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 .هقلؤم نع باتكلا ءارآ paas امنإو هراكفأو فلؤملا ءارآ نع ةلوؤسم ريغ (ةملك) ةفاقثلاو ةحايسلل يبظوبأ ةئيه نإ

 «ةملک» ل ةظوفحم ةيبرعلا ةمجرتلا قوقح

 لیجستلا اهیف امب ء ةيكيناكيم وأ ةينورتكلإوأ ةيريوصت ةليسو يأب هلامعتسا وأ باتکلا اذه نم ءزج يأ خسن عنمُي

 تامولعملا ظفح اهیف امب ,یرخآ رشن ةليسو يأ وأ ةءورقم صارقأ وأ ةطرشأ ىلع لیجستلاو يفارغوتوفلا
 .رشانلا نم يطخ نذإ نود ؛اهعاجرتساو



 تايوتحملا

 108 ..ركبملا يمالسإلا خيراتلا يف يبرحلا ميظنتلا نفو ةحلسألا - ene SSSR مجرتملا ةمدقم

 113 ركبملا يمالسإلا خيراتلا يف برحلاو ءاسنلا - ESS ةيبرعلا ةمجرتلل فلؤملا ميدقت

 116 ا كيلامملا روتسد ..ةيركسعلا ةيدوبعلا - ۱1۶ O OR ةيحاتتفا

 2I ةيبيلصلا بورحلا ةيشع كيلامملاو ةقجالسلا - a E ةيفارغوتوفلا روصلاو ةيحيضوتلا موسرلاو طئارخلا

 LASS نييبيلصلا ةبقح يف برحلا - DI eS sa هر ریدقتو ركش

 129 ............ كيلامملا ةنطلسو ردلا ةرجشو نيدلا حالص - 26 EEA ی ثادحألل يتمزلا لسلستلا

 134 ا ا ندملا :عبارلا لصفلا يف يمالسالا خيراتلا يف ةماع تاعوضوم :لوألا لصفلا

 LISSA رداصملا - 3207 ا EA EEE EAE ىطسولا روصعلا

 LAD م قشمدو ةيروس - I نيرصاعملا نيخرؤملا تهجاو يتلا بعاصملا -

 ISL ete SS دادقبو قارعلا - 2427 eee )570-2632( دّمحم ةايح -

 15917 E OTT ةرهاقلاو رصم - 46 ...(م750- 632 (ple ةركبملا ةيمالسإلا تاحوتفلا -

 LOO spices تالصاوملاو رفسلا - ABS taala a قّرعلا -

 170 aes قاوسألاو لاملا - 5 تم eee ةئيبلاو ةيفارغجلا -
 LOSS (باتکلا (fal ىراصنلاو دوهيلا - 52 .ىطسولا روصعلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملل ةيسايسلا ةمسلا -

 ]13 تک SAS نکاسلاو ناکسالا - SA ةيمالسإلا ةيكلَملاو ةفالخلا ككفت -

 19 1: سو تم اال لوب لاو كاوا ءاملاو ماعطلا - 29 ا ی (ةعيرشلا ) يمالسالا نوناقلا -

 Ges (ةيفوصلا) يمالسالا فوصتلا -
 LOB asê تادابعلاو رئاعشلا :سماخلا لصفلا ۱

 DOD weighs area a (ناميإلا لوق) ةداهشلا - .OS Se TO برعلا ةريزج ؛ يناثلا لصفلا

 DOA SERR ةالصلا - TA EE SARA رداصلا -

 DIR (تاقفنلا حنم) ةاكزلا - 74 cS ةئيبلاو ةيفارفجلا -

 ال آفت یو DE موصلا - ISS ةراجتلاو لبإلا -

 AISA جحلا - 84م EA نكسلا -

 DISS ىرخألا جحلا عاونأ - e Y E SAS A بسنلا -

 240 ............ ةيلسمو ةفيرط تامولعم : سداسلا لصفلا IE ins ةسايسلاو برحلا : ثلاثلا لصفلا

 221 ی ین يديلقتلا يبرعلا ةيمستلا ماظن - 102 eet ESASA ی E داهجلا -

 244 ی ةلئاعلا بقل وأ ةينكلا :لوألا ءزجلا 105 سس رکبلا يمالسالا خیراتلا يف بورحلا -



 O PEE وفا Sune aes eee te ميلعتلا -

 SIOR ا anaes ءاسنلا -

 3534 ب Sachin (نويباتكلا) ةّمذلا لهأ -

 STAR ا !ene carer elt ماعطلا -
 IIS tee ene جم بدألاو ةرامعلاو نفلا -

 SADA تاحلطصملا درسم

 BOB E قابطألا ضعب دادعإ قئارط

 SOL ةمكاحلا رسألاو باسنألا لوادج

 SON توس مكحلا خيراتو نودشارلا ءافلخلا -

 SOL RSS SSAA شیرقونب -

 363 ................. ةيليعامسإلاو ةيرشع انثالا ةعيشلا ةمكأ -

 SOLS مكحلا خيراتو نويومألا ءافلخلا -

 365 ..مكحلا خيراتو ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةقرفلا ءافلخ -

 366 سد مکحلا خیراتو نویسابملا ءافلخلا -

 367 .....لیوحتلا لودج عم يمالسالاو يحيسلا نامیوقتلا

 369 e ةراتخم ةيمالسا تالطع -

 يروفيرفلا /(يرجهلا ) يمالسالا لیوحتلا لودج -
 :DIO توت گی ی een ria (يداليلا )

 AO EE ةيحيضوتلا تافاشكلا
 BOA مو T E AS ةينآرقلا تايآلا فاشک :ًالوأ
 2106 يس ا ةيوبنلا ثيداحألا فاشک :ًايناث
 OF esere RES رعشلا فاشك :اثلاث
 408 بن بوعشلاو لئابقلاو مالعألا فاشك :اعبار
 211 اوست ioe عضاولا فاشک :اسماخ

 421 ............. عجارملا و مجرتملاو فلؤملا نع تامولعم

 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

EE REAT مسالا :يناثلا ءزجلا 
E EEE TOE OEE بسنلا :ثلاثلا ءزجلا 

 E 0 0 ةبسنلا :عيارلا ءزجلا

 PE 515 بقللا :سماخلا ءزجلا

 PATTE R عمتجملاو ةرسألا لخاد لاجرلاو ءاسنلا -

 11111 os E ةمومألاو لافطألا =

 e يمالسإلا خيراتلا نع ةماع تاسارد -
 ايلعلا ةفالخلاو ةماعب مالسإلا راشتنا -

 مد 06 (م1000-600 ale وحن)

 sey (م1000-1300) ةدملا يف يمالسإلا خيراتلا -

 ا .DSS يركسعلا خيراتلا -

 eR الا طال لو مالا ا وما تالحرلاو ةيفارغجلا -

 E تامدقمو تامجرت :ميركلا نآرقلا -



 مجرتملا ءادهإ

 مدر یا

 يشيهرلا رهن نب ريزعلا ربع
 تانج عيسن هنكسأو هللا تبحر



 مجرتملا ةمدقم

 تاريغتملاو ةيسايسلا فورظلاب لصتي ام اهلوأ ؛بناوج ةعبرأ ةمدقملا هذه لوانتت
 ىوتحمل زجوم ضرع يناثلا بناجلاو ؛هعوضومبو باتكلا فيلأتب ةقالع اهل يتلا ةيفاقثلا
 بناجلاو ؛باتکلا ىلع ةَّيجهنملا تاظوحلملا ضعب ىلإ ةراشإ نمضتيف ثلاثلا بناجلا امآ ؛باتكلا
 .باتكلا اذه جارخإ يف لضف مهل نل ركشلا عم ةمجرتلا جهنمل حيضوت ريخألاو عبارلا

 يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلاب ةّينعملا ةيبنجألا بتکلا نم ًاريثك كانه نأ ةقيقحلاو
baadىقلتو .بناوجلا فلتخم يف ا تخت اثيدحو  ENيبل اهنأل ؛ريهامجلا دنع  

 نع ثيدحلا دنعو .هتايعادتو هثادحأ عي عیمجب رصعلا | ةه يق ملاعلا اذه ةقرعم ىلإ ةجاحلا

 ثادحأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ؛نهارلا تقولا يف ملاعلا اهب Spas يتلا تاسبالملاو فورظلا

 ةريثك عقاوم تحاتجا تالكشمو بورح نم اهعبت امو م2001 ربمتبس نم رشع يداحلا
 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا يف ثحبلا ىلإ تمس يتلا تافلؤملا اهدعب تداز دقو .ملاعلا يف
 نومتني نّمم نييباهرإلا نم ةعومجم مادقإ ءارو ةنماكلا ميقلاو عفاودلا ىلإ فّرعتلا ةيفب
 .مويلا كلذ يف تارئاطلا ريجفت ىلع ةفاقثلا هذه ىلإ

 هترظن يف ًافصنم ناك اهضعبف ؛نيملسملاو مالسإلل اهتيؤر يف تافلؤملا تنيابت دقو
 نيب طبرلا تلواح ىرخأ تافلؤم اهنمو «هعابتأل ةّيبلسلا تافرصتلاب هطبر نود مالسإلا ىلإ
 غلاب دقو ؛نيدلاب هل ةقالع ال ٌنطاخ كولس نم هيلإ نيبستنملا نم ردصي ام نيبو مالسإلا

 .اهلمكأب ةفاقثلا ةناداب ًاقلس ةررقملا ةجيتنلا ىلإ لوصولل ليوأتلا يف ءارآلا كلت ضعب

 تاحیرصتلاو تالاقلا يف امیرس تزرب ةفسؤملا ربمتبس ةعيجف بقع لاعفألا دودر نأ ىلع

 تافلؤملا نكلو ؛تاراعشلل يجيورتلا عباطلا تاذ بتكلا ضعب يف مث ,ةيفحصلا تاقيقحتلاو

 .ةضرغملا تاليوأتلا يف عوقولا نم ارذح رثكأ تناكو .ًاليلق اهلامفأ دودر يف ترخأت ةيميداكألا

 وهو - فلؤملاف ؛ةصصختملا ةيميداكألا بتكلا نم انيديأ نيب يذلا باتكلاو
 ةعماجب طسوألا قرشلا تاساردو خيراتلا مسق يف كراشم ذاتسأ - يزدنل سميج روتكدلا

 ليئارسإ»و .«يمالسإلا ملاعلا» :لثم داوم سيردتب موقيو ءاكيرمأب ةيموكحلا ودارولوك
 دمحم»و :«مالسالا يف داهجلا»و .«نآرقلاو ليجنإلا يف سذقلا خيراتلا»و ,«ةميدقلا
 فلؤملاو .نايدألابو طسوألا قرشلاب ةلصلا تاذ داوملا نم اهريغو ...«مالسإلا لوصأو
 ةدحتملا تايالولا يف ءارقلل ةيزيلجنإلا ةفللاب باتكلا فلأ دقو .هعوضوم يف صصختم

 .ةيزيلجنإلاب ةقطانلا نادلبلا نم اهريغ يضو ؛ةيكيرمألا

 كلذ يض تددرت ةيبرعلا ىلإ باتكلا اذه ةمجرت «ةملك» عورشم حرتقا امنيحو
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otoiىطسولا روصعلا ك چمالسالا  

 يبرعلا ئراقلل اهميدقت نكمي يتلا ةفاضإلا رادقم لوح لؤاستلاب قلعتي ام اهنم ؛بابسأل

 باتكلا عوضوم ةلص ىدم وه يناثلا ببسلاو .هدی لوانتم يف نوكت داكت تامولعم ضرعب

 درو امم مهمي نأ نكمي ام وهو ؛ةيمهأ رثكأ رخآ ببس ةمثو .«ةيمويلا ةايحلا» نع هناونعب
 دق ام يبرعلا یراقنا یدل فولأم وه مع ةفلتخم ةقيرطب تضرع تامولعم نم باتكلا يف
 لواحي باتكلا اذه نأ حضتا رمالا ةسارد دعب نكلو .ةفاقثلل ةءاسإ وأ نيدلل مهف ءوسب يحوي

 نمو .ةيليلحت ةيرولكلف ال ةّماع ةيخيرات ةيواز نم يمالسإلا ملاعلل «ةيمويلا ةايحلا» ضرع
 .يمالسإلا ملاعلا ثادحأل ةفلتخم ةيؤر pide وهف كلذ لالخ

 ةروص ىلع يبرعلا ئراقلا عالطإ يف نمكت ةيبرعلا ىلإ هتمجرت ةيعورشم لعلو
 ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا اهب ضرعی يتلا بيلاسألا لالخ نم ةيبرفلا ةفاقثلا يف مالسإلا
 ,ةنراقملا تاساردلاب نيلفتشملا كلذ دعاسي نأ لّمؤملا نمو .اهقفو ناسزدی يتلا تا اروصتلا و
 هتحاتاو :ىرخألا تافللا ىلإ يمالسالاو يبرعلا ثارتلا ةمجرتب ةيانعلا ةّيمهأب ركذي امبرو

(colaيوناث عجرم وأ طيسو ىلإ ةجاحلا نود يبرفلا . 

 ةيملع ةناكمب ىظحت يتلا ةيميداكألا تافلؤملا نمض GUSH نوک ىلإ ًارظنو
 نم هتفاقث يبرعلا ئراقلا ىري يكل نومضملاو جهنملا ىلإ فرعتلا نم دب الف ؛ املا دنع

 بيلاسأ ىلع و اهنورّسفُي فيكو ثادحألا نورخآلا أرقي فيك فرعيو :يبرغ روظنم
 .ةمدختسملا ليوأتلا و طابنتسالا

 ةعبسو ةمدقم نّمضتي باتكلا Óla ؛باتكلا ىوتحم لوح يناثلا بناجلا امأ
 «ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا» عضي نأ اهيف فلؤملا لواح ءلوصف

 نورقلا يمالسالا ملاعلل ىطسولا روصعلاب دوصقملاو .يداعلا يكيرمألا ئراقلا لوانتم يف

 يرجهلا ميوقتلا يف اهلباقي يتلا . (م600-1300) يأ ؛رشع ثلاثلا ىلإ عباسلا نم ةيداليملا

 ةلصاف ةطقن (م1300) ماع فلؤملا دّدح دقو .يرجهلا عباسلا ىلإ لوألا نرقلا نم ةرتفلا
 تالاجم يف فلتخم عقوم ىلإ لوحت  هرظن ةهجو نم  يمالسإلا ملاعلا نأل ؛هتسارد يف
 ةيادبو .ةيبيلصلا تالمحلا مث )1258/0656( ةنس دادغبل لوفلا وزغ ةيشع ةريثك
 .يداليلا رشع عبارلا نرقلا تاینیرشع يف لوفلا رطخ عجارت مث «ينامثعلا مکحلا ءوشن

 5 ريمالسوا خیراتلا نع ةماع ةمدقم وه هباتک نأ ةيحاتتفالا يف فلؤملا دكأ

 مدقی وهف اذل ؛یطسولا روصعلا يف - تقولا يف اوشاع نیذلا رظن ةهجو نم

 لکشلا اهّدعي يتلا .دئاصقلا اه فا ذنأ alg ة ةيبرعلا صوصنلا نم تاداهشتسا
 نأ نكمي ام لضفأ لثم تقولا كلذ يف يمالسإلا ملاعلا نأ ىريو .رصعلل يساسألا ينفلا
 .ةيركسعلا ةوقلاو ءيسايسلا ماظنلا :لثم ؛ةددعتم تالاجم يف ةيناسنالا ةراضحلا همدقت

 فلولا راتخاو .يملعلا دهجلاو .يركفلا ثحبلاو .يندلا عمتجلاو .ةيداصتقالا ةردقلاو

 ةريزجلا :يهو یطسولا نورقلا لالخ يمالسإلا ملاعلا يف ةيسيئرلا ميلاقألا ىلع زیکرتلا
An pallحضويل ىرخأ ةنكمأ ىلإ ااا هتراشإ ىلإ ةفاضإ .ةرهاقلاو .دادفیو .قشمدو  

 .ةيمالسالا تاعمتجلا يف عونتلاو ةيرارمتسالا یدم

thyیطسولا روصعلا يف يمالسالا خیراتلا يف ةماع تاعوضوم» لصف » 

 .ةيتآلا لوصفلل ةيفلخ نوکیلو .تقولا كلذ يف ةّمهملا تاعوضوملل dale ةيور ضرعيل

 يبنلا ةايحو .يمالسالا خیراتلا ةيادب لوح نيخرؤملا هجاوت يتلا لئاسلا ضعب لوانتی وهو
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 مجرتملا ةمدقم

 .ةئيبلاو ةيفارغجلاو .قرعلا ةلأسمو .ىلوألا تاحوتفلاو .ملسو هيلع alll ىلص دمحم
 .(ةعيرشلا ) نوناقلاو .ةهالخلاو ةسايسلاو

 تاعوضوم نع هيف ثّدحت ءلقتسم لصفب «ةيبرعلا ةريزجلا» فلؤملا صخو
 ىنعمو .ةيبرعلا ةفللا :تاعوضوملا كلت نمو «ةوبنلا رصع هيف زواجتي مل هنکل .ةدّدمتم
 Tle ةصق رکذو .ةكيبلاو ةيفارفجلاو :دكايصتلا !Lusguad dys رداصلاو .ةيلهاجلا

 ,ةراجتلاو ,لیخلاو ءلبإلاو ؛ليخنلاو ,راطمألا ىلإ قرطتو ؛مالسلا هيلع ناميلس يبنلاو أبس
 يف دوهيلا نم اهناكسو نيملسملا نيب «ةنيدملا روتسد» ركذو .ةبارقلاو .بسنلاو .ناکسلاو

 .ةرونلا ةنيدملا يف نیملسلا رارقتسا ةيادب

 ملاعلل یطسولا روصعلا يف ةيركسعلا ةينقتلا ىلع «ةسايسلاو برحلا» لصف زکرو
 ديطوتو ىلوألا نورقلا يف تاحوتفلاو ,يمالسالا داهجلا موهفم هيف فلؤملا شقانو ,يمالسالا
 .ةيبيلصلا تالمحلاو .«ةيركسعلا ةيدوبعلا» ب هاّمس ام ةيادبو ءةيمالسإلا (ةيروطاربمإلا)

 يف ةرتفلا كلت يف ناكسلل ةيمويلا ةايحلاب هيف فلؤملا متهاف «ندملا» لصف امأ

isتالالسلاب ةصاخ تاعوضوم فلّولا ثحب ىلإ ٌةفاضإ .دادفيو ةرهاقلاو قشمد نم  

 ىلع هیف زکرو ؛یربکلا ةيزاضخلا مصاوعلا هذه يف میلاقألاو ماکحلل ةينيدلاو ةيسايسلا

 كلذكو ,رفسو دوقنو تاجتنمو تاعانصو عئاضبو عیبو ءارش نم ناکسلل ةيويندلا رومألا
 .ضعب عم مهضعب ثالثلا ةيوامسلا تانایدلا باحصآ لعاقت

 لثمت اهفصوب .مالسالا ةسمخلا ناكرألا ىلع «رئاعشلاو تاداپعلا» لصف زكرو
 جحال یرخآ طامنآ يف اضيأ ثحب هنکل .اهلک ةيمالسالا تاعمتجملل ةيمويلا ةايحلا عاقیا

 ىلإ جحلا» هامس رخآ ًالكش كلذك رک ذو :قارعلا يف ةعيشلا ga طمن لثم -هيأر بسح-
 .«یطسولا روصعلا يف نیطسلفو ةيروس يف ةسّدقملا ةنكمألا

 لصفلا ةدام «فراعلا فئاطل» يبلاعتلا روصنم يبآ بتک دحأ نم فلؤملا سبتقاو

 يتلا تاعوضولا نم ةعساو ةعومجل الماش هدع يذلاو امو ةفيرط تا يذلا

 ,ةيرسألا ةايحلا لئاسم Capissa .ةقباسلا لوصفلا يف رک ذی مل امم ةيمويلا ةايحلاب لصخت

 .ةينآرقلا میلاعتلاو .برعلا دنع ةيمستلا ماظنو ,ةايحلا ةرودو

 ضرع دقف ؛باتكلا تاعوضوم نا ا تامولعم ةدايز ىلع فلؤملا نم اصرحو
 ,ةيزيلجنإلا ةفللاب ةيسيئرلا تافلؤملا ضعب ب «ىرخأ تاءارقل تاحارتقا» ريخألا هلصف يف

 مالسالا ةعوسوم» :يهو al yin ًاًيخيرات ًاباتکو تاعوسوم ثالث اهنمض نم رکذو
 13 يف «یطسولا روصعلا مجعم »و .تادلجم 5 يف هیارعلا ةطوسومتو ءادلجم 12 يف

 ىلإ لخادملا نم ًاريثك نکضتی هنكل .ةيبوروألا یطسولا روصعلا نع ء ريخألا باتكلاو ءادلجم
 ةياهن يف فلؤملا عضوو .«ثحبلل راطإ :يمالسإلا خيراتلا» باتك bal ,يمالسالا ملاعلا

 خبطلا تافصو ضعبو .بسنلا تالالسو .ةيفارفجلا لوادجلا :لثم ؛ىرخأ قحالم باتكلا

dy pallیطسولا روصعلا يف . 

 بلغأ نأ اهنم ركذن .ةّيجهنملا تاظوحللا ضعب كانه نأ الا ؛باتكلا ةيمهأ عمو
 نيملسملاو مالسإلا نع نويبرغلا اهفلأ يتلا بتكلا نم يه فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا رداصلا

 يوتحيو .يلصأ ريغ عجارملا كلت ضعب ناك اذإو .ةماعلا تاعوسوملا ىلإ ةفاضإ .برعلاو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 .كلذ نم ءيش ىلع باتكلا اذه يوتحي نأ دراولا نمف ؛ةيجهنمو ةيملع ءاطخأ ىلع اهضعب

 جهنم نأ اهنم ؛يبرعلا ئراقلل ضرعت يتلا تاماهفتسالاو تاظوحلملا ضعب 1 ركذ انه نكميو
 كلذ عمو «تقولا كلذ يف اوشاع نيذلا رظن ةهجو نم» يمالسإلا خيراتلا مدقی فلؤملا

 وأ ؛ليلقب هدعب وأ ٠ الثم دالیلا لبق ام ىلإ اهضعب دوعی ,یرخآ روصع نم تاداهشتسا ةمثف
 یطسولا نورقلا صخي ام ديكأتل تامولعملا كلت نم دافتسُي نأ نكميو .رضاحلا رصعلا نم

 يحوي ىطسولا نورقلاب اهطبر نود تامولعملا كلت دوجو نكلو .ةنيعم ةقالع نع فشكي وأ
 «ميدقلا دهعلا» ةاروتلا نم صنب فلؤملا دهشتسي : ًالثمف ؛ةنيعم تامولعمل ًاماحقإ ةمث ناب

 (دالیلا لبق 1100( نوعدج رصع يف ةيودبلا مهبيلاسأو ةريزجلا لامش ينطاق روصُي
 نوینایدلا ala اهلیصاحم ةعارزب [داليملا لبق] لیئارس| تماق املکف» :راقتحالا نم ءيشب

 نود كلذ رکذی ؛(77 ص) «لیئارسا ةلود وزفب قرشلا بوعش نم مهریغو قیلامعلاو
 .باتکلا عوضومب كلذ ةقالع حیضوت

 هب هاتف اذهو» :لوقی مث :ةددعتم عضاوم يف ةقرفتم تامولعم فلؤملا ركذي امك

 جئاشو ىلع مئاقلا يعامتجالا ماظنلا» :لثم ؛كلذ ىلع ةلادلا ةيآلا ركذ نود .«نآرقلا يف

 .(71ص) «ءاوس دح ىلع تاحاولا ينطاقو ودبلا نيب ةكرتشملا ةبارقلا

 ضعب لوقي» :لاق يمالساو يلهاج ىلإ يبرعلا خيراتلا ميسقت ىلإ فلؤملا راشأ امدنعو
 ةمظنأ عقاولا يف يه يمالسإلا ملاعلا يف ةمكاحلا ةمظنألا نإ :نيرصاعملا نيملسملا نيركفملا

 ةمظنأ اهنكل .بسحف حالصإ ىلإ ةجاحب ةدساف ةيمالسإ ةمظنأ درجم تسیل يهف ؛ةیلهاج

 باتکلا عوضومب سابتقالا اذه ةقالع نع ئراقلا لءاستی امبرو )72.0( هدایت نآ يفبني ةيلهاج

 ىلإ ,یطسولا روصعلا يف ةيمالسالا ةايحلا ماظنب مويلا نييكيرمألا فيرعت وه فدهلا مادام

 ها نع ديعب يأروهو ly دهاوشو ةيمقاو ةلثمأ ىلع دمتعي ال يعابطنا مكح هنأ بناج

 iG لامعأ روصت د ةيكيرمألا تاياورلاو مالفألا نأ ىلإ رخآ ناكم يف فلؤملا ريشيو

 ,دونهلا :لثم ؛نینئاخلا ءادعألا دض نوعفا دي مهنأب (لساوبلا ) نييكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا

 يتلا ةيفصولا تارابعلا كلت درت نأ بیرفلا نمو .نيملسملا نييباهرإلاو ,سورلاو ؛نييزانلاو
 اهيف ةرابع يأ _ىرخأ ةهج نم- یشاهتب لظ يميذاكأ باتک یف ادوصعم اجا امد نّمضتت

 .مهيلع هللا ناوضر هتباحصل وأ » ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلل وأ ميركلا نآرقلل ريدقت

 ول ةيفطاعلا فاصوألا وأ ةينيدلا باقلألا بنجتي يذلا ينحبلا هاجتالا اذه مهفن نأ نکمیو

ailلیئارسا ينب ءايبنأ دحآ «ایمرآ» رکذی امنیح هنکلو .ةّيعوضوم ةيجهنمب كلذ ىلع ظفاح  

 ىلإ ةراشالا لالخ نم ةوبنلا ىلع دكؤي (101ص) لیئوماص وأ (101ص) ةروبد وأ )84,0(
 .ةليلق تارم ىوس دمحم يبنلا عم ثدحي مل كلذ نأ ىلع .يبنلاب اقوبسم مسالا

 ؛عوضولاب ةقالع تاذ تسيل اهنآ ودبي فلولا اهیلع دمتعا عجارم دوجو ظح الپ امك

 مدق ةيبرع صوصنب فلولا تاداهشتسا نمض نمو .«نیملسلا ناوخالا عمتجم» :لثم

 :تیبلا اذه اهنمو ,يلهاجلا رصعلا نم يهو ؛لأومسلا ىلإ ةيوسنلا ةديصقلا

 لیلق مارکلا َّنِإ :اهل ٌتلقف ع ایفا یک

12 



 مجرتملا ةمدقم

 اهنأ نيح يف :(89 ص) «ةيمالسإلا ىطسولا روصعلا» ىلع اهب ًادهشتسم اهدروُيو
 .روصعلا كلتب اهل ةلص ال

 يكل ؛ثيدحلا يكيرمألا عمتجملا ميق ركذيس هنأ ىلإ باتکلا ةيحاتتفا يف فلؤملا راشأ امك
 مهل حضتي ىتح ؛ةيمالسإلا ىطسولا روصعلا ميق نيبو اهنيب ةنراقملا نويكيرمألا ءاّرقلا عيطتسي
 وه يقطنلا نإف غيوستلا اذه ةميق تناك .Lig ةلماك ةحفص دودح يف لمعلا اذه غوسو .قرفلا

 میقلاب اهتنراقم لقألا ىلع وأ .اهسفن یطسولا روصعلا يف اهتالیثمب ةيمالسالا میقلا ةنراقم
 .مویلا يمالسالا ملاعلا يف اهتاذ

 دی yall تاقتا سهم رپ اوت Rg ر دام لع فلولا دافعا ىلا ارظنو
 نع ةلصفنم تاطابنتسا ىلإ يزيلجنالا صنلا ىلع زیکرتلا عفد دقف - ةيزيلجنالا ىلإ
 ريبج نبا ةلاكرلا تارابع یدحا ab كلذ نمو .ًافلتخم Legd تبلج امّيرو يلصألا صنلا

 دوجوب ريبج نبا داقتعا ساسأ ىلع اهمهفو :(155ص) دادغي يف ءاسنلا لامج فصو يف

 نأب كلذ رركو ءكلذ نم هللا همحي مل اذإ دادفب ءاسن هاجت بحلا ءاوغ| نم يقيقح رطخ

 امب .تالیمجلا دادفب ءاسن ءاوغا نم لاجرلل اذالم sais نأ نكمي يذلا وه هدحو هللا

 .ةتلفنم ةيسنج زئارغ تاذ ةبيرغ تانئاك وأ ةبيجع بوعش نع ثدحتي هنأ ئراقلل يحوي
 ةراشإلاب متخیو.دادغب يف ءاملاو ءاوهلاو ءاسنلا لامج ىلإ ريشُي يلصألا صنلا نأ نيح يف
 .اهنم هللا همصعي نم الا ةفّوخم ىوهلا نتف َّنأ ىلإ

 :لثم ؛قيقدتلا نم ديزم ىلإ جاتحت تامولعم دورو ىلإ ةعرسب ةراشإلا نكميو
 هتراشإو . (84 - 77( تاحفص عضب يف اهلوصأو اهتافصو لبإلا نع عّسوملا فلؤملا ثيدح

 ةمركملا ةكم نأ هرکذو .دالیلا لبق «ةيروس ةلود» اهنأ ىلع ةيروس يف صمح ةنيدم ىلإ

 نع ثدحت امدنع هلوقو .ةيروسو نميلا نيبو اهنيب لفاوقلل ةيسيئر قيرط يأ اهيدل نكي مل
 ىلإ تالوقم هبّسنو ءةكرعملا كلت يف ةّيبرع سرف يأ نيملسملا ىدل نكي مل هنإ :دحأ ةوزغ
 ىلإ نييبوروألا نیلاخرلا هفّصَوو ٠ (264ص يف ظحاجلا عم ثدح امك) اهباحصأ ريغ

 روصقلا دحأ مهدحأ فصو هلقنو ,ةكم ىلإ em مهضعب نأو .«لساوبلا» ب ةيبرعلا ةريزجلا

 .(م1870 ماع) ةريزجلا يف

 تاراشإ دوجو يهو مدا ةريدج يبرعلا ئراقلا Ladies دك = ةمثو

 .عضوم نم رثكأ يف رّركتت ةيقطنم ىلوألا و ودبت تاريسفتب ةفلغم تامو او

 فلؤملا یدل نأب ساسحالا ىلإ وعدي ام ؛اهدوجو غوسی يقايس راطا نود نم بلجت وآ
 «لساوبلا» ةملك رارکت كلذ نمو .نییبرفلا ءارقلا ناهذآ يف ةنّيعم راکفآ تيبثت يف ةبغر

 رکذ دوروو .ةيزكرلا تارباخلا لاجرو .برعلا ةريزج ىلإ بناجألا نیلاحرلا فصول

 نود نم ةعقاو ةقيقح اهنآ ule نیطسلف يف (نينسلا فالآ لبق) ةميدقلا «ليئارسإ ةلود»

 ركذ ىلإ يعسلا كلذكو .اماع نيعبس نم رثكأ اهیف اوقبي مل دوهيلا نأ عم .لیصفت يأ
 ىلإ تمي باتكلا عوضوم نكي مل ول ىتح «نييمالسإلا نييباهرإلا»و «يمالسإلا فّرطتلا»

 .ةلصب تاعوضوملا هذه

 ؛باتكلا اذه ةيمهأ نم للقت ال اهضعب انركذ يتلا تاماهفتسالاو تاظوحلملا هذه
 بناوج فلتخم يف ثحبلل يبرغلا ملاعلا يف ىلاوتت يتلا بتكلا نم ليسل ٌجذومن وهف
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 ىطسولا روصعلا 9 يمالسإلا ملاعلا

 دمتعت بتكلا هذه نألو .ةّيبرغ نظن ةهجو: نم اكيدحو اميدق ةيفالسإلاو ةييرعلا ةايحلا
 اساسأ agah تامولعم مّدقُ دقت يكل ؛ةيلصأ بتك نع ةمجرتم بتک وأ ,ةيوناث رداصم ىلع

 نأ ةظحالم عم .ةيمالسالا رظنلا ةهجو قباطت نآ عقوتلا ريغ نمف .نییبرفلا ءارقلا ىلإ
 علطت يتلا ةيبدألا صوصنلا نم اددع مجرتو «ةريثک ةحيحص تامولعم رکذ باتکلا اذه

 .ةيبرعلا ةفاقثلا بناوج نم بناج ىلع نييبرغلا

 رجاهت امدنع هتفاقث ىلع هعالطإل يبرعلا ئراقلل باتکلا اذه ةمجرت تءاجو

 يبرعلا ثارتلا ةءارق قئارط نع فشكي امب :نورخآلا aii فيكو :ىرخأ ةكيب ىلإ

 git يف اهرثأ تكرت ىرخأ ةيفاقث لماوع دوجو لظ يف هعم لماعتلا بيلاسأو يمالسإلاو
 ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ دعب ردص باتكلا نأ انملع اذإو .برعلاو مالسإلل برغلا

 تفصع يتلا ثادحألا نم اهریغو ..قارعلا برحو .ناتسناففآ برح دعبو .م2001 ماع
 كلت هتکرت امو ,ایروحم ارود ةيكيرمألا ةدحتلا تایالولا اهیف تبعل يتلاو يمالسالا ملاعلاب

 نکمی هنإف ؛هلمكأب ملاعلا يف ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس تارّيغت نم ثادحألا
 .باتکلا اذه اهنع رُبعی يتلا ةيؤرلا مهفن نأ انل

 Saas میدم ةلواخم مك اوه فک نضنلا داريإ ىلع ةمجرتلا تصرح دقو

 ةنطفل تاظوحلم اهيف يتلا عضاوملا نم ًاريثك ٌتكرتو . ايرورض كلذ ناك املك شماوهلا يف

 ىلإ اهوزعو ّءرشايم ةينآرقلا تايآلا داريإ ىلع صرح كانه ناك امك .هتهابنو ئراقلا
 ىلع ةظفاحملا عم اهرداصم نم تاسابتقالاو ةيرعشلا صوصنلا داريإ كلذكو .روسلا

 ةشئاع نينمؤملا al ةروص تفذح دقو . [ ] نيتفوقعمب مجرتملا تالخدت ىلإ راشیو ,صنلا
 دقف روصلاو موسرلا ةيقب امأ ءاهيلإ ةجاحلا مدعل جدوه ىلع يهو - اهنع هللا يضر -
 .نكمأ ام صنلا يف اهعقاوم ىلع ةظفاحملا عم يه امك تدرو

 ىلع «ةملك» عورشم ىلع نيمئاقلل ركشلاب مدقتأ نأ يل بيطي .ماتخلا يفو
 ركشأ امك .زاجنإلا ىلع مهصرحو ةرمتسملا مهتعباتم ىلعو باتكلا ةمجرتب مهمامتها

 ةمجرتلا هذه ةعجارم يف هدوهجم ىلع يعزابلا نمحرلادبع نب دعس روتكدلا ةداعس
 ركشأ امك .اهادسأ يتلا ةديدسلا حئاصنلاو ةمّيقلا تاظوحلملاب ٌتذخأ دقو ءاهحيحصتو
 تاظوحلم مّدقو ةيوغل ةعجارم ةريخألا ةخسنلا ةعجارمب لضفت يذلا ناليجحلا دلاخ يخأ

 ةعماجب ایفارفجلا مسق نم يرسودلا يلع .د ليمزلا ركشأ نأ يل بيطي امك .اهنم تدفتسا
 اهم يتجوزل ركشلاو .اهيلع تايثادحإلا ديدحتو طئارخلا دادعإب همّركت ىلع دوعس كلملا

 ديدسلا يأرلاب يل نيعم ريخ تناكف ؛عورشملا اذهب يلمع ةليط يل اهتدناسم فقوتت مل يتلا
 ىلع يندعاس عيجشت نم ينتحنم امبو ءاهرثكأب Sasi يتلا ةيوفللا تاحارتقالا ميدقتو

 .زيجو تفو يف ةمجرتلا زاجنإ

 قيفوتلا هللابو

14 



 فلؤؤملا ميدقت

 ةيبرعلا ةمجرتلل

 يمالسإلا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا» راتخا «ةملك» عورشم نأل ا رورسم انأ

 سيردت دعبف .ةيبرعلا ىلإ مَجرَتُي يكل (م2005 ,دوونیرغ) «یطسولا روصعلا يف
 براقي ام نييكيرمألا سويرولاكبلا بالطل طسوألا قرشلا خيراتو يمالسإلا خيراتلا

 روهمجلل نآلا ارفاوتم يلمع نوكي نأ يل رورس ردصم هنإف ؛نمزلا نم نيدقع
 .ةيبرعلا ةفللاب تدحتلا

 فيلأتلا ةقيرطب ةقلعتم ًارومأ لمشت باتكلا يف ةشّقانملا تاعوضوملا نإ
 نم ريثك مايقو .ةيمالسالا تاراصتنالاو .مالسإلا لوصأو .دّمحمو .ةثيبلاو ,يخيراتلا
 لمامتلاو .تادابعلاو ‘ .وقطلاو .بورحلا بناج ىلا .اهطوقسو ةمکاحلا تالالسلا

 .ةيفاقتلا تاعوضوملا نم عساو قاطنو .نییحیسماو دوهیلا عم

 روصعلا يف يمالسالا خیراتلا مهف نیسحت يف «ةملك» عورشم مهسی نأ يلمأو

 .«ىطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا» باتك ةمجرت عم ىطسولا

 يزرنيل سبيج
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 ىلع ءانب ؛ةيبوروألا ىطسولا روصعلا لوح تامولعملا نم ريثك نييكيرمألا ىدل

 .«دوه نبور»و .«رثرآ كلملا» روصت يتلا مالفألاو ةفورعلا ةيبدألا لامعألاب مهتفرعم

 .نازحألا يف تامقاولا تايتفلاو .ةعماللا مهعورد يف ناسرفلاو .ةعينملا عالقلاو

 ظحلا فلاح دقو (Monty Python). «نوثياب يتنوم» ل ةلماكلا لامعألا ديكأتلابو

 نأ نود (Chaucer) «رسوشت» ل «يريرتناك تاياكح» اوؤرقف نييكيرمألا ضعب

 رخآلا مهضعب ظحلا فلاحي مل امبرو ,ةثيدحلا ةيزيلجنإلا ىلإ ةمجرتلا نم اوديفتسي
 .كلذ يف

 عئاشلا انباعيتسا ناعبطت نيتللا ةيلزهلاو ةيسنامورلا نيتمسلا نم مغرلا ىلعو

 تاراشإلا نم ۱ ریبک ًاعونت نییکیرمألا مظعم یدل نأ الإ ؛ةيبوروألا یطسولا روصعلل

 ةساردل ًاقلطنم لكشت يتلا - ةيوغللا ىتحو - ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةينيدلا ةيعجرملا

 ملاعلا ىلإ انراظنأ هجون امدنع نكل .یطسولا روصعلا يف ابوروأ خيرات نع ةداج

 هذه نم ليلق ىوس انمظعم ىدل سيل هنأ دجن ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا

 .الصأ تدجو نإ اذه .ةيعجرلا تاراشالا

 «یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا» باتکلا اذه نإ

 رظن ةهجو نم - يمالسالا خيراتلا نع ةماع ةمّدقُم وهف ؛ءارقلا ءالوه ىلإ هجوم
 ام لضفأ نم ًاريثك ٌمالسالا ملاعلا لثم امدنع - ۲1)تقولا كلذ يف اوشاع نیذلا
 ,ةيركسعلا ةوقلاو ,يسايسلا ماظنلا تالاجم يف ةيناسنالا ةراضحلا همذقت نأ نکمی

 اذه ناف كلذل .يملعلاو يركفلا ثحبلاو .يندلا عمتجلاو .ةيداصتقالا ةردقلاو

 نم ریثک يف ةيمويلا ةايحلاب طبترت يتلا لئاسملا نم ةعساو ةعومجم لوانتي باتكلا

 ةيبرعلا ةريزجلا يف هتایادب ذنم يمالسالا ملاعلا تلکش يتلا ميلاقألاو تاعمتجلا

 م1300 ماع ٌترتخا دقو .رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن یتح يرجهلا عباسلا نرقلا يف

 .مویلا نییبرفلا رظن تاهجوو ةّصاخلا هرظن ةهجو نع ثدحت ام ًاريثكف ؛طباضلا اذهب ًامئاد مزتلی مل فلؤملا نأ ةظحالم عم )1(

 .(مجرتلا)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 يف فلتخم عقوم ىلإ لوحت يمالسإلا ملاعلا GY ؛ةساردلا هذه يف ةلصاف ةطقن

 ةيبيلصلا تالمحلا ةياهن يفو .م1258 ماع دادغبل لوفلا وزغ ةيشع ةريثك تالاجم

 يف ينامثعلا مكحلا ءوشن ةيادبو .رشع ثلاثلا نرقلا تاينيعست يف ىندألا قرشلا يف

 يف لوفملا رطخ عجارتو ءرشع عبارلا نرقلا ةيادب يف ةيقرشلا ابوروأ يف لوضانألا
 .(!!رشع عبارلا نرقلا تاينيرشع

 ةعبسلا نورقلا لالخ ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا دادتما ببسبو

 ايسآ طسو ىلإ .برفلا يف ةيقيرفا برغو اينابسإ يف .ةساردلا هذه اهيطغت يتلا

 ميلاقألا يأ ىلع :راتخي نأ سرادلا ىلع بجو دقف .قرشلا يف ةيدنهلا ةراقلا هبشو
 ةراشإلاب ءافتكالا ىلع ةرورضلا هربجتس لئاسملا يأو ؟همامتها طلسيس نوؤشلاو

 ؟طتف اهيلإ

 ةيملاعلا مصاوعلا a سسأو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف أشن مالسالا نألو
 ةيمالسإلا دالبلا ىلع انمامتها لمجم زكرنسف .ةرهاقلاو دادغيو قشمد يف ةعساولا

 دالبلا نأب ًامابطنا يطعيس بولسألا اذه نكل ,(27سوسكوأو لينلا يرهن نيب ةيزكرملا
 ةفاقثلاو يطمنلا يمالسإلا نيدلا ءرملا اهيف دجي يتلا ةنكمألا يه ةسيئرلا ةيمالسإلا

 ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اووشن ثن نمم ریثک ةيؤر ام دح ىلإ يهو ,ةيطمنلا ةيمالسإلا

 حدم يف يمالسرلا خیراتلا نم ىلوألا نورقلا ينه بتك امم ريثك يف كلذ رهظ امك

 حضوأ يكل ؛ ًاضيأ ىرخأ ةنكمأ نم ةلثمأ ركذأس كلذل ؛ةيرقوأ ,ةنيدم وأ .دلب لئاضف

 .یطسولا روصعلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملا يف عونتلا بناج ىلإ هباشتلا ىدم
 ةيسايسلا ةيكيرمألا ميقلا ىلإ تاراشإ - رخآ ىلإ نيح نم - دروأس

 روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةيمويلا ةايحلا نوكت ىتح ؛ةينيدلاو ةيعامتجالاو

 نيب ةيقيقحلا قورفلا ىلع ءوضلا طلسأ يكلو .يداعلا ئراقلا لوانتم يف ىطسولا
 كردأ ينأ عم .ثیدحلا يكيرمألا عمتجملاو ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ميقلا نم ةعومجم لوح نوفلتخي نييكيرمألا نم اریثک نأ
 ,ةلئاعلاو ةيالولاو ءدرفلاو ةيالولاو .نیدلاو ةيالولا نيب ةمئالملا ةقالعلا اهنم ءةينيدلاو

 نم عون ىلإ يدؤيس لئاسملا هذه لوح انشاقن نكل .ءاسنلاو لاجرلاو .ةلئاعلاو درفلاو
 ؛ىرخأ ميهافم يف ًاضيأ ثحبلاو .نيلقتسم ًادارفأ مهفصوب صاخشألا يف ثحبلا

 تارماغم (Ross E. Dunn) نود .يسور :رظنا رشع عبارلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا لوح ةزاتمم ةجلاعمل(1)

 The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim) رشع عبارلا نرقلا يف ملسم رفاسم :ةطوطب نبا

Traveler of the Fourteenth Century ( . (؛اینروفیلاک ةمماج ةعبطم :يلكريب aleم2005 ). 

a Lash aaنهال ,سوسكوأ  i SSEوهو ,یطسولا  
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 .ةيصوصخلا قوقحو ,ةيدرفلا ةيلوژسلاو .ةيدرفلا تارایخلاو .دارفألا قوقح :لثم

 رظنی فيك لوانتأ نأ دو كلذ ىلإ ةفاضإ .يصخشلا ءافتكالاو .ةصاخلا ةيكلملاو

 ,یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا بوعش ىلإ ثيدحلا رصعلا يف نويكيرمألا

 امورو نانويلا اهنمو ءاضيأ ةماعب ىطسولا روصعلاو ةميدقلا تاراضحلا دارفأ ىلإ لب

 .نيصلاو دنهلاو ناريإو ابوروأو

 يتلا ةيضرفلا هساسأ ةساردلا هذه يفرخآو نيح نيب ةنّراقملا يف بولسألا اذه

 Ale یطسولا روصعلا يفيمالسالا ملاملا يف ةيمويلا ةايحلا يه تحبن يكل هنأ ىرت
 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا میقلا نيب مئاقلا فالتخالا كلذ باعیتسا نم دب ال

 هسفن تقولا يف دب الو ءانرصع دوست يتلا كلت نيبو ملاملا كلذ يف سانلا تاعقوتو

 ةبسنلاب ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاملا يف ةيمويلا ةايحلا ةيمهأ كاردإ نم

 ةضويلا انتايح ةيمهأ امامت نحن كردن امك .ةبقحلا قلت يف اوشاع نيذلا سانلا ىلإ

 باعيتسا Lisle بجو حاجن Gh لمعلا ققحي نأ اندرآ اذإ كلذل ؛مويلا انيلإ ةبسنلاب
 نكمي ىرخأ ةروصبو .رصعلا كلذولثمم اهروص يتلا هميهافم لالخ نم ملاعلا كلذ
 مل ملاعلا كلذ يف اوشاع نيذلا سانلا كئلوأ نأ ةيضرف لبقن نأ بجي اننأب لوقلا

 ةفلتخم تاداع نمض یرخآ ةنكمآ يف تمضوو تلفن انظم ًایومش - ةطاسبب - اونوکی

 لوس وصفة انهت افتاد

 روصعلا يف يمالسإلا خيراتلا يف ةماع تاعوضوم» ب !ginal لصفلا نإ

 روصعلا يف يمالسإلا خيراتلا يف ةمهملا تاعوضوملل ةماع ةيؤر الإ وه ام «ىطسولا

 لوانتي وهو .ةيقابلا ةسمخلا لوصفلل ةيرورض ةيفلخ ميدقت die فدهلاو ءىطسولا

 ءيمالسإلا خيراتلا ةيادب يف ثحبلا نولواحي امدنع نيخرؤملا هجاوت يتلا لئاسملا ضعب
 ,ىطسولا روصعلا يف قّرعلا ةلأسمو .ینوألا ةيمالسالا تاحوتفلاو .دّمحم ةايحو

 ذنم ةفالخلا ةئزجتو ,ةيمالسالا تاعمتجملل ةيسايسلا ةمسلاو ءةئيبلاو ةيفارفجلاو

 ةيمالسالا ةيفوصلاو . (ةعیرشلا ) يمالسالا نوناقلا روطتو «عساتلا نرقلا فصتنم
 .(فوصتلا)

Lilىلع زکریو .ةيمالسالا لوصألا ملاع لوانتیف «برعلا ةريزج» لصف  
 ىلع ينبلا يعامتجالا مرهلا كلذکو .میلقالا كلذ يف ةراجتلاو ةئيبلاو ةيفارفجلا

 يف تاملتسلا نم نیو ءاعم تاحاولا ناكسو ودبلا هيف كرتشي يذلا بسنلا ساسأ

 اًيشماه حبصي أدب هنأ الا مالسإلا دهم وه ميلقإلا كلذ نأ نم مغرلا ىلعو .نآرقلا

 لبق ملاعلل حيرشت :ةيعانصلا لبق تاعمتجملا (Patricia Crone) نورك ايشيرتاب :ةصاخ ةروصب رظنا(1)

 :دروفسكأ ) (Pre-Industrial Societies: Anatomy of the Pre-Modern World). ثيدحلا

 -)@1993 .دلرو ناو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا يف ةيداصتفالاو ةيركفلاو ةيسايسلا زكارملا ىلإ ةبسنلاب
 .ءوشنلاب تأدب يتلا ةيمالسإلا ةراضحلاو

 ملاعلا يف تاسسؤملاو ةيركسعلا ةينقتلا ىلع «ةسايسلاو برحلا» لصف زكريو

 داهجلا موهفمل ةيساسأ ةشقانمب لصفلا أدبيف ءىطسولا روصعلا يف يمالسالا
 .«ةسدقملا برحلا» ل يقيقحلا ىنعملا يطعت ال ةروصب Bale مّجرتی يذلا ,يمالسالا

 يف اهتاسسؤمو ةيركسعلا ةينقتلا ىلع تأرط تاريغتو ةنّيعم تاروطت مسقلا جلاعي مث
 نورقلا قاطن يف هلك كلذ لصفلا ثحبيو .ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا

 يف ةيركسعلا ةيدوبعلا ةيادبو .ةيمالسالا ةيروطاربمإلا ديطوتو .تاحوتفلل ىلوألا
 - 1095) ىندألا قرشلا يف ةيبيلصلا تالمحلاو .ةيتآلا اهتاروطتو عساتلا نرقلا

.(ẹ1291 

 ,قشمد :يه .ةيلاع زكارم ةثالث يف ةيمويلا ةايحلاب «ندملا» لصف متهيو
 ةمصاع رود msl .ملاعلا يف ةلوهأملا ندملا مدقأ نم قشمد نأل ؛ةرهاقلاو .دادفیو

 )0762 ماع يف دادغب تسّسأت امك .م750 ale ىتح م661 ماع نم ةيومألا ةفالخلا

 ةيسابعلا :نيتيتآلا نيتفالخلاو روصقلل نيتنيدم امهفصوب م969 ماع يف ةرهاقلاو

 ثالثلا مصاوعلا هذه و .(م1171 - 909) ةيمطافلاو »)21258 - 750(

 ىلع - نکل .اهمیلاقأو اهیمکاحل ةينيدلاو ةيسايسلا تالالسلاب ةصاخ تاعوضوم

 ندلا هذه هب انديفت نأ نكمي ام ىلع انه يسيئرلا انمامتها ٌبّصنيس - لاح يأ

 ؛ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةيندملا ةايحلا يف ةيويندلا رومألا لوح

 عئاضبلا يأو ,مهقاوسأ يف هوعيبي وأ ندملا هذه ناكس هيرتشي نأ نكمي ام لوح :يأ

 اولقنو اورفاس فيكو ,نومدختسی دوقن يأو ,نوجتنی تالوصحلا عاونأ يأو ,نوعنصی

 هذه يف دوهیلاو نویحیسلاو نوملسلا لعافت فیکو .یرخآ ىلإ ةنيدم نم مهعئاضب
 يرلا يف بيلاسأ Gly .هوبرشو هولكأ امو ءاهيف اونکس يتلا تویبلا ةيعونو .ندلا
 .ةيعارزلا مهقطانم يف اومدختسا

Lilيهو .مالسالل ةسمخلا ناكرألا ىلع زکریف «تادابعلاو رئاعشلا» لصف : 

 وهو) ناضمر رهش يف موصلاو .ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ءادآو .نیتداهشلاب قطننا
 نم رشع يناثلا رهشلا لالخ ةكم ىلإ جحلاو i (يرمقلا میوقتلا يف عساتلا رهشلا
 ةيمويلا ةايحلا عاقيإ - اعم تذخآ اذإ- سمخلا رئاعشلا هذه لکشتو .يرمقلا میوقتلا

 فلتخلا ةعيشلا جح طامنأ as لصفلا ثحبي امك .اهلك ةيمالسإلا تاعمتجملا يف

 روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف جحلا نم ىرخأ طامنأ يف كلذكو .قارعلا يف

 .نیطسلفو ةيروس يف ةسدقملا ةنكمألا ىلإ ًاصوصخ :ىظسولا
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 - 961( «يبلاعثلا» باتك نم هتدام «ةيلسمو ةفيرط تامولعم» لصف سبتقيو

(ginal! (1038لوانتي هنأل ؛هعوضوم يف لماش باتك وهو .«فراعلا فئاطل» ب  

 اهيلإ ةراشإلا متت مل يتلا ةيمويلا ةايحلاب لصتت يتلا تاعوضوملا نم ةعساو ةعومجم

 ةايحلا لئاسمو ةايحلا ةرودب قلعتت يتلا كلت pee :ىلوألا ةسمخلا لوصفلا يف

 ىدل ةيمسْلا ماظن لصفلا اذه يف تسرد يتلا تاعوضولا نمضتت امك .ةي ةيرسألا

 لافطألاو ؛عمتجلاو ةلئاعلا يف لاجرلاو ءاسنلا رود لوح ةينآرقلا ميلاعتلاو .برعلا

 دعب ةايحلاو .توملاو ؛ةيلستلاو .میلعتلاو .لادتعالاو .سبالملاو .ناتخلاو .ةلوفطلاو
 .توملا

 ةيسيئرلا لامعألا ضعب paag «یرخآ تاءارقل تاحارتقا» لصف يتأي ًاريخأو

 نم دب الو «باتكلا اذه يف Claes يتلا تاعوضوملاب قلعتت يتلاو ةيزيلجنإلا ةغللاب
 نمو .لصفلا اذه يف هنع نج ام نيدلا وأ يمالسإلا خيراتلاب نومتهملا دجي نأ
 يخيرات بیتکو تاعوسوم ثالث لاجملا اذه يف نيئدتبملا نيثحابلل ةيساسألا رداصملا

 :نديل) (ادلجم 12 يف) ةديدجلا اهتعبط يف .«مالسالا ةعوسوم» 159 .يفارفج
 .يمالسإلا نيدلا وأ خيراتلا ةسارد يف ةيادبلل ردصم لضفأ (م2004 1954 ,لیرب

 2000 .لیرب :نديل) (تادلجم ةسمخ يفر «نآرقلا ةعوسوم» ةدیدجلا رداصلا نمو

 «رنبیرکس : كرويوين ) (ًادلجم 13 يف) .«ىطسولا روصعلا مجعم» زكريو .(م2005-
 ىلإ لخادملا نم ًاريثك نمضتيو ءةيبوروألا ىطسولا روصعلا ىلع (م1989 2

 .ر» ل ثحبلل راطإ :يمالسإلا خيراتلا» باتك دعي اریخأو .اضیآ يمالسالا ملاعلا

 (م1991 ,نوتسنرب ةعماج :نوتسنرب ) (R. Stephen Humphreys) «سیرفمه نفیتس

 ثحبلل ةيوناثلاو ةيساسألا رداصلا لوح الومش ةيزيلجنالا ةفللاب تامدقلا رثکآ نم
gtiلالخ عمالسإلا  socalلمنع ىلع عالطا ىلع نهخش یاو.:یطنشولا  

 .هذيملت يف ذاتسألا ريثأت ةلوهسب كرديس «سيرفمه»

 نم اريك Cats (vagal تاعاظطضتا yeas bie اریخآو

 نوصتخملا ناك ناو .ةيزيلجنالا ىلإ ةيبرعلا فورحلا خسن دنع ةيبارعإلا تامالعلا

 .اهفذح ىلع نيصتخملا ريغ ينركشيس هسفن تقولا يفو .تفذخ يتلا اهّيأ نوفرعيس
 ,ىطسولا روصعلا يف ةيبرعلا خبطلا بتك نم قابطأل تافصولا ضعب فا امك

 نیب لیوحتل ًالودج كلذکو .بسنلا تالالسو ةيفارفجلا لوادجلا نم ةعومجمو

 . (يرجهلا ) يمالسالا يرمقلاو يداليلا يسمشلا نیمیوقتلا

21 





 طئارخلا
 ةيفارغوتوفلا روصلاو موسرلا

 :طئارخلا

 SASS اف ی a مالسالا رجف يف طسوألا قرشلا

 sss ىلوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا

 A SR SS ee ee a م1500 ماع يمالسإلا ملاعلا

 SSSA رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف طسوألا قرشلا

 AS. OR RL AS ES ىطسولا روصعلا يف قشمد

 152 eas ىطسولا روصعلا يف قارعلاو دادغب

 LOOSE ASRS ىطسولا روصعلا يف ةرهاقلا

 DDI SaaS تافرعو ةكم نيب قيرطلا

 :ةيفارغوتوفلا روصلاو موسرلا
 74 OE ةيروس قرش بونج يف سيس لبج :ةّرحلا

 76 ا ا ,EE نمیلا يف ةميدقلا برام يف نيللا يول نم لزنم

Ee areneلااا  
 79 مس EAEE ةيفيصلا راطمألا تقو يف تومرضح يف ناعود يداو

 ينامورلا روطاربمإلا ركسعم يف توبات ىلع يريجلا رجحلا نم شوقن
 21 ی لمج عم لفاوقلا ةداق نم نينثا رهظت ءرمدت يف سونایدلقد

 BG سس هو تیم cuca olen نمیلا نم ةيلاعلا يضارألا يف رافظ

 LISS SSS ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرحلا تاودألا

 124 ed رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا يف ةيقوجلسلا ةبقحلا ناسرف

 DO aa Oe oe e e aT نفسلا
 1281 ل ی RE راصحلا ةحلسأ



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 E e ET EEE A م1870 ale سدقلا يف ةفّرشملا ةرخصلا ةبق

 LOSSES سا م م1865 ماع قشمد يف يومألا دجسملا

 LATER م1870 ماع قشمد يف يومألا دجسملل يلخاد رظنم

 161 ا م1870 ماع ةرهاقلا يف رهزألا عماجلل يسيئرلا لخدملا

 162 ا وا ا م1870 ماع ةرهاقلا يف رهزألا عماجلا ةحاس

 164 بی م1865 ماع ناضیفلا مسوم ءانثأ يف ةزيجلا مارهآ نم ةبيرق ةيرق

 Deca وا E يناساسلا يبرعلا مهردلا

 EREN AE E E OS RS يومألا رانيدلا

 172 acetate EAA en Ree يسابعلا مهردلا

 ]7 وم oe اس لا ةرهاقلا عراوش دحأ يف نيكاكد

 LOS ee ی کی ne ةرهاقلا يف لزانل يجراخ رظنم

 19 سکس EEE we nee nie ee تامامحلا دحأل ططخم

 188 Sees ةروفان

 TOI ةرهاقلا يف لزنم ءانف

 190 سس ما Asa فویضلا ةفرغ

 IIA NS AS (ةيقاسلا) فوداشلا

 203e م1870 ماع نوتيزلا لبج نم ودبت امك ةرخصلا ةبق

 205 nasipi م1870 ماع هربنمو سدقلا يف ىصقألا دجسلا بارحم

 21 0۳ص (اشنإ 18) روبنصلاب هظفحو ءالا عیمجت ءانإ :ءوضولا يناوآ

 211 ماا سل اما وم cane de ةالصلا ءادأ ةقيرط

 i e AE ا Mere nee EE ةالصلا يف عوشخلاو دوجسلا

 22001 اق دا ا ی انس بعل ea م1870 ale ةفرشملا ةبعكلا

 DIDS ESS EAS يكملا مرحلا

 DOI ل Ine eee ناتخلا لبق لافتحالا رهاظم

 DOS SS رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف باجحلا
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 ريدقتو رکش

Jatsيهوآ نفیک يناعد دقف ؛عورشلا اذه لثم يف نویدلا نم ریثکب ءرلا  

 رارغ ىلع یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا نع باتک لمع يف ماهسإلل
 .لومس ينيلو .نامریه لکیام ماقو .خیراتلا ربع ةيمويلا ةايحل ا» دوونیرغ ةلسلس

 تربور AIS دقو .هنم ءاهتنالا یتح عورشلا ةياعرب رشنلل سكيبأ راد يف قیرفلاو

 ةيفارغوتوفلا هروص نم ریثک ىلع عالطالاب يل حمسف -اروکشم- دنالیوه

 تافصاول ًاقفو اهریغو روصلا هذه دادعإب ريل سیفارت تماقو .ةيبرعلا ةريزجلل

 سابتقالا قح ينوحنم نيذلا كئلوأ ىلإ اضيأ رکشلا ad gi امك .ةيجاتنإلا دوونیرغ
 قوقح باحصأ عیمجب لاصتالا تلواح دقو «ةيلوألا رداصملل مهتمجرت نم

 يئالمز fads دقو .مههابتنا یعرتسا وهس يا حیحصتب اديعس نوکاسو «فیلاتلا
 تاظحالمب ةيلكلاب خیراتلا مسق ةودن لالخ يحيسلا يعامتجالا داحتالا يف

 زروات كنارف مدق امك .يناثلاو لوألا نیلصفلا نم ىلوألا تادوسلا ىلع ةديفم

 ءاّرق ىلإ صاخلا يركش هّجوأو .يونعلا ممدلاو ةقادصلاو ریدقتلا نم ًاريثك

 میلوو ؛ویدواغ زورو .بوک لوبو .ونیتیس ناثانو يناجمرآ نوجو «دوونیرغ ةعبطم

 نیذلا ,واروت تکوشو ,زتلوش نراوو «دارم نامیلسو ؛بماك نایرامو .دنلووسیرج

 مهتاقيلعت تناکو .ةطوطخلا نم ةلماک dud ةدوسم 2ءارق دنع tio ءافطل اوناك

 باتکلا اذه نإ .ةمئاد ةروصب اهعابتا مدع نم مغرلا ىلع .مهتاداقتنا كل ذکو ءةيكذ

 .يسفن نم دیکأتلاب يه ءاطخأ يأ ناو نوکی نأ نکمی ناك امم ریثکب لضفأ

 يزرنيل سييج
 ودارولوک زنلوک تروف

 م2005 ماع سرام
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 ثادحألل ينمزلا لسلستلا

 ةيمستلا ماظن حرشلو .يروفيرفلا يداليملا ميوقتلل Laag ةدراو خيراوتلا لك)

 . (باتکلا اذه نم سداسلا لصفلا رظنا يديلقتلا يبرعلا

177۳ O 
  622—610ةكم يف هتايح

  622نيملسملا ميوقت نم لوألا ماعلا وهو ؛ةنيدلا ىلإ ةرجهلا

 نيتليبق جارخإ ىلإ تدأ يتلا «ةنيدلا يف ةيلخا دلا ةضراعلا 627 — 624

 ةثلاثلا ةليبقلل نيغلابلا روكذلا ةداباو :نيتيدوهي

 ةيبرعلا ةريزجلا لخاد عسوتلاو ديحوتلا | 632 - 8

 ةفيلخ ركب يبأ بيصنتو .ةنيدلا يف هنفدو دمحم ةافو

 نیملسملل

 رایت ةف ليكشت نم دحاو عوبسآ دعب هتاقوو pac نعط

 نآرقلا عمج دقو « :ةقيلخ نافع ني نافع زایفاو .هتفیلخ

 نامثع دهع يف يئاهنلا هلکش يف عضوو
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 ثادحألل ينمزلا لسلستلا

 ىلوألا ةيلهألا برحلا 661 — 656

 مالسإلل لّمَتحلا عسوتلا لقرعي لترام لراشو .روت ةكرعم
 ابوروا برغ يف

 ةراضحلل يبهذلا رصعلا يهو ؛ةيسابعلا ةفالخل ی ةراش ذلا | : ١ ةفالخلا
 ةيمالسالا

 ناسا يه ةيطرق يف ةيبمأل ةدامإلا سس
 ةسردملا زمر ) سداسلا يعيشلا مامإلا قداصلا رفعج ةافو

 :ةمامإلا ىلع عزانتلاو ؛(ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيرفعجلا

 (ةيوعبسلا) ةيليعامسإلا نيب قاقش نم هنع أشن امو
 (ةيرشع ينثالا) ةيمامإلاو

 ةيسابعلا ةفالخلا جوأ :ديشرلا نوراه ةفالخ 809- 6
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 بستي يتلا .ةدهازلا ةيفوصلا ةديسلا ةيودعلا ةعبار ةافو
 هللا بحب دهزلا جمد يف لضفلا اهيلإ

 ةيسابعلا راطقألا لخاد قطانملا لود روهظ 945 — 833

 ةعيرشلا يف ةيلبنحلا ةسردملا سسؤم لبنح نب دمحأ ةافو

 ةيمالسإلا

 ثلاثلا نمحرلا دبع اهسّسأ يتلا ةيسلدنألا ةيومألا ةفالخلا

 نييسابعلا ءافلخلل رشابملا مكحلا ةياهنو «دادغب نييهيوبلا لالتحا 945

a. 0ا <  
a 0 “ry 

 دهازلاو هيقفلاو ينيدلا ثحابلا يلازغلا دماح يبأ ةايح
 ينسلا يركفلا بهذملا يف ةيفوصلا لخدأ يذلا

1111 - 1058 
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 ثادحألل ينمزلا لسلستلا

 ةينيتاللا سدقلا ةكلمم نوسسؤيو «سدقلا نولتحي نويبيلصلا

 نوتیک تربور نضوفي -ينولك ىيد سیئر - aial ستيب
 ةينيتاللا ىلإ نآرقلل ىلوألا ةمجرتلاب

 نوملسملاو :نيطح AS paa يف ةجنرفلا مزهي نيدلا حالص
 سدقلا نوديعتسي

 ريبج نبا يسلدنألا ةلاحرلا ةافو 1217

 سیف تن ی فال دعوتنامه | ۱260

 يلوفنلا ناخلا وهو ؛سراف دالب يف نازاغ دومحم مكح 1304 — 1295

 [سراف دالب يف ةنايد هلعجو] مالسإلا قنتعا يذلا لوألا

O 1345قياضم نوربعي نوينامثعلا |  Sythe 

 وفوسوك ةكرعم يف نيينامثعلا مامأ نييبرصلا ةميزه | _ 1389 _

 ةينيطنطسقلل ينامثعلا حتفلا 1453
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 یّمسی ام (gl ةيبرعلا ةقطنملا ىلع ناتیلاع ناتوق ی
 ؛يداليلا سداسلا نرقلا يف (طسوألا قرشلاب ترطیس

 .برغلا يف (ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمالا (gh ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا :امه

 الو نویطنزیبلا عطتسی مل نکل .قرشلا يف ةيناريالا ةيناساسلا ةيروطاربمالاو

 ةريزجلا ىلع - ةيركسع مأ تناك ةيسايس - ةرشابم ةرطيس ضرف نویناساسلا
 ةيلبف تاعومجم نییعتب ةييونجلا مهدودح ىلع ماظنلا ظفح ىلإ اوعسف .ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةريزجلا بومش نيب زجاوحلا رود نودؤي ءاللمع لکش ىلع ةّيحيسم ةّيبرع
 نیذلا «ةنساسفلا» عم نویطنزیبلا فلاحتف ؛مهسفنآ نییناساسلاو نییطنزیبلاو

 «نییمخللا» عم نویناساسلا فلاحتو .ندرألا بونج مساب نآلا فرعي ام يف اورقتس

 لودلا هذه نم يآ دجوت مل) قارملا بونج مساب نآلا فرعی ام يف اورقتسا نيذلا
 «ةنساسفلا» نم لک لظو (نیرشعلا نرقلا لبق طسوألا قرشلا يف دودحلا وأ ةثيدحلا

 نيفرطلا نم لک ىلإ لصت تانوملا تماد ام مهراصنآ ةمدخ ىلع نولمعی « «نییمخللا»و

 ةيجراخلا دودحلا ىلع Wal yin عقت ةيبرعلا ةريزجلا نأ عمو . .امهيضري وحن ىلع

 تناك ةيبرعلا ةريزجلا نإ لب ءامهنع ةلزعنم نكت مل اهنأ الإ ! نيتيروطاربمإلا نم لکل

 نوؤشو «ةراجتلاو .ةسايسلا تالاجم يف نيتيروطاربمإلا نيب رشابملا سفانتلل ةقطنم
 .نیدلاو ءةفاقثلا

 ةيحيسملا نع نويطنزيبلا عفاد ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا يفف
 ءالولا»ب فرعي ام وهو ءاهتفاقثو اهمولعو ةينانويلا ةفللا ىلع اوظفاحو ءةيسك ذوثرألا
 ةميدقلا ةيناريالا ديلاقتلا اوثرو دقف نويناساسلا امآ .ءةينيلهلا» وأ «ينانويلا
 نأ نم مغرلا otes Dagil نع نیعفادم مهسفنأ اودجوو .ةّيماسلاو

 نيتقطنملا نم Js يف ناتيمسرلا ناتنايدلا امه ةّيحيسملاو ةّيتشدارزلا نيتنايدلا

 امهنع نوفلتخي اناكسو ايوعش اتمكح نيتيروطاربمإلا نأ الإ ةيطنزيبلاو ةيناساسلا

 ةقطنملا يف دوهيلا نم ةريبك دادعأ تدجو دقف La مهنيدو مهتفاقثو مهتفل يف

 ةوظح (سک ذوثرألا ) نييحيسملل ناكو .يناساسلاو يطنزيبلا نيمكحلا تحت تشاع

 (ىرخأ ةيقرش ةيحيسم تاعامج نم) ناكسلا نم ةريبك دادعأ كانهو .ةطنزيب يف

 هنطوم ناك . م .ق583 ماع يفوت ٠ .هیلا بسني نيد بحاص (Zoroaster) ت تشدارز ىلإ تب :هیتشدارزلا (1)

