعيكككككة و كككككي السكككككدن 
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ذكككككككة واعبكككككككر ىسكككككككا تكككككككو ر مككككككك   زكككككككة وصدككككككك  ومكككككككواد قسلككككككك  إعكككككككادم تركككككككشيعهاخ ويحسمكككككككون معهكككككككم ا قس
وحتككككككككك  الشدكككككككككا  ال هودقكككككككككا  مارسككككككككك   مهشكككككككككة الباعكككككككككة الستجكككككككككول    (55 والكككككككككدىابيي والسقكككككككككا  والخ كككككككككوا

واشكككككهرد   مرواردكككككد السكككككرأم ال هودقكككككة مككككك  دسكككككدانخ التكككككي تبيكككككد ا وشكككككحة والسجكككككودرا  إلككككك  الشدكككككا  مككككك  
 .(56 ال بقة الرفيعة

قةخ اص دذكككككر  صكككككحيفة وقكككككابد  را قككككك  االدحرا كككككا  والسذكككككاكي الباعكككككة الستجكككككول   وتكككككورا ىعزكككككهم ىالدكككككر  
اتفاقيكككككة عككككك  قيكككككام مجسوعكككككة مككككك  الباعكككككة الستجكككككول   ال هكككككود ىالتعكككككاون مكككككد عكككككدد مككككك  السدكككككمس   ىدكككككرقة 

الالالرا   وإيالالالداعيؼ الدالالالجؽ  وإتزالالالح إن نرالالالفيؼ السشكككا ل  " قرالالالل عالالالدة ليالالالالي القالالالي الوالالالةض عالالالدد مالالالؽ الد 
د   يعسالالالل بالشيالالالار ييالالالؾد واآلخالالالر مدالالالمسيؽ  ولالالالده التحقيالالال  معيالالالؼ ترالالاليؽ إن الدالالالرقات قالالالا  ويالالالا ييالالالؾ 

بالالالالالالائل متجالالالالالالؾل ليتعالالالالالالرف عمالالالالالالى األمالالالالالالاكؽ التالالالالالالي يعسالالالالالالد إلالالالالالالى سالالالالالالرقتيا لمالالالالالاليًا  ويدالالالالالالاعدىؼ سالالالالالالرا  
 . (57 "مدمسيؽ

  عمكككككخ ودكككككم لشقدكككككسون قذككككك ر السدكككككتو ي إن مهشكككككة البابعكككككة الستجكككككول   مشركككككة ىكككككار م تس ككككك  بهكككككا ال هكككككود  
الككككككك د  والفزكككككككةخ مجسكككككككوعت   ا ولككككككك  لتجولكككككككون  كككككككي ال رقكككككككا  لبيكككككككد ىزكككككككاعتهمخ ويبادلودهكككككككا ىذكككككككرا  

والدكككككجاد والركككككومخ وا لبدكككككة وجسيكككككد ا شكككككيا  القدقسكككككة والسدكككككتعسمةخ وال اديكككككة تزكككككم الشدكككككا  ال هودقكككككا  
البابعككككا  الستجكككككوال  ويتعككككامم  مكككككد مشككككا ل ا  شيكككككا  والوجهككككا خ لتكككككو ر إملاديككككة لذكككككرا  ىزككككاعته  التكككككي 

متبالشكككككككة ا ولكككككككك   خ وتجكككككككي, السجسككككككككوعت   حيكككككككام(58 تذكككككككسي ا وشكككككككحة والسجكككككككودرا  والكككككككك د  والفزكككككككة 
مدككككتوادا السجيذكككككي متكككككددي  هكككككي ىالعكككككاد تحركككككي عمككككك  مككككا قدكككككد رمقهكككككاخ وال اديكككككة حياتهكككككا م س شكككككة ىفعكككككي 

 . (59 ا رباح التي تحري عم ها م  مشا ل ا  شيا 
بكككككر  لهكككككود الكككككران ىسهشكككككة ال ككككك  وتوارعودكككككا مشككككك  القكككككدمخ وسكككككجموا )الظالالالالالب( والعسالالالالالل فالالالالالي الظةابالالالالالة:  -شالالالالالال

" األطةالالالالالاي فالالالالالي ىدكككككردقة تاريخيكككككة  1851اجكككككاريخ وقكككككدمهم بكككككوالك سكككككشة حزكككككورال متس ككككك   كككككي العهكككككد الق
  واسالالالالالسائيؼ وشالالالالاليرتيؼ معروفالالالالالة فالالالالالي طيالالالالالران والصالالالالالفيان (60)ايالالالالالران الكثالالالالالرىؼ ييالالالالالؾد او مالالالالالؽ اوشالالالالالائيؼ

  ففالالالالي طيالالالالران وحالالالالدىا الربعالالالالة الخالالالالؾة مالالالالؽ السالالالالرة واحالالالالدة غظالالالال  شالالالاليرتيؼ ايالالالالران ويالالالال تييؼ (61)وىسالالالالدان
لسالالالالدة الظريالالالالب الخالالالالا  لسحسالالالالد شالالالالاه الشالالالالاس مالالالالؽ نالالالالل م الالالالان  واشالالالاليرىؼ حالالالال  نغالالالالر الالالالالأل  عسالالالالل 

فالالالالالي طيالالالالران رارالالالالالة الطةالالالالالاي بذالالالاليادة دومالالالالالؾ   ارشالالالالاليؽ مالالالالالشيؼ ويدترسكككككي بككككوالك  ككككي تقريكككككرك   (62 قاشالالالالار"
مرخرالالالاليؽ والربعالالالالة مالالالالؽ صالالالالشا  األدويالالالالة  ونثيالالالالرًا مالالالالا يالالالالألىب الذالالالالةاب الييالالالالؾد  الالالالالى السدتذالالالال يات 
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نتالالالب الظالالالب ولحغالالالتيؼ ييتسالالالؾن وترشسالالالة خ األمري يالالالة لمتخرالالالص فالالالي الظالالالب وإلتقالالالان صالالالشاعة األدويالالالة
 .(63 "فيشاض ترشسة شيدة بالمغة العررية مؽ نتاب قانؾن إلوؽ سيشا

ن مالمكككككك  الذخرككككككيا  ال هودقكككككككة متككككككوا رم عشككككككد البكككككككد   ككككككي تعككككككداد اشكككككككهر أققككككككول محدكككككك  روسكككككككتال    
الحلكككككيم م كككككر ا إبكككككراليم العميسكككككيخ الحلكككككيم دكككككور محسكككككود الككككك ي  كككككان لدقكككككي مر ككككك ال  أفبكككككا  ال هكككككود ومكككككشهم:
ر ا دككككككارون الحلككككككيمخ الس ككككككر ا قعقككككككو  لككككككان الحلككككككيمخ الحلككككككيم اليككككككاس العميسككككككيخ لتككككككدريي ال باىككككككة الس كككككك

 .  (64 وصدلب الحلسا  أو  الس ر ا داديال الحليم(
"بالالالال ن األطةالالالالاي الييالالالالؾد فالالالالي ناشالالالالان تواجككككد ا فبككككا   ككككي معظككككم السككككدن والقككككرر إلراديككككةخ ويذكككك ر  مككككور   

بالجراحالالالالالة  وطالالالالالب العيالالالالالؾن  عرفالالالالالؾا والالالالالدىايىؼ وعمسيالالالالالؼ فالالالالالي الح سالالالالالة الظري يالالالالالة والعمالالالالالؾ   وميالالالالالارتيؼ
 .(65 )الكحاليؽ( والكيسياي)صشاعة األدوية(  وفي ىسدان عسل السدمسيؽ مل الييؾد بالظةابة"

الكككك ي قلدكككك  عيذككككي ال هككككود مككككا قعككككرم ىككككالحليم الستجككككول لكككك  ر أقزككككال إن اعقرككككا  الككككدلشي روج بكككك     
رككككككية عشككككككدما مر كككككك  ىككككككالتجوال وبيككككككد ا دويككككككة بكككككك   الشككككككاسخ ويقككككككدم السدككككككتو ي معمومتككككككي بتجربككككككة شخ

خ وأورد  مككككور دكككك  مككككا لمكككك  (66 شكككككيقتي و يكككك  تسكككك  معالجتهككككا مكككك  لككككدن ا فبككككا  ال هككككود الستجككككول  
 .   (67 ن الح ساي الستجؾليؽ معغسيؼ ييؾد"ال" لي السدتو ي

تتشكككككو  تسظهكككككرا  العسكككككي لكككككدر ا فبكككككا  ال هكككككود بككككك   االسكككككتقرار الرسكككككسي و كككككت  الجيكككككادا  السجكككككا مخ أو   
وعككككككودال لتعككككككداد ا فبككككككا   (68 مشكككككك لخ أو أفبككككككا  متجككككككول    ككككككي ا سككككككوا  وا  قككككككةمسككككككارس التككككككداوي  ككككككي 