 هلاو .ریخلا هلإ :نيهلإ ملاملل نإ :لوقی ناكو .ءاتسفأ» وه باتک هلو .هيلإ یحوی يبن هنأ معز .ناجیبرذآ يف
 .(مجرتملا) مئاد عازن يف امهو ءرشلا
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 | مالسإلا روهلن ةيشم طسوألا قرشلا

f 
 ةيلمتزيبلا ةيروطاريمإلا |

 == ={ دی یر |

| = 

 نونمؤي نيذلا (2!ةبقاعيلاو ,Yen هيروطسنلا لثم ؛اضیآ يطنزيبلا مكحلا تحت تشاع

 نم مظعألا داوسلا نویروطسنلا لكش دقو .نمرألاو ,حیسلا ديسلل ةدحوملا ةعيبطلاب

 ةيساسأ ة روصب نويتشدارزلا شاعو .ةيناساسلا ةيروطاربمإلا يف نييحيسملا ناكسلا

 ىلع هنإف ؛ اریخأو .یطسولا ایسآ دودح ىلع ناريإو قارعلا يف يناساسلا مكحلا تحت

 ناميإلا وأ .كرشلا راشتنا نع ةروص مسرت lapa ةيمالسإلا رداصملا نأ نم مغرلا

 سويروطسن هب لاق ,يداليلا سماخلا نرقلا يف رهظ يحيسم بهذم : (Nestorianism) «ةيروطسنلا»(1)

 ةيكاطنأ ةسينك ترصانو .ةيناسنإو ةيهلإ :نيتعيبط حيسملا ديسلل نأ ىري يذلا .ةينيطنطسقلا كريرطب
 عابتأ اهلو ,سراف ةسينك اهنم ,سئانکلا ضمب الإ هيلع ظفاحت ملو ءرسحناو عجارت ام ناعرس هنكل ,بهذلا
 . (مجرتملا ) ةيروشآ ةينايرس اهسوقطو .دنهلاو ناريإو قارعلا يف

 مهيأر تفرعو :نيملسملاب تلصتا ةيحيسم ةقرف (Monophysism): ةدحوملا ةعيبطلا باحصأ ةبقاعيلا )2(

 .ةدحاو ةعيبط يف ادحتا ناسنالاو هللا وه حيسملا نإ :لوقت يهو ,هیف مهتشقانو .حيسملا ديسلا يف
 ,ةيبرملا مث ةينايرسلا ىلإ ةينانويلا نم ةفسلفلا بتك لقنب مالسإلا لظ يف ةبقاميلا نم ريثك لفتشاو
 .(مجرتملا) م940 ماع يفوت يذلا سنوي نب ie مهرهشأ نمو .نوملسلا ءافلخلا كلذ ىلع مهمّجشو

 رجف يف طسوألا قرشلا

 نع :رد یصشا .ماللسسالا

 تاعمتجلا خيرات «سودبال

 .ةيمالسإلا
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 لوألا لصفلا

 ثالثلا ةيباتكلا تانايدلا نع نيلثمم نأ حضاولا نأ الإ ؛دّمحم ةثعب لبق ةهلآلا نم ددعب

 اوك Free ةريزجلا يف اوشاع دق (ةيتشدارزلاو .ةيحيسلاو .ةيدوهيلا)
 قطانم يف ةيدوهيلا لئابقلاب . دمحم تاقالع نم كلذ eating 2 !زاجحلاو نميلا يف

 ةيمالسإلا ةعومجمللو هل قلق ردصم ةقيقحلا يف تناك يتلا .ةنيدلا يف تاحاولا

 زکارلاب ةقالع ىلع دمحم ةدالو ةيشع ناك ةيبرعلا ةريزجلا نم ًاءزج OY ؛ةديدجلا

 ثادحأ نم يرجي امب ةلص ىلعو .طسوألا قرشلا يف ةيسيئرلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 .ميلقإلا ءازجأ ةيقب يف

 يحوب (م610) ماعوحن أدب مالسإلا نإف ؛يمالسإلا خيراتلا نع ثيدحلا دنعو

 ةريزجلا برغ يف ةعقاولا ةكم يه salala ةكئيب يب يف هللا دبع نب دّمحم ىلإ هللا هلسرأ

 يف ةيركسعلاو ةيسايسلا ةبخُتلا نيد مالسإلا حبصأ (م750) ماع لولحبو .ةيبرعلا

 ىتحو «قرشلا يف دنسلا يداو ىلإ برغلا يف اينابسإ نم تدتما ةعساو ةيروطاربمإ
 -لوضانألا دالب نأ نم مغرلا ىلعو .لامشلا يف ىطسولا ايسآ طسو نم ءازجأ

 قرنا ght) Ads ةيمالسالا تاخوتفلا فدوه تناك < :ةينياطتطيدقلا» اضوضخو
 ةيبيلصلا ةبقحلا تءاج ىتح يمالسإلا ملاعلا يف جمدت مل اهنأ الإ ؛يداليملا عباسلا

 یلع اهطوقس دعب الإ ةيمالسإلا ةرطيسلا تحت عشوت ملو :رشع يداحلا نرقلا يف
 ةيادبلا يف مالسالا ناکو )01453( ماع يف «يناثلا دّمحم» ينامثعلا ناطلسلا دي

 مظعألا داوسلا ةنايد حبصآ (a900) ماع فصتنم يف نکل .ةريفص ةعومجم ةنايد

 فصتنم يفو .ةيمالسإلا ةيسايسلا ةطلسلا اهيلإ تلصو يتلا قطانملا نم ريثك يف

 لكل ميلعتلاو مولعلا يف ةلّضفملا ةفللا يه ةيبرعلا ةفللا تحبصأ ًاضيأ (م900) ماع

 بخنلا ديحوت ىلع ةيبرعلا تلمعو .يمالسإلا مكحلا تحت ةيقرعلاو ةينيدلا تاعامجلا
 ةينيتاللا ةغللا اهلالخ نم تدخو يتلا اهسفن ةقيرطلاب .يمالسالا ملاعلا يف ةفقثملا
 .ثيدحلا رصعلا يف ةيزيلجنإلا ةغللا كلذكو .یطسولا روصعلا يف ةيبرغلا ابوروأ
 ةيبرعلا ةغللاب بتكي ناك دادغب يف رشاعلا نرقلا يف ملعتملا يدوهيلا ji كلذ ينعيو

 تاياغ لجأ نم ةيربعلا ىلع دمتعا هنأ نيح يف (ةّيربع فورحب ًامئاد ةباتكلا نوكتو)

 ملعتملا ملسملا امأ .يمويلا هثيدح يف ةيمارآلا ةجهللا ىلع Lai دمتعا امبرو .ةينيد

 يف ةيسرافلا مدختسي هنكل .اهب بتكيو ةيبرعلا ملكتي ناكف ناريإ يف يتشدارزلا وأ

 .نينثا نيهلا ىلإ وعدي اهيحاص ناكو .ةيوامسلا تانايدلا نم دعت ال ةيتشدارزلا نإف ؛ةينيدلا رداصملل ًاقفو )1(

 .(مجرتلا ) باتكلا اذه نم 33ص ؛(1) مقر شماهلا رظنا

 ,خيراتلا ىلإ لدجلا نم :مالسإلا روهظو ةينثولا ةركف (G.R. Hawting) جنيتواه .ر .ج :رظنا )2(

.(The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History) 

 ةيبرعلا ةريزجلا يف تدجو ةينثولا نأ فلؤملا ركذي هيفو .(م1999 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين)
 .ةيمالسإلا رداصملا هركذت امم لقأ ةروصب
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 هباحصأو دمحم ةلاسر رشن

 ده ۱۲۲ ىلإ

 بج ةنیدلا ىلا دمحم لاقتنا

 fal م۱۳۲ ىلإ دمحم تاحوتف

titi26 خيراوالا عم  

 ىلوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا
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 لوألا لصفلا

 عقاوم يف نولمعي مهمظعمو - ةرهاقلا يف نويحيسملا نوملعتمل l مولا تخت
 يف امبرو «مهنید نووش ووش يف ةّيطبقلا اومدختساو .ةيبرعلا اوداجأ دقف - ةيطارقوريب

agileقیطنب يذلا رمألا وهو .ةيمويلا  Laing)ىلع  alai؛قشمد يف نییحیسلا  

 ثیدحلا يف امبرو .نیدلا نووش يف ةيمارآلا اومدختسا مهنکل ةيبرعلا اوفرع دقف
 يف نیملسلا ریغو نیملسلا نیملعتلا نیب كلذ هبشت فقاوم دجن امک . ضیا توت

A RS Oدتسلا دلو طولا اس و ةن  VEEE RITE 

 يف - ةيوناث اميرو - ةريغص ةينيد ةكرح لّوحتت نأ نکمی فيك :وه لاوسلاو
 يف ةعساو ةيمالسا ةيروطاربم| ىلإ عباسلا نرقلا لئاوآ يف ةيبرعلا ةريزجلا برغ
 اذه ؟هالت امو رشاعلا نرقلا يف ةيقار ةيمالسإ ةراضح یلاو .نماثلا نرقلا لئاوآ

 شهدلا ريغ نمو .لئاوألا نوملسلا نوخزولا هنع ةباجالاب متها يذلا لاوسلا وه
 مهحاجنب هلل نونیدی - نییحیسلاو دوهیلا مهفالسآ لثم - نیملسلا نيخرؤملا نأ
 اذه ركذُيو .ىلوألا ةيمالسالا تاحوتفلا يف اهوقّمح يتلا ةرهابلا تاراصتتالابو
 1۳۳ هللا غاص فيك روصی يذلا ؛ميدقلا دهعلل ةيخيراتلا بتكلا يف ءرملا هدجي امب

 ءرملا دجي نأ نكميو .مهئادعأ دض مهتحلصمل لخدتي نأب ليئارسإ ينب نيبو هنيب
Laiهيفو .«دیدجلا دهعلا» يف «لسرلا لامعأ» رفس يف یرخآ ةلثمأ  WAداهطضا  

 ضوح لوح سدقملا باتكلا رشنو ةعومجملا قيرفت فدهب ؛اربدم لئاوألا نييحيسملا

 (نلعلا يف لقألا ىلع) نوفرتعي ال ثيدحلا رصعلا يف نيخّرؤملا مظعم نكل .طسوتلا
 نوملسملا كلذكو ,نويحيسملاو دوهيلا OSs Lal .خيراتلا يف l هلل نأ نوري مهنأب

 نع ينغو .اهلوح ةباتكلا نع اوفّقوتي وأ .ةيورلا هذه نع Lge نأ نكمي الف ؛لئاوألا

 نودمتعي نمم ثيدحلا رصعلا يف نوخرؤملا هلوقي ام هاجت بولطم رذحلا نإ لوقلا
 .اناؤر نع امامت ةفلتخم ىؤر نولمحي صاخشأ اهبتك ريراقت ىلع

 :نيرصاعملا نيخرؤملا تهجاو يتلا بعاصملا

 راطإلا يف - ًابيرقت - باتكلا اذه يف اهخيرات سردي يتلا تاعمتجملا كرتشت

Nاملكو .(م1300) ىلإ (م600) نم ةيبوروألا ىطسولا روصعلا يأ ؛هسفن  

 Úe ةقثب ثيدحلا اننكمأو ءانيدل رداصملا تدادزا ةعبسلا نورقلا هذه يف انمدقت

 ةيمويلا ةايحلا لوح شاقنلاب ًادبن نأ لبق ؛لاح يأ ىلعو .تقولا كلذ يف ثدح

 رداصملا ةعيبط ىلإ ةراشإلا ىلإ جاتحن اننإف ىطسولا روصعلا لالخ يمالسإلا ملاعلل

 .اهنم تامولعم نم هيلع لصحن نأ نكمي ام ميوقتو .مالسالا روذج لوح ةرفاوتلا
 ةيمالسإلا تاعمتجملا نع هفرعن نأ اننکمی يذلا ام :لأسن نأ نكمي رخآ بولسأبو
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oolىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا  

 نوكت عونلا اذه نم ةلئسأ نأشب لاحلا وه امكو 5كلذ فرعن نأ نكمي فيكو 5ةركبملا

 ىلع وأ نّيعم لاؤس ىلعو ,ةينمزلا ةبقحلا یلعو ءرداصملا ىلع كلذ دمتعي :ةباجإلا
 ۱ .ةحورطم ةريثك یرخآ ةلئسأ

 (م600-700 وحن) ةركبملا ةبقحلا وخرؤم اهلوانتی نأ بجي يتلا ىلوألا ةلأسملا
Syرداصلا يف ةرفو دجن نيح يف انن يه ؛يمالسالا خيراتلا يف ةيمهآ رثكألا  

 دمحم ةايح :اهنمو ,يمالسالا خیراتلا يف يبهذلا رصعلا ثادحآ فصت يتلا

 ..ةيمالسالا تاحوتقلاو .ةفالخلا سیسأتو .(ةّمألا) رکبلا يمالسالا عمتجلاو
 :عباسلا نرقلا لئاوأ ىلإ الف دوعت طقف ةيقئاثو رداصم ةعضب دجن اننإف ؛اهریغو

glدجن ال دق . 

 يمالسالا خيراتلا لوح رداصلا نم ددعلا اذه نأ يهف ؛ةیناثلا ةلأسملا امآ

 مهصصق اوبتک نیملسلا نیثحابلا نأ يأ ؛هسفن يمالسالا ثارتلا نمض ءاج رکبلا
 .(1)نیملسلا fond اهومدقو نیملسلا لوح

 .(ةوالتلا ؛نآرقلاب فورعلا بوتکلا صنلا ؛باتکلا) مالسإلل سّدقملا صنلا -

 .(ریسفتلا) نآرقلا ىلع قيلعتلا -
 .(ثيداحألا) هنع دمحم باحصأ اهلقن وأ اهبسن لاوقآ -

 .(رابخألا) ةمالل ىلوألا ثادحألا درست ریراقت - 4

 e $ 4 ت

 ةريسلا ىلإ يمتني لكش يف ةعبرألا فانصألا هذه دّمحم ةريس باتک ممج

 «قحسا نبا» اهعمج يتلا دمحم ةريس وه لاثم لؤأو :«ةريشلا» اهیلع اوقلطأو .ةيتاذلا

 ْنبا» «قحسإ نپا» 2 هریس نم انیلا | تلصو يتلا ةخسنلا بده دقو gist ماع يضوت)

 لك ةايح نم نينرف دعب يأ ؛م84 ماع يفوت 5 يذلا «ماشه

 تاباتكلل ميوقتو ءاصحإ :نورخآلا هآر امك مالسإلا ةير (Robert G. Hoyland) دناليوه .ج تربور )1(

 Seeing Islam as Others Saw It: A Survey) ركبملا مالسإلا لوح ةيتشدارزلاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا

«and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam) 

 ريغ رداصملل ةيلومش ae ةسا اردن لثمی باتک وهو .(م1997 ,نیوراد ةعبطم :كرويوين ,نوتسنرب)

BONةدام ةرثعبملا ةداملا هذه مدختست دختست نأ نكمي يذلا تقولا يفو .يمالسالا خيراتلا ةيادب لوح  

 .ينيدو يفئاط زایحناب فصتت اهنأب ًاضيأ لوقلا نكمي ءةريثكلا ةيمالسإلا رداصملا حّحصت

 The Life of) قحسإ نبال هللا لوسر ةريس ةمجرت :دّمحم ةايح (Alfred Guillaume) مویغ درفلأ )2(
Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah)ةعماج ةعبطم :دروفسکأ )  

 .(م1955 ,دروفسكأ
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 لوألا لصفلا

 دلاخلا هللا مالك وه نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلغألا ىلإ ةبسنلاب نآرقلا َّنإ
 راشیو .دّمحم هلوسر ربع ةيرشبلا ىلإ هللا هلسرأ دقو ءةبئاش هبوشت ال يذلا يلزألا

 (م610-622 يماع نيب ) ةكم يف سانلا ىلع هالتو دمحم ِهاَّقلت يذلا يحولا اذه ىلإ

 ريشيو . (ةوالتلا ) نآرقلابو .(صنلا ) باتكلاب )2632-622 pale نيب ) ةنيدملا يفو
 ةفيلخلا مكح يف لصح ةدحاو ةطوطخم يف نآرقلا عّمَج َّنأ ىلإ يمالسإلا خيراتلا

 ةافو دعب (م644-656) نافع نب نامثع - دّمحم دعب ةيمالسإلا ةّمألا دئاق - ثلاثلا

 میلاعت سيلو alil مالك وه - ةيمالسإلا ةديقعلل ًاقفو - نآرقلا ْنالو .نيدقعب دّمحم

 نمؤملا لأسي ال كلذل ؛أطخ Gel يوحي ال نآرقلا َّنأب نونمؤي نيملسملا ناف .دّمحم
 ةديقعلا بسحب- هللا نأل ؛رخآ نأش يهف ةمجرتلا امأ .ينآرقلا صنلا قدص نع

 ىنعملا ةمجرت نكمملا ريغ نم كلذل ؛ةيبرعلا ةغللاب يحولا نوكي نأ دارأ -ةيمالسإلا
 اهنأ ىلع نآرقلا تامجرت لک ىلإ نوملسلا ريشُي اذل ؛ىرخأ ةفل ىلإ نآرقلل يقيقحلا
 .''يبرعلا صنلل ريسافت وأ حورش

 لثمي نآرقلا ناك اذإ ام لوح يوق شاقن داس ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يفو
 لالخ شاقنلا اذه رادو .قولخلا هللا مالك لثمي وأ .قولخلا ريغ يلزألا هللا مالك

 ريغ يلزألا هللا مالک لثمي نآرقلا gh لوقلا ةيبلغألا دمتعاو .7«نآرقلا قلخ» ةنحم

 تاشاقنلا نكل .اذه انموي ىتح نآرقلا ريسفت لوح تاشقانملا ترمتساو .قولخملا

 .مويلا ىتح رمتست مل (قولخم ريغ al وه قولخمأ ) هسفن صنلا ةعيبط لوح ىرخألا
 ةليئض ةروصب ًاددجم رهظ نآرقلا قلخب لوقي يذلا فقوملا نأ رک ذلاب ريدجلا نم نكل
 (Aligarh) «ةركيلع» ةسردم لثم ؛ةثيدحلا ةيحالصإلا ةيمالسإلا تاكرحلا ضعب يف

 .دنهلا يف نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف

 (N.G. Dawood) «دواد .ج .ن» ةمجرت ترتخا دقو ,ةيزيلجنالا ىلإ نآرقلا تامجرت نم ريثك حجن )1(

 مظعم يف ةرفاوتمو نمثلا ةضفخنم اهنأل (م1995 .نیوجنب بتك ,كرويوين .ةسماخلا ةعبطلا)

 «تامدقمو تامجرت :نآرقلا» :رظنا ةيزيلجنإلا ىلإ نآرقلل ىرخأ تامجرت ىلع عالطاللو .بتكلا عيب ةنكمأ
 .باتكلا ةياهن يف «ىرخأ تاءارقل تاحارتقا» :لصف يف

 مهيأر ىّنبتو .ةرعاشألا اهيف مهقفاوو .(ه218) ةنس نومأملا دهع يف نآرقلا قلخ ةلأسم ةلزتملا راثآ )2(
 بیذعتلا ىقال يذلا لبنح نبا لثم .ةمئألا ضعب كلذ ببسب نحتماو .ةّنسلا Jal مهعم فلتخا دقو .ةفيلخلا

 هظافلأو هدادمو هفورحو هتوصب وه هولتن يذلا ميركلا نآرقلا نأب لوقلا يف ةلأسملا صخلتتو .هلمحتو

 دمحم ىلع لزن دقو call! ale يف وهو .میدق olina يف هنكلو (لادلا حتفب) نآلا ثّدحم هنأ يأ ؛قولخم

 وه اهعمسن يتلا هفورحو هتاوصأب نآرقلا نإ :مهموصخ لاق نيح يف .ةيبرعلاب - ملسو هيلع هللا ىلص -
 تناك قرف ىلع ٌدرلاو ءهيبشتلا نع ةيهلالا تاذلا «هيزنت» ةلزتعلا ةياغو .ثّدحم ريغ میدقوهو call مالك

 ۱ .(مجرتلا) .هیبشتلاب لوقت
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 عضوم - نآرقلا ادع ام - اهتيقوثومو رداصملا ةلاصأ لوح تاساردلا تناكو

 متو :ةادحألا هذه يورت يتلا ةيساسألا صصقلا يف نوصلخلا كاشی ملو .لوبق

 حیحص ريغ اهنم يأو قوثوم رداصملا نم يأ لوح تاشقانلا هذه يف b ىلإ لصوتلا
 نأ ينعي ال كلذ نكل .(م900 (ale (يرجهلا) يمالسالا ثلاثلا ٍنرقلا ةياهن يف

 ددشتلا یلا ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف ريراقتلا تعزن دقو .تفقوت دق تافالخلا

 نیذلا GES تامامتها gab يك اهلیدعتو اهیف ثحبلا 5 ,ةيبهذلا تارايتلا عم

 يضاملا يف اياضق نأشب لولح ىلإ اولصي ملو ؛ةثيدحلا ثادحألا ةباتك ةلأسمل اوًدصت

 .اهتيمهأ نم مغرلا ىلع ديعبلا

 نأ لوألا :نيرمأ ببسب ؛نيملسملا ريغ نيثحابلا نيب اذه لثم عامجإ دجوُي الو

 يف تبتك يتلا ريراقتلا يف كشلا ىلإ نوعزني ثيدحلا رصعلا يف نييبرغلا نيثحابلا
 :ةينيدلا ةديعملاو ةينيدلا روذجلاب اهنم قلمتی ان ًاصوصخ .اهتانومضم يفو ,لخا لا
 دوعت ةيمالسالا لوصألا نع انیلا تلصو يتلا ةيدرسلا رداصلا مظعم نأ يناثلاو

 نویبرغلا نوشحابلا لبقي ال امنيبو .اهنع ثّدحتت يتلا ثادحألا تلت ةريثك نورق ىلإ
 لعج ىلع مهمظعم قفاوي .نامثع فارشإب نآرقلا عمج ةيفيكل يخيراتلا ريسفتلا
 يمالسإلا نرقلا نأ نيثحابلا ضعب ىريو .هسفن صنلل ًاخیرات رشع عباسلا نرقلا

 ,نييبرغلا نيثحابلا نم لقألا ةبسنلا مه ءالؤهو .نآرقلا خيرات وه يناثلا (يرجهلا)
ésرداصمو نآرقلا ةسارد يف مهبيلاسأ ميوقت ةداعإ ىلإ نيثحابلا اوعفد مهيديؤم  

 .(!اركبملا يمالسإلا خيراتلا نع ىرخأ

 نكمي فيك :يه .ةيرهوج ةلكشم ثيدحلا رصعلا يف خزولا هجاوي كلذل

 رداصلا نم ریثکو .ةبقحلا كلت نم 4 ةيقئاثو رداصم نود نم ًالعف ثدح Loc فشکلا

 هذه تالکشم (Fred M. Donner) رنود .م eee ؟ًاضعب ligands ضقاني ةدوجوملا

 :لوقیف ؛ركبملا يمالسالا خیراتلا نع ًاريثك بتك يذلا وهو :حضاو لکشب رداصلا

 دقو .ثادحألا يناعم يف كلذكو ,ينمزلا بيترتلا يف تافالتخالاو تاضقانتلا رثكت»

 صصقلا نم ريثك ضرعيف .يساسألا ثادحألا راسم يف -ةلقب نكل- Ligh دجوت

 (Toby Lester)» رتسل gag :رظنا ؛نيملسملاو نييبرفلا نيثحابلا نيب نآرقلا ةعيبط لوح تاشقانلا ةءارقل(1)

 .م1999 ale رياني .283¢ , (Ce Atlantic Monthly ةيرهشلا يطنلطألا ةلجم «؟نآرقلا امد

 :ةريسلاو ريسفتلاو نآرقلا ليلحت (Andrew Robin). نيبور وردنأ :ًاضيأ رظنا .43-56ص ص

 Approaches to la) 3 «ةينيدلا تاساردلا يف مالسإلا ىلإ تابراقم» يف «هوربسناو نوج تايجهنم

in Religious Studies)نترام .يس دراشتير» هررح » «(Richard C. Martin)ةعماج :ناسوت)  

 .151-163ص ص .(م1985 ءانوزيرأ
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 لوألا لصفلا

 تاقيفلتلا وأ تافاضإلا ىلع ًاليلد ىرخأ مدت دقو .ًامامت نمزلا اهيلع افع تامولعم
 .(!)قینید gh ةيسايس ةيعافد ًافادحأ مدخت يك ةحيرصلا

 ةا lal ةّحصب نیخزولا ضعب G89 دقل ؟رداصلا هده لشن ادام نکل

 2 ةيخيراتلا نيملسملا بتك اهتمّدق امك صصقلل يساسألا درّسلاب اولبق مهنأ دح ىلإ

 تازايحنالا دقنت نيعب رداصملا مدختسا اذإ ء ءرملا نأ اودجو مهنكل ,نورخآ ككش نيح

 لوح ةقيقحلا بل نع فشكيو .نبّتلا نع حمقلا لصفي نأ هنكمي ةيخيراتلا تاقرافلاو

 - انتلصو يتلا رداصملا هذه نإ :لوقيف كلذ نم دعبأ ىلإ مهضعب بهذيو .يضالا

 مدقت يهو ؛ اهفصت يتلا ثادحألا ىلع ةليوط ةّدم رورم دعب تبتك - نآرقلا اهيف امب

 ىلإ ءةيلاوم Paaa ةروصبو يلح دقق ةضقانتم ةروصب ةيمالسإلا روذجلل ادوش

 خيراتلا يف ًالعف ثدح ام درس ةداعإل قالطإلا ىلع اهيلع دامتعالا نكمي ال هنأ دح

 يف اهنکل فاش يتلا طسولا ةعومجلا يف هسفن Catan نم كلاتهو نكيملا يمالسالا
 هذه نع ردصت ةيقيقح تالکشم كانه نأ كشلا اذه ببسو .ةلئافتم هسفن تقولا

 الا .ةدوجولا رداصلا يف نورصانلا هثدحآ يذلا رئاجلا ریوحتلا نعو ,تاضقانتلا

 نأ Ga نکملا نم هنأ یرت يتلا ةيديلقتلا ةركفلاب نونمؤي مهنأل ؛نولئافتم ءالؤه نأ

 نم هغرلا لغو شاملا م اليه تروج Gaull ىنوضتلا نم وج ليكشت دف
 .انرداصم اهريثت ىتلا ةريثكلا تابوعصلا

 ,نآرقلا خيرات لوح مهتاجاتنتساو نيملسملا ريغ + نيثحابلا ةلئسأ تراثأو

 ةبقحلا ىلإ دوعت يتلا ىرخألا رداصملاو درسا نخ اک اه نو گاو

 کانهف ؛نیملسلا دنع لاعفألا دودر نم TER aa jaa ؛يمالسإلا خيراتلا يف ىلوألا

 امنيب :نينمؤملا ريغ ۶ نم تردص ةميق تاذ ريغ ماهوأ اهنأل ةلئسألا هذه ضفري نم

 ثوحبلا جئاتن عم قافو ىلع هناميإ لعجت ةلوبقم ًالبس دجي يك رخآلا مهضعب ثحب
 ىلإ !Aga gh تاداقتنالا ىلع درلا يف نونمؤملا نويحيسملاو دوهيلا لعف امك .ةثيدحلا

gapanاموجه اهوذعو .ةلئسألا هذه وحن مؤاشتب نورخآ رظنو .اهب نونمؤي يتلا  
PETNيقيقحلا ناميإلا ضيوقت فدهب ءادعألا نم اهي . 

 يتلا رداصملا نم اريثك راثآلا ءاملع فشتكا دقف ؛ةبوتكملا رداصملا نم اديعبو

gatesتان الا وة وجون تارا كم ةن داد فات: ناوت تقع نو ؤا  

 ,ةيجاجزلا تاودألاو .ةيراخفلا ةينآلاو .ةيدقنلا ةلمعلاو .شوقنلاو «ناردجلا ىلع

 تاباتکلا تايادب :ةيمالسإلا لوصألا نأشب ةلوادتملا رابخألا (Fred. M. Donner) رنود .م دیرف )1(

 Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic) ةيخيراتلا ةيمالسإلا

«Historical Writing)نيوراد ةعلطم :نوتسنرب )  p8:باتك دغیو .4-5ص ص  apaganرثكأ نم  

 .ركبملا يمالسإلا خيراتلا سراد هجاوت يتلا ةيجهنلاو ةدقعلا ةيخيراتلا تالكشملل Wis بتكلا
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 ىطسولا روصعلا 3 يمالسإلا ملاعلا

 لفاوقلا قرط ىلإ ةفاضإ .تافاسلا باسحل تاقرطلا ىلع ةمدختسلا ملاعملا ىتح

 قبتی مل -ظحلا ءوسل- نكلو .ركبملا يمالسالا خيراتلل انمهف ىلع ءوضلا تقلأ يتلا
 ءعباسلا نرقلا لئاوأ ىلإ ديكأت لكب اهخيرات ةداعإ نكمي يتلا داولا هذه نم ليلق الإ

 هذه ابنا كرتن نأ اننكمي هنأ ىلإ ريشأ نأ دوأ ؛ةقيقحلا يفو .اهلك sara اهنآ الإ

 هتمأو دمحم ةايحل يخيراتلا درسلا نأل ؛انثحب فادهأ لجأ نم لئاسملا نم بورضلا

 نو: اند ةو هاك مالسإلا حنمت يتلا ةّيسيئرلا ةصقلا fad ىلوألا اهتأشن يف

 يتلا .یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا ةزيكر - أدبملا ثيح نم -

 .درسلا كلذ ىلإ نآلا تفتلنلف .ةساردلا هذه يف ثحبلا رادم يه

 :(م570-632) دمحم ةايح

 رداصملا ىرت امك نمزلا نم نيدقع ةوعدلا غيلبت يف دّمحم Lage تقرفتسا

 ترمتساو .نيعبرألا dale غلب امدنع ًابيرقت (م610) ماعلا ذنم تأدب دقف ؛ةيمالسإلا

 ةؤبنلل أيهم ريغ ناك ًادّمحم نأ ىلع رداصملا هذه قفّتتو .(!!(م632) ماع هتافو ىتح
 ءايبنأ لثم يبن هنأ اروف كردأ هنكل لوألا يحولاب ليربج كلا هيلإ ىتأ امدنع

 ىلإ ةوعدلا ضفري نأ نكمي ال هنأ كردأو ءايمرإو ,قحسا :لثم ؛ةميدقلا ةيدوهيلا

 نوكلا ظفاحو قلاخلا ةوعد لهاجتي نأ -ةطاسبب- ءرملل نكمي ال ؛ةياهنلا يفو .هنيد

 باتكلا صصق رهوج نوملعيو .ةعيبطلل قراخ وه امب هيف سانلا نمی لازام elle يف
 .مهئادعأو ليئارسإ دالوأل ةيبئاجعلاو ةّيوقلا هللا ةلماعُم لوح سّدقملا
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 ىقلت نأ دعب هتريسم نع اريثك دّمحم ةريس وبتاک انربخي ؛ءرملا عقوتي امكو

 نع هولوقي نأ مهنكمي ام نكل .هتقهارمو هتلوفط نع اننوربخي امم رثكأ يحولا
 ؛ةريزجلا عمتجم يف ةدئاسلا ميقلا لوح تامولعملا نم ريثكب اندوزيس ىلوألا هتاونس

 ةمجرت يف ةيجهنم ةروصب dic بتك ام دجت نأ نكميو ءدّمحم يبنلا لوح تاباتكلا نم ريثك كانه (1)
 خيرات ءيربطلا (The Life of Muhammad). دمحم ةايح (Alfred Guillaume)» مويغ درفلآ

 ول روفیرتهو .(م1985 ,گرویوین ةعماج :ينابلآ ) .6-9 تادلجلا The History of al-Tabari يربطلا

 The Life) ریثک نبال ةيوبنلا ةريسلا ةمجرت :دّمحم يبنلا ةايح :ةمجرت , (Trevor Le Gassick) «كیساج

of Prophet Muhammad: A Translation of Ibn Kathir’s al-Sira al-Nabawiyya)جندیر) : 

 ةيتاذلا ريسلا , (JosefHorovitz) زتيفوروه فيزوج :ًاضيأ رظنا .(م1998 ةراضحلل يمالسإلا معدلا زكرم
 :نوتسنیرب ) » (The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors) اهباتک و يبتلت ىل والا

 Muhammad and the) مالسالا لوصأو دمحم (F.E. Peters) زرتیب .ي .ف :و 02002 ,نیوراد

Origins of Islam)(م1994 .كرويوين ةعماج :ينابلآ ) . 

 امدنع -مالسلا هيلع - لیربجل - ملسو هيلع هللا یلص - دّمحم يبنلا باوج ىلع مهفلا اذه فلؤملا سّسؤي )2(

 .(مجرتلا ) .«یراقب انآ Les :هباجأف ,«آرقا» :هل لاق
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 لوألا لصفلا

 يف ةريسلا باک ةبغر ىلع لدي رمأ وهو بسنلا يف ةيلاع ةلالس نم دمحم دلو دقف

 ا ىلإ یر هیت نأ كه دك cast هللا ر ا ناك ادّمحم نأ ديكأت

 ءايبنألا ضعب مهو .حیسلاو ىسومو بوقعيو قحسإو ميهاربإ لاح لثم اذه يف هلاح
 هبسن ةلالس نأ نم مغرلا ىلع < ميهاربإ ىلإ دمحم بسن ةعباتم نكميو .ةاروتلا يف

 .قحسإ ربع سيلو ميهاربإ نب ليعامسإ ربع ٌدتمت - «ةاروتلا» ءايبنأ سكع ىلع-

 نيد لاجر لوح ةريثك ًاصصق دّمحم ةريسوبتاك نمضي ؛بسنلا ةلالس ىلإ ةفاضاو

 لوسر دكؤي يك لضفأ ىرخأ لئاسو نم لهو . .دّمحم ةوبن نوقّدصُي دوهیو نییحیسم
 نإ لب .بسحف ءايبنألا ىلإ هّبسن دومی ال هنأ نم Le لوسر هنأ نيرخآلل راتخلا هللا

 دق -مهریغ اهیلع علطي ال ةصاخ فراعم ىلع نوعلطی نیذلا مهو - نيدلا لاجر
Waaىلع  oiلوسر ًادّمحم  OB 

 نم مغرلا ىلعو .«ةنمآ» daly (a570) ماع وحن يف aLa يف دّمحم دلو

 .دلوي نأ لبق تام call دبع» هدلاو نأ ىلإ ريشي اهمظعم نأ الإ (2تاياورلا فالتخا

 يبأ -هيبأ يخأ- همع ةياعر يف حبصأ اهدنا ريض | ily ناك PEE تيفو

 مل اهنأ الإ .ةفيرش ةريشع يهو .«مشاه ونب» مهو tere ةريشع ميعز ؛ بلاط
 (4! شيرق يف عرف مهأ نكت

 ينثولا ماقملا ىلع ةفرشملا تناك اهنأ لوألا :نيرمأ نم اهتورثو اهتناكم -شیرف يهو
 ؛ةبمكلا وه ماقملا كلذو «يبرعلا برحلا هلإ Sieg دی يذلا ةيرقلا يف يسيئرلا

 ىتح ةراجتلا يف يسيئرلا ةكم رود ,aoe .میلقالا يف ةراجتلا يف تلمع اهنأ يناثلاو

 ماقملا اهتياعرو ةيراجتلا شيرق ةطشنأ نكل .كش عضوم تقولا كلذ يف ةديعب ميلاقأ

 ميلاقأ يفو ءزاجحلا يف ةيئانلا ةيلّبقلا تاعامجلا عم اهتقالع سيسأت يف اتمهسأ

 .ةيبرعلا ةريزجلا يف ىرخأ

 يف كراش يذلا قوثوملا باشلا لجرلا ةروص يف دمحم ةريسلا وبتاك روصیو
 يف لمعلا ن رووش يف هفدص wal ؛ةقيقحلا يفو .ةكم يف يراجتلاو ينيدلا طاشنلا

 -تقولا كلذ يف ةكم يف تاعامجلا ىوقأ تّدمتسا دقو .

 ىعدت ةّينغ ةلمرأ ةرجات ةأرما نم (م600) ماع وحن يف لوألا هجاوز ىلإ ةياهنلا
 ةريسم نم ىلوألا تاونسلا لالخ هل مهم يونعم معد ردصم تناك يتلا .ةجيدخ

 Ga نأ دعب daca يف ترمتساو (a610) ماعوحن لوألا يحولا Ab نأ دعب ؛هتوبن

 نم 89-93ص ص .يبارعألا عمتجملا يف ةيكلملا ميق نع انربخت قحسإ نبال «دمحم ةريس» يف ةلثمأ رظنا(1)
 .باتکلا اذه

 .(مجرتملا) .هتدالو دنع -ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا دلاو ةايح ىلإ ريشي ام ةيمالسإلا رداصملا يف دري مل(2)

 . (مجرتملا ) .هل بلطملا دبع - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا دج ةلافك فلؤملا زواجت انهو(3)

 هنأ ودبي] .باتكلا اذه نم 362ص «ةمكاحلا تالالسلاو بسنلا لوادج» مسق يف «شیرق» لودج رظنا (4)

 .[ةيداصتقالا ةيمهألا دصقي
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةديحولا هتجوز تيقبو AS تلت تاونس ثالث دعب ةوعدلاب رهجلاب أدب نأ دعبو يحولا

 .بلاط وبآ هيعارو هّمع اضیآ يفوت اهسفن ةنسلا يفو :(م619) ماع اهتافو یتح

 يف ىلوألا rhea p35 نيتيواستم نيتدم ىلإ ةيوبنلا دمحم ةريسم ميسقت نكميو
 مل (م622) ماع لولحبو .(م622) ale ىتح (م610) ماعوحن ةكم يف هسأر طقسم

 تاحاولا ةقطنم ىلإ ليحرلا ىلع هيعبات عم رواشتف aLa ةداف ناسحتساب ىظحي دعي
 ةكم نم لاقتنالا اذه ىلإ راشُيو .لامشلا وحن مك(450) وحن دعبت يتلا ةنيدملا يف

 ؛ةيوبنلا هتريسم يف ةريبك ةيمهأ تاذ يهو .ةرجهلاب (م622) ماع يف ةنيدملا ىلإ

 ميوقتلا يف ىلوألا ةنسلا ىلإ ريشي يحيسملا يداليملا ميوقتلا يف ares ماعلاف

 ةنيدملا ىلإ اولقتناو ةكم يف مالسإلا اوقنتعا نيذلا سانلا Ash | cuales .' "يمالسالا

 دّمحم ةلاسر اوقنتعا نیذلا ةنيدلا يف سانلا كئلوأو «نيرجاهملادب دمحم عم

 اراودأ امهاتلالسو ناتعومجلا ناتاه تّدأ دقو .هراصنألا»ب مهراید يف هب اوبخرو

 ًاضيأ هتافو دعبو ةنيدملا يف دمحم ةوعد لالخ يمالسإلا خيراتلا ةريسم يف ةّمهُم

 .(م632) ماع

 ًءانب ديدجلا عمتجملا رارقتسال بّتري ةنيدلا يف نیو نیتشسلا دّمحم یضمآ

 روتسد»ب ثیدحلا رصعلا يف نوخرؤملا اهوعدی ةقيثو یلعو .هاقلتی يذلا يحولا ىلع
 دمحم نيب ةّيومدلا تاعارصلا نم ةلسلس ةيادب (م624) ماع دهش دقو .«ةنيدملا

 نيب تاعارصلا نم ددع ةيادب اضيأ دهشو ءةكم يف شيرقو ةنيدملا يف هيديؤمو
 نيتليبق ليحرتب (م627) ماع يف تهتنا .ةنيدلا يف ةيدوهي لئابق ثالثو دّمحم
 دابعتساو نيغلابلا روكذلا ةدابإو .«2!«ريضنلا ونب»و .«عاقنیق ونب» :امه ءنيتيدوهي
 عم عارصلا ىهتنا مث .")ةظیرق ينب» ةليبق يه ةثلاث ةليبق نم لافطألاو ءاسنلا

 .باتكلا اذه نم 370-399ص ص .«ليوحتلا لودج عم يمالسإلاو يحيسملا ناميوقتلا» :رظنا (1)

 ىلص- هللا لوسر نيبو ( دوهيلا نم ةليبق مهو) ريضنلا ينب نيب دهع لصح هنأ ةيمالسإلا تاياورلا ىرت نيح يف (2)
 دعب اصوصخ .ةرم نم رثكأ دهملا اوثكن مهنكل .هئادعأ ةرصن مدعو هيلع ءادتعالا مدع ىلع -ملسو هيلع هللا
 - هللا لوسر لسرأ مث .مهولتقف نيملسملا ةاعد نم ةتسب دوهيلا ردغ مث .م625 ماع دحأ يف نيملسملا ةميزه

 مهب اوردفف. مهنيد سانلا اوملعيل ؛نيملسملا ةاعد نم Tomi لیقو- نيمبس دجن ىلإ -ملسو هيلع هللا ىلص

 عم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا Busty .نينثا ىوس مهنم جني ملو « .هسفن رهشلا يف مهولتقو ,ةنوعم رثب دنع
 ءافلح اوناکو .رماع ينب نم نیلجر ةيد عفد ىلع مهضوافیل ریضنلا ينب ىلإ - امهنع هللا يضر - رمعو ركب يبآ
 ,ةنيدلا جراخ يلاوعلا يف مهلزانم اورداغي نأ مهنم بلطف مهلزنم يفوهو هقوف ىحر يمرب هلتق اولواحف « .مهل
 ىلإ مهرطضا مث ۵ .ةليل ةرشع سمخ مهرصاحو idium مهيلإ جرخ ذئدنعو .اوثكنف .مهلهمأف vo .هولهمتساف

 :حالسلا الإ نوژاشی ام اهیلع نولمحي ريعب ةثمتس ىلع ءاسنو الاجر اوجرخ مش مهيديأب مهتويب اوبرخف ٠ ليحرلا
 ملو« مهضرأو مهتحلسأ -ملسو هيلع هللا ىلص- لوسرلا مهنم منغو. .مهنم ٌرفن ملسأو ؛ماشلا مهمظعم دصقو

 .(مجرتلا) م625 /ه4 ةنس يف كلذ ناکو ,نیفرطلا يف یلتق عقی ملو مهتمادجآ رسأی

 رثکآ -ملسو هيلع هللا یلص- لوسرلاب ةظيرق gis ردغ :يتآلا وحنلا ىلع ةيمالسالا رداصلا يف ثدحلاو )3(

 = مهيلع ضرعو Ald نيرشع راصحلا مادو »0626 /ه 5 ةنس مهرصاحف ؛هلاتمل ةدملا اودعأو 13 pa نم
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 لوألا لصفلا

 .هنيد لوبقو هلل الوسر دمحم لوبق ىلع اهتداق قفت ail امدنع (a630) ماع يف ةكم

 D asal jalg مدآ هسسأ امك جحلل ازكرم اهفصوب اهتناكم ةكم تداعتساو

 ةيدوهيلا ءايبنأ هدمتعا ام ةنيدملا يف هتريسم يف دمحم جمانرب هبشیو

 دقف ؛رشب هبتك روتسد ERE يذلا ثيدحلا يكيرمألا عمتجملا فالخبو .ةميدقلا

 وهو .هلوسرل اهفشك يتلا هللا ميلاعتل Laing شيعي عمتجم سيسأت ىلإ دّمحم فده
 لعجي نيدلا مساب فنعلا نإ .رمألا مزل نإ لاتقلاو .هاركإلاو .عانقإلاب قّمحتیس ام

 ينيدلا دملا رشن ةركف نك مل نك ,قللاب نورمشی ثیدحقا رصملا يف نییبرفلا
 نع ًالصفنم ةحيرص ةروصب نیدلا ىلإ رظنُي نكي ملو .تقولا كلذ يف ةديدج

 ةيخيراتلا بتكلا يف ةهباشُم اراکفآ دجن نأ نكمي امك .ةيمالسالا تايالولا تاجاح

 نورظنلا همبتا لئامم بولسأل - ام دخ یلا - سسألا تلکش يتلا :(2)میدقلا .دهملا يف

 ` .ةيبيلصلا ةبقحلا ىف نوبراحلاو نویسایسلاو نوینیدلا

 ترمثآ تاقلاحت gaily .زاجحلا كلم نآ دعب (م632) ple يف دمحم فوت

 (dala ناك هتافو دنعو .هل ةيبرعلا ةريزجلا دودح ىلع لئابقلا نم sue ةيعبت نع

 لوأو Core ee اونلعأو دمهم ةه لوح Oe ىلإ الصوب دف تی
 اهلك دمحم ةطلسب ركب وبآ عّتمت اذهبو :ةمألا دئاق وه .ءركب ابآ» مالسالا قنتعا نم

 مونا ته

 اوضفرف .تبسلا موی يف هب اردغ دمحم لاتق وأ رایدلا نم جورخلا وأ مالسالا دسأ نب بمک مهسیئر =
 هيلع هللا یلص - لوسرلا مکتحاف. مهیف - ملسو هيلع هللا ىلص- لوسرلا مکح دنع لوزنلاب اولبقو ةثالثلا

 SA .لتقلاب مهيلع مکحف . مّلسأ هنكل مهفيلح لبق نم ناکو ؛ ,هنع alll يضر ذاعم نب دعس ىلإ - ملسو

 نم اوحبصأو .مالسالا يف ءالؤه لخدو .ءاسنلاو نايبصلا نع deg .لاجرلا رئاس لتق مث . Jala رفن

 .مهئاسن ىدحإ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا جوزتو .ريبزلا نب نمحرلا دبع مهنمو .نیملسلا ةريخ

 .(مجرتملا) .بطخأ نب GES تنب ةيفص اهنإ ليقو .ةناحير يهو

 .باتكلا اذه نم 218-226ص ص :رظنا لاجملا اذه يف ميهاربإ رود ةشقانمل )1(

 ةيربعلاب وهو ءارقس نیئالثو ةمست مضیو .دوهبلا دنع سدقلا باتکلا ىلع «میدقلا دهعلا» مسا قلطُي )2(
 (UN) ةاروتلا ىلإ زمرت (N) ءاتلاف .ةئالثلا هماسقأ نم مسق ىلإ فرح لك زمریو (UN) خانتلا

 ىلإ زمرت ءاخ يربعلا ظفللا يف تبلق يتلا )2( فاکلاو .(میئیبن) (ORD) ءايبنألا ىلإ زمرت (1) نونلاو
 مضتو .میلعتلاو نوناقلاو ةعيرشلا ينعي TUN Jalaga) ظفلو .(ميبوتك /میفوتک) (UNI) تابوتکلا

 ةينثت» ةينثتلاو ؛ ددعلاو .نییواللاو .جورخلاو ,نيوكتلا : :يهو .ىسوم ىلإ بسنت ةفورعم رافسأ ةسمخ ةاروتلا

 مسقلاو ٠ ًارفس pie ةثالث تابوتكملا مسق مضيو . hia نيرشعو ًادحاو ءايبنألا مسق مضيو .«عارتشالا

 عم ةيدقلا gall خبط دقو اهو ةريحألا ناف ددع يف فالتخا ةمثو .مهلا وه (ةاروتلا) لوألا

 ,یتم :ةفورعملا ةعبرألا ليجانألا ديدجلا دهعلا مضيو .سدقملا باتكلا وه دحاو باتك يف ديدجلا دهعلا

 .(مجرتملا) .ًارفس نورشعو ةعبس اهعيمجو .لسرلا لامعأ ىلإ ةفاضإ ءانحويو .اقولو .سقرمو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 :(م 750- 632 ) ةركبملا ةيمالسإلا تاحوتفلا

 (م634 - 632) ةريصقلا همكح ةدم لالخ يساسألا «ركب وبأ» فده ناك

 دّمحم عم اهدوهع نأ تدقتعا يتلا لئابقلا نيب ةيبرعلا ةريزجلا يف ةروثلا عمقي نأ

 A PE ورک Ul نعل: P سدح ندع وكت ابآ» نأ تنظ يتلا وأ gas تهتن دق

 ali مهعوضخ ينعي هتايح يف دّمحمل لئابقلا عوضخ نأ اوأرو .مهوفلاخ دمحم

 كلذل ؛ةديدجلا ةسايسلاو ةيمالسإلا ةمألا نع لاصفنالا يف رايخ مهيدل سيلو

 بورح» مسأب ةريزجلا يف ةيبرعلاب ةقطانلا لئابقلا ىلع تتش يتلا بورحلا تیعد

 ةطلسلل عوضخلاو مالسالا لوبق ىلع اوربجآ نیذلا لک سیل هنأ نم مغرلا ىلع ,«ةدرلا

 نیملسم اونوکی مل نم كانهف ؛نودترم مه ةدرلا بورح ةجيتنب ةيسايسلا ةيمالسالا
 .1)هتایح يف دّمحم ةطلسل اوملسي ملو ًالصأ

 لالهلا يضارأ ّدض اوكّرحتو مهشويج نيملسملا ةداق Le (م633) ale يفو

 ةبضهلا (م651)و (م633) يماع نيب ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا تحتفو .بیصخلا
 تاحوتفلا نم ةيناث ةجوم لالخو .ةيقيرفا لامش نم le jong رصمو ةيروسو ةيناريالا

 ناريإ قرش اوحتف (a750) ماع یتح ترمتساو عباسلا نرقلا تاینیعبس يف تأدب
 بورح نع رظنلا فرصبو .«اينابسإو ةيقيرفإ لامشو دنسلا دالبو ناتسناففأو
 كانه نكي مل ةقيقحلا يفف ؛مالسالا قانتعا تاحوتفلا نم فدهلا نكي ملف ؛ةدرلا

 .يمالسالا خيراتلا ةيادب يف مالسالا ىلإ نیملسلا ريغ برعلا لیوحت ىلع عيجشت

 امیرو ًاثيدح مالسالا اوق اوقنتعا دق دونجلا مظعم نوكي نأ حجرملا نم هنأ دجن نيح يف

 رهظي نأ ةسايسلا هذه ءارو نم يسيئرلا ببسلا ناكو .دعب lage مالسإلا اومهفي مل

 al-Ridda and the) ةيبرعلا ةريزجلل يمالسإلا حتفلاو ةدرلا (Elias Shoufani) ينافوش سايلإ :رظنا(1)

Muslim Conquest of Arabia)رنود .م دیرفو ؛( م1973 ءوتنروت ةعماج ةمبطم :وتنروت) .  (Fred M. 

Donner)ىنوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا.  «(The Early Islamic Conquests)ةعماج ةعبطم :نوتسنيرب )  

 ةلودلا ىلإ يلبقلا عمتجملا نم» (Ella Landau-Tasseron)» نوريسات ودنال اليإو ؛(م1981 .نوتسنیرب

 مالسإلاو ةيبرعلا يف سدقلا تاسارد .همالسإلل ةيليكشتلا ةدملا يف تاياورلاو ثادحألل ريسفت :ةيزكرملا

«(Jerusalem Studies in Arabic and Islam)جفاس ثیبازیلاو ؛216--180ص ص »2.2000 .24 ع  

(Elisabeth Savage)يبرعلا حتفلل ةيقيرفإ لامش ةباجتسا :ةنجلا ىلإ قيرط ؛منهج ىلإ قيرط .  (A 
Gateway to Hell, A Gateway to Paradise: The North African Response to the Arab 

Conquest)1997 «نیوراد :نوتسنيرب ) @(- 

 يدنهلا ملاعلا ةعانص :دنهلا (André Wink) كنيو هيردنأ :رظنا دنهلا يف ةيمالسإلا تاحوتفلا لوح )2(

 عباسلا نرقلا نم يمالسإلا عسوتلاو ىطسولا روصعلا لئاوأ يف دنهلا :لوألا ءزجلا «يمالسإلا
 !al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World, Volume 1: Early «påta) ىتح

«Medieval India and the Expansion of Islam in the 7-11" Centuries)لیرب :نديل) . 

 .192-218ص ص »)01990
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 لوألا لصفلا

 :راصتخابو .تقولا كلذ يف نوريثك هب لبقي نأو Ay pall ةّيوهلل ٌةزّيمم ةمالع مالسإلا
 ,ةديدجلا تاعومجملا عم مهتبارقو مهبسن ةلالس اوثولي نأ نيحتافلا نم ريثك أشي مل
 نأل ؛يمالسإلا خيراتلا يف ىلوألا نورقلا لالخ فقولا اذه رّيفتيس عبطلاب نكلو
 لصحي نيدلا قانتعا نكي مل ؛لاح يأ ىلعو .نيحتافلا ةنايد نوقنتعيس رثكأ اناكس

 Metal as نود نم

 ةيركسع selga وأ ةيامح زكارم ىلوألا تاحوتفلا دعب برعلا نوملسملا سّسأ
 ةايحلل ملسملا يبرعلا صالخإلا ىلع ظافحلاو .ةديدجلا ميلاقألا ىلع ةرطيسلل

 ,قارعلا بونج يف ةرصبلاو ةفوكلا :ةّيمحملا ىرقلا هذه مهأ نمو .ةيركسلا

 . (م969 ماع يف ةرهاقلا هيف ینبتس يذلا عضوملا نم برقلاب) رصم يف طاطسفلاو

 نم هنإف ؛نمزلا نم دقع لك يف نويكيرمألا ملعي امكو .ةثيدحلا سنوت يف ناوريقلاو
 انتاينقت لالخ نم ىتح ةقدب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ناكس ددع ديدحت ليحتسملا

 يف كش الو .يناكسلا دادعتلا يف نولمعي نيذلا كئلوأ ىلإ ةمّدقملا دوهجلاو ةثيدحلا

 نمض ةبوعص رثكأ يمالسإلا خيراتلا نم لوألا نرقلا يف ناكسلل دادعت ءارجإ نأ
 رصعلا كلذ يف ناكسلا ددع نع تامولعم يأ انيدل سيل هنأل ؛ةقثلا نم ةجرد يأ

 فّرّتمملا ةيبيرقتلا ماقرألا ىلع ًءانب- نّمخن نأ اننكمُي هنأ الا ءاهيلع دامتعالا نكمي

 ددع نأ -ناريإ ناكس دادعأل ةيقوثوم لقأ ىرخأ ماقرأو .ةينامورلا ةيروطاربمإلل اهب
 ةمسن نويلم نيرشع نيب حوار عباسلا نرقلا ةياهن يف تحتف يتلا قطانملا يف ناكسلا
 .لايخلا انلمعأ ام اذإ ةقيقد نوكت داكت ال ماقرأ يهو Aouad نويلم نيتسو

 نرقلا ةيادب يف هنأ - ةيبرعلا ةيخيراتلا بتكلا ىلع ًءانب - رّدقُن نأ نكميو
 نیب ددعلا حوارف .نییومألا تالجس يف ةيركسعلا تاوقلا نم ددع JEL نماتلا

cuitنیسمخو  ated dy Lillباسحل هلاثمآ ةعيرآ لإ ددعلا اذه انفعاض اذاو .فلأ  
 يلكلا ددعلا رذقن نأ نكمي اننإف ؛ةفالخلا يف نییرادالا نیلوژسلاو رکسملل نیمباتلا

 لقألا ىلع وأ .صخش نویلم وحنب مهعبتي نمو نييرادإو دونج نم بر ملا نیملسملل
 نأ حضوت اهنآ الإ امامت ةقيقد ماقرألا هذه نوكت ال دقو .يلكلا ناکسلا ددع نم 6 5
 رحبلا يف ةريفص ةيلقأ اوناک يمالسالا خیراتلا نم لوألا نرقلا يف نیحتافلا برعلا

 .2)يبرعلا ريغ عساولا

 لوح ةلاقم :یطسولا روصعلا JUS مالسالا قانتعا (Richard W. Bulliet) تیلوب .و دراشتیر )1(

 Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative) يمكلا خیراتلا

«History )جدربمك ) : teilas1979 .درفراه ةمماج ( 

 (Charles Issawi)» يواسيع زلراشت :رظنا dale ةروصب ناكسلا دادعأل تاريدقت ىلع لوصحلل )2(

 700-7 يمالسإلا طسوألا قرشلا :يف «نيمختلا يف ةلاقم :ةيبرعلا ةيروطاربمالا يف ناكسلاو ةقطنملا»
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oolىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 :قزعلا

 ارتشم خیزاتو ةكرتشم ةفاقث مهیدلو ةكرتشم ةفل نوملکتی نيذلا كئلوأل دب ال

 ida lege اصن مر ًايقيقح ناكأ ءاوس -
 روصملا يف Gaud ةديدج ةرکف دمی هنکل ,ثیدحلا ملاعلا يف agile دمی رمآ وهو

 مکح ةينمز تارتف كانه تناك دقف ؛ةثیدحلا ةبقحلا لئاوأ یتحو .ىطسولاو ةميدقلا

 ىلع تاغللاو نايدألاو قارعألا ةددعتم تایروطاربم| اوسُسأ نوحتافو كولم اهیف

 يمالسالا ملاعلا يف ةريفصلا لودلاو تایروطاربمالا نأ يف كش الو .عساو قاطن

 يف اهفالنسأ اهیلع ناك يتلا اهسفن ةسامحلاب اهلمع تلصاو یطسولا روصعلا يف
 .نیصلا يف مهورصاعم هيلع ناك ام وأ .ناریاو امور

 ,The Islamic Middle East) 1900-700: يمالسالاو يداصتقالا خیراتلا يف تاسارد :م1900 =

Studies in Economic and Social History)شتیفودوآ .ل .أ :هررح  (A.L. Udivitch) 

 ةيومألا تالجسلا يف دونجلا دادعأ ريدقتلو .374-396 ص ص .(م1981 .نيوراد :نوتسنرب)

 ةيادب يف عمتجملاو ةيركسملا :ءافلخلا شیج gasis (Hugh N. Kennedy) .ن ويه :رظنا
 برملا رارقتسا» .ةنماثع ليلخ :رظنا .21--19ص ص +)2001¢ :جدلتوار :كرويوين) ؛ةيمالسإلا ةفالخلا

 Jerusalem Studies in Arabs and) مالسإلاو برعلا يف سدقلا تاسارد :يف «ةيمأ ينب ةفالخ لالخ

Islam)185-207ص ص م16 ماع .8¢ . 

 م1500 ماع وحن يمالسإلا ملاملا
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 لوألا لصفلا

 ىلإ تلصو ىتح (م1500) ماع لولحب ةيمالسإلا ةيسايسلا ةطلسلا تعّسوت دقو
 طسو ىلإو ؛يقرشلا يقيرفإلا یطاشلا لوط ىلع ةيقيرفإلا ىربكلا ءارحصلا بونج
 ةيمويلا ةايحلا ةفل ةيبرعلا ةغللا تناك دقف كلذ عمو .ايسآ بونج مظعم ربع ايسآ

 ةقطنم اهفصوب ةزيمملا اهتيوه ىلع ناريإ تظفاح امنيب .قارعلاو رصمو ةيروس يف
 نكل ءرشاعلا نرقلا يف ةرادإلاو بدألل Ad ةيسرافلا تراص دقو .ةيسرافلا ثدحتت
 -ةیسیئرلا ةثلاثلا ةغللاب اذإو ؛ةّيكرت لوصأ تاذ تاموكح تحت ثدح كلذ نأ ةقرافلا

 مدختست تحبصأ -يمالسإلا لبق ام ملاعلا يف مدختست تناك يتلا ؛ةيكرتلا يهو

 مكحلا دوعص دعب (م1400) ماع لولحب ةيقرشلا ةيبونجلا ابوروأو لوضانألا يف
 .ينامثعلا

 يف ةجمدنم تحبصأ يتلا ةيفاقثلا تاعامجلاو تاغلل عساولا عونتلا بیسبو

 ةّيوهلا تاموهفم ىلع تاقیلعتلا ضعب رک ذ نکمی ؛یطسولا روصعلا يفيمالسالا ملاعلا

 ؛ةدرفنم ةروصب اهتسارد نكمي يتلا تاعومجلا نم ريثك دوجو ىلإ ًارظنو .ةيقرملا
 رصعلاو یطسولا روصعلا يف ةيبرعلا ةيوهلا تاموهفم ىلع يتاظحالم رصقأس ينإف
 ةايحلل انبامیتسا J pall ةثيدحلا تاموهفلا بجحت نأ نکمی فيك حْضوأ يك ؛ثیدحلا
 نيفلسلا ىلإ نآلا ans kl aly .ىطتسولا apadi يف يمالسإلا ملاعلل ةيمويلا

 مادختسا ٌتبذجتو .ةيبرعلا ةريزجلاب مهتلالس as نكمُي نيذلا كئلوأ وأ «برعلا
 ملاعلا يف ةدوجوم نكت مل رضاحلا انتقو يف تالالد ةملكلا هذهل نأل «يبرع» حلطصم

 برملا نع رداصلا ثدحتت ام اردان ؛ةقیقحلا يفو .ثیدحلا رصعلا لبق يمالسالا

 .مویلا قرعلاب هطبرن يذلا ینعلاب ةّيقرع ةيوه تاذ ةمحالتُم ةعومجم مهفصوب

 مهنآ ىلع مهسفنآ ىلإ ةيبرعلا تاجهل نم ةجهل اوئدحت نیذلا كئلوأ رظن
 حلطصم انرداصم مدختست امدنع نکل .ةيبرعلاب نیقطانلا ريغ ىلع نوزّيمتُم
 مظعُم My .برعلا ةريزج يف ةاعرلا ودبلا - ةماع ةروصب - دصقت اهنإف «يبرع»
 نم اومدق رکبلا يمالسالا خیراتلا يف رود مهل ناك نيذلا نییوعرلا بارعألا دارفألا
 ؛ةقيقحلا يفو .ةملكلا ینعمب ًابرع اوسیل مهف ؛زاجحلا يف تاحاولا يف تانطوتسم

aeباسنآ ىلإ يمتنت تاعومجم نم دوشح يف ءاضعأ يساسآ لکشب دارفألا ءالؤه  

 ونب»و .«سوألا ging .«ثراحلا ونب»و «سمش دبع ping .«مشاه gi :اهنم .ةنّيعم
 ةفللا يف تاعامجلا هذه تکرتشاو .مهریغو ...«ةدنک ونب»و .«میمت ging ««جرزخلا

 ناك يقيقحلا اهتیوه ردصم نأ الإ .ةایحلا يف اهلامآ يفو .تاداعلا يفو ءاهسفن

 .ةليبقلاو .ةريشعلاو ,ةلئاعلا :يآ ؛بسنلاو مدلا تاقالع

 ترخفو .یطسولا روصعلا لالخ ةيفرعلا مهتايوهب ةيارد ىلع سانلا ناك دقو
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 دقبطلاو ني otal aa :وؤش هذه نأ الإ ءاهتفاقثو اهيدأو اهتغلب ةنّيعم تاعومجم

Gahaaةملكلل ثيدحلا ىنعملا نمض ةّيقرعلا ةّيوهلا نم ةيمهأ رثكأ رومأ يهو . 

 نولكشي das pall نوملكتي نيذلا ٍكتئلوأ» نأ (Albert Hourani) يناروح تربلأ ىري انهو

 تادقتعملا هذه تحبصأ دقو PAN القتسم نطولا اذه نوکی نأ بجیو ام

 ؛ةقيقحلا يفو .(!!«(نيرشعلا ) يلاحلا نرقلا لالخ ةنّيبو ةبَستکم ةيسايس ةوقردصم

 ىلإ ریشیل نیرشعلا نرقلا لئاوآو رشع عساتلا نرقلا رخاوآ يف «برعلا» فیرعت زرب

 .برعلا ةريزجو ایسآ برغ يف ةّيبرعلا نوئدحتیو .ةّيبرع ةّيوه نولمحی نیذلا كئلوآ

 قشمدو توریب يف نیینطولا ن نیرکفلا ىلإ ةبسنلاب ًاحضاو موهفملا كلذ ناكو
 مغرلا ىلع ةلصفنم ةيوه نييرصملل نأ ةظحالم عم .ةرهاقلا ىتحو .ةكمو دادغبو

 نع ثيدح كانه نكي .aly ًالصأ ةيبرعلا نوئدحتی رصم ناكس نم ةيبلغألا نأ نم

 ةعماجلا تسسأت امدنع نكل .ةيبرملا ةيوهلا لوح شاقنلا نمض ةيقيرفإ لامش ناكس

 ملاعلا زكرم دقت رصم تحبصأو :كلذ لك رّيغت (م1945) ماع ا يف ةيبرعلا

 بيرغ نه اها روم نم دفن اوضح )22( ae all E مويلا مضتو .يبرعلا

 رمحألا رحبلا ربعو .لاموصلا يف يقيرفإلا نرقلا ىلإ ةيقيرفإ لامش ربع ةيقيرفإ

 نم مظعم فژمیو .قارعلا ىلإ ًاقرشو .ةيروس ىلإ ًالامشو .ةيبرملا ةريزجلا ىلإ
 ةريبك دادعأ دوجو نم مغرلا ىلع .برع مهنأ ىلع مهَّسفنأ لودلا هذه يف نوشيعي
 دوهيلاو نادلكلاو نايرسلاو كارتألاو داركألاو نمرألاو ءةيقيرفإ لامش يف ربربلا نم
 ًاديج ةيبرعلا نوثّدحتي مهنأ عم ًابرع اوسيل مهنأ نوكردُي نيذلا ,قرشلا يف مهريغو
 .ىلوألا مهتفل ةيبرعلا نوكت دقوأ

ölةيوهلا نأ ةركف نودّيؤُي نيذلا نم اریثک  Ay pallوأ ةينامثعلا نع ةفلتخم  

 نیرکفلا كئلوآ نأ شهدملا ريغ نمو .نييحيسملا نم مه ةينيدلاو ةيميلقإلا تايوهلا
 نع اوعفاد نيذلا ءنيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف نییحیسلا
 ةيناملع ةثيدح تاسسؤم سيسأت نع اضيأ اوعفاد دق ؛ةفللا ىلع ءانب ةيبرعلا ةيوهلا

 ةيروطاربمإلا يضارأ ىلع ةيبرعلاب ةقطانلا قطانملا يف ةيندملا تايرحلا نعو ءةيسايس
 ةروصب ثيدحلا يسايسلا لاجملا يف ةكراشلا يف لمآ يأ مهیدل ناك اذإو .ةينامثملا

 ريغ ةكراشملل ساسأ ىلإ ٍمهتجاح ىلع Gis ناك كلذ ناف ؛مهريغ عم ةيواستم

 سیسأت ىف نييحيسملا قيركفملل فاكتلا ريغ رودلا نم مغرلا یلعو .يمالس لا نیدلا

 Arabic) م1789-1939 يلاربيللا paali يف يبرعلا رکفلا (Albert Hourani) يناروح تربلآ )1(

Thought in the Liberal Age, ۱ 1939(1962 ۰ دروفسکآ ةعماج ةعبطم :كرویوین) . (« 

 ةسارد نأ الإ ؛ًادحاو اهاجتا ةيبرعلا ةينطولاو ثيدحلا يبرعلا رکفلا لوح بتک ام يلامجا لکشْیو .260ص

 .ةزيمتلا تاساردلا نم یقبت ةبقحلا هذه ةيا دبل ةيلصألا يناروح
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 لوح تاشقانلا يف ةيسيئرلا تايصخشلا مظعم نأ الإ ؛رکبلا يبرعلا ينطولا ركفلا
 نرقلا يف نكل .نيملسملا نم تناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن ذنم ةيبرعلا ةيتطولا

 نيقطانلا نييحيسملا لباقم نييحيسم برع نع ثّدحتلا اننكمي طقف رشع عساتلا
 .(!!طسوألا قرشلا يف ةنطوتسملا يضارألا ىلع ةيبرعلاب

 -يبرعلا ملاعلا لود يف دوهيلا نع ًانايحأ ءرملا هيف عمسي يذلا تقولا يفو
 هنإف -بقللا اذه لثم مهسفنأ ىلع دوهيلا قلطُي ام اردانو «برعلا دوهيلاب مهيلإ راشیو

 و .("«نییدرافسلا دوهیلا» :مسا تحت ابلاغ يتأت ةيدوهيلا تاممعتلا هذه نأ دعت

 وأ .«نییقارعلا دوهیلا» وأ .«ةيبرعلاب نيقطانلا دوهيلا» وأ .«ةيبرعلا يضارألا دوهي»

 دارطتسالا اذه نأ مهضعب ىري دقو .اذكهو ..«ةبراغملا دوهيلا» وأ .«نیینمیلا دوهيلا»

 ءامسألا لوح يميداكأ لدج وه ةثيدحلا ةبقحلا يف ةّيبرعلا ةّيوهلا تاموهفم يف

 لوح ةّمهُم ةظحالم حْضوُي GY ؛كلذ نم رثكأ رمألا نكلو .هنم ىودج ال تافصلاو
 .رضاحلا ةفلب يضاملا نع نوبتكي امدنع اوهبتني نأ نيخرؤملا ىلع هنأ ديكأت

 :ةئيبلاو ةيفارغجلا
 US تامامتها Jii ءاملا ىلإ لوصولا ناك دقف ؛ميدقلا ملاعلا يف لاحلا يه امك

 يف يمالسإلا ملاعلا يف ةيوعر ةيودب ةعومجمو ةدلبو ةيرقو ةنيدم لکو مکح =

 نم ةفلؤم يمالسالا يسايسلا مكحلا تحت ميلاقألا مظعم نألو .ىطسولا روصعلا

 ةقحاسلا ةيبلغألا تزكرت دقف ؛ةلحاقلا هبش ةيلهسلا يضارألاو ىراحصلاو لابجلا

 رداصم ىلع يوتحت يتلاو ةرشابم اهل ةرواجملا يضارألاو ىرقلاو ندملا يف ناكسلا نم

«Lt!ةيبونجلا لحاوسلاو .طسوتلا ضوح لوح ةقّيضلا ةيلحاسلا قطانملا ىلإ ةفاضإ  
 ءراطمألل ديج لوطه لدعمب زّيمتت يتلا قطانملاو ءايسآ بونج لحاوسو ؛نیوزق رحبل
 لابجو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف نميلا تاعفترمو .لوضانألا نم ءازجأ اهنمو
 فيرلا لابجو ءناريإ برغ يف سورغاز لابجو .نیوزقو دوسألا نيّرحبلا نيب زاقوقلا

 راطمألل لوطه لدعم -ةطاسبب- دجوي ال قطانلا هذه جراخو .برغملا لامش يف

 .ةبعصلا يرلا لامعأ ضعب ىلع دامتعالا نود نم ةعارزلا ىلع ةدعاسملل يفكي

 نکل .نییحیسلا نم عباسلا نرقلا يف GAN ةيسايسلا ةيبرعلا ةيلارديفنوكلا تاداحتالا نم ريثك ناك )1(
 .ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف مالسإلا ىلإ اولوحت اهئاضعأ مظعم

 ag pall)» يف نونلاو واولا لثم عمج ةمالع يه ةيربعلا ةفللا يف ميملاو ءايلا» ميدرافسلا وأ ) نويدرافسلا )2(

 اذه قلطأ دقو .نويقرشلا دوهيلا مهو .قارعلاو ةيروسو رصمو برفملا نم نومداقلا برعلا دوهيلا مه

 مكحلا طوقس دعب م1492 ماع اهنم مهدرط دعب اينابسإ دوهي ىلع ىطسولا نورقلا يف لصألا يف مسالا
 .(مجرتملا) اكيرمأو ايناملأ نم نومداقلا دوهيلا مهو ؛نويزانكشإلا ميدرافسلا لباقُيو .يمالسالا
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 تظفاح يتلا ةقطنملا يف ةريبكلا راهنألا بناجب اوشاع ناكسلا ةيبلغأ نكلو

 .قارعلا يف تارفلاو ةلجدو .رصم يف لیلا :اهنمو .نینسلا فالآ تاراضحلا ىلع

 يفرشلا لامشلا يف ناشفرزو نوحیسو نوحیج راهنآ نکل .ةرهش رثكألا راهنألا يهو
 اراودأ جناغلاو دنسلا ارهن عبطلاب ید امك ,ایسآ طسو يف ةيساسأ ًاضيأ تناك

 ًاصوصخ » .كانه يمالسإلا مكحلل Lai نيّمهم نانوكيسو ءايسآ بونج يف ةهباشم

 راهنألا ais ىلإ ةفاضإو .رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف a ةنطلس سيسأت دعب

 عيبانيلا ىلع اهضعب یدفتو ؛ةقطنملا يف ةريثكلا تاحاولا ترشتنا دقف ؛ةیسیئرلا

 تاحاو ءارحصلا يف يهتنت يتلا لوا دجلاو ةريغصلا راهنألا تذغ one ىف ,ةيفوجلا

 ترفح Z دعم ي ير تاونق تینب ناتسناغفأو ناريإ يفو .ناهفصأو قشمد لثم ؛ةريبك

 تانازخلا كلت يفو .ةيعيبطلا تانازخلا يف نزخلا ءاملا ىلإ لوصولا ىلع دعاست يك

 .اضیآ ناسنالا اهمنص يتلا

 تاعمتجملل ةيسايسلا ةمسلا

 :یطسولا روصعلا يف ةيمالسالا

 (P1258) ماع دادفبل يلوفلا ریمدتلا یتح (2632) ماع دمحم ةافو ذنم
۱ ۱ 

 .ةيامحلاو داشرالاو ةوعدلا فدهب ةفالخلا سیسأت ىلإ ةيمالسالا تاعمتجلا تعلطت

 ةفالخلا سیسأت َّنألو .دحاو نايك يف Lae نينمؤملا عمتجم دیحوت لجأ نم لقألا ىلع
 نم Gja ؛ةثیدحلا لبق ام ةبقحلا يف ةايحلا يحاون لک يف رهظی اهنع ثیدحلاو

 مدقنو .ةفالخلا سیسأتب طیحت يتلا ةيرهوجلا سسألا ضعب انه سردن نأ دیفلا
 .ةماعب یطسولا روصعلا يف ةيمالسالا تاعمتجلا ةعيبط ىلع تاقیلعت

 الا is كلتمي ناك هنأ دقتعیو .ایسایسو ًاًينيد ادئاق دّمحمب مالسالا أدب دقل
 هجوت اهنأل ؛ادج ةليلق ةّيسايس ٌداوم نآرقلا مضي ؛ةقيقحلا يفو .ةعومجملا مكح يف
 .ةعوطتم ةعومجم نم يمالسإلا ea فلات ةيادبلا يفو :يبنلا اهدوقي ةعومجم
 .دئاق ىلإ ةجاحلا ىلع ةمألا تقفتا دمحم ةافو دعب هنإف ؛قباسلا يف انرشأ امكو

 فصت باقلأ ةثالث ىلإ ىلوألا رداصملا ريشتو .دّمحمل ةفيلخ لأ «ركب ابأ» تراتخاو

yaٌتيرووأ هللا لوسرل لثمم :ةفيلخلا ) هللا لوسر ةفيلخ :بصنلا اذه ىلع لصحي  

«(as(ينيدلا دئاقلا) مامإلاو ؛(هللاب نينمؤملا رمآ) نينمؤملا ريمأو . 

 زدنيه نترامو (Patricia Crone)» نورك ايشيرتاب :رظنا .اضیآ «هللا ةفيلخ» ب هيلإ راشي ناك قباسلا يف )1(

(Martin Hinds)ةفيلخ .  sabiمالسإلا يف ىلوألا نورقلا يف ةينيدلا ةطلسلا  (God’s Caliph: 

Religious Authority in the First Centuries of Islam)جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين) . 

21986( 
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 alalu نم ةفلتخم بناوج اهتاملك يناعم يف ةثالثلا باقلألا هذه دكؤتو
 ىلع ىقبي عامجإلا ناف all فلتخا امهمو .ةينيدلاو ةيركسملاو ةيسايسلا ةفيلخلا

panieةعومجملل ديحولا دئاقلاوهو :ةفيلخلا (1) :يهو ؛ةيساسألا بصنملا . 

 لاوط رمتسي بصنملا اذه )3( .لجرلا اذه دي يف اهلك ةيسايسلا ةوَقلا عضوت )2(

 ةلكشملا تطبتراو .رومألا هذه ىلع اهلك ةملسلا بوعشلا ت aasi دقو ؛(!!هبحاص ةايح

 يف ددعتلا نم ريثك كانه ناكو .بصنلا اذهل فک وه GA رايتخا رايعمب ةيسيئرلا
 كلذل ؛اقحال ددعتلا اذه يقب دقو .عوضوملا اذه ىلع يمالسإلا عمتجملا لخاد ءارآلا
 .جراوخلاو ءةعيشلاو ةا :يهو ءانه ثحبلا ةحشاو کاعومشم وش

foesهلبق امو ثيدحلا نيملاعلا يف نيملسملا نم ةيبلغألا ةّنّسلا . Gibبقل  

llthباحصأ سانلا :يأ ؛هقعامجلاو ةنسلا لهأ» يمسرلا ةعومجملا بقل نم  

aáنكمي هنأ الإ رطخلا يف عقوُي طرفلا طيسبتلا نأ عمو .ةعومجملا عامجاو  
 .ةمألل ةعساولا ةدحولا ىلع ظافحلا يه ةنسلا ةعامجل ايلعلا ميقلا یدحا Ól :لوقلا

 م ادت نک ن ةفيلخلا ىلع ail ىري ةّنسلا ٍيرظنُم نيب ماع فقوم روطت كلذبو

 ةمألا ةدحو ىلع ظفاحیو ,هلمعب مايقلا نم نكمتي BY يفكي اهي ةيسايسلا ةيعاتلا

 .ةفيلخلا ءايلوأ مهنأ ىلع ةنسلا ىلإ ابلاغ راشُي اذكهو .اهرسأب

Llبزح ىلإ نومتني مهنوك نم مسالا اذه قتشاو ةعيشلا يهف ةيناثلا ةعومجلا  

 هتافو لبق ادّمحم َّنأب ةعيشلا نمؤُيو . .هرهصو دّمحم مع نیا بلاط يبآ نب gle ةرمز وأ

 ًاباصتغا -ةمیشلا رظن ةهجو نم- ةفيلخ لّوأ ركب يبآ نييعتُدَمُي كلذل ؛هل ald Lle نّيع
 ىري :ةعيشلا نيب ارّوطت نييساسأ نی دم ةظحالم ركذلاب ريدجلا نمو .ةطلسلل ًارداغ

 اصوصخ ishma لسن نم نوكي نأ بجي مامالا نأو .قحلا ةفيلخلا وه Lite نأ لوألا
 سيل مامإلا وأ ةفيلخلا نأ -الدج رثكألا وهو -يناثلا یریو .«ةمطاف» هتنباو «يلع» ربع

 ةتامض نم نب الو :أطخلا نم موصمم ينيد ملعم وه لب :ةعومجملل يسايسلا سأرلاب

 رودلا ىلع زيكرتلا اذه ببسبو .قالخألاو ناميإلا نوؤش يف ءاطخألا بكتري نل هنأ

 دنع «مامإلا» بقل ىلع زكرت ةيعيشلا صوصنلا نإف ةعومجملا سيئرل يتوهاللاو ينيدلا
 (2!نينمؤملا ريمأ وأ ةفيلخلا يّبقل اهمادختسا نم رثكأ هبصنم ىلإ ةراشإلا

 ذإ ؛نوبحسنملا :يأ (جراخ اهدرفم) جراوخلاب ةثلاثلا ةعومجلا نإ راشيو
 يف ةيفاص ةعزن يوذ اوناكو .ةعيشلاو ةنسلا فقاوم نم الك ةعومجملا هذه تفلاخ
 ةا تامامتهالا الو بسنلا مهمهب الو .ةدايقلا رایعم یوقتلا نو دمي مهف ؛مهفقوم

 .(مجرتلا) .طرشلا اذه نّمضتي ةفيلخلا ةعيب دونب نم دنب دجوي ال هنأ ةظحالم عم )1(

 .باتکلا اذه نم 227-234ص ص :رظنا ةعيشلا لوح ةيفاو ةشقانم ةءارقل )2(
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسالا  

 ةدحولا نم eal مهيلإ ةبسنلاب يقالخألا ءاقنلاف ؛ةمألا ةدحو ىلع ظافحلا يف

 ةّيتوهالو ةينيد میش يف ةيسايسلا تاعومجملا هذه تلخد تقولا عمو .ةتفؤملا ةيسايسلا

 f .ىربكلا ةيمالسإلا ةمألا نمض

 :ةيمالسإلا ةيكلَملاو ةفالخلا تفت

 تحت ةفالخلا مكح يف ةيمالسإلا ةيروطاربمالا يف يسايسلا كکفتلا أدب

 نويسابعلا لصو عساتلا نرقلا لئاوأ يفف .(م1258 - 750( نييسابعلا ءافلخلا مكح

 نييومألا ءافلخلا نم مكحلا يف مهفالسأ due dient ةروث نيلفتسم مكحلا ىلإ

 نويسابعلا ىلوتسا امدنع نكلو ؛نماثلا نرقلا تاينيعب رأ رخاوأ يف (م750-661)

 طق ةيسابعلا ةفالخلا فاعتت ملو .ةفالخلا يف LEI جذومنلا !gad ةطلسلا ىلع

 :هينباو a)» 809 - 786 ةدملا يف مكح) ديشرلا نوراه دهع يف ةيلهألا بورحلا نم

 .(م 833- 813 ةدملا يف مکح) نومأملاو a) 813 - 809 ةدملا يف مکح) نيمألا

 مكح تحت تارامالا نم ريثك سّسأت هتاينيعبسو عساتلا نرقلا تاينيتس يفو

 ىصقأ يف قطانملاو ناريإ يفو .برفلا ىلإ اينابسإو ةيقيرفإ لامش يف نيملسملا
 يضو .دادغب يف نييسابعلا ءافلخلا نع ماتلا لالقتسالا اهضعب نلعأ يتلا قرشلا

 .طقف هبونجو قارعلا طسو نويسابعلا ءافلخلا مكح رشاعلا نرقلا ةيادب

 دونجلا نم ةعامج مهو ؛(م945) ماع يف دادغب ىلع نويهيوبلا رطيس مث

 رحبل ةيبونجلا ئطاوشلا ىلع «مليدلا» ميلقإ نم ةورثلا يف ةوظح مهل نّمم ةعيشلا
 مظنلا نم ةلسلس مكح تحت (م945) ماع نم !ءدب نويسابعلا ءافلخلا يقيو .نيوزق
 دادغب ىلع لوغملا شويج تمجه امدنعو .(م1258) ماع ىتح ةيركسعلا ةمكاحلا

 يسايسلا لاثملا قافخإ نم مغرلا ىلعو .(!!'يئاهنو يلك لكشب ةيسابعلا ةفالخلا تهنأ
 ةردق انيأر دقف ؛دّمحم ءافلخل ةلماشلا ةموكحلا تحت نينمؤملا نم ةدحاو ةعومجمل

 .رشع سماخلا ىتح رشاعلا نرقلا نم تذتما يتلا ةبقحلا يف عّسوتلا ىلع مالسالا

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيركفلا تالاجملا رئاس لمش امك ,يفارفج عّسوت وهو

 دقفي رشاعلا نرقلا ذنم مالسإلا أدب دقف ؛مهم يقرع لاقتنا Lal لصحو

 نيملسملا نيبراحملا ىلإ مهبسن عّبَتَت نكمي نيذلا كئلوأب يوقلاو يرصحلا هطابترا
 ماع لولحب يسايسلا لاجملا يف دئارلا مهرود اودقف كلذك ءالؤهو .لئاوألا برعلا

 ةيسايسلا ةايحلا ةيكرت لوصأ تاذ تالالس تمكح ةقحاللا نورقلا يف مث .(م900)

 ءافضإل ةليسو درجم تناك اهنكل .ةرهاقلا يف يكولمملا ذوفنلا تحت ةيسابملا ةفالخلا نم ةخسن ترمتسا )1(

 .كيلامملا نيطالس ىلع ةيعرشلا عانق
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 مكحت ترمتساو .دنهلا ىلإ ًالوصوو ةثيدحلا رئازجلا نم ًاءدب ,يمالسالا ملاعلا يف
 ةيساسأ ةرجه ىلإ ةيكرتلا ةيسايسلا ةرطيسلا هذه el ذإ ءنيرشملا نرقلا يف

 اولكش كا ارتألا ءالؤه نأ نم مغرلا ىلعو .طسوألا قرشلا ىلإ ايسآ طسو نم كارتألل

 رهن لامش ايسآ طسو) رهنلا ءارو ام دالب لثم ؛طقف قطانملا ضعب يف ةيبلغألا

 اوجرخُي مل ددجلا نيمداقلا نأ الإ ؛لوضانألا اریخأو :ناريإ برغ لامشو » (نوحیج
 حبصأ امك ءاهومكح يتلا قطانملا يف مهورهصي ملو :مهنطاوم نم نيملسملا ناكسلا

 يف ةنسلا نيملسملا تاموهفمل ءايوقأ نيرصانم ةديدع تالاجم يف كارتألا نوحتافلا

 .ةيفاقثلاو ةينيدلا نوؤشلا

 لجر ىلإ نوبستني نيذلا مهف ؛ةقجالسلاب نيرجاهملا ءالؤه نم ةبعش ىعدتو
 ةقجالسلا قنتعا دقو .ةيكرتلا لئابقلا نم زوغوألا عرف ىلإ يمتني .«قوجلس» ىعدُي
 يف روفثلا نم ددع يف ادونج مهفصوب اومدخو .رشاعلا نرقلا رخاوأ يف مالسإلا
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 رخاوأ يف طسوألا قرشلا
 :ردصملا .رشع يداحلا نرقلا

 تاعمتجملا خيرات ؛سودبال

 .ةيمالسإلا



 ىطسولا روصعلا ك چمالسالا ملاعلا

så ۳ ۸ 

 لّرفطو thy يرفج :قوجلُس يديفح ةدايق تحتو .مساتلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا

foo uhيفو «(م994-1040) ةدلا يف نییونزفلا مکح ةمدخ يف ةقجالسلا  

 ماع نبیونزفلا اومزهو .مهتداس یلع اوراث رشع يداحلا نرقلا Lis الث رخاوآ

 ناتسناففآ يف مهتلود اوسّسأو ءناتسناففأ يف «ناقندناد» ةكرعم يف )01040(

 (2!ناريإ قرشو

 كالمأ مكح -هرفصی يدلا- «يرفج» هيخأل كرتو .برفلا وحن «لرغط» تفتلا

 نوسُمحتملا ةنسلا ةقجالسلا نامكرتلا لئابقو لرفط حاطأ مث .قرشلا يف ةلئاعلا
 شالا ةقيلخلا حنمو .دادقب يف نیسمحتلا ةعيشلا نييهيوبلاب (م1055) ماع يف
 امك .يسابعلا ةفيلخلا مساب دادقب نم tn لآو وه مکحو .ناطلسلا :بقل «لرفط»

 ناريإ قرش نم تدتما يتلا ةيروطاربمالا مهدهع ةورذ يف ةقج السلا نيطالس مکح
 رخاوآ يف یشالت دق ةيروس يف مهعضوم نأ نم مغرلا یلعو .طسوتلا ضوح ىلإ
 .(م1194) ماع یتح دادغب اومکح مهنآ الإ رشع يداحلا نرقلا

 -ةیکرت لوص نم رارحآ نوملسم ةاعر ودب يأ ؛نامکرت مهو- ةقج السلا لضانو

 .قارعلاو ناريإ يف ةنطوتسملا ةيعارزلا قطانملا يف اماکح مهسفنأ ضرف ىلإ نيعاس

 اهمدختسا يتلا ةيمالسإلا ةيسرافلا ashkil رهاظم ىلع اودمتعا كلذب اوموقي يكلو

 يقوجلسلا ريزولا رّبع دقو .نويهيوبلا ةداقلا مهدعب نمو .دادغب يف نويسابعلا ءافلخلا
 مكحلا باتك» هباتك يف ةيكلَملا يف هتيرظن نع )01092 ماع يفوت) «كلُملا ماظن»

 .«يرفج»و «لرفط» ةلئاع مسا تسيلو ؛(دئاقلا) ريمألا ةملكل ةيكرتلا يف ةفدارلا ةملكلا يه «كب»(1)

 ناتسناففأ يف مهتيروطاربمإ :نویونزفلا (C.E. Bosworth) ثروسوب .ي .س :رظنا ةقجالسلا لوح(2)
 (The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran)» م944-1040 ناريإ قرشو

 (A.K.S. Lambton) «نوتبمال .س .ك .أ» :اضيأ رظنا .206-268ص ص »)01973 ,نانبل ةبتكم :توریب)
 دلجملا (The Cambridge History of Tran). ناريإ خيرات :يف .«ةقجالسلا ةيروطاربمإل يلخادلا ءانبلا»

 Claude ¿pals) دولك :رظناو .203-282ص ص .(م1968 .جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين) .سماخلا

Cahen)نوتيس .م ثينيك :ريرحت .ةيبيلصلا تالمحلا خيرات :يف «ةقجالسلا :يكرتلا وزفلا»  (K.M. 

stati .Setton)تاونسلا» .لوألا  ait!ىلوألا » «(The First Hundred Years)نوتيس .م .ك :ريرحت  

(K.M. Setton)نيودلاب.و.مدو » (M.W. Baldwin) (ةعبطم :نوسیدام aalaم1969 ,نيسنوكسيو ). 
 ميهاربإ ريسفت :ةقجالسلا خيرات» :مجرتو ررح (Gary Leiser) رتسيل يراغ :رظناو .135-176ص ص

 A History of the Seljukids: Ibrahim Kaesoglu’s Interpretation) «جتانلا لدجلاو ghd gh سيفاك

and the Resulting Controversy)ثينيك :رظناو .( م1988 ,ةييونجلا يونيليإ ةعماج ةعبطم :ليدنوبراك)  

oulرثول  (Kenneth Allin Luther)خيراوتلا عماج نم ةقجالسلا كارتألا خيرات :مجرت  (The History of 

the Seljuq Turks from Jami al-Tawarikh)(م2001 ماع ,نوزریک ةعبطم :دنومشير) . 

 .نالسرأ بلأ ناطلسلل ةنس نيثالث ريزو يقب ؛ةقج السلا ءارزو رهشأ نم :(م1018-1092) كلُملا ماظن )3(

 .ةيليعامسإلا اصوصخ .ةينطابلا تاعزنلا براحو .ةيماظنلا ةسردملا دادفب يف سس .هاش كلم هنبال مث

 .(مجرتلا) .ةينطابلا حاّبصلا نسح ةقرف لاجر دحأ هلاتغا
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 لوألا لصفلا

 مكح يذلا ) «هاش كلم» يقوجلسلا ناطلسلا نم ةيصوتب هفلأ يذلا Paat ماكحأوأ

 دیس حيدم يفو ردقلا ةلجع لوح»ب لوألا لصفلا نونعو »)1092 و 1073 يّماع نيب
 هللا راتخا اهیفو ASLAN ةروص هيف ىلوألا تارقفلا دّدحتو .«هناطلس هللا تّيث مّلاعلا

 ظفحيو :لدعلا ميقي نأ ناطلسلا بجاو نمو .هنع ةباينلاب مكحي يك ناطلسلا هتمكحب

 ةياعر رسخيسف لعفي مل ناو .هتکلممو وه رهدزي فوسف لعف ناف .عمتجلا يف ماظنلا
 .مكحلا ةرئاد دّدجتت اذكهو ءرخآ هب لدبتسیسو .هللا

 لئاضفلا هحنمي ,رشبلا نم ًاصخش نمزو رصع لك يف ىلاعت هللا راتخي
 فلكي cabi دابع ريخو ايندلا حلاصم ىلع هنّمؤيو ءاهب هنّيزيو ةيكلَملا

 «بارطضالاو ىضوفلاو داسفلا مامأ باوبألا قلغي نأب صخشلا كلذ هللا

 يف اوشيعي ىتح ؛مهبولقو سانلا نويع يف لالجلاو راقولاب هدمیو
 انامح- أرطي امدنعو .هدهع رارمتسا اوئمتیو ؛مئاد نمأ يف همكح لظ
 امدنع وأ abi مدخ فرط نم ةيهلالا ماكحألل لامهإ وأ نایصع -هللا
 هللا بغري ؛ىلاعت قحلا رماوأ نيفنت يفو ةعاطلا يف قافخإ يأ ثدحي

 هللا وجرن «مهلامعأ ىلع صاصقلا نوقوذتي مهلعجيو مهبقاعي نأ يف
 بضغ نأ كشالو .ةبيصملا هذه نع اندعبيو aali اذه لثمب انلماعي الأ

 .مهتیصعم مول ببسب مهنع ىلختيو «سانلا ءالؤه ئجافيس قحلا

 لعفيو ؛مدلا قارُّيو ءفويسلا بحستو ؛مهنيب اهسأر ىضوفلا عفرتسو
 نم وج يف نيئطخملا لك pau ىتح ؛ ىوقألا ديلا هيدل نم ءاشيام

 بيسبو .مهنم صلختتو ةيرقلا ررحتتو «ءامدلا ةقارإو ءاضوضلا

 امك نكل .بقشلا يف ًاضيأ ءايربأ تومي دق نيئطخملا ءالؤه لثم رورش

 ءيش لك قرتحيس بصقلا لقح يف رانلا لعتشت امدنع :هيبشتلا يف

 ."فاج وه ام لك نم ةبيرق رانلا OY ؛هيف

 يك ناطلسلا شيج اهيف مدختسي هللا نأل ؛ةقرافم ردصم ةيرظنلا هذه نإ

 نأو .هّللا هيلإ وعدي Ley موقي نأ ناطلسلا ةيلوؤسم GSI .مکحلا ىلإ ناطلسلاب يتأي
 هب لدبيو .همکح هللا ليزيسف لعفي مل ناو alll نع ةباينلاب ماظنلاو لدعلا ميقي
 .لدعلاب مكحلا ةيفيك لوح اتساسآ ابیتک ةلوطلا «كلُملا ماظن» ةسارد دیو را

 نم لداملا مکحلا يف «كلُملا ماظن» موهفم بلطتیو .دالبلا يف نمألا ىلع ظافحلاو

 ماظن ةسايس وأ كللا ريس :كولملل ماکحأ وأ مکحلا باتک :ةمجرت . (Herbert Darke) كراد تربریه )1(

 -The Book of Government or Rules for Kings: The Siyar al-Mulk or Siyasat) كلملا

nama of Nizam al-Mulk)(م2002 ,نوزریک ةعبطم :دنومشیر) . 

 :ةياعدلاو ةيجولويديألا» (Stephen Humphreys)» زیرفمه نفيتس :ًاضيأ رظنا .9ص .قباسلا عجرملا(2)

 :Islamic History) ثحبلل لمع راطإ :يم السإلا خيراتلا :يف«ةقج السلا رصع لئاوأ يف ةيالولاو نيدلا

A Framework for Inquiry)148-168ص ص .(م1991 .نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) . 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 امك .اهيلع ظافحلا عم ةراجتلا اهيف رهدز زت ةئيب ءاشنإب همامتها خسري نأ ناطلسلا

 ءاهظفحو روسجلاو تاناخلاو ةراجتلا قرط slin Loli امامتها «كلّملا ماظن» ىدبأ

 سيساوجلا نييعتو .بئارضلا يعماج نييعتو ءقاوسألا يف نینمتوم نيشتفم نييعتو
 ةيلحملا ةراجتلا يف ةقثلا زيزعتو . داسفلا عالتقا ىلإ فدهت تاسايس يهو .دالبلا يف

 :ةيهراخلاو

 راهدزالا -«كلملا ماظن» ىري ا مکحلا اذه لثم نم جتني نأ نم دب الو

 شاعتنا ىلإ اضيأ راهدزالا gaa .ندلاو ىرقلا يف راجتلاو نيعرازملا نيحالفلا نيب

 دن شرعلا ةيامح يف رود مهل نیذلا هدونجل JUI ناطلسلا عفديف .ةلودلا ةنيزخ

 ةيعرلا شيعيف .دالبلا يف يداصتقالا راهدزالاو ا يفو ۰ ,نيلخدتملا

 لوح ةلثامم تايرظن ىلع نورخآ ملكت دقو .همكح دتمی نأ نونمتيو «نمألا ةمئاد دات

 !Bale نکل .نویهیوبلاو نویسابعلا مهنمو .يسرافلا جذومنلا ىلع تین يتلا ةيكلَملا
 ؛دالبلا يف ةرثؤملا تاباتکلا رثكأ نم ةدحاو AS ةيرظنلا هذه ةغايص «كلُملا ماظن»
 .ةيعرشلا مکحلا مظن حنم يف اهفیلأت دعب نورق یدم ىلع تمدختسا دقف

 ةأرملا اهيف لّخدتت ةكلمم يأ نأب هاش كلم» ًاضيأ «كلُملا ماظن» حصن امك
 دقو .'!!«ءءاكذلا نهصقنیو .باجحلا نيدتري» ءاسنلا GY ؛قافخإلاب اهيلع موكحم

 aiiler Ól- عمو .ءاوح همدقت يذلا يبلسلا لاثملا ىلع هتركف «كلُملا ماظن» ىنب

 الإ ؛(م656) ماع يف ىلوألا ةيلهألا برحلا يف تكراش -لوسرلا تاجوز ىدحإ يهو
 .نهيلع نيماؤق لاجرلا هللا لعج امل نهسفنأ مكح ءاسنلا تعاطتسا ول» هنأ ىري هنأ

 وأ ga دق أطخ يآ aale لّمحتي فوسف لاجرلا قوف a ءاسنلا Sai عضو ول ؛اذكهو

 ماظن» راكفأ نا .«تاداعلا رّيغو pel اذه لثمب حمس هنأل ؛ثدحت دق ةبيصم

 ناك هنأ الا .هنمز يف عبطلاب ةدئاسلا ءارآلا يه نهفعضو ءاسنلا تاردق لوح «كلملا

 يف تيفوت) «هاش كلم» ةجوز- «ناهكرت» GY ؛اضیآ ةرشابم ةيلمع حلاصمب ًاعوفدم
 يف تبغرو ALS ماظن» دض تنش يتلا دئاكملا يف ًالصأ تلْخدت -(م1094 ماع
 .يأرلا اهقفاوي رخآ اصخش هب اهجوز لدبتسي نأ

 رثكأو .اهتالکشم عبطلاب ةيسايسلا ةيعرشلا يف «كلُملا ماظن» ةيؤرل نإ
 ةجاحلا دشأ يف ناطلسلا نوكي امدنع ةدئاف تاذ تسيل اهنآ ًاحوضو اهتالكشم
 ,ناطلسلا يف ةقثلا لءاضتت نإ امف .لؤاست طحم هتيعرش نوكت امدنعو ءاهيلإ

 .179ص «مکحلا باتك .كرد )1(

 كاملا ماظن ءارآ لوح يرظن ليلحتلو .هسفن باتكلا نم 68ص رظنا ةشئاع لوح .186ص ءقباسلا عجرملا )2(

 يضاملاو ,سنجلاو ةسايسلا . (Denise A. Spelberg)‘ غربليبس .أ سينيد :رظنا ةسايسلاو ءاسنلا لوح

 Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of) ركب يبأ تنب ةشئاع ثرإ :يمالسإلا

«Aisha bint Abi Bakr)149 - 140ص ص »)91994 ءايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين)  
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 لوألا لصفلا

 زيزعت ىلإ ةيكلَّملا يف ةيرظنلا هذه عزنت ىتح .برحلا ةحاس يف مئازهلا يناعيو

 رخآ ابيرق هب لدبتسيس هللا نأو ءيعرش ريغ ةقيقحلا يف ناطلسلا نأب هموصخ يأر
 ىلخادلا فعضلا نم مغرلا ىلعو .هيضراعم نم دحاو -ديدحتلاب - وهو .هنوراتخی

 i 5 s رو و

 ددعل رخآلا ولت ادحاو اهتقنتعا مکحلا مظن نإف ةيسايسلا ةيعرشلا ةيرظنلا هذه يف

 ام هبشت حئاصن مهحنمت ءارمألل تابّیتک میدقت يف ءامکحلا رمتساو :نورقلا نم

 .(!!اضيأ نورقل «كلملا ماظن» بّيتك همدق

 :(ةعیرشلا) يمالسالا نوناقلا
 Lks Lal ةبقحلا هذه تدهش دقف ؛ةیسایسلا ةفسافلا روطت ىلإ ةفاضإ

 ةيقيرفا لامش يف ةميدقلا ةيمالسالا دالبلا يف ةيمالس الا ةّيوهلاو ةفاقثلا يف ًالئاه
 ال میلقالا اذه يف یمظعلا ةيبلغألا ىلإ ةبسنلاب مالسالا ءاج دقو .طسوألا قرشلاو

 .يضاقثلا ريبعتلاو يعامتجالا لمعلل راطإب لب .بسحف تادقتعملل ماظنب مهدوزیل

 نم هب قحلی ام عم ةليصأ ةروصب «يمالسالا عمتجلا» ةبقحلا هذه تجتنأ دقو

 ةايح يف لالقتسالا نم ةعساو ةحاسم كانهو .ةايحلا يف بيلاسأو 3 pues تاسسؤم

 ,دارفْألا نيب تاقالعلا یقبتو .فیرلا يف مأ ةنيدلا يف اوناكأ ءاوس .ةيمويلا ناکسلا

 تاملکلا نم ةدحاو «ةعيرشلاو» eal haces ؛ةموكحلاو دارفألا نيب تاقالعلاو

 يذلا هسفن رذجلا نم «ةعيرشلا» ةملك ت EAN دقو ,راسلا ىنعم ىلع لدت يتلا ةيبرعلا

fuseةميرشلا» ةمجرت نم مغرلا ىلعو .«عراشلا» ىلع ةلادلا ةيبرعلا ةملكلا هنم » 

 يه لب .ثیدحلا ىنعملاب عيرشتلل ًاًيجهنم WSA تسيل اهنإف .«يمالسالا نوناقلا» ب

 ديدحت ىلإ اوعس نيذلا .نوملسلا ءاملعلا نورق ىدم ىلع هب لمع كولسلل لماش طمن
 كلذ ثدح .اهومهف امك هللا ةئيشم ةئيشم عم مءالتي امب اوشيعي نأ نيملسملل نكمي فيك

 تن كولسلا فانصأ نم فنص JS يف لّصفملا ثحبلا لالخ نم ایرظن
 nal pally يف هللا ي يحول نيينيدلا نيثحابلا مهف عم ًامجسنُم ناك اذإ ام

ah geesصوصنلا يف تكفا حبلا نم ددم تا روف و  

 ىلع نأ أدبم نكل .ةيدوهيلاو مالسالا نيب فلتخت رماوأ يهو ءاهب فرتعملا ةسدقلا

 رصع يف يسايسلا رارقتسالاو ةيعرشلا» (R. Stephen Humphreys) زیرفمه نفيتس .ر :رظنا (1)

 .H) لیکاش يناجد .ه :هررح (The Jihad and Its Times)» هتاقوأو داهجلا :يف «ةيبيلصلا تالمحلا

Dajani-Shakeel)رییسیم .أ .ر :و  ol) (R.A. Messier)م1991 .نفیشتیم ةعماج ةعبطم : :روبرأ ) . 

 5-13 صص

 نفیتس .ر :رظنا .م1980 ماع رخاوآ يف يمالسالا نوناقلا لوح بتک امل ةلماش ةيؤر لجأ نم(2)

 خیراتلا :يف .«يمالسالا عمتجلاو يمالسالا نوناقلا» (R. Stephen Humphreys) زیرفمه

 .209-227ص (Islamic History: A Framework for Inquiry)» ثحبلل لمع راطا :يمالسالا

 .513ص ص .«ىرخأ تاءارقل تاحارتقا» لصف يف «يمالسإلا نوناقلا» :رظنا ىرخأ بتك ةءارقلو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعنا

 اهيلع لمع يتلا رماوألاو تابجاولا نم ةعومجم اوعبّتي نأ دوهيلاو نيملسملا دارفألا
 راشي ؛ةقيقحلا يفو .ةكرتشملا رومألا نم ريثك هيف ًادبم وه تاماخاحلاو ءاملعلا

 (halakha) هاخاله» لاب تاماخاحلا تاشاقن نم نايكلا اذهو يدوهيلا ف a yall ىلإ

 يموهفم نيب هباشتلا اذه داقو . (!١اضيأ «عراشلا» ىنعم ىلع ردت ةيربع ةملك يهو

 نإ :لوقلا ىلإ نيثحابلا ضعب ةيدوهيلا يف «ماخالهلا»و مالسإلا يف «ةعيرشلا»
 alll (orthopraxis) ةعاط يف حيحصلا كولسلاب مامتهالا امهيدل ةّيدوهيلاو مالسإلا

 دقو ,alll (orthodoxy). حيحصلا ناميإلاب ةيساسأ ةروصب ةّيحيسملا متهت نيح يف

 ةيميهاربإلا تانايدلا ديكأت يف تافالتخالاو تاهباشتلا حيضوت يف زییمتلا اذه ديفي

 ريغ دوهيلاو نيملسملا نأ ىلع ًاینمض لدي هنأل ؛هيف غلابم طيسبت هنأ الإ ؛ثالثلا

 حضاولا نمو ؛نسحلا كولسلاب نولابی ال نييحيسملا نأو .حيحصلا ناميإلاب نيمتهم
 .امهيلك نيرمألاب متهت ثالثلا تانايدلا نأ

 دوتا ss‘ .هفطعو هللا ةمحر نآرقلا يف ةينيدلا تادّفّتعملا مهآ نمو

 نمحرلا هللا مسب» :اهسفن ةلمسبلاب أدبت ةبوتلا ةروس ءانثتساب - ةروس 114 اهعومجمو

 يف تاعوضوملا مهأ نم وه هللا ةعاطب رشبلا بجاو ناف هسفن تقولا يفو .«میحرلا

 tyes ميدقلا دهملا عم ةنراقملاب نيناوقلا نم ليلق ىلع نآرقلا يوتحيو .«نآرقلا»

 تاروظحملاو رماوألا نأ عمو + aan ثءالا» رقس وأ .«ةینثتلا» رفسو .«نییواللا» رفس
 يتلا تالاحلا نم ًاريثك laid تأت مل اهنأ الإ ةددحم تءاج نآرقلا يف تابوقعلاو

 زكارملا نع ًالضف ؛عباسلا ن نرقلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يق نوملسملا اههِجاوُم نأ نكمي
 ةملسملا ةعامجلا ىلع بجوت اذإف .كلذ يلتس يتلا ةملسملا تايروطاربمإلا يف ةيملاعلا

 يحولل as اهتايح بناوج نم بناج يف هللا ةدارإ ددحت نأ مالسإلا راشتنا ةيادب يف
 هب مس داشرإ ردصم دجت نأ تجاتحا دقف ؛دّمحم Slag دعب فقوت يذلا يهلإلا

 ةنسلا تاسرامم یھ نون أم نوملسلا دجو ةيادبلا يفو .هسفن نآرقلا صن جراخ

 ىلوألا ةعامجلا ىلإ رظنُي هنأ اصوصخ .عمتجلا نيوكتل ةركبملا ةبقحلا يف اهميلاعتو

 .لوسرلا عم رشابملا اهلصاوت ببسب ؛ةعامج لضفأ اهنأ ىلع (ةنيدملا يف يتلا كلت)
 نآرقلا يف اهركذ دري مل يتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا يف اهج ذومن ىلع دامتعالا نكميو

 :ةددخم ةروصب

 دهملا يفهركذ درو امم كلذ ريغو ةساجنلاو ةراهطلاو مارحلاو لالحلا oni يتلا ماكحألا ةعومجم يه :هاخالهلا (1)

 سدحلاو ةفلابلا ىلع دمتعت ةيقالخأ وأ ةيخيرات صوصنل حرش يهو ؛اداجهلا اهلمكتو .ءاهقفلا هرَّسْفو ميدقلا

 ميدقلا دهملا صوصن نم pad ام ريسفت :يأ ؛شاردلا وه نيلمعلا عومجمو .صصقلا ضعب درسو نيمختلاو

 قلع ام نونودي اوذخأف .میدقلا دهعلا حورش ىلع نايسنلا ىغطي نأ دوهيلا يشخ دقو .هزومر نم يفخ ام حيضوتو
 اهممج يتلا «اموحنت شاردم»و .ينامحن ابر ينابرلا اهعمج يتلا ءابر_شاردم» حورشلا هذهرهشأو, مهناهذأ يفاهنم
 .هنم نيناوقلا جارختساو ,ميدقلا دهعلا يناعم ىلع فوقولل شاردملا ةساردب دوهيلا ءاهقفلا متهاو .اموحنت ينابرلا

 .(مجرتملا) .اضماغ صنلا ناك وأ صن كانه نكي مل نإ سايقلا ىلع ًادامتعا ةديدج نيناوق عضو
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Un ollلوألا  

 دقف ؛نآرقلا يف أطخلا نم دمحم ةمصعل ديكأت ركذ مدع نم مغرلا ىلعو

 نم مهعيمج ءايبنألاو ًادّمحم ىمح هللا نأ ىري نماثلا نرقلا ةياهن يف aiaa روطت

 يعفاشلا سيردإ نب دّمحم ىريو .(نوموصعم) مهف .میسجلا يقالخألا أطخلا
 ببسب هنأ -نيمهملا نييعرشلا نيثحابلا لئاوأ نم دحاو وهو -(2820 ale يفوت)

 .نآرقلا دعب eal كولسلل لوألا قوثولا ردصلا and دمت يقالخألا دمحم لامك

 ميلاعت نأل ؛اودشريل هنس ىلع اودمتعي نأ مهلك نيملسملل نكمي هنأ يعفاشلا ىريو

aii eeنم ةناصم  Lastةن ددعت فیک :هسفن لاؤسلا عرطي دیکأت وهو  

 ناوقأ نم لقت ام يهو .ثیداحألا يف دٌّمحم AES دجوت يمفاشلا نلإ ةيسنناب ؟دّمحم
 1 Í ةه اوا اغ ت دمحمل لاعفأو

 ًاليصأ EF نيلوألا هنو eats ee امنيح هنأ شهدلا ريغ نمو

 اهنكل ,دّمحم تاملك اهنآ ىلع سانلا لوانتم يف ثيداحألا نم ريثك عضو ؛هب اهرّتعمو

 یلع درلل نوتحابلا دمتعا دقو .ةيبهذمو ةيسايس ًافادهأ مدختل تفلأ ةقيقحلا يف

 نوثحابلا أدبو عوضوم اهّيأو حيحص ثيداحألا يأ ديدحتل ًابولسأ تاعادتبالا هذه

 ةاورلا نم ةعطقنم ريغ ةلسلس ربع تلقت يتلا كلت يه ةحيحصلا ثيداحألا نأ نوت

 .(دانسإلا ) هسفن دّمحم ىلإ لصت يتلا نيقوثوملا
 ردص هنأ الإ ,ثیدح عادتبا لجأل دنس قيفلت لهسلا نم هنأ نوثحابلا كردأ امك

 هسفن تقولا يفو .عساتلا نرقلا ةياهن يف ةحيحصلا ثيداحألا لوح ماع عامجإ

 ىنعم ىلع لدت ىرخأ ةيبرع ةملك يهو .«بهذملا»ب نّيعم ملعم ميلاعت ىلإ راشي حبصأ

 يف ةسردم» ىنعمب «نوناقلا يف ةسردم»ب ةماعب «بهذملا» ةمجرت نكميو .«عراشلا»

«Sal!ةعبرأ رشع يداحلا نرقلا ىتح تيقبو .يقيقح ةسردم ىنبم ىنعمب سيلو  
 ملاعلا مساب بهذم لك يمس دقو .يعفاشلاو .يکلالاو .يلبنحلاو .يفنحلا :بهاذم

 walt مل مهتم الغ نآ نم مغرلا ىلع :ةرهاظ ةروصب هّمیلاعت ٌبهذملا عبتي يذلا

 Pali يف ةّيجهنم ةسردم

 .جدربمک ,ةيناثلا ةعبطلا ) ءيمالسإلا هقفلا سسأ يف ةسارد :يعفاشلا ةلاسر :ل ةمجرت . يرودخ ديجم(1)

 يمالسإلا نوناقلا ريوطت يف يعفاشلا رودل ميوقت ةداعإ ةءارقل .(م1987 .ةيمالسإلا صوصنلا عمجم

 Was al-Shafii the) «يمالسالا هقفلل سيئرلا سسؤملا يعفاشلا مامالا ناك له» .قالح لئاو :رظنا

 ( Master Architect of Islamic Jurisprudenceع هطسوألا قرشلا تاساردل ةيملاعلا ةلجملا ۰25.4

 ص ص 121993 ماع 605-587.

 Christopher) «تريشليم رفوتسيرك» :ةصاخ ةروصب رظنا نوناقلل ةيئسلا سرادملا ليكشت لوح(2)
 The Formation of the) رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف نوناقلل ahat سرادم لیکشت ۲

Sunni Schools of Law, 9* -10" Centuries)ًاضيأ رظناو .(م1997 ؛لیرب :نديل) : Sagas 
 تاعمجتلا لكشت :ةيعامجلا تاكرحلا ىلإ ةصاخلا رئاودلا نم» (Nimrod Hurvitz)» زتيفريه

 .م2003 ماع ریوتکأ.108 .4 ع ,يكيرمألا خيراتلل ةعجارم :ةلجم يف .«ةیمالسالا تاعمتجملا يف ةينوناقلا

 .985-1008ص ص
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 مامتها ىلإ ارظنو .نیمسق ىلإ ةعيرشلا سردي يذلا ملعلا ميسقت نكميو

 ةيرظنلا) و لوصأ» ۳ ماسقالا هده ىلإ راشی ala ؛تاراعتسالاب ةيبرعلا ةغللا

 نم دمحم ias نآرقلا ةفرعم نألو . (يلمعلا قيبطتلا) «هقفلا عورف»و (ةينوناقلا

 ًاملسم نوكت نأ ينعي Le ديدحت هقفلا نم فدهلا نألو ,هقفلا ملع يف ةيساسألا رومألا

 نآرقلا ظفح ىلع ةبقحلا كلت يف هلك يميلعتلا ينيدلا ماظنلا سسأت دقف ؛ادیج

 .اهديناسأب ثيداحألا هذه نم فالآو

 تاوطخ سمخ نم calls ةيجهنم ىلع - ايرظن لقألا ىلع- نوثحابلا دمتعا دقو

 :يه تاوطخلا هذهو الوبقم فرصت يأ ناك اذإ ام اورزقیل

 کب ام ديو الف اہ tal متم وأ رود حم ووا ارفآ نارعلا نما اذإ 1

 .رمألا مسح دق هللا نأل .هشاقن

 ىلإ نوثحابلا تفتلي Lig ؛ددحم هيجوت نود نم pal عم نآرقلا لماعت اذإ -2

Uaنلف .«ينآرقلا» هكا عيطوتل دمحم  aنآرقلا تجب لاخلا  

 نأ نوملسملا فرعي طقف دمحم ةّنس لالخ نم نكل .ةالصلا ىلع ًارارم

 ءوضولا ةيفيك نوفرعيو .مویلا يف تارم سمخ ةالصلا ةيدأت مهيلع
 يعج رخي عسل نود وب فک زاد iene Sig Ras ةقيرطم

 ركذ اذإف ,يقالخآ أطخ باکترا نم موصعم ًادّمحم نأ موهفلا نم هنأل -3
 دكأتي هنإف ؛ ؛نآرقلا هل نط رمتي ملام ارمأ دّدحم لكشب حيحصلا ثيدحلا

 يف كلذب نوريسي مهناف ثيدحلا كلذ ميلاعت اوعبتا ول مهنأ نيملسملل

 .هّللا ةعاط

 مهيلع َّنأ نوثحابلا ىري Liga ؛ the رمأ ىلإ ةتسلا الو نآرقلا ريشُي ال امدنع -4

 میلامتلا ىلإ نيدنتسم . ,نسحلا لمعلا اوث 2 رقتسی يک مهلوقع اولممی نآ
 ةايحلا بناوج نمضتت ضتت ةرقفلا هذه نألو . اعيمج Ail نر قلا يفةدوجولا

 57 نم اطامنأ اورّوطو .اهیف مهشاقنو مهتمه نوثحابلا زكر دقف

 اوقفتی مل نيثحابلا نأ شهدملا ريغ نمو .لاجملا اذه يف اهقيبطت نكمي
Lilaىلع  Gl(3 ةقيرط تدجو نإ اذه) داهتجالا يف ةيعرش ةقيرط . 

 وأ دقتعم ةيعرش ریرقتل عامجإلا Naga GLI Jal نم نوثحابلا دمتعا -5
 هتمأ نإ لاق ًادّمحم نأ لقث دقف ؛ثیدحلا يف دوجوم عامجإلا ديمو .رارق

 مهسفنأ نم ءاملعلا لعج ةيلمع ةقيرطبو Piast أطخ ىلع اهلك a نل

 .«لالض ىلع يتمأ عمجيل هللا ناك ام» -:ملسو هيلع هللا ىلص- لوسرلا لوق )39( عيبرلا دنسم يف ءاج(1)
 .نوعوجي ال :ثالث نم يتمأ ىلع ينراجأ هللا نإ» -:مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق ينطقرادلا ننس يف ءاجو

 حالسلاو ةوقلا اهب دوصقملاو .سرتلا يه ةضيبلاو .«نيملسملا ةضيب حابتست الو ؛لالض ىلع نوعمجتسي الو
 .(مجرتملا) .دالبلاو ىّمحلا وأ
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 لوألا لصفلا

Lae)ديوي الا  eesدعت ام رمآ لوح نشر امم فرمت فورعم  
 .ةماع ةروصب ةيهتنم ةلأسملا

 ةحص يف كيكشتلا ىلإ ثیدحلا رصعلا يف نويبرغلا نوثحابلا لیمیو

 كلت لوح ًامئاد كوكشلا راشو . اهب فرتعم بتك يف تعمج يتلا كلت ىتح .ثيداحألا

 تارارقلاو تاسراملا عيرشتل cat اهنأ ral Yaa تلمّعّتسا تناكأ اهن

 يف ةّيلحملا ا عيرشتل وأ يلّبَقلا يبرعلا ثارتلا يف اهروذجب تبرض يتلا
 فقاوملا نأ ضا ةلاح لك يفو .اهريغو دادغبو قشمدو ةرصبلاو ةفوكلاو ةنيدملا

 ؛ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ندلاو یرقلا Slam سکعت ةعيرشلل ةيجهنملا

 ةيرضحلا زكارملا يف ةعيرشلا تاليصفت يف اوثحبو ؛نیدلا مولع اوسرد ءاهقفلا نأل

 .اهيف اوشاع يتلا ةيرضحلا تائيبلا يف ترهظ يتلا لئاسملل ةباجتسا

 ىرخأ قئارط كانهو ,ةيرضحلا زكارملا يف ةاضق كانه ؛كلذ ىلإ ةفاضإ

 -اهتقو يف Aegis تناك يتلا - ةعيرشلا تاليصفت نكل .ةاضقلا تارارق زیزعتل
 تاعومجملا نيبو فيرلا يف يلحملا فرغلا لا Sec رغ ا لآ

Gدض لمعب مايقلا نع ًازجاع ءرملا ناك ام ًاريثك ؛فورظلا هذه يفو .ةّيوعرلا  

 يمالسإ هيقف دجوولو ؛هربجي صخش دجوي الو ءهعمسي ضاق دجوي ال هنأل ؛ةعيرشلا

 .يمالسإلا هقفلل ةقيقدلا تاليصفتلاب ملاع ريغو يوق ريغ ًاظعاو نوكيسف كانه

 مل وآ Latte abel مل ol Stan انه اهانفصو ىلا ةيجهنلا هذه تقتلك ءاوسو

 وأ) ةيجهنملا قيبطت ضرتفی هنإف -هديكأت بعصلا نم ٌنأش وهو -قالطإلا ىلع قّبطت

 ناف ؛لاح يأ ىلعو . (اهب lat مالسإلا بتك ىلع اهرهاظينبم ىرخأ ةيجهنم يأ
 ميلاعتو نآرقلا رماوأ عابّتا ىلع نوملسلا اهقلعي يتلا ةيمهألا ألا ىلإ ريشت naii هذه

 ةيمويلا تاسرامملاو ةايحلل ةروص اهنوؤش لكب ةعيرشلا انحنمت ؛راصتخابو

 رماوألاو تابجاولا ةعومجم نم نؤكتت اهنأل ؛یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلل

 بناوج نم هلّیخت نكمي بناج لك يطقت يتلا يهو ًاعيمج نينمؤملا ىلع ةضورفلا

 ىطسولا روصعلا يف نوملسملا نمآ يتلا ةحيحصلا قيرطلا يهو .ةيمويلا مهتايح
 .هللا ةثيشمل Lag اهيلع اوريسي نأ بجي مهنأب (ثيدحلا رصعلا يف نوملسملاو)

 :(ةيفوصلا) يمالسإلا فّوصتلا

 aaah ءادترا يف مهتداع بيسب ؛نييفوصلاب نوملسملا نوفوصتملا ىَعدُي

 روطت دوعیو . .اضیآ «فوصلا» نم PE PPRT Gg ةيبرعلا ةملكلا ت تقتشاو

dLaنيدلل حيحصلا مهفلا نع ثحبلا ىلإ = ةعيرشلا روطت لثم -ورولجب  
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 نیثحابلا ةيؤر نا :لوقلا نكمي طرفلا طيسبتلا رطخ يف عوقولا نم ًافوخو كجا
 ءانب «نوناقلا نيد» هنأ ىلع مالسإلا فر ”ةعيرشلا ةيواز نم” ةاضقلاو نيينيدلا

 ىلع مالسإلا فّعَتف نيدهازلاو ةفوصتلا ةيؤر امأ .ةنسلاو نآرقلل ةقيقد ةسارد ىلع

 ىؤر ىعست :رخآ بولسأبو .هتفرعمو alih رشابملا درفلا ءاقل ىلع ءانب «بلقلا نيد» هنأ

 ام ىلع ًءانب هللا ةفرعم ؛ةفرعملا فيرعت ةلأسم نع ةباجإلا ىلإ ةيفوصلاو ةعيرشلا
 :ةرشابلا ءرملا ةبرجت ىلع ًءانب هللا ةفرعمو .هكايبنأو هلسر لالخ نم هسفن نع فشك
 :ةيفونضلا

 قئارطلا» (J. Spencer Trimingham) ماهفنيمرت رسنبس .ج باتك ىقبيو

 يف ةيلومشو ةدئاف رثكألا ليلدلا» ةنس نيثالثب هرشن دعب «مالسالا يف ةيفوصلا
 بقح ثالث ىلإ ةّيفوصلا روطت ماهغنيمرت مسقيو .()«مالسالا يف فوصتلا قئارط

 «ةيوازلا» وأ فوصتلل يبهذلا رصعلاب ماهغنيمرت اهوعدي ىلوألا ةبقحلا :(2!ةعساو

 ةقالعلاب jae .ةيفطاعو ةيلقع ةروصب ةيطارقتسرأ ةكرح اهلالخ ةيفوصلا تناكو
 يصخش بلط ىلع fli مهيديرم نودشرلا دشرپ ذإ ؛ديرملاو دشرملا نيب ةطبضنملا

 انأدب انثکل .ةلقنتم ةايح لئاوألا نويفوصلا شاع دقو .ةرشابم هللا ىلإ اوفّرعتي نأ

 نودشرملا فنأتسي ثيح (اياوز) ةيمسر ريغ زكارم سيسأت رشاعلا نرقلا يف ىرن
 alil„ عم ةيفوصلا مهتدحو نوديرملاو

 ماوعألا لالخ) ةيناثلا ةبقحلا يف ةيفوصلا تاسراملاو ميلاعتلا تخت اؤ

 ىلع زيكرتلا fo مَ نمو :ةيعهنمو اعوضو رذکآ ةدايفلل قئارطب (م1400-0

 call هذه «ةقيرطلا ةلحرم» ةيادب يفو .نیعم رودل هعوضخ يف لب call درفلا عوضخ

 ةلحرلا امأ .(2!«نيدلا مولع ءایح ا» باتک وهو عدبآ ام مظعأ (م1111 يفوت) يلازفلا

 ةيفوصلا نأ ةظحالم ریدجلا نم نکل ؛ينمزلا باتكلا اذه قاطن جراخ يهف ةثلاثلا

 ةدلا تفلتخا امهمو .اعویشو امیظنت رثكأ ةكرح رشع سماخلا نرقلا يف تحبصآ

 برقلا ةوشن اوفرعي نأ وهو ؛ناک امك هسفن وه ةيفوصلا فده يقب دقف ةقيرطلا وأ

 .هتفرعمو هللا نم رشابلا

 J. Spencer) «ماهفنیمرت رسنبس .ج» :نم ةديدجلا ةخسنلل هتمدقم يف lga» (John O.Voll) .وأ نوج» )1(

.Trimingham)يف ةيفوصلا قئارطلا  «(The Sufi Orders in Islam) puyiةعبطم :كرویوین)  

 . 15ص , (م1998 ,دروفسکأ ةعماج

 .103ص مالسالا يف ةيفوصلا قئارطلا .ماهفنیمرت )2(

 :رظنا .يلازفلل «نیدلا مولع ءايحإ» نم ةيزيلجنالا ىلإ ةمجرتم عطاقم ةيمالسالا صوصنلا عمجم رشن )3(
 .باتکلا اذه نم 287-341 ص ص .«یرخآ تاءارمل تاحارتفا» :يف «يقوصلا بهذملا» :مسق
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 لوألا لصفلا

 ؛انه انّمهت يتلا ةفرعملا عاونأ ىلع ةلالدلل ةلصفنم ةيبرع تاملك دجوتو
 ةعيرشلا ةيحان نم نيدلا يف نيثحابلا ىدل ةيلقعلا وأ ةيكاردإلا ةفرعملا فرمت :الثمف

 ةفرعلا» وأ «ةفرعملا»ب نیفوصتلا یدل ةيبلقلا وأ ةيفطاعلا ةفرعلا فّرعتو .«ملعلا»ب

 صوصتلاو يحولا ةسارد ىلع ًءانب هللاب ملاملا صخشلا )255 كلدل ؛ةیناحو رلا

 ály ؛(ءاملع اهعمجو) «ملاعلا» ب (اهريغو ..هقفلاو .ةّنسلاو ,نآرقلا) ةينيدلا
 .(!!فراعلا» ب هللاب ةفرعم هيدلو هللا عم ةرشابلا ةقالعلا ربتخا يذلا صخشلا

 ةيفوصلاو ةعيرشلا ةيواز نم مالسإلا ىؤر نأ لّيختن نأ أطخلا نم نوكيس ديكأتلابو
 وأ ءرخآ نود رمأب مامتهالا يف نابولسأ امهنأ ىلع امهيلإ رظنن نأ بجي لب .ةضراعتم
 يمالسإلا ملاملا يف ةينيدلا تاسرامملاو ةينيدلا ةبرجتلا ىدم ىلع ناعونتمم ناليم

 .ىطسولا روصعلا يف

 ضعب ضفريو Laada سيل فّرطتلا نم نيهجولا نيذه دوجو نإف كلذ عمو

 ناميإلا نم ًاداعتبا اهنودعيو .ةوشنلا ىلإ ةيفوصلا ليم (ءاهقفلا) نيينيدلا نيثحابلا
 نأ كلذ ببس نييفوصلا ضعب ىريو .اهيهاونو ةعيرشلا رماوأ هفرعت يذلا يقيقحلا

 «جالحلا» كئلوأ رهشأ نمو .اهعنمت دقو .هللاب ایلعلا ةيدوجولا مهتفرعم دّيقت ةعيرشلا

 يف «سوط» نم لصألا يفوهو .ةيفوصلا زومر نم ًازمر حبصأ يذلا (م922-857)
 sae ةرصبلا يف كانهو .هتايح تاينيرشع ةيادب يف agza ىلإ لقتنا .ناریا

 sail هبح نع هحيرصت لعشأ دقو .ادهازو ًاظعاو فوت ةفضاو Pore كرت

 زهتشا دقو .نيدلا لاجر ظّیغو ةّماملا ٌرعاشم ؛هللا عم ةيفوصلا ةدحولا هژاعذاو

 (م910 ماع يفوت) (2دّيَنَجلا» ريبكلا يفوصلل دادغب la اهلاق ةزجوم ةلمجب
 SE هيلع دف .«قحلا انأ» :هل لاقو :موي تاذ دينجلا لباق جالحلا نأ یوری» ذإ
 دحأ نأ ”.lasky ةه E EEREN ih قحلا ةطساوب هنا . الک, :ًالئاق

 يأ ؛هللا هنأ يعدي ناك هل !Gus (ةقلطلا ةقيقحلا وأ ةقيقحلا يأ) « هد او هاله اما

 نسحأ يضو .ةرفاك هتاءاعدا نأ هوضراعم ىأر دقو .هللا ريغ ىرخأ «انأ» كلمي ال هنأ

 .عيضو لاجد هنأ ىلع هيلإ اورظن لاوحألا

 :مسق رظنا ءاهتاعونتو ةيفوصلا لوح ةيزيلجنإلاب ىلوألا تاباتكلا نم تارشع تاونس ىدم ىلع ٌترشن(1)
 .باتكلا اذه نم 341- -287ص ص .«یرخآ lel pa تاحارتقا» : :لصف يف «يفوصلا بهذلا»

 .ةفوصتما نيب ةعيفر ةلزنم غلب ؛دادغب نم يقوص : )م910 ماع يفوت) دينجلا دمحم نب دينجلا مساقلاوبأ(2)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ةنسل عابتاو نآرقلاب لمع هنأب هدنع فوصتلا زاتمي .خیاشلا خیشب بقل ىتح

 .(مجرتلا) .ركس وأ حطشب سيلو رک ذووحص وهو .ملسو

 The Passion) هدیهشو مالسإلا فوصتم :جالحلا ةفطاع , Louis Massignon) ( «نوینیسام سیول»(3)

of al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam)نوتسنیرب ةعماج ةعبطم :نوتسنیرب) .تا دلجم 4 . 

1982( . 127:1- 
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 ثيح تاونس عست دادغب نجس يف يقبو )9913( ماع يف جالحلا لقتعاو

 ةياهنلا يفو .یرخآ enag alas ءىضرملا ىفش .dil Jy .ءانجسلا هقافر ظعو

 يف بلصلا مكح هيف Slip .هتيامح نم يسابعلا تیبا يف جالحلا راصنأ نكمتي مل

 ‘(Louis Massignon) اا سيول» فصيو .رفكلا ةمهتب (922) ale سرام

 ريك sax مآ لا دشت Wt ةا نصفلا ىف حالحلا ةریس بقاک-

 :الئاق دادغب يف ناسارخ ةباوب نم برقلاب

 Lim لاز ام وهو ge .امامت Js ملو ؛هسأر ىلع Lg ٌجالحلا برص

 .لاحملا يف رانلا نورهاظتملا مرضأ نيح يف «(بيلصلا) ةبشخلا ىلع

 ضعب راثآلا يورتو .ةبشخلا ىلع قلعم وهو ءادعألاو ءاقدصألا هلأس

 يفو JAN لولح ىتح هسأر عطقب ةفيلخلا ةركذم لصت مل .هتاباجإ
 يف ترشتناو «يلاتلا مويلا ىتح يئاهنلا همادعإ ليجأت مت ةقيقحلا

 خرص حابصلا يفو .ةيعيبط ريغ ثادحأو بئاجع نع ليواقأ ليللا
 قاري همد اوعد .مالسالا لجال اذه :هتنعل ىلع اوم نیدلا كئلوأ

 يمزو قرخأو تیزلاب هدسج شو جالحلا سأر طقسو .انسوؤر ىلع
 ركذيو )9922 ple سرام 27( ةنذئم ةمق نم ةلجد رهن يف دامرلا

 نأ وه يفوصلا مهي ام لك» :بذعملا لجرلل ةريخألا تاملكلا دوهشلا

 .2)هتلزع نم هصلخيو ؛هل ليثم ال يذلا هللا هلّبقي

 هميلاعتو هتايح GS .نييفوصلا ةفلابم جالحلاب مكحلا نيفنت ىهنأو
 B و 5 5 5 .

 نيفوصتملا لئاوا نم ريثكو دينجلا ىريو .نييفوصلا نم لايجأ ماهلإ يف ترمتسا .

 -جالحلا ميلاعت ىلع ءانب -رشاعلا نرقلا رخاوأ يف (م995 يفوت) (3!«يذاب الكلا»و

 ىريو .ةقطرهلاب تسيلو .ةمراصلا فينحلا نيدلا ميلاعت عم Ga ةيفوصلا نأ

 فّرعتلا» «يذاب الكلا» باتك نأ Osz zZ Ab (AJ. Arberry) «يذابالكلا» مجرتم

 ًاصوصخ .ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلاب متها يسنرف قرشتسم :(م1882-1962) نوينيسام سيول )1(
 رهتشا .ةريثك ةيمالساو ةيبرع ًادالب رازو .نوبروسلا يفو ,ةيرصلا ةعماجلا يف سيردتلاب لمع ,فوصتلا
 .(مجرتملا) .م1922 ماع «مالسإلل يفوصلا ديهشلا ةنحم» هباتكيو .هرابخآ عمَجو جالحلاب همامتهاب

 -1954 ,لیرب :نديل) .ًادلجم 12 .ةديدج ةخسن مالسإلا ةعوسوم :يف .«جالحلا» .نوینیسام سيول )2(

 99-104 :3 .( م4
 وهو «یراخب لهأ نم لصألا يسراف : ( 0 ةنس يفوت ) يراخبلا يذابالكلا قاحسإ نب دمحم ركب وبأ )3(

 فزمیو .«دئاوفلا رحی» هل ؛مالسالا جاتب wails .يلوصأ alls .يفوصو .يضنح هیقفو .ثیدحلا ظافح نم

a(مجرتلا) .اثيدح 592 هيف عمج .«رابخألا . 

 ةرهاقلا ةعماج) ا ةعماجلاب ب باد ةي يف GEU) unail اسان مست سي

 «ىليل نونجم» ةيحرسم ةيزيلجنإلا ىلإ مجرت . .هثوحیل داوم عمجيل ةيروسو نانبلو نیطسلف راز . (مویلا

 oe :ةرهاقلا) يدايزاعلل eal لمآ mail ale باتكل ee ee .يقوش جرم

 ا .ميركلا نارا ةرسفملا :PR م1956
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 لوألا لصفلا

 يضوت) يلازفلا ريبكلا فّوصتملا اهعبتیس يتلا قيرطلا» رانأ دق «فوصتلا Jal بهذمل

 ءايحإ» هباتك يف فوصتلاو ةينيدلا ةساردلا نيب قيفوتلا ىلإ لّصوت يذلا .(م 1
 وأ يلقعلا جهنملا دض اوناك نييفوصلا نأ ىرن نأ أطخلا نم كلذل .(!)««نیدلا مولع

 ركفلا Sah فقوم» ركفلا نم يفوصلا فقوم نإ لب «مهداقن ضعب ىري امك نيضقانتم
 ةفرعل Lals لقعلا ناك اذإ يأ ؛«ناطلسلا نم بّرقتلل ةليسو سيلو .ةمدخلل ةادأ
 لقعلا ناف. (ةعيرشلا ) هلل مالستسا يف نوشيعيو ؛ هلل نيمداخ مهفصوب رشبلا ةّيهام

 .هللاب ةيدوجوو ةيفوص ةفرعل ًاليلد نوكي BY يفكي ال

 هنأ «ىلاعت هللا ةفرعم يف مهلوق» :ناونعب هباتك نم لصف يف «يذابالكلا» ىريو
 ءرملا فرعي نأ اهلالخ نم نكمي ةادأ رکفلا نأل ؛ركفلا كلمي نم الا هللا Sot فرعي ال»
 «يذابالكلا» حضویو .(3),هسفنب هللا فرعی نأ نكمي ال كلذ عمو .فرعی نأ ديري ام

 :*)حالحلا يتيبب لقعلا رود فعض - هسفن لصفلا يفو-

 Higi at هفار نم
 ةه له :هنزیس نم لو هزار سسآ س یبلتناب تاس

 ,GEIS :هللا اوفرعي نأ نکمی رشبلا نأ ىري امدنع A515 جالحلا ىلإ مکتحیو
 عبنی ؛كلذل .هتاذ لالخ نم هتا ذ ةفرعم ىلإ اندشرآو .هتا ذ لالخ نم هتاذ فرعنل هللا

 دق ءرلا نوكي نأ دعب .ةيحورلا ةفرعملا ربع ةيحورلا ةفرعملا نم ةيحورلا ةفرعملا ناهرب
 (5)قیحورلا ةفرعملا هذه ةدام وه يذلا هللا اهايإ هملع يتلا ةيحورلا ةفرعلا كلتما

 بمصی ةضماغ لمجلا هنه لثم ودبتس ةيفوص لویم ءرملل نکی مل ام عيظلاب

 -حالحلا ريصم دهشي امك -لمجلا هذه نأ ىلإ ًةفاضإ .ینعم تاذ ريغ امبروأ ءاهمهف

 .ةعيرشلاو نيدلا يف نيثحابلا نم ريثك قاوذأ ىلإ ةبسنلاب ةعّيطو ةضماغ

(Doctrine of the Sufis) فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا :ةمجرت (AJ. Arberry) يربرآ -z .1)1( 

 The Faith) هقیبطتو يلازفلا نامی! :اضيأ رظناو .14ص .م1935 ,جدربمک ةعماج ةعبطم :كرویوین)

and the Practice of al-Ghazali)يريموجتنوم .و :ةمجرت  (W. Montgomery)جروج :ندنل)  

 نم ةذقنملا ةيفوصلا ىلإ ةيلقعلاو ةيحورلا يلازفلا ةلحر نع ًاريرقت نمضتی وهف (م1953 نیونآو نلآ
 .19-85صص .لالضلا

 ۰51 ص «فوصتلا لهآ بهذمل فرعتلا :ةمجرت ,يربرآ (2)

 (ع0- ةيحورلا ةفرعملا» ةينانويلا ةملكلا هتمجرت لالخ «يربرآ» مدختسی .54-55ص ص «قباسلا عجرلا (3)

Sis)ةيفوصلا ةفرعم ىلإ ریشیل . 

 .52ص ءقباسلا عجرملا(4)

 .54ص ءقباسلا عجرملا(5)
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Lisl,ملاعلل ةيمويلا ةايحلا نع ثيدحلاب أدين نأ بسانملا نم هنأ  

 OY ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا

 عقاولا رازملا كلذ .ةكم يف مالسإلا أشن دقف .برعلا ةريزج لوح رودت هذه انتسارد

 تاذ ةّيعارزلا ةحاولا كلت ؛ةنيدملا يفو ءةبعص ةيفارغج سيراضت طسو لابجلا نيب

 تنلعأ اهميقو اهتفاقثو ةيبرعلا ةريزجلا ةغل نإ .ام دح ىلإ ةطسبنلا .ةلهسلا ضرألا
 ةليوط ةدم كلذ لمع يف ترمتساو ءهتيادب يف مالسإلا نع مالسإلا لبق ام ةبقح يف

 ةراشإلا نأ نم مغرلا ىلعو .فارطألا ةيمارتم ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا سيسأت دعب
 زاجحلا ةقطنم نأ الإ ؛زاجحلا ةقطنم قاطن جراخ عفت يتلا قطانملا ىلإ ابلاغ نوكتس

 :نم لكل ضرعن هيفو .اذه انلصفل سيئرلا روحلا يه نوكتس عباسلا نرقلا يف
 ىلع مئاقلا يعامتجالا ماظنلا ىلإ ةفاضإ ؛ميلقإلا يف ةراجتلاو «ةئيبلاو ؛ةيفارغجلا

 يف هب ها اذهو .ءاوس دج ىل تاعا ولا ينطاقو ودبلا نيب ةكرتشملا ةبارقلا جئاشو

 ام ناعرس هنأ الإ ؛مالسالا روهظ دهم ناك ميلقإلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو . (1)نآرقلا

 ةيروطاربمإلا يف ةيداصتقالاو ةيركفلاو ةيسايسلا زكارملا ىلإ ةا اقيم فأ
 .ةئشانلا ةيمالسإلا ةراضحلا روطت لْثمُي ام لك يف لب .ةيمالسالا

 اهيلإ ةراشإلا دون لصفلا اذه رداصم لوح تاقيلعتلا ضعب ًالوأ كانه نكلو

 :يتأي ام يف
 :رداصملا

 نيتلصفنم نيتبقح ىلإ يرشبلا خيراتلا قباسلا يف نويحيسملا نوخرؤملا مق
 .نيتبقحلا نيب ًالصاف ایلاع اثدحو دوم psc) ةن ةف .حصفلا دیع امهلصفي

 يطعي Lega اصوصخ هثعب ةداعاو هنفدو حيسملا عوسی توم نإف ةيحيسملا ةديقعلل اقفوو
 يدئاقعلا فقوملا اذه Pady لمجآ قو :ةيحيسملا aN راکفالت ینعم
 يف دعب متنأ مكناميإ لطابف ماق دق حيسملا نكي مل نإ» :ةرابعلا هذه يف ديدش زاجیاب

  تاملسلا نم اهنآ ىري يتلا رومألا ىلع لدت يتلا تايآلا ىلإ ريشي نأ -اًيجهنم - فلؤملاب Gadd ناك(1)
 .(مجرتملا ) .ميركلا نآرقلا

 داليملل ةرشاعلاو ةسماخلا ةنسلا نيب ايكرت يف سوسرط ةنيدم يف دلو :(لوسرلا سلوب یمسیو) سلوب(2)
 مهآ هنأ یری نم كاتهو < «لؤألا يجيسلا لیجلا ةداق دحأ دمي .اهکرت هنکل ةيدوهي ةرسأ يف یبرت .ًاييرقت

 راز نأ دعبو .ىرغصلا ايسآو ابوروأ يف ةيحيسلاب ٌرْشَب .مالسلا هيلع ىسيع حيسملا دعب ةيحيسم ةيصخش

 نم ددع يلاهأ ىلإ ةهجوم ةينيد لئاسر ةعومجم هل .هسأر عطق كانهو امور ىلإ لسرأو لقتعا ميلشروأ

 .(مجرتملا ) .اهريغو ..يكينولاست .يبليف .ةيطالغ ,سوثنروک ءامور :لثم نطاوملا
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 .(17(17 :15 رشع ثلاثلا حاحصإلا :سوثنروک لهأ ىلإ ىلوألا ةلاسرلا) «مكاياطخ

 نيتبقح ىلإ يرشبلا خيراتلا نوملسلا نوخرؤملا مَّسق ؛ىرخأ ةيحان نمو
 بلص صخي ام يف ةيحيسملا ريسفتب نمؤت ال ةيمالسالا ةديقعلا نألو . اضیآ نيتلصفنم

 .لصافلا دحلا ةلزنمب نوكت نأ نكمي ال حصفلا ديع ةّصق ناف .هثعب ةداعإو حيسملا

 ليربج كلملا لوزن لبق ناك ام :نييساسأ نيرطش ىلإ مسقنم نيملسملا دنع خيراتلاف
 ىلإ راشي هنإف SaR يفو .كلذ دعب ناك امو .هل دمحم يقلتو هللا نم لوألا يحولاب

 ةبقحلا يهو 2 !(يقالخألا لهجلا اصوصخ :لهجلا (jaa ةيلهاجلاب لوألا ةيقحلا

 pe لالخ نم نآرقلا يف هللا نم قداصلا يحولا ةفرعم لبق ةدئاس تناك يتلا

(bg nanceناف :نآرقلا يف ًايئاقلت عّمجت مالسإلاو ةيلهاجلل ينآرقلا موهفلا  

eھلو  NG rN GSول ملک  EIEE aفا سم  
CE(26 ةيآلا .حتفلا ةروس) (. 