ققتككككر  البكككككاح     ككككي و كككككد أرقكككككام تعككككاد توصكككككس ىالسبال كككككة والواقجيككككة مككككك  ملكككككان الكككك  الكككككرخ اص ققكككككربهم 
دروويكككككي ويعكككككدد   (69 فب ككككك  300جروتككككي الككككك  الس كككككا   كككككي ىعكككككة السكككككدن  سككككا  كككككي دسكككككدان اصا قحركككككي

األطةالالالاي الييالالالؾد بالالال شراي  الغمالالالب العسميالالالات الجراحيالالالة فالالالي إيالالالران  لكالالالؽ " اخالالالتص اددكككا  عسمهكككم ىقولكككي 
السذالالالالال مة األساسالالالالالية إن ىالالالالالؤالي األطةالالالالالاي يدالالالالالتخدمؾن الظالالالالالب الذالالالالالعري الالالالالالأل  تؾررالالالالالؾه مالالالالالؽ إبالالالالالائيؼ  
فكثيالالالالر مالالالالا يفذالالالالمؾن فالالالالي السعالجالالالالات  وحتالالالالى الالالالالدواي السدالالالالتخد  لمجالالالالروح يتذالالالالابو نثيالالالالرا مالالالالؽ حيالالالالث 

  . (70 لجروح التي تحرل بدب اطا  الشار"االستخدا  فيؼ يدتخدمؾنو لمجروح الةديو وا
ققككككككدم روسكككككككتالي سمدكككككككمة مككككككك  ا ل كككككككا  ال بيكككككككة تدكككككككبب  ىسكككككككو  السر ككككككك  بواسككككككك ة أحكككككككد الجكككككككراح     

"شالالالالايت امالالالالرالة مالالالالل اوشتيالالالالا السريزالالالالة مالالالالؽ نرمشذالالالالاه  ونانالالالال  ال هككككود  ككككي دسككككدان وقككككد جككككا   ككككي برقيككككة 
مالالالؽ معالجالالالة بعالالالض تعالالالاني مالالالؽ عالالالدة شالالالروح ونالالالدمات فالالالي شدالالالسيا  فعالجيالالالا طريالالالب مدالالالمؼ وتس الالالؽ 

الجالالالروح  لكشالالالو فذالالالل معالجالالالة شالالالروح فالالالي مشظقالالالة الثالالالد  وتحالالال  اإلبالالالو  فالالالألىرتا الالالالى شالالالراح ييالالالؾد   
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ام المالالالالرىؼ وتشالالالالاول عذالالالالةو والجالالالالراح اآلخالالالالر الالالالالأل  يالالالالدعى تقالالالالايي بعالالالالد ر يتالالالالو اإللتيابالالالالات تحالالالال  األبالالالالو 
ح إعتقالالالد إن السالالالرا ىالالالؾ ور  فالالالي السةالالالايض وليالالالألا قالالالا  بجمالالالب السريزالالالة الالالالى السشالالالال لالالاليًا وقالالالا  بفالالالت
الجالالالالرح تحالالالال  األبالالالالو ليحالالالالدث نايالالالالا حالالالالاد وفقالالالالدت السريزالالالالة الكثيالالالالر مالالالالؽ الالالالالد   وعمالالالالى الرالالالالره فقالالالالدت 
السريزالالالالة حياتيالالالالا  وفالالالالي الميمالالالالة نفدالالالاليا تالالالالؼ إبالالالالام ميالالالالرزا احسالالالالد قائالالالالد الذالالالالرطة  فالالالالتؼ الوالالالالةض عمالالالالى 
الجالالالراح والودعالالالو الدالالالجؽ  وعقالالالد اشتسالالالا  مالالالل مجسؾعالالالة مالالالؽ الجالالالراحيؽ واألطةالالالاي السدالالالمسيؽ والييالالالؾد 

ت الحالالالالادث  وقالالالالدمؾا معمؾمالالالالات عالالالالؽ ني يالالالالة وقالالالالؾ  الحالالالالادث إلالالالالى رشالالالالال الالالالالديؽ لمتحقيالالالال  فالالالالي مابدالالالالا
  .(71  التخام الح ؼ السشاسب بحقو"

ال كككككورم الدسكككككتورية  لكككككم تعككككك  مهشكككككة ال باىكككككة تتستكككككد ىقكككككادون ودظكككككام أساسكككككي لكككككا  بهكككككا حتككككك  ادتركككككار  
السكككككدقدخ  لككككك  الو كككككد الدياسكككككي واالجتسكككككاعي  كككككي إلكككككرانخ وال كككككورم الدسكككككتوريةخ وادتذكككككار الفقكككككرإوبكككككالشظر 

تكككككك عر  مدرسككككككة ال كككككك  ح كككككك) تراجعكككككك   ككككككي مدككككككتوادا لعكككككك  الخ ككككككوم اعقجابيككككككة الوح ككككككدم التككككككي تحققكككككك  
خ وقكككككرار قكككككادون ال باىكككككة  كككككي 1911تذكككككري  ال كككككادي سكككككشة  1الترككككوي  عمككككك  قكككككادون التعمكككككيم السعتسكككككد  كككككي

الكككككك ي تسكككككك  السرككككككادقة عميككككككي  ككككككي الككككككدورم ال اديككككككة مكككككك  السجمككككككي الذككككككورر الككككككوفشيخ  1911ح يككككككران  2
ة الربيدككككك   مدككككودم قككككادون ال باىككككة مشككككك  عككككام  خ و ككككي السجمككككي ا ول تكككككم الترككككوي  عمكككك  البشككككودوقككككدم

مشككككيخ وفيسككككا ىعككككد أ ككككيف  ىعككككة الفقككككرا  والبشكككككود الكككك  القككككادونخ التككككي تتزككككس   ككككرورم إمككككتالك اجكككككا م 
لمعسككككككي  كككككي ال باىككككككة وباسككككككت شا  ا فبكككككا  السجككككككا ي   قككككك  الحاصككككككم   عمكككككك   سعكككككارممكككككك  و ارم ال رسكككككسية

سككككدارس ال بيككككة والحلوميككككة والدالميككككة وا جشبيككككة السعتككككرم بهككككاخ وعشككككد االسككككتعادة ىا فبككككا   ككككي شككككهادم ال
 .(72 أجه م الدولة لت م  حيا م ال ب   رلرة ال باىة

وعككككودم عمكككك  صي بككككد  شككككهد  مهشككككة ال باىككككة  ككككي دسككككدان ت ككككورال مهسككككال عمكككك  لككككد الجسجيككككا  التبذكككك رية   
وجهكككككود ال ب ككككك  العدكككككشدر ىعكككككد  تكككككت  عيكككككادم  كككككي حكككككي  الككككك ي تحقكككككب ى دذكككككا  السدتذكككككفيا خخ ا مريليكككككة

اشككككككهر  "مذالالالالالالفى ليمالالالالالالى ريالالالالالالدىؾل "خ  ويعككككككد العبابيككككككان واسككككككتسر لدككككككشوا   ككككككي تقككككككدقم الخككككككدما  ال بيككككككة
الككككككك ي أدذككككككك   كككككككي دسكككككككدان سكككككككشة خ السدتذككككككفيا  ا مريليكككككككة   كككككككي تقدقسكككككككي السعالجكككككككا  والخبكككككككرا  ال بيككككككة

 .(73 اد ىجهود الد تورم ىالد, ويمدون والد تور ج. آرعر.  1906
تس مككككك  الشقكككككاا البكككككار م  كككككي دذكككككاا السبذكككككري  ا مريلكككككان  كككككي دسكككككدانخ بتكككككدري  ا فبكككككا  اعلكككككراد    أو  

ال هككككود وأدذككككا  معهككككد لتككككدريي ال كككك   ككككي دسككككدانخ وعشككككد تذككككريد قككككادون ال باىككككة اصككككب  جسيككككد ا فبككككا  
"بإم الالالالالان ال  شالالالالالخص ىحاجكككككة إلككككك  الحركككككول عمككككك  التكككككرلي   كككككي مسارسكككككة السهشكككككة اص دككككك  القكككككادون 
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يرغالالالب فالالالي الن يرالالالةح طريةالالالًا يتؾشالالالب عميالالالو االلتحالالالا  بسدرسالالالة الظالالالب  الو يحرالالالل عمالالالى تالالالرخيص مالالالؽ 
وعشكككككد التركككككوي  عمككككك  مدكككككودم القكككككادون تكككككم إصكككككدار قكككككرار مككككك  الحلومكككككةخ إن جسيكككككد  مراكالالالالالا الظةابالالالالالة "

 ا فبككككا  اعلككككراد    قجكككك  أن قحرككككموا عمكككك  مرككككادقة جدلككككدم مكككك  الحلومككككةخ وا فبككككا    ككككر الستعمسكككك  
بككككككرم عذككككككر سككككككشوا   ككككككي ال باىككككككة قسلككككككشهم الحرككككككول عمكككككك  الذككككككهادم مكككككك  الككككككو ارم ومكككككك  الكككككك ل  لككككككدلهم ل

ا شككككككخا  الككككككك ل  تكككككككم إعكككككككادم الشظكككككككر  كككككككي عسمهككككككم ىال باىكككككككة والسركككككككادقة عمككككككك  عسمهكككككككمخ اص جكككككككا   كككككككي 
" صالالالالاحب الفخامالالالالة فالالالالي الالالالالؾزارة الجميمالالالالة  شسيالالالالل الدالالالالادة األطةالالالالاي الستعمسالالالاليؽ فالالالالي السعيالالالالد البرقيككككة:

لالالالالالأليؽ تعرفالالالالالؾنيؼ شيالالالالالدًا قالالالالالامؾا بإرسالالالالالال شالالالالالرح مفرالالالالالل حالالالالالؾل والسدتذالالالالالفى األمري الالالالالي فالالالالالي ىسالالالالالدان ا
شالالالالياداتيؼ إلالالالالي   وطمرالالالالؾا إن الالالالالدنتؾر يعقالالالالؾب خالالالالان ناصالالالالر الح سالالالالاي  الدالالالاليد الالالالالدنتؾر إوالالالالراصيؼ خالالالالان 
عييالالالالر الح سالالالالاي  الدالالالاليد دانيالالالالال خالالالالان صالالالالدي  الح سالالالالاي  الدالالالاليد طاطالالالالاوس خالالالالان الدالالالاليد الالالالالدنتؾر 

الستعمسالالالاليؽ فالالالي ىسالالالالدان شسالالاليعيؼ نالالالالانؾا إسالالالرائيل  الدالالالاليد خاشالالالاطؾر مؤيالالالالد الح سالالالاي وىالالالالؤالي األطةالالالاي 
مالالالؽ طالالالاب مدرسالالالة ومذالالالفى األمري الالالي  الالالالدنتؾر ميالالالد  خالالالان والالالديل الح سالالالاي  الالالالدنتؾر ارسالالالظؾخان  

 .(74 الدنتؾر امير خان ايزًا ىؼ مؽ مجسؾعة األطةاي...)التؾقيل السيرزا دمحم خان درخذان("
السدككككككمس   لهككككككمخ  السر كككككك   دجكككككك  ال هككككككود االلككككككراد     ككككككي مسارسككككككة ال باىككككككة وحرككككككدوا عقككككككة وتقككككككدلر   

ا فبكككككا  ال هكككككود عمككككك  مشكككككا ل السدكككككمس   ىكككككالر م مككككك  خ ويتكككككردد (75 السدكككككمس    كككككادوا ىككككك مي الحاجكككككة لهكككككم
مشككككككد ال هككككككود مكككككك  امت ككككككا  الحرككككككان أو الحسككككككار ا بككككككية الكككككك ي لككككككدل عمكككككك  الوجادككككككة والسلادككككككةخ مككككككد 

أتعككككابهم بككككدون مزككككاققةخ ا فبككككا  ال هككككود خ ويحككككدد (76 اسككككت شا  ا فبككككا  ال هككككود  ككككي دسككككدان مكككك  القككككادون 
 . (77 اص ال قسادد السر   م  د د السبالت السترتبة عم هم

سكككككككاعد لهكككككككود إلكككككككران ىالحفكككككككاظ عمككككككك  السوسكككككككيق  اعلراديكككككككة عالالالالالالالاف اآلآلت السؾسالالالالالالاليوية والغشالالالالالالالاي:  -د
 قكككككككد ادحركككككككر  السوسكككككككيق  وال شكككككككا  بهكككككككمخ وصلككككككك   ن اعسكككككككالم عكككككككد العسكككككككي فيكككككككي مفدكككككككدم  (78 ا صكككككككمية

رككككككفوي عشككككككدما أصككككككب  السكككككك د  الذككككككيعي دككككككو السكككككك د  الرسككككككسي  ككككككي إلككككككرانخ خ و ككككككي العهككككككد ال(79 وأعككككككم
وصكككككس السدكككككمسون عككككك م السوسكككككيق  عسكككككي شكككككي ادي وعكككككا  وا السوسكككككيق  ُق مكككككب عمككككك هم اسكككككم مدكككككاعدوا 
الذكككككككي انخ  عشكككككككدما حكككككككرم العمسكككككككا  الذكككككككيعة سكككككككسا  السوسكككككككيق  اهكككككككر  تككككككك ع را  سكككككككمبية عمككككككك  و كككككككد 

م لر قككككون مكككك  عسككككي دجككككي ومتكككك لف   مككككد الراقركككك   العككككا     الُسمسكككك   ىالسوسككككيق  السحتر ككككة و  دسككككا دكككك
خ لككككككك ا ال لتجكككككككرأ أحكككككككد ىالعسكككككككي فيكككككككي ىاسكككككككت شا  أبشكككككككا  ال ابفكككككككة ال هودقكككككككة وبكككككككا ل  (80 وشكككككككاربي الخسكككككككر
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الدككككاكش    ككككي شكككك را خ واابككككوا عمكككك  العسككككي فيككككي ىذككككلي سككككري ولفككككي مشكككك  العهككككد الرككككفوي حتكككك  دهاقككككة 
 . (81 ر شادا  القاجارو العهد القاجاريخ و ي قر

د  الحيككككام لمسوسككككيق   ككككي العهككككد القاجككككاري ح كككك) أصككككب  لهككككا ملككككان  ككككي قرككككر الذككككادا  م ككككي  ككككت  أُع كككك 
عمككككي شكككككاك وداصكككككر الككككدل  شكككككاك ىذكككككلي لكككككا خ  قككككد عكككككد  السوسكككككيق  عشركككككر الحيككككام  كككككي القركككككر  مكككككم 
لشحركككككر عمككككك  عككككك م السوسكككككيق   كككككي الحفكككككال  والسشاسكككككبا  الرسكككككسيةخ بكككككي اصكككككب   العككككك م جككككك   مككككك  

ل عككككامخ والشككككومخ ور ككككو  الخ ككككيخ  سكككك الل  ككككان آ ككككا   لككككان إعتككككاد سككككسا  حيككككاتهم ال وميككككة عشككككد تشككككاول ا
شخرككككال ققككككرأ لككككي  تككككا  شككككادشامة وعمكككك  اد ككككام السوسككككيق خ وجعككككي داصككككر الككككدل  شككككاك ل ر ككككة الشككككوم أربعككككة 
أبكككككككوا خ أحكككككككددا تتركككككككي ى ر كككككككة السوسكككككككيق  وحكككككككك   الشكككككككوم قدكككككككتسد لركككككككو  الشكككككككاي وموسكككككككيق  ا وبككككككككرا 

ق  الشدككككا  أقزككككال  ككككي مجككككالي ا عككككراس وا  ككككراح الخاصككككة ىالذككككاكخ والعككككا     الرجككككالخ وع  كككك  السوسككككي
وتكككككؤدر مككككك  مجسكككككوعت   ا ولككككك  لاصكككككة ىا سكككككتاصم م شكككككاو وال اديكككككة ىا سكككككتاصم  دكككككرمخ ودككككك  مكيسكككككا   كككككي 
حكككككريم الذكككككاك ولرككككك  لهككككك  راتبكككككال وجسيكككككد أسكككككبا  الراحكككككةخ و كككككان تعمكككككيم السوسكككككيق  لمشدكككككا  ققكككككد عمككككك  

خ وإن تمكككككك  السجسوعككككككا  مكككككك  الفككككككر  السوسككككككيكية وال شابيككككككة (82  عككككككاتب الرجككككككال مكككككك  العككككككا     السعككككككرو  
 كككككي قركككككور الذكككككادا  القاجكككككارخ تعسكككككي  كككككي دككككك ا السجكككككال مككككك  لكككككالل توري هكككككا عمككككك  سكككككب ي الس كككككال  كككككي 
قركككككر داصكككككر الكككككدل  شكككككاك عسمككككك  أسكككككرت    كككككي مجكككككال السوسكككككيق  واحكككككدم  ادككككك  أسكككككرم   صكككككاد  لكككككان 

 .(83 وا لرر أسرم عمي أكبر  ردادي
مهسا ىالسوسيق   ال هود السكيس    ي مدلشة ش را خ م   افال اىان القرن التاسد عذر دذ سجي لهود إلران  

ميسها  ي الحرم خ وصم  شهرتهم ىالسوسيق  لدرجة التياردم أسات م لتع(84  ي تم  السرحمة أ زي العا    
الدل  شاكخ أتقش   شون الع م اعستاصم  درم إحدر الشدا  الس ربا   ي قرر داصر  السمعيخ وي  ر إن

وال شا  م  رستم ال هودي الذ را يخ وُيقال إدهم  ادوا أ زي حسام لمسوسيق  العالسيلية والتقم دقة  ي 
:" (1909-1907خ وقد  ت  لالقي دقالل ع  أحد الرحالة  ي  م    عمي شاك القاجاري (85 إلران