 ضيقن - هلل نايصعلاو دّرمتلا ةورذ لثمت ةيلهاجلا ةبقح نأ نم مغرلا ىلعو
 همادختسا نكمي هتاذ ذح يف حلطصملا نأ الإ -(هلل مالسإلا) ةيقيقحلا ةعاطلا

 لوقي .ةيبرعلا ةريزجلا يف مالسإلا لبق ام ةبقح دّرجم نم رثكأ وه ام ىلع ةلالدلل
 يمالسإلا ملاعلا يف ةمكاحلا ةمظنألا نإ :نيرصاعملا نيملسملا نيركفملا ضعب

 ةدساف ةيمالسإ ةمظنأ درجم تسيل يهف ؛ةيلهاج ةمظنأ عقاولا يف يه رصاعملا

 نم مغرلا ىلعو .دابت نأ يفبني ةيلهاج ةمظنأ اهنكل .بسحف حالصا ىلإ ةجاحب
 لئاوألا نيملسملا ءاملعلا نم ًاليلق ًاددع نأ الا !! مالسإلاو ةيلهاجلا نيب ميسقتلا ةغالب

 مت ام زربأ لعلو .ةرفاكلا تايجولويديألا ةا ىف asa كلت صخي ام لك اوقلأ

 وحنلا ءاملع ىضمأ دقف ؛اهتاذ دح يف ةيبرعلا ةغللا وه ةيانعب هتساردو هيلع ظافحلا

 عيمجت يف ۵ وفا ىلع تقولا نم اريثك indent“ اضوضخ و -لكاوألا

 ةرابعلا نعو ءاهتاديقعتو ةيبرعلا ةفللا نع ةحيحصلا تامولعملا نم نكمم ردق ربكأ

 ليجنإ ورشان :دبار دنارج ) ةديدجلا ةيلودلا ةعبطلا :سدقلا باتكلا نم يه ةسدقملا تاداهشتسالا لك (1)

 .حيرصت ىلع ءانب مدختسا دقو. )م1978. «نافریدنوز

 :موثلك نب ورمع رعاشلا لوق ding .ءادتعالا ىنعمب لهجلا نم ةقتشم ةيلهاجلا نأ نوريثك ىري )2(

E ge YY(مجرتملا) انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انيلع دحآ . 

 .نيوجنب بتك :كرويوين) ةحّمنملا ةسماخلا ةعبطلا نآرقلا ةمجرت .دواد نم ةذوخأم ةينآرقلا تاراشإلا لك )3(
 .هتقفاوم ىلع sli انه تاسابتقالا هذه ٌتمدختسا دقو .( م5

 .لشتیم دراشتير :صوصخلا هجو ىلع رظنا .مالسإلل ةيؤرلا هذه نع نيرصاعملا ةاعدلا نم ريثك ةباتك كلت )4(

 :فرطتلا مالسإلا ,نافيس ليوناميإ ؛(م1969 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) نيملسملا ناوخإلا عمتجم
 ؛(م1985 ماع Ju ةعماج ةعبطم :تكيتينوك ءنفيه (gui ةرصاعملا تاسايسلاو ىطسولا روصعلا ةيرظن

 :نديل) مالسإلا يف يعامتجالا لدعلل ةمجرتو يدقن ليلحت :يمالسإلا طاشنلاو بطق ديس .درابیش ميلو
 .دروفسکأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) يمالسإلا ءايحإلاو يدودولا ءرصان اضر يلاف ديس ؛(م1996 ماع .لیرب

 .(م2002 .درفراه ةعماج ةعبطم :جدربمك) ةيم السإلا ةسايسلا قيرط :داهجلا .لبیک ليج ؛(م 9



 يناثلا لصفلا

 ةقيقد ةفرعم لجأ نم كلذ لك .ةجودزملا يناعملاو ةضمافلا تاملكلا نعو , .اهتالوحتو

 ءاملعلا دوهج تمهسأ دقو . .دّمحم ميلاعتو نآرقلل میلس مهفل Pia ةيرورض تناك ةفلل

 ظافحلا يف ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا ءانثأ ةيبرعلا ةغلل ةيملعلا ةساردلا يف نيملسملا

 ءوضلا يقلك PENTE حرف Lis تمدق يتلا ةيبدألا رداصملا نم ةعساو ةعومجم ىلع

 .عباسلا نرقلا لالخ ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيمويلا ةايحلا ميق ىلع
 نفلا وه ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه ءانثأ اهيلع دمتعُي يتلا رداصملا مهأ دحأ نإ

 ةديصقلا ترذق نيح يضف .ةديصقلا وأ رعشلا وهو ؛ةيلهاجلل يساسألا يبدألا

 ای اهنأل Lai تردق اهنأ الإ .يبرعلا رعشلل ةصالخو الاثم اهنصوب اهلامجت

 تافص نم ا اهروص ىقنأ يفض ةيبرعلا ةفللا لثمت تناك - هتاذ دح يف نآرقلا

 اهله لطي (ةمت aala) اهنكل) ةذفان رصاعلا خرؤملل رمشلا اذه مدق دقف ؛ةيبدألا رمشلا

 4355 يذلا ةيمهألا غلاب رودلا ًاصوصخو .هتاداعو يلَّبقلا يبرعلا عمتجملا ميق ىلع

 ىلإ هابتنالا تفلنس اننإف رعشلا ىلإ ةفاضإو .عمتجملا اذه بناوج فلتخم يف ةبارقلا

 نيش ىلا ةفاضإ :(ةيوننلا هتل دمحم ةا ةلماشلا Saas بناو نارظلا
 .يبرعلا AABN عمتجملا مهف لجأ نم ةيخيراتلا ثادحألا

 ًاصوصخ -يمالسإلا خيراتلا نم ىلوألا دوقعلل ةرصاعملا ةيقئاثولا ةلدألا نألو
 دامتعالا ىوس رخآ رايخ انمامأ سيلف tia ةليلق تناك -ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف
 رصع نم داوم نا steal هده تفاح داقف .خیراتلا كلذ يف ةيبدألا رداصلا ىلع

 خيراتلا نم ىلوألا دوقعلا ىلإ ةفاضإ ءاهعوقو دعب Lite 0 نم رثكأل ةيلهاجلا

 لعفلاب ثدح Lats ةددحمو ةقوثوم ةلدأ انل روت رداصملا هذه تناكأ ءاوس .يمالس الا

 اهیفنوأ رداصلا هذه یلع ةقللا ءافضا نأ رکذلاب Sam .ال مأ اهیف یعدی ام لک يف

 باهسالا ىلإ ةجاح يف انسلو .نیرصاعلا نيخرؤملا نيب ةمدتحم فالخ ةطقن يه
 اهتشقان رداصلا هذه يف ةدراولا ثادحألا نم ًاريثك نكل .انه اهیف ةضافتسالاو
 ,يمالسالا خیراتلا نم رکبم تقو يف ةسفانتملا لئاصفلا -ةفطاملا نم ریثکب -
 :لثم ؛ةمساحلا ایاضقلا هذه يف ةرشابم راثآ اهل يتلا ثادحألا كلت امیسالو

 .ةيسايسلا ةيلهألاو . .نهعضوو ءاسنلا رودو .نوناقلاو ءرئاعشلا ةسراممو .ةديقعلا

 لش ةلأسم ابناج حنت نأ انناكمإب نإف ؛ةيبرعلا ةايحلا ضبن لقن وه انفده نألو

 یدل لح نود - ام دح ىلإ - لازت ال يتلا .ةكئاشلا اياضقلا نم اهريغو اياضقلا هذه

 يف (Jus اذاح اعزانت دهشت تناك تاعوضولا هذه نألو .نآلا ىتح مهسفنأ نيملسملا

 ؛ةيتآلا لوصفلا يف اهيف رظنلا هيتس ااف ,(حوتفملا عارصلا دح ىلإ نايحألا ضعب

 يمالسإلا ملاعلا ميق ىلع يرهاظ لكشب انلدت اهتاعقوتو ىلوألا تاعمتجلا ميق نأل

 .ىطسولا روصعلا يف هتاسراممو
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 :كنیبلاو ةيفارغجلا

 نأ دعب كلذب cagata (ةيبرعلا ةريزجلا وأ) برملا ةريزج نأ نم مغرلا ىلع
 ةيروس ىلإ الامش ةّدتمملا ءارحصلا يف كانه اوشاع نيذلا ودبلا مهو ؛برعلا اهنكس

 اذه ناكس نم ىمظعلا ةيبلغألا نأ الإ ؛(لينلا قرش رصمو ءانيس ىلإ لب) قارعلاو

 .(1) ةيناطيتسالا ةايحلا بولسأ نم ًاعون اوشاع-ىطسولا روصعلا ءانبأ ىتح -ميلقإلا
 قئارطلا فلتخمب مهسفنأ اومعدو .ةلصفنم تائيب يف نونطوتسملا ءالؤه شاع دقف

 وأ ةيبرعلا سكيليف) نميلا تناك دقو .هايملا رفاوت ىلع ريبك ذح ىلإ دمتعت يتلا
 ودبلا نم ضيقنلا ىلعف .ابيرقت ءيش لك يف ةيئانثتسا («ةديعسلا ةيبرعلا ةريزجلا»
 يف اوشاع نيذلا زاجحلا يف تاحاولا تانطوتسم ينطاق وأ ,مایخلا يف اوشاع نيذلا

 يف اوشاع نيينميلا نم louse نإف ؛ةطيسب ةّينبَل اخاوكأ اهيلع قلطن نأ عيطتسن نكاسم
 ىلع دودسلا ءانبب نوينميلا ald كلذ ىلإ ةفاضإو .ةدذعتلا ينابلاب ةنادزم تادلبو ىرق

 .باتکلا اذه نم 37-42ص ص رظنا ( 1 (
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 يناثلا لصفلا

 لصي يتلا ةعفترملا يضارألا قوفو .ةيمسوملا ةيونسلا راطمألا نيزخت لجأ نم نايدولا

 طوقس درجميو ؛هسفن فدهلل ةّدتمم بطاصم اونب مدق فالآ ةرشع ىلإ اهعافترا
. 6 3 

 تايذغملا عم ةبرتلا قمع ىلإ لصي ىتح اهللختي ءاملا ناف بطاصملا هذه ىلع راطمالا

 هايملا نيزخت نم عونلا اذه 6( دقو .ىرخأ ىلإ ةبطصم نم daa يتأت يتلا ةبّسرتملا
 بنعلاو ؛رومتلاو .تاوارضخلاو .هكاوفلا ىلإ ةفاضا .حمقلا ةعارز يف ةرفو ثودح ىلإ

 ىلإ ةفاضإو .ةيبرعلا ةريزجلا يف رخآ ناكم يأ يف هتعارز ليحتسملا نم ناك يذلا

 ةميركلا راجحألا ةراجت نم نميلا يف ةميدقلا كلامملا تدافتسا ؛ةيعارزلا ةورثلا

 ةدوصحملا ةرطعملا ةيفمصلا «جنتارلا» نم تدافتسا امك .هلاته اهنع iiti نداعملاو
 .ميدقلا ىندألا قرشلا يف ةبوغرم تناك يتلا ّرملا ةرجشو ءنابللا لثم ؛اًيلحم

 .نآر قلا يف ةروكذملا ةصقلا يف اهل رك ذ لوأ ناكو .نييئبسلل تناك كلامملا هذه ىدحإو

 يفو .(داليملا لبق 935 )955  ماع ناميلس كلملل أبس ةكلم ةرايز لوح تراد يتلا

 بيطلا نم ةريبك تایمکو «بهذلا نم ًالطر 120 كلملل تمّدق» ةرايزلا كلت ءانثأ
 كلملل أبس ةكلم هتمدق يذلا بيطلا اذه نم اف الو ةت ااو

 .(10 :10 لوألا كوللا رفس) «نامیلس

 ىلع دیزت ال ةيمكب) میلقالا يقاب ىلع ةيمسولا ةيونسلا راطمألا لطهتو
 لکب- كلذ ناکو . (تاصوب عبرأ نم لقأ قطانلا مظعم يفو ءرشع ىلإ تاصوب ينامث

 فارطألا ةيمارتم ةعارزلا ةلصاول ناکم يأ يف فافکلا دح نم برتقی- ةطاسب

 ىلع دمتعت میلقالا ةيقب ةب مظعم يف رومتلاو لیخنلا ةعارز نأل ؛ ؛اهتیذغتو بونجلا يف

 دافتسا دقو .ةيفوجلا هايملا نم ةدافتسالل رفحت تناك يتلا رابآلا وأ ةيعيبطلا عيبانيلا

 هايملا نم ةعساو 2 ةروصب يبرعلا جيلخلا لحاس لوط ىلع ةيبرعلا ةريزجلا قرش

 ةيروطسأ ةلاح تلكش يتلا .ةمیدقلا نوملد ةكلمم اهيلع تأشن دفو .ةدتملا ةيقوجلا

 ىلإ ةفاضإ ,ملاعلا لصأل ًالاثم اهفصوب نيرهنلا نيب ام ةراضحل ميدقلا بدألا يف

 :لثم ؛ناضیفلا دعب دولخلا ةايح نودعاقتملا ةهلآلا هيف شاع يذلا ناكملا اهنوك

 D نیرهنلا نيب ام دالب يف حون هيف شاع يذلاو .متشبانتآ /اردوسيز

 :ىلع -ريبك لكشب- دمتعت ةيبرعلا ةريزجلا يف ةراجتلاو لبالاو ةئيبلاو ةيفارفجلا لوح يتشقانم(1)
 ,رينود درف ؛(م1975 .درفراه ةمماج ةعبطم :جدربمك) تالجعلاو لمجلا .تلوب دراشتير

 قرشلا يف ودبلا رود» ؛(م1981 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) ىلوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا
 تارادصإ .ةميدقلا روصعلا يف راكتبالاو تاداعلا :يف «(400-800) ةميدقلا روصعلا يف ىندألا

 ؛73-88ص ص .(م1989 .نوسنکسیو daola ةعبطم :نوسيدام) يرفمه نافيتسو رفولك كنارف

 ؛(م1987 .نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) مالسإلا روهظو ةكم لهأ ةراجت .نورک ايشيرتاب

 .جدلتوار :كرويوين) مالسإلا ءيجم ىلإ يزنوربلا رصعلا نم .برعلاو ةيبرعلا ةريزجلا .دنالیوه تربور
-(ẹ2001 

75 



ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 ىلع يوتحت - ةيبرعلا ةريزجلا برغ لامش يف  زاجحلا نم قطانم كانهو

 ليخنلا نيتاسب ير ىلإ ةفاضإ .تالوصحلا نم ةريبك ةعومجم ةعارزل ةيفاك هايم
 يف تاحاولا تانطوتسم نأ الإ .ليخنلا فالآ ىلع يوتحت يتلا فارطألا ةيمارتم

 .رشبلا نم طقف دودحم ددعل الإ يفكت الو lio ةليلق تناك ميلقإلا ءاحنأ عيمج

 نيرهنلا نيب ام دالب رداصمو ةيروشآلاو ةيربعلا رداصملا نم لك تناك اذإو

 يف ةميدقلا نميلا كلامم نع يباجيإ لكشب ثدحتت ةينيتاللاو ةينانويلا رداصملاو

 ميلقإلا بوعش يقاب ىلإ رداصملا هذه ةرظن نإف ؛قرشلا يف نوملد ةكلممو بونجلا

 يف :لاثملا ليبس ىلعف .ودبلا هاجت ماع لكشب نينطوتسملل ةيبلسلا فقاوملا سكمت
 روصي هنإف .نامیلس كلملل اهترايزو أبس ةكلم نع ةّيمحب ميدقلا دهعلا ثدحتی نيح
 لبق 1100 ماع) نوعدج رصع يف ةيودبلا مهبيلاسأو ةيبرعلا ةريزجلا لامش ينطاق
 :راقتحالا نم ءيشب (داليملا

 يف نبللا بوط نم لزنم
 .نمیلا ىف ةمیدقنا برام
 .دناللیوه .ج تربور :ردصلا
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UWI لصفلا 

 نوينايدملا ماق اهليصاحم ةعارزب [داليملا لبق] ليئارسإ تماق املكف
 ثيح .لیئارسا ةلود وزغب قرشلا بوعش نم مهريغو قيلامعلاو

 هقزغ ىلإ قيرطلا لوط ىلع ليصاحملا نوبرخیو «ضرألا يف نوركسعي
 مأ ةيشام مأ ًامنغ ناكأ ءاوس ؛لیئارسال Ga ًائيش مهفلخ نوكرتي الو

Ayaanنمف «دارجلا بارسأ لثم مهمايخبو مهباودب نوركسمي مهف  

 ضرألا نوزغي مهف ؛مهلامجو لاجرلا دادعأ يصحت نأ لیحتسلا

 -)3—5 :6 ءاضقلا) .اهورّمديل

 :ةراجتلاو لبإلا

 ةايح نوشيعي ال ةيبرعلا ةريزجلا ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ نم مغرلا ىلع
 هتْبادو يودبلا هنإ ؛مسالا اذه ميلقإلا حنم يذلا وه O(a pall) يودبلا نأ الإ ودبلا

 دحاولا مانسلا اذ لمجلا الو .ميلقإلا نع ةيكيرمألا روصلا نم ًاددع نّيزت يتلا هتميخو
 ةيبرعلا ةريزجلا elagi عيمج يف ًادوجوم ناك (مانسلا يداحأ يبرعلا لمجلا وأ)

 ضعبب ةيبرعلا ةايحلا نع انتسارد أدبن نأ بسانملا نم هنأ دجن اننإف ؛ةيقيرفإ لامشو

 ,ةيبرعلا ةريزجلا فورظل هتمءالمو .مانسلا يداحألا لمجلاب ةقلعتملا تاظحالملا

 ةراشإلا ردجتو .ةورثلاو نبللاو موحلل ًاردصمو لقنلل ةليسو هفصوب هتازيمم ىلإ ةفاضإ
 كانه نأ امك .ايسآ يف ةدرابلا ءاوجألل ةمءالم رثكأ مانسلا يئانثلا لمجلا نأ ىلإ

 نّژخت اهنأ ةقيقحلاو ءاهمانس يف هايملا نژخت اهنآ اهنم ؛لبالا لوح تافارخلا نم ًاريثك
 .رخآ ناكم يأ يضوأ هيف هايملا نژخت نأ نود نم .اهمانس يف نوهدلا

-g 

 (ودبلا ةايح نوشیمی ال ةيبرعلا ةريزجلا ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ) ىلإ راشأ فلؤملا نأ نم مغرلا ىلع )1(
 .(مجرتملا) .ةوادبلاب برعلا فصو ىلع ٌرصي هنأ الإ
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 «تالجعلاو لمجلا» هباتك يف (Richard Bulliet) تلوب دراشتير حضوُي امكو

 .ةفلتخم قئارطبو ديج لكشب هايملاب ظفتحت اهنأ وه لبإلا هلعفت ام لك نإف

 لكش ىلع بساورلا نم لاع زيكرت ثودح حیتت يتلا يه ةلاّمفلا ىلكلا نإ
 كلذبو مدلا ادع ام مسجلا لئاوس يف رثؤي فافجلا نأ كلذ ؛ةلئاس تايافن

 ةيقس يف ًانولاج 30 ىلإ لصت هايملا نم ةمخض تايمك برش لمجلل نكمي

 ةيمكلا ىوتسمل ايواسم Babe نوكي يذلا - بورشملا ءاملا عزوتي مث نمو :ةدحاو

 نامث نوضغ يف مسجلا ةجسنأ ءازجأ عيمج ىلع - فافجلا ببسب ةدوقفملا

 هذه JD يف لبالا ةايحب قلعتي ام وه كلذ نم مهألا نكل .ةعاس نيعبرأو
 حلمسلا لالخ نم ةرارحلا صاصتما ىلع ةردقلا اهيدلف ؛ةراحلا ءاوجألا

 تسو ةئم نم رثكأ ىلإ -ةیبلس راثآ نود نم- عفترت نأب مدلا ةرارح ةجردل
 هذهبو «!!قّرعتلا ةيادب لبق دحاولا راحلا مويلا لالخ تياهنرهف تاجرد

 ليل ءانثأ يفو .ىندألا دحلا ىلإ قرعتلا ةيلمع يف دوقفلا ءالا لصي ة ةقيرطلا

 يساسألا اهاوتسم ىلإ ناويحلا مسج ةرارح ةجرد ضفخنت درابلا ءارحصلا

 .يلاتلا مويلا يف ديدج عافترا ةيادبل ادادعتسا

Jalgةريزجلا يف شيعلل ضور لمجلا نأ ةقيقح  dy pallةليوط ةدم ذنم  
 تثّدحت يتلا تايآلا لالخ نم اهكاردإ نكمي ةحضاو ةقيقح ةقيقح يه مالسإلا ءيجم لبق

 نم رثکآ ةيبرملا ةريزجلا ودب لمف دقل .اقباس تركذ يتلا أبس ةكلمو نیینایدلا نع
 ىلإ اوعس دقف .«دارجلا بارسأ» لثم طسوألا قرشلا يف ةنطوتسملا يضارألا مهلوخد

 ةيبرتب ودبلا ضعب alag .لفاوقلا يف لبإلا يدئاق رودب اوماقو .نیحالفلا عرازم ةدابإ
 كلت نم لضفأ عاونأ نم فالعأو هايم ىلإ جاتحت زعلاو مانغألا نأل نكلو .زعملاو مانغألا

 نم برقلاب زعملاو مانغألا شيعت نأ ةرورضب ودبلا متها دقف ؛لبالا اهيلإ جاتحت يتلا
 اهدارفأ سرامُي يتلا رئاشعلا ضعب كانه تناك عقاولا يفو .*)تاحاولا تانطوتسم

 وأ نيعرازم تاحاولا يف مهضعب شيعيف ؛هسفن تقولا يف ةايحلا طامنأ فلتخم

 ىرخأ تاعورشمب مهضعب متهيو .مهراوج ىلإ زعملاو مانغألا كرتي مهضعبو ءاراجٹ

 مانغألا ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه املثم- لبإلا ةيبرت نم فدهلا ناكو .لبإلا ةيبرت لثم

 .(مجرتملا) .ةيوئم °42 يواست تياهنرهف °106 :ةظحالم )1(

 .(م2001 نوترون :كرويوين) شماجلج ةمحلم (2)

 رايتخا ىلع ًاصرح تاناويحلا رثكأ لبإلا نوک نم ةمولعملا هذه فلاخت ىرخأ تامولعم كانه نأ ةظحالم عم )3(
 رثكأ مهريدقتو برعلا مامتهاب ىظحتو .تالضفلا وأ دامسلا وأ ثورلا لكأت الو ةدّيجلا راجشألاو تاتابنلا

 cpm قازرلادبعو ةشاكع دمحأ : :نم الك رظنا لیصفتلا نم دیزل .راقبألاو مانغألاك تاناويحلا ةيقب نم

 .(م1997) لبالا ةعوسوم :نمض .«لبإلا دنع يوعرلا كولسلا» .يناملا حالف ؛(م2004) لبالا ةيذفت

 .(مجرتملا)
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 ىلع ًارشؤم دمت هسفن تقولا يف اهنكلو .فوصلاو موحللاو نبلل رداصم اهنأ -زعملاو
 ءا ارحصلا يف لبإلا باحصأ pa ناك ؛ةقيقحلا يفو .ةيعامتجالا ةناكملاو ةورثلا

 ًاردصم لوألا ماقملا يف مئاهبلا نوُبرُي بدنلا باب قيضم لحاس لوط ىلعو ةيقرشلا

 نهی ام نكلو JAN لمحل وأ .لقنلل ٌةليسو ةرثكب مدختسُت نايحألا ضعب يفو نبذل
 .ةيبرعلا ةريزجلا لامش ودب مه انه

 ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف لبإلا ةيبرت ةيلمع يف 3 jell بناوجلا مهأ نمو
 ءاملعلا هيلع قلطأ ام روطت (دالیلا لبق 100و داليملا لبق 500 يّماع نيب ةدملا لالخ)
 مادختسا لبإلا باحصأل حاتأ يذلا ««يبرعلا لامشلا جرس» -عادبإلا نم عونب-
 .اضيأ ةيرکسملا فادهألا يف لب ,لقنلاو بوكرلا فدهب ةيلعاف رثكأ لكشب مئاهبلا

 يف ةداسو ىلع ناعضوي (V) فرح ةئيه ىلع نيّيولقم نيلكش نم جرسلا اذه نوكتيو
 ,ةيبشخ تاماعد قيرط نع اعم نالكشلا ناذه لصتیو .مانسلا فلخ یرخأو مامألا

 بكري يذلا بکارلل ةداسو عضوت راطالا اذه قوفو .مانسلا ىلع ٌراطإ كلذ نم جتنيو

 نزولا نوكي جرسلا ةعدرب مادختسابو . D ليإلل يردصلا صفقلا قيرط نع لمجلا

 .جرسلا بناوج نم بناج لك ىلع ًاًيبسن ةيواستم تايمكب ًاموكحم

 طسوتملا رحبلا ةقطنم نيب اهعقوم ةعيبط ببسب ةيبرعلا ةريزجلا تناك دقو

 يف لصو ةلص ةلزنمب - كش ىندأ نود - دنهلاو نيرهنلا نيب ام دالبو ةيقيرفاو
 دودحلا لوط ىلع ةيندملا تانطوتسملا تدافتسا دقو .قطانملا هذه نيب ةراجتلا لاجم

 .(مجرتملا) .هلحر وأ لمجلا دتق وه كلذب دوصقملا )1(
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 تومرضح يف ناعود يداو

 .ةيضيصلا راطمألا تقو يف

 .دنالیوه .ج تربور :ردصملا



 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

aaابا مسن شل نحو قافلا لاک الاخ نكست اه عهود: ارتا  

 ىلإ ٌةفاضإ .ةيبرعلا ةريزجلا نم اهبرق ببسب ةراجتلا نم ريبك ّدح ىلإ  (!!ةيروس
 ةلماعمبو ةناكمب ميدقلا بدألا مهّصتخا دقو .(2ةيناساسلا ناريإو امور نم اهبرق

 نم برع اهنأ ىلع اهيلإ راشي تاعمتجملا هذه نأ نم p ىلعو .ودبلا نم لضفأ
 يف تدرو يتلا ةيودبلا تاسرامملا نع رييك io ىلإ تلخت اهنأ الإ ءردصملا ثيح
 عم يسايسلا فلاحتلا ىلإ ٌةفاضإ .ةيلاعلا ةراجتلا نم ةدافتسالا لضفب .قباسلا

 ماقأ يداليملا لوألا نرقلا لولحب ؛لاثملا ليبس ىلعف .ةقطنملا يف ةيسيئرلا ىوقلا

 ةيصمحلا ةلئاعلاب امور تفرتعا دقو .اهیف اورقتساو صمحل Leole نویصمحلا
 .ةنطاولا قح مهتحنمو ءاكولم مهتدعو .ةدئاقلا

 حضاو لکشب ةيراجتلا ندملا هذه ىلإ ةبسنلاب لبإلل یمظعلا ةيمهألا ترهظو ,
 ىلع ةلّمحملا عئاضبلا لك ىلع ةظهاب ةفرعت ضرفی نوناق م137 ماع يف ردصآ امنيح

 يداصتقالا مهعضو ةيامح ىلإ نوعسي اوناك مهنأ حض اولا نمو .تالجعلا تاذ ةبرعلا

 قطانملا نم نيدفاولا نم مهندم يف ةليوطلا تافاسملا تاذ لبالا لفاوق ةراجت يف
 لاثم كانهو .”تالجعلا تاذ ةبرعلا نومدختسي اوناك نيذلا ةيروس يف ةنطوتسملا

 انيلإ ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا نكل .ةميدقلا روصعلا رخاوأ يف ردص عيرشتلا اذهل رخآ
 قطانم ءاحنأ عيمج يف لبالا ترشتنا عبارلاو ثلاثلا نيّيداليملا نينرقلا نيب هنأ وه

 .ةيقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 ىودجلاو ةريبكلا ةيلعافلا وه كلذ يف يسيئرلا ببسلا نأ حضتیو

 ةليوط تافاسم ریست لبالا نأل طقف سیل ؛لقنلل ةليسو اهفصوب لبإلل ةيداصتقالا
 يأ لوانت Lad عیطتست اهنأل نکلو .(ءاتشلا لصف يف رهش ىلإ لصت) ءام نود نم
 يف اليم 30 ىلإ 20 ةفاسم عطقت نأ -اهتلومح لماکب يهو - لبالا میطتستو .ءاذغ
 رورلا عیطتستو .قالطالا ىلع zagaa قرط ىلإ جاتحت ال اهنآ امك .*)دحاولا مویلا

 .(مجرتلا) .اهنم ةظفاحم يه لب ؛ةيروس ًاًيلاح RAS ال صمح )1(
 قرشلا يف ةقيقد ةروصب ملاملا ةحضاو ةثيدحلا اهدودح وأ لودلا تایمست نم يأ نكت مل هنأ ةظحالم عم )2(

 .(مجرتلا) .نیرشملا نرقلا لبق طسوألا

 خیراتلا ربع لمجلا رود لوح لامعألا مهأ نم دحاو يه تیلوب ةسارد .31ص «تالجعلاو لمجلا .تیلوب )3(
 .لامجلا لوح انتشقانم مظعمل ردصم يهو ,يرشبلا

 ةفاسم عطق مهنکمی لافطألاو ءاسنلا وأ ةليقثلا لامحألاب نيلّمحملا ريغ ةامّسلا نأ ىلإ ريشت ريراقت كانه (4)

 يف ليم 100» نم برقي ام زايتجا مهنكمي باكرلا ءالؤه لثم :ليهل ًاقفوو .دحاولا مويلا يف دج ةريبك

 يف ناصحلاو لمجلا رود ليه :رظنا .«نيعوبسأ لك ليم 700و .عوبسألا يف ليم 400و .دحاولا مويلا

 بايو يراب تارادصإ هطسوألا قرشلا يف عمتجملاو ايجولونكتلاو برحلا :ىلوألا ةيبرعلا تاحوتفلا
 .34ص :(م1975 .دروفسكأ ةعماج ةعيطم :ندنل)
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 يناثلا لصفلا

 ىلإ ةفاضإو .سرفلا ةودح هبشُي ام ىلإ جاتحت الو .ةلوهسب ةلحضلا راهنألا ربع
 يف مكحتي نأ دحاو دئاق عيطتسيو ءلطر 600 لمح عيطتسي ليإلا مظعم نإف كلذ

 رييستل ةدّهمم قرط ىلإ ةجاحلاب كلذ نراقت نأ انه كنكميو .هسفنب لبالا نم ددع
 ةفلكت بناج ىلإ ءهتوقو ةبرعلا رجی يذلا ناويحلا ةّحص «رادهإدو .تالجملا ةبرع
 لويخلا وأ لاغبلا وأ ريمحلا وأ ناريثلل فلعلاو ءاملا ىلإ ةّحلملا ةجاحلاو .اهسفن ةبرملا
 لقألا ىلع دحاو درف ىلإ عقاولا يف جاتحت ةبرع لك نأ ىلإ ٌةفاضإ ؛ةبرعلا Sod يتلا
 ماتلا مادعنالا نم برتقت يتلا ةردنلا هذه عقوتی نأ ءرملل نكمي اذهلو ؛اهرييستل

 اهل ناك يتلا يمالسإلا ملاعلا قطانم مظعم يف ىطسولا نورقلا يف تابرعلاب لقنلل
 ام لک يف ًاصوصخ :ةيمويلا ةایحلا يف يساسآ ىداستفاو يعامتجاو يسايس ریثأت

 ةّدتمملا قرطلا ةكبش يف ماعلا صقنلاو ةراجتلاو رفّسلاو ينارمعلا طیطختلاب قلعتی
 . (روسجلا ءانب ىلإ ةديدشلا ةجاحلا رارمتسا نم مغرلا یلع) ةدهملا

 تاحاو يف تانطوتسلا نم ًاددع نإف ؛ةیعارزلاو ةيئاملا اهتورث ببسبو

 مهنمو ؛ناکسلا باعیتسا ىلع ةردقلا اهیدل ترفاوت (ةنیدلا اهنمو) زاجحلا
 جاتنالا يف رشابم لکشب نولمعی ال نمم مهریغو ..نیدلا ءاملعو راجتلاو نویفرحلا

 الو ةنيدلا يف ةرفاوتلا هايملا ةيمك كلتمت ال ةكم ناف یرخآ ةيحان نمو .يعارزلا

 يريجلا رجحلا نم شوقن
 رکسم يف توبات ىلع

 ينامورلاروطاربمإلا
 رهظت رمدت يف سونايدلقد
 عم لفاوقلا ةداق نم نينثا
 .رمدت فحتم :ردصملا .لمج
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ءيجم لبق تناك ةكم نإف ةيمالسإلا ديلاقتلل ًاقفوو «كلذ ىلإ ةفاضإ .اهتيعون

 ودب ضعبل لب ءاهب ةطيحملا تاحاولا ناكسلو ءاهناكسل يلحلا ةدابعلا زکرم مالسإلا
 تناك اهنأ ودبي يتلا .ةيلحلا ةراجتلا ةطشنأ ضعب يف اضيأ كراشت تناكو .ةقطنلا

eisبسانلا تقولا يف ةكم تحبصأ ديكأتلابو .دولجلا ةراجت ىلع ساسألا يف  

 رئاعش ةسراملا نيملسملا عيمج ةهجول ةيفارغجلا ةرؤبلاو .يمالسالا ملاعلل ًازكرم

 لك نع اخو al اهب طی yaks Si جحلا حبصأ كلذ ىلع ةوالع .ةالصلا

 .جحلا ةلحر ءادأ عيطتسي ةملسمو ملسم

 ةيراجتلا لفاوقلا يف يسيئر رود اهل تاعومجم دوجو نم مغرلا ىلعو

 روهظ عم تحبصأ تاعومجملا كلت نأ الإ ؛ةميدقلا روصعلا يف قاطنلا ةعساو ةيلودلا

 ةيبرعلا بوعشلا مظعم نكي مل ؛عقاولا يفو .ىركذ درجم عباسنا نرقلا يف مالسالا

 مه مهتجاح نم مغرلا ىلع ةراجتلا هذه لثم يف كراشي ةميدقلا روصعلا يف

 ةکم نأ ile رهظ دقو Aint ةراجتلا يف ةكراشملا ىلإ عباسلا نرقلا يف مهدافحأو

 ةيعامتجالا اهتناکم ىلإ ةفاضإ ,ةيلحلا ا هذه نم اهتورث نم ًاريثك تدمتسا

 لکشب- تناك ةيلحل ةراجتلا هذه نأ Lai انظحال دقو امد ًازكرم اهفصوب

 عيمج نم تانطوتسملا ىلإ نوتأي ودبلا ناك ذإ ؛ودبلاب نينطوتسملا ءاقتلا ناكم -حضاو
 .مهباود دولجو .فوصلاو :هافضلا ةديزلاو نیللاب ةرجاتملل ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرآ

 نیبنلاو ,سباللاو .تیزلاو .رمتلاو .بوبحلا :لثم .تاحاولا جاتنا ءارش لجأ نم
 .تاجتنلا نم اهریغو ...يهطلا يناوأو ,ةحلسألاو

 قاوسآ نأ الا ؛ةنسلا نم تقو يأ يف لصحت ةضياقلا هذه لثم نأ عمو

 نأل ؛ةنسلا نم ةنّيعم تاقوأ يف ةيبرعلا ةريزجلا يف دّقعت تناك ةحبرلا ةراجتلا

 دقف .نيرجاتملا فارطألا عيمج ةلاح ساعتإل ةيريصم تناك ةيراجتلا قاوسألا هذه

 تناكف ةيراجتلا قاوسألا ضعب نمأ Lal .ايرورض ارمآ هتاکلتممو صخشلا نمآ ناك

 لالخ نم یمحی 3 ناک رخآلا اهضعبو .قاوسألا هيف دّقعت يذلا !ost ةيسدقب ةلوفكم

 قوس لثم ىرخأ قاوسأ ةمثو .يعامتجالا اهعضوو قوسلا ىلع ف رشت يتلا ةليبقلا ةوق
 .مزحلا رهشألا دحأ يف دقعي ناکو عیبر لک هيف كراشت ةكم تناك زاجحلا يف ظاكع

 ؛ةصاخ ةييهشب ىظحت a soul رهشألا دحأ يف دقعت 3 يتلا قاوسألا نأ ركذلاب ريدجلاو

 یقرت تناك اهنكل ءاهنم ةدوعلاو اهيلإ رفسلا يف اهداقعنا ءانثأ رفاوتم نمألا نأل

Lalرهشأ دحأو .بوصو بدح لك نم نيكراشملا نيب ناجرهملاب هبشأ ةجرد ىلإ  
 .ةليبق JS يف داؤرلا ءارعشلا نيب ةيرعشلا تاسفانملا وه قاوسألا راش يف ثادحألا

 نم ديفتست تناك اهلمكأب هتليبق نكلو .ةيلام ةأفاكمب ىظحي لضفألا رعاشلا نكي ملو
 .ةيرعشلا هتعاربل يعامتجالا عضولا
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 بالا لصفلا

 ةدافتسا كانه تناك Yay pet) تآفاكملاو ةيداصتقالا ايازملا هذه بناجبو

 دوجو ىلإ ةفاضإف ؛ةيمسوملا ةيراجتلا قاوسألل -ةيمهألا ةياغ يف اهنكل ةريسيودبت-
 ةصاخلا يشاوملا ناعطق نإف ؛تاحاولا ينكاسو ودبلا نيب دودحم قاطن ىلع ةراجت

 .داصحلا دعب نيحالفلا عرازم يف ةيقبتملا فالعألا ىلع gas مهمانغأو ودبلاب

LSعرازملا تح اور نأ  Lo jamsةيعارزلا ةرودلل  ALANتاقالعلا نكت ملو  

 ودبلا ناك ام ًاريثكف ؛ةعفنلا لدابتل ةقالع یتح وأ .ةيدو ًامئاد نينطوتسملاو ودبلا نيب

 لكب مهتلت تاناويحلا نوكرتيو ءةيعارزلا تانطوتسملا دض ةيناودع تامجهب نوموقي

 :تناك Li مئانغلا يقاب ىلع مهتضبق اومکحی نأ لبق نینطوتسلا تالوصحم ةطاسب

 :اهريغاوأ :ةنناويح ةوزك وأ تازه وم وأ ةف ر ءانهذ

 نم اهتورث تذمتسا ةكم نأ ىلإ ريشت ةيبرعلا رداصملا نأ نم مغرلا ىلعو
 ةدم دنم نولوقي pall ءاملع نأ الإ ؛دودحملا قاطنلا تاذ ةريغصلا ةراجتلا ةكرح

 ةيلامكلا علسلاب قاطنلا ةعساو ةيلودلا ةراجتلا نم اهتورث تدمتسا ةكم نإ :ةليوط

 ءوضلل اطيلست ودبي اذه نأ ىلإ ريشت ةثادح رثكألا ةيبرغلا ةفرعملا نكلو .(2)بيطلاو
 اه اهنوک نم رثكأ عباسلا نرقلا يف ةمیدقلا ةيبرعلا ةيراجتلا تاسراملا ىلع

Gáعباسلا نرقلا يف ةكم يف ةراجتلل . GY,رحبلا ىلع ءانيم اهل نكي مل ةكم  

 ءاحنأ عيمج يف ةيرحبلا ةراجتلا نم ةدافتسالا ىلع ةردقلا اهيدل نكت مل هنإف رمحألا

 يبونجلا لحاسلا لوطب ةيقيرفإ قرش عم برفلا ىلإ ءاوس .ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 ودبي كلذ ىلإ ةفاضاو .ىصقألا قرشلا دالبو ناريإ ىلإ al olde ىلإ ةريزجلا هبشل

 ليم 600 وحن دعب ىلع) نميلا نيب لفاوقلل يسيئر قيرط يأ اهيدل نكي مل ةكم نأ

 .(لامشلا هاجتاب ليم 600 وحن دعب ىلع) ةيروسو (بونجلا هاجتاب

 نورك ايسيرتاب يأر بسحب ؟اهتورث ةكم تدمتسا فيك :وه ٌلاؤس ردابتي انهو
 رهظت انتزوحب يتلا تامولعملا هذه لثم نإف -عوضوملا اذه لوح ةضافتساب تبتك يتلا-

 يتلا ةريغصلا تايلامكلاو ةيرورضلا علسلا يه ةكم لهأ تادراو نأ -كش الب-

 ناكم يأ نم وأ .بيصخلا لالهلا دودح نم ةداعلا يف ةيبرعلا ةريزجلا لهأ اهيرتشي

 ءالؤه عم اهنولدابتي ةّيودب تاَجّتنم مهيدل نأ ىلع ةكم Jal روص :راصتخابو .رخآ
 تاجايتحا ةجيتن أشنت يتلا ةراجتلا كلت تناك ةكم ةراجتف ؛نييعارزلا نينطوتسملا

 ةراجتلا تناكو .مهب ةطيحملا تايروطاربمإلل ةيراجتلا ةبغرلا ةجيتن سيلو «برعلا
 .ةكمل ةيميلفإلا Sys lene نك de gall ةريزجلا يف

 ,لفاوقلا ةراجت حاجنل ىربك ةيمهأ هيف لمجلل تناك يذلا تقولا يفو

 .ةيلام ةأفاكمب ىظحي نكي مل لضفألا رعاشلا نأ ىلإ راشأ نأ قبس هنأل ؛ةيونعملا تآفاكملا دصقي هنأ ودبي (1)

 .(مجرتلا)

 .151- 150ص ص مالسإلا روهظو ةكم Jai ةراجت .نورک )2(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 تناكو .ةيانعلا نم ديزمب تيظح دق ليخلا نأ دجن ؛ةيبرعلا ةريزجلا يف اميسالو
 .مهراعشأ يف ناسرفلا اهب old دقو .بهذ امنيأ يبرعلل اسجاه

 اهلامعتساو .مهتراجت عاستا ببسب لامجلاب برعلا متها ةيلهاجلا يقف
 يتأتو .برحلا ءانثآ yall ةايح يف لوألا ماقلا لیخلل ناکو .مهلاحرتو مهلح يف

 ناسرفلا حالس ةيلوژسم عم بسانتت -Y ةطاسبب- اهنأل ةيناثلا ةبترلا يف لامجلا
 .ةكرعملا يف

 ةيركسعلا فادهألا يف لويخلا ةيمهأ ىرن ؛عباسلا نرقلا يف a ,زاجحلا يفو
 ماع يف .ردب ةوزغ يف :ةنيدملا يف هراصنأو ةكم يف دمحم ءادعأ نيب نيتوزغ يف

 ةئم ةكم لهأل ناك | امنيب ,لویخلا نم طقف نانثا ةنيدملا Jalg دّمحم ىدل ناك ذإ 4
 لهأل ناكو :لويخ يأ ةنيدملا لهأل نكي مل ذإ يلاتلا ماعلا يف دحأ ةوزغ يفو ؛ليخلا نم
 لهأ عاطتسا يتلا تافلاحتلا ةرثك - ایئزج  توافتلا اذه سكعيو .ليخلا نم ناتّم ةكم

 هتريس نم ةركبملا ةلحرملا هذه يف دّمحم ue ةيئانلا ةيلّبَقلا تاعومجملا عم اهدقع ةكم

 sáma„ ةطلسل اهژافلحو ةكم تعضخ - م0 ماع لولحبو - كلذ عمو .ةنيدملا يف

 :نكسلا

 ةيبرعلا ةريزجلا ناكس نإف ؛ءابرغلا مظعم ىلإ ةبسنلابو ءاقباس ركذ امك
 Palasi يف نوشيعيو ؛عشجلاب نومستی ودب مهنأ عم .مهنکس يف ءاطسب اوناك
 ءادعألا ده ةّيرانلا هتاحيرصت دحأ يف-ايمرأ يبنلا فصي ىنعملا اذه لوحو

 الو تاباؤب اهل سيل ةمأ» مهنأب رادیم ءانبأ «مايخلا ناكس» -ةميدقلا le يف
 حبصتس ةروبكلا مهناعطقو lelia حبصتس مهلامج :هدرفمب شيعي اهبعش :ن

ita an eeنم ةهباشملا ءارآلا نم اهريغو ايمرأ تاروصت نإ .(32-31 :  
 لكشب برعلا ناكسلا ةعيبط نع ةفشاك ريغو ةلماك تسيل برعلا نينطوتسملا يرواجم

 ءاهدلج وأ لاّمجلا رعش نم ةعونصم مايخ يف نوشيمي ودبلا نإف ديكأتلابو .لماك

 وأ رولا خرم ةعونرشم (اروصق) ةينكس تاعّمجم ينبي ناك اضيأ مهنم دیش نكلو

 .ةنيدملاو ةكم لثم تاحاولا ونكاس همدختسي يذلا كلذل هباشملا نا بوط
6 s e 

 ةبقحلا كلت نم ةايحلا ديق ىلع تيقب يتلا ةّيِداملا ةلدألا نأ نم مغرلا ىلعو
۶ 6 8 

 ةلدا يه  Alalaنآ عيطتسي ءرملا ناف ؛ءانبلا داومو ةئيبلاو ةيفارفجلا دودح ببسب

 لوطب وأ «تاحاولا تانطوتسم نم ددع يف ةدوجوملا دييشتلاو ءانبلا عاونأ نأ كردي

 كلت نع ام Lapi ةفلتخم تناك ؛عباسلا نرقلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يف لفاوقلا قرط

 رخآ عضوم يف ثدحت هنأ عم .عشجلاب نومستيو ودب ًامیمج مهنأ ىلع ةيبرعلا ةريزجلا ناكس فلؤملا رّوصي )1(
 هزيكرت ظخالیو .لخبلا نم ربكأ مهدحأ هب فصوي مهيدل بيع ال هنأو مركلاب مهماستا نع باتكلا اذه نم

 .تاحاولا ناطيتسا راشتنا نع ةرم نم رثكأ هثيدح نم مغرلا ىلع ةماع ةفصب مايخلا يف ناكسلا شيع ىلع
 .(مجرتلا)
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 م1184 ماع ويام يف رشع يناثلا نرقلا يف ريبج نبا يسلدنألا ةلاحرلا اهفصو يتلا

 ةريزجلا يف لاوجتلاب هباحصأو وه موقي ناكف ,يونسلا جحلا مسوم ءاهتنا دعب

 ءاعبرألا موي ةوحض انلزن» :لوقي ؛قارعلا بونج يف ةفوكلا ىلإ ةكم نم ةيبرعلا
 هلخاد ريبك GIS اهبو ,ةلاهنُم لامر اهيف ضرألا نم طيسب يف ةدّهو يهو 109( 52

cil 5393عضوملا اذهب ءاملاو .رصقلاب تاهجلا هذهب فرعی .نصحلا هيبش وه ةريفص  

 .(!!«ةبذع ريغ رابآ يف

 1784) تراهكروب نوج :لاثمأ ؛لساوبلا نويبوروألا ةلاحرلا ماق دقو

 ۳ 1843( يتواد زلراشتو »)م1890 - 1819( نوتروب دراشتير ريسلاو ء((م7 =

(a1926ديزمب ةيبرعلا مهتالحر فصوب ؛نورخآو (م1944- 1868) ليسوم سیولو .  

 ىلإ ةبسنلاب ةبارغ رثكأ املاع تناك ةيبرعلا ةريزجلا نأ امب ليصفتلاو باهسإلا نم
 وأ لعفلاب 1931 مهنم ًاددع نأ امك ؛ريبج نبا ىلإ ةبسنلاب هيلع تناك امم مهئاّرق
 ءانثأ هدهاش يذلا رصقلا يتواد فصو دقو .(©ههسفنأب جحلا ليقتسملا يف نودؤيس

 :وحنلا اذه ىلع @1870 ماع يف ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ هرفس

 تاحاس عبرأ نم Liine ناك ةقطنملا هذه يف يلاعلا روسلا وذ رصقلا
 ءرئب طسولا يفو .ةضفخنم اياوزب بناجلا نم جاربأ هلو .نیطلا نم

 فرغو «ریمحل او مئاهبلل فقومو «لامجلل ءانفو «فاج ءانبب ةطاحم
 ةفرغو ؛جاربألا يف ةفاج نزاخمو ءاهتباو تيبلا ةليكولو تامداخلل
 تناك ةروسلا ةعقبلا هذهل ةديحو ةياويو ....رثبلا ىلع فرشملل
 ةيبرعلا بورحلا يف ةنيصحلا عالقلا هذه لثمو .ليللا يف ةعونمم
 ةعرزملا مئاهب تناكو .ةديعبو ةيئان تاکلتمم يف ةماقم تناك ةفيعضلا

 ويلا بورغ دنع نخوت

 اعمجم ناك لب ,ينكس ىوأم دّرجم نم رثكأ ناك رصقلا نأ ينعي فصولا اذه
,£ 

 ةحاس تناكو .هسفن تقولا يف ؛ةعلقو .نصحو .ةبيرزو ءنطوم ةلزنمب دَعُي روس اذ

 .اهجراخو هراوسأ لخاد نوشيعي نيذلا ءالؤهل خبطمو ةماع ةقطنم ةلزنمب رصقلا

 باحصأ نم ودبلا ىدل فيغرلا ةعانصل ةيئادبلا ةقيرطلا نأ Jall نمو

 عساتلا نرقلا لئاوأ يف ةيبرعلا ةريزجلا يف هتالحر ءانثأ اهفصو يتلا تراهكروب

 .215ص »)01952 .بیک :ندنل) ريبج نبا ةلحر .تسراهدورب(1)

 دراشتیر ؛(م1970 .تنربیر نوسنوج :دارویوین) نییباهولاو ودبلا ىلع تاظحالم .تراهکروب نوج(2)
 ؛(م1964 .رفود تاروشنم :كرويوين ) .نادلجم .ةكمو ةنيدلا ىلإ جحلا نم ةيصخش تایاکح .نوتروب

 ‘)21888 .جدربمک ةعماج ailas :جدربمک) .نادلجم «ةيبرعلا ءارحصلا ىلإ تالحر .يتواد زلراشت

 .(م1928 .يكيرمألا يفارفجلا عمتجلا :كرويوين) مهتاداعو ودبلا بيلاسأ .لیسوم سيول

 .170ص «برعلاو ةييرعلا ةريزجلا .دنالیوه :يف ةدراولا .417 :2 ؛ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ تالحر ,يتواد(3)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 لازت ةراجحلا نخست نأ درجمیو ؛ةراجحلاب رانلا قیوطتب نوموقی اوناک هباحصأ ناف

 .فيغرلا ضني ىتح دامرلاو ةرمجلاب laks ,ةراجحلا ىلع نيجملا عضوُيو .ةرمجلا

 .(1) ةيذفتلل ًاساسأ د دیو لكألل :galing ابو ًاحطسم Gas افيغر ةجيتنلا نوكتو

 دعب امیف jia يذلا خبطلاو دّيجلا زبخلا نم Sal لک ٌةديعب تناك ةقيرطلا هذه نكلو
 ىطسولا روصعلا يف ةيملاعلا ندملا يف نايعألا نم هريغو ةفيلخلل ةرخافلا خباطملا

 .يمالسإلا ملاعلل

 يديلقتلا يبرعلا قبطلا نأ دمحم نلعأ دقف (2)ةیمالسالا ديلاقتلل اقفوو
 تّتفلا فاجلا زبخلا عم ؛قرلا يف خوبطلا محللا نم ةريفص عطق) دیرثلا وهو طيسبلا
 ًاقبط دیرشلا حبص مت مث نمو ؛ماعطلا عاونآ gu (ءاسحلا دادعإ ! ةيلمع ةياهن يف هقوف

 ملاعلل ىطسولا روصعلا يف خباطملا يف زّهجُي يذلا دیرثلاو .نيملسملا نيب ًاروهشم

 زعملا وأ نأضلا محل نم عطقو تاوارضخلا نم ةريبك ةعومجمب طلخُي ناك يمالسإلا
 .اضيأ عاونألا دوجأ نم ناك هقوف روثنملا زبخلا نأ امك .جاجدلا وأ رقبلا وأ

 ةيلاملا يضارألا يف رافظ
 .ج تربور :ردصملا .نميلا نم

 .دناليوه

 ؛«عمتجلاو زلاريك :ديرب» .زنياو ديفيد :يف ةدراولا ,58ص «نييباهولاو ودبلا ىلع تاظح الم .تراهکروب (1)

 .269ص .(30)1987 . 3۶ .قرشلل يداصتقالاو يعامتجالا خيراتلا نع ريرقت

 .(مجرتملا) .(ةيمالسإلا رداصملل (Ling دصقي هلعل(2)
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 يناثلا لصفلا

 :بسنلا
 لوح رودت يتلا روصلا نم ددعب ةيكيرمألا یقیسولاو مالفألاو بدألا یلتمی

 ناکسو .رقبلا ةامر ریوصت نم تاورث دوویلوه وجرخمو نویئاورلا عمج دقو .درفلا
 نیذلا لساوبلا ةيكيرمألا ةيزكرلا تارباخلا ةلاكو DÉS لب ..دونجلاو .دودحلا
 .سورلاو ,نییزانلاو ءرمحلا دونهلا ) نینئاخلا ءادعألا كودتا لامعا نوعفا دی

 ةيكيسالك رثكألا تاياورلاو مالفألا يفو .(عاونألا لكب بيرغلا ءاضفلا لب ءنييباهرإلاو
 نم هسفن ردقلابو .دیازتم وحن ىلع لاعفألا هذه لثم ىلع تارداق ءاسنلا نأ اندجو

 .«يقيرط» اهناونعو .هسفنل ارتانس كنارف ةمينرت رضحت كانهف ab) نمو .ةاواسملا
 نم ءيش الإ وه ام ةروصلا هذهب درفلا ريوصت نأ aa pall مامت نوفرعي نويكيرمألاو
 هده لثم یلع نیرداق ًاصاخشآ انسفنأب ملسن نأ ن لازن ال انناف كلذ عمو .لایخلا
 .ةيلوطبلا لامعألا

 ام لک نأل ؛امالف الو تایاور اوجتنی مل عباسلا نرقلا برع نأ دکولا نمو

 يه يتلا ةثونألاو ةلوجرلا تاموهفم سكعي يذلا .Oi يديلقتلا رعشلا وه هوجتنأ

 لجرلا موهفم نع وأ ,ةيدرفلا ةعزنلا تاذ ةيكيرمألا تاموهفلا نع امامت ةفلتخم

 اهمسج ىلع ةيدرفلا ةطلسلا اهل يتلا ةلقتسملا ةأرملا وأ ةلزعنلا لوهسلا وأ ءيماصعلا

 دقف يمالسإلا رصعلا ةيادبو يلهاجلا رصعلا رعش يف امأ .يسنجلا اهطاشنو
 لهأ مهنكلو ءًادارفأ اوسيل مهنأب مهسفنأ نوفّرعي لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نأ اندجو

 ينكاس دحأ al .تاحاولا ينطاق نم درفلا ناكأ ءاوس ؛راصتخابو .ةدحاو ةريشع

 ناف ؛ناطيتسالاو ةوادبلا نيب هتايح عقت اضختش .al ارز ايو al ؛نميلا تاعفترم

 صخشلا ةّيهام دّدحت يتلا يه ( درفلا ةليبقو ءدرفلا ةريشعو .درفلا ةلئاع) بسنلا

 لخاد ىتح مامتها راثم تلظ ةبارقلا ةيضق نأ وه انه هيلإ راشُي نأ يفبني امو .هتناكمو

 ةنكمأو ..ةرهاقلاو ءدادغبو .قشمد :لثم ؛ىطسولا روصعلا يف ةيملاعلا ندملا لطاشوأ

syiمامتها راثم تلظ دقو  Laمايألا هذه ةيمالسإلا تاعمتجلا نم ريثك لخاد . 

 - ةريبك ةروصب- مزلتسي عباسلا نرقلا برع بناج نم بسنلاب مامتهالا اذهو
 بسنلا رصاوأ نأ امك .همامعأ دالوأو هتاّمعو همامعأو هدادجأو ءرملا يدلاو ةيوه ةفرعم

 عضوو ؛ةريشعلا ىلإ ةبسنلاب ةلئاعلا عضو حيضوت نكمي اهقيرط نع يتلا لئاسولا رفوت
 ؛راصتخابو .ىرخألا لئابقلا ىلإ ةبسنلاب ةليبقلا عضوو ءةليبقلا ىلإ ةبسنلاب ةريشعلا
 نيب تاقالعلا لخادت نم قلقُم sia ماظن يف درفلا ناعضي هبسنو درفلا مسا نإف
 .مخض يلَّبق فالتئا لخاد عسوأ قاطن ىلعو .دحاو تقو يف درفلا براقأ

 جاتنإلا عاونأو ء(لاثمألاو بطخلا لثم) ةيرعشلا ريغ عاونألا نم ةرتفلا كلت يف برعلا راثآ فلؤملا زواجت )1(
 .(مجرتملا) .(ادج يديلقتلا )ب دصقي اذام حضوي ملو .يبدألا ريغ

 .(مجرتملا) !(ًايراضح) ًاموهفم هفصوب بناجلا اذه نع ثدحتي فلؤملا نأ ئراقلا ىلع فاخ ريغ )2(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسنإلا ملاعلا

 امك ءاضیآ يكيرمألا عمتجملا يف Ang ةلئاعلا طباور نأ نم مغرلا ىلعو
 دم Beisel ن اددع ك yaa نع درفلا تارا ماو تاسنألا سارد نأ

 تاسسؤملا نم اددع كانه نأ الإ ؛لوضفلا ضعب ىلإ ةفاضإ ةريثك ةينيد بابسأل ةليوط
 كلذ ىلإ ةفاضاو .مهسفنأل ءامسأ ءانب اهقيرط نع دارفألل نكمي ةلئاعلا قاطن جراخ
 نأ نكمي ةيلحملا ةيموكحلا تاسسؤملاو ةعطاقملاو ةلودلاو داحتالا نم تاقبط كانهف

 .ةيامحلا بلط وأ تاعازنلا لحل درفلا اهيلإ أجلي

 ةيبرعلا ةريزجلا يف هروصت نكمي ال ةايحلا يف يدرفلا جهنلا اذه لثمو

 تناك دقف ؛ىمظعلا ةيبلغألا ىلإ ةبسنلاب لامشلا ةيحان نم اهل ةرواجملا قطانملاو
 ةدعاسملل ًابلط اهيلإ ءوجللا نكمي يتلا ةيلودلا تاسسؤملا وأ تايالولا ضعب كانه
 الو .اّدج ةيساق تناك ةيعيبطلا ميلقإلا ةئيب نإف كلذ ىلإ ةفاضإو .ةجاحلا تقو
 ةيحض هعوقو لامتحا ناف كلذ fal لعف اذاو ؛هتریشع نع درفلا خلسنی نأب حمست

 لثم نکل .هیف كش ال دكؤم ءيش وه كلذ نم أوسأ وه ام يف هعوقو وأ - نیوشا
 ةجاحلا نآ عقاولاو .ةحيحصلا ريغ یضوفلا نم جتنت ال ةيضارتفالا ةيسنجلا هذه

 تادیدهتلا ىلإ ةفاضا .ةلّمّتحملا نیرواجلا تادیدهت نم ریثک نم ةيامحلا ىلإ
 pool gl ةيوقت ىلا تدأو ؛نوامتلا {Ia ca زهق ؛ةیساقلا ةيميبطلا ةكيبلا نم ةجتانلا
 ماظن وأ ةلود ةطرش دوجو مدع ببسبو .يلحملا ىوتسملا لخاد لقألا ىلع .ةبارقلا

 نوعلل Lille ؛هتريشع ىلإ ةلاحم ال أجلي هنإف درفلا هيلإ أجلي نأ نكمي ةلودلل يئاضق

 ةمئاقلا تاقالعلا هذه ببسب هنأ كلذ ىلع دز .عازنلا تاقوأ يف ميكحتلاو ةيامحلاو

 اهتهازنو ةلئاعلا ةرجش قدص نامض نإف رئاشعلاو لئابقلا نيب ةبارقلا ساسأ ىلع
 we Gjall ناك

 رعشلاو يلهاجلا رصعلا رمش يف ةعئاشلا تاعوضولا ضعب نأ اندجو

 ةريشعلاو ةلئاعلا لاجرل ةكرعملا يف ةيندبلا ةوقلاو ةعاجشلاب لفحت لوألا يمالسإلا

 .نهتفعو ءاسنلا JL ىلإ اهتراشإ بناج ىلإ ؛ةليبقلاو

 ءامسأ نأ نيح يفو .ةرتفلا كلت ىلإ امهخيرات مجری ناتديصق يتأي اميفو

 دگاصقلا رک ذن اننإف ؛رمشلا داق ىلإ ةيسنلاب ههم رمآ دئاضقلا يف دارفألاو لئابقلا
 زلراشت ريسلا» مدختسا دقو .يبرعلا يلّبقلا عا ميف ضعب حيضوتل طقف انه

 ناحلأ لقنل هنم ةلواحم يف ًاميدق اًيزيلجنإ ًاماظن - دئاصقلا هذه مجرتم  «ليل

 ضعب نأ نم مغرلا ىلعو .يلصألا يبرعلا اهصن يف يه امك اهنازوأو دئاصقلا هذه

 ماعلا ینعلاو ساسحإلا نأ الا ؛ئراقلل ةفولأم ريغ نوكت دق تارابعلاو تاملكلا

 .احوضو رثکأ نانوکی دق اهفصت يتلا میقلاو دئاصقال
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 يناثلا لصفلا

 لاقي ىرخأ ةياور يفو) يثراحلا ميحرلا دبع نب كلملا دبعل ىلوألا ةديصقلا
 يلَّبَقلا فالتئالل ةيسيئرلا ةلئاعلا ؛نايدلا ينب ةريشع نم .(ءایداع نب لأومسلل اهنإ

 مظنب كلملا دبع ماق دقو .(!!ةيبرعلا ةريزجلا يف نارجن يف ثراحلا ينبل يحيسلا

 LEY اهب تناهتساو نايدلا ينب ةريشعب تفختسا ةدّيس ىلع هنم در يف تايبألا هذه

 ىدحتي وهف هتريشع لئاضف ىلإ حملي عاشلا نألو ایبسن ددعلا ةرهغص ةريشع تناك
 اهئاقنو اهتبیهو اهفرش يف نایدلا ينب ةريشع يهاضت یرخآ ةريشعب اوتأي نأب عیمجلا
 .اهدارفآ ددع ةلق نم مغرلا ىلع ءاهمركو

 ليلق مارکلا نا :اهل تلقف

 لیلذ نيرثكألا ٌراجو ٌريزم

 اوکو العلل ىماست ٌبابش

 لش مارک لا اد ووق

 لیزن نيلزانلا يفانمذ الو

 لوجحو dag te هر اهن

 لولف نيعرادلا عارق نم اهب

 ليبق pL ys ىتح قي

Gaga Jaa انآ SAFE: 

 انّرض امو  LSÍانراجو لیلق
Lia ءایاقب تناك نم لقامو 

  hatانل انئاجآ توملا بح

 هفنأ فتح ٌدّيس اتش كاس امو
 ىلع لیست  isانسوفن تابظلا

 انطحو روهظلا ريخ < ىلإ نون
 انباصن يف ام نزملا ءامك ٌنحنف

 مهلوق سانلا جام اف نإ رو
 دیس اذإ  Lisالخ  aldدیس

  each tesانل ژان  ésقراط
Gi يف TRER Lasis 

 قرشمو رخ لك يف انفايسأو
  oeاهئاصن 1 نأ

 لوهجو ملاع :ءاوبس سیلو مهنعو Lic سانلا تلهج نإ يلس

 تمجه نأ دعب اهمظن دقو .ربنعلا ينب نم فینآ نب طیرقل هي استودیو

 مهعمو اوبرهو طیرق عیطق ىلع نابیش ونب یعدت 5 ةسفانم ةليبق لاجر نم ةعومجم

 نم هبراقأب ةة رتا تا Nal یقو د طبرق i PRAE 2 !هلاّمِج نم نوث ثالث

 لّوحت مث نمو .هئادنل اوبيجتسي مل هلامج ةداعتسا يف هودعاسُي يكل ربنعلا ينب

 بهذف .هتدعاسم ىلع اوقفاو نيذلا lees يه ىرخأ ةريشع نم ةدجنلا بلطو

 ةمجرت ؛ليل زلراشت :رظنا ةلماكلا ةمجرتلا ىلإ عوجرلل .ليل ةمجرتل ةرصتخم ةخسن رادصإ انه تدعآ دقل )1(
 .نویربیاه ةعبطم :تروبتسيو) تاظح المو ةمدقم عم مالسالا لبق Lopas ؛ميدقلا ييرعلا رعشلل

 -1930 ماع يف اييمولوك ةعماج رادصإل عبط ةداعا وه نویربیاه رادصا 22 - 20ص ص 0 )1986

 .1-2 ص ص .ةمجرتلا .قباسلا عجرملا )2(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 لامجلا هئاطعإب نزام ونب فتكي ملو .نابيش ينب لبإ نم ةئم اوفطتخاو agaa طيرق
 .هتليبق ىلإ داع ىتح لامجلا عم ةيامحلا هل اورفو مهنكل .ةئملا

 لئاضف طيرق دّدع ثادحألا هذه ىركذب لفتحت يتلا ةديصقلا هذه يفو

 اوشاعو ,لساوبو ءافرش سانآ - ربنعلا ينب نم ضيقنلا ىلع مه نيذلا ,نزام ينب

 انابیش نب Jad نم P ةطيقللا ونب

 انال ةثول وذ ol هرجا دنع

 انادشوو تافارز هيلإ اوراط

 اناد نإو ءيش يف رشلا نم اوسيل
 اناسحإ speci لهآ ةءاسا نمو

 اناسنا سانلا عیمج نم مهاوس

ERانابکرو ًاناسرف ةراغإلا  

 اناهرب لاق ام ىلع تابئانلا يف

 .ةبارقلل ازمر

 يلبا ج ¥ َحِبَتْسَت مل نزام نم Eis ول

 Gs ٌرشعم يردك ماقل نذإ

 مهل هیذجان ىدبأ Sa اذإ موق

GSددع يوذ اوناک ناو يموق  
 ةرففم = ٍلهأ ملظ نم نوزجی

jisمل كر  ginsهتیشخل  

 ونک ist نوف ید یل کف

 Rey نيح alai ٌنولأسي ال

 انادحو تارافللا ىلإ نورفتيو اوعزف اذإ bisai نوریطب نکل

 هضعب يبرعلا عمتجملا طبري يذلا طابرلا وه بسنلا نإ :انلق اذإ يلاغن الو
 درفلا ةّيوه ناف ناتديصقلا ناتاه حوت 5 امكو . انك مأ اود ناكأ ءاوس .ضعيب

 .ةيلاحلا ةليبقلا وأ ةريشعلا وأ لئاعلا ناك Gi ءاهيزخوأ ةيلصألا هتليبق فرشل ةعضاخ
 نوسفاني مهبابش نأل ءافرش اوناك (نايدلا ينب) هتريشع نإف كلملا دبع يأر بسحبو

 ءاقن GY ؛توملا ةهجاومو برحلا يف سامفنالل نوقاوت مهف ؛فرشلل ابلط مهلوهك
 مهو .«ءابآلا كلذكو .ابیط ًالمح نلمح يتاوللا تاهمألا» مهل هتظفح دق مهبسن
 ءامرك مهنأل ؛ىرخأ ةعامج يأ نم ةضراعم يآ نود نم اوبغر امنيأ مهعيطق نوعري