ر بالييؾد  مؽ السعروف إن الذعؾب الذرقية تعد صشاعة السؾسيقى والرقص والغشاي في السسمكة تشحر
العسل في ىألا السجال ب نو المر غير مقرؾل وم تدني وقد إنحرر ىألا العسل بالذعؾب األخره  اإليرانييؽ 
اليزًا ليؼ الرال  ماتو حيث إعترروا العسل في صشاعة السؾسيقى والغشاي والرقص وصسة عار ونانؾا 

الظرب"  ونان الؾضل الس يذي ليؤالي صعب شدًا حيث يرةح يدسؾن عازفي السؾسيقى وال "عسمة 
  (.86 الغمريؼ فقراي في الدشؾات األخيرة مؽ عسرىؼ"
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الف   ي السجالي واعحتفاال  لعشي  ي الُعرم  ان ُمدان م  ِقبي الجسيد  اوبالر م م  اعستعادة به    
وله ا الدب  إشتهر  ا قميا  الستواجدم  ي ا را ي اعسالمية به ا الف خ  الذعو   ي البمدان 

 .  (87 االسالمية وم   سشهم اعلراد     ادوا قخجمون م  العسي  ي مجال ال شا  وال ر 
قاجككككككاري مرودككككككة وتدككككككهيال  لمس ككككككرب   والسوسككككككيق    ال هككككككودخ ومشككككككد السدككككككمسون حرككككككي  ككككككي العهككككككد ال  

" الصالالالالالةح  ىشالالالالالاض تدالالالالالييات ومرونالالالالالة تجالالالالالاه بعالالالالالض التقاليالالالالالد والظقالالالالالؾس مشكككككي  سككككك الل لككككك  ر مكككككارت  
الييؾديالالالالة والييالالالالؾد يعافالالالالؾن اآلالت ويمعرالالالالؾن القسالالالالار بسشالالالالازليؼ نالالالالل ليمالالالالة  والفعالالالالاليؼ لالالالالؼ تقاوالالالالل بسشالالالالل 

 . (88 شل السدمسيؽ مؽ مسارستيا"مؽ رشال الديؽ السدمسيؽ  ول م
شكككاماللخ  مكككم لوا كككب معظكككم رجكككال الكككدل خ ومكككشهم الحكككاج سككك د عمكككي ا كبكككر  كككي    لكككم قلككك  التدكككام  عامكككا ل

شككككككك را خ ى قامكككككككة حفكككككككال  العككككككك م وال شكككككككا خ ويعكككككككاقبون الس كككككككرب    مسكككككككا سكككككككشح  الفرصكككككككة لهكككككككم بككككككك ل  
 .   (89 فيقومون ىحمب رؤوسهم وجمددم

راد كككككون عمككككك  السوسكككككيق  اعلراديكككككة إلككككك  أن تر ودكككككا تكككككدريجيال ب كككككد السدكككككمس  خ عسومكككككال حكككككا إل ال هكككككود اعل  
ومككككك  السوسكككككيق    والس كككككرب   ال هكككككود البكككككار ي   كككككي الكككككران: داود الذككككك را يخ وإسكككككساع ي لكككككان دجكككككي داود 
الذككككك را ي وموسككككك  لكككككان العاشكككككادي الككككك ي  كككككان إسكككككتاصال  كككككي عككككك م العسكككككان لكككككدر اكككككي الدكككككم انخ رحكككككيم 

   ريككككك  بشجكككككةخ ومرتزككككك  دككككك  داود والسكككككال آ كككككا الس كككككر  الككككك ي قستمككككك   رقكككككة القكككككادودي الذككككك را ي قح ككككك
 .   (90 كب رم م  العا     والس رب   والراقر  

لككككككك  االحتفكككككككاال  عسكككككككعاد السكككككككدعوي خ ويككككككك  ر إوعكككككككادم لكككككككدع  السوسكككككككيق ون والس ربكككككككون مككككككك  ال هكككككككود   
ودعكككك  لككككي مجسوعككككة  أقككككام حفككككالل صكككك  رال  ككككي ىدككككتاديخ 1859بككككوالك أن مككككدلر الذككككرفة  ككككي شكككك را  عككككام 

مكككك  الس ككككرب   ال هككككودخ ودككككال عكككك  هم الكككك ي قذككككبي السع و ككككا  البولشدقككككة ددذككككة الحزككككور مكككك  اعلككككراد    
مككككد صلكككك   مككككي تعككككد مهشككككة ال شككككا  وال ككككر  مكككك  السهكككك  السةتدديككككة والس ككككر   ككككان قعتبككككر مكككك   (91 السدككككمس  

  هكككككككككا احتكككككككككرام خ ويكككككككككؤدي موسكككككككككيق   خ وراقرككككككككك   أعسكككككككككال لكككككككككيي (92 الذكككككككككراب  االجتساعيكككككككككة السشخفزكككككككككة
   . (94 ودو ما فبب عم  ال هود الفقرا  ال ل  امتهشوا الرق  وال شا  (  93 وُرقي

 الاراعة س: خامالسحؾر ال
ص إقميسال  راعيال ىالدرجة ا ول خ شلم  ال راعة  ي إلران أحدر الر اب  ا ساسية القترادكخ بوصفي إ 

الجبمية والداحمية والدهميةخ وحد  الدقسو رافية تتو   ا را ي ال راعية ىذلي  ب ر  ي السشافب 
الدلادية تواجد ال هود  ي د ك االرا ي لع  مذار تهم  ي ال راعة  اد  محدودمخ ويع ر صل  ال   ودهم 



                                                                                                              
 
 

 اقبال عبد ابراهيم الهاللي                                         @@                    الجبوري حاكم عباس عاصم  .د.أ

 

 
 

  

 2021لسنة   1العدد  واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية 

أقمية أواللخ وأقزال تحولهم لمعسي  ي الحرم عاديالخ فبعد أن  ادوا  ي القرن ا ول قذت مون ىال راعة وتربية 
 . (95 ا فيسا ىعد ال  مه  ألرر ولاصة التجارم وما لتعمب بها م  أدذ ةالساشية تحولو 

مكككككارس ال هكككككود دذكككككافهم ال راعكككككي  كككككي مدلشكككككة أصكككككفهان ىسقافعكككككة عر ككككك  ىال هودقكككككةخ التكككككي د لكككككوا   هكككككا   
مشككككك  قكككككرون و ادككككك  أر كككككها بكككككورال ال قدكككككلشها أحكككككدخ   قكككككاموا مشكككككا لهم بهكككككاخ وعسمكككككوا عمككككك   رعتهكككككا وتربيكككككة 

قكككككي عككككك  الجكككككاحإل إن لهكككككود  كككككارس اشكككككت موا ىالحذيذكككككة القرمككككك خ التكككككي لتولكككككون قمعهكككككا ماشككككك تهم   هكككككاخ ويش
 ككككككي شككككككهر آصار السككككككتخدمها  ككككككي صككككككبا ة البريدككككككم والرككككككومخ وأقزككككككال أشككككككار بشيككككككام   الت  مككككككي إلكككككك  

 .(96 إشت ال ال هود  ي ديدابور ىال راعة
حرم والتجكككككارمخ  كككككادر ال هكككككود االرا كككككي التكككككي قدكككككلشودا وتر ككككك  عسمهكككككم ىركككككفة أساسكككككية  كككككي السكككككدن ىكككككال 

وتعكككككك ي السرككككككادر سككككككب  م ككككككادرم ال هككككككود ا را ككككككي ال راعيككككككة إلكككككك  الزككككككراب  البادزككككككة التككككككي  ر كككككك  
وشالالالالؾب دفالالالالل الزالالالالريةة الكريالالالالرة والةاىزالالالالة مالالالالؽ الالالالالدخل الشالالالالات  عالالالالؽ عمكككك همخ وأشككككار بروجككككردي قككككابالل:  

زراعالالالالة األراضالالالالي مالالالالل دفالالالالل الجايالالالالة  شعمالالالال  الييالالالالؾد مالالالالؽ سالالالال ان القالالالالره يريعالالالالؾن الراضالالالالييؼ تالالالالدريجيًا 
. ويزكككككام إلككككك  صلككككك  دجسكككككا  الكبابكككككي (97 يغالالالالالادرون السجتسعالالالالالات القرويالالالالالة ويدالالالالالتقرون فالالالالالي السالالالالالدن"و 

الستعككككككرر عمكككككك هم وسككككككمبها لسواشكككككك همخ لكككككك ا  ابكككككك  مالمكككككك  مهشككككككة ال راعككككككة لم هككككككود  ككككككي العهككككككد القاجككككككاريخ 
 زكككككالل عككككك  صلككككك  إن ال راعكككككة تحتكككككاج إلككككك  لكككككد عاممكككككة  ب كككككرم جكككككدالخ وأعكككككداد ال هكككككود وعكككككوابمهم صككككك  رم ال 

 . (98 تداعددم  ي االستسرار   ها  تر ودا وداجروا ال  السدن قسل  أن
 الخاتسة:

لهككككككود الككككككران اككككككروم صككككككجبة مقاردتككككككال ىج ككككككرادهم السدككككككمس    مككككككم  القاجككككككاري عككككككا   ككككككي بداقككككككة العهككككككد - 
جادككككككك  قدكككككككس  لهكككككككم ىسسارسكككككككة الع  كككككككر مككككككك  االدذككككككك ة لعككككككك  مكككككككد ت كككككككور العالقكككككككا  الخارجيكككككككة مكككككككد اال

واهكككككككور ا جادككككككك   كككككككي التجكككككككارم االلراديكككككككة والشسكككككككو ال فيككككككك  لمتجكككككككارم  خاواالورب ككككككك   ىكككككككا ل  بري اديككككككك
ا لهكككككك الزكككككك   التجككككككاري مشترككككككس القككككككرن التاسككككككد عذككككككرخ تحدككككككش  أو ككككككا  االقميككككككا  الدلشيككككككةخ وحقككككككب 

 لمدولككككككة القاجاريككككككة أ زككككككي مكككككك  السككككككدم حقككككككب التجككككككار ال هككككككود االدتعككككككا  االقترككككككاديخ و أ زككككككي اسككككككتفادم
 حقككككب ال هككككود ودي  ككككي الككككران لمتس  كككك  واالصالل الذككككدلدخ الدككككاىقة عمكككك  الككككر م مكككك  تعككككر، السجتسككككد ال هكككك

و سككككككردم مككككككوارد  ب ككككككرم  مورجكككككال االعسككككككال مككككككشهم السكيسكككككك    كككككي بوشككككككهر ارباحككككككال    ككككككرم وجسعكككككوا  دفدككككككه
ومككككك  دكككككؤال  ال هكككككود دقف كككككد والبكككككر   داود وعبكككككد ف( ساسكككككونخ واليكككككاس ال هكككككودي الركككككرام البكككككال و  ري 
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االدعم ككككك ي  كككككي بوشكككككهر والخواجكككككة مكككككدادخ و كككككان دكككككؤال  مككككك  الستحكككككالف   الدياسككككك    مكككككد االدعم ككككك  وعمككككك  
 صمة مد مجسوعة م  أبشا  فابفتهمخ إص عسموا  وس ا  وجواسيي.

قكككككرن التاسكككككد عمككككك  مشتجكككككا  اال  كككككون و كككككي مرحمكككككة مكككككا مككككك  ال يةاساسككككك جكككككارم تعتسكككككد ىركككككورمالت  -
لككككك  خمكككككيج الفارسكككككي ومككككك  دشكككككاك لكككككتم دقمكككككي إلككككك  بومبكككككاي و معتكككككا وجكككككاوك عبكككككر العذكككككرخ إص لكككككتم تركككككدلرك إ

بكككككا   كككككرا، فبيكككككة واسكككككتخداما  الكككككررخ لكككككم ققتركككككر االمكككككر عمككككك  تجكككككارم اال  كككككونخ  سشككككك  و الرككككك   وأور 
عكككككدك ىعكككككد ت سكككككيي شكككككر ا  الهولشدقكككككة والبري اديكككككة إحتمككككك  تجكككككارم الشب ككككك  إدسيكككككة العركككككر الركككككفوي ومكككككا ى

شكككككار   العكككككابال  ال هودقكككككة  كككككي ادتاجكككككي وبيعكككككي  حقكككككب تقكككككدمال ددكككككبيال  كككككي إص ىالشدكككككبة لالقميكككككا  الدلشيكككككة 
و ككككان ل هككككود جشككككو  الككككران دورال مهسككككال فيككككيخ  خلكككك  ى ككككداد والبرككككرمجككككارم الخمككككيج الفارسككككي لككككتم ترككككدلرك إت

 القا  الع سادية.ل  العرا  والو ران و ي ال ريب التجاري  رمشذاك إ ي  ر  ال
تعكككككاام التجكككككارم الدوليكككككة القادمكككككة  ىعكككككد دور ال هكككككود  كككككي االقتركككككاد اعلرادكككككي  تشكككككامودتيجكككككة لككككك ل   -

البراعكككككككة إص سكككككككادس   كككككككدر تعامكككككككي ا ورب ككككككك    كككككككي التجكككككككارم قسكككككككر عككككككك  فكككككككريقهمخ ىعكككككككد أن  إلككككككك  الكككككككران
دفتكككككاح عمكككك  أبشككككا  فكككككابفتهم  ككككي البمكككككدان اسككككمو  اال واتبشكككككالكككك ل    هككككودالال هودقككككة  ككككي التجكككككارم  ككككي عكككككرا  

 ككككككي ترككككككري   اب ككككككشهم  ككككككي الككككككدالي اعلرادككككككي والخككككككارجخ  شجحككككككو فيسككككككا  وعيقككككككال  تراى ككككككال  واحققككككككو ا لككككككررخ 
 .البزابد وتحق ب ال را   ي  ي الجادب   السدتورد والسردر

بككككككككككككككككككككككككككككككككككككر  لهككككككككككككككككككككككككككككككككككككود  -
  عكككككان أك كككككر حزكككككورال متس ككككك   كككككي العهكككككد القاجكككككاري  الكككككران ىسهشكككككة ال ككككك  وتوارعودكككككا مشككككك  القكككككدمخ وسكككككجموا

 ككككي مسارسككككة ال باىككككة وحرككككدوا عقككككة وتقككككدلر  وادجحككككخ إص و مكككك  ابشككككابهمأ هككككود مكككك  الا فبككككا   ككككي الككككران 
 .السدمس   لهمخ  السر   السدمس    ادوا ى مي الحاجة لهم

الربككككككككككككككككا جكككككككككككككككك  ال ُقعككككككككككككككككد  -
السدكككككمس   لمشذكككككاا الربكككككوي الت امكككككال مكككككشهم دتيجكككككة لعكككككدم تعكككككافي خ ل هكككككود الكككككران االقتركككككادي شذكككككااالمككككك  

بتعككككاليم اعسككككالمخ   ككككدا حلككككرال عمكككك  ال هككككود  ككككي إلككككرانخ ودتيجككككة لعككككدم تعككككافي السدككككمس   لمشذككككاا الربككككوي 
 .أمواالل    رموحرموا م  جرابي  الت امال مشهم بتعاليم اعسالمخ   دا حلرال عم  ال هود  ي إلران

خ إص تككككككم مككككككشعهم مكككككك  مسارسككككككة االقترككككككادقة لم هككككككودة  ككككككي الحيككككككام م مكككككك  الحككككككرم ر  كككككك م أساسككككككي  -
ال تحتككككككاج  ككككككراب  الع  ككككككر مكككككك  ا دذكككككك ة االقترككككككادقةخ وإدحرككككككر عسمهككككككم  ككككككي مهكككككك  وحككككككرم متدديككككككةخ 

 .عالية
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الز وفا  الشاجسة ع  د د  ريبة ا ر، أجبر  ال هود ال ل  قعتبرون م  أدي ال مة   -
خ وحاجة ال راعة عم هم وسمبها لسواش هم مالستعرر دجسا  الكبابي  زالل ع   خومجبري  عم  د د الج ية

تم  خ أد  ال  لد عاممة  ب رم وال هود مادم اال أقمية ال تعفي لدد مت مبا  ال راعة م  لد عاممة  ب رم
وصاروا أك ر وبيد أرا  هم  ي القررخ  ي الشتيجة ال  إجباردم عم  ترك ال راعة وتربية السواشي العوامي 

ل ا  اب  مالم  مهشة  تت م   ريبة أقيخمس  سدن اللتجارم والرشاعا  ا لرر  ي رغبة  ي العسي ىا
 .ال راعة لم هود  ي العهد القاجاري 

ن التحد  لمشظرخ   صل  ال قسل  إعتبار دور لهود الران  ي االقتراد القاجاري دورال ممفتال  ر م  -
واقزال االقتراد الرشاعي  ي الران  ان متخمس لم اقةخ لع  االقتراد  خلم قذسي االقتراد ال راعي
الر ر ةخ لعب  تم  التبدال  دورال مهسال  ي ت وير التجارم مد الهشد والعرا خ  التجاري  ان  عاالل واقزال 

ي  قد وال رال قسل  االعترام ىالسلادة االقترادقة السهسة لم اقة ل هود الران  ي اقتراد العرر القاجار 
 .فيي مهسال  لعبوا دورال 

واسككككككككككتخدام ال ريقككككككككككة التحم ميككككككككككة  خحككككككككككدا فريقككككككككككة التحق ككككككككككب  ككككككككككي ا  اسككككككككككتخداممكككككككككك  لككككككككككالل   -
لتق ككككككيم سككككككموك الحلومككككككة القاجاريككككككة تجككككككاك  خالقاجاريككككككة سرحمككككككةاجية لألحككككككدا  التككككككي وقعكككككك   ككككككي الاالسككككككتشت

الدراسكككككة قسلككككك  االسكككككتدالل السدكككككيحيةخ ومككككك  لكككككالل دتكككككابج دككككك ك و االقميكككككا  الدلشيكككككة ال هودقكككككة وال رادشكككككتية 
ومكككك  مرككككادر موعوقككككة حككككول مو ككككو  البحكككك)خ إن الحلومككككة القاجاريككككة مككككد توسككككد العالقككككا  مككككد الككككدول 