 يف ةفورعم تناك مهتبيه نألو .مهتريشعل الإ نيعضاخ اونوكي مل مهنألو ,نونواعتمو

 :يرعشلا تيبلا يف درو امك .بوصو بدخ لك

 لوجحو ra re EEE انودع يف ةروهشم انُمايأو

 لب رعاشلا عم يأرلا يف تفلتخا تاعامج لعفلاب كانه نأ نم مغرلا ىلعو

 ةيلالقتسال هديجمت نأ الإ ؛ءاره درجم هتريشع حدم يف هتديصق نأ اودقتعا امبر

 ميف ىلع لدي اهئاسنو اهلاجر ةفعو ةيركسعلا اهتبيهو اهمركو اهفرشو هتريشع
 .ماع هجوب يبرعلا Å عمتجملا

 .هادلاوو هبسن لوهجملا صخشلا وهو «طيقللا» ىلإ ريشُت «ةطيقللا ونب» ةرابع نإف ؛ليل ريسلا همّدق ام اقفو(1)
 :رظنا .نابيش ينب ةلئاع al يه «ةطيقللا ونب» ةديصقلا هذه قايس يف .«بارتلا ىلع نم طَمَتلُي امم وهو
 .2ص ةمجرتلا .لیل
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 يناثلا لصفلا

 ظح الت يكل فينأ نب طيرقل ةيناثلا ةديصقلا سردن نأ وه هيلإ جاتحن ام لكو
 مهنأل فرش يأ هتريشعل نكي مل هيأر بسحبف بش يحب راج هب ea يذلا ىرخلا

 ينب هتريشع ىلع لشق تقف Lagage ناک ام ردقبو .ةجاحلا تفو هتدعاسم tage مل

 ىلإ ةبسنلاب ظحلا ءوسلو .كللا دبع اهقنتعی يتلا میقلا ىلع نوشیعی نیذلا .نزام

 .ربنعلا ينب دارفآ دحأ هنوكل ییسلا هظح بدني نأ ىلإ رطضا دقف طيرق

 مهآ نم دحاو ىلع ءوضلا يقلي كلَملا دبع ةديصق طسو يف عطقم كانهو

 هذه بحاصي امو «مركلا وهو ؛ةیلاقتنالا ةبقحلا هذه لالخ يبرعلا عمتجلا يف میقلا

 :دولا نم ةميقلا

 لیخب دمی انيف الو ٌماهك ١ انباصن يف ام نزلا ءامک نحنف
 نع فرع اذاو :ليكب ايب دهون ور قلا ياش انثي نويل :ءاتففو

 .ءانثلاو فرشلا اهتريشع وأ هتريشعلو هل بلجي ك كلذ نإف ةفايضلا نسحو مركلا ءرملا
 رع ادا امآ اوم دج ىلع ها تا و ةئاقدتمأ ةركاذ ىف ءاقيلاو وللا هل نمضیو
 يذلا يزخلاو راعلا دولخ هنكلو ءًاضيأ دولخلا كل بلجي كلذ ناف .«لخبلا» كنع

 .ةفايضم ريغو ةليخب اهنأب فصوت يتلا ءرملا ةريشعب قصلي
 دئاوملا ميدقتل لبإلا عيطق نوحبذي نيذلا لاجرلاب نيمرغم ءارعشلا ناكو

 لكب - اورهظیل وأ ,ةكرعم يف ميظع رصنب اولفتحي وأ . ءام ةدّيس بح اولانيل ةمخضلا

 ءالؤهل يه غلابلا مركلا تاياكح زربأ نم ًاضعب نكلو .ةفايضلا نسحو مركلا  ةطاسب
 هرورم فّداصي دق اودع اومعطيل لب Lupe اومعطيل مهيدل لبإلا رخآ نوحبذی نيذلا

 عقدلا رقفلاب مركلا اذه ببستب صصقلا هذه مظعم يف هنأ نیح يفو .مهمایخ راوجب

 دئاصقلا هذه نألو .هتریشمبو هب دیجمتلل مظنت تناك دیجمتلا دئاصق نأ الإ ؛فيضعلل
 ناسحإلاو بحلا دئاصق نإف ؛ناكم لك يفو ميخملا يف رانلا لوح دشنت دشنت تناك ةدراولا
 .©!ةفايضلاو مرکلل ةخسارلا ميقلا ىلع ةلدأ - ديعب دح ىلإ  لظت ةدلاخلا

 ةايج ةريس بدأ يحاون عيمج يف بسنلا ميق ىرن اننإف رعشلا ىلإ ةفاضإو
 .(632 - 622( ةنيدملاو (م622 - 570( ةكم يف ةتقؤملا ةماقإلا قايس يف دّمحم
 :ةطقنلا هذه حيضوتل طقف ةلثمأ ةعبسب ءافتكالا نكميو

 ناسل .روظنم نبا :رظنا .هدنع ءانُع ال ٌروثد نسم ليقث :ماهک لجرو .برحلاو ةرصنلا نع ءيطبلا :ماهكلا )1(
 .(مجرتملا) .(مهک) dale .برعلا

 رعشلا» ءرديلج ناف ناج تریج :رظنا يبرملا عمتجلا يف ةفايضلا نسحو مرکلا ةيمهأ لوح لضفأ ةجلامل )2(

 :كرويوين) يكيسالكلا يبرعلا بدألا يف ماعطلا : rabi ةبدأم :يف «ةديج ةيبرت اهفصوب ةيذفتلا :لوألا

 ةكلمملا) ءالخبلا :ل تنجريس ةمجرت :اضيأ رظناو .7-21ص ص .(م2000 .ايبمولوك ةعماج ةعبطم
 لثمي ءالخبلا باتك نإف مهمهأو زاجحلا ءاملع مظعأ دحأل ًاقفوو ٠ »)01997 ۰ .تنراغ تاروشنم :ةدحتملا

 :يف «زاجحلا» eddy زلراشت .«يبرعلا بدألا يف ناكم يأ يف واستم لكشب دوجوملا ريغ لخبلل ًاليلحت»
 .386 :2 ,(م2004 - 1954 ,لیرب :نديل) .ادلجم 12 .دیدجلا رادصإلا مالسإلا ةعوسوم

91 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 م هتک petal ةريزجلا يف بسنلا میقل احوضو رثکألا لاثملا-1

 ؛لیعامس| لالخ نم ميهاربإ ىلإ دوعت يتلا هتلالسو هبسن نع نوثحبي ةليوط 3c اولظ

 ميهاربإ لثم - هنإ لب W ٠ حف a فاع نم رخ Daag) (gab نك

 .ةيوبن ةلالس نم ردحتي - لئاوألا ءايبنألا نم هريغو

 Maa يف شاعو بلاط وبآ ae هنخأ ریفص يضومو Leis دّمحم راص امدنع-2

 نأ ًابیرغ سيلف ءانيلإ ةبسنلاب ايداع ًارمآ ودبي اذه نأ نيح يفو .هتيبرت ىلع ماقو
 كلذ نأ الا ؛فورظلا هذه لثم يف نوعلاو ةدعاسملا دي ميدقتب ةلئاعلا دارفآ دحأ موقي

 وبأف .هتیاعرب بلاط يبأ هّمع مايق وه هينمن امو .ةصاخ ةلالد هل دّمحم ةلاح يف

 يف دّمحم ةوبن تلعج يتلا يه اهمَّدق يتلا ةيامحلاو ,مشاه ينب ةداس دحأ ناك بلاط

 ةمكاحلا رسألاو باسنألا لوادج مسق :يف «شيرق» رظنا) .ًانكمم ًارمآ اهتيادب
 .(باتكلا اذه ةياهن يف

 عمتجل ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلا ةنادإب ةمعفم تناك ةيظعولا دمحم بطخ نإ-3

 سيلو .نيدهطضملاو ءارقفلل ةيساقلا مهتلماعمو .داحلالاو ءةينثولا :اصوصخو .ةكم

 حجن اذإ مهرظن ةهجو نمف ؛شیرق Balu دّمحم دقن قياضُي نأ ةأجافملا لیبق نم
 .هئانبب اوماق ءيش لك نورسخيس ةداّسلا ءالؤه ناف هيلإ سانلا ةياده يف دّمحم

 هل روی بلاط وبآ dhe ماد ام ًادّمحم اوفقوی يكل ديزملا لمع مهناكمإب سيل نكلو

 ةريزجلا يف بسنلا ميقل اتفوو .هالعآ ةديصقلا يف درو امکو .مشاه ينب ةيامح

 دارفأ لک ىلع ءادتعا ةلزنمب وه ةريشعلا of pal دحأ ىلع ءادتعا يآ ناف ؛ةیبرعلا

 ةكم يف یمظعلا ةوقلا لثمت مشاه ينب ةريشع نكت مل امنیبو .درفلا اذه ةريشع

 دض فرصتلا نم ةكم ةداس عنمت يتلا ةيفاكلا ةيعامتجالا ةبيهلا اهل تناك اهنآ الا

 هذه صخی امي قيبطتلل لباقلا ديحولا مهرايخ ناك دقو .هتناصح ببسب دمحم

 نأب هوبلاط دقف ؛ ؛مهنع AER لُخدتلاب هتبلاطمو .بلاط يبأل رمألا حیضوتوه ةطقنلا

 هظعو نع فوت اذإ يعامتجالا عضولاو ةورثلا هحنمل دادعتسا ىلع مهنأب اش مل

 هيخأ نبا ىلإ ةبسنلاب lege دادزيس رمألا نأ بلاط يبآ ملع ىلإ امن امدنعو .هتوعدو

 هيلع هللا یلص - لوسرلا بسن يف ةليوط ةدم ةريسلا GES ثحب ةروص يف ةيرخسلا بولسأ ىفخي ال (1)
 كلت يف ةيبرملا ةريزجلا يف بسنلا ةيضق نأ لهجي فلؤملا لعل !ةيمهأ هيلع اوفضُي يكل هتلالسو -ملسو

 .(مجرتملا) .عرتخت رتخت ال ةيضق يه ةرتفلا

 يبآ همع ةلافك لبق هل -ملسو هيلع هللا یلص - يبنلا دج بلطلا دبع ةلافك -ةرم نم رثکآ- فلؤملا زواجتی )2(

 .(مجرتلا) .بلاط

 ةيامحلا نإ مث  (انكمم Í pal ةوبنلا لمجت) ملو ةوبنلا میلاعت (رشن) يف تدعاس ةيامحلاف ,ةطلاغم هذهو )3(
 .(مچرتلا) .بلاط يبأ ةافوب ةيامحلا هذه لاوز دعب ىتح ةوعدلا ترمتسا دقو .ةدودحم تناك

92 



Lil لصفلا 

 اوعضوول ؛مع Ly هللاو» :عطاقلا ضفرلاب باجأ ادّمحم نكلو , دّمحم ىلع pall ضرع

 ىتح .هتکرت ام نيدلا اذه كرتأ نأ ىلع .يراسي يف رمقلاو .ينيمي يف سمشلا

 E كلهأ وأ هللا هرهظُي

 ؛ةکم يف theme عابتأ عم لماعتلا BAS يف ةريشعلا ةيامح ةا اضیآ ظخالپ-4

 ىلإ ةكم يف ةَّمهُم رئاشع ىلإ نوبستنی اوناک نیذلا ضعب ّمض يف دّمحم حجن دقف

 ةيامح مهل رفاوتت نكت مل هتريس نم ةلحرلا هذه يف هعابتآ نم اریثک نکل .هفص

 نیذلا مهبراقآ نم Gh وأ دّمحم ءاذیا مهناکماب نكي مل ةكم ةداس نألو .ةريشعلا

 دیبعلا نم هوعبئا نیذلا ءالوه - لتقو لب - داهطضاب اوماق دقف ؛هولبقو هرکف اوقنتع

 نألو .ةريشعلا ةيامح مهیدل رفاوتت ال نیذلا ةفلتخلا عاونألا نم نیذوبنلاو ماتيألاو

 هامس ام ىلإ ةريشعلا ةيامحب نیلومشلا ريغ هجو دقف هعابتآ ةيامح مطتسی مل ادّمحم

 .ةشبحلا كلم يحيسلا يشاجنلا ةيامح اوبلطی يكل ؛ىلوألا ةرجهلاب

 مهتاضوانم ءانثآ يفو دمحم عابتآ اودرتسي يكل ةشبحلا ىلإ ةكم fal ضعب بهذ دقو
 دیبع لصألا يف مه أجلملاو ةيامحلا مهل رفوي نیذلا ءالؤم نآ هل اورکذ يشاجنلا عم

 ناك :aay ديبعلا مهيلإ ديعي نأ دادعتسا ىلع ناك هنأ | يشاجنلا مهل لاقف .نودرمتمو

 دارفألا !Bale نع ضار ريغ هنكل « ار طولا ناك اذإ هديبع هيلإ اودیمی نآ عقوتي

 La مه aul نيئجاللا نإ :مهلوقب مهفقوم زیزعت ىلإ ةكم لهأ ىعس دفو .رارحألا

 ”يشاجتلاو نيئجاللا نيب ةلوطم ةيدئاقع ةشقانم ىلإ یدآ امم ؛نيذلار يف نودرمتم

 تحت نولظیس مهنأب مهربخأو :دمحم عابتآ alla Les يشاجنلا بجعأ ةياهنلا يفو

 كلذ ىلإ نوجاتحي اومادام هتيامح

 دنا ىلع path) وكي هل: ةنأ ىلإ درجا هذه قلع well Wa كح تيس كونو

 يهف ؛رخآ فده اهب دّصقی ةصقلا نكل .مهيمحت ةريشع ىلإ نومتني ال نيذلا ءالؤه

 ةلاسر نع (يدوهيوأ يحيسم) ةينيد ةطلس وذ لجر اهيف عفا دی ىرخأ اصصق شامت

 فرعا سس sabes نك as .دمحم

 ا دي ندد قفا اضیا هنأ قلا هناي لق حضتا يذلا

 يبأ هيخأ ىلإ مشاه ينب ةريشع ةدايق تلقتنا م619 ماع بلاط يبأ ةافو دعب-5

 دیدمت ىلإ اليم. لأ ناکو ةيظعولا دٌمحم بطخ عم (2)لقآ ًافطاعت رهظأ يذلا .بهل

 ةعماج ةعبطم :دروفسکأ) قاحسإ نبال هللا لوسر ةريس ةمجرت náma ةايح .مویغ درفلآ ةمجرت )1(
 .119ص .(م1955 .دروفسكأ

 .بهللا ةروس يف كلذ نآرقلا دلخو -ملسو هيلع هللا یلص - يبثلا ةوعد براح لب .طق ًافطامت رهت مل )2(

 .(مجرتلا)
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 ىطسولا روصعلا 9 يمالسإلا ملاعلا

 يتلا :دمحم ةجوز ةجيدخ La تیفوت 5 هسفن ماعلا يفو . .هیخآ ?hoe ةريشملا ةيامح

 ناکم نع ثحبلا يف دّمحم أدب قایسلا اذه يفو .هعیجشتل امیظع اردصم تناک

 10622 ale ةتيدملا يف رمألا ةياهن يف فاطملا هب رقتساو .هتوعد هيف لصاوی دیدج

 نم دّمحم ةرجه فورظ نإ لب .كانه ىلإ هعابتآ نم اریثک لسرآ نأ قبس ثيح

 يآ زاجحلا يف نكي مل هنألو .بسنلا ميق روذج نم ةدمتسم تناك ةنيدملا ىلإ ةكم
ig 2 3 

 ناك دقف ؛مهنیب امیف بشنت يتلا تاعارصلاو تاعازنلا لحل دارفألا اهیلا أجلي ةلود

 لوح اوضوافتی نآ نوعزانتلا اهيلإ يمتني يتلا رئاشعلا ةداس ىلإ ةبسنلاب داتعلا نم

 صخش ىلإ هجتت تن اهنإف اهنيب اميف قافتا ىلإ رئاشعلا لصت ال امنيح نكل .ةيوستلا

 .اهنیب ًامکحو ًأطيسو نوکیل بیرغ

 ةليوط 2م ترمتسا يتلا ةّيومدلا تاعارصلا ببسب لاصوألا ةقْزمُم ةنيدلا تناك دقو

 امهتردق مدع ببسبو .جرزخلاو سوألا امهو ؛ةدلبلا يف نیتیسیئرلا نیتلیبقلا نيب
 عيطتسي نأ يف مهنم ًالمآ ؛دّمحمب نیتلیبقلا ةداس لصتا دقف عارصلا اذه لح ىلع
 ةنيدلا ىلإ باهذلا ىلع دمحم قفاو فاطلا ةياهن يفو .حاجنب !BUSI اذه ةلازا

 همکح ىلع اوقفاوُي نأو .هّلل ًالوسر هلوبق ىلع ةنيدلا !Jal Gale نأ ةطيرش .هعابتأ عم
 نأل ؛هتیامحل هنع ةباينلاب شویجلا اودمي Gly .مهعازن ءاهنإل يئاهنلا لحلا هفصوب
 ا E تحيض دكف لفأ عه بزكلا

 يذلا سأیلا قمع یدم ىلع هطورش ىلع ةنيدلا Jal ةقفاوم نم لالدتسالا نکمیو
basasمهعازن  Pagasiىلإ ىلوألا ةرجهلا ةلاح يف ثدح امکو  

 نع عافدلا ىلع قافتالا ىلإ ily .بسنلا ميق ة وق رهظت تاضوافملا هذه نإف ةشبحلا

 دمحم ةريس als اهدكؤُي يتلا ةيليجنإلا تاعوضوملا دحأ تززع امك دمحم ةوبن

 نيب ةبيهو يعامتجا عضوب يظح دق ًادّمحم نأل .«هنطو يف يبنل ةمارك ال» هنأ يهو

 .ةكم هنطو يف لان امم رثكأ ةنيدملا رئاشع

 فدهت ٌةديكم یدافتی يكل بسانلا تقولا يف ةنيدملا ىلإ ًاهجتم ةكم دّمحم رداغ-6

 قاحسإ نبا انربخي ام بسحبف ؛بسنلا ميف سكعت ةديكملا هذه ةصق نإ لب .هلتف ىلإ

is oleدلوملا فيرشو يوقو باش براحمب» اومهسأ دّمحمل ةيداعملا رئاشعلا ةداس  

 بهذي مل -ةيمالسإلا رداصملل ًاقفو- .ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم يبنلاف ءانه تامولعملا يف لخادت ةمث(1)

 يأل ًاقباس كلذ ناك لب مهيلإ باهذلل ًالوسر هلوبق طرتشي ملو .جرزخلاو سوألا نيب فالخلا لح لجأ نم

 اذإ اهعوقو لامتحال دادمتسالا درجم لی. .ٌءادتبا ةكم لهآ عم برحلل دادعتسالا مهنم بلطي ملو none قافتا

 .(مجرتملا) .مهيلع تضرف

 عم مهعازن ءاهنإل ناك -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا عم ةرونلا ةنيدملا لهأ قافتا نأ ىلإ فلؤملا بهذي (2)

 يبنلا ىلإ اوؤجل لهف ؛ةكم Jal عم برحلل وّيهتلا مهنم بلط هنإ هسفن تقولا يف لوقي هنكل .مهضعب
 .(مجرتملا) !؟اهادم فرعی ال ةعساو برح يف عورشلا مث عازن ءاهنال -ملسو هيلع هللا ىلص -
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Lal لصفلا 

eهذه ةيرقبعو .(!!«هلتقو ةدحاو ةبرض اعم هبرضب مهنم لك موقی .  

 عومجمو دمحم توم نع ةلوؤسم نوكتس رئاشعلا نم ةريشع لك نأ يف لثمتت ةديكل
 SEER كا هيجل او

 .ةيدلا لوبق ىلإ دمحم ةليبق رطضتسو ءلتقلا ةيلمع يف تكراش يتلا رئاشعلا كلت

 نبا نکل . ءامدلا ةقارإ هسفن تقولا يف نوبتجتیو dia دمحم ءادعآ صّلختي مل نمو

 مت نمو .ةليللا هذه هشارف يف مونلا نم ادّمحم ردح لیربج كّلَملا نأ رک نی قاحسإ

 ا ا 5 رجه ةا اذن

 ARA ًاماظن ماقأ ةف دلل الوشو ةظنخوبو ةا ىلإ same لوصو درجمیو-7

 روتسد» هيلع اوقلطأو نورصاعلا ءاملعلا هفصو ام وهو ,نوّوشلا لک 724555 ادیدج
 وه ةنيدملا يف (ةمألا) ديدجلا عمتجملا اذه ةيوضعل حاتفملاو قيرطلا ناكو .«ةنيدملا

oatنم مهو) نيرجاهملا ناف ؛صوصخلا هجو ىلعو .بسنلا ةلص سيلو .قحلا  
 راصنألا عم ةاواسملا مدق ىلع اوناك (ةنيدملا ىلإ اورجاهو ةكم يف نيدلا اوقنتعا

 ناتمالا aaa ىغا اوسلو atl) قهأ نرم هورصتو دمهم اووآ نم مهو)
 لادبتسا ىلإ ىعس دق ًادّمحم نأ نيح يفو .فورظلا هذه لثم يف ةداعلا تناك املثم

 ةيحاتتفالا تارقفلا ىدحإ نإف ؛هعابتأ نيب مدلا ةبارق طباورب ةيحورلا ةبارقلا طباور
 ميقلا ىنبت ةنيدملا يف ديدجلا ماظنلا نأ حضاو لكشب ترهظأ ةنيدملا روتسد يف
 :يبرعلا عمتجملا يف ةرشتنملا لدابتملا نواعتلاو صاصقلاو ماقتنالل ةيساسألا

 نونمؤملاف ؛ملسملا هيخأ دض ملسملا ريغ عم فلاحتي نأ ملسملل زوجي ال
 ملظلا رشت یل!نوعسی نم وأ ؛نیدزمتنا ٌدض نونوكي هللا نوشخي نيذلا
 دض ملسم لك دي نوكتسو ؛نيملسملا نيب داسفلا وأ ةيناودعلاوأ مثالاوأ

 لجأ نم ملسم لتقي نأ زوجي الو .مهدحأ نبا ناك نإ ىتح فلاحتلا
 هللا ةيامح .ملسملا ىلع ملسملا ريغ رصانُي نأ ملسملل زوجي ال امك ءرفاك

 ةباينلاب بيرفلل ةيامحلا حنم عيطتسي GLa مهنم درف لقأو ءةدحاو
 نیذلا دوهيلا امآ .ءايرغلا دض ضعب ناوخإ مهضعب نونمؤملاو .مهنع

 ةءاساب مهتلماعم زوجي الف ءاهسفن ةاواسلاو ةدعاسملا مهلف اننوعیتی

 هازجتی ال Js نينمؤملا مالس .مهئادعأل ةدعاسملا ميدقت زوجي الو

 هللا لیبس يف نونمؤملا لتاقي امدنع لصفنم مالس ماربإ زوجي ال
 يغبني ةوزغ لك يف .عيمجلل ةفصنمو ةلداع نوكت نأ بجي طورشلاو

 مدل نوملسملا رأثي نأ بجيو ؛هفلخ رخآ ابكار نخأي نأ بكار لك ىلع
 نوكلسي هللا نوشخي نيذلا نوملسملاو .هللا ليبس يف قيرأ يذلا ملسملا

 Gi تاكلتمم GL نأ كرشمل زوجي الو .حيحصلاو ميقتسملا طارصلا

 .222ص .قباسلا عجرملا(1)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 .ملسم duis لُخدتي نأ زوجي الو ؛هتيامح يف مه pee) شيرق نم درف

 لبقت مل ام هنم طصتقُيسف قح هجو نود هيخأ لتق يف ملسم طّروت اذإو
 مهو «دحاو لجر مهنأك هدض نيملسملا لک نوكيسو ءةيدلا لوتقلا ةليبق

 esis ءارجإ ذاختاب نومزلم

 yaad Ve Usd نوکیسو ,ساسألا نم ًایرقبع الاقتنا ماظتلا !ذه ناک
 مهمعد لب :نیماسلا مهناوخا معد ىف اهرم Lely مهیلع نأ يتمي OY ؛نیملسلا
 .دّمحم ةلاسر اوضفر نيذلا مهئابرقآ دض

 ناف ؛هعابتآ نویع يف هلل الونسو هنوكو .ةيمزيراکلا دمحم ةيصخش بيصبو

abs orطباور قوف ومست يتلا قحلا نيدلا طباور هدوست عديم نيوكت ىلإ  

 ًاجاهنم نوكتل ةيؤرلا هذه ترمتسا دقو .هتایح لاوط هتيؤر هذه تلظو oo ةبارق

 ناور ةّرش:تلظ- plat تحينخوأ انك نک اضيأ نيملسملا slale هرقويو هلّجبي
 ىلإ هتوعد نم مغرلا ىلعو .ةنيدملا یلا هترجه دعب دّمحم Slum ةدم ءانثآ ةيوق مدلا

 عم راصنألا عزانت امنيح AB عازن يف روفلا ىلع طرخنا لوألا عمتجملا نإف ؛ةدحولا

 زهجی هدسج ناك يتلا تاظحللا يف دّمحم Ail ةدايق لوح ةكم لهأ نم نيرجاهملا

 لك ناكو .ةفيلخ لو ركب يبأ بيصنتب ةكم لهآ بلغت فاطم ةياهن يفو .نفدلل اهيف

 رئاشع ىدحإ ىلإ يمتنت ةلالس نم نوردحني یو خیراتلا يف نیلاتلا ءافلخلا

 يف رئاشعلا نيب سفانتلاو ةريشع لک لخاد رثوتلا ذأ دقف كلذ عمو .ةكم يف شیرق
 ضعب يف اهيف تلصو ةجرد ىلإ .تاعارصلا نم ريثك ىلإ يمالسالا خیراتلا ةيادب

 a ةحوتفم ةّيندم برح ىلإ نايحألا

 يف زاجحلا عمتجم ميق ترهظأ دقو .مالسالا دهم ةيبرعلا ةريزجلا تناك
 اودهش نيذلا دمحم P نإ كح لوألا م السلا عمتجملا بنناوج لك نالا نرعلا

alagلك تلقتنا تقولا كلذ لولحبو . ةيندم برح ىلإ لصو عازنو قاقش يف اولخد  

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم يمالسإلا ملاعلل ةّيداصتقالاو ةّيركسعلاو ةّيسايسلا زکارلا

 .ةيروس يف قشمدو .قارعلا بونج يف ةرصبلاو ةفوكلا :لثم .تایماحلا ندم ىلإ

 لكشب ةيمالسإلا ةيروطاربمإلل ةيفارغجلا ةعقرلا تّدتما نرق نم لقأ رورم دعبو
 .لئاه

 .(مجرتلا ) .ةروصلا هذهب اهميمعت نكميالو ,ةفلتخم تاقايسب ةطبترم میلامتلا هذه نأ ةظحالم عم (1)

 . كرويوين ةيالو ةعماج ةعبطم :ينابلأ ) مالسإلا لوصأو دمحم .رتیب :رظنا دمحم ةايح لوح ةلماك ةجلاعمل )2(

 .( م4

 هلعلو «فلؤملا اهنع ثدحتي يتلا برحلا نيبو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ةافو نيب ينمز طبار دجوي ال (3)
 عم برح يف اولخد نيذلا مه -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ةافو اودهش نيذلا ةباحصلا ضعب نأ دصقي
 .(مجرتملا) .(هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع دهع يف) نمز دعب مهضعب
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 يناثلا لصفلا

 يشماهلا دحلا نآلا تحبصأ dy pall ةريزجلا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلعو

 ةريخألا ةرشعلا ماوعألا نأ الإ ؛يمالسإلا ملاعلل ي ein ىتحو يداصتقالاو يسايسلا

 ةايحلا بناوج لك يف ناميإلل جذومن ةلزنمب تناك ةنيدملا يف دّمحم ةايح نم
 ملاعلل ىطسولا روصعلا يف يلاثملا عمتجملل يرهوجلا لاثملا ةلزنمب تناكو .ةيمويلا

 اهسفن ريوصت ىلإ يمالسإلا خيراتلا ربع مكحلا ةمظنأ لك تعس دقف .يمالسإلا

 ةفلتخلا مهاؤر اونب نوحلصملاو نوَعَّشتُملاَف .ماظنلا اذهل ةظفاحو ةلماح اهنأ ىلع
 ةنيدملا يف هيلع ناك ام ىلإ يلصألا دّمحم عمتجم ديعيس يس نم مهدحو مه مهنأ ىلع

 تاشقانملا هذه لثم نم ًاریثک نأ نيح يفو اروا ةحيحصلا مهتيؤر قفو

 يدالا يتاذلا مامتهالا راطإ يف اهمهف نكمي اهضراعت وأ ةمئاقلا ةمظنألا دّيؤُت يتلا

 ةيار تحت مالسإلل يبهذلا رصعلا جذومن نأ الإ ؛لئاصفلا نم ريثكل يسايسلاو

 ةثيدحلا لبق ام ةبقحلا لاوط نيملسملا لايخ يف اهذوفن اهل 358 تلظ هللا لوسر
 Jas اتوي یتح Lalas | pal نوكتل ترمتساو

 كانه نوكي نأ نيريثك رظن يف عمتجملا اذه لثم قيقحتل يرورضلا نمو
 رثكألا رمألاو .ةايحلا بناوج نم بناج لك يف are جذومن عابتال ىوقتو صالخإ

Rةّيساسألا ةينيدلا رئاعشلاو سوقطلاب حيحصلا دیقتلا وه ةلثمألا هذه نيب نم  

 ىوقتلا هذه لثم نكلو .ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نوملسملا هیّمسِی ام وهو «مالسإلل

 ةصاخ ةيويند سوقط نيب عونتت تالاجم يف دّمحم جذومنل قيقدلا ديلقتلا ًاضيأ لمشت

 ام يف اوته هع امتجالا بازالا نكم Sass ةماغ سوقطو::درقلا ةرايط لثم

 تايكولسلا نم اولا ةعومجملا هذهو .(!!ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالملاب قلعتي

 نمو cal ce lg دئحم ةايحت لئاوألا نییلسلا ءانتعلا تاريسفت نم اهزوذج دمت
 و

 .اصوصخ ةنيدملا يف مث ؛ةكم يف عباسلا نرقلا يف لوألا يمالسالا عمتجملا كولس

 ىنعم الو ؛ةعونتمو lia ةريثك -ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نم نوملسلا اهملعت يتلا ةيعامتجالا بادآلا(1)

 .(مجرتلا) .رکذلاب (ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالعلاب قلعتي (Le صيصختل انه
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Baca Cerماع  (a632)سيسأت عاطتسا ,ةنيدلا يف ناكو  

 يف ةمخاتملا لئابقلا نم ددع عم ةيزجلا ىلع مئاق فلاحت

 هفده Gam اعم نأ ىلإ ةيهيزاتلا ةيمالتنإلا رداضلا ريغتو ةيبزعلا ةزيزجلا

 .هاركإلاب La نكلو ,عانفإلا لالخ نم ارج هللا رماوأ بسح شیمی عمتجم ءاسراب

 نییبرفلا دنع حایترالا مدع ببسي نیدلا مساب فنعلا نأ عمو .برحلاب یتح لب

 ةديرف الو ةديدج نكت مل نامیالا نع ریبعتلل فنعلا مادختسا ةركف GA الإ .نيرصاعملا
 .عباسلا نرقلا يف ىندألا قرشلا يف

 مهءادعأ ىمادقلا Jól pul ونب اهيف حبذي صصقب سدقلا باتكلا رخزيو
 ينيقلا (Heber) رباح ةجوز (Deborah) ةروبد ةّيبنلا حدمت :ًالثمف ؛هللا مساب
 (Sisera) ارسيس يناعنكلا يركسعلا دئاقلا توآ ذإ ؛«مایخلا تانكاس كربأ» اهنأل

 .(27 24 :5 ةاضق) اهتميخ يف امئان ناك امنيب هسأر يف ةميخلا دتو تدمغأ مث

 ديعم همده كلذ نم رثكأو .رامح كف مظعب ينيطسلف فلأ لتق نوشمش نأ امك

 .(30 :16 «16- 15 :15 ةاضق) هل لمع رخآ يف هيرسآ ىلعو هسفن ىلع نيينيطسلفلا

 يليئارسإلا كلملا نأل (Agag) جاجأ قيلامعلا كلم قزمُی نأ لیئوماص يبنلا ىلع ناكو
 ليئارسإ ءاسن تدلخو .(33 :15 لیئوماص 1( كلذب برلا ىصعو Ga هكرت لواش
 فوفدلاو ةجيهبلا يناغألاب .صقرلاو ءانفلاب» نیینیطسلفلاو تولاج ىلع دواد رصن
 «"فولألا تارشع لتق دوادو .فالآلا لتق لواش" :نصقرپ نهو نينفي ES .داوعألاو
 .(7 -6 :18 لیئوماص 1(

 صقرلا نم ىأر ام هجعزآ لواش كللا نأ انربخی سدقلا باتکلا ناك اذاو

 ىلع دواد تاراصتنا ناف ؛ةیرکسعلا باشلا دواد تاراصتنا حیدم يف عراوشلا يف

 يف GV ام يه ؛نیرخآ یلعو ,سدقلا يف نییسوبیلا یلعو :نيينيطسلفلاو تولاج
 .دالیلا لبق 1000 ماعلا وحن هکلم تحت ةميدقلا لیئارس| ةكلمم ءاسرإ ىلإ ةياهنلا

 حوضوب ترص يتلا ء اهریغو (مئازهلاو) ةيركسعلا تاراصتنالا هذهف كلذ ىلإ ةفاضإ

 نيبراحملاو نيرظنملا نم ًاريثك تمهلأ ؛ميدقلا دهعلا نم ةيخيراتلا بتكلا دادتما ىلع

 دعب ىندألا قرشلا يف ةيبيلصلا بورحلا ةبقح لالخ نييسايسلاو نيينيدلا نييحيسملا

 هفصوب ينغلاو ليوطلا برحلا ثارت ىلإ رظنلابو .(م1291 )1095  ماع ål وحن

 يعيبطلا نم ناف ؛نييحيسملاو نییلیئارسالا یمادق خیراوت يف Gal نیدلا نع ًاريبعت

 .كلذک هخیرات ربعو مالس الل سّسؤملا لیجلا دنع هدجن نأب أجافُن الأ
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 :مالسإلا يف داهجلا موهنا ةيساسألا میهافنا لوخ شاقنب لصفلا اذه أدبيو

 تاروطتل ضّرعتي مث .«ةسدقملا Be Rear one لاو هكر ام Bale يذلا

satayنورقلا يف يمالسالا ملاعلا يف ةيركسعلا تاسسؤملاو ةينقتلا يف ةددعم تا  

 تاحوتفلا نم ىلوألا نورقلا قايس يف رومألا هذه لصفلا اذه شقانيو .ىطسولا

 عسأتلا نرقلا يف ةيركسعلا ةيدوبعلا زورب بناج ىلإ .ةيمالسالا ةيروطاربمإلا ءانبو

 .ىندألا قرشلا يف ةيبيلصلا بورحلاو .يلاتلا اهروطتو

 :داهجلا

 ةملك مدختست نآرقلا يفو .لاضنلا وأ حافکلا ینعم لمحي يبرع مسا داهجلا

 نيملسملا ءاهقفلا مظعم ناك اذإو !wal ليبس يف داهجلا» ةلمج نم اءزج اهفصوب داهجلا

 ىلع هيلإ ريشي مهضعب نا Eragi نيملسملا لك ىلع ضرف داهجلا نأ ىري

 يرورض ةددعتلا هلاكشأب داهجلا Gl gall اذه ىلعو .مالسإلا نم سداسلا نكرلا هنأ

 ةيساسألا صوصنلاو .(!!ىطسولا نورقلا يف يمالسالا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا مهفل
 داهجلا ةديقع Ola انه نمو .هلوح دمحم ثيداحأو نآرقلا يه ةيمالسإلا داهجلا ةديقعل

 .ةنيدملا يف رکبلا يمالسالا عمتجملا يفو ؛هتسراممو دّمحم ةايح يف ةخسار

 يهو .ةعساتلا ةروسلا يف دجوت داهجلا نع ةيسيئرلا ةينآرقلا ةداملا نإ
 رافکلاو نيكرتشملاو:قيينقولا دض ةيموجه برح وه 0 نأ نع ثّدحتت يتلا

 مه ی و a e اوقاف اوفا مر ره دلا سن خسا اد {

 } ae هلل نإ pcs وکلا وتو ام 7 ات of رل صر لڪ

 ًادمحم نوبراحُي نيذلا كئلوأ دض ةّيعاقد برح اهنآ یلع اضيأ نكلو 5(٠ :ةیوتلا)

 نم (Rudolph Peters) زرتيب فلدور ةعومجم :رظنا ىطسولا نورقلا يف يمالسإلا خيراتلا يف داهجلا لوح (1)

 Jihad in Classical and Modern) ثيدحلاو ميدقلا مالسإلا يف داهجلا :باتک ةّمَجرتملا ةيساسألا صوصنلا

Islam)نوريسات اليإ :اضيأ رظنا .1-5 لوصفلا ًاصوصخو .( م6 :يزريجوين)  (Ella Tasseron)ةلاقم ,  

 35-143 ص ص .3 دلجم .(م2003 :نديال) (Encyclopedia of the Quran) نآرقلا ةعوسوم :يف«داهجلا»

 (The Origins of Holy way  مالسالا يف ةسدقلا برحلا لوصآ (Reuven Firestone) نوتسریاف نفور

«(in Islam01999 :كرويوين) ( امك .66-104ص ص 11996 ,20 دلجم aaaدناربنیلیه لوراک  Carole) 
(Hillenbrandتاروظنم :ةيبيلصلا بورحلا :اهباتک يف ةيبيلصلا بورحلا قايس يف داهجلل ةقيقد ةجلاعم  

 لیونامیا : :اضیآ رظنا .89-256ص »)01999 .ه ربندآ ) (The Crusades: Islamic Perspectives) ةيمالسإ

 .(م1968 :سیراب) (L'Islam et la Croisade) ةيبيلصلا بورحلاو مالسإلا , (Emmanuel Sivan) نافيس

 ةسايسلاو ىطسولا نورقلا توهال :يرذجلا مالسإلا ,نافیس ليوناميإ :رظنا داهجلل ةثيدحلا تاريسفتلا لوحو
 .لیب ةعماج ةعبطم نفيهوين) (Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics) ةثيدحلا

 Jihad: The Trail of Political) يسايسلا مالسإلا راثآ :داهجلا Jas (Gilles Kepel) ليج ؛.( م5

 يمالسإلا موجهلا :هللا لجأ نم بضغ , (Malise Ruthven) نيفثور اسيلامو ؛(م2002 :جدربمك)151318)

 .(م2002 Granta Books) (A Fury for God: The Islamist Attack on America)» اكيرمأ ىلع
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 ثلاثلا لصفلا

 کم o a J pa هجو ىلع قحلا نیدلا نوبراحیو .هعابتأو

pie Su tessمو لوطتلا  A 5Gزیتون م  Spi2 نو هرم S 
 gp درذض Gis gle Ses pays ڪيرت A هلآ a ALS O تیمم

 ىراصنلاو دوهيلا نآرقلا تايآ ضعب لعجت ذإو rane :ةبوتلا) 4 تو
 ىرخأ تایآ نإف ؛(30 - 29 :ةبوتلا) حایتسم ديص اذه ىلع مهو .نیکرشلا ةئف يف
 igs) خاو adel نوري يذلا هشت او دوهيلا كق ةحداف ت دج
 تج لمشت هللا ليبس يف نودهاجي نيذلا رظتنت يتلا ةزئاجلا gh اضيأ نآرقلا

ONE neyةفاضاو © )88 -87:ةبوتلا )4 مظل رول كرد اه رَ  Nهذه  

 عفرتو دمحم یلا یزمت يتلا تالوقلا نم اددع ءاهقفلا یحوتسا دقف اهریغو تايآلا

 ءازجلا ةميقو .(هفیرعت ءاج هجو cel ىلع) Gall نيدلا ءادعأ ice داهجلا ةميق نم
 l :نيدهاجملا رظتنی يذلا

 coll هترجه دعب مهریغو ةكم لهأ عم برح يف هسفن دجو دمحم نألو

 .بيرقلا هفرظ ىلإ رظنلاب اهریغو تالوقلا هذه: بابسآ مهف لهسلا نمف ؛ةنیدلا
 ةدعاق لیکشتل اهریغو صوصنلا هذه diga دعب اومدختسا دمحم عابتأ نکل

 هذه تمهلآ دقو .یطسولا نورقلا يف يمالسالا ملاعلا يف داهجلا نم ايجولويديأل

 ردقلاب عباسلا نرقلا يف ةيمالسالا تاحوتفلا لالخ نينمؤملا نم ًاريثك صوصنلا

 روفو .ةكرعملا يف ةكراشملا دجمو مئانفلا - كش الب - نیرخآ مهلت تناك يذلا هسفن

 سودنالا رهن ىلإ برفلا يف اينابسإ نم ام ذح ىلإ ةيمالسالا ةيروطاربمإلا خيسرت
 لوط ىلع ةراغالاب ةّيعّسوت ةّيداهج ايجولويديأ ىلع ءافلخلا ىقبأ Og sii يف
 ءافلخلاو cela Maal ضعي داه دقو: اهب رماوألا ءاطعإب وأ .ةيطنزيبلا ةيروسلا موختلا

 نوراه يسابملا ةنيلخلا دیو .نیدلل مهصالخاو مهنامیال ةيوقت مهسفنأب تارافلا
 .كلذ Ja نَّم رهشآ نم ادحاو (809 786 نيب مکح) دیشرلا

 نمحرلا هللا مسب» ب أدبت ال يتلا ةرشع عبرأو ةئملا نآرقلا روس نم ةديحولا ةروسلا يه ةبوتلا ةروس )1(
 .مراصلا اهاوتحم ىلإ دئاع اذه نأ ىلإ ةذتاسألا ضعب ريشي .«میحرلا

 ةلاقم يف نييحيسملاو دوهيلاب ةلصلا تاذ ةينآرقلا تارقفلا piga (Fred M. Donner) .مديرف صحفي(2)

 From Believers to) ىلوألا ةيمالسإلا ةعامجلا يف ةيفارتعالا ةيتاذلا ةيوهلا :نيملسم ىلإ نينمؤم نم

Muslims: Confessional Self-Identity in the Early Islamic Community)قرشلا ةعومجم يف  

 ةعبرأ (The Byzantine and Early Islamic Near East). ركبملا يمالسالاو يطنزيبلا ىندألا

 سنرول :قيقحت ؛ (Patterns of Communal Identity) ةيعامجلا ةيوهلا نم قاسنأ :باتك ؛تادلجم

 lind) رسنی :نوتسنرب) (Lawrence I. Conrad) دارنوك يآ

 .فلؤملا ركذ امك )87-88( سيلو ةبوتلا ةروس نم )89-88( iali اذه نع ناثّدحتت نيتللا نيتيآلا مقر )3(

 .(مجرتملا )

 .(مجرتلا) .ناّمَع رحب يف بيو .اقرش تبيتلا ةبضه نم عبني ريبك رهن (Indus) سودنألا رهن )4(
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 نيقاطن ىلإ ملاعلا اومَّسق قحلا نيدلل مهمهف مالسإلا ءاهقف عن نآ دعیو
 (نيملسملل عوضخلا وأ مالستسالا راد Gay ينعت يهو) مالسالا راد :نیعساو

 فلأتتو .مالسإلا يف برحلاو داهجلا رود حيضوتل ىعسم يف كلذو ,برحلا رادو
 راد امأ .ةيمالسالا ةيسايسلا ةنميهلا تحت ةعقاولا قطانلا كلت نم مالسإلا راد

 لك نأ ينعي نيقاطن ىلإ ملاملل ميسقتلا اذه نكي ملو .ىرخألا قطانلا رک نیل بر

 .برحلا راد دض ةحوتفم برح يف داهجلاب تاقوألا لک يف نيلغشنم اوناک نیملسلا
 a اس هدد ىلإ ةفاضإ .ةّيمسر تانده لعفلاب كانه تناك دقف

 مالسإلا دودح عّسوت ناف ؛ةيسايسلا تاباسحلاو ةيركسعلا ةردقلاو يتاذلا روصقلا

 نمزلا ربع لءاضتو صقافت

 امب ةملسلا شویجلا تماق یطسولا نورقلا یدم یلعف ؛اذه نم مغرلا یلعو
 نايحألا ضعب يف تناك شویجلا هذهو .اوبراح دقل :هب موقت نأ شویجلا نم ضرتفی
 ,ةيقيرفإو .دنهلاو ,یطسولا ایسآ يف يمالسإلا ملاعلا دودح عیسوتل داهجلاب ةلفشنم
 ةملسم شویج ٌدض ةملسلا شویجلا تبراح یرخآ تاقوآ يفو .ابوروآو .لوضانألاو
 يمالسالا نیدلل ةدّدحُم رظن ةهجو قیبطت لجأ نم يمالسالا ملاعلا لخاد یرخآ

 عمتجلا تّمع يتلا ةيلهألا بورحلا يف لاحلا وه اذه ناكو .بساتلا pe Mai مكحلاو

 661( ةيومألا ةفالخلاو (م661 -632) نيدشارلا ءافلخلا دم لالخ رکبلا يمالسإلا
 نرقلا تاینیمبرآ رخاوآ يف ةّيسابغلا ةروثلا يف ًاضیآ هاتیآر رمألا اذهو .(م750

 اهوبهنو دادغب لوفلا ازغ نأ ىلإ تیقب يتلا .ةيسابعلا ةفالخلا تسرأ يتلا  نماثلا

 (م1269 - 1130( نودخولاو (م1147 - 1062( نوطبارلا Jiss .(م1258) ماع

 ةملسم ةمظنآ هودع ام دض داهجلا ایجولویدیآ اتمدختسا نیتیئایح | نيتيسيئر نیتکرح
 .كلذك اینابس| يف نييحيسملا كولملا دضو .اینابساو ةيقيرفا لامش يف ةدساف

 نورقلا يف يمالسالا ملاعلا ربع داهجلا تالاحل زفاحلا نأ دیکأت رمآ امأ

 وهف ؛ينيدلا ءاقنلا لیبس يف داهجلل ءاهقفلا ريياعمل ةلاح لك يف ًاقفاوم ناك یطسولا

 امب نوموقی اوناک نیذلا كئلوأ ضعب نأ ملعن LEST ىلع .انتفرعم دودح نم نوکی ام دعبآ
 نیقطرهلا دض وأ .ةيلخادلا تاماسقنالا دض وأ .مالسالا ءادعأ دض داهج هنأ ودبي

 اذکه لقألا ىلع ؛ةقزترمو رارشأو قرط عاطق نم رثکآ اونوکی مل ؛(مهفيرعت ناك ای
 ةيقابلا رداصلا اوبتک نيذلا نیملسلا نیخژلاو ءاهقفلا ضعب دنع مهریوصت ءاج
 .نآلا یتح

 - نیملسلا ضعب ىأر ؛لعفلاو رکفلا نم طامنألا هذه نم ضیقنلا یلعو
 كانه نأ - يلّمأتلا ریکفتلا يوذ نم نیرخآ ءاهقفو ,يفوصلا رکفلا عابتآ [دیدحتو
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 ثلاثلا لصفلا

legsءاوغإلا دض سفنلا لخاد يلخادلا عارصلا وهو ربكألا داهجلا :داهجلا نم رخآ  

 يأ ؛ملقلا داهج وأ ناسللا داهج هنأ ىلع Las فورعم ربكألا داهجلا اذهو .رشلاو
 (فيسلا داهج وأ) يركسعلا داهجلا نإف فقوملا اذهل اقفوو .عانقإلاو ىوقتلا داهج

 ام يهو .تنمیه يتلا يه تناك داهجلل ةيركسعلا ةيؤرلا نكلو .رغصألا داهجلا وه

 ۳ اف

 :ركبملا ىمالسإلا خيراتلا ىف بورحلا

 تارافلا نم ددعب ةنيدملا ىلإ هلوصو تلت يتلا تاونسلا يف دمحم لفشنا

 هذه فده ناكو .حجان ريغ اهمظعم ناكو ASM لفاوقلا Lo مجحلا ةريفص

 جاعزإل ًاضيأ تناك اهنكلو .ةنيدلا ىلإ نيرجاهملل مئانغ بسك وه رهاظلا تاراغلا
 ًادّمحم نألو .(©هتلاسرلو هل مهضفرل مهلاتقو مهجاردتسا ًاضيأو ةكم يف هئادعأ

 يف قيقدتلاب حمسي ال امب ةنيدملا يف رشعلا هتاونس لالخ كراعملا نم ريثك يف لتاق

 ةرقفلا هذه يف ةيركسعلا تاعارصلا هذه نم ةثالث ليلحتب موقنسف ؛انه اهعيمج

 /راذآ فصتنم) دحأ ةوزغو .(2624 ماع سرام /راذآ فصتنم) ردب ةوزغ :يه

 حضوتو .(م627 ماع سرام /راذآ رخاوأ) قدنخلا ةوزغو a625) ماع سرام

 نيب ةنيدلا يف هعقوم تیبلتل ةكم دض برحلا مدختسا ًادّمحم نأ فيك تاوزغلا هذه
 ةينآرقلا راكفألا نأ ةظحالم عم .نيدياحملاو دوهيلا نيب اديدحتو :هموصخو هعابتأ
 .نهذلا يف اهتاهيبشو ثادحألا هذه ىلع ءاقبإلا ىلإ اهمهف جاتحي داهجلا لوح

 (James E. Lindsay)» يزدنل يإ سميجو (Suleiman A. Mourad) دارم A ناميلس :رظنا(1)

 ةيرود يف .«نيدلا رون ناطلسلا داهج ةلمح يف يقشمدلا ركاسع نبا ماهسإ :رافكلا نم ةيروس داقنا»

 .37-55ص ص م2007 .¢6 ؛(©انك2065)

 اوناكو .ةثعبلا لبق هموق يف ةمهم ةلزنم هل تناك دقف ؛هصخش اوضفري ملو .بسحف هتلاسر اوضفر لب )2(
 .(مجرتملا) .نيمألا قداصلا هنوُمسي

 Alfred) مويغ درفلأ :رظنا ؛هترجه دعب مهريغو نييكملا عم دمحم بورحل تاحورط لجأ نم(3)
Guillaume)نبا باتكل ةمجرت :دّمحم ةايح  Gora)هللا لوسر ةريس  (The Life of Muhammad) 

 The Foundation of the) عمتجلا ءاشنإ ۰7 دلجم «يربطلا خيرات ءيربطلا ؛(م1955 :دروفسكأ)

Community)دلانودكم يف ما :ةمجرت  (M. V. McDonald)تاو يرمجتنوم ويلبد حرشو  

(W. Montgomery Watt)رصن ؛8 دلجم ءيربطلا خيرات ءيربطلا ؛(م1987 «ينابلأ :كرويوين)  

 ؛تاو يرمجتنوم gaba ؛(م1997 ينابلآ) (Michael Fishbein) نيابشيف لكيام :ةمجرت .مالسالا

 نإ ويه ؛(م1956 ,نودنرالک ةعبطم :دروفسکأ) (Muhammad at Medina) ةنيدملا يف دمحم

 سداسلا نرقلا نم يمالسإلا ىندألا قرشلا :ةفالخلا رصعو يبنلا (Hugh N. Kennedy) يدينيك

 لوصأو دمحم (F. E. Peters)» زرتيب يإ فا ؛(م1986 .نامفنول :كرويوين) رشع يداحلا نرقلا ىلإ

 .(م1994 :ينابلأ ) (Muhammad and the Origins of Islam) مالسإلا
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 سدقلا نم ةالصلا ةلبق رييغتو .ةنيدلا دوهي نع لوألا دمحم لاصفنا نإ
 ماع (سرام) راذآ ءاج مث .(17(م624) ماع (رياربف) طابش يف ثدح ؛ةكم ىلإ

 رارق نأ ودبيو .نييكملا دض لماك قاطن ىلع ىلوألا دّمحم ةوزغ هعمو (م624)
 ىلع .ةنيدلا نم يبرغلا بونجلا ىلإ ًاليم 11) ردب رابآ دنع ةيكملا ةلفاقلا ةمجاهم

 ةقباسلا تاراغلل ًاجيوتت ناك 352 نم اهتدوع دنع (ةکمو ةيروس نیب يلحاسلا قیرطلا

 يتلا ءادعألا ةظاق دئاق وه نایفس gil ناکو .ةقباسلا ةنسلا یف تنش Sil ىرغصلا

 ةداس دحأ وه نايفسوبأو .لمج فلآ اهلمحيو :رانيد call نيسمخ اهعئاضب ةميق تغلب

 ةئمثالث وحن دمحم تاق تناكو . دّمحمل ميدق مصخو ,شیرق ةليبق نم ةيمأ ينب عرف
 Bias 950 gæi تمعد د يتلا ةيكملا ةلفاقلا تاوق هيف تهجاو يذلا تقولا يف .لجر

 یرسألاو مئانفلا نم ریثکب تداعو .ددملا ةليلق دّمحم تارق ترصتنا ةياهنلا يفو
 .مالسالا مهضعب ق iel نیذلا

 تابث| هنأ ىلع ددعلا ولیلق هعابتأو دمحم dado يذلا رصنلاب ةداشالا تءاجو
 هيف نیککشتلا یلعو هموصخ ىلع ءاضقلا يف هققوم معد امك .هنیدو هتیضق ةّحصل

 .ةنيدلا يف دوهیلا لئابق یدحا دض لوألا هلعفب ald ؛قایسلا اذه يفو .ةنيدلا يف

 ةوبن لبقت مل مومعلا هجو ىلع ةنيدلا يف ةيدوهيلا لئابقلا OY ؛عاقنيقلا ونب مهو
 اوناك مهنأ :لوألا :نيببسل ًايقطنم ناكف ادیدحت عاقنيقلا ينب هفادهتسا امأ .دّمحم

 همتسا لجو وهو Sl يف دمحم موصخ ىوقأ دحأ عم ليوط تقول نيفلاحتم
 نم ریبک ردق يف نومکحتی ةضف يفئاص اوناک مهنأ يناثلا ببسلاو wal نب هللادبع

 ىلإ ةجاحب نولازي ال ةكم نم نورجاهملا هيف ناك يذلا تقولا يف .ةنيدلا يف ةراجتلا

 لتقب دمحم رمآ ؛ملسمو يدوهي لتق يف بیست قوسلا يف عازن دعبو .يداصتقا معد
 نع دّمحم فقوتف ,هئافلح ةحلصل Gil نب هللا غ دكا اتو .عاقنیقلا ينب عیمج

 الامش ةيا دبلا يف اولحرف .مهتاکلتمم ةرداصمو ةنيدملا نم مهدرطب رمأو ,مهمادعإ

 .*)ةیروس ىلإ اولحر رهش دعب مث .یرقلا يداو يف ةبيرق ةيدوهي ةعامج ىلإ
 ,نييكملا عم برح يف ىرخأ ةرم دمحم لخد (a625) ةيلاتلا ةنسلا يفو

 ىرخأ ةريثك تاشوانم يفو ةرملا هذه يفو .(سرام) راذآ رهش فصتنم يف كلذو

 يرخأ ة ةرمو .ردب ةوزغ يف مهتراسخل رأثلا ىلإ نايفس يبأ ةدايق تحت نويكملا ىعس
 :دمحم ةحلصمل ةكرعملا تناك ةيادبلا يفو .هعابتأو دمحم ىلع نييكملا ددع قوفت

 .دیلولا نب دلاخ ةدايقب aS pall ىرجم كلا ناسرتلا نوع ةياهقلا يف نكلو

 نكي مل كح .ةنيدملا لامش sh لبج برق ةيناكربلا ممحلا يراجمب نويندملا ذالف

 .باتكلا اذه نم 206-207 ص رظنا(1)

 يف فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا ةيمالسإلا رداصملا ريغ رداصم ىلع ةياورلا هذه دامتعا ةظحالم نم دب الو (2)

 .(مجرتلا) .نيملسملا دنع فورعم وه Lic ةفلتخم ةيواز نم عوضوملا ىلإ رظنت يهو .قباسلا )2( شماه
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 ثلاثلا لصفلا

 نع هعابتأ ضعبو دّمحم عفادو .مهدراطت نأ ASL لامجلاو لويخلا ةعاطتساب

 لتقو .حارجلا ضعبب دّمحم جرخف .نويكملا قّرفت نأ ىلإ لبجلا ىلعأ نم مهسفنأ
 يتاوللا ءاسنلا نم ةدحاو دّمحم ةنبا ةمطاف تناكو .مالسالا ريكاوب لطب ةزمح هّمع
 ر .مويلا كلذ يف ىحرجلاب نينتعا

 يف زجعملا هبش رصنلل ماتلا ضیقنلا ىلع دحأ ةوزغل ةمهبملا ةجيتنلا تناكو

 بلاط هنأ ىلوألا :نيتقيرطب ةنيدملا يف هفقوم ةيوقت ىلإ Lads دمجم منه ردي ةوزغ

 ىوقأ مهتاميإ ناك ول  هلوق بسح - مهنأل ؛قحلا ناميإلاب مهمازتلا ةي ٍدوقتب نينمؤملا

 يهو ؛ةنيدملا يف ةيدوهيلا لئابقلا ىنغأ درط ىلإ ىعس هنأ ةيناثلا ة ةقيرطلاو .اورصتنال

 .هدض تارماؤملا اوكاحو دمحم 3545 اوضفر مهنأ ىلع اوروص نيذلا .ریضنلا ونب
 يف نآرقلا تايآ تأدب دحأ دعب هنأ ىلع - ةماعب  نوثحابلا قفتي ؛كلذ ىلإ ةفاضإ

 مهريوصت ءاج نيذلا دوهيلا نيبو دّمحم عابتأ نيب تافالتخالا ىلع ديازتملا ديدشتلا

 ىرخألا تايآلا ضعبو .نامزألا فلاس يف مهءايبنأ PR مهنأل نونئاخ مهنآ یلع

eeنیریدج ريغ مهنأل ؛ءاقدصأ (یراصتلاو) دوهیلا داختا نم دمحم عابتأ  

 ءربيخ ةحاو ىلإ ةرملا هذه نكلو ؛ريضنلا ونب درط عاقنيقلا ينب عم لصح امکو ةقثلاب

 .نيملسملا نيب مهيضارأ تعزو ٠ .ریبک يدوهي يناكس عّمجت كانه ناك ثيح

 جوتو . ,نیتیلاتلا نیتنسلا لاوط ةنيدلاو ةكم نيتنيدملا نيب ضانتلا ٌرمتساو

 ىلعو .(م627) ماع (سرام) راذآ رهش رخاوأ يف ىرخأ ةرم ةنيدملا نييكملا راصحب
 قوفتلا ىرج هنأ الإ ؛فالآ ةثالث نم برقي ام اهددع ناك دمحم تاوق نأ نم مغرلا
 نم فالآ ةرشع وحن عمجي نأ نايفس وبأ عاطتسا ذإ ؛ةريبك ةروصب مهددع ىلع

 رمأ يذلا قدنخلا ببسبو .لامشلا نم ىرخأ ةرم ةنيدملا راصحل مهئافلحو نييكملا

 نألو .قدنخلا ةوزغ مساب ةوزفلا هذه تفرع دقف راصحلا دض عافدلل هرفحب دمحم
 برح يف لاتقلا ىلع ةميزعلا الو ءراصح ةكرعم تاّدعُم نوكلتمي اونوكي مل نييكملا
 .مهراصح نقب ةدودحملا تاشوانلا نم عيباسأ ةثالث دعب اوماق دقف ؛فازفتسا

 رخآ ن ةنيدملا صيلخت ىلإ دّمحم ىعس AS pall هذه باقعأ يفو .مهرايد ىلإ اوداعو

 اومهتا دقو ءةناكملا تاذ ةيدوهيلا ةليبقلا يهو ؛ةظيرقونب مهو ,همکحل ةضراعملا اياقب

 ةرملا هذه يفو .هعابتأو دّمحم نم مهسفنأ صيلخت Jal ىلع نيّيكملا عم اونواعت مهنأب

 ةريزجلا يف ةبّرغتسم ريغ عبطلاب تناك ناو - ةئيرج ةوطخ يفو «يفن كانه نكي مل
 .2)مهلافطأو مهؤاسن دبعتساو ةظيرق ينب لاجر مدعآ -عباسلا نرقلا يف ةيبرعلا

 لالخ برحلاو ةسايسلا نع ثالثلا تاوزغلا له م تلف نكس فقل ام

 ؟يمالسإلا خيراتلا نم ةركبملا ةبقحلا هذه

 يأ يف دري ملو ,لعقلاب اهوضفر لب - ملسو هيلع هللا یلص  يبنلا ةوبن اوضفر مهنأب (lasas) مل مه(1)

 .(مجرتملا) .اهب مهناميإ وأ هتوبن مهلوبق ىلإ ريشي ام يمالسا ردصم

 رداصم ىلإ فلؤملا اهيف عجر .ةيوبنلا ةريسلا يف درو امك اهقايس نع ًامامت ةفلتخم ىرخأ ةياور هذهو(2)

 .(مجرتلا ) .ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكملا ةيلصألا رداصملا ًاكرات ةيزيلجنالاب ةيوناث
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 نأ دّمحم ىلع ناك يتلا ةيسايسلا اياضقلا ضعب تاوزغلا هذه حشوت : ًالوأ
 نلإ يعد هنأ نم dll ىلع هنأ يأ ؛ةنیدلا يف دیدجلا هعقوم تیبثت يف اههجاوُت

 مل هنأ الإ Panat ىلإ نمألا بلجيلو .جرزخلاو سوألا نيب عازن يف مكحيل ةنيدملا
 هتطلس مهضعب ضراع امنيبف .قافتالا طورشب مازتلالل دادعتسا ىلع عيمجلا نكي

 هتطلس ةلوهسب اولبقي نأ اوعيطتسي مل  ةنيدملا دوهي -Lapad نيرخآ ناف ةيسايسلا

 ةيفصت ىلإ دّمحم ىعس دقف - ًانزحم رمألا ناك ناو- اذهل ةجيتنو .هتوبن وأ :ةينيدلا

 ينب لاجر مادعإب ًاريخأو .ريضنلا ينبو عاقنيقلا ينب يفنب ةنيدملا لخاد هتضراعم

 همقوم كلاب نمأ دق هنأ نم مهلا oleg .اهلافطأو ةليبقلا ءاسن دابعتساو .ةظيرق

 امدنع(م630) ماع ىتح ًاجنشتم يقب ةنيدملاو ةكم نيب عضولا نأ الإ ؛ةنيدملا يف

 .ةليدملاو ك1 ارشايم Sle ةت خربو نيم لتحب نأ نم اريخأ Aime نكمت

Labبرحلا ةعيبط لوح اد كراملا هذه تطعأ :(انفادهأل مهألا وهو)  

 .لویخلاو, لامجلاو. (تاوزفلا ) تارافلا رود كلذ يف امب ءركبملا يمالسإلا خیراتلا يف

 مادعإ یتحو .يفنلاو .راصحلا برحو AS pall يف ءاسنلاو ,ةحلسألاو ,ةاشملاو
 نمف «رخأتلا ةفلاب ركبملا يمالسإلا خيراتلل ةيبدألا رداصملا نألو .نيقباسلا ءافلحلا

 .(©!تاكيتكتلاو .تاحلطصملاو .ةحلسألاو «برحلا لوح ةقلطُم ةقثب ثيدحلا بعصلا
a SEN SEESاهب يدين  Lila. 