ا لألقميكككككككا  الدلشيكككككككة ا االلكككككككرر ولاصكككككككة الكككككككدول االوربيكككككككة والسكككككككيسا  رددكككككككا وبري اديكككككككا   كككككككر  معاممتهككككككك
  السدككككيحية وال هودقككككة تستعكككك  االقميككككا سككككدمل دكككك ك اللاصككككة ىعككككد ال ككككورم الدسككككتورية  خككككال ةج ريكككك رككككورمى

لككككك  الكككككدعم الككككك ي حظ ككككك  ىكككككي تمككككك  إ ب كككككر  كككككي الكككككرانخ ويرجكككككد معظكككككم صلككككك   بشفكككككوص سياسكككككي واقتركككككادي
 االقميا  م  قبي  رددا وبري اديا ودول اوربية الرر. 
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 .395خ 392    خ1386تهران:ادتذارا  م را  ملتو خ 
 .952خ  4دادرر ردي دآلساديخ مشبد قبميخج (14 
ارددككككك  دولدكككككترخ الكككككران در قلركككككد سككككك  دك سكككككال بكككككي, ىكككككا  شكككككرح وتركككككوير دخدككككك  اصكككككفهانخ ترجسكككككي:  (15 

خ 1355  عاصكككككككككسي اصكككككككككفهاديخ تهران:ادتذكككككككككارا  و ار   ردشعكككككككككك  ودشكككككككككر مر ككككككككك  مكككككككككردم ششاسكككككككككي الكككككككككرانخ 
 30. 

 .208-207   خ 1خ جمشبد قبميتروعا سرشار دساخ  (16 
 .94ارل  عيدورخ مشبد قبميخ  چ(17 
بر قكككككة والكككككدك متجهكككككال إلككككك   1829أحكككككد التجكككككار البكككككار ي   كككككي تجكككككارم ا   كككككون دكككككاجر مككككك  ى كككككداد  كككككي سكككككشة  (18 

بوشككككهر وقككككد مل ككككوا   هككككا لسككككدم لسككككي سككككشوا خ ومكككك  ىعككككد و ككككام والككككدك إدتقككككي إلكككك  الهشككككد وبومبككككاي التككككي  ادكككك  
السدكككككت سري  تةعتبكككككر السقكككككر الربيدكككككي لذكككككر ة الهشكككككد الذكككككرقية ودشكككككاك تسلككككك  مككككك  جسكككككد عكككككروم فابمكككككة وصكككككار أحكككككد 

 ارر بوشكككككهر تهكككككران: مؤسدكككككي گلمس يكككككدخ لشظكككككر: مرتزككككك  دكككككورابيخ اسكككككشاد  كككككار  . السعكككككرو     كككككي الهشكككككد وإدعمتكككككرا
روتككككككككيخ ترجسككككككككي مج ككككككككد گسككككككككفردامي  خروتككككككككيگو گكككككككك؛ دو  33,65-32   خ 1385تككككككككاريخ معاصككككككككر الككككككككرانخ 

 .186  خ1369جم موددخ تهران: ادتذارا  مر  خ 
  خ 1385 ارر بوشككككككككهر تهككككككككران: مؤسدككككككككي تككككككككاريخ معاصككككككككر الككككككككرانخ گمرتزكككككككك  دككككككككورابيخ اسككككككككشاد  ككككككككار  (19 

 .65خ 32-33 
 .49خ  1373تهران: آستان قدس ر ورخ ’ لوش دا ماساداروخ سفرداميخ ترجسي: رج   ادك  (20 
م شككككاب   كبككككاب ( سككككدلد الدككككم ةخ بشككككدر عباسكككك خ   عمكككك  لككككانخ سككككفردامي  التككككدق ب  ككككي سكككك ر ال ريككككب(خ  (21 

 .33  خ1362ترحي  احسد اقتداررخ تهران: بهسش,خ 
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 .23دسان مشبدخ   (22 
  حدككككك   سكككككعاد خ تككككككاريخ بوشكككككهر ترككككككحي  عبكككككد الرسكككككول ل رادككككككدق, وعسكككككاد الككككككدل  شكككككيخ الحلسككككككال خ  (23 

 .37خ 1390ملتو خ تهران: م را  
 .563 خ ارل  عيدويخ مشبدچ (24          

 .6  خ1387شيخ تهرانخ ماد خ گوددا مارت  خ عهد قاجارخ ترجسي: حد   د (25 
 .94جارل  عيدويخ مشبد قبميخ   (26 

)27   Mehrdad  Amanat , Op.Cit ,p49 

)28)ibid , p50. 
 .186 مشبد قبميخ روتيخ گو گدو  (29 
آىكككككادرخ و رحسككككك  عمككككك  حدككككك ش خ  سككككك ر تحكككككول ىادعكككككدارر ا  آ كككككا  تكككككا  شكككككون خ دذكككككريي ىادعكككككك عمككككك   دگككككك  (30 

 .21خ 20   خ 1389خ 110واقترادخ شسارك 
 .21دسان مشبدخ  ( 31 
 .25 مشبد قبميخ   حد   سعاد خ ( 32 
 عمككككك  اكبكككككر تذكككككلري ىكككككا قيخ  دهكككككاد صكككككرا   و كككككار رد تجارتخادكككككي ر جسذككككك دقان در دورك ر قاجكككككار  تكككككاريخ(33 

 .4-3   خ 1389خ 64ودذشامي عموم ادداد (خ سال سومخ شسارك پژ الران  
 .20خ  مشبد قبميخ عم   دگ  آىادرخ ورحس  عم  حد ش (34 
 .25سعاد خ مشبد قبميخ    حد    (35 
خ رسككككككالة ماجدككككككت رخ 1979-1925خ لهككككككود إلككككككران لككككككالل العهككككككد البهمككككككوي  افسككككككة عكككككك ل  جسعككككككة الس ككككككر (36 

 .118-117   خ 2009البررمخ كمية ا دا خ جامعة 
 .39-38   خ 2000ال هود  ي إلرانخ بيان لمشذر والتو يدخ ب رو خ ك وانخ  م مون  (37 
ادوارد قاكو  بوالككخ سفردامي بوالكك  الران والراديان(: ترجسي:كيلاووس جهاداررخ چاپ دومخ تهران:  (38 

 .48خ  1368لوار م خ 
)39   David  yeroushalmi, The jews of iran in the Nineteenth  Century,  leiden 
,Boston,2009, p87-88. 

 .48بوالككخ مشبد قبميخ   قاكو  ادوارد (40 
اوژن  الدكككككككدنخ سكككككككفردامي اوژن  الدكككككككدن ىكككككككي الكككككككرانخ ترجسكككككككي حدككككككك   دورصكككككككادق خ تهكككككككران:  ن  الدكككككككدنخژ او  (41 

 .178-177 خ   ادتذار  اشراق خ چاپ سومخ  بي تا(
  ربككككككككويخ ترجسككككككككي دو مقالككككككككي  شككككككككرا  الككككككككران  رككككككككي  رامككككككككو  شككككككككدك ار ا  تككككككككاريخ شككككككككرا  دوشككككككككتي ر  (42 

 تكككككر دالشكككككي ( جككككك وك جكككككا  دذكككككدك خ پسككككك ار وشكككككرا  در جوامكككككد اسكككككالم  سكككككدك ر ميادكككككي دوشكككككتي ر  گادكككككگولف
 خ الراى  ا لعترودي: 4ب  تاخ  

http://www.neveshtar.net/sharab-ende.pdf  
 .4  ربوي خ مشبد قبميخ   (43 
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 (44) Matthee, The  pursuit  of pleasure, drugs and stimulant  in Iranian 
history 1500-1900 Princeton/ Oxford: Princeton university press, 2005: 
p193  
 (45)Matthee , Op.Cit, p,168 ,p193 

 Matthee , Op.Cit , p180 ؛ 47وددا مارت  خ مشبد قبميخ   (46  
إلككككككككككران وقزككككككككككييل الككككككككككرانخ ترجسككككككككككي:  المعمكككككككككك  وح ككككككككككد ما دككككككككككدراد خ جمككككككككككد دومخ   ككككككككككي  ككككككككككر نخدداتا ورججكككككككككك (5)

 .  604 خ دوم جمدخ خ1373تهران:عمس   ردشگ خ 
 .139 مشبد قبميخ عمي اكبر س رجادي سع ديخ  (6)

)46   Mehrdad  Amanat , Op.Cit.p87. 

 .30؛ اردد  دولدترخ مشبد قبميخ   30 بوالككخ مشبد قبميخ قاكو  ادوارد  (47 
 .215خ 209 -207   خ 1خ جمشبد قبميسرشار دساخ  تروعا (47 

خ االدمية لمشذرخ 2صال  موس  دراد يخ العالقا  العربية ال هودقة حت  دهاقة عهد الخمفا  الراشدل خ ا       (48)     
 1992عسانخ 

 

 
 .215خ 209 -207   خ 1خ جمشبد قبميتروعا سرشار دساخ  (51          

خ االدميكككككة 2صكككككال  موسككككك  دراد كككككيخ العالقكككككا  العربيكككككة ال هودقكككككة حتككككك  دهاقكككككة عهكككككد الخمفكككككا  الراشكككككدل خ ا(52) 
 .175خ 172   خ 1992لمشذرخ عسانخ 

-94   خ 2011خ ب كككككككرو خ 1خ ال هكككككككود  كككككككي إلككككككران  دراسكككككككة تاريخيكككككككة اجتساعيكككككككةخ اشككككككاكر  دكككككككرابي (53 
95. 

 مجسوعي مقككككككككاالت  در ىككككككككارك تككككككككاريخ در  دككككككككدگ  لهودقككككككككان در الككككككككران(خ  ر دككككككككدان اسككككككككتر دككككككككوم  سرشككككككككارخ(54 
 .303 خ289   خ1387مترجم:مهردا  درررخ چا  دومخ تروير گيالخ  ارردگخ تهرانخ 

 .208 -207   دسان مشبدخ (55 
 .48وددا مارت  خ مشبد قبميخ   (56 
 .456دقالل ع : عمي اكبر س رجادي سع ديخ مشبد قبميخ   (57 

مكككككك   تككككككاريخ اجتسككككككاع  وادارر دورك قاجككككككار(خ جمككككككد دومخ  وارخ تهككككككرانخ   دككككككدگاد  عبككككككد ف مدككككككتو  خ شككككككرح (58         
1371.  164. 

 .527خ  عبد ف مدتو  (59 
 .397بوالكخ مشبد قبميخ  قاكو  ادوارد  (60 
 .30؛ اردد  دولدترخ مشبد قبميخ  30بوالكخ مشبد قبميخ  قاكو  ادوارد  (61 
 .397بوالكخ مشبد قبميخ   قاكو ادوارد  (62 
 .209 خ 207   خ 1خ جمشبد قبمي تروعا سرشار دساخ (63 
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خ 1382محدكككككك  روسككككككتال خ تككككككاريخ فكككككك  وفبابكككككك  در الككككككرانخ تهككككككران: سككككككا مان اسككككككشاد و تاىخادككككككي ممكككككك خ  (64 

 306. 
اك گورخ بوشككككككهر: ادتذككككككارا  دادذككككككپككككككويمككككككم  مككككككورخ سككككككالم  مككككككردم در الككككككران قاجككككككارخ ترجسككككككي: الككككككرج دبكككككك   (65 

 .136خ  1386 شل  بوشهرخ پ عموم
 .527عبد ف مدتو يخ مشبد قبميخ   (66 
 .99  ويمم  مورخ مشبد قبميخ (67 
خ گ سكككككك  قككككككرن دككككككار در قككككككدقس  تككككككري  شككككككهر مككككككا(ستادككككككي تككككككا دسدان سر گ ككككككال محدكككككك   قرا و لككككككوخ مكككككك  د (68 
 .431خ  1387ا  سومخ تهران: ادتذارا  اقبالخ چ
 .201روتيخ مشبد قبميخ  گو گدو (69 
ا  دومخ چككككككخ گككككككوتشبر  ار دروويككككككيخ سككككككفردامي دروويككككككيخ ترجسككككككي جككككككواد  ح كككككك خ تهككككككران: ادتذككككككارا پاسككككككگ (70 

 308. 
 .306محد  روستاليخ مشبد قبميخ   (71 
 .173-172   مشبدخ دسان  (72 
جكككككان الكككككدرخ تكككككاريخ ميددككككك ون امريلكككككار در الكككككرانخ ترجسكككككي سكككككه ي آصررخ تهكككككران: ادتذكككككارا  جهكككككان دكككككوخ  (73 

 .   50خ 46    خ 1333
 . 106-105   خ 2محد  روستاليخ مشبد قبميخ مج (74 
 .648-647   خ مد دوم ي  ر نخ مشبد قبميخ جدجورج داتا(75 
 .308ار درووييخ مشبد قبميخ  پاسگ (76 
 .648-647   خ جمد دوم ي  ر نخ مشبد قبميخ دجورج داتا(77 
تككككككاريخ لهككككككود الككككككرانخ ىا دوشككككككتي دوشككككككشگ ابرامككككككيخ ادتذككككككارا  شككككككر    تككككككا خ جككككككا  اولخ  حب كككككك  لككككككورخ (78 

 .389 د شخ 1339تهرانخ ملتبة بروليمخ 
 .22خ  1376 ش  موسيق  الرانخ تهرانخ ب شاخ گروح ف لالقيخ سر  (79 
   خدكككككوم  سرشككككككارخ  ر دكككككدان اسككككككتر مجسوعي مقكككككاالت  در ىككككككارك تكككككاريخ در  دككككككدگ  لهودقكككككان در الككككككران( (80 

 193-194. 
 .389خ  مشبد قبمي حب    لورخ (81 
تهكككككران: بشگشكككككاكخ ترجسكككككي ودذكككككر  ارسكككككيخ  اولخ پجكككككاتكككككاريخ مكككككردم الكككككران در دورك قاجكككككارخ ر كككككا ددقكككككاد خ  (82 

 .276خ 273   خ 1390
 خ1378خ 67آمشكككككككي لوسكككككككس  ادكخ دعكككككككاد  ىكككككككي و كككككككد موسكككككككيق  در دورك ر قاجكككككككار الكككككككران دامكككككككيخ شكككككككسارك (83) 
 460. 

 .276خ 273   ر ا ددقاد خ مشبد قبميخ  (84 
 .458  مشبد قبميخ خلوسس  ادك آمشي  (85 
 .276خ 273   ر ا ددقاد خ مشبد قبميخ  (86 
 .22 مشبد قبميخ  روح ف لالقيخ (87 
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 .247 مشبد قبميخ وددا مارت  خ  (88 

(89)Felton, A and Samuel Kurinsky, Jews and carpets available at, http 
//www.hebrewhistory.info/ factpapers/fb018-carpets.htm.  

 .389خ  مشبد قبمي حب   لورخ (90 
 .30بوالكخ مشبد قبميخ قاكو  ادوارد  (91 

 .458آمشي لوسس  ادكخ مشبد قبميخ  (92) 
 .94ارل  عيدورخ مشبد قبميخ  چ (93 
 .950-949   خ 4دادرر ردي دآلساديخ مشبد قبميخ ج (94 
لزككككك ر اليكككككاس جمكككككوخ ال هكككككود  كككككي السذكككككر  اعسكككككالمي دراسكككككة  كككككي التو يكككككد الدكككككلادي والحيكككككام اعقتركككككادقة  (95 

 .128خ  2017خ صفحا  لمدراسا  والشذرخ دمذبخ 1م(خ ا1517-632لمحكبة  
 .128 الداببخ  السردرخ لز ر الياس جمو(96) 
خ 1384وارشكككككككاد اسكككككككالم خ  گخ دشكككككككر(خ تهكككككككران و ار   ردشكككككككگككككككككاام بروجكككككككرديخ الكككككككران  تكككككككاريخخ  ردشككككككك(97) 
 246. 

 .246 خ دسان مشبد(98) 
 قائسة السرادر:

 الرسائل واألطاريحاواًل: 
خ رسكككككالة ماجدكككككت رخ  ميكككككة 1979-1925خ لهكككككود إلكككككران لكككككالل العهكككككد البهمكككككوي  افسكككككة عككككك ل  جسعكككككة الس كككككر -

 .2009ا دا خ جامعة البررمخ 
 رانيًا: الكتب

 الكتب العربية والسعربة -ال
ال هود  ي السذر  اعسالمي دراسة  ي التو يد الدلادي والحيام اعقترادقة لمحكبة  لز ر الياس جموخ  -
 .2017خ صفحا  لمدراسا  والشذرخ دمذبخ 1م(خ ا632-1517 

 .2011خ ب رو خ 1خ ال هود  ي إلران  دراسة تاريخية اجتساعيةخ اشاكر  درابي  -
خ االدميككككككة 2عهككككككد الخمفككككككا  الراشككككككدل خ ا صككككككال  موسكككككك  دراد ككككككيخ العالقككككككا  العربيككككككة ال هودقككككككة حتكككككك  دهاقككككككة  -

 .1992لمشذرخ عسانخ 
 .2000ال هود  ي إلرانخ بيان لمشذر والتو يدخ ب رو خ ك وانخ  م مون  -
 الفارسية الكتب بالمغة -ب

آلعكككككي ىكككككارد خ سكككككفردامي قكككككا سكككككفر ىكككككي الكككككران در عركككككر  تحعمككككك  شكككككاكخ ترجسكككككي: حدككككك  سكككككم اد  و كككككرخ  -    
 .1373مذهد: آستان قدس ر ور 