 Pg 8 ةروصب اهيف قثن ةقحال تامولعم نم يقتسنس ًاضيأ

 يبرحلا ميظنتلا نفو ةحلسألا

 :ركبملا يمالسإلا خيراتلا يف

s 6برحلا هبشت ىتح وأ .كراعم اهنآ ىلع تاوزفلا ىلإ ةراشإلا ةفلابملا نم هلعل ۶  

Ling (1)مل ؛ةيمالسإلا رداصملل  EIGنمآ لب .فدهلا اذهل ةرونلا ةنيدملا ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا  

 هتوعد هاجت تايلوؤسم نم كلذ هبلطتي Lap مهملع نم مغرلا ىلع ةرونملا ةنيدملا ىلإ هوعذو راصنألا هب
 .(مجرتملا) .(جرزخلاو سوألا نيب عازن يف مکحیل) وأ (ةنيدملا ىلإ نمألا بلجيل ) هوعدي ملو .هتیامحو

 نم قبس ام ىلع Lai بحسني تاكيتكتلاو تاحلطصملاو ةحلسألاو برحلا نع تامولعملا يف كيكشتلا(2)

 يتلا رداصلا oF ؛ةرونلا ةنيدملاو ةمركملا ةكم نم لکب - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةقالع نع ثيدح
 ىلإ فاضي ؛ ادج ةرخأتم ةرتف يف تبتکو ةيوناث اهنآ يهو اهتاذ بابسألل اهضعبب ةهيبش فلؤملا اهدمتعا

 .(مجرتلا) .ىرخأ نود ةنّيعم رداصمب قثي y هلمجت يتلا فلؤملا ةيؤر سكمي Lay ةاقتنم اهنأ كلذ

 دووجلإ تربور :ىلع ريبك لكشب ينبم ركبملا يمالسإلا خيراتلا يف تاكيتكتلاو ةحلسألاو برحلل يشاقن(3)
«(Robert Elgwood)ةيمالسإلا عوردلاو ةحلسألا :ررحم  (Islamic Arms and Armour) 

 (The Early Islamic Conquests) ىلوألا ةيمالسإالا تاحوتفلا , wise ما درف )01979 :ندنل)

 ةركبملا ةيمالسالا ةلودلا يف عمتجملاو شيجلا :ءافلخلا شويج .يدينيك نإ ويه )01981 :نوتسنرب)

(The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State)كرويوين) : 

 Jihad) يركسملا خيراتلاو داهجلا :ةرقف رظنا ) (David Nicolle) لوكين ديفيدل ةدع لامعأو ؛ )م2001

and Military History)305-309 ص ص .(ىرخأ تاءارقل تاحارتقا : :لصف يف . 
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WWI! لصفلا 

 ةراغإلا نإف ؛يناثلا لصفلا يف فينأ نب طيرف ةديصق يف انيأر امكف .ةحوتفملا

 ف طی S4 ؛هتاكلتممو رخآ لجر ةيشامب برهلاو .تارکسعلا وأ لفاوقلا ىلع

 ودعلا لتق تاوزغلا فده نكي ملو . (؟)ةیپرعلا ةريزجلا يف ةيودبلا تاعمتجلا ةايح

 ىوقألا لئابقلا هيف يلوتست ت ةيلستلا نم اعون - ةريثك حاون نم - تناك لب ؛هريمدت وأ

 اذهلو ؛فعضألا لئابقلا نم مئانغلا نم اهريغو رابآلأو ناعطقلا ىلع ةناكم عفرألاو

 ةيلعفلا كراعملا Lei .ةيامحلا لجأ نم نيرخلالا calles ala خلا نوفسی اوناک

 .لاح يأ ىلع ةردان تناك اهنكل ages تاهجاوم لعفلاب تناك دقف ةلماشلا

 مرتب هلم age ناب الا عمت تقدر Cala ناك وسا ها ای

 نم لاتقلا ريغ ةريثك تارايخ مهيدل نكي مل نيذلا ,نييكملا عم ةهجاوم ةراثتسا لجأ

 نيفرطلا نم لک هجاو دقف داتعم وه امكو . 2 رغ نم مهتدوع دنع يقبتملا ءاملا لجأ

 نب ةبتع :مه مهلاطبأ نم ةثالث نويكملا دمحم موصخ لسرأ امنيح رخآلا فرطلا

 راصنألا نم ةثالث دمحم لسرأ مث .ةبتع نب ديلولاو ؛ةعيبر نب ةبيش هوخأو ءةعيبر

 راصنألا ءالؤه نأ ساسأ ىلع ةناهلاب اورعش ديلولاو ةبيشو ةبتع نكلو .مهتهجاول
 ,ةزمح dae : :مه ؛نيرجاهملا نم ةثالث كلذ دنع دمحم لسرأف .مهل ءافكأ اونوكي مل

 ةهجاوم نویکلا لبقو ,ثراحلا نب ةديبع ىعدُي لجرو .بلاط يبأ نب يلع همع نباو

 يلع لتقو ad ٌةزمح لتق ىتح ليوط تفو رمي مل» ةهجاوملا ءدب دعبو . ا ءالؤه
 .هیقاس یدحا ةع دقف ىتح ًالاجس ةبتعو ةديبع نوب ةكرعملا ترشا 3) تیلولا

 .رکسعلا ىلإ حیرجلا امهقیفر المحو هالتقو ةبتع ىلإ ٌيلعو 3 ةزمح هجوت اهدنعو

 نم ةاشملاو سوقلا ةامر لغاش لاطبألا نيب ةهجاوملا هذه دعيو + .كلذ دعب يفوت ثيح

 .ددعلا ةليلقلا كتم تارق تريصتلا ةياهنلا يفو . اه مهضمب نیباجلا الك

 ةامرلا نيب ةكبتشم كراعم .al ءايبسن ةدودحم تاراغ لاتقلا ناكأ ءاوسو

 لالخ- s نويكملا لمف امك ر خآل فرط راصح تالاح مآ :نايسرفلاو ةا اف

 ةحلسأبو مهداسجأ ةيامحل عوردب نيدؤزم اوناک ةماعب نيلتاقملا ناف ؛قدنخلا ةكرعم

 تاَّدعملا فصول تادرفلا نم اددع ةيخيراتلا رداصملا يف دجن نأ عیطتسنو .ةهباشتم

 .حامرلاو ,فویسلاو :عوردلاو .ذّوْخلاو .دیدحلا ليباؤس :لمشت تناك يتلا ,ةيركسعلا

 حالسلا ىلإ ةفاضإ .ماهسلاو ءساوقألاو .ةيديدحلا نابضقلاو ,نیکاکسلاو «بارحلاو

 .باتکلا اذه نم 90-91 ص ص :كلذک رظنا (1)

 ةروصب نییکلاو ؛لاتقلاو برحلا نع ثحابلا ةروصب - ملسو هيلع هللا یلص - ّيبنلا تارابعلا هذه روصت )2(
 رداصلا عیمج نأ نيح يف .برحلاب الإ اصانم دجي ال يذلاو هرمأ ىلع بولفلاو لاتقلا ىلإ رطضلا

 نیذعتسم اوجرخی مل - مهیلع هللا ناوضر - هتباحصو - ملسو هيلع هللا یلص - .يبنلا نأ حضوت ةيمالسالا

 مدر نم دب ال ناکو .لاتقلا فدهبو ةدعلا لماکی اوجرخ نیذلا مه نييكم ا نأو ,ةدعلاو ددعلا ثيح نم لاتقلل

 .(مجرتلا) .هنم دب ال Gelis ایرکسع ایکیتکت هفصوب رئبلا

 .299 ص .دّمحم ةايح .مویغ(3)
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 نرقلا تاينيعبس يف ةينيطنطسقلل يرحبلا راصحلا لالخ هل ةضرع اوناك نيذلا
 هسفن Seat ناک صخش .SSNs !(طفنلا) ةلئاسلا وأ ةيقيرغالا رانلا وهو ؛عباسلا

 یلع :لاثلا لیبس یلعف e - عبطلاب - مهدحو ءايرثألا ناك دقف

 دونجلا نم ةليلق ةبسن نإف ؛مسجلا ةياقو يف مساحلا ديدحلا ليبارس رود نم مغرلا

 دعب هنأ ىلإ راشیو .اهنم دحاو جاتنال ةظهابلا ةفلكتلا ببسب اهءارش نوعيطتسي اوناك
 نم يقرشلا لامشلا يف ناسارخ ةيالو ىدل ناك (م704) دّمحم ةافو نم دوقع ةعبس

 .(©طقف ایدیدح ًالابرس )350( اهيدل ناك نكلو «لجر فلأ نوسمخ ناريإ

 نم عطق نم legian اهنم ريثك ناكو «كلذك ةياقولا يف age وخلا تناك امك
 ذَوُح نع رداصملا ضعب تملكت لب .قنعلا ةيامحل فلخلا نم ىلدتي رخآ جيسنوأ .درزلا

 بابسأل ذ 6 نود نم تارزان ناک مهضعب نأ نم اجافت الأ انيلعو .فنألل تاو اھل

glaالطب هفصوب هفتح ىقلي نأ لبق ةعيبر نب ةبتع نإ ليقو .ىرخأ بابسألوأ ةفلكتلاب  

tiseامدنع نكلو «هسأر ىلع اهعضيل ةذوخ نع ثحب» ردب يف  Glyتناك هسأر نأ  

 هبدل تناک شامقلا نم ةعطق cal ؛هبسأنت ةذوخ شیجلا يف دجي مل ثیحب ربکلا ةديدش

 (م680) ماع ءالبرك ةكرعم يف هفتح هجاو يلع نب نيسحلا نإ لايو .«هسأر ىلع
 .مهتداهشل ريضحتلا يف هوذح نورخآ اذح دقو .قالطإلا ىلع عرد نود

 تناكو ,نمزلا كلذ يف ةمدختسُملا ةيسيئرلا ةحلسألا يه فويسلا تناكو

Messen aeليلد مدقأو .رصخلا وأ فتكلا لوح تالاّمح ىلع  

 يف دونجلا ىدل عساتلا نرقلا ىلإ دوعي ةريصقلاو ةفوقعملا فويسلا مادختسا ىلع

 لضفأو ءاريثك فويسلا نأش نم ركبملا يبرعلا بدألا صوصن تعفر دقو .ناسارخ

 ةقيرطلا قفو ةيروسو نميلا يف ةعونصلا كلت اهيلت .دنهلا نم يتأت تناك فويسلا
 ناف ؛ةعوطقملا سوؤرلاو يديألاو ناقيسلا نع صصقلا ددع ىلإ رظنلابو .ةيدنهلا

 فويسلا نم lia ليلق نآلا يقب دقو .لاتقلا يف ةمساح تناك اهنأ ودبي فويسلا هذه
 يف ةروكذملا فاصوألا عم قفاوتت فويسلا هذه فاصوأ نكلو .ةركبلا ةيمالسالا

 ىلإ ًافصنو نيتصوبو .لوطلا يف ةصوب نيثالثو ًاعبس غلبت اهنوك ثيح نم انرداصم
 .لاطرأ ةثالث ىلإ اهنزو لصيو ءضرعلا يف ثالث

 بهل لكش ىلع رجفتت تناك مهئادعأ نفس ىلع «ةلئاسلا رانلا» وأ ةيقيرغالا رانلا نويطنزيبلا فذق امدنع(1)

 لعتشت تناك اهنإ لب ءاهؤافطإ ناكمإلاب نكي مل ةلئاسلا رانلا هذه نأ دّمتملا نم ناك هنألو .اهمادطصا دنع

 يف ةجّردملا لوكين ديفيد لامعأ :رظنا .نييطنزيبلا ءادعأ بولق يف فوخلاو بعرلا تقلأ دقف ؛ءاملا ىلع

 سوجنأ تاموسر ىلع لوصحلل «یرخآ تاءارقل تاحارتقا» :لصف يف «يركسعلا خيراتلاو داهجلا» ةرقف
 .ةبقحلا كلت يف عوردلاو ةحلسألل ةلّصفملا (Angus McBride) دياربكم

 -169-170 ص ص .ءافلخلا شويج ,يدينيك(2)

 .298-299 ص ص .دّمحم ةايح .مویغ (3)
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WW! لصفلا 

 ؛ءامسأ یطعت ریهاشلا فويس تناك دقف یرخآ بادآ يف نأشلا وه امكو

 همسا (ردب ةكرغم نم ةمينغ هذخأ يذلا فيسلا وهو) دّمحم فويس رهشأ دحأف
 اذه دمحم يطعأ دقو .(تاءوتن وأ تابیدم) هيف تارقف دوجو ببسب «راقفلا وذ»

 بسحو AT ةوزغ يف هب براح يذلا بلاط يبأ نب يلع هرهصو همع نبال فیسلا
 .هرفاکب ملسم لتقُي نل» :لوقي ًاشقن ًاضیآ لمحي ناك راقفلا اذ ناف ةيمالسإلا ةياورلا
 هتعيبط ىلإ ةراشإلل امبر نیذحب ةداع راقفلا وذ رّوصُي ينفلاو يزمرلا ليثمتلا يفو
 ETOR نآ یلا راشیو .لضفأ لکشب ودعلا نيع ةباصإل امیرو ,ةيرحسلا وأ ةيروطسألا

 وذ فيسلا حبصأ دقو .ةديرفلا اهلئاضف sd يتلا لمجلا ضعب اهيلع رفحت ت ةديجلا

 اوناع - همیعلا اصوضختو  ءابآلا نضفب نا لب ,هباقعأو لعل Lagh ازمر روكذملا راقفلا

 . «راقفلا وذ» مهءاثبأ نومسُي

 .ةامرلاو ةاشلا نيب رودي ناك كراعملا مظعم يف لاتقلا نأ ركذلاب ريدج

 تناک لویخلا نأ حضاولا نم هنأ ىلع .لویخلل ةماعلا ةردنلا ىلإ رخ dilly دوم

Aagaنييكملا دنع لاحلا تناك امك .اهنوکلتمی اوناك نيذلا كئلوأ دنع مساح لكشب  
A 

 ةكرعملا ىلإ اهدايتقا ىلإ نوليمي اوناك اهتيمهأو لويخلا ةردن ببسبو .دحأ ةوزغ يف
 امدنع طقف اهئاطتماو  Ligءاهتيامحل ءيشب ىطفت لويخلا تناك امك .تاشوانلا

 يف هنأ ملعن نحنو .ةركبملا ةلحرملا كلت يف اهئاطغ ةعيبط فورعملا نم سيل نكلو

 يومألا رصعلا  oeىلع ليلد دجوي ال نكلو .دابللا نم ليقث عرد مدختسا )م750

 يضف .رشاعلا نرقلا لبق ةيندعملا عوردلا نم عون يأ وأ درزلاب ىطفت تناك لويخلا نأ

 نييطنزيبلا تاوق ىدل ةيطنزيبلا موختلا يف ةيندعملا لويخلا عورد تدجو نرقلا اذه

 دنع درزلا تايفاو ةردن بیسیو ارا كلذ ناك تقولا كلذ يف ىتح .نيملسملاو

 ناك ركبملا خيراتلا كلذ يف بولسألا اذهب سرف ةيطغت نأ ضرتفن نأ عيطتسن دونجل

 .ةفلك رثكأ

 لويخ ىلع يلوتست ةملسملا شويجلا تناك ةركبملا ةيمالسإلا تاحوتفلا ءانثأو

 Wá اومدختسا مهنأ امك :ةيبرعلا ةريزجلا يف اهل atá ناك امم ريثكب رثكأ

 رخاوأ يف سرفلا نم ةراعتسملا ةيسيئرلا تاراكتبالا دحأو .مهتاهجاول ةجيتن ةديدج
 Bude لكش ىلع ةيدلجلا بئاكرلا تراص LS .يديدحلا باكرلا ناك عباسلا نرقلا

 نم ىتح lia نيلعاف ليخلا روهظ ىلع ةامرلا ناك دقف aay pall ةريزجلا يف ةفورعم

 (Hugh يدينيك ويه رک ذی امكف ؛لاح يأ ىلعو اه يله تاكرلا مادختسا نود

(N. eناف  ERنرقلا رخاوأ ا  nبراحلا ىطعأ»  
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 نرقلا تايادب دنع ةكرعملا ضرأ يف ةنميهم ةوق 3 اولثميل ةاشملاب !atlas لادبتساو

 Peg AA عساتلا /يرجهلا ثلاثلا

 نکلو .عیاسلا نرقلا يف ةينرملا ةريزجلا يف ةفورمم راصحلا برح تناك امك

 لاتقلا نولضفي اوناکو . اهیف نیلعاف اونوکی مل زاجحلا ناکس نإف قدنخلا ةوزغ ond امك
 هي قرش يونج E نفاخ دن تارق تناك انتين :لاثملا ليبس ىلعف .ءارعلا يف

 ديما هيبراحم نم ريثك نكي مل ؛ةيئادب راصح تا (2630) ماع يف حاجنب

 يفو ٠ ا ,تاودأو .قینجنلاو < .عوردلا مادختسا نوملعتی شرج يف اوناك» مهنأل

 دمحم راصتنا داشت يتلا دئاصقلا يف دعمت يتلا يه ةحوتفلا برحلا ةحلسأ ناف عقاولا

 ...ةعطاقلا cages‘ و «ةليصألا قارعألا تاذ لويخلا» حدمت دئاصقلا ىدحإف ؛كانه

 ,نییراحلا دنع هضیفخلا درزلا» حدمت یرخآ ةدیصقو .هدونهلا ءاتكلا اهغاص يتلا
 نيججدملا ...درزلا نم نیراعلا لاج ah دمت ةثلاث ةديصق كانهو .«ةعطاقلا مهفویس»و

 عردلل رسآلا idani ةعبار ةديصق spa امنيب Caipas ةحلسأب نيعماللا .حالسلاب
 ةكاحم عرد يهو حیرلا اهکزحت امدنع ةعماللا aS yall هبشت تیدترا امثیح يتلا ةليوطلا

 ay pasati دواد امن لاعتلا ىلإ لت ة راهمب

 فها قلك ee ل نا وضاعت را ةا جتا تاك

 .تاحوتفلا ةبقح لالخ هنأ ىلع . م2( ماع ةنيدملا يف دّمحم هرفح يذلا قدنخلا

 اوناكو cel pall يف لاتقلا نوريثك لّضف ؛ةيسابملاو ةيومألا نیتفالخلا لالخ كلذكو

 نأ اوأر نيرخآ نا لب .مهمامآ !Slat قّيضي ناك ناردج فلخ نم لاتقلا نأ نوري

 ىلوألا ةيمالسالا شویجلا تماق امدنعو .ةءورلا يف حدقی ّرمأ ناردجلاب مهءامتحا

 دض كلذ ناك ىرخألا راصحلا برح تاینقتو راصحلا تايلآل يلعفلا مادختسالاب

 نرقلا يف دادغبل ناراصح كانه ناك هنأ عم .موختلا لوط ىلع ةملسملا ريغ عالقلا

 نيمألا :(م786-809 نيب مكح) ديشرلا نوراه ينبا نيب ةيلهألا برحلا لالخ عساتلا

 .)(م833 - 813 مكح) نومأملاو (م813 809 مكح)

 .173 ص «ءافلخلا شويج .يدينيك )1(

 .587 ص «دّمحم ةايح .مویغ )2(

eeeاتق اول  eeزاهنم يتلا - هنع هللا يضر - تيا يبن  

 .(مجرتملا) ليبارس اجیهلا يف دواد جشن نم مهسوبل لاطبآ نینارعلا مش

 جرغ ةريحلا مكاح دنه نب ورمع ىلإ ريشت قرحم ةلئاعو .592 .591 .588 .587ص .هسقن ردصملا(4)

PRيونج  ols ee:نم م لوآ دواد  Eهللا  aeا عا  A, 

E11. 19 ( 

 .183 ص ءافلخلا شويج :يدينيک )5(
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 ثلاثلا لصفلا

 :ركبملا يمالسإلا خيراتلا يف برحلاو ءاسنلا

 نرقلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يف ثودحلا رّركتُم كراعملا يف ءاسنلا دوجو ناك

 نهنأ الإ ؛نايحألا ضعب يف حالسلا نلمحي OS نهسفنأ ءاسنلا نأ نيح يفو . .عباسلا

 ةراثإل لوبطلاو فوفدلا نعرقيف . .ةليبقلل يقالخألا توصلا رودب نمقی ةدافلا يف نك

 AS pall يف نهلاجر سامح
 وبآ يكملا دئاقلا ناك afi ةوزغ Ja هنآ قحسا نبا لجسی :لاثلا ليبس یلعف

 : الئاق ةكرعملا ىلإ باهذلا ىلع رادلا دبع ينب لاجر عیجشت ىلإ یعسی نایفس
 امتاو ,متيأر دق ام انباصأف ردب موي انءاول متيلو دق مكنإ ءرادلا دبع ينب ايد

 اولخت نأ اماو ءانءاول انوفكت نأ Lele ءاولاز تلاز اذا ؛مهتایار لبق نم سانلا یتوی

 .(!!ىومكيفكنف هنیبو اننیب

 ,نایفس يبآ تاملک نومضم ببسب اوسّمحت رادلا دبع ينب نإ لوقلا نع ٌينغو
 ةبتع تنب دنه نایضس يبأ ةجوز نأ قحسا نبا رکذی مث .عافدناب هیدحت اولبقو
 ,ةكرعملل لاجرلا ةراثتسال اهنعرقو نهفوفد نلمحو نضقو اهعم OS يتاوللا ءاسنلاو
 :ةيت الا تایبألاب مهریثتست دنه تناکو

 رادلا دبع ينب اهيو
 رابدألا ةامح اهيو

 اراّثب لكب ًابرض

 قناع اولبقت نإ
 قرامنلا شرفنو
 قرافن اوربدت وأ

 Gaby ريغ قارف

 يف دّمحم تاّوق نويكملا مزهي نأب - صوصخلا هجو ىلع - ةّينعم دنه تناکور,

 اهاخأو - [ردب موی] ةذوخ هل دجي مل يذلا - ةعيبر نب ةبتع اهابآ oY ؛دحأ ةوزغ
 يف ردب يف يلعو ةزمح مهلتق نیذلا نييكملا لاطبألا نم نينثا LIS ةبتع نب دیلولا
 ناکو «يشحو همسا يشبح دبع كانه ناك دقف قحسا نبا بسحو .تئافلا عيبرلا

alsدقو .ةزمح ةايح لباقم هتیرح هيلع دنه تضَرَعف ءةبرحلا مادختسا يف |  am 

 نيب نم تجرخو ةزمح دسج هتبرح تقرتخا امدنع دحأ يف ةقفصلا طورش يشحو

 .374 ص .دّمحم ةايح .مویغ(1)

 ةميدقلا انيثأ ءاسن تمنقأ اهیف .سینافوطسرآ يحرسلا فلؤملل ةيحرسم اتارتسیسیل .هسفن ردصلا(2)
 .مهنع سنجلا عنمب (Peloponnesia) ةيزينويوليبلا رزجلا يف برحلا فقوب نهجاوزآ
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 ةيمالسالا ةيبرحلا تاودألا
 «لوكن ديفيد :ردصملا .ىلوألا
 Alyo 9636 كومريلا



 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

Maalاتیم ضرألا یلع طقس مث ,يشحووحن ًالیامتم ةزمح یشمف . 

 يف برحلا امهیف ءاسنلا تلخد نیتیفاض| نیتقیرط ىدحإ ةوزفلا حّضوتو
 تايكم ءاسنو دنه تماق ةكرعملا دعبف ؛ةركبملا ةيمالسإلا ةبقحلا يف al ةریزجلا
 (نهءابرقأ اولتق ٍنيذلا ءادعألا (pe دفحم باحصأ داسجأب لیثمتلاب تايرخأ

 تطعأ دقو .اهب ٌنّيزتي ليخالخو EEPE E .مهنونآو یلتقلا ناذآ نعدجو

 اهتچم مث اهتکالو ةزمح دبک تجرخآ امك . اهيبأ تول هرأثل ًاریدقت يشحول اهتنیز دنه

 نیراحلاو ةعطقملا ءالشألا نيبو .هسفن تقولا یو .©!اهفضم عطتست مل اهنأل

 دمحم ةئبآ تلمف انك 4.2 Sl نهيزاقأب نيني تاملسلا ءاسنلا تناك ؛ىخرجلا
 هنأ ىلع ةداع دنه كولّس روصیو .نيرخآ نييندم ىحرجو اهيبأب تنتعا يتلا ةمطاف

 .يفطاعت يمالسإ هنأ ىلع ةمطاف كولس روصُي نيح يف «يرأثو ينثو

 OÉ نمم ةركبملا ةيمالسإلا ةلحرملا يف كراعملا يف ءاسنلا نم ٌتاليلقو
 ؛ركب يبأ بّرقلا دمحم قيدص ةنبا تناك يتلا , اركب یبآ تنب ةشئاع نم رتکآ
 يتلا هجاوزآ نم ةديحولا يهو ,ةعساتلا نس يف دّمحم ةيوطخم تناکو .لوألا ةفيلخلا

 اهنأ امك . Ols اهرث ارض اهب وكذت تناك ةلیضف ةذغو » اهجّوزت امدنع ًابيث نكت مل
magiاهنکلو .ةرشع ةعبارلا يف تناك امدنع انزلاب  of؛اریخأو .يهلالا لُخدتلاب  

 .هكولسو دّمحم ميلاعت نع ثيدحلا ةاور مهأ نم يهف دّمحم نم ةشئاع برق ببسب
 فقاوملا ناف ؛اهجوز نع ثيداحألل ةلقان اهنوك مارتحاب تيظح اهنأ نم مغرلا ىلعو
 ببسو «مویلا ىلإ كلذك تلاز امو .ىطسولا نورقلا يف ةمهبم تناك ةشئاع لايح
 برحلا نم رساخلا بناجلا يف ةيسيئرلا ةيصخشلا تناك اهنأ -ريبك دح ىلإ كلذ
 تضراعو ؛نامثع ثلاثلا ةفيلخلا لايتغا بقع ترج يتلا (ةنتفلا) ىلوألا ةيلهألا

 .ةفالخلا بلاط يبأ نب يلع يلوت

 ماع لمجلا برح يف اهتكراشم وه ةشئاع ةضراعم ىلع لاثم لضفأو

 لاجر ضرحت ةأرمال Gite هنأ ىلع كانه اهدوجو ىلإ رظنلا نكميو .(م656)
 جدوه يف اهلج قوف كانه ةشقاع تناك فدلا برض نم ًالدیو .رصقلا ىلع اهالیبق

 ةياهنلا يفو .(ةكرعملا مسا ءاج انه نمو) لاتقلا فنعأ اهلمج لوح عقو دقو ,قلفم
 ,ريبزلاو ةحلط امه ةشئاع ءافلح نم نانثا لتقو .مویلا كلذ يف يلع تارق ترصتنا

 نم يلوقاش لكشب اهجورخ مث - هنع هللا يضر - ةزمحلا دسج ىلإ يقفأ لكشب ةبرحلا قالطنا رْوَصَتُي ال )1(
 .(مجرتلا) !هيقاس نيب

 .385 ص .دّمحم ةايح .موُُيغ(2)

 اهروضح ناكو ؛لمجلا ةكرعم يف ىوس ةكرعم يأ يف -اهنع هللا يضر - ةشئاع نينمؤملا al كراشت مل )3(
 يف ىلوألا ةيمالسإلا كراعملا يف تايباحصلا نم ددع اهلبق كراش دقو .يلعف JED يف كراشت ملو اًيزمر
 .(مجرتملا) .یحرجلا ديمضت يفوأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نع عافدلاو لاتقلا

 .(مجرتملا) . (DS) سيلو - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسرل كلذ تركذ لب (4)
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 يورت .ةنيدلاب اهتيب يف Lapac ةيقب تضمأ اهنكلو ءةشئاع ةايح ىلع Gle ىقبأو
 .(!!اهجوز نع ءودهب ثيداحألا

 رداصملا نألو ءلمجلا ةكرعم يف ةدوجوملا ةديحولا ةأرملا نكت مل ةشئاع نألو

 نيقلعملا ءايتسا راثأ ام نإف ؛كلذك ةقحال كراعم يف تايرخأ ءاسن دوجو ىلإ ریشت
 نأ وه مهءايتسا راثأ ام لب ءمويلا كلذ يف ءاسنلا دوجو ةقيقح نكي مل نيقحاللا

 ينآرقلا رمألا تكهتناو .ةفالخلا ةسايس يف اهسفن تلخدأ - دّمحم ةجوز  ةشئاع

Eسينيد حصو امكو .(34-8  
 اومدختسا نيقحاللا نیقلعلا نم ًاريثك نإف (Denise A. Spellberg) جريبليبس هي

 عمتجملا ةايح يف نكراشُي 3 ءاسنلا ىلع نأب لوقلل لمجلا ةكرعم يف ةشئاع طروت

 فرتعت يهو اهتوم شارف ىلع ةشئاع روصُي تاحورطلا ضعب نإ لب ,2)ةيسايسلا

 .لمجلا ةكرعم يف ةكراشملا ىلع اهمدن نع رّبعتو ءاهلعف أطخب

 p303 TRG) نب مكحز ديشرلا نوراه ينمابملا ةفيلخلا ةجوز- هدییزف
 يف (م813 809 نيب مکح) نيمألا ةفيلخلا اهنبا لتق نأ دعب لخدتت نأ تضفر -

 لولیآ يفو ٠ )4833 - 813 نيب مكح) نومأملا قيقشلا ريغ هيخأ عم ةيلهألا برحلا

 ىلع ًاقلعم نيمألا سأر اودجيل دادغب ناکَس احص نآ دعب 0 2 (ربمتبس)

 بسحو .ةكرعملا يف اهنبال رأثلل ةشئاع لاثم عابتا ىلع ةديبز تضرَح ؛ةنیدلا روس
 ءاسن هلعقت يذلا Lev :ةلئاق ضفرلاب تباجأ دقف (م956 ماع يفوت) يدوعسملا

 دادح يف تبحسنا مث ««نيبراحملا نيب برحلا ةحاس ىلإ لوزنلاو رأثلا بلطب نينمؤملا
4). Wg ae 

 عمتجملا 116 دلجم ؛يريطلا خيرات «يربطلا :رظنا لمجلا ةكرعم لوح تاحورط ةدع ىلع لوصحلل )1(

 :ينابلأ ) (Adrian Brockett) تيكورب نايردأ :ةمجرت (The Community Divided). امسقنم

(a1997 

 ةسايسلا ؛جریبلیبس هيإ سينيد :رظنا ىطسولا نورقلا يف يمالسإلا بدألا يف ةشئاعل قاطنلا عساو ليلحتل )2(

 :Politics. Gender. and the Islamic Past) ركب يبأ تنب ةشئاع ثرإ :يمالسإلا يضالاو سنجلاو

The Legacy of ‘A’ isha bin Abi Bakr)رظناو )01994. .ايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين)  Lai 

 A isha: The Beloved“) دمحم ةبوبحم :؛ةشئاع (Nabia Abbott). توبأ ايبانل ةركبملا ةساردلا

of Muhammad)(م1942 .وغاكيش ةعماج ةعبطم :وغاكيش) . 

 :ةمجرت ؛ةوخإلا نيب برحلا ؛31 جم يربطل !خیرات ءيربطلا :رظنا نومأملاو نيمألا نيب ةيلهألا برحلا لوح (3)
 The Early) ةركبملا ةيسابعلا ةفالخلا «يدينيك ويه :ًاضيأ رظناو .( م2 :ينابلأ ) نيابشيف لكيام

Abbasid Caliphate)يربهلا بيطلاو ؛135-136ص ص ۰ (م1981 :ندنل)  «(Tayeb El-Hibry) 
 Reinterpreting Islamic) ةيسابعلا ةفالخلا ةصقو ديشرلا نوراه :يمالسإلا خيرأتلا ريسفت ةداعإ

Historiography: Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate) 

 .59-94ص ص )1999# «جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين)

 -138 ص «يمالسإلا يضاملاو ستجل او ةسايسلا :جريبليبس(4)
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

Nsنم تنبت دقف كلذ نم مغرلا یلعو .يسايملا ةقيلخلا ةجوز تناك ةديبز  
 ةملسملا نأ ةركف (نرقب كلذ دعب  يدوعسملا بسح - لقالا یلع) عساتلا نرقلا ةيادب

-36s 

 نيدا ءاسن كانه عبطلابو .ةسايسلا وأ برحلاب ةلص يأ اهل نوكي نأ ردجي ال ةدّيجلا

 نهنكلو .یطسولا نورقلا يف يمالسالا ملاملا يف ةّمهَم ةيسايسو dale اراودآ لعفلاب

 ,:دیفب دخ لآ ةيئاتكتسا تالاح نک

 :كيلامملا روتسد ..ةيرکسعلا ةيدوبعلا

PERRE ESناسرفلا حالس  Azةنميهم ةوق هفصوب ةاشل  
 PEE روب ت 7 ةاشلا تادحو تّلظو ءيمالسإلا ملاعلا يف ةكرعملا ضرأ يف

 نرقلا اذه ةيادب عمو .ةعجان ةيلاتق دو يأ بل  ٌلظو ناك يمارلا سرافلا نكلو

 يتلا ةو تا ناسرفلا تادحو دینجتل ًالیبس نوکتل كيلاملا ةتسیوم كسبت [ضيأ

 يف اووشنو نایبص مهو اودبعتسا نّمم .ةامرلا ناسرفلا نم ریبک ردق نم فلأتت
Rigsحالسلا . 

 يف نومدختسپ اوناک ةيناريإ لوصأ نم كيلاملا ضعب نأ ىلع ةلدآ كانهو

 تاوقلا ءاشنإ يف لضفلا عجري نكلو ,ةرکبلا ةيسابعلاو ةرخأتملا ةيومألا بقحلا
of۳  

 )م842 - 833 ow مکح) مصتعلا يسابعلا ةفيلخلا ىلإ یلوالا ةؤفكلا ةيكولملا

 نم هکیلامم ضعب یرتشا دقو .(1!(م833 813 نيب مكح ) نومأملا هيخأ نم عیجشتب
 ءرخآلا مهضعبب دنقرمس يف (Samanids) نويناماسلا هدوزو .دادغبب دیبعلا قاوسأ

 مکح ةياهن عمو .یطسولا ايش موخت لوط ىلع كارتألا نم ةيسيئر 3 ةروصب اوناكو

 مهدئاف وهو هل ءالولا يديدش يدنج فلأ نم ةلكشم ده مصتعلا یدل ols نومأملا

 ىطسولا روصعلا سوماق :يف كولمم ةدرفم ءزيرفمه نفيتس رآ :رظنا ماع لكشب يكولمملا ماظنلا لوح(1)
(The Dictionary of the Middle Ages)(م1982-1989 :كرويوين)  ıنولايأ ديفيد 69-68 :8  

.(David Ayalon)ةعوسوم :يف كولمم ةدرفم  «(Encyclopaedia of Islam) puy!ةعبط  

 (Robert Irwin)» نيوريإ تربورو :314-21 :6 »)1954-62004 ,لیرب :نديل) ًادلجم 12 .ةديدج

 The Middle East) م1250-1382 ةركبملا ةيكولمملا ةنطلسلا :ىطسولا روصعلا يف طسوألا قرشلا

in the Middle Ages: The Early Mamluk Sultanate, 1250-1382)(م1986 .ليدنوبراك ) , 

 ديبعلا ES باتك يف تالاقملا :رظنا يمالسإلا خيراتلا يف ديبعلا ALU ةعساو ةماع ةرظنل .1-25 ص
 Slave Elites in the Middle East and Africa: A) ةنراقم ةسارد :ةيقيرفإو طسوألا قرشلا يف

.Comparative Study)یرحت  taeوروت | رویم  (Miura Toru)سييليف دراودإ نوجو  John Edward) 

(Philips(م2000 :كرويوين) . Jasiةدعاق يه يمالسإلا خيراتلا يف كيلامملا نع عجارلاب ةمك ةمئاق  

 عورشم يهو Mamluk Bibliography Online‘ ةامسملا ةيوناثلاو ةيلوألا رداصملل ةيثحبلا تانايبلا

 http://www.lib.uchicago.edu/e/su/mid- :طسوألا قرشلا قئاثول وغاکیش ةعماج زكرمل مئاق

.east/ mamluk/ 
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيلوت نع يلختلاب نومألا عاتقال مهمادختسا نم مصتملا نکمت دقو .مهذاتسا وآ
 (م833) ماع نییطنزیبلا دض ةلمح يف نومأملا تام او قل ةفيلك كيو و فتا

 اوناک نیذلا كئلوأ نم ةريبكلا ةضراعملا نم مغرلا ىلع ةفيلخلا مصتعلا حبصآ

 .قباسلا ماظنلا يف ةوظح باحصآ

 يف ايسيكر اريغت - كلارتألا نم مهمظعم ناك نیذلا د مصتعلا كيلامم لثمیو

 ىلإ مهلوصأ دتمت لاجر نم Ale يف Lilg شيجلا دعي مل ذإ ,يركسملا يساّبعلا ءانبلا
 :لثم ؛ةّيقرعلا تاّیلقألا ىلع ًارصتقم شيجلا حبصأ كلذ نم الدیو :ةييرعلا ةریژخلا

 لب .ةيروطاربمالا فارط نم نیدنجُم نیرخآو .ملیدلاو ,نمرألاو ءربربلاو «كارتألا

 دارها تعیضآ diy ما رفاس اهآمس تارق نكشل ةديدخ ةف كر متم نإ
 رخاوأ ىلإ نییساپعلل :agile ب ةلجد رهن ىلع دادغب يلامش الیم نينامث دعبت يتلا

 .ةمساحلا ةركبملا ةلحرملا هذه ىلع تا ءاقلاب تاساردلا تأدب و .عساتلا نرقلا

LSS,ةقحاللا اهتالّثمت نم ةسسؤملا هذه نع ًاريثك انفرع !!). 

 ؟نولعفي اوناك اذامو ؟اوبّردت فيكو ؟اوتآ نيأ نمو 5كيلامملا مه نم نكل

 ةباجإلل ةريثك قئارط كانه نإف ًانورق تيقب ةسسؤم يأ عم لاحلا يه امك
 مهنأب نيفوصوملا لك سيل ذإ ؛رّيحم pal كولملا فيرعت ىتحف ؛ةلئسألا هذه ىلع

 ىتح والا نإف مومعلا هجو ىلعو . :نزینیمتسم ًاصاخشأ عقاولا يف اوناك كيلامم

 ونک طق yada مل نمم نورخآ كانهو .كولمم حلطصمب هيلإ راشي روحی نأ دعب

 .ًاضيأ كيلامم مهنأب رداصملا يف مهيلإ راشي ناكو .ةبخنلا تاوق نم اءزج

 ةيمهأ نیحضوم .ةقباسلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا ةيتآلا روطسلا يف لواحنسو

 ةيويسآ طسولا لوصألا يذ يمارلا سرافلا ماهسإ زاربإ ىلإ ةفاضإ .كيلاملا ةسسؤم

 .ىطسولا نورقلا يف يمالسإلا ملاعلا خيرات يف

eًابلاغ اهنأ الإ «دحأ هكلمي صخش» اهانعم ةيبرع ةملك «كولمم»  

 هنن فايا a Sec ةيدؤيفلا نع نفاخ ئت ىلع لدي اف اختم مم دخّتست ام

 يف يكرتلا شيجلا خيرات :فيس فلأ رسك (Matthew Gordon)» ندروج ویئام :ادیدحت رظنا(1)
 The Breaking of a Thousand Swords: A History of the) م815-889 /ه200-275 ءارماس

Turkish Military in Samarra889-815/275-200)نیتسارد رواحي يذلا )22001 :ينابلأ)  

 Slaves on Horses: The) ةيمالسالا ةلودلا روطت :لویخلا ىلع ديبع .نورک ايشيرتاب :نيتقباس

Evolution of the Islamic Polity)لیینادو :(م1980 :كرويوين)  «(Daniel Pipes) aulدونج  

 Slave Soldiers of Islam: The Genesis of a Military) يركسعلا ماظنلا ءوشن :دیبعلا مالسإلا

System)1981# :نفيهوين ) (« 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ماع لكشب نامدختست «مداخ» و «دبع» اتملکف .ناسرفلا نيبراحملا نم ةّيوبخن 398 جاتنإ

 هبشت ةمدخلاو ةيدوبملا نم ا ونه يعدتسي ام ؛تویبلا مدخو لوقحلا يلماع فصول

 تايالولا بونج يف ةيعارزلا ةيدوبعلا تاعمتجم يف ةّيدوبعلا خيرات - ديعب دح ىلإ -

 عم uh يتلا ةلماعلا ءوس روص نأ ىلع ةريثك ahi كانه نإ لب .ةيكيرمألا ةدحتلا
 مدخو لوقحلا يلماع عم Lind سّرامت تناك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ديبعلا
 .يمالسإلا خيراتلا يف تويبلا

 وهو ىطسولا نورقلا يف يمالسإلا ملاعلا يف لمعتسا يذلا لجرلا نأ ريغ
 نإ لب ءاناهم هنوك ادع ءيش gh فصوُي ؛حالسلا لمح ةنهم يف أشنو ,ریفص يبص
 نيقفارم :مهنوك لثم مكاحلا نع ةباين ةّمهملا فئاظولا نم ددع يف اومدخ كيلامملا
 .اهبیردتو هديص روقصو مكاحلا لويخب مامتهالاب نيّينعم ًاطابضو ,ةاقسو ,نییصخش
 زّيمم عقوم يف نوكي كولمملا ءرملا نإف كلذ ىلإ ٌةفاضإ .نييميلقإ ًاماكح اوراص لب
 لوصولاو لب «عمتجلا يف ةعيفرلا ةناكملاو ءارثلا صرف نم ريثكل باوبألا حتفي امب
 نكي مل رشع يداحلا ىلإ عساتلا نرقلا ذنم هنأ ودبيو .ماظنلا يف بصانملا ىلعأ ىلإ
 دقي bal دارم نوكأ daca cual هذه ىلإ ىقترا يذلا كولمملا ىلع ًامزال

 .نيرّرحُم اونوكي نأ ًاعويش رثكألا ناكف كلذ

 نايبصلا ءارش يه ةّيكولمم تاوق ريوطتل ةلْضفلا ةقيرطلا تناک اذاو

 ؛نیدلاو برحلاو ةّيسورفلا مولع ىلع عمتجلا ةيقب نع كارم تانكث يف مهبيردتو

 تاونسلا لالخ Lapad .ةيكولمملا بئاتكلا يف نوجمدُي اوناك نيغلابلا ضعب نإف

 هرسأ نكمي Soll صخشلا نإف يمالسإلا عرشلا بسحو .ةسسؤملا ءاشنإ نم ةركبملا
 راد يف يأ ؛مالسإلا راد جراخ نطقيو ملسم ريغ نوكي نأ يهو ؛ةدحاو ةلاح يف

 يف شيعت بوعش نم نييركسعلا ىرسألا دينجت يرجي ناك دقف انه نمو .برحلا

 .نييقرشلا نييبوروألاو .ةيقيرفالا ءارحصلا هبش ءانبأ :لثم .مالسالا راد موخت

 ءارش يه ةلضفملا ةقيرطلا نكل .مهريغو ..دونهلاو ,سکرشلاو نمرألاو ,نيينانويلاو

 ءالؤه ىلإ رظنُي ناكو .نوحیج رهن لامش ىطسولا ايسآ موخت لوط ىلع نايبصلا
 يكرتلا قرعلا نم اونوكي مل مهنم نيريثك ( نكلو .كارتآ مهنأ ىلع ماع لكشب نايبصلا

 A ىلإ ةراشالا لازتخال فظوُي ناك كرثلا حلطصم نأ الإ ؛ةملكلل ثيدحلا ىنعملاب

 .ىطسولا ايسآ بوهس نم مداق يوعر لقنتم صخش

 يمالسإلا ملاعلا يف ةمظنألا نم ريثكل عدوتسم ةلزنمب بوهسلا كلت تناكو

 ريغ (م1923 1300 ماع نيب اومکح) نوينامثعلا CANA EAR نورفلا قؤلخ
 تناك ةسايس اضيأ اوذفن مهنأ ريغ .زاقوقلا ةقطنمو ةرواجملا ايسور نم نيملسملا
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 ثلاثلا لصفلا

 عبارلا نرقلا رخاوأ يضف .دیبعلا عايتبا يف ةيديلقتلا ةسراملا نع حوضوب ةفلتخم

 .نییناقلب نييحيسم مهمظعم ناك نيذلا مهاياعر ىلع 4 ةبيرغ ةبيرض اوضرف رشع

 يتلا ةبيرضلا هذهو .ناطلسلا ةمدخ يف نييحيسملا لافطألا ليجستب يضقت تناكو

 ,ةيوبخنلا يراشكنالا شيجلا تاوق تجتنأ (devshirme) همرشفدلا ghui تناك

 نإ ىتح .ينامثملا ماظنلا يف ةلودلا يف ايلعلا زكارملا يفظوم نم ريثك ىلإ ةفاضإ
 مهنكمي ىتح نويحيسم مهنأ ىلع مهلافطأ اومدق ناقلبلا يف ةملسملا تالئاعلا ضعب

 .۲1)هخیرلاو ةناكملا ةيلاع صرفلا هده نم ةدافتسالا

 دنع لقألا ىلع تازّیمم ثالث كارتألا لافطألا ءارشل ناك ةيادبلا ننمو

 ميعطتلا لبق ام رصع يف لافطألا تايفو ةبسن عافترا ىلإ رظنلاب :ًالوأ ؛مهدّيس

 ةريغص نس يف لافطألا ءارش نإف ؛یطسولا نورقلا لالخ يمالسإلا ملاعلا يف
 ةيناثلا وأ ةرشاعلا نس يبصلا غلبي نأ درجمب نكلو Ne اراشا ةظاستي ناك

 ok ىلع - حبصأو .ةديج تاعانم نوکو و ضارمآ زواجت دق نوکی ةرشع

 نم اوذخأ ةاييضلا هاله نأل ١ اناذ اهن یو ةليوط ةايح شيعي نال ادهن د

 جاتنإل مّمصملا بيردتلا عونل رند اوناك دقف ةريغص ْنس يف مهتالئاعو مهتويب

 ديدشلا ءالولاو ةعامجلا حور نم ةيلاع ةجردب ناسرفلا نيبراحملا نم ةيوبخنلا ةوقلا

 مهتعيبطب كارتألا نأ - تقولا Soe aa :اريخأ .مهدیسل

 وه فدهلا نأ امیو .اذل ؛نوقوفتم ةامرو ناسرف ًاضيأ مهنكلو .نوصلخمو ةاسق

 ةيسورفلا يف نیرهالا كارتألا نایبصلا ءارش نإف ؛نییوبخن ناسرف نیبراحم جاتنإ

 ادهج دیسلا ىلع paag .ةيلمع ةسايس ناك ةرشع ةيناثلا وأ ةرشاعلا نس يف ةيامرلاو
 .ةيرورضلا تاراهلا يف يساسألا بیردتلا ثيح نم نیّمهم ةفلكتو

 عونتلا بتاکلا a869) - 777) ظحاجلا رک ذ Puut a بقانم» ةلاقم يفو

 ؛كارتألا ag امدنع لعفی ام فرعي ناك مصتملا نأ - مساتلا نرقلا نم ةفاقثلا

 يف ءاربخ مهف (ةرخولا يف ناتنثاو .ةمدقلا يف ناتنثا) نيعأ عبرآ كارتأللف

 مهف كلذكو .ةيسورفلا بناوج لك يف نورهامو .نوعراب نودايصو .()قهولا لبح

 ةيامر نوعيطتسي نوزاتمم ةامر مهنآ امك .ةيساقلا سقطلا فورظ لمحت نوعيطتسي
 ناف كلذ ىلإ ةفاضإ .هاجتا اميأ يف یوصقلا ةعرسلاب يرجت مهلويخو .مهمهسآ

 ,ةديدج ةعبط ؛مالسالا ةعوسوم :يف "16۷576" ةدرفم .(۷۰ (L. Ménage جانيم لإ يف :رظنا )1(

.13-210 :2 

 -The Life and Works of al) هلامعأو ظحاجلا ةايح :مجرتم ؛ (Charles Pelatt) تاليب زلراشت )2(

Jahiz)91-97ص ص ؛ (م1969 :يلكريب) . 

 .(مجرتلا) .راقبألا و ليخلا صانتقال لممتسي . (ةطوشنآ ) ةدقع هفرط ىف لبح وهو )3(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 .بكارو ,يرطيبو .لویخ عئابو «بزدمو «سورعو .عار هسفن تقولا يف وه يكرتلا»

 وأ نيسوق نولمحي كارتألا نأ امك Pesala لجر نم نوکم قيرف وه :راصتخاب
CEدق ء يش لکو  le al cigs Mingنومانيو .امايأ بوكرلا كوميطتسيو :مولویخ  

 مهتايح ىدم ىلعو :ىوصق ودع ةعرسب يرجت يهو لويخلا نولدبتسيو .جرسلا ىلع
 نإف ظحاجلا نع ًالقنو .ضرألا ىلع ًايشم هنوضمي امم لوطأ جرسلا نلع انفو نوضمی

 ظحاجلاو .ةعنصلا يف نیینیصلاو ,ةفسلفلا يف قیرغالا نولباقی برحلا يف كارتألا

 هتلاقم نکلو arr نویعلا نع هرکذ ام يف لقألا ىلع .ةفلابلا نم اثيش انه سرامُي
Jadيكرتلا نم لضفأ سراف دجوُي ال هنأب دئاسلا دقتعلا ةغالب ةديدش ةروصب . 

 ناك دقف ؛ةيقيرفإ ءارحص هبش يف ةدوجوم نكت مل لويخلا تاعمتجم نأ امبو

 يف نومدختسُي ةيقيرفا لامشلا ةمظنألا حلاصل كانه نودنجملا نويركسعلا ىرسألا
 .ناسرفلا صخي حلطصم كولملا امنيب .دیبع مهنأ ىلع مهيلإ راشيو SLAN ةّمهم

 هيدل ناك (يقيرفإ قرش لصأ نم هتلئاع تناك امبر يذلا ) ظحاجلا نأ ًابيرغ سيلف

 كارتألا نع هتلاقم نم ضيقنلا ىلعو .ءارحصلا هبش يّيقيرفإ نع هلوقي ريثك ءيش
 رخف» هتلاقم يف براحم قرع ىلإ نومتني مهفصوب دوسلا نع ظحاجلا ثدحتي مل
 خيراتلا يف دوسلا دارفألا نم ريثك لاعفأ ركذ هنكلو .(*)ناضیبلا ىلع نادوسلا

 مع ةزمح لتقي مل يذلا يشبحلا دبعلا وهو ءيشحو» لثم ؛ ؛رکبلا يمالسالا يركسعلا
 لتقف يف اهسفن ةبرحلا مدختما مالسإلا ىلإ هات قيال لب ؛بسحف هتبرحب دمحم

 . دمحم ةايحل ةقحاللا ةبقحلا يف اورهظ نيذلا ةوبنلا يعدم دحأ ؛ةملیسم

 ىرخأ تافص ظحاجلا دكأ يقرع دوسلا قوفت نع ديدحتلاب ثيدحلا دنعو
 دنع ًارذجتُم الو امئاش سيل مركلا نأ ىلع ple قافتا كانهف» ؛ةيركسعلا ةردقلا ريغ
 كلذ ىلإ ةفاسإ لبنا نم ی هم ديف ؛ادوسلا:دتعوه امم عش يا

aعاقيإو صقرلاو يقيسولا عقولاب ٌيعيبط سح هل دوسألا بعشلا نأ ىلع ظحاجلا  

 .94ص .هسفن ردصملا(1)

 ظحاجلل ةريصقلا تاباتكلا نم تاراتخم :ةجهبلاو وحصلا :مجرتم (Jim Colville)» ليفلوك ميج(2)

(Sobriety and Mirth: A Selection of the Shorter Writings of al-Jahiz)(م2002 :ندنل) , 

 .25-52ص ص

 لوسرلا دعب لجر لضفأ Ek دقف [ةمليسم دصقي] هتلتق اذإ» :يشحو ىلإ یزمت يتلا ةلوقملا ىلإ لوصولل(3)
 ةياور رظناو .377ص دمحم ةايح :مجرتم .مویغ :رظنا «[ةملیسم دصقی] Jajja اضيأ تلتقو .[ةزمح]

 يف ةلوقملا هذه تاليب زلراشت جردي ال .27 ص :ةجهبلاو وحصلا :مجرتم .لیفلوک دنع الیلف ةفلتخم

 .195-198ص ص «هلامعأو ظحاجلا ةايح :هباتک يف ظحاجلا ةلاقل ةفرصتلا هتمجرت

 .35 ص ةجهبلاو وحصلا .لیفلوک (4)
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 ثلاللا لصفلا

 Koiri روش ا ناف هطحلامللا لوفي ايس ته وو ولا
 حضوتو .ضیبلا نم ًاقیفوتو ةداعس رثکآ مه dole ةروصبو و مهماسجأو لضفأ
 ةيقيرفإلا ءارحصلا هبش ييقيرفا لوح ةّيطمنلا روصلا ضعب نأ ظحاجلا ةلاقم

 هذه دّدع ظحاجلا نأ عم .يسلطألا طيحملا ربع نييقيرفإلا ديبعلا ةراجت قبس دق

 .مهصقن ليلد اهنأ ىلع ال دوسلا قوقت ىلع Wala تامسلا

 نيروهشم كارتألا كيلامملا ناك مهتيسورفو ةيرکسملا مهتراهم ىلإ ةفاضإو
 شارف :lasg نييصخش نيقفارمو .ءافصو lps) aac اموهو .مهلامجب
 تاينغم نهفصوب نهزیمتب :تایکزتلا ءاهالا نلا رظنب ناگ 'نايحألا ضعب يف

 اوناك سانلا نأ فيك (م943) ماع رهتشا يذلا لقوح نبا يفارفجلا نم ملعتنو .راوجو

 :رشاعلا نرقلا يف - SBF اروک ذ كارتألا كيلاملا لضفأل لاملا عفدل نیدمتسم

 كيلامملا لك نيب نم .كرتلا ضرأ نم نوتآلا كئلوأ مه كيلامملا نمثأ

 ةميقلا يف مهنم برقي نم دجوي الو مهل ليثم دجوي ال ملاعلا

 فالآ ةثالثب ناسارخ يف عابی rere (as) ىرأام ًاريثكف ؛لامجلاو

 ضرألا قطانم لك يف .رانيد فالآ ةثالثب َنْعَبُي تايكرتلا ءامإلاو ءرانيد

 يف دولوم يأ الو نانويلا نم ال ,ةميقلا هذهب ةَمأوأ ادبع Gai مل

 .ة!ةيدوبعلا

 رعشي نأ يعيبطلا نم ناكو ٠ .بآ هنأ ىلع مهدیس ىلإ نورظني ةداع كيلامملا ناكو

 هژالو لظي رزحلا توام یتحو .هتثرو مهلعجیو < .هكيلامم عم ةبارق ةلصب دّيسلا

Eaiهريرحت نم مغرلا ىلع - هنأ مکحب.  Paar eae iteةفاضإو . نا  

 مهنم نوريثكو .يمالسالا نيدلا مولع كيلامملا ميلعت يرجي ناك دقف برحلا مولع ىلإ

 .هسفن عجرملا(1)

 :يكولمملا بدألا نم يسنجلا ذوذشلا نم ناتصق» ةلاقم (Everett K. Rowson) نوسور هيك تيرفيإ(2)

 Two Homoerotic Narratives from) «مّيتملا لايناد نبا ةصقو يكاشلا {deg يدفصلا ةصق

Mamluk Literature: Al-Safdi’s Law at al-shaki and Ibn Daniyal’s al-Mutayyam) 

 Homoeroticism in Classical Arabic) يكيسالكلا يبرعلا بدألا يف ذوذشلا باتك يف

Literature)تیار ویلبد يريج :ريرحت  (Jerry W. Wright)ةعبطم :كرويوين) نوسور هيك تيرفيإو  
 سنجلا ةعتمو يدادقبلا يلع» ؛نيوريإ تربور :اضیآ رظنا .158-191 ص ص .(م1997 ,ايبمولوك ةعماج
 :ةيمالسإلا رصم خيرات باتك يف (Ali al-Baghdadi and the Joy of Mamluk Sex) «يكولمملا

 يدينيك ويه :ريرحت .The Historiography of Islamic Egypt. c). 1800-950( م1800-0

 .45-57ص ص »)02001 .ليربأ :نديل)

 ناتسناففأ يف مهتيروطاربمإ :نويونزفلا (Clifford E. Bosworth) ثروزوب يا دروفيلك :نم سبتقم سيتقم(3)

 The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern) م994-1040 ناريإ قرشو

Iran, 994-1040)209 ص .(م1973 :توریب)  
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 طاقت یدحاو .كلذك ةباتكلاو ةءارقلا ملعتي ناك مهضعب نإ لب ,ةيبرعلا نوملعتي اوناك
 ةفاضإ ءاهنيب اميف ءالولا ةديدش ةزاتمم ةّيسورف تاوق جتنأ هنأ كيلامملا ماظن 353

 .اهدیسل اهگافو ىلإ
 وحن كولملا هب رعش يذلا ءالولا نأل ؛فعضلل ٌببس ةوقلا هذه نأ تبث دقو

 كولمملا عنص نموه دیسلا ناك اذإف .هتوم دنع هدالوأ ىلإ لقتني ًامئاد نكي نكي مل هدّيس

 تاوقلا ضعب تماق دقل :اذه ىلع حضاو لاتم كانهو .نبالا عنص يذلا وه كولمملا ناف

 (م861) ماع ربمسيد /لوألا نوناك يف لكوتملا ةفيلخلا لايتغاب ةيسابعلا ةيكرتلا
 .مصتعلا هدلاو دنع مهل تناك يتلا ةزيمتملا مهتناكم اودقف مهنأب اورعش مهنأل

 ,ةيقيرفإ لامش يف ةريغصلا لودلا نم ددع رهظ لكوتملا لايتغا بقعو
 لودلا هذه ضعبو .قرشلا ىلإ اهنم دعبأ وه امو ناريإ يفو .برفلا ىلإ اينابسإ يفو
 اهسفن مدقت ىرخألا لودلا ضعب تلظ نيح يف ؛نييسابعلا نع ّماتلا لالقتسالا نلعأ
 ASS كيلامملا فارطألا ىلع تناك يتلا لودلا نم ريثك مدختساو .ةعبات اهنأ ىلع

 نيذلا مهو )01005 )819  رهنلا ءارو ام يف رظنلل اتفل رثكأ نويناماسلا ناكو

 994) ناتسناففأو ناريإ قرش يف نويونزفلا كلذكو .هکیلامم مصتعملا مهنم ىرتش
 .نييناماسلا مكح تحت كيلامم اوناك نيذلا (م1040-

 La اينابسإو ةيقيرفا لامش يف كارتألا كيلامملا ضعب مدختسا دقو

 ءافلخلا مهنأ ىلع مهسفنأ اومدق نيذلا  نييليعامسإلا ةعيشلا نييمطافلا نأ امك

 ةليبقلا لاجر ةدعاسمي ةطلسلا ىلإ اوتأو (م969 )909  ةيقيرفإ لامشل نويقيقحلا

 اومدختسا  رئازجلا قرش يف ريغصلا سلطألا لابج نم ةماتك ةيلحملا ةيربربلا

 - 969) ةديدجلا مهتمصاع ةرهاقلا ىلإ اولقتنا نأ دعب كارتألا كيلاملا Lai مه

 هيش تاوق ىلإ ةفاضإ ,ةماتك ةربارب ىلع يساسأ لكشب اودمتعا ا )م1171

 ىلع - يلامجلا ردب ينمرألا ريزولا ناكو .ةينمرألا تاوقلاو ةيقيرفإلا ءارحصلا

 ~ 1074( ةيمطافلا ةلودلل يلعفلا مكاحلا وه ناكو ءالؤه رهشأ دحأ - دیکأتلا هجو

 .(1094 1036 نيب مکح) رصنتسملا يمطافلا ةفيلخلل ريزو ناك امدنع (م 4

 مليدلا نم ةعيشلا بهنلا agin نم ةعامج مهو - نویهیوبلا ald (م945) ماع يضو
 نييسابعلا ءافلخلا اوعضوو .دادغب لالتحاب - نيوزف رحبل ةيبونجلا یطاوشلا ىلع

 ةيكولمملا مهبئاتك اورّوطو .نييسابعلا نع ةباين اومکحو .ةيريجلا ةماقالا تحت
 .مهب ةّصاخلا
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 ثلاثلا لصفلا

 :ةيبيلصلا بورحلا ةيشع كيلامملاو ةقجالسلا

 مصتعلا ةيرجتب أدب يذلا - يسابملا شيجلا لخاد يقرعلا لؤحتلا بستكا

 رشاعلا نرقلا رخاوآ يف یلعآ اعراس - عساتلا نرقلا ریکاوب يف ةيكرتلا ةيكولملا

 نم ةيقرشلا قطانلا ىلإ (نامکرتلا ) ةملسلا ةيكرتلا ةّيوعرلا لئابقلا يبراحم ةرجهب
 هقیقشو كب لرفط مهدوقیو ؛نامکرتلا ءالؤه ماسقآ دحأ ةقجالسلا ناکو .ةفالخلا

oe e sو  

 يف نييونزغلا ةقجالسلا مزه دقف لوألا لصفلا يف انظحال امكو .كب يرغج رفصالا

 ناتسناففأ يف ةلود مهسفنأل اوسسأو .ناتسناففآ يف (م1040) ماع ناقندند ةكرعم

 لوح امنيب .قرشلا يف ةلئاعلا يضارأ ةرادإ يرغج هيخأل لرفط كرت مث .ناريإ قرشو

 رجلا ىلإ ê ê .(21055(2) ale دادقب التحم «برغلا ىلإ ههابتنا

 يندم عمتجم ةرادإ اودارأ نا مهنأ ركبم تقو يف هؤافلخو لرفط ىأر دقو

 ناطلسلا ماق اذهلو ؛مزتلم شيج ىلإ نوجاتحي مهنإف ناريإو قارعلا يف ahy يعارزو
 ةيئادع ةسايس ةعباتمب - لرفط ةفيلخ  (م1073 1063 يماع نيب مكح) نالسرأ بلأ

 وآ ٠ .مهلحم هكيلامم لالحإو .فينع لكشب نيياالعتسالا نامكرتلا داعبتساب يضقت

 US دمتعي نأ ماظن يأ عيطتسي ال نكلو ,مهنوُمسُي ةقجالسلا ناك امك (ناملفلا)

 يف يمالسإلا ملاعلا يف بئاتكلا توق ناك دقف انه نم .كيلامملا بئاتك ىلع

 ةاشملاو ناسرفلا نم ةّيكرُت ريغو ةّيكرت ةّيماظن ريغ تادحو نم نوکتی یطسولا نورقلا
 (كولملا رّيس) هباتك يف ةوقب gala (م1092 ماع يضوت) ALN ماظن نإ لب .ةامرلاو

 هنأل .ةفلتخم قارعأ نم تاوق نم نوكتي نأ نم دب ال ةيلعاف رثكألا شيجلا نأ ةركف نع
 ىلإ نوليميو .ةسامحلا نودقتفي مهف ؛رطاخملا زربت دحاو قرع نم تاوقلا نوكت امدنع»
 مکح) يونزغلا دومحم نإف ؛كلُملا ماظن لمع يف ةداع ةلاحلا يه امكو .*)«یضوفلا

 لثم ؛ةفلتخم قارعأ نم تاوق» هفيظوتب ةدوجلا سايقم عضو (م1030- 998 ale نيب

 مو روفلا نم لاجر ىلإ ةفاضإ .دونهلاو .برعلاو نييناسارخلاو .كرتلا

 نأ :لوألا :نیقش تاذ شیجلا يف ةرثانتلا تاعامجلا هذه galia تناکو

 يف هنا یتح eam لك دنع يقرعلا ءايربكلا pama ىرخألا ءازا ةدحاولا عضو

aK yalقر لك ناكو  alesىلع ظافحلا لجأ نه  inalاوطاق ةهرشو  lias 

 .باتکلا اذه نم 56-59ص :رظنا ةقجالسلا لوح(1)

(The Book of Government or كولملا ریس باتک :مجرتم «(Hubert Darke) (2)كراد تریویه 

 ( Rules for Kings: The Siyar al-Mulk or Siyasat-name:نوزریک ةعبطم :دنومشتیر)

100.2 « (42002 

 100£ ص .هسفن عجرملا(3)
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ololىطسولا روصعلا 4 يمالسإلا  

 لواح دقف اذكهو .ةكرعملا يف يناوتلا رهظأ ينالفلا قرعلا نإ :دحأ لوقي التل ربكأ

 سفانتلا ةيذفت نأ وه ةعفنملا نم رخآلا قشلاو Mea yale ىلع قؤفتي نأ قرع لك
 ةدرفم و GY نكمي ال هنأ ينعي ةفلتخلا تاعومجلا نمض ماسقنالاو يلخادلا

 اعد رخآ يلمع بیس وهو ,هسفن مکاحلا ىلع دیدهت ضرفل يفكي امب ةريبك حبصت نأ
 .نامکرتلا درط ىلإ ةقجالسلا

 لامشلا ىلإ نورخآ رجاهو ,قرشلاو لامشلا ىلإ نامکرتلا ضعب رجاه دقو

 ىلإ ةبسنلاب .ةيطنزيبلا موختلا لوط ىلع ةلقنتملا مهتاراغ GA يف اورمتساو .يبرفلا
 امآ .مهاياعرو مهقطانم ددهت تاباصع نم رثكأ نامکرتلا ءالؤه نكي مل نییطنزیبلا
 طسوألاو يقرشلا لوضانألا يف مهبهنو مهتاراغإ ىلع ةيعرش اوفضأ دقف نامکرتلا

 ذض داهجلاب نيلفشنُم (نیزاغ) نیینید نیبراحم ىوقت نم ًةعبان ًالامعأ اهفصوب
 نیدهاجم - مهرظن ةهجو نم مهَسفنآ نامکرتلا ىأر دقف لاح يأ یلعو .نییطنزیبلا
 ةيواعم مايأ ذنم مالسالا اوقنتعا دق اوناک نیذلا مهو ءرفاكلا ودعلا ّدض هللا لیبس يف

 امدنع (م1071) ماع ةهجاولا دح ىلإ رومألا تلصوو .عباسلا نرقلا فصتنم يف
 ۲ ةيقوجلسلا ةبقحلا ناسرف
 نيب مکح) (Romanus Diogenes) سنیجویاد سونامور يطتزيبلا روطاربمالا داق رشع يناثلا نینرقلا يف

 ىلع يضقيل قرشلا ةهج ىلإ ةيطنزيبلا بئاتکلا نم اددع (م1071 - 1068 يماع ديفيد :ردصلا .رشع ثلاثلاو
 Gs ةحلسألاو شويجلا» ؛لوكين

 .ایئاهن يكرتلا رطخلا نفلا يف ةيقوجلسلا ةيبرحلا
 255 «بدألاو

HH 
AD wa LH 
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WWI لصفلا 

ab agةدناسل لامشلا ىلإ 45153  ةيروس يف ةلمح يف ناك يذلا  نالسرأ بلأ  
 دنع نیفرطلا نيب ةيماح ةكرعم تعقو مث . ,نيملسملا هناوخاو نامکرتلا نم هلهأ

 ماع تیض يف (Van) ناف ةريحب برق [دركذالم ةكرعم] (naket) تركيزنام

 يدتفا مث ,سنیجویاد سونامور رسأو .اهیف نالسرأ بلأ تارق ترصتناو ٠ ,(م1071)

 يتلا ةيلمعلا ةيادب ىلع ةمالع [دركذالم] تركيزنام ةكرعم تناكو .علخو ةياهنلا يف

 .ةفورعملا «ایکرت» اهبجومب لوضانألا حبصأ

 يف ةظعوم (Urban TI) يناثلا سئايرأ ابابلا ىقلأ (م1095) ماع يفو
 ابوروأ برغ نم نيعراضتملا ءالبنلا اهيف اعد اسنرف يف (Clermont) نومريلك

 وا وه لاس یا نارا نكي عملو :هتسيتكو ميسا هیضق تا هيفافاط لخت ىلإ
 نييحيسملا مهناوخإ ةدناسمل ةيركسعلا مهتاراهم مادختسا ىلإ مهوعدي نم

 ديازتم ديدهت يف [درك ذالم] تركيزنام ةكرعم ذنم اوحبصأ نيذلا نييطنزيبلا

 يروجيرج ابابلا ناك دقف ءاهطسوو لوضانألا قرش يف نيملسملا كارتألا نم
 لجر فلأ نيسمخيو حن نم ةوق هسفنب وه دوقي نأ حرتقا دق (Gregory VII) عباسلا

 سئابرأ نأ وه كلذ نم iial رثكألا نكلو (م1074) ماع نييقرشلا مهناوخإ ريرحتل

 لجأ نم سدقلا ىلإ حلم ععب مايقلاو :حيسملا بياض لمح ىلإ ةجترفلا مالبتلا اعد

 ماع فيص عمو ٠ .نورق ةعبرأ وحن لبق (")نوملسلا هقرس يذلا مهبر ثرإ ةداعتسا

 دقف يناثلا سئابرأ ابابلا ظح ءوسلو «نييبيلصلا يديأ يف سدقلا تناك (م1099)

 ايوروأ ىلإ ربخلا لصي نأ لبق نكلو ءريصق تقوب سدقلا ىلع ةرطيسلا دعب تام
 تا

 :نييبيلصلا ةبقح يف برحلا

 نييليعامسإلا دي ىلع كلَملا ماظن يقوجلسلا ٌريزولا لتق (م1092) ماع يف
 . Assassins) ةلتقلا نيشاشحلا مساب برغلا يف لضفأ لكشب نيفورعملا) نييرازنلا

 .كوكشلا اهب طيحت فورظ يف هاش كلم يقوجلسلا ناطلسلا تاعزهشب كلذ دعبو

 patel) ةعيلخلا رض لا توم اهعم ةداعلاو sa توم Rly eal نفس ونو

 ماع يف يدتقملا يسابعلا ةفيلخلا تام دادغب يفو .يلامجلا ردب هريزوو .رصم يف

 .(مجرتملا) .فلؤملل سيلو سئرابأل تاملكلا هذه )1(
 Jonathan Riley) ثيمس يليار ناثانوج :رظنا ىندألا قرشلاو ابوروأ يف نييبيلصلا ةطشنأ لوح(2)

Smith)ريصق خيرات :ةيبيلصلا بورحلا  (The Crusades: A Short History)نفيهوين) : 

 The Oxford Illustrated) ةيبيلصلا بورحلل روصملا دروفسكأ خيرات :ققحم «هسفن فلؤملاو « )م1987

History of the Crusades)(م1995 :كرويوين)  . 
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسالا  

<i GITTTS, Wie 

PAIS (21094)ةدايقلا نم ةيلاخ قارعلاو ةيروسو رصم تحبصأ مث نمو  
 ىلع ليلد كانه سيلو .رشع يداحلا نرقلا نم ريخألا دقعلا لالخ ةلعافلا ةيسايسلا
 (south ةوعدل اوباجتسا Waste ةيروس ىف نضوفلاب ale) اوطيحأ نش ةجتزفلا نأ
 .تقولا كلذ نم لضفأ تقو يف اولصي نأ مهل ناك امف كلذ عمو

 لب «سدقلا ةراسخ اونادأ نييروسلا ءاهقفلاو DŽI ضعب نأ ىلع Dsl كانهو
RTنرالا ةنلطواسلاو نيس املا ءافلخلا نم دعا لا تلطل دا دفن ىلإ  

 ثدحي ملو .تابلطلا هذهل ةيباجيإلا ةباجتسالاب هل حمسي فقوم يف نكي مل مهنم ll نکلو
 هب ماق موجه لوأف ؛ةجنرفلا Lio حجان حلسُم داضُم موجه ماق نأ (م1144) ماع لبق
 ةيجنرفلا ةنيدملا ىلع ءاليتسالا نم نكمتو (م1146 ماع يضوت) يكنز ىعدُي يكرت دئاق
 يقوت) نيدلا رون هنبا نکمتو (ایرهاظ نییسابعلا ةدايسأ نع ةباين) (اهرلا) اسيديإ

 رطيسي يتلا قطانملا ديحوت نم (م1154) ماع يف قشمد لالتحا دعب (م1174 ماع
 ةيراحم ىلإ ةفاضإ ؛ةجنرفلا دض صاخلا هداهج لصاوو ,ةيدوس يف نوملسملا اهيلع
 يف مهتفئاط عابتأو رصم يف ةعيشلا نويمطافلا مهو ينسلا مالسؤلل نييلحم ءادعأ

 نم (م1193 ماع يفوت) نیدلا حالص يدركلا هقفارمو هتفيلخ اريخأ نكتو .ةيروس

 ةميزه ةجنرفلا ىلإ هچو امك: 21171(۰) ماع ةرهاقلا يف ةيمطافلا ةفالخلا ءاهنإ

 .ريصق تقوب كلذ دعب سدقلا داعتساو :(م1187) ماع نیطح ةكرعم يف ةمساح

 :میظعلا دناربنیلیه لوراک باتک ىلع -ريبك دح ىلإ  ٌينبم ىندألا قرشلا يف ةيبيلصلا بورحلا ةبقحل يشاقن (1)
 بورحلا رصع (P. M. Holt) تلوه al يب و ؛(م1999 :هربندآ ) ةيمالسإ تاروظنم :ةيبيلصلا بورحلا

 ) The Age of the Crusades: The Near م1517 ىلإ رشع يداحلا نرقلا نم ىندألا قرشلا :ةیبیلصلا

East from the Eleventh Century to 1517)(م1986 ,نامفنول :كرويوين) . . 