ادوارد قككككككاكو  بوالككككككككخ سككككككفردامي بوالكككككككك  الككككككران والراديككككككان(: ترجسككككككي:كيلاووس جهككككككاداررخ چككككككاپ دومخ تهككككككران:  -
 .1368لوار م خ 
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ارددككككك  دولدكككككترخ الككككككران در قلركككككد سكككككك  دك سكككككال بككككككي, ىكككككا  شككككككرح وتركككككوير دخدكككككك  اصكككككفهانخ ترجسككككككي:  -
 .1355الرانخ  ادتذارا  و ار   ردشعك  ودشر مر   مردم ششاسي   عاصسي اصفهاديخ تهران:

اوژن  الدككككككككدنخ سككككككككفردامي اوژن  الدككككككككدن ىككككككككي الككككككككرانخ ترجسككككككككي حدكككككككك   دورصككككككككادق خ تهككككككككران:  ن  الدككككككككدنخژ او  -
 .ادتذار  اشراق خ چاپ سومخ  بي تا(

لهودقككككككككان إلرادكككككككك  در تككككككككاريخ معاصككككككككرخ جمككككككككدقلمخ چككككككككا  دخدكككككككك خ  اليفرديككككككككاخ ا   تروعككككككككا سرشككككككككار دسككككككككاخ -
 .199۶لهودقان الراد خ ادتذارا  مر   ادتذارا  مر   تاريخ شفاد  

جككككككان الككككككدرخ تككككككاريخ ميددكككككك ون امريلككككككار در الككككككرانخ ترجسككككككي سككككككه ي آصررخ تهككككككران: ادتذككككككارا  جهككككككان دككككككوخ  -
1333.  

إلكككككران وقزكككككييل الكككككرانخ ترجسكككككي:  المعمككككك  وح كككككد ما دكككككدراد خ جمكككككد دومخ تهران:عمسككككك    كككككي  كككككر نخدداتا ورججككككك -
 .1373 ردشگ خ 

 خهر ام ككككككراخ تهككككككران: تككككككوسچ مدككككككتاد خ ترجسككككككي: مشككككككو جيسكككككك  ب مكككككك   ريكككككك رخ سككككككفردامي معككككككروم ىككككككي سككككككفر  -
1364. 

خترجسكككككي قعقكككككو  آ دكككككدخ تهكككككرانخ 1215-1332خ تكككككاريخ اقتركككككادر الكككككران در عركككككر قاجكككككار ارل  عيدكككككور چككككك -
1362. 

 .ميي در الرانخ تهران: جاويدانگران ادگشهذادي(خ حقو  بي 2536راب     -
ران: بشگشككككككاكخ ترجسككككككي ودذككككككر  ارسككككككيخ تهكككككك اولخ پجككككككاتككككككاريخ مككككككردم الككككككران در دورك قاجككككككارخ ر ككككككا ددقككككككاد خ  -

1390. 
 .1376 ش  موسيق  الرانخ تهرانخ ب شاخ گروح ف لالقيخ سر  -
خ ترككككككككحي  عبككككككككد الحدكككككككك   دككككككككواب خ تهككككككككران: 1عبككككككككد الحدكككككككك   لككككككككان سككككككككبهرخ مككككككككرآ  الوقككككككككاقد مظفككككككككررخ ج -

 .1386ادتذارا  م را  ملتو خ 
مكككككك   تككككككاريخ اجتسككككككاع  وادارر دورك قاجككككككار(خ جمككككككد دومخ  وارخ تهككككككرانخ   دككككككدگاد  عبككككككد ف مدككككككتو  خ شككككككرح -

1371.  
عمككككي اكبككككر سكككك رجادي سككككع ديخ وقككككاقد اتفاقيككككي  مجسوعككككي  كككك ار  دككككار لفيككككي دويدككككان ادعميدكككك  در والقككككا   -

  .1378قسرر(خ تهران: صد  آوي خ  1322تا 1291جشوب  الران ا  سال 
ا  چككككخ گ سكككك  قككككرن دككككار در قككككدقس  تككككري  شككككهر مككككا(سر ستادككككي تككككا دسدان گ ككككال محدكككك   قرا و لككككوخ مكككك  د -

 .1387سومخ تهران: ادتذارا  اقبالخ 
 .1384وارشاد اسالم خ  گخ دشر(خ تهران و ار   ردشگكاام بروجرديخ الران  تاريخخ  ردش -
 .گوتشبر  تهران: ادتذارا  خا  دومچار درووييخ سفردامي درووييخ ترجسي جواد  ح  خ پاسگ -
 .1382تاريخ ف  وفباب  در الرانخ تهران: سا مان اسشاد و تاىخادي مم خ محد  روستال خ  -
  حدكككككك   سككككككعاد خ تككككككاريخ بوشككككككهر ترككككككحي  عبككككككد الرسككككككول ل رادككككككدق, وعسككككككاد الككككككدل  شككككككيخ الحلسككككككال خ  -

 .1390تهران: م را  ملتو خ 
 .1385 ارر بوشهر تهران: مؤسدي تاريخ معاصر الرانخ گمرتز  دورابيخ اسشاد  ار  -



                                                                                                              
 
 

 اقبال عبد ابراهيم الهاللي                                         ?88                    الجبوري حاكم عباس عاصم  .د.أ

 

 
 

  

 2021لسنة   1العدد  واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية 

                                                                                                                                                                                     

بكككككاب ( سكككككدلد الدكككككم ةخ بشكككككدر عباسككككك خ   عمككككك  لكككككانخ سكككككفردامي  التكككككدق ب  كككككي سككككك ر ال ريكككككب(خ م شكككككاب   ك -
 .1362ترحي  احسد اقتداررخ تهران: بهسش,خ 

 .1369روتيخ ترجسي مج د جم موددخ تهران: ادتذارا  مر  خ گسفردامي  خروتيگو گدو   -
لهودقكككككككككان در الكككككككككران(خ   مجسوعي مقكككككككككاالت  در ىكككككككككارك تككككككككاريخ در  دكككككككككدگ  ر دكككككككككدان اسككككككككتر دككككككككوم  سرشكككككككككارخ -

 .1387مترجم:مهردا  درررخ چا  دومخ تروير گيالخ  ارردگخ تهرانخ 
 .1387شيخ تهرانخ ماد خ گوددا مارت  خ عهد قاجارخ ترجسي: حد   د -
اك عمكككككوم گورخ بوشكككككهر: ادتذكككككارا  دادذكككككپكككككويمككككم  مكككككورخ سكككككالم  مكككككردم در الكككككران قاجكككككارخ ترجسكككككي: الكككككرج دبككككك   -
 .1386 شل  بوشهرخ پ
 .1373تهران: آستان قدس ر ورخ ’ ماساداروخ سفرداميخ ترجسي: رج   ادك  لوش دا  -
 الكتب بالمغة اإلنكمياية: -ج   

- David  yeroushalmi, The jews of iran in the Nineteenth  Century,  leiden 
,Boston,2009. 

- Edited  by Robert  Gleave, Religion and society in Qajar Iran, London and New 
York.  
-  Matthee, The pursuit of pleasure, drugs and stimulant in Iranian history 
1500-1900 Princeton/ Oxford: Princeton university press, 2005 .  

- Mehrdad  Amanat , Jewish Identities in  Iran Resistance  and  Conversion  to 
Islam and the  Bahai  Faith ,London ,New York ,2011 . 

 والدراساتالةحؾث  -د
 .1378خ 67آمشي لوسس  ادكخ دعاد  ىي و د موسيق  در دورك ر قاجار الران داميخ شسارك  -
و ككككككار رد تجارتخادككككككي ر جسذكككككك دقان در دورك ر قاجككككككار  تككككككاريخ عمكككككك  اكبككككككر تذككككككلري ىككككككا قيخ  دهككككككاد صككككككرا    -

 .1389خ 64ودذشامي عموم ادداد (خ سال سومخ شسارك پژ الران  
عمككككك   دگككككك  آىكككككادرخ و رحسككككك  عمككككك  حدككككك ش خ  سككككك ر تحكككككول ىادعكككككدارر ا  آ كككككا  تكككككا  شكككككون خ دذكككككريي ىادعكككككك  -

 .1389خ 110واقترادخ شسارك 
 البحو  عم  شبلة االدترد  : -ه
 گادكككككگربكككككويخ ترجسكككككي دو مقالكككككي  شكككككرا  الكككككران  ركككككي  رامكككككو  شكككككدك ار ا  تكككككاريخ شكككككرا  دوشكككككتي ر ولف  

خ بكككككك  تككككككاخ  تككككككر دالشككككككي ( جكككككك وك جككككككا  دذككككككدك پسكككككك ار وشككككككرا  در جوامككككككد اسككككككالم  سككككككدك ر ميادككككككي دوشككككككتي ر 
خ الراى  ا لعترودي:4   http://www.neveshtar.net/sharab-ende.pdf  

- Felton, A and Samuel Kurinsky, Jews and carpets available at, http 
//www.hebrewhistory.info/ factpapers/fb018-carpets.htm. 

 