 ديفيد :ردصملا .نفسلا

 .81.1187 ylas¿ «لوکین
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيداحتا ةلود Lagil یلع ةيروسو رصم تك نیدلا حالص ةدايق تحتو

 تماقو ,ةكلملا يف ةدّدعتملا قطانلا ةراداب ةدتملا هتلئاع نم ءاضعأ ald ذإ ؛ةيلئاع

 مکحب (نیدلا حالص دلاو بويأ ىلإ ةبسن كلذب (CZ ةّيبويألا ةيداحتالا ةلودلا

 ضعب حاطآ نأ ىلإ )01193( ماع يف نیدلا حالص ةافو خيرات نم رصمو ةيروس
 تّمَزه تاونس رشعب كلذ دعیو .(م1250) ماع يف يرصلا ةلئاعلا عرفب كيلاملا

 ةّيبويألا تاکلتملا تبعوتساو .نیطسلف يف تولاج نيع يف لوفلا ةيكولملا ةنطلسلا
 لعافلا يركسلا ماظنلا اذه ناك ولو .ةقطنلا نم ةجنرفلا درطب تأدبو .ةيروس يف

Lilaناسرفلا لصی نأ هيف كوكشملا نم ناكل رشع يداحلا نرقلا ةياهن يف  

 ماع يف نیملسلا نم اهتداعتسا يف مهتّمهم يف اوحجنی نأو ,سدقلا ىلإ ةجنرفلا
 .(م1099)

 وبراحم تو ذا ,نفزلاو ةغطنملا بنمح اعوذتم ناك ده ةحلسألا طعت اأو
 نورقلا لالخ ةمدختسلا ةحلسألا عاونأ نم اریثک ماع لکشب ةيبيلصلا ةلحرلا

 و 5
 .بارحلاو ءحامرلاو .فویسلاو .عوردلاو ءذوخلاو .درزلا تايقاو) یلوالا ةيمالسإلا

 رانلا وأ طفنلاو ,لابنلاو .ساوقألاو .قهولا لابحو .ةيديدحلا نابضقلاو .نیکاکسلاو

 اهضن صیلخت ىلع ةرداق تناك رصم يف ةيمطافلا ةيرحبلا نأ عمو . (ةيقيرغالا
 ةيرهوج ةمواقُم يأ كانه نكي مل هنأ الا ؛رشع يناثلا نرقلا ةيادب يف لوبقم لکشب

 ةيرورض نیدلا حالص ةّيرحب تناك نرقب كلذ دعب نکلو PAs yeu يف ةجنرفلا دض
 .نالقسع يف هرصن زارح ال

 ةبقح لالخ ةجنرفلا نع ةملسلا تاوقلا Ghd ام نأ ىلإ ريشن اماتخو
 رارحألا بئاتك ءاوس) نیملسلا ناسرفلل قلطم لکشب مساحلا رودلا وه نییبیلصلا

alناف كلذ ىلإ ةفاضإ .”راصحلا برحل ةروطتلا تاّینقتلاو (كيلاملا بئاتك  

 يف لوفلا ةميزهو ةيكولملا ةنطلسلا ءاشنا دعب ةريفتلا ةيلودلا ةيسايسلا قئاقحلا

 اوضمی نأب هئافلخو (م1277 - 1260 يماع نيب مکح) سربیبل تحمس تولاج نيع

(State and Society in ةيمطافلا puas يف عمتجلاو ةلودلا .(Yaacov Lev) (1)فیل فوکای :رظنا 

 -1050 :ةیبیلصل ا ةبقحلا يف عوردلاو ةحلسألا .لوكين ديفيد :رظنا ةيبيلصلا ةبقحلا يف ةحلسألا لوح (2)

 م1100-1300 طسوألا قرشلا شویج :نوملسل او نیدل !حاللص .هسفن فلؤمللو ؛ (م1999 :ندنل) 0

(Saladin and the Saracens: Armies of the Middle East, 1100-1300)؛(1986 :ندنل)  

 ناديفيش لوب :اضیآ رظناو 329-430 ص ص .ةيمالسا تاروظنم :ةيبيلصلا بورحلا .دناربنیلیهو
(Paul Cheveddin)يفاقثلا جزامتلا يف ةسارد :ميدسلا عالقم عارتخا .  (The Invention of the 

.Counterweight Trebuchet: A Study in Cultural Diffusion)هزربیب سكوأ نوتربمد ةيرود  

 -71-116 ص ص م0 54 ددع
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 مهيقباسل ةيقفاوتلا تاسايسلا سكع ىلع .ةجنرفلا عالتقال ةيلعاف رثكأ ةسايس يف

 رصن يف شاقنلا اذه رصحنسف ثادحألا هذه ةشقانم يف ليطن ال ىتحو .نييبويألا

 مکحلا یلا ةفانضإ .(م1187) ماع سدقلاو نيطح يف ةجترقلا ّدض نیدلا حالص
 ةطلس نهل ناك يتاوللا لئالقلا تاملسلا ءاسنلا نم ةدحاو يهو ؛ردلا ةرجشل زیجولا

 :ارهخأو .(م1250) ماع یطسولا نورقلا يف يمالسالا ملاملا يف ةيقيقح ةيسايس

 .ةیروسو رصم يف ةيكولمملا ةنطلسلا روهظ

 :ردصلا .راصحلا ةحلسأ

 .4 ۰1187 نیطح لوکین ديفيد

128 



 ثلاثلا لصفلا

 :كيلامملا ةنطلسو ردلا ةرجشو نيدلا حالص

 زومت نم عبارلا موي نيطح ةكرعم يف نيدلا حالص ناسرف حالس دادعت ناك

 ريغ نم هسفن ددعلا دوجو ةيناكمإ عم Lath رشع ينثا وحن (م1187) ماع (ویلوی)

 نم ناكو .رثكأ امير لب ٠ ًابيرقت هسفن ددعلا اوممج ةجنرفلا نإ لاقيو .نييماظنلا

 ةجنرفلا دض هتاروانم يف مويلا كلذ يف لضفألا دئاقلا وه نيدلا حالص نأ حض ضاولا

 ةيلامشلا طاوشلا ىلع لطلا نيطح لهسل ةحيرملا ريغ فورظلا قفو نيمسقنملا

 ءدب دنعف »)01233 ماع يفوت) ريثألا نبا كلذ ركذي امك ليلجلا رحبل ةيبرفلا

 :ةکرعلا

 ؛دارجلا نم برس لثم ماهسلا نم ابكس نوملسلا ةامرلا لسرأ

 مهسفنآ ةطاحاب - ةجنرفلا لواحو .ةجنرفلا لویخ نم ًاريثك اولتقو

 ءاملا ىلإ لوصولا لمأ ىلع ةيربط وحن نيجراخ اولتاقي نأ -مهتاشمب

 يف هشيجو هسفن عرزب مهرخأو .مهفده كردأ نيدلا حالص نكلو

 ًاحباكو ًاعجشم نيملسملا فوفص نيب بوكرلاب هسفنب ماقو .قيرطلا
 مرتحيو io palgi عيطي هلماكب شيجلا ناكو .ةرورضلا دنع هتاوق

 ily ةجنرفلا ىلع ًافیخم اموجه رافصلا هكيلامم دحأ داقو .هيهاون
 مجاه اهدنع ؛لتقو عومجلا هترصاح نأ ىلإ :ةعاجشلا نم ةقئاف ًالامعأ

 ةجنرفلا نم اريثك اولتقو ءاهنوقرتخی اوداكو ءودعلا طوطخ نوملسلا
 ناك يذلا فاجلا بشعلا يف رانلا نيعوطتملا دحأ لعشأ ...كلذ ءانثأ

 ىلإ ناخدلاو ةرارحلا حيرلا تلمحو ؛ضرألا تلعتشاف «ضرألا يطغُي

Dolsot 

 كلذ دعب .تتبث نيدلا حالص تاوق نكلو ءاومجاه ةجنرفلا رصوخ امدنعو

 ذالم ةمث نكي مل نكلو .ذالم داجيإل ةلواحم يف نيطح لالت هاجتاب عن قلا فر

 ةقحاس ةريرم ةميزهو .نیدلا حالصل ia ارصن نیطح تناکف .مویلا كلذ يف

 دلانير هودع نم رأثلا معط قوذيل نيدلا حالصل ةصرف هذه تناكو .ةجنرفلل

 تناك يتلا جيجحلا لفاوق بهنو ةنيدملاو ةكم ةمجاهم لواح يذلا ء[طانرأ] نويتاش ود

 حالص pal ةكرعملا دعبو .تاندهلا نم LS كهتنا نأ قبسو «نیدلا حالص تخأ اهيف

 دارأف colt ضعب يج كلملا ىطعأو ءهتميخ ىلإ دلانيرو يج كلملا راضحإب نيدلا

 Arab Historians) برعلا ةيبيلصلا بورحل ا وخرؤم . Fransesco Gabrieli) ( يلييرباغوكسيسنارف )1(

of the Crusades)121 ص ؛(م1989 :كرويوين) . . 
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 ىلع قفاوُي مل نيدلا حالص نإ لوقلا نع ينغو ,ءالاب دلانير كرشُي نأ اذه

 .ةقيرطلا هذهب هتايح بسكي نلو .برشی نأب رفاکلا اذهل حّمسُي مل» :لاقو :كلذ

 ضهن مث .هایاطخ اددعمو ,همامآ همئارج اضراع» دلانير ىلإ نيدلا حالص َتفتلا مث

 عمج كلذ دعب نكلو .يج ةايح ىلع نيدلا حالص ىقبأ .«لجرلا سأر هديب عطقو

 .تولا وأ مالسالا لوبق ةصرف اوطعأو ؛(ةيرابتسالا) ىفشملا ناسرفو لكيهلا ناسرف

 .(1)مهسوژر تعطقف ضرعلا مهنم ناتثم ضفرف

 يف اکع تملستساو .ةيربط تملستسا (galga) زومت نم سماخلا يفو

 بونج نناولا لك تناك لوليأ ةياهنبو .(ربمتبس) لوليأ 5 يف نالقسعو .زومت 9

 مالتسا هيف نكمي ناك يذلا ديحولا عقولا يهو ؛روص ىوس .تطقس دق سلبارط
 تناكو .ةيلخادلا يضارألا يف ةريثك عقاوم تملستسا امك .ابوروأ نم تازيزعتلا

 درشت 2 موي ةلوهسب سدقلا تملستسا نيح يضو .يلاتلا نيدلا حالص فده سدقلا

 ee الإ ؛مالسإلل ًارصتنم ًالطب نيدلا حالصب ديشأو ؛(ربوتكأ ) لوألا

 ًاطخ ناك ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ةيمهآ رثکألا روص ةنيدم لدب سدقلا داجتاب

 ةجنرفلا ىلإ ةبسنلاب ةبيثك ودبت رومألا تناك دقف اذه نم مغرلا یلعو .ًايسيئ
 .(م1187) ماع ربمفون /يناثلا نیرشت يف روص هتاّوقو نیدلا حالص رصاح امدنع

agusتأر دقف نیدلا حالص ظح  OGDفیصلا تالمح مسوم نأ ةيماظتلا ريغ  

 CAE نم یطسولا نورقلا يف نیملسلا داّوقلا دنع ةرّركتُم ةلکشم يهو) یهتنا دق
 روص ةنيدم ةجنرفلا نفس تززع لیلقب اهدعبو .مهناطوآ ىلإ ءالؤه داعو ء(فايطألا

 نأ الا ةسدقلا سدقلا ةنيدم ةداعتسا نم اونكمتي مل ةجنرفلا نأ عمو .داولاو لاجرلاب

 حالص عاطتسا ولف ؛ةیبهذ ةصرف تعاضو .ةديدج ةايح تيطعأ ةيجنرفلا تایالولا

 رشع يناثلا نرقلا ةياهنب ةيروس نم ةجنرفلا درط امبرلف روص راصح ةلصاوم نیدلا

 .رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن نم الدب
 حاجنلا ضعب اوقّمح دق نييبويألا نم نیدلا حالص ءافلخ ناك اذاو

Susتافلاحتلا نم ةعومجمب تزّیمت هتافول ةيلاتلا ةتسلا دوقعلا ناف ؛ةجنرفلا  

 قفاوتلا ةسايس رّیفتت ملو .ةجنرفلا ءارمأو نييبويألا ضعب نيب تاقفاوتلاو ةلوحتلا

 .(1250) ماع يف ييويألا تیبلا نم يرصلا عرفلا طوقس یتح ةجنرفلا عم

 تولاج نيع يف لوفملل (م1260 - 1259 ماع مکح) زطق تاو ق ةميزهو

 -124 ص ,هسفن مجرلا )1(
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 ثلاثلا لصفلا

 ةلئاعلا ةّيداحتا نم لؤحتلا مزلتسا دقو .(!!(م1260) ماع ربمتبس /لوليأ 3 يف

 اذهل ةلهذملا بناوجلا دحأو .لصحي يكل ًالماك ًادقع ةيكولمملا ةنطلسلا ىلإ ةيبويألا
s 5 0 d 

 اهفصوب - بويا حلاصلا ناطلسلا ةلمرا 5 ردلا ةرجشل زيجولا مكحلا وه لوحتلا

 .ةيقيقح ةناطلس

 رصم عساتلا سيول حايتجا فصتنم يف ضرملاب بويأ حلاصلا ناطلسلا تام

 ناروط هتفيلخو ديحولا ٌّيحلا هنبا ناكو )01249( ماع praagi /يناثلا نيرشت 21 يف

 اهجوز توم ردلا ةرجش تقبأ دقو .كاذنآ افيك نصحل امكاح قارعلا لامش يف هاش

 ىلع ءالؤه ىقبأو .نیرخآ هلقو ء .خیشلا نب ب نیدلا رخف يركسعلا هدئاق الا لكلا نع ارس

 يف هلوصو دنعو .ةطلسلا يلوتل رصم ىلإ هاش ناروط لصو نأ ىلإ رومألا كسامت
a 

 رصنلا ةدايقل بسانملا تقولا يف لصو دق ناك هاش ناروط نأ ىلع .ةئيس رومألا تدبو

 ةلاسر يفو . (لیربآ ) ناسين 6 يف يسنرفلا كلملا ّرَسأ هنإ ىتح .عساتلا سيول ىلع

 نأ بويأ حلاصلا ضيرملا ناطلسلا هحصن هاش ٍناروط ىلإ (ةريخأ ةداهشو ةيصو)

 نكلو .ةداع ءانبألا لعفی امك .هيبأ كيلامم عم ًاميرك نوكي نأو .پارشلا نع دعتبي

 وه هكيلامم لادبتسا ىلإ ىعسو .ةميكحلا هيبأ ةحيصن لمهي نأ راتخا هاش ناروط

e 0 é ۳۹ 

 gals /رایآ 2 يف هیبآ كيلامم هلتق امدنع هتایح كلذ هفلک ةياهنلا يفو ؛هيبأ كيلاممب

ale(م1250) . 

 انه ؟دیحولا هدلوو بويأ حلاصلا باهذ عم نآلا alaa نکمی يذلا ام نکلو

haaةرجش  cdlيف دال هو 2  i0 ماع =  that i 

 R ا مکاسل 59 ةلمعلا كس ناك coe لبق يمالسإلا

 راص Aaa es :یطسولا نورقلا يف يمالسإلا ملاملا يف ةيسايسلا ةيعرشلا

 اهيلإ ريشت 5 ةلمعلا تناكو .اهمساب ةلمعلا eet .ةعمجلا بطخ يف اهمساب ءاعدلا

 -1193 نویقشمدلا نويبويألا :لوفلا ىلإ نیدلا حالص نم .زیرفمه نفیتس رآ :رظنا نییبویألا لوح(1)
 ,From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus) 1260-1193( م1260

 )1977# :ينابلأ)

 ىلإ نيدلا حالص نم .زیرفمه :رظنا زّجوملا ردلا ةرجش مکحو هاش ناروط لايتغا لوح )2(
«J gal!ةلثمأ ةيؤرلو .19-27ص ص «یطسولا روصعلا يف طسوألا قرشلا .نيوريإ ؛300-307ص ص  

 (The Forgotten Queens of Islam) مالسإلا يف تاّیسنلا تاكلملا .يسينريم ةمطاف :رظنا ىرخأ

 .(م1993 :سيلوباينيم)
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oolىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 اهتطلس نأ ىلع .دادغب يف يسابعلا ةفيلخلل اهءالو يه تنلعأو .نیملسلا ةكلم اهنأب

 لسرُي نأ ضرع يذلا .ةفيلخلا دنع الو ,ةرهاقلا يف ال ,يبعشلا لوبقلاب ظحت مل

 نع تلخت دقف اذكهو .رصم يف ليدب دجوُي مل نإ دالبلا مكحيل دادغب نم ًالجر

 دنع ماعطلل ًاقوذتم لمعي ناك يذلا .كييأ نيدلا Je ديدجلا اهجوز حلاصل مكحلا
 مايأ ةسمخب كلذ دعب .هتعاط ببسب  يسيئر لكشب  ريتخا دقو .بویآ حلاصلا كلملا

 همدخي كبيأ نيدلا زع ناك يذلا ,یسوم فرشألا وه لفط يبويأ ريمأ هب لدبتسا

 نيع يف لوغلا مزهیو رخآ دقع ٌرميو .شیجلل دئاقو .ريمألل سراح يأ ؛كباتأ ةفيظوب
 مکح تحت ةيروسو رصم يف خسار لکشب ةيكولملا ةنطلسلا سّسأتت نأ لبق تولاج
 .هئافلخو سربیب ناطلسلا

 ناطلسلا ناف (R. Stephen Humphreys) زیرفمه نفیتس رآ om امكو

 ةتفال ةيجراخ ةسايس يف دانعب ىضم (م1277 1260 يماع نيب مكح) سربيب

 ةّيلوغم تامجه ءرد يف هفادهأ قيقحتل اهبناوج adaig اهتيلعاف يف هابتنالل
 عرف عم ةديج تاقالع نیوکت عاطتساو . 2 يروس نم ةجنرفلا درطو ةدّدجتُم
 اوناك نيذلا ءايسور يف ةيلوغملا ةيروطاربمإلا نم (Golden Horde) ةيبهذلا ةليبقلا

 ًالقث نولثمُي ًاضيأ اوناكو :كيلامملا نم ددجلا ماظنلا يدّنِجُم عدو تسم يف نومکحتی

 ةيبهذلا ةليبقلا تناك نمم ناريإو قارعلا يف (Tkhans) نييناخليإلا لوغلا یفاکی
 ناك يتلا اونج عم ةّيراجت ةدهاعم دقع امك ages ةرركتم برح يف كيلامملاو

 ةدهاعملا هذه تدؤزو ءدوسألا رحبلا يف ةراجتلا راكتحا هبشُي امب نوعّتمتي اهراجت

 .نییناخلیالا قطانم ربع Se مهلقن ناكمإلاب دعي مل ددج نيدّنجمب ةيكولمملا ةطلسلا
 مهتضانم يف نييونجلا ميعدت يف لثمتت ةيفاضإ ةعفنم ةدهاملا كلتل ناك نكلو

 ةيروطاربمإلا عم ةيراجت ةدهاعم سربيب دقع دقف كلذ ىلع ةوالعو .نييقدنبلا عم

 .ةينيطنطسقلا ربع ةيردنكسإلا ىلإ دوسألا رحبلا نم لوخدلا ميظنتل ةيطنزيبلا
 ةيوبابلا يعاسم تنزاو اهنأل ؛ةيكولمملا ةطلسلل ةيفاضإ ةعفنم ةدهاعملا هذهل تناكو

 اكع نم ةجنرفلا درط كيلامملا عاطتسا ةياهنلا يفو .نيطسلف يف ةجنرفلا معد يف

 ,Ayyubids) «رشع ثلاثلا نرقلا يف ينيتاللا قرشلاو كيلامملاو نويبويألا» ةلاقم ,زیرفمه نفيتس رآ (1)

.Mamluks, and the Latin East in the Thirteenth Century)ةيرود  (Mamluk Studies 

Review).٠ 1-17 ص ص م8 ماع 2 ¢  

 ةيناخليإلا ةيكولمملا برحلا :كيلامملاو لوفلا (Reuven Amitai-Preiss) سيارب ياتيمأ نفور )2(

 ,Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War) 1281-1260( م1281-0
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 ثلاثلا لصفلا

 قرشلا يف يجنرفلا دوجولا نم نينرق نم برقي ام اوهنأ اذهبو .(م1291) ماع
 عمو .مالسإلا يف اولخد دق نويناخليإلا ناك رشع يناثلا نرقلا ةياهن عمو .ىندألا

 يف يكولمملا ماظنلل اديدهت نولكشُي اودوعي مل رشع عبارلا نرقلا نم تاينيرشعلا
 .رصمو ةيروس
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 ةيبرعلا ةريزجلا دودح لخاد ًارشتنم دتمی مالسإلا ناك يذلا تقولا

 ندملا يف ةيمالسإلا ةراضحلاب نوخرؤملا هامسأ ام روظ ؛اهجراخو "<

 .عباسلا نرقلا يف ةيمالسإلا تاحوتفلا لالخ تّتشنآ ندم يهو .ةديدجلا ةيماحلا

Lg,(م638 ماع تس يتلا ) ةفوكلاو . }9637 ماع تسسأ يتلا) ةرصبلا  

 برقلاب رصم يف )م642 ماع تسسأ يتلا ) طاطسفلاو ,قارعلا بونج يف امهالكو

 تاركسعم تميقأ ةيروس حتف باقعأ ag. (a 969 ماع تئشنأ يتلا) ةرهاقلا نم

 ةنساسفلا ةمصاع «ةيباجلا» يضو ءنيطسلف طسو «ةلمرلا» يف ةملسملا تاوقلا

 ةه امهلعم تلح اه ناصرتو .نالوجلا ةفظتم يف ةدوجوم تناك يتلا ءةميدقلا

 .ةيروسل ًايرادإ ًازكرم اهفصوب قشم
 نم ًاليلق رثكأ اهنأ يأ ؛تايماحلا ندم نم ةيادبلا يف تناك اهريغو ندملا هذه

 ندملا هذه تروطت تقولا رورميو ءةحتافلا تاوقلل ةيرادإ زكارمو ةيركسع دعاوق اهنوك
 دونجلاو نويركسعلا ةداقلاو ماكحلا اهيف ميقُي .ةلماکتم ةلماك ةيراضح زكارم حبصُتل

 كئلوأ نع ًالضف .ءاملعلاو نييفرحلاو راجتلاو قاوسألاو دجاسلا يوحتو ماو
 لاجرو نیلوستلاو ةيسايسلا ةضراعلاو ةينيدلا (ately فارطأ ’eagle ني د ذلا

scaly lucaقم هی سنا تابع رظاخلا انتقو يف هیّمسن نأ نكي امو  

 میدقتل Lia ةلواحم يضو ءانه ةيدرسلا ةحاسملا قیضب قلعتت بابسأ ىلإ !رظنو
 ملاعلا يف ةيمويلا ةايحلل - عساو لکشبو - ضّرعتن ىتح قاطنلا عساو ينمز راطا

 ثیدحلل لصفلا اذه نم ربكألا ءزجلا سرکی فوسف ؛یطسولا روصعلا يف يمالسالا
 اهل ةعباتلا نادلبلاو .ةرهاقلاو دادفیو قشمد :يه ةيسيئر ةيلاع زکارم ةثالث نع
 ندلا مدقآ نم ةدحاو قشمد هيف دمت يذلا تقولا يفف .رصمو قارعلاو ةيروس :يهو
 (م969 ale تسسأت) ةرهاقلاو (م762 ماع تسسأت) دادفب ناف ؛ملاعلا يف ةلوهأملا

 يأ ؛ةمکاحلا ةديدجلا رسألل ةيروطاربمالا روصقلل نیتنیدم ةلزنمب انوکتل اتسسآ

 نأ نيح يفو .يلاوتلا ىلع (م1171 )909  نییمطافلاو (م1258 - 750( نییسابعلا

 قیقدلا خیراتلا ىلع قفتت ال يهف ؛طاطسفلا سیسأت خيرات ىلع رداصلا هيف قفتت يذلا تقولا يف )1(

 .ةفوكلا لبق تئشنأ ةرصبلا نأ ىلع ةقفاولا ىلإ لیمت اهنآ نم مغرلا ىلع ٠ .ةفوكلاو ةرصبلا سيسأتل

 وزغ oly (Donner) رنود حرتقيو .قارعلا بونج وزغب قلعتي ام يف ةقيقد ريغ ًاضيأ رداصملا نأ امك

 يف (Fred M. Donner) رنود .م درف :رظنا .م642و 635 نيب ةرتفلا يف عقو دق قارعلا بونج

 ةعماج ةعبطم :يسريجوين) (The Early Islamic Conquests) ةركبملا ase Shu YI تاحوتفلا :هباتك

 .226-230 :212-220ص ص :(م1981 ,نوتسنیرب
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةيسايسلاو ةينيدلا ةيصوصخلا ىلع ةبيرغ تاعوضوم لثمت ثالثلا مصاوعلا هذه

 ةايحلاب gles tages il ةيويند تاعوضوم لثمت اهنإف ؛ اهل ةعباتلا قطانلاو اهماکحل

 زكارملا نم ةعومجم يف مأ تايماحلا ندم يف ءاوس < aed روصعلا يف ةيرضحلا

 يف يهلد ىلإ برفلا يف ةبطرق نم ؛رکبم تقو يف ت تئشنآ يتلا ىرخألا ةيرضحلا
 Og عقلا

 قاوسألا لوح رودت ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلل ةيمويلا ةايحلا تناكو

 .ةدلبو ةنيدم لك يف ةيمويلا ةايحلا ةطشنأل ناتيرورض ناتسسؤم امهو او

 ةيئاذغلا داوملا ًاضيأو .ةيلحلا قاوسألا يف عنصت 5 تناك علسلا َّنأ ىلإ كلذ ىزعيو

 امو يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف هروصت نكمي ام لكو .كانه ی :رتشتو عابت تناك

 .اهريغو ةرهاقلاو دادفبو قشمد لثم ىربكلا ندملا يف كلذك هيلع روثعلا نكمي هءارو

 - ةيسايسلاو ةيمسرلا ةينيدلا ةايحلا زكرم لثمي ناك يذلا - عماجلا دجسملا نأ امك
 اهيف نوكت يتلا تالاحلا كلت يفو .اهراوجب وأ قاوسألا لخاد ماودلا ىلع عقي ناك

۱ ya 
 وأ .ةفوكلاو ةرصبلا لثم ةديدجلا تايماحلا ندم يف تدیش دق ةعماجلا دجاسملا

 اشف تناك ام ناعرس هنأ اضیآ دجن ؛ةرهاقلاو دادقب لثم ةدیدجلا روصقلا ندم يف

 .سانلا ممجتو ةدابعلل يسيئرلا ناکلا نم برقلاب ةديدجلا قاوسألا

 قارعلاو ةيروس نع لصفلا اذه يف ثدحتن فوس اننآ نم مغرلا یلعو
 دادفیو قشمد قاوسآ نع ثیدحلل مامتهالا نم ًاريبك ًاردق هّجوُنس اننأ الا ؛رصمو
 علسلا عاونأو «ندلا هذه يف ةيمويلا سانلا ةايح تناك فيك ةفرعل كلذو ؛ةرهاقلاو

 لاومألا عونو . اهنوعرزی اوناک يتلا تالوصحلاو تاجتنلا عاونأو ءاهنوعنصي اوناک يتلا

 ىلإ ةنيدم نم عئاضبلا نولقنیو نورفاسب سانلا ناك فیکو .اهنومدختسی اوناک يتلا

 هذه يف ضعب عم مهضعب لعافتی دوهیلاو نویحیسلاو نوملسلا ناك فیکو .یرخآ
 عاونآو ءنوبرشيو نولكأي اوناک ا ذامو «سانلا اهیف شيعي ناك يتلا لزانلا عاونأو ؛ندملا
 ىلإ انهابتنا هّجون نأ لبق نکلو .ةيئانلا ةيعارزلا قطانلا يف ةمدختسلا يرلا تاینقت
 يتأي ام يفو ,لصفلا اذه رداصم نع اهرکذ ردجی ةظحالم ةّمث تاعوضولا هذه

 .بترم ماظن يف اهل حيضوت

 :رداصملا

 تالكشملا نم ةعومجم يمالسإلا خيراتلا نم ىلوألا روصعلا رداصم يف نإ

 تاءارقل تاحارتقا» :لصف يف «ندملا» مسق عجار .«ةيمالسإلا ةنيدملا» موهفم يف ةيبدألا ةيرظنلا لوحو )1(

 .«یرخآ
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 عبارلا لصفلا

 ىلوألا spell خيرأتلاب نيخرؤملا رورم درجمب نكلو . "انه اهدرس ددصب انسل يتلا
 ve ver فتو .ةرثكب ةرفاوتم رداصلا نأ دجن اننإف يمالسالا خیراتلا نم

 يمالسالا ملاعلل ةماعلا ةايحلا نع لقألا ىلع ,نورقلا كلت يف ةيمويلا ةايحلا طامنأل

 ؛نوظوظحم نيرصاعملا نيخرؤملا نإف صوصخلا هجو ىلعو .ىطسولا روصعلا يف

OYيهو ؛نيخرؤملاو تامجعملاو نییفارفجلاو نيرفاسملا نع ةلّصفم تاياور مهيدل  

 ضعب نع ًالضف :ةرهاقلاو دادفبو قشمد نم لكل ةيداملا تاطيطختلا فصت تاياور
 انيدل نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو ."یطسولا روصعلا لالخ ىرخألا ندملاو نادلبلا
 ةحاتملا داولا نم ريثك عمجب ءاملعلا اهيف ماق يتلا .ةييدأألا «نادلبلا لئاضف» تافلؤم

 ديجمت كلذ ءارو نم نيدصاق Aikas ةقطنم وأ ةنيدم نع (ةيروطسألا ابلاغو)
 «سدقلا لئاضف» تافلؤم ٌدَمَتو .اهيف نوشيعي اوناك يتلا قطانلا وآ مهنادلب ايازم
 ىلع ةذفانب us‘ يتلاو .ةساردلا هذه ضارغأل ةصاخ ةيمهأ تاذ «ماشلا لئاضف»و

 روصعلا لالخ ةسدقلا يضارألا يف - ةينيدلا ةايحلا ًاصوصخو - ةيمويلا ةايحلا
 لا ةيمالاسألا

 ردصلا اذه ثمنیو ,ةيمويلا ةایحلاب Ghats اج يتغرخآ ردصم لانه ؛اریخأو
 ةزينج دبعم يف ةدوجولاو ةقيثو 250.000 ىلإ لصت يتلا ةيربعلا قئاثولا ضعب يف

 بجي هللا مسا اهیلع بتكُي يتلا قئاثولا ناف ةيدوهيلا دیلاقتلل ًاقفوو .ةرهاقلا يف

 عدوتسم يف قئائولا هذه عضو يدوهيلا يرصلا عمتجلا نإف مث نمو ءاهفالتإ مدع

 .باتکلا اذه يف 37-42ص ص :رظنا (1)

 .س.ج.رو ثروسوب .س SB نم ةمَجرتلاو یطسولا روصعلا يف رافسألاو ةيفارفجلا تافلؤم رظنا(2)
 Nikita) فیسیلا اتیکینو (Basil Collins) زنیلوک July (R. J.C. Broadhurst) تسریه دورب

Elisseeff)بيغ ر.أ.هو  (H.A.R. Gibb)رنسال بوقعيو  (Jacob Lassner)جنارتس ول يغو  

(Guy Le Strange)نوتسکاث .م رليوو  (Wheeler M. Thackston)رفسلاو ةيفارفجلا :باتك يف  

(Geography and Travel)تاحارتقا» :لصف يف تالحرلاو ةيفارفجلاب صاخلا ءزجلا رظناو  

 «یرخآ تاءارقل

 روصعلا يف سدقلا (Amikam Elad) داليإ ماكيمإ :رظنا ماشلا لئاضفو سدقلا لئاضف لوحو(3)

 Medieval Jerusalem) ةرمعلاو جحلاو تالافتحالاو ةسدقملا ةنكمألا :ةيمالسإلا ةدابعلاو ىطسولا

and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage)61995 .لیرب :نديل) ( 

 ةسّدقم ةملسلا ةيروس far :ةيرهاظلا ةسادقلا» (Paul M. Cobb) بوك .م لوب :ًاضيأ رظنا

 Virtual Sacrality: Making Muslim Syria Sacred before the) «ةيبيلصلا بورحلا لبق

Crusades)ةيمالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ةفاقثلا :یطسولا روصعلا يف تاءاقل :باتك يف  

 Medieval Encounters: Jewish, Christian and Muslim Culture in) راوحو ءاقتلا يف

Confluence and Dialogue)رظناو .35-55ص ص : )2002( 8.1  Laةدابع ,يعرم ديلو فسوي  

 The Cult of Saints among) ىطسولا روصعلا يف ةيروس يف دوهيلاو نيملسملا نيب نيسيدقلا

Muslims and Jews in Medieval Syria)(م2002 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) . 
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 كانهو .نفدت نأ ضرَتفلا نم ناكو .طاطسفلا يف ارزيع نبا دبعم يف (ةزینج)
 ةفداصملا قیرط نع اريخأ تفشتكا ةنوفدم نكت مل ةصاخلا ةزينجلا هذه نم قئاثو
 ةرتفلا ىلإ اهمظعم خيرات عجري يتلاو) قئاثولا هذه .رشع عساتلا نرقلا يف ةضحملا

 يدوهيلا عمتجملل ةيمويلا ةايحلا مهفل صاخ لكشب ةديفم (م1266 ىتح م1002 نم

 أضيأ مدختست نأ نكمي ق قئاثولا هذه  نتيوغ تتبثأ امك  نكلو .ىربكلا ةرهاقلا يف

 ضيبألا رحبلا ةقطنمو رصم يف ةيمويلا ةايحلل ريبك لكشب ةلّصفم ةروص ءانب يف
 5 ,(1)یوذ مارو امو طسوتلا

 انقیفحت ىف سندم وه ام نع ًالضف سدقموه ام فشکتسن يذلا تقولا يفو
 سیلو) يساسأ لكشب دمتعنس اننإف ؛رصمو قارعلاو ماشلا يف ةيمويلا ةايحلا نأشب

(Casةيفارفجلا ملاع (م945-1000) «يسدقملا» :مه نيفلؤم ةثالث لامعأ ىلع  

 يف يسراف ةلاحر وهو (م1075 ىفوتملا ) ورسخ رصان»و .رشاعلا نرقلا يف يماشلا
 نرقلا يف يسلدنألا ةلاحرلا (م1217 - 1145( «ريبج نبا»و .رشع يداحلا نرقلا

 ءاحنأ عيمج يف عساو قاطن ىلع اورفاس نيذلا نيملعتملا نم مهعيمجو ءرشع يناثلا

 ةجيتن رفسلا يف مهتبغر تناك اذإ امم دكأتلا بعصلا نم نكلو .يمالسإلا ملاعلا

 جحلاب مايقلا يف مهتبغر نأ al ase ىلإ جحلا ةضيرف ءادأب ينيدلا مازتلالاب ءافولل

 نورفاسي اوؤدب دقف ةيقيقحلا مهعفاود تناك Gis .لاوجتلاو رفسلل مهبح يف ةلصأتم

 ًالّضفم ًالجس ةمداقلا لايجألل كرت مهضعبو ء جحلا ةضيرف ءادأ ىلع ةينلا دقع عم

 هنوري اوناك ام تلکش دق مهتامامتهاو مهنهم ناف ءرملا عقوتي دق امكو .هقداحر نع

Erةفاك ةقطنملا ءاحنأ يف مهرفس نم ليجستلا قحتسي وأ . 

 مظعمو PL دح ىلإ ةضماغو ةريصق Jd يسدقملا ةايح تاليصفت نإ
 ةيداصتقالاو ةيداملا ةيفارفجلا تالاجملا يف دئارلا هلمع نم دمتسم die هفرعن ام

 ىضقو :م966 ماع يف جحلا ةضيرف ءادأب ala هنأ فرعنو .ةيرشبلاو ةيسايسلاو

 يمالسإلا ملاعلا لوجي وه امنيبو .لاحرتلاو رافسألا يف ةيلاتلا نيرشعلا تاونسلا

 م7 gale يف نييرخأ نيترم جحلا ةضيرف ىدأ دنسلا دودح ىلإ برفلا نم

 ًاعلوم ناك امك ,ةدلب لك ايازمب ديشت ديشت يتلا تامولعلا ليجست ىلع صرحي ناكو .م987و

 ةرهاقلا ةزينج يف تروص امك ملاعلا يف ةيدوهيلا تاعمتجملا :طسوتملا ضيبألا رحبلا عمتجم .نتیوغ (1)

(A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the World as Portrayed 

.in the Cairo Geniza)رظناو )1967-1993 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكريب ) .تادلجم 6  

 A Mediterranean) .دحاو دلجم يف صخلم :طسوتملا ضيبألا رحبلا عمتجم .رنسال بوقعي : :اضیآ

Society: An Abridgement i in One Volume)(م1999 ,اینروفیلاک ةعماج ةعبطم :يلكريب ) . 

 The Best) :زنيلوك لساب لبق نم ةمجرتلا ةخسنلا وأ ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ,يسدقلا :رظنا (2)

Divisions for Knowledge of the Regions)(م2001 رشنلل تنراغ راد :ةدحتملا ةكلمملا :غنيدير) . 
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 عبارلا لصفلا

 ةيعارزلا تاجتنلا كلذكو ءاهتاخانمو نادلبلا كلت سيراضتل ةلّصفملا فاصوألاب

 دیلاوم نم هنوک ىلإ ارظنو .اهقاوسآ نم ةردصلاو ةدزوتسلا داولباو ةمئصلا علسلاو
 هدلبو هسأر طقسل هفصو نإف ؛(«يسدقلا» هبسن ىتأ انه نمو ؛سدقلا تیب) سدقلا

 .)صوصخلا هجو لع ًایلیصفت nay ماشلا

Laj ةحيحش دفن هتايح نع ةرفاوتملا تاليصفتلا ناف ؛ورسخ رصان bl 
 يف ريسي ناك هنأب هعنقأ ًاملح ىأر م1045 ماع نم فيرخلا لصف يف هنأ هفرعن امض

 يف عرشو - ناسارخ يف يندم لوژسم وهو - هلمع كرت دقف هیلعو . ًاطخلا قیرطلا
 محلا ةضيرف ءادآ ىلع ًاضیآ يوطني تحبلا اذه ناکو .ةقيقحلا نع یصخش ثحب

seein مايقلا يه هتبعر عه سارت بیر Adela gaa all تهدم هفاطعا نإ .ةكمب 

 دقف كلذ عمو .ةكم ىلإ هجوت رمألا ةياهن يفو ! ASدقل .زاجحلا ىلإ ًايوتلم ًاقیرط

 ًاددع راز هنكلو (قشمد كلذ يف امب) هرصع يف ىربكلا ندملا مظعمب رورملا ىدافت

 ةصاخ ةفصب انمهي ام نإ .هتلحر قيرط لوط ىلع ةيليعامسإلا ةيناطيتسالا عقاوملا نم
 ىلإ ةفاضإلاب .ةيليعامسالا ةيمطافلا ةفالخلا ةمصاع ةرهاقلا يف ةتقؤملا هتماقا وه

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تقولا كلذ يف نييمطافلا ةرطيس تحت ًاًيمسا تناك يتلا سدقلا

 ةئيلملا تاليصفتلا وحن هتهجو ورسخ رصان اهب عتمتي يتلا يندملا لوؤسملا نيع ناف
 اهظحال يتلا ةماعلا تالافتحالاو ةّيندملا ةيتحتلا ىنُبلاو قاوسألل ةقيقدلا فاصوألاب

 (2)تاونس عبس تقرفتسا يتلا هتلحر لالخ

 ةيطغتب ماق هنأ الإ طقف نيماع تقرفتسا ريبج نبا ةلحر نأ نم مغرلا ىلعو

 ورسخ رصانو يسدقملا عم لاحلا تناك امكو .ورسخ رصان هلعف امم ريثكب رثكأ ضارأ

 وهو هتلحر نم ضرفلاب ةطبترم تناك رصمو قارعلاو ماشلا يف ريبج نبا ةماقإ ناف
 رحبلا ربع رحبأو م1183 ماع رياربف يف ةطانرغ يف هلزنم نم لحر دقف ؛جحلا

 .ةرهاقلا ىلإ لینلا رهن ربع رفاسو .رصم يف ةيردنكسإلا ءانيم ىلإ ًاهجوتم طسوتملا
 َرَبَع مث .رمحألا رحبلا ىلع لطي يذلا باذيع يرصملا ءانيملا ىلإ فاطملا ةياهن يفو

 .ةكم ىلإ هقيرط يف ةيدوعسلا برغ ةدج elisa ىلإ جاجحلا هئاقفر عم رمحألا رحبلا
 يونسلا جحلا مسوم أدب ىتح رظتنا ثيح :م1183 ماع نم ربمتبس يف اهيلإ لصو مث
 .م1184 ماع نم سرام فصتنم يف

 هبشب ارام يقرشلا لامشلا ىلإ ريبج نبا رفاس جحلا ةضيرف ءادأ دعبو

 .باتكلا اذه نم 243-250ص ص :رظنا ةيديلقتلا ةيبرعلا ةيمستلا ماظنو «ةبسنلا» ریسفتل (1)

 Nasser-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama)) ) همانرفس باتك :يفورسخ رصان رظنا (2)

 .1-1[26)ص ص .(م1986 .كرويوين ةيالو ةعماج ةعبطم :ينابلآ ) نوتسکاث phy :ةمجرت
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 رفاس مث .لصولا ىلإ هنمو .ةلجد رهن لصو ىتح دادفب ىلإ اهجتم ةيبرعلا ةريزجلا
 یضمآ ثیح .قشمد ىلإ اهجتم بونجلا وحنو ةيروس لامش يف بلح ىلإ برفلا وحن
 هنم لحر يذلا ءاكع ءانیم ىلإ رفاس مث .(م1184 ریوتکأ یتح ویلوپ نم) رهشآ ةعبرأ
 ددع لالخ نمو .طسوتلا ضیبألا رحبلا ربع ًابرغ رحبآو ؛م1184 ماع نم ریوتکآ ف

 ويام يف ةطانرغ يف هلزنم ىلإ أريخأ لصو قیرطلا لوط ىلع ةيفافتلالا قرطلا نم
 .مم5 ماع

 هتبغر نع ًاجتان نوكي فیش ga رج نیا نت نا نم مقرنا ىلع

 ةقالع كلذل نوكي دق هنإف ؛لعفلاب ةقاشو ةليوط ةلحر دعب هنطو ىلإ لوصولا يف
 .ةيبيلصلا ةكلمملل ةمصاع م1184 ماع يف لازت ال تناك سدقلا نأ ةقيقحب ةريبك

 الاجم كرتي ال زجولا هفصو ريبج نبا هب حتتفي يذلا هللا ىلإ لّسوتلاو لاهتبالا نإ
 نويحيسملاو) هللا «LSGi :“لوقي هدجنف .نییبیلصلا هاجت هرعاشم يف كشلل
 ضعب ىلع نييبيلصلا ةرطيس ىلإ ًارظنو .«(نيملسملل) ديدج نم اهّدمّيلو ( اهيف
 ريبج نبا مامأ نكي ملف ؛تقولا كلذ يف يروسلا لحاسلا لوط ىلع ةيلحاسلا ندملا

 ءانيم ىلإ ةليوط ays ةلحرب مايقلا امإو «يبيلص ءانيم نم امإ ليحرلا ىوس رايخ نم
 .ةيردنكسإلا

 :قشمدو ةيروس

 يف یلوألا تاحوتفلا دعب ةيروسل يرادالا زکرلا يه قشمد نأ ىلإ ارظت
 ةرتفلا يف ةيومألا ةفالخلا ae اهنوک ىلإ ًارظنو ,يداليلا عباسلا نرقلا تاينيثالث
 ةيمالسالا تاحوتفلا عّسوت لحارم ةنيدلا تدهش دقف ؛(م750 - 661( نيب ام

 مدختست تناك يتلا تاسسؤملاو ةيرادالا تاسایسلا نم ريثك اهیف رّوطتو .اهدیطوتو

 يماع نيب تمقو يتلا ىلوألا ةيلهألا برحلا ءاهتنا عمو .نييومألا ءافلخلا لّبق نم
 تددجت ؛ماشلا يف هتناکم دیطوتب نایفس نبأ نب ةيواعم aly .(م661 - 656(

 لامش ةقطنم يف كلذکو ,قرشلا ةهج نم سراف دالب يف ةيمالسالا تاحوتفلا

 نم ًاددع نويومألا عضو ةركبملا ةرتفلا هذه لالخو .برفلا يف اينابسإو ةيقيرفإ
 اهزربآ نم ناكو .ةدیدجلا ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ةيرادإلا ةرطيسلا ميعدتل تاسايسلا

 :(م1952 ,بیک .ج :ندنل) تسرهدورب :ةمجرت (The Travels of Ibn Jubayr)» ريبج نبا ةلحر )1(

 .318ص

 ةلحر :ريبج نبا .«هتردقو هتزعب ,نیکرشلا يديأ نم هرّهطيو .نيملسملا يديأ ىلإ هديعُي هللاو» :لصألا يفو )2(

 .(مجرتملا) . 282ص ص9 .رشنلاو ةعابطلل توریب راد :توریب) ریبج نبا
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 لثم a705) م685 نم مكح) ناورم نب كلملا دبع اهب ماق يتلا تاحالصالا كلت

 .مكحلا ماظنل ةيسيئرلا ةيرادإلا ةفللا يه Ay pall ةفللا JAg .ةزيمم ةلمع رادصإ

 [gioia دل جسم نیش نماختا هقارش| تحتو ناورم نب كلملا دبع دهع يفو

 مئاد لکشب لح دق دیدجلا يمالسالا مکحلا ماظن نآ ىلع لدی Sing) ةقسوب نقلا

 نم مکح) ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا لصاو دقلو .يطنزيبلا مكحلا ماظن لحم
 يف نادمعملا انحوي سيدقلا ةيئاردتاك ناكم يف ینبف .دوهجلا (م715 705 ماع

 يف يوبنلا دجسملا ديدجتب ماق امك .ةنيدلا طسو يف ريبكلا يومألا دجسملا قشمد

 .هئانب ةداعإو ةنيدملا

 يف قشمد ىلإ ريبج نبا يسلدنألا ةلاحرلا هيف لصو يذلا تقولا يفو

 و بو دق ةيومألا ةلودلا تناك م1184 ماع ويلوي نم سماخلا

 قشمد يف يومألا عماجلاو سدقلا يف ةرخصلا A دجسم لظ كلذ عمو .نورق
 ريبج نبا رهبأ ام رثكأ نكلو .قشمد يف يومألا مكحلا ىلع نيتمئاد نيتداهش ةلزنمب
 SEM لامجلا كلذ نكلو ؛ةيرامعملا اهحورص ةرثك نكي مل قشمد ىلإ هلوصو روف
 .اهقئادحل جهوتملاو

143 

 ماع سدقلا يف ةرخصلا ةبق
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 :هيف لوقي .قشمد ةنيدم ريبج نبا هيف فصي درس كانهو

 مالاسإلا دالب ةمتاخ يهو قرشا قنؤملا هنسح علطمو ‹قرشملا ةنج اهنا

 ريهازأب تلحت دق .اهانيلتجا يتلا ندملا سورعو ءاهانيرقتسا يتلا

 عضوم نم تلحو «نيتاسبلا نم ةيسدنس للح يف تلجتو .نیحایرلا
 . نييزت لمجأ اهتصنم يف تنّیزتو :نيكملا ناکلاب نسحلا

 ؛ماشلل ةخسارلا لئاضفلا درس يف يبدألا دیلقتلا حور يف ریبج نبا رمتسیو

 حیسلا اهیف یلاعت هللا ىوآ Sle تفرشت :اهنآ اهنمو قشمد ایازم نم ددعب !دهشتسم
 دیدجلا دهعلا ةياور نم ضیقنلا یلع) سدوریه نم ًابره كانه ىلإ Sa امدنع همأو
 تمئس دقف» .«لیبسلس اهژامو» . (18 - 13 :2 gia .رصم ىلإ 150 دق امهنأب لوقت يتلا

 ةطيحلا يضارألا) ءارضخلا اهتطوغو «ًامظلا ىلإ تقاتشا یتح .ءاملا ةرثك اهضرآ

 اهتاهجب هتظحل عضوم لکف» ,رصبلا دادتما یلع يه اهیقرشب Saad ت يتلا (ةنیدلاب
 .2)ءرظتلا كم ةمئايلا هترضن عبرألا

 قشمدل ىرخألا لئاضفلا نم اهریغو لئاضفلا هذه ناف ریبج نبا ىلإ ةبسنلابو

 :نولوقی نیذلا كئلوأ قدص تبثت

 ءامسلا يف تناك ناو ءاهيف كش ال قشمدف ؛ضرألا يف ةنجلا تناك نإ

 .!اهيذاحّتو اهیماست ثيح يهف

 .ملاعلا يف ةرهش رثكألا دجاسملا نم دحاو ىلإ ههابتنا ريبج نبا لؤحي مث

 Ún سيدقلا ةيئاردتاك لصألا يف دجسملا اذه ناك .ةنيدملا طسو عقي يذلاو
 ةسينكلا هذه تناكو :م375 ماع لوألا سويسودويث روطاربمإلا اهدّيش يتلا نادمعلا

 نأ ىلإ ارظن ؛نييحيسملا ىلإ ةبسنلاب جحلاو ليجبتلل اناكم نامزلا نم ةليوط ةرت
 يداليملا نماثلا نرقلا لئاوأ يفو .نادمعلا Linge حیرض مضي ناك يسيئرلا ىنبملا

 دجسملا ىلإ اهليوحتو ةيئاردتاكلا هذه ةرداصمب ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا ماق
 تللخت يتلا تاونسلا يف نكلو .ةيمالسإلاو ةيومألا ةدايسلا ىلإ زمري يذلا عماجلا

 Gag gasil ةسيئك تناك يلولا تهوع (م635) قشمدل يمالسإلا حتفلا نيب ةرتفلا

 ددعو نييحيسملا نييلحملا ناكسلا ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب ةدابعلل ًاناكم مدختست 5 نادمعلا

 .ةيمالسالا تاوقلا نم ًاّيبسن ليلق

 .[234ص :لصألا يفو] .271ص «قباسلا عجرلا )1(

 .[234-235ص :لصألا يفو] .271-272ص ص هسفن عجرلا )2(
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 یطسولاروسمل | |

 برفلا نم قشمد وزغب تماق ًامیدق ةيمالسإلا شويجلا نإ ةروطسألا لوقت
 دقعب (ةيروس وزغ نع لوؤسملا شيجلا دئاق) حارجلا نب ةديبع وبأ ماقو ءقرشلاو
 .برغلا نم ةسينكلاو ةنيدملا لوخد لبق نييحيسملا نم ةنيدملا ناكس عم مالس ةدهاعم

 مل (ةركبملا ةيمالسإلا تاحوتفلاو ةدرلا بورح لطب) ديلولا نب دلاخ نإف كلذ عمو
 ذنمو .قرشلا ةهج نم ةسينكلاو ةنيدملا ىلع ىلوتساف .ةدهاعملا هذه لثم دقعب مقي

 الاوت .نیملسا ىلإ يمتني ةيئاردتاكلا نم يقرشلا dial راس PE شا ثق
 دجسم /ةيئاردتاك ىلإ ةيئاردتاكلل يجيردتلا لؤحتلا نإ .نييحيسملا یلا يمتني يب نقلا

 ماشلا يف نيملسملا ماكحلا نم بلطتت تناك يتلا ةجردلا حضوُي ي دجسم ىلإ مث نمو

 ماكحلا عقوم ٌرزمت نأ ىلإ .نییلحلا نييحيسملا ناكسلا ةيبلاغ ٌباعيتسا ركبم تقو يف

 .ديلولا هنباو ناورم نب كلملا دبع دي ىلع نيملسملا

 يقلي ديدجلا دجسملل ديلولا ءانبل ريبج نبا فصو نإف ءرملا عقوتي دق امكو
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 .ىطسولا روصعلا يف قشمد

 ةدابع «يريم :ردصملا

 نيملسملا نيب نسیدقلا

 لالخ ةيروس يف دوهيلاو
 .ىطسولا روصعلا



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 نيس Biol last اشرف کک وبس meg دیلولا یلعو hoe یک یلع هوضلا

 است امدنعو .ضیوعت لباقم نییحیسلا نم ةسينكلا ةيادبلا يف بلط دیلولا ناف
 يف أدب امدنعو .ًالماك همدهو ةّوقلاب ینبلا ةرصاحمب ald ٌيخسلا ضرعلا اذه

Sale!دجسم هنأ ىلع دیدج نم هئانب  CB»ةينيطنطسقلا يف مورلا كلم ىلإ دیلولا  

 دیفنت نع سعاقت اذا هددهيو .هدلب نم نییفرحلا نم La رشع ينثا لاسرإب هرمأي

 ةفيلخلا رماوأل عايصنالاب يطنزيبلا روطاربمإلا ala لاحلا ةعيبطبو ؛2«رمألا اذه
 malin ,ةليوط ةرتف ذنم عازنو لدج لحم ةصقلا هذه تالیصفت نإ .اهل لاثتمالاو

 اوّقلت دق نويحيسملا ناك اذإ امو ءةيئاردتاكلل كرتشملا مادختسالا ةعيبطب قلعتي اميف

 ةيلعفلا ina e تناك Gly .ةوقلاب اهیلع ء الیتسالا لصح وأ .كلذ نع ًالداع ًاضیوعت

 ,Lal ًالاثم aa قشمد يف ديلولا هدیش يذلا يومألا عماجلا óla تاليصفتلا هذهل

 .Lis حبصأ ام ناعرس»و 3 ةرکپلا روصملا يف ةيمالسالا ةيرامعلا حورصلا ىلع

 لیوحتلا دعبو . 3 daa انموي ىتح لازي الو «ءىطسولا روصعلا يف نوملسملا هلجبي

 ؛(٩)جحلل اّیمالسا اقوم هفصوب ىربك ةيمهأب دجسلا اذه يظح دیلولا هب ماق يذلا

 مالسالا ىلع ءوضلا يقلت ةعقاولا هذه نأ ىلإ (ةرقفلا يف يتأيس ام بسحب ) انه ريشي فلؤملا ناف عبطلابو )1(
 .(مجرتلا) )اهمدهو اهترصاحمو نيرخآلا akasia ةرداصم يف

 .[235ص :لصألا يفو] 272 ص .قياسلا عجرملا(2)

 ايازم ىلع تاسارد :قشمد يف ريبكلا عماجلا (Finbarr Barry Flood)» دولف يراب رابنيف :رظنا (3)
 The Great Mosque of Damascus: Studies on the Makings of) ةيومألا ةيرصبلا ةفاقثلا

an Umayyad Visual Culture)(م2001 ,لیرب :نديل) . 

 يمالسإ عقوم ىلإ نيملسملا نم دّصق لك يّمسي فلؤملا نكلو ,فورعم وه امك جحلاب دجسملا اذهل ةقالع ال )4(
 .(مجرتملا) .(اجح)

 قشمد يف يومألا دجسلا

 زكرم :ردصلا .م1865 ماع

 ةعماج ؛طسوألا قرشلا قئاثو

 .وغاكيش
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 بئاجلا ىف نفد (دكسم يبنلا دیهفلا دیفحنا) يلع نب نیسحنا سار نأ ینا ًارظن
 . 2680 ماع يف قارعلاب ءالبرک يف هلتقم دعب ءانفلا نم يقرشلا

 روصعلا يف لمشت - نيملسملا نيلاحرلاو نییفارفجلل Laing - ماشلا تناك امك

 ندرألاو نانيل ةثيدحلا لودلا ا لمشتو ءةيروس نم ةثيدحلا ةلودلا ىطسولا

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يبرفلا لامشلا ةهج نم ءيش لك لمشت اهنأ يأ ؛نيطسلفو
 ؛ةقطنملا هذه فصول ةيروس ةملك نومدختسي اوناك ام ًاردان مهنإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ماشلا ىنعم رسفی يسدقملا دجنو . .ماشلا دالب اهفصوب ا اهيلإ نوريشي اوناك لب

 ىتآلا وحنلا یلع
 نم ىرسيلا جن ىلإ عقت اهنا ماشنا, سیروس نإ يق دن

 نوهجتي (زاجحلا نم ) كانه ىلإ نولحري نيذلا كئلوأ SY اضيأو ؛ةبعكلا
 وأ jodi عباط دوجو ببسب نوكي دق هناف الإو ءلامشلا وأ راسيلا ىلإ

 ءادوسل او ءاضيبلاو ءارمحلا . «تاماش» هوعدن ام لثم ؛ةيروس يف لامجلا

 ,2) ليمجلا هجولا ىلع تاماشلا هبشت يتلا قئادحلاو لوقحلا يهو)

 عمو ؛:حيحص ديكأتلاب وه ماشلا ةملكل يسحلا وأ يداعلا يظفللا ريسفتلا نإ

 عباط» ل Lai يلايخلا بناجلا هريسفت لمشی نأ ءانع هسفن فلکی يسدقل َنإف كلذ

 هيلإ باهذلل دادعتسا ىلع ءاملعلا ناك يذلا ىدملا ىلع لو Lae .«ةماشلا» hsi «نسحلا

 ہل

 .يلع نب نيسحلا داهشتسا ةشقانمل باتكلا اذه نم 228-229ص ص :رظنا(1)

 ىتح 650 نم ةرتفلا يف ةسدقملا يضارألاو ةيروس فصو :نيملسملا مكح تحت نيطسلف «جنارتسول يغ (2)

 ,Palestine under the Moslems: A Description of Syria and the Holy Land) م1500
)efrom A.D. 650 to 1500)؛41 ص .([م1890] م1965 .ةيقرشلا تاعوبطملل طايخلا راد :توريب  

 .129ص ؛ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ,يسدقلا
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 يومألا دجسملل يلخاد رظنم
 .م1870 ماع قشمد يف

 قرشلا روص فيشرأ :ردصلا
 .وغاكيش ةعماج ؛طسوألا



 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 ةيلاخ تناك ةيروس نأب لوقلا ينعي ال اذه .مهندم وأ مهنادلب ايازمب ةداشإلا لجأ نم

 ريبج نباو ورسخ رصانو يسدقملا اهفصو امك - عقاولا يفف ,لامجلا نطاوم نم

 .يعارزلا جاتنإلا ةرفوو ةرضخلاو قئادحلاب ةرماع تناك  باهسإب مهريغو

 Sage فصو عم «بونجلاو لامشلا يف قطانم عبرأ ىلإ ةيروس يسدقملا مّسقيو

 :اهيف ةيسيئرلا ندملاو تادلبلاو ةيئاملا دراوملاو اهضرأل

 اهبو ؛طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس لوط ىلع لوهس نم نوكتت :ىلوألا ةقطنملا- 1
 لمشتو .«ةعورزملا يضارألا عم بوانتلابو josey اهم يلي ةيلمر تاحاسم»

 توريبو ادیصو روصو اكعو افايو نالقسع :لثم ةيلحاسلا ندملا یربکلا ندملا

 .ةسبايلا نم لايمأ 10 وحن دتمتو Abe pI» كلذكو سلبارطو

 ,راجشألا ةرثكب زاتمت يتلا ؛ةيلبجلا تادلبلا» عقت ثيح :يلحاسلا لهسلا قرش

 ندملا .«ةعورزملا لوقحلاو ىرقلا نم ًاريثكو عيبانيلا نم ًاريثك كلتمت يتلاو
 يف ةيكاطنأو بونجلا يف سلبانو سدقلا نيب حوارت ةقطنملا هذه يف ىربكلا

 .لامشلا

age - 3روثعلا مت ثيح :ندرألا يداو اهيف عقي يتلا ةيناثلا ةقطنملا نم قرشلا  

 ىلإ ةفاضإلاب .لیخنلا راجشأ Lily .هایلا لوادجو ىرقلا نم ريثك ىلع
 :لمشت ندرألا يداو يف ىربكلا ندملا .ةيلينلا تاعارزلاو ةعورزملا لوقحلا

 .ساينابو ةيربطو ةرصانلاو ناسيبو احيرأ

 لصتو ةيبرعلا ءارحصلا دودح ىلع عقت لابج اهيف دجوت :ةثلاثلا ةقطنملا قرش 4
 الإ درابلا اهخانم نم مغرلا ىلعو .بيصخلا لالهلا ةقطنم نم لامشلا ىلإ

 ةيسيئرلا ندلا امأو .راجشألاو تاباغلاو هايملا عيبانيو ىرقلا نم اریثک اهيف نأ

 (اریلاب) رمدتو صمحو قشمدو OLE لمشتف ءارحصلا ةفاح لوط ىلع
 ةيقرشلا تاردحنلا ىلع G5 يتلا راهنألاو عيبانيلا نم دیفتست اهلكو :باَحو

 .(!!ءارحصلا يف Cuaig لابجلل

 ,ةيروس خانم ىلإ ههابتنا لوح عبرألا ةيروسلا قطانملا يسدقملا فصو نأ دعبو
 تاجردو سراقلا دربلل ةضرع  اهنایدوو اهلابج ببسب هنأ الإ Lapac لدتعموه يذلا
 يف .ةيروس يف ناكم دربأ اهنأب نانبل لابج يف كبلعب فّوتو .ةكهنملا ةرارحلا
 نرقلا يفو .ةرارحلا تاجرد يفًاعافترا رككألا هنآ یلع فتت ندزألا يداو نآ نیح

 ميلاقألا ةفرعم يف میساقتلا نسحأ .يسدقلا ؛ 15ص ....نیملسلا مکح تحت نیطسلف .جنارتس ول يغ(1)

 .156-157ص ص
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 يف ٌةرشابم احيرأ بونج - تيملا رحبلا ةقطنم نأ فرعي يسدقملا نكي مل رشاعلا

 حطس ىوتسم تحت Laaa 1349( ضرألا بكوك ىلع ناكم ىندأ يه  ندرألا يداو

 ae tos “al) ندرألا يداو يف عدصلا نأ ا كردي ناك هنإف كلذ عمو .(رحبلا

 .«ليخنلا راجشأو ةرارحلا نم» ًايداو ناك هنأو ,زاجحلاب

 مئاوقلاب ًاعلوم  نيرهاملا ةيفارفجلا ءاملع دحأ وهو - يسدقلا دجن امك

Ayتاذ ةيروس يف ةجتنملا علسلا نم اهريغو ةيعارزلا تالوصحلا نأشب هتمئاق  
 ةبترلا) هتمئاق لالخ نم هنأ ىلإ ًارظن ؛ةيثحبلا انضارغأ ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ
 نولكأي ةيروس لهأ ناك اذام :لثم تامولعم فرعن نأ اننكمي (ةنيدملاو ةقطنملا بسحب
 هذه نم اریثک نإ ؟ةيلحملا اهقاوسأ يف ply عّنصُي ناك يذلا امو ةرشاعلا نرقلا يف
 يف عيبلل نيرخآلا ءاطسولاو راجتلا نم ىرتشُت تناك ةعّنصملا علسلاو ةيئ ةيئاذغلا اول

 راجتلا نم ىرتشُي اهضعب ناکو .دادقبو ةرهاقلا قاوسأ يف عابت اضيأ تناکو .قشم

 ناهفصأ قاوسأو ,سلدنألا يف ةبطرق قاوسأ يف هعیبل ةليوط تافاسم نم نیمداقلا
 .ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا ةمصاع ةينيطنطسقلا قاوسأ يف یتحو .ناریا يف

 رثكألاو لوطألا يه سدقلا يف ةيعارزلا تاجتنلا نأشب يسدقلا ةمئاق نإ
 طقسم يف جنت يتلا تاجّتنلا ضعب نأ دجنس افاق ءرلا قوتي دق امکو .الیصفت

 :لوقی هارنف .لیثم اهل سیلو ةزاتمم اهنأب حّدمت هسأر

 بیبزلاو ؛نيطقلاو تیزلا نیطسلف نم عضتري «ةديفم هب تاراجتلاو

 نیجلا سدقلا تيب نمو .طوفلاو نوباصلاو محاللاو بوترخلاو

 يذلا شیرق مضقو حافتلاو .ةياغ يرودلاو ينونيعلا بیبزو نطقلاو

 .)رپالاو لیدانقلا رودقو ایارلاو «هل ريظن ال

 نیتلاو نوتیزلاب ةروهشم تناك نیطسلف نأب يسدقلا ديفي رخآ ناکم يفو
 نوباصلاو .ةطلتخلا ةينطقلاو ةيريرحلا تاجوسنلاو .ةهكافلاو بیبزلاو فّمجلا

 مانغألاو بوبحلاب Aag paa ناّمَعو ؛ةزاتملا ةلينلاب ةروهشم احیرآ تناکو ؛لیدانلاو

 رمتلاو ةلينلاب ةروهشم ناسیبو ؛شامقلاو قرولاو داجسلاب ةروهشم ةيربطو ؛لسعلاو

 بلح Li ؛تالوفشلاو طورخلاو جاجزلاو ,زرخلاو رکسلاب ةروهشم روصو ؛زرألاو
 aigat ,ةففجملا باشعألاو ففجملا Gall ءسبالملاو نطقلاب ةروهشم تناكف

 لمكأ L قشمدل يسدقملا ةمئاق نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .«ةرقملا» ب ةاّمسملا ءارمحلا

 .هسأر طقسمب ةصاخلا ةمئاقلا لوط لثم يف نكت مل ناو .تالیصفتلاب ءالتما رثكأو

 تامزلتسمو .يسيعلبلا شامقو .جزاط نوتیز تیز :تاجتنملا هذه لک ق قشمد نم يتأت ذإ

 .[177ص :لصألا يضو] 156ص .يسدقملا ةلحر ءيسدقملا )1(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 نيتلاو زوجلاو «قرولاو ةيساحنلا ةيعوألاو .ةثيدر ةيعون نم جسفنبلا نهدو .زیرطتلا

 Ng jig ففجلا

 laa ةيروس يف ةجّتنملا ة ةيئاذفلا داوملا نم ةعساو pri دوجو ىلإ: ةفاضإلاب

 يف ةدوجوملاو اقم ةا علسلا نم ًاعاونأ oá لكشب حضوت د !ginal ةمئاق
 نطقلاو ریرحلا نم ةعونصلا ةجسنألا عاونآ فلتخم لمشت يتلاو .كاذنآ ةيروس
 ةّيساحنلاو ةّيجاجزلا يناوألاو قلا قرولاو داجسلاو نوباصلاو ا عورزملا
 علسلا مئاوق ىلع نميهت ةعنصملا تاجتنلا نم ablak عاونأ ًاضيأ كانهو .ةرفلاو

 .رصمو قارعلا يف ةجتنملا

 ةضاخ ةيمها اد د هرفلاو طفلا قرولاو جيستلا نم ساو ةا دوجو نأ
 يف ةراجتلل ةّمهملا ةيسيئرلا علسلا نم تاجوسنلا تناك دقل .ةيثحبلا انضارغأل

 ملاعلا يف ترجفت قرولا جاتنإ ةعانص نأ امك ءىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا

 .)نماثلا نرقلا يف قرولا ةعانص ةينقت لاخدإ دعب ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا

 ةيجالع ةوق اهل نأب دقتعُي «ةرفلا» ب ةاّمسملا ءارمحلا ةغبصلا ناف ؛اریخأو
 ةمدختسملا ةيودألا نم عون ىلع لاثم اهنأبو ءاهضارمأو دبكلا تابارطضا نم ةفئاطل

 نم هريغو (م203 يفوت ) سونيلاج ملاعلل ةيجزاعلا تافصولا نم ريبك ءزج يف
 نينرقلا نيب ةيبرعلا ةفللا ىلإ مهلامعأ تمجرت 3 نياللاو :بطلل یمادعلا نيسرامملا

 قزولاو تاعوستلا تناکو.) مهفارشاو نييسابعلا ءافلخلا ةياعر تحترشاعلاو نماثلا

 نما نم دامن راجتلل صاخ لکشب ylis تقولا كلذ يف يمالسإلا ملاعلا يف ةيودألاو

 هذه اهب لقنت تناك يتلا ةيبسنلا ةلوهسلاو .ةريبکلا اهتميق بيسب كلذو ؛ةديعب نادلب

 .*)لامجلا لفاوق مادختساب ربلا قيرط نع كلذكو .نفسلا ةطاسوب عئاضبلا

 ىتح 650 نم ةرتفلا يف ةسدقملا يضارألاو ةيروس فصو :نيملسملا مكح تحت نيطسلف .جنارتسول يغ(1)
 سيلو [177ص :لصألا يفو] .151ص «ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ءيسدقملا 19ص م0
 .يسيعلبلا شامقوه ام احضاو

 ملاعلا يف هرثأو قرولا خيرات :ةعابطلا عارتخا لبق قرولا (Jonathan Bloom) مولب ناثانوج(2)

 (Paper before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World) يمالسإلا

 .46-89ص ص .(م 2001 i Jay ةعماج ةعبطم :تكيتكينوك ,نفاهوین)

 ةينانويلا ةمجرتلا ةكرح :ةيبرعلا ةفاقثلاو ينانويلا ركفلا (Dimitri Gutas)» ساطغ يرتميد(3)

 ام ةرتفلاو ؛عبارلا ىلإ يناثلا نينرقلا نيب ام ةرتفلا) يسابعلا رصعلا ةيادبو دادفب يف ةيبرعلا
 Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic) (رشاعلا ىلإ نماثلا نينرقلا نيب

Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th 

centuries) )(م1998 ,جدلتوار :كرويوين) . 

 ىطسولا روصملا يف (ماشلا دالب) يبرعلا قرشملا يف ةيبطلا داوملا ةراجت » (Efraim Lev) فیل ميارفإ(4)

 Trade of Medical Substances in the Medieval and Ottoman Levant) «ينامثملا رصملاو

(Biladal-Sham))طسوألا قرشلا يف ىطسولا نورقلا يف ةيداملا ةفاقثلاو ندملا :باتک يف  (TOWNS 

«and Material Culture in the Medieval Middle East)فيل فوكاي :ريرحت  (Yaakov Lev) 

 .159-184ص ص »)02002 ؛ليرب :نديل)
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 :دادغبو قارعلا

 يف امب (م750 )661  ةيومألا ةفالخلل ةريثكلا تاحاجنلا نم مغرلا ىلع

 الإ ؛ىطسولا ايسآو دنسلاو اينابسإو ةيقيرفإ لامش يف قاطنلا ةعساو تاحوتفلا كلذ
 نرقلا نم تاينيعيرألا ةرتف Lå ةيلخاد تاماسقنا نم يناعت تناك ةفالخلا هذه نأ

 .ةيرسلا ةيروثلا ةكرحلا لبق نم يومألا مكحلاب wbi ةياهنلا يفو .يداليملا نماثلا

 يفف .دٌّمحم لآ نم [اضرلا يلع] «هيلع Gail صخشلا» مسا تحت لمعت تناك يتلا

 سابعلا gal نلعأ a749 ماع نم ربمفون لئاوأ وأ ريوتكأ رخاوأ يف ةعمجلا ةبطخ ءانثأ

 ةفوكلا ةنيدم يف يسيئرلا عماجلا دجسملا يف SU ىلع حافسلا دمحم نب هللا دبع

 يف مکح حافسلا سابملا وبآ .«تیبلا لآ نم هیلع Gall صخشلا» هنأب قارملا يف

 ةبارقلا ىلإ ًاساسأ مهبلاطم دنتست نویسابعلا هژافلخ ناکو ؛م754- 749 نم ةرتفلا

 تقو دعبو م750 ماع ریانی يفو .)سابملا هّمع دافحأ اوناک مهنآ Ley ؛دّمحم عم

 ءافلخلا نم ةفيلخ رخآ ةيسابعلا تاوقلا تمزُه ةماعلا مامأ حافسلا نالعإ نم ريصق

 دفاورلا دحأ مساب تيّمَس يتلاو بازلا ةكرعم يف كلذو يناثلا ناورم وهو نييومألا

 دراطت ةيسابعلا تاوقلا تناك امنیبو .ةکر ملا كلت تمقو ثیح ةلجد رهن نم ةيلامشلا

 ةيروسلاو ةيرصلا ندلا تعضخ .رصمو ةيروس قیرط نع يناثلا ناورم ةفيلخلا

 ةليلقلا ةّلقلاو ناورم ىلع ضبق م750 ماع نم سطسغأ يفو .ةيسابعلا ةطلسلل

 ترج امكو .رصم بونج يف ريصوب ةدلب يف ةياهنلا يف اومدعأو ءهعابتأ نم ةيقبتملا

 Sieh دق ةّئهملا نأ ىلع ًاليلد حاقسلا ااو ی ر اف ؛ةداعلا

 قشمد تناكو ةيومألا ةفالخلا نطوم يه ماشلا هلالخ تناك يذلا تقولا يفو

 تبث امك il pall يف وه مهيلإ ةبسنلاب JÈN زكرم ST نويسابعلا دجو ؛اهتمصاع
 روصنملا َّنأ الإ .ةكرحلل ةيروثلا ةلحرملا لالخ ديفم ةفوكلل يسايسلا طخسلا نأ

 ةلحرم نأ ىأر (م754-757 نم ةرتفلا يف مكح) هتفيلخو حافسلا سابعلا يبأ قيقش

 ناسارخل يعامتجالاو يسايسلا خيراتلا .لایناد نوتلإ :رظنا ركبم تقو يف ةيسابعلا ةفالخلا لوحو (1)
 The Political and Social History of Khurasan under Abbasid) يسابعلا مكحلا لظ يف

Rule)مكحلا ماظن ليكشت .رنسال بوقعي ؛(م1979 .ةيمالسإلا ةبتكملا :سیلوباینیم) 820-747  

 .نوتسنیرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنیرب) (The Shaping of Abbasid Rule) يسابعلا

 The Early Abbasid) ةيسابعلا ةفالخلا رصع ةيادب (Hugh Kennedy) يدينيك ويه ؛(م 0

Caliphate)ةلودلا ةماقإ :قرشلا نم دوسلا تايارلا .نوراش هيشوم ؛(م1981 .ملیه مورك :ندنل)  

(Black Banners from the East: The Establishment of the ةروثلل ةناضحلا روط «ةيسابعلا 

  ( Abbasid State, Incubation of a Revolt).(م1983 .سینغام ةعبطم :سدقلا
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 e CE a ناجيبرذأ ميلقإ

 ةريز  ميلقإ

 ميلقإ
 لابج

 تارفلا

 روصعلا ب دادفبو قارعلا
 | ثیدحلا رصعلاو یطسولا |

 ay ےہ

| 
 { دادغبو قارعلا

 | | ىطسولا روصعلا هب
 | سراف

 ةطيحملا قطانملا tsi يف ةفالخلا رصقل ةديدج ةنيدم ءاشنإ بلطتت ةكرحلا ديطوت روصعلا يف قارعلاو دادغب
 «ةيرجرج» نم .يلاثم عقوم نع ةلجد رهن لوط ىلع ثحبلاب روصنملا ماقو .ارارقتسا {aie Steinge جئارتس A 9 < TO نم ذوخأم :ردصملا .ىطسولا

aaماع يفو .لامشلا يف لصوملا ىتح بونجلا يف الا  a762عقوم يف روصنملا رقتسا  
 5 8 R .«4هیسای ١

 839) يربطلا اهب ظفتحا يتلا ريراقتلا دحأل ًاقفوو .دادغب ةميدقلا ةيسرافلا ةيرقلا

 :لاق دادغب يف روصنلا رقتسا امدنع هنإف (م923 -

 ءيش نيصلا نيبو اهنيب سيل «ةلجد هذه خلاص ركسعم عضوم اذه

 امو اينيمرأو ةريزجلا نم ةريملا انيتأتو ,رحبلا يف ام لك اهيف انيتأي
 لوح امو ةقرلاو ماشلا نم ءيش لك هيف ءيجي تارفلا اذهو .كلذ لوح

 طخو ةارسلا ىلع هركسعم بصنو هداوج نع ةفيلخلا لجرتو .كلذ

 . "ئاق عبُر لكب لكوو ءةنيدملا

 Abbasid Authority) ةيسابعلا ةطلسلا ديكأت :28 دلجلا يربطلا خيرات ,يربطلا :رظنا(1)

Affirmed)فيلوكام نيماد نيج :ةمجرت  (Jane Dammen McAuliffe)ةعماج ةعبطم :ينابلأ )  

 .238ص :(م5 «كرويوين
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 ةدیدجلا هتنیدم ءانب ىلع ًایصخش فرش روصنلا of ناعي رخآ عضوم يفو
 - 1002( يدادفبلا بیطخلا باتک يف لیصفتلاب اهطیطخت درو دقو .ةريدتسلا

Bor Kisخيرات» ( م1 1  Meslay 

 ةعضا js اما ةيروس ناه:#ءانمدقلا ةاروخلا ایفا tags افت

 اهايازم نم ولخت ال تناك قارعلا نكلو ءاهعون نم ةديرفلا اهتيسدقب قلعتي ام يف
 نأ دعب هنإ لوقت ةروطسألا تناكو «ميهاربإ دهم تناك ءيش لك قوفو .ةصاخلا

 ىلإ ةفاضإلاب .نيرهنلا نيب ام دالب لامش يف نينامث ةدلب سسأ حون ةنيفس تسر
 بهار اهیف رثع يتلا ةصقلاب انرگذت .دادقب سیسأت نع ةصق يربطلا لجسم كلذ
 لاؤي ال دهم ناك :Sie قف ةس قلا ةيتك ىف نكس وب قلمك تاق لع ضعیف
 كلا كف انف

 دهاش ةديدجلا هتنيدم عقوم ىلع روصنملا يأر رقتسا نأ دعب :يربطلل ًاقفوف

 دق هبتك نم يا ناك اذإ ام هلأسو روصنملا هاعدف .عقولا نم برقلاب ی بهار

jsaهبتک نأب بهارلا هباجأف .عقولا اذه ىلع ىنبتُس ةنيدم نأ  Waaىلع يوتحت  

 فته روفلا ىلع .«صالقم ىعدي صخشم اهئانبب موقيس هنأو ,تاعقوتلا هذه لثم

 تنأف» :ًالئاق بهارلا هيلع در مت Sale وهو راعتسملا همسا ناك ءاصالقم» نإروصنملا

 :ًالئاق روصنملا باجأ بهارلا نأ درو ةصقلا هذهل ىرخأ ةياور يفو .۲*)«اهبحاص نذإ

 Glued اقل نوك نآ ةثاش نح ةفقتلا هذه يف ةنيدملا ينبيس يذلا صخشلا نإ

 .(4!«قئاودلا gal انأ» :لاقو هسفن يف روصنملا كحضف .قناودلا

 ةراشتساب روصنملا ماق دقف ؛هل Ung ميجنتلا ملعب املوُم هنوك ىلإ ًارظنو
 يدادغبلا بيطخلل ًاقفوو .يحيسملا بهارلا هلاق ام قفاوت ءامسلا Sf نامضل نیمّجنلا

 بوقعي :رظنا ؛ةنيدملا سيراضت عم لماعتت يتلا يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» باتك ماسقأ ىلإ ةبسنلاب )1(
 The Topography of) تاساردو صوصت :یطسولا روصعلا لئاوأ يف دادغب ايفارغوبوط .رنسال

Baghdad in the Early Middle Ages: Texts and Studies)نياو ةعماج ةعبطم :تيورتيد)  

 .(م1970 .تیتس

 هللا لوسر ةريس :قاحسإ نبا باتكل ةمجرت :دّمحم ةايح (Alfred Guillaume) مویغ درفلآ )2(

(The Life Of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah)دروفسکآ ) : 

 .79-81ص ص »)1955 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم

 .244 ص 4ج «يربطلا خيرات :يربطلا )3(

 «ميلملا» ل ام leg اهباشم دمو .مهردلا تادحو ىدحإوهو (Gils) ةملكل عمجلا ةغفيص يه (قناود) ةملكو
 .ثيدحلا رصعلا يف
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 رواشتلل دمحم نب ميهاربإ مجنل اب ناعتسا ةنيدملا دييشت نم ىهتنا نأ دعب روصنملا ناف
daaجوربلا ةطيرخ نأ ةفيلخلا غالباب هرورس نع برعأو ,هل باجتساف .موجنلا نأشب  

 ًانطوم نوكتس اهنأ امك لجألا ةليوط نوكتس ةنيدملا :علاطلا ةنوميم عقاولا يف تناك
 هللا لأسن» :لاق كلذ ىلع ةوالعو .ملاعلاو اهبمش اهيلإ بذجنیسو ةميظع ةراضحل

 يأ تومي نل :موجنلا اهيلع لدت یرخآ ةيدهب قرشا انأ .نينمؤملا ريمأ اي ك مرکب نآ

 روصتلا رس دق ميهاربإ هلاق ام نإ لوقلا نع ينغو .(!!«ةنيدملا هذه يف ًادبآ ةفيلخ

Laglرورس . 

 رعاشل .ةديصق ىلإ ةراشإلاب دادغب ةناكم كلذك زّزَعُي يدادغبلا بيطخلاو

 .اهعون نم Bag pall اهايازمو دادغب لئاضف اهیف دمی ؛لیقع نب ةرامع عساتلا نرقلا
 :اهیف لوقی

2 p 7: 7 0 
 سضرألا abe اهنإ اراد ًدادفبك  ضرعلاو ضرألا نم لوط يف َتنياعأ

 ¥ 5 a a وو 5 5 و
 uat الو فانه ريع اهاوس نيعو هدوع رضخاو دادغب يف شيعلا افص

5 a 

 Sues ضرألا ضعبو ءيرم PAER E SE انيك لوک

E E EE e 
 “'يضقي هقلخ يف ًءاش ام ةنإ اهب ةفيلخ تومي الا اهبر یضق

 ,نامزألا تریفت دق تناك م1184 ماع ویام يف دادغب ريبج نبا لصو امدنعو

 لاكشأ درجم نم ًاليلق رثكأ نويسايعلا ءافلخلا ناكو .دادفب يف ءافلخلا يفوتو

 تءاج دقف .ضارغألاو دصاقلا عیمجل ةبسنلابو يتسلا يمالسالا ملاعلا يف ةيزمر

 ازغ نأ ذنم .ةيربجلا ةماقالا تحت مهتعضو يتلا ةيركسعلا تایروتاتکیدلا نم ةلسلس

 تمکح يتلا - ةيقوجلسلا ةنطلسلا تناکو .م945 ماع يف دادفب ةعيشلا نویهیوبلا

 تاونس 10 دعب اهب حیطآ دقو ,قباسلا اهنایکل ةرشق درجم م1055 ماع ذنم دادغب

 نخ ننال Laney نيج ah ام

 طق فقوتت مل اهنأ نم مغرلا ىلعو lee ةميدقلا ندا نم دعت دادغب ناف

 ةيشرقلا بلاطل اًيساسأ ًاروحمو ةيسابعلا ةفالخلل ةمصاع اهنوك نع

 اهنم قبي ملو لاز دق راثآ نم اهيدل ام مظعم نأ الإ ؛ةمئألاو ةيمشاهلاو
 اهب قيحت نأ لبقو ؛ةقباسلا اهتلاح عم ةنراقملابو .روهشملا اهمسا ىوس
 بارخلا هبشت نآلا اهنإف ؛نحملاو دئادشلا نويع اهوحن هجتتو .ثراوکلا

 لامج ةمث دعي ملف .حبشل لاثمت اهنأكو نوللا ةميدع راثآلا وأ رثدنملا
 الو .اهیلا رظنلاو هلمع لامهإ ىلإ ليحرلا Cove وعدي وأ نيعلا بذجي

 46-47 ص ص هتاساردو صوصن :ىطسولا روصعلا لئاوأ يف دادغب ايفارغوبوط .رنسال بوقعي :رظنا (1)
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 ءازجألاو يقرشلا اهلحاس نيب دتمي يذلا ةلجد رهن ىوس دجوي ءيش

 یلدتت ؤلؤللا نم ةلسلس لثم وأ ,نیراط | نيب ةقرشم ةآرم لثم ؛ةيبرغلا
 ةلوقصملا ةآرملا يف رظنتو ءأمظت الو هنم برشت ةنيدملا نإ .نيدهن نيب

 - اهئاوهو اههايم نيب َلَكَشَت يذلا - اهئاسن لامجو .اهيف هيوشت ال يتلا
 كانهف tat انمحي مل اذإ :ليق هنأ ةجرد ىلإ دالبلا نيب هتيص عاذ دق

 .(!!اهئاسن هاجت بحلا ءاوغإ نم رطاخم

 يتلا ةديحولا ةليضفلا نإف ؛دادغب ريبج نبا هيف راز يذلا تقولا لولحبو
 ةلجد رهن يه مهئافلخو نومأملاو ديشرلا نوراهو روصنملل ةميظعلا ةنيدملا يف تيقب
 ءاسن ءاوغإ نم ادالم رفوُي نأ نكمي هدحو هللا نأ ىلإ ًارظنو .ةايحلل بهاولا هفصوب
 وقضت نهيلإ رظني ريبج نبا ناك اذإ ام حضاولا نم سيل هنإف ؛تاليمجلا دادغب

 نكي مل Éy .نهيلإ رظنلاب عتمتسا هنأ  دكؤملا لب - حضاولا نمف كلذ عمو .2!ةليضف

 ىلإ انلقنيل ةلجد رهن فصو دقف دادغب يف ءاسنلا نع هلوقيل دیزم ريبج نبا ىدل

 ةايحلا ىلإ ةبسنلاب تارفلاو ةلجد يّرهن ةيمهأ انل زربّیو G1 pall يفارفج عوضوم
 .ىطسولا روصعلا يف قارعلا يف

 نم ريثكب رثكأ اندم لمشت تناك يتلاو .یطسولا روصعلا يف ةيروسل ًافالخو
 ريثكب رغصأ ناك ىطسولا روصعلا يف قارعلا نأ دجن اننإف ؛ةيروسل ةثيدحلا ةلودلا
 نيب ةعقاولا يضارألا ىطسولا روصعلا يف نويفارغجلا مسق دقف ؛ثيدحلا قارعلا نم

 عم قفاوتت نأ ىلع نيتعساو نيتقطنم ىلإ (نيرهنلا نيب ام دالب) تارفلاو ةلجد يّرهن

 ؛ةماع ةفصبو .ىلفسلاو ايلعلا نيرهنلا نيب ام دالب يهو , ابیرقت ةميدقلا تايمستلا
 دالب نودصقي اوناك مهنإف قارعلا ىلع ىطسولا روصعلا يف نویفارفجلا ملكت امدنع
 ةدلب بونج تارفلاو ةلجد يّرهن نيب ةعقاولا يضارألا يهو ؛یلفسلا نيرهنلا نيب ام

 ام دالب يلاعأ) تيركت نم لامشلا ىلإ نيرهنلا نيب ام ةعقاولا يضارألا Lal .تيركت

 .«ةريزجلا» اهفصوب اهيلإ راشي ناك دقف (نيرهنلا نيب

 ریش کت ةركبم ةرتف يف Sale مدختست تناك «نيقارعلا» ةرايغ ناف اريخأو

 ةفوكلاو .تارفلاو ةلجد ارهن يقتلي ثيح ةرصبلا لثم ؛ةديدجلا تايماحلا ندم ىلإ
 مداقلا ميدقلا لفاوقلا قيرطل ةريخألا ةطحملا نم برقلاب تارفلا رهن ىلع لطت يتلا

 .[194ص :لصألا يفو] 226ص «ریبج نبا تالحر ءريبج نبا(1)

vais(2)ٌنسحلاو» وه لصألا يف درو امك ريبج نبا  Gag paulةرهش ىلع كلذ نموه ءأشني اهئامو اهتاوه نيب  
 .(مجرتلا) .(194ص) .«ةفوخم - اهنم هللا مصعي نأ الإ_ىوهلا نتفف ,ةفوصوم ةفورعم دالبلا يف

 .(مجرتملا) .ءاسنلا نع ثيدحلا لبق ةلجد رهن نع ثدحت ریبج نبا نأ ةقباسلا ةرقفلا نم حضاو هنأ عم )3(

155 



 ىطسولا روصعلا 8 يمالسإلا ملاعلا

 زاجحلا نم هسفن قيرطلا ريبج نبا كلس دقو .(يقارعلا جحلا قیرط) زاجحلا نم
 سانلا ناك امدنع همايأ يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .م1184 ماع يف قارعلا ىلإ

 ىلفسلا نيرهنلا نيب ام دالب نودصقي اوناك ام ةداع مهنإف نيقارعلا ىلإ نوريشي

 .(ةریزجلا) نيرهنلا نيب ام دالب يلاعأو (قارعلا)

 ةبهلاو ةورثلا ىلإ ةبسنلاب نيرهنلا ةيمهأ نع ثيدحلا ةغلابملا ليبق نم سيلو
 تاريخلا تاذ دالبلا طسو يف زیمتلا ةمصاعلا عقومو .ةيسابعلا ةفالخلل ةيعارزلا

 BI اهيف ركذ ,يربطلا اهلّجس يتلا ةصقلا نم ًاليدب يسدقملا لّجسْيو .ةريفولا
 روصتلا اوعّجش دق ةقطنملا اهب عتمتت يتلا ايازملا اديج نوفرعي نيذلا نييلحملا ناكسلا

 ىلإ هتنيدم ميسقت ىلع هوعجشو .ةميدقلا ةيرقلا عقوم نم برقلاب هتنيدم ءانب ىلع
 Ay pill ةفضلا ىلع نانثاو ؛ةلجد رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع اهنم نانثا :ماسقأ ةعبرأ

 ىدحإ تالوصحم تزجع اذإف ءهايملاو ليخنلا راجشأ نم برقلاب شيعي نأ هناكمإبو

 ىرخألا ةقطنملا تالوصحم نوكت نأ حّجرملا نمف رخأتُم تقو يف ترمثأ وأ قطانملا

 ىلإ ًارظن ؛اهداصتقال ةمعن Lh ةارس ةانق ىلع ةنيدملا عقوم نإف ؛ةياهنلا يفو .ةريفو

 ا ايرث ءانیم اساسا حبصت نأ اهنأش نم دادغب نأ

 نعو تارفلا رهن ربع قراوز قيرط نع كانه ىلإ نولا بلجت فوسو
 .ةيروسو رصم نم یتح لوهسلا ربع رمت تناك يتلا لفاوقلا قیرط
 ةقطنلا يف رحبلا ربع نیصلا نم مهتعاضب يتأتس بناجلا اذه نمو
 عئاضبلا يتأتس لصولا نم ةلجد رهنل یلفسلا ةقطنلا يفو «ةيلاعلا
 نيب ةنمآ كتنيدم نوکت نأ بجي هناف هیلعو .ةيطنزيبلا يضارألا نم
 نع ال! كيلا لصی نأ عیطتسی نل كودعو «ةيئاملا يراجلا هذه لک

 ."تارفلا وأ ةلجد رهن ربع رسج قیرط نع وأ قروز قيرط

 ةلجد يرهن ىلع زكري ةريزجلاو قارعلل يسدقملا فصو نأ بّرْفَتسملا نم سيلو

 جیلخلا) نيصلا رحب نم ةيمويلا ةايحلاو ةعارزلا اردصم امهنآ فيكو .تارفلاو

 رهن هايم ناف يسدقملل اقفوو .ةيقرشلا لوضانألا ةقطنم يف امهعبانم ىلإ (يبرعلا
 ةرحاسلا ةعيبطلا iB نأ عقاولاو ...ءاهقفلل ةمئالمو ةزاتممو ةعتممو ةئنؤم» ةلجد

G ۶ 

 :رک دم رهن وه» تارفلا ناف یرخا ةيحان نمو gill اذه اذه نا شم دادغبل

 .47ص ؛ىطسولا روصعلا لئاوأ يف دادغب ايفارغوبوط ءرنسال بوقعي(1)

 .226ص .تسرهدورب :ةمجرت ریبج نبا رافسأ :رظنا(2)
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 ورارلا لصفلا

atون دیار  Nasکک لایه قاع:  allel tales aaaتارفلا نم ةع  

 ةبصخلا ءادوسلا ةيعارزلا يضارألا ير يف ةليوط ةرتف ذنم مدختست تناك يتلاو

 نضرأ وهو رخ لا اهمسا نيرهنلا نيب ام دالبل تطعأ يقلاو «نيرهنلا نيب تنوکت يلا
 (ةارس ةانق كلذ يف امی) تاونق عبرآ نم ةكبش كانه دادغب ةقطنم يفو .داوسلا

 وحن اهقیرط cal pall هایم قشت ةفركلا بونج يفو .ةلجد رينو تارفلا رهن خيم لصت
 مدختسق ةلجد رهن هایم تناکو .مساش عقنتسم ىلإ عّرفتلاب أدبت ثیح .طساو ةظفاحم

 لوألا ماقملا يف ةميدقلا ناورهنلا ةانق قیرط نع ,اهقرش ىلع ةعقاولا يضارألا يرل

 50 دعب ىلع ةلجد رهنب اهلیصوت ديعأ يتلاو ,لامشلا يف تیرکت نم دتمت تناك يتلا
 يف راهنألا یقالتت نأ لبقو .دالبلا بونج يف طساو ةظفاحم نم لامشلا ىلإ اليم

 ناك برشلا هايم نأ ذح ىلإ ةيرحبلا تايافنلاو رّْزجلاو دملا عم طلتخت تناك ةرصبلا

 اهدافم ةلوقم كانه ناف يسدقملل ًاقفوو .براوقلا ةطاسوب رهنلا نم اهبلج نم دب ال
 هایم نم ثلثو .رحبلا هایم نم ثلث :ءازجآ ةثالث ىلإ ةمّسقم ةرصبلا يف هايملا نأ

 يرحبلا رژجلا ةرتف ءانثأ هنأ ىلإ مجری اذه .يحصلا فرصلا نم ثلثو .رزجلا

 لمحیو دملا يتأيف كانه نوزّربتي اوناک سانلا نأو .ةفوشكم تاونقلا فافض حبصت

iMدغم  

Liتتفل يتلا علْسلا يهف نيتلاو رومتلاو تايلامكلاو كامسألاو تاجوسنملا  

 عاونأو .()تاضایبلاو ريرحلاب ةرصبلا ترهّتشا دقف .قارعلا يف يسدقملا راظنأ

 رفجنزلاو نوميتنألاو ةميركلا راجحألاو ؤلؤللا نع ًالضف .كامسألا نم ةفلتخم
 عم رّدصت تناك يتلا رومتلا عاونأو .*ةضفلاو صاصرلا ديسكأ لوأو راجنزلاو
 لا مئامعب ةروهشم ةقوكلا تناکو .درولا ءامو pdt رظفو ریرختلاو ماتعلا

 ةظفاحم ترهتشاو .نیتلاب ناولح ةظفاحم ترهتشا دقو .هدازآ رومتو جسفنبلا رطعو

 Baghdad) ةيسرافل او ةيبرعلا رداصلا نم ةرصاعملا ةيسايعلا ةفالخلا لالخ دادغب .جنارتس ول يغ(1)

during the Abbasid Caliphate from Contemporary Arabic and Persian Sources) 

 ,ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ .يسدقلا 14ص .( )01900( م1972 ,لبونو زنراب :كرويوين)

 .100ص

 قيض ةرصبلاب ءاملا» :لصألا يف [dtaig . 103 ص ,ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ,يسدقلا :رظنا(2)

 هثلثو pal» ءام هثلك : :هيف لاقيو بیط الو ولح paia اهل قصالملا ءاملا امأو aLI نم نفسلا يف لّمحُي هنأل

elaراهنألا طوطش ترمش رزج اذإ ءاملا نأل ؛رجحلا ءام هثلثو .رزجلا  aLaلبقُي مث اهيلع سانلا  Au 

 .[ «تاذالبلا كلت لمحیق

 104ص .هسفن مجرلا (3)
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 ىطسولا روصعلا 9 يمالسإلا ملاعلا

 ةعونصملا ةعئارلا ةشمقألاو سباللاب ةينامعنلا ترهتشاو «رئاتسلاو كامسألاب طساو

 سبالملاو ريرحلاو كيمسلا شامقلاب دادغب ترهتشاو ؛لسعلا نول هل يذلا فوصلا نم

 يكاناكايلا ةشمقأ نم ةعونصملا تامامعلاو تالاشلا كلذكو .ریصحلاو ةمعانلا

Paalisةيروس لامش اهخانم هبشي يتلا - ةريزجلا ضرأ تناكو   alaةعقرب  

 اصوصخ رّهَتشَت تناكو ,اهتالوصحم عونتب pea يتلا ةيعارزلا يضارألا نم ةعساش
 تابلعملا نم عونو :نيزاوملاو نطقلاو ةيدلجلا ةطرشألاو لسالسلاو نوباصلاو لويخلاب

 .تارّسكملاو بورخلا نم عونصم «تيبكلا» یّمسی

 ةفّمجملا خوحللاو لسعلاو بوبحلاب ةروهشم لصولا تناك ؛ادیدحت رثكأ لکشبو
 [ريقلا] راقلاو .نامرلا wis قاّمسلاو روذبلاو ْنلاو نبجلاو موحشلاو محفلاو

 حلملا كمسلاو [ماهسلا] باشنلاو نيكاكسلاو [ةيندعملا ةيعوألا] لاطمألاو ديدحلاو
i 

 ربحلاو نيزاوملاو ةففجملا هكاوفلاو ءانتسكلاب ةروهشم نيبيصن تناكو .لسالسلاو
 .مالقألاو نوتيزلا تيزو نوباصلاب ةروهشم ةة تاكو اتا عنصل داوعأو

 .نيزاوملاو نطقلاو ةيراخفلا نيبنلا رارجو لسعلاو طيّبقلاب ةروهشم ناّرح تناكو

 ia روذبو ةجزاطلا هكاوفلاو بنعلاو محفلاو نابلألا تاجتنمب ترهتشا ةيذالملاو

 .2)ةفقجملا موحللاو

 تاضايبلاو ريرحلاو نطقلا) تاجوسنملا ahal  ًاضيأ  يسدقملا مئاوق حّضوُتو
 روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف داصتقالا ىلإ ةبسنلاب (رئاتسلاو ةمعانلا سبالملاو

 عنصم لوأ نأ الإ ؛همئاوق يف قرولا ركذي ال يسدقملا نأ نم مغرلا ىلعو .ىطسولا
 يف م795 794 sale نيب ام ةرتفلا يف دادغب يف ىشنأ يمالسإلا ملاعلا يف قرو

 دادغب نم ةدّدعتملا هتامادختسا تّدتماو قرولا جاتنإ رشتنا دقل .ديشرلا نوراه دهع

 ىلإ ةيمالسإلا اينابسإ قيرط نع رشتنا فاطملا ةياهن يفو «ةقطنلا ءاحنأ عيمج ىلإ

 ديسكأ لوأو كترملاو راجنزلاو رفجنزلاو نوميتنألا لثم نداعم نأ دقتعیو .۲)ابوروآ

 .صاخلا يبطلا لوعفملا تاذ نداعملا نم يه Lilly صاصرلا

 ةفّمجملا هكاوفلاو ةفّمجملا موحللاو ةحلملا كامسألاو رومتلا نإف ؛ًاريخأو

 جت تناك يتلا قطانلا نم دعبأ ىلإ اهریدصتو اهظفح لهسلا نم ناك تارّسكملاو

 -108 -107ص ص .هسفن مجرلا (1)

 ۰ 123ص .هسفن مجرلا (2)

 .48ص ,یمالسالا ملاعلا يف هرثأو قرولا خيرات :ةعابطلا عارتخا لبق قرولا .مولب ناثانوج )3(
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plas 

pasoةرهاقلاو : 

 نلعأ ةيقيرفإ لامش يف ربربلا نيب ةّيَرسلا ةيروثلا تاكرحلا ىدحإ باقعأ يف
 )94910 ماع يف يمطاف مامإ لوأ هسفن جيوتت نع يدهملا alll ديبع

 ؛نييسابعلا ىدل اهتليثمو نييمطافلا ىدل ةيجهنملا نيب هباشتلا نم مغرلا ىلعو
 تناك يتلاو .ةيميشلا ةيليعامسإلا ةقرفلا ىلإ نومتني اوناك نييمطافلا ةمئألا نأ الإ

 نودقعی نویمطافلا ناك املاطلو .دادفب يف ةينسلا ةيسابعلا ةقالخلل ينلع لكشب ةيداعم

Malلالتحا يف لثمتملا يئاهنلا مهفدهل قالطنا ةطقن ةيقيرفإ لامش مادختسا ىلع  
 تاوقلا تعاطتسا ؛ةلشاف تالواعم يو :ةیافلا ذهل اقیقحتو .نییشابعلا علخو دا دقب
 رهوج يمطافلا شیجلا دئاق أدب ًابيرقت روفلا ىلعو 2969 ale رصم لوخد ةيمطافلا

 ىلإ ةراشالا ردجتو .(ةرهاقلا) ةديدجلا رصقلا ةنيدم ءانبل سسأالا عضوب يلقصلا
 تحت نکلو .نییسابعلا ءافلخلاب ةحاطالا ىلع نیرداق Ls اونوكي مل نييمطافلا نأ

 ةراجتلل ةيملاعلا زكارملا مهأو ىنغأ نم ةديدجلا اهتمصاعو رصم تحبصأ مهتياصو

 .يدنهلا طيحملاو ايسآ برغ بونجو طسوتملا ضيبألا رحبلا ملاع يف ةفاقثلاو ةيلودلا
 ةرهاقلا نكلو .م1171 ماع يف ةيمطافلا ةفالخلا طاقسإب يبويألا نيدلا حالص ماقو

 1171) ةيبويألا ةرسألا نم هئافلخ ةدايقو هتدايق لظ يف راهدزالا يف اتّرمتسا رصمو

(a1250-كيلامملا نيطالس لظ يف مث  )م1517- 1250). 

 ریرشلا نوعرفلا ضرآ تناک دقف ؛يضالا يف اهم ارو ضبا رصم cial دقلو

 اهن| ؛هتازجعم نم ریثکب یسوم اهیف ماق يتلا ضرألا كلت تناك .لیمجلا فسویو

 عم میرم ةديسلا اهيلإ توآ يتلا ضرألا يهو .ءانیس لبجو ءارحصلاو ءايبنألا ضرآ

 مهخیرات :ةیلیعامسالا ةقرفلا (Farhad Daftary) يرتفد داهرف :رظنا ةيروثلا ةلحرلا هذه نع(1)

 .جدرپمک ةعماج ةعبطم :كرویوین) (The Isma 1115: Their History and Doctrines) مهدلاقعو

 ةيمطافلا ةلودلا ةأشن :يدهملا ةيروطاربمإ (Heinz Halm) ملاه ستنياه ؛255- 144ص .( م0

(The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids)لیرب :ندیل) رنوب لكيام ةمجرت . . 

 نيب ةرتفلا يف ةماتك ربرب نيب يعيشلا هللا دبع يبأ ةثعب يف ةيوبنلا تايزاوتملا» يزدنيل سميج ؛( م6

 Prophetic Parallels in Abu 'Abd Allah al-Shi'i's Mission Among «a) 910و 893 يماع

the Kutama Berbers, 893-910)(1992) 24.1 .طسوالا قرشلا تاساردل ةيلودلا ةلجملا : 

 ةوعدلا حاتتفا باتک نم ةمجرتم تافطتقم :ةيقيرفإ لامش يف ةيمطافلا ةوعدلا» ؛هحرش 390-56 ص

 The Fatimid Da>wa in North Africa: Excerpted) »)م974 ماع يفوت) نامعنلا يضاقلل

«and Translated from al-Qadi al-Nu'man’s (d. 974 A.D.) Kitab iftitah al-da wa) 

 ةيروط اربم! فاشكتسا (Paul Walker) ركوو لوب 283-310 ,0 ص :(م1999-2000) 7-8صص

 Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and) هرداصمو يمطافلا خيراتلا :ةيمالسإ

Its Sources)17-39ص ص »)02002 .سيروت يب .يآ :ندنل) . 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 روصعلاويف ةرهاقلا

 700 نم ذوخأم :ردصلا .یطسولا
 صاخل اجدربمک خیرات» يرتب

 .رصمب

 يسدقملا ةبحم نم مغرلا ىلعو .(ًاضيأ قشمد ىلإ توأ اهنإ لاقُيو) حيسملا اهنبا
 نم ةيفير ةقطنم درجم يه - اهتمظع لك عم - ةيروس» نإف ؛هسأر طقسل ةريبكلا

 P ء[رصم] ىلع دمتعي ناكس نم هيف ام لکب [زاجحلا] ناو ؛[رصم]
 دادقبل ًافالخو .اهمسا لصأو ةرهاقلا سیسأت لوح ريطاسألا نم ددع كلاثهو

 سیسأت لوح ةسدقلا صوصنلا يف ةءوبن فاشتکاب يحيسم بهار مقي مل هناف

 فارشإلاب نوموقی اوناک نیمجنلا fa  ريطاسألا ىدحإل ًاقفوو كلذ عمو .ةرهاقلا
 .ةيئاشنالا لامعألا ءدب دنع

 بشخلا نم ةنيدلا طیحم یلع .داتوألا ith دقف :ةروطسألا هذهل ًاقبطو

 دیدحتب نومجنلا ماق یتح ضرألا رفحب ادبی ملو ,سارجآ اهیلع تعضوو لابحلاو

 .163ص ؛ميلاقألا ةفرعم يف میساقتلا نسحأ ,يسدقلا :رظنا(1)

160 



 عبارلا لصفلا

 i شارجالا تّردها لابحلا دحآ یلع بازقلا طبه امدنعو .بساننا تقولا

 خیرلا نأ اوأَر نيمّجنملا نأ نم مغرلا یلعو .لمعلا ءدبل ةراشإ ةباثمب كلذ لامُعلا
 ةئيس ةمالع وهو  دوعص يف ناك (مكاحلا ؛هللاب رهاقلا دمحم روصنم نع ةيانك)

 دق هللا نيدل Jat يمطافلا مامإلا نإ لوقت ىرخأ ةروطسأ كانهو .لمعلا أدب دقف -

 ةنيدم ءانبب موقي نأب ةيقيرفإ لامش هترداغم لبق يّلقصلا رهوج ىلإ هتاميلعت ردصأ
 اقفوو .ملاعلا مكحت فوس اهنأل «ةرهاقلا» مسا اهيلع قلطیو ءراوسألاب ةطاحُم ةديدج

 ةمصاعلا مسا) ةيروصنملا مسا Yel اهيلع Giles ناك ةنيدملا نإف ىرخأ ةروطسأل

 ةرهاقلا ىلإ اهمسا رییفتب ald Saali ةفيلخلا نكلو .(ةيقيرفإ لامش يف ةيمطافلا
 رهوج ماق دقف ؛صصقلا هذه ةقيقح نع رظنلا فرصبو .تاونس عبرأب dines دعب
 ثیح ؛طاطسفلا لامش يلمر لهس ىلع ةديدجلا نییمطافلا ةمصام ءاتیب يلقصلا

 لوط ىلع دتمی جیلخ قیرط نع برفلا نمو .مطقلا لالتب قرشلا يف ةّيمحم تناك
 .لینلا رهنل ةيقرشلا ةفضلا
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 عماجلل يسيثرلا لخدملا
 ماع ةرهاقلا يف رفزألا
 قئاثو زكرم :ردصملا .م0

 ةعماج ءطسنوألا قرشلا

 .وغاكيش



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 كاذنآ حبصت مل اهنأل ؛ةرهاقلا لوح لوقلا نم ٌريثك يسدقملا ىدل نكي ملو
 يذلا هسفن لكشلاب نكت ملو م17 ماع يف ورسخ رصان اهراز يتلا ةيملاعلا ةنيدملا

 ۱ .م1183 ماع يف ریبج نبا هآر

 ma نأ دعب يلقصلا رهوج اهانب يتلا ةدلبلا كلت يه ةرهاقلاو

 agit 'عئار دجسم اهبو ءانبلا ةنسحو ةريبك يهف . اهناکس رهقورصم
 ا لكشب ةنصحم ةنيدلاف .ةدلبلا هذه طسو يف يكلملا رصقلا

 ؛ماشلا ىلإ يدؤملا يسيئ رلا قيرطلا ىلع اهن! .يلطملا ديدحلا نم تاباوب
 امهيلك نيناكملا نأل ؛اهلاللخ نم الإ طاطسفلا لوخد دحأل نكمي الو

 هيف یلتت يذلا ( (ةالصلا ناکم) ىلصملا .ui .راهنألاو لابجلا نيب ناعقي ناري فيولا gi هما
 عقی هنإف ؛" ةينيدلا تاناجرهملا نم نينثاب ةطبترملا ةماعلا تاولصلا :ردصملا .م1870 ple ةرهاقلا

 ,2)لبجلاو ةمصاعلا نيب عقي نفدلا نأ نيح يف .ةدلبلا جراخ هطسوألا قرشلا قئاثو زكرم
 .وغاكيش ةعماج

 .(مجرتملا) .رهزألا عماجلا وه (1)

 .(مجرتلا ) .ءاروشاعو .ریدفلا tye دوصقملا )2(

 امهو ,ءاروشاع مويو مخ ریدغ asalt باتكلا اذه نم 227-234ص ص :رظنا .169ص .هسفن عجرملا(3)

 .يميشلا مالسالا بلق يف ةروهشملا تاناجرهملا نم نانثا
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 عبارلا لصفلا

 .رصم يف ةيسيئرلا ةنيدملا يه لازت ال طاطسفلا تناك يسدقملا مايأ يفو

 طاطسفلا نع ىسدقملا لوقي .ةفاقثلاو ةراجتلا زكرم تناكو

aatرايدو برقلا نيب لصفو «نينمؤملا ريمأ ىوحو «نيواودلا عمج  

 (ery رهتشاو .همیلقا yaa .هسان رثكو .هتعقب تعستاو «برعلا

togað JŽ;رجتمو مالسإلا رخفمو «دادغب خسانو رصم رصم وهف  

 رماعو < páll حرطمو برغملا هنازخ .ماللسلا iuas نَه لجأو مانألا

 بيجع «خياشملاو ءالجألا ريثك .هنم لهآ راصمألا يف سيل «مسوملا

 ؛ىهتنملا هتامامح ىلإ ؛شياعملاو قاوسألا نسح ءصئاصخلاو رجاتملا

 .)ءاهبو ةقابل هريسايقلو

 دجاسملاو ؛لامكلا ةورذ يف تامامحلا تناكو ,لیثم طاطسفلا قاوسأل نكي ملو

 ةسمخ ىلإ ةميرأ نم تلاتت نکاسم يف نوشیمی طاطسفلا ناکسو :نینمژلاب ةمحدزم
 :كلذ ىلإ ةفاضالاب .صخش 200 نم برقی ام مضت قباوط

 ریثک .ةصيخر تاوالحو .ةفيظن تاماداو ةفيطل انه ةمعطألا تناك

 .ءاوهلا حیحص ءاملا فیفخ .بطحلاو لوقبلا ریزغ .بطرلاو زولا
 .ءاتشلا بیط :ءاملعلا ندعم

 ملاعلا يف اهنم لمجآ ةنيدم كانه نكت مل هنأ يسدقلا نهذ يف حضاولا نمو

 رهن لوط ىلع اهتراجتب رحبت يتلا نفسلا ةرثكب رهبنا هنأ اميسالو .هرسأب يمالسإلا

 طقم نع caai لجر لاس امدنعو .طاطسفلا Lisa يف وسرت يتلا كلتو ,لینلا

 ىلع ةدوجوملا نفسلا هذه تبهذ اذإ :ًالئاق لجرلا ردابف ,سدقلا نم هنأ هربخأ هسأر

 ,مهتاکلتمم عيمجو اهبعش لك لمحت نأ اهنكميف ؛سدقلا ىلإ طاطسفلا یطاش لوط
 نفسلا ةعس يه هذه .ةنيدملا اهنم نوكتت يتلا باشخألاو راجحألا عيمج كلذكو

 ءيش ىقبتي نل هنأ يأ ؛لماكلاب ةلّمحم وأ ةئلتمم نوكت امدنع طاطسفلا يف ةدوجولا

 .ءابرغلا نم ريثكل ةصقلا هذه غلبأ دق لجرلا اذه نأب ءرملا رعشي دقو .سدقلا نم

 يداصتقالا راهدزالا راشتنا نأشب بجعتلاب هروعش LI لقنیل اهيوري يسدقلا نکلو
 .ةلرغاعلا نرقلا يف رصم يف

 مادختسالل ةعنصم ةريغص ارت و تاراّبع ناك نفسلا هذه نم ریثکو
 ةيردنكسالا يف طسوتلا ضيبألا رحبلا ٌيناوم ىلإ اتش شب ناك اهن .يلحملا

 اهرهظ ىلع لمحت تناك ثيح ؛ابونج ناوسأ ىلإ رفاسي ناك رخآلا اهضعبو ؛طايمدو

 .192ص ؛ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ,يسدقلا رظنا(1)

 .192ص .هسفن عجرملا(2)

 .192-193ص ص .يسدقملا رظنا(3)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةزيجلا مارهأ نم ةبيرق ةيرق
 تاناضيفلا مسوم ءانثأ يف
 .م1865 ماع

 الو .رمحألا رحبلا ىلع باذيع ءانيم نم ءارحصلا ربع JA تناك يتلا عئاضبلا

 يكل لينلا رهن ربع ةرحبُم .طسوتلا رحبلا هايم بوجت ىرخألا نفسلا ضعب لازت
 نيملسملا نييفرحلاو راجتلاو جاجحلاو باكرلاو عئاضبلا نم اهتلومح غيرفتب موقت
 هذه ضعبو .طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم ءاحنأ عيمج نم دوهيلاو نييحيسملاو

 عفري ناك رخ الا اهضعبو ؛نیملسلا مالعأ عفري ناك طسوتملا ضيبألا رحبلا يف نفسلا

 مل ةيسايسلا تايساسحلا نأ حضاولا نمو .ةجنرفلاو ايسينيفو ةونجو ةطنزيب مالعأ
 م

 ىلإ بلجت تناك يتلا ةرفولا نإ .ةيمطافلا رصم يف ةيراجتلا لامعألا يف لخدتت نكت

 ورسخ رصانل جُموتلا فصولا يف اهارن نأ نكمي نفسلا هذه نم ريثك نم طاطسفلا

 ملسملا دئاقلا مساب يمس يذلاو .صاعلا نب ورمع عماج نم ةبيرقلا قاوسألا دحأل

 .م42 ماع يف ملسم مکاح لوآ حیصأو رصم حتف يذلا

 ؛«لیدانقلا قوس» یعدی رازاب دجوي دجسلا نم يلامشلا بناجلا یلعو
 ناکو .رخآ ناکم يأ يف رازابلا اذه لثم یأر نأ طق دحأل قبسي ملو

 نوكي نأ نكمي ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةردانلا علسلا نم عون لک

 لکش ىلع letas ةافحلسلا فادصأ cul) aat :كانه ادوجوم
 فیضیو . اوج ملهو ...نیکاکسلا ضباقمو طاشمأو 3 ةريغص تاعبرم

 رهمأ هرفح ؛لامجلاو ءاقنلا ةياغ يف لاتسیرک Lai Cash yg :يسدقملا

 نادلب نم ادروتسم ols [لاتسيركلا انهو] .ةلیمج ةروصب نییقرحلا

 رحبلا نم برقلاب هنا نولوقی مهنأ نم مغرلا ىلع «يبرعلا برفلا
 ةيبرغلا ةعومجلا نم ةيفافش رثكأو لمجأ لاتسیرکلا نوکی رمحألا
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 عبارلا لصفلا

 رابجنز نم ةليف باينأ تيأر دقل .كانه ةدوجوم تناك يتلا ةعونتملا

 .(نزولا سایقل ةدحو) ردنوم يتئام نم رثكأ هنزو اهنم ریثک ناکو
 عنصت تناك دهفلا دلج هبشي ةشبحلا نم دلجلا نم عون كانه ناکو

disةريبك تناکو ةشيحلا نم ةفيلأ رویط كانه تناك امك .لدانصلا  

 .)سوواطلا لثم جاتو ءاضیب عقب اهبو «مجحلا

 يف اهتریظن نع ةفلتخم یطسولا روصعلا يف قارعلاو ماشلا دودح تناکو

 اهدودحل ةرظانم تناك یطسولا روصعلا يف رصم دودح نکلو ؛ثیدحلا رصعلا

 قطانلاب اتو ,ةيسيئر قطانم عبس ىلإ رصم يسدقلا مسقيو .ثیدحلا رصعلا يف

 درسی مث .ءانیس ةريزج هبش نم طسوتلا ضيبألا رحبلا لحاس لوط ىلع ةنطوتسلا
 ةقطنلاو ؛ةیردنکسالا ىلإ سیوسلا نم ًابرغ عباتن لينلا اتلد ميلقإ يف قطانم ثالث
 يه ةسداسلا ةقطنلاو ؛طاطسفلا اهتمصاعو اتلدلا ةقطنم بونج عقت ةسماخلا

 نم ةرشابم لامشلا ىلإ يهو ناوسأ اهتمصاعو طاطسفلا بونج عقتو .رصم دیعص

 .تاحاولاو ءارحصلا يهف ةعباسلا ةقطنلا !Lal. Jail فافض ىلع لوألا لالشلا

 هیوسنم عافترا ًاحّضوم ,لینلا رهنل مامتهالا نم ًاریبک ًاردق يسدقلا سزکیو
 دودسلا رسکل ةنس لک دقعت تناك يتلا ةماعلا تالافتحالاو .هضافخنا وأ يونسلا

 مدختست يتلا يقاوسلاو تاونقلا كلذكو ,بسانلا ىوتسملا ىلإ لینلا هایم لصت امدنع

 .یرقلا ىلإ هايملا بلجو نیعرازلا لوقح يرل
 ,يلاحسلا هبشت تناك يتلاو ,صاخ هجوب حیسامتلاب ارثأتم يسدقلا ناك دقل

 نأ اهنکمیو ةحلسألا عیمج دض ةنصحم تناك دقو .فیخم لکشب ةريطخ تناکو

 Jal ناك ناو .باجع DU ةراثإ رثکآ وه ام كانه ناکو .اهمف يف هلك صخشلا مهتلت

 ىلع یرخآ ةنكمأو .ةراقس مرهو ةزيجلا تامارهأو ةيردنكساالا ةرانم وهو - ةروطخ

 .لینلا رهن لوط

 ؛ةيعارزلا تالوصحلا وه -يسدقلا ىلإ ةبسنلاب - هلك كلذ نم مهألا نکلو

 GNSS yuma ىف ةدوجولا علّسلا تاكو .اضیآ ایغارزو ایراجت ادلب cals ر صم نآل

 افنکلا شامقو فوصلاو ,لخلاو جاجزلاو بصقلا مالقآ نم ىهاضت ال ًاعاونأ مضت

 تافیصلاو .رکسلا بصقو زولاو ءةيذحألاو دولجلاو .ناتکلاو ينطقلا شامقلاو

 - صوصخلا هجو ىلع - ةروهشم طاطسفلا تناکو .كامسألاو لزغلا جسنو سباللاو

 .فوصلاو زعلاو لبالا رمش نم تاقبط ثالث نم عونصلا شامقلاو ةمعانلا دولجلاب

 53ص .نوتسکاث رلیو :ةمجرت ء(همانرفس) ورسخ رصان ةلحر LS :رظنا(1)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 ؛بيبزلاو لخلاو رومتلاو فوصلاو زرألاب ةروهشم رصم ديعص ةقطنم تناكو

 cuai blus ترهدشاو: :ناولألا هد دم ةقففألاب ةروهشم سيق ةريؤج تناکو
A id t 4 4 

 ترهتشا ريصوبلاو ا ةجردو زرالاب مويفلا ترهتشاو ؛ركسلا

 كامسألاب اهارقو امرف ةنيدم ترهتشاو ؛ةيلاعلا ee يذ ناتکلاو (!!سديرقلاب

2 
 9 ا ua lanes ccc بوبحلاو

 جیسنو كيمسلا افنکلا جیسنو تافیصلا ) تاجوسنلا ةيمهآ یرن یرخآ ةرم
 ةدّدعتم ةشمقألاو .معانلا ضيبألا شامقلاو .فوصلاو ناتکلاو شامقلاو .مایلا

 كلذ ىلإ فاضُي .یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف ةيلودلا ةراجتلل (ناولألا

 يدرُبلا لحم قرولا لج نیحلا كلذ: يفو .يسدقلا مایآ ىف رصم يف قرولا جاتنا

 اهنصوب رصم ىلع همامتها زكري ناك يسدقلا نأ نم مغرلا یلعو .(2)ریبک دح ىلإ
 رصم نأ الإ ؛ةيئاذغلا داولا نم اهریغو بوبحلاو دولجلاو تاجوسنلا جاتنال ازكرم
 سانلار ةضقلاو بذل ) ةيندعلا Slag call اإل اسكر ار رم ةليوط ةر تناك
 .)ةیراخفلا علسلا كلذكو .ةرخافلا ةيجاجزلا تاجّتنملاو (صاصرلاو ريدصقلاو

 :تالصاوملاو رفسلا

 .تالجعلا تاذ تاّيَكرملا نم ًاعون بلطتت لقنلا لئاسول ةثيدحلا لاكشألا مظعم
 ىلع ًايشم رفسلا يف لثمتت - لاحلا ةعيبطب  ةدعاقلا هذهل ةزرابلا تاءانثتسالاو
 نومدختسي نيذلا كئلوأ نإف كلذ عمو .تاناويحلا وأ براوقلا مادختساب وأ مادقألا

 بحس يف اهفیظوتب نوموقي ام Sala لقنلل ةيسيئرلا ةليسولا اهفصوب تاناویحلا
 ةحطسملا تاراطالا نإ .كلذ هباش ام و ..روطنحلا تابرع وأ تالجعلا تاذ تابرعلا
 ةيئاوهلا تاجاردلاو تاراطقلاو تانحاشلاو تارايسلا نع ًالضف  تالجعلا رواحمو
 رفسلا .ىودجلا ةميدع هذه ةيديلقتلا لقنلا لئاسو نم تلعج - ةيرانلا تاجاردلاو
 تارئاطلا عالقإل ةمزاللا تالجعلا دوجو نود نم ًاليحتسم نوكيس اضيأ يوجلا

 رتيوكيلهلا تارئاط ضعبو جئزتلا تارئاطو ةمئاعلا تارئاطلا (iy اهطوبهو
 روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا عم ةنراقملابو . (تارگاطلا نم عاونألا هذهل تاءانتتسا

 .نايبورلا وأ يربمجلا (1)

 .[203ص :لصألا يفو] .171-172ص ص «میلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ,يسدقلا :رظنا (2)

 رظناو .74ص «يمالسإلا ملاعلا يف هرثأو قرولا خيرات :ةعابطلا عارتخا لبق قرولا .مولب ناثانوج (3)

 .111-115ص ص «ةيداصتقالا تاسسؤملا .1 جم ,طسوتلا ضيبألا رحبلا عمتجم .نتیوغ :اضيأ

 .108-111 ص ص1 جم ,طسوتلا ضيبألا رحبلا عمتجم .نتیوغ(4)
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 عبارلا لصفلا

 لقنلا لئاسو نأ دجن ؛ةثادحلا لبق ام رصع يف ةقطنم وأ دهع يأ يف وأ ,یطسولا

 .ةحارلاو ةعرسلاو ةلوهسلا ىلع لاثم يه ةثيدحلا

 قرشلا ءاحنأ عيمج يف تفتخا تالجعلا تاذ لقنلا لئاسو نأ ىلإ ارظنو

 يف يمالسإلا ملاعلا بوعش ناف ؛يمالسالا حتفلا لبق ةيقيرفا لامشو طسوألا

 وأ :لاغبلا وأ ليخلا رهظ ىلع ىرخأ ىلإ ةنيدم نم نورفاسي اوناك یطسولا روصعلا
 قيرط نع نورفاسي وأ .ةيوارحصلا قطانملا يف لامجلا atala نم ءزج نمض نونوكي

 ةليسو يأ ةطاسوب رفسلا تاقفن لمحت نوعيطتسي ال نمم نوريثك كانه ناكو .نفسلا
 نم ةعساو تاكبش اونب نيذلا نامورلا سكع ىلعو .مادقألا ىلع يشملا ريغ ىرخأ
 يف ماكحلا نإف ؛ةعساولا قرطلا تاكبش تاذ ندملا نم ةعّسوم ةكبشو ةدّبعملا قرطلا

 ؛ةلئاهلا تاقفنلا هذه لثمل ًاليئض اردق نومدختسي اوناك ةيمالسإلا یطسولا روصعلا

 ةدّبعملا قرطلا ىلإ ةجاح يف نكت مل  ةطاسبب - لامجلاو لويخلاو لاغبلاو ريمحلاف
 .هجراخو يمالسإلا ملاعلا لخاد ترشتنا يتلا ةراجتلا قرط يف ريسلا لجأ نم

 نم ريبك ردق صيصختب ىطسولا روصعلا يف نوملسملا ماكحلا ald دقف كلذ عمو

 نم اهريغو ریمحلاو لویخلاو لامجلاو سانلل تسي یتح روسجلا ءانبل مامتهالا
 يف ةيافلل ةعيرس اماو اذج ةقيمع Lal تناك يتلا ةيدوألاو راهنألا ربعت نأ تاناویحلا

 - صوصخلا هجو ىلع - دادفب تناکو .تاناضیفلا مساوم لالخ امیسالو اهروبع

 .ةلجد رهن ربع تذتما يتلا ةمئاعلا روسجلا دوجوب ةروهشم

 ندلاو ةيقيرفا لامش نيب ءارحصلا ربعت تناك يتلا لاّمجلا لفاوق نأ نيح يف

 تدآ دق ؛رصم ىلإ برفلا نم ءارحصلا ربع كلذکو ,رجینلا رهن لوط ىلع ةيراجتلا
 راجتلا É الا ؛يمالسالا ملاعلا يف ةيلودلا ةراجتلا تاکبش يف اًيويحو Lege ًارود

 ةيلحاسلا ندلا نم وآ .(ریبج نبا لثم) سلدنألا نم نیمداقلا نم مهریغو جاجحلاو
 نتم ىلع رفسلا نولضفي اوناک طسوتلا ضيبألا رحبلل ةييونجلا لحاوسلا لوط ىلع
 امیسالو اس ةقذاه طسوتل ا رعبلا lung حایرلا تناک نقل :فلذ مهنکمآ اإ نفسلا
 لاحلا ةعيبطبو .ةروطخ رثكأ رفسلا ناك ثيح يدنهلا طیحلا ةقطنم عم ةنراقلاب

 ةلّضفملا ةليسولاو ةيسيئرلا ةعيرسلا قرطلا ةباثمب تارفلاو ةلجدو لینلا رهنأ ناك
 .قارعلاو رصم يف رفسلل

 gja duo y2 ًامئاد اوناك نیرفاسلا نأ الإ لقنلا ةليسو رفاوت نم مغرلا ىلعو

 ناكو Jall وأ قمحألا الإ هدحو رفسلا ىلع مدقی نكي ملف ؛ةنصارقلاو قرطلا عاطقو

Sadنم  Gallنود نم ةريصق تافاسمل ولو ىتح رفسلاب بيرق وأ قيدصل حامسلا  

 حضوپ «قيرطلا لبق قیفرلا رتخا» ريهشلا يبرعلا لثملاو .رفسلا يف ةقيفر وأ قیفر
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 تناك یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف رفسلا ةدمو تاقياضملاوراطخألا نأ

 ere نوكي نأ ans يذلاو ,ةقثلاب ريدجلاو يكذلا قیفرلل قیقدلا رايتخالا مزلتست

 .(!!هثيدح يف

 مهئارظن رارغ ىلع - ىطسولا روصعلا يف نيرفاسملاو !Leu نأ ىلإ ارظنو

 وأ مهلاغبلو مهل نژلاب اهيف اودوزتيل ةنكمأ ىلإ نوجاتحي اوناك -ةمیدقلا روصعلا يف
۲ 4“ ; 

 ةريفصلا قدانفلا وا تاناخلا تدیش دقق ؛مهرافسا يف اهنوبحطصی يتلا تاناويحلا

 ىربكلا ندملا يفو ةريغصلا تادليلا يف جحلا قرطو ةيراجتلا تاکبشلا لوط ىلع

 تاناخلا هذه نم تائم لب تارشع كانه ناك نايحألا نم ريثك يفو .ءاوس Jo ىلع

 ةينانويلا ةم ةملكلا نم ةقتشم «قدنف» ةملك نإ .ةيسيئرلا ةيراجتلا ندلا ناردج لخاد

«pandocheion»طسوتملا ضيب يبألا رحبلا ةقطنم ءاحنأ عيمج يف مدختست د تناك يتلا  

 نويبوروألا ىطسولا ajian راجتو نورفاسلا ناكو .© !مالسالا لبق ام رصع يف
 .«قدنف» ةملك نم Atay ةهباشم بک يهو (Rn «وفدنف» ةملك نومدختسب

Jih a Biقدانفناوآ تاناخلا فصول ًاضيأ و  agg 

 .لدابتلاب
 & ó ء

 ةرهاقلا يف دجوي dily هتالجس يفورسخ رصان دروا رشع يداحلا نرقلا يفو

 ينابملا نم اهريغو تامامحلاو . (caravanserais) تاناخلا نم هل رصح ال ددع

 ةيفارفجلا ملاع alal م1150 ماع يفو u ...ناطلسلا تاكلتمم نم اهلكو ءةماعلا

 دوقع WS دمیو .(7 'يسلدنألا ايريملأ ءانيم يف ًاقدنف )1( 970 كانه نأ يسيردإلا

 نم رخآلا فرطلا ىلع قشمد يف كرامجلا لزنم ريبج نبا فصو رشاعلا نرقلا نم
 رشاعلا نرقلا يفو .؟ءلفاوقلا باعيتسال ae Gide هنأب طسوتملا ضيبألا رحبلا

 ىلع ضرفت يتلا كلت ادع .ةفيفخ تناك ةيروس يف بئارضلا» نأ يسدقلا ظحال

 .348ص .هسفن عجرملا(1)

 ضيبألا رحبلا ملاع يف ءايرغلا ناكسإ (Olivia Reme Constable) لباتسنوك يمير ايفيلوأ :رظنا(2)

 Housing the) ىطسولا روصعلاو ةميدقلا روصعلا رخاوأ يف رفسلاو ةراجتلاو نكسلا :طسوتملا

Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travelin Late Antiquity 

and the Middle Ages)22003 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين) ( . 

 (karawansaray). ةيسرافلاب اهلباقيو )3(

 .68ص ....طسوتلا ضيبألا رحيلا ملاع يف ءابرغلا ناكسإ .لباتسنوک يمير ايفيلوأ نم ةسّيتقم(5)

 .317ص .تسرهدورب :ةمجرت ءريبج نبا ةلحر :رظنا(6)
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 عيبارلا لصفلا

 دادغب وأ قشمد يف ءاوسو .' Gls ةرئاج دمت تناك ةلاحلا هذه يفو .تاناخلا

 ًاردصم تناك لّرتلاو تاناخلاو قدانفلا ناف ؛رخآ ناكم يأ يفوأ ايريملأ وأ ةرهاقلا وأ

 ءاحنأ عيمج يف ماكحلا ىلإ ةبسنلاب ةيمهألا ةياغ يف تناكو .بئارضلا ليصحتل

 .ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا

 ملاعلا يف يلودلا داصتقالا ىلإ ةبسنلاب ةراجتلاو رفسلا ةيمهأ ىلإ ًارظنو
 ىلع اوذخأ دق نيملسملا ماكحلا نأ دجن اننإف ؛ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا

 نأ نامضو ؛ديج لكشب مهيضارأ ربع رمت يتلا ا ىرظ ةيانخ نامتك ا

 نأ يف نولمأي اوناك مهنأ ىلإ ًارظن ؛ةنمآلا تاناخلا وأ J طاقنلا نم ًاريثك اهب

 ماظن» ريزولا ناك رشع يداحلا نرقلا يفو .راجتلاو ةلاخرلا نم دیدعلا كانه نوکی

 مکاحلا :هنأب لداعلا مکاحلل هفصو يف تاردابلا هذه لثم ةّيّمهأ ىلع دّدشي «كلُملا
é 0 ۳0 e y 

 :لثم .ةراضحلا مدقت ىلع لمعت نأ اهنأش نم يتلا رومألل همامتها سّركي يذلا

 روسجلا ءانبو .ةيسيئرلا عرتلا رفحو ؛ضرألا تحت تاونق ءانب
 ةدايزو «عرازلاو ىرقلا ليهأت ةداعإو ةريبکلا ةيئاملا تاحطسملا ربع

 نكاسملاو ةمخفلا ينابلا دییشتو «هدیدجلا ندا ءانیو «تانیصحتلا

 قرطلا ىلع [ةطيرألا] تاناخلا ءانب ىلع لمعیس امك ؛ةعئارلا
 هلعجت ءايشآلا هذه نأل ؛ملعلا ةيلطل سرادملا ءانب اضيأو ةعيرسلا

 هلامعأ ةرمث دصحیس هنأ نع ًالضف ءدبألا ىلإ همسا دّلختو ءاروهشم

 Mets patty مقنلاب ةيعدألا هيلع قّدفتسو ةرخآلا يف هذه ةديجلا

 ليهستل ةعيرسلا قرطلا ىلع [ةطبرألا] تاناخلا ءانبب ك كلملا ماظن ىصوأ دقو

 .قرطلا عاطقو صوصللا نم نيرفاسملاو راّجتلا ةيامحل ًاضيأو ءةلودلا يف ةراجتلا

 نأ الإ .ناخلا وأ Batili نم الدب همادختسا نكمي طابرلا نأ ىلا ةراشإلا ردجتو

 نکسم فصول ًایرصح مدختسپ ناك یطسولا روصعلا نم قحال تقو يف طابرلا
 ریثک ) ةازغلا نیبراحلا عم دودحلا لوط ىلع ةبحسنلا ةحلسلا لولفلا وأ . نیذومشلا

 .(كلذك نيذوعشملا نم اوناک مهنم

 ةمئاقلا (hostelries) «تاناخلا»و Sa Ji يحلطصمل ةقيقدلا يناعملا نإ

 ام نكلو ءانه انتشقانم قاطن جراخ ا ينمزلا لسلستلاو ةيفارغجلا ساسأ ىلع

 ًاريبك اردق اودجي نأ نوعقوتي اوناك ىطسولا روصعلا يف نيرفاسملا نأ وه انمهي

 .159ص .میلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ .يسدقملا :رظنا(1)

 The Book of thats) ماظنل ةمان ةسايس وأ كولملا ريس :كولملا دعاوق وأ ةموكحلا باتك :رظنا(2)

Government or Rules for Kings: The Siyar al- Mulk or Siyasat-nama of Nizam al- 

«Mulk)10,0 »)92002 «سرب نوزريك :ةدحتملا ةكلمملا ,دنومشتیر) تریوهو گراد :ةمجرت  
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف «تاناخلا»و «قدانفلا» نيب هباشتلا نم

 لخدم تا ذ ةليطتسم ينابم نوکت نأ ىلإ لیمت تناك ةيرامعلا ةيحانلا نمو .یطسولا

 دوزتلا ¿ نر ااغ .ةقورأ هب طيحت يزكرم ءانف ىنبملا لخاد دجويو «دحاو

 يف ًاليل مهتماقا ءانثأ مهعئاضبو يه اهعاديإو ءاهنوبحطصي يتلا باوّدلل ءاذفلاب

 نكسلاو ماعطلا تاناخلا كلت يف اودجي نأ Laas مهناكمإب ناك امك .تاناخلا كلت
 .ءارقفلل نكسلا ريفوت لثم ؛ةيريخ تامدخ مدقت دقت اضیآ قدانفلا تناکو . .مهسفنأل

 .ةيبطلا ةياعرلا یتحو ءءاسحلا خباطمو

 ةبسنلاب bel .دجاسلا نم برقلاب تناك ندلاو نادلبلا يف قدانفلا مظعم نإ

 اهلخاد ينبم دجسم كانهناک دقف ندل ا نيب رب رفسلا قرط ىلع ةعقاولا قدانفلا كلتل

 ضیبألا رحبلا Giles يف وأ ةرهاقلا يف قدانفلا ضعب يفو .اهنم بيرق ناکم يف وأ
 ینبت سئانکلاو دباعلا تناکو ,نییحیسلاو دوهیلا راجتلل تامدخ م دقت تناك طسوتلا

 راجتلاو نیرفاسملل صرف كانه تناك كلذ ىلإ ةفاضالاب .اهنم برقلاب وأ اهلخاد
 تاناح ةباثمب نايحألا نم ريثك يف تناك قدانفلاف ؛ى :رخأ ةنكمأ يف ةدابعلل جاجحلاو

(taverns)عاتمتسالل تويبو  (brothels)اضيأ  : 

 :قاوسألاو لاملا

 يمارتم يمالسإلا ملاعلل يداصتقالا ءاخرلا قيقحتل يرورضلا نم ناك

 راجتلا ىدل ةقثلاو يسايسلا رارقتسالا نم ةجرد دوجو ىطسولا روصعلا يف فارطألا

 اهيف ريست يتلا قرطلا ف ىلع sale لكشب ةنمآ نوكتس تاکلتملاو صاخشألا نأب

 ءارش اهب مهنكمي ةرقتسم ةلمع دوجو ةرورض نع ًالضف .ةيرحبلا قرطلاو لفاوقلا

 مهاياعرو نوملسملا ماكحلا لصاو ةيمالسإلا تاحوتفلا باقعأ يفو .(!!اهعيبو علسلا

 تحت ةعقاولا ةيناساسلاو ةيطنزيبلا يضارألا يف لعفلاب ةمدختسملا ةلمعلا مادختسا

 نم ريثك ناكو ءاضيأ ةديدج ةيدقن اعطق ةلودلا تردصأ دقو .ةيمالسإلا ةرطيسلا

 يوتحت تناك امك .سرافو قارعلا يف جتني ةيندعملا تالمعلل RRI تارادصإلا هذه

 لاملا» :نتيوغ ةلاقم ساسأ ىلع ةينبم ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف لاملا لوح يتشقانم(1)

 ةعماج ةعبطم :يلكريب) طسوتلا ضيبألا رحبلا عمتجم :هباتك يف «ةيلاملاو ةيفرصلا تامدخلاو
 ةيندملا تاللمعلا (Michael Bates) ستيب لکیام رظنا .229-265ص .1ج .(21967 .اینروفیلاک

 ؛(م1982 ,اهتساردو ةيدقنلا تاكوكسملا عمجل ةيكريمألا ةيعمجلا :كرویوین ) Islamic Coins ةيمالسإلا

 (The Monetary History of Egypt) رصم يف دقنلا خيرات (Warren Schultz)» زتلوش نيراو

 ةعماج ةعبطم :كرويوين) يرتيب لراك :قيقحت رصمب صاخلا جدربمك خيرات :باتك يف .642-1517ص

 .1:318-338ص ص . ( م1998 .جدربمک
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 طمن تاذ ىرخألا تالمعلا تناك امنيب .ةيناساسلا روصلاو ةغللاو فراخزلا ىلع

 اهنأ دجوو .ةفوكلاو ةرصبلا ي ىلع رثٌع دقو .احوضو رثكأ ةروصب يمالسإ
 تالمعلل لئامم ريوصتلا اذهو lal نم نانثا هب طيحُي مامإل ةروص ىلع يوتحت

 ودا وج یو يسأل زا حبذمل ةروص اهيلع مّسري ناك يتلا ةيناساسلا

 دحأ اهيلع موسرم قشمد نم ةيندعملا تالمعلا نم ىرخأ ةفوسسم TE تاكو
 .افيس لمحي Silly) ءافلخلا

 مکح) ناورم نب كلملا دبع اهب ماق يتلا تاحالصإلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 روص مادختسا نع داعتبالا يف لثمتت تناك تالمعلا كس يف (م705 685 نم
 تاذ ةيبرعلا صوصنلا نّمضتت تناك كلذ نم Yous .ةيناساسلا فراخزلاو ناسنالا

 ىلإ Lede - ةدیدجلا ةيدقتلا عطقلا هذهو .دیدحتلا هجو ىلع ةيمالسالا تاعوضولا
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 .يتاساسلا يبرعلا مهردلا
 ةيكيرمألا ةيعمجلا :ردصملا
 ةيدقنلا تاكوكسملا عمجل
 .اهتساردو

 :ردصملا .يومألا رانيدلا

 عمجل ةيكيرمألا ةيعمجلا
 .اهتساردو ةيدقنلا تاکوکسلا



 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 ةغللا لمج ىلإ ةيمارلا هدوهجو ةفّرشملا ةرخصلا ةَّبق ءانبب كلملا دبع مايق عم بنج
 لثمت تناك  ةيمالسإلا ةلودلا ءاحنأ عيمج يف ةرادإلل ةيسيئرلا ةغللا يه ةيبرعلا

 تيلي mal .ةيسايسلا ةوقلا نع ًالضف «سفنلا يف ةينيدلا ةقثلا نم ةجرد

 قشمد يف (Ling سیدقلا ةسيئك لیوحتب (م705-715 نم مكح) كلملا دبع نب ديلولا

 ىلع لیلد jel ؛ةنيدملا يف يوبنلا دجسملا ديدجتب همايق ًاضیأو يومألا عماجلا ىلإ
 ةيدقنلا تاحالصالا هذه نإ .ةيسايسلا ةوقلاو سفنلاب ةقثلا نم لثامم عون دوجو

 يف ةيسايسلا ةيعرشلا زومر مهأ نم نينثا عئار لكشب انل حُسوت ةيرامعلاو ةيوفللاو
 ةفيلخلا مسا رک ذو ,تالمعلا كس ةطلس :امهو یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا
 .(هانب دق هسفن مكاحلا نوكي ام ابلاغ يذلا ) عماجلا دجسملا يف ةعمجلا ةبطخ يف

 زاثيدلا نکلو «تالمعلل - ًاضیآ ةيماع لب یرخآ ةيميلقا ءامسآ فاته تناکو
 ملاعلا ءاحنأ عیمج يف ةمدختسل | ةيديلقتلا تاحلطصملا يه تناك سلفلاو مهردلاو
 مساوقلا نم ریثک دوجو ىلع دیکأتلا ةفلابلا نمو ٠ .ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا

aedيتلا مهاردلاو ناورم نب كلملا دبع دهع يف كسي ناك يذلا مهردلا نيب  

 a قشمد يف وأ , ,رشع يداحلا نرقلا يف ةرهاقلا يف فست تناك

 اهنيب اكرتشم ناك يذلا ديحولا ءيشلاو .رشع ثلاثلا نرقلا يف روباسين يفوأ ءرشع
 مل ام هنإف كلذ عمو .هسفن ندعملا عون نم i تناك ًاميمج مهاردلا وار

 نداعملا ةّيعون ةفرعمل ةقيرط نم امف دّدحم سلف وأ مهرد وأ رانيد صحفب ءرملا مقي

 ةلوادتملا ىرخألا تالمعلا مامأ ةلمعلا هذهل ةيبسنلا ةميقلا وأ ةلمعلا نزوو ةمدختسملا

 .تقولا كلذ يف

 :ردصملا .يسابعلا مهردلا

 عمجل ةيكيرمألا ةيممجلا
 .اهتساردو ةيدقنلا تاكوكسملا
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 قشمد نم ًاراجت دجي نأ رصعلا كلذ يف هلوح رظني امنيح ءرملل نكميو
 اونجو ةينيطنطسقلاو يهلدو ىراخبو دنقشطو ناهفصأو ةبطرقو ةرهاقلاو دادغبو

 يف قاوسألا يف نيرشتنم ىرخألا ةيويسآ ورفألا ندلا نم نيدفاولا نم ةعومجمو
 ناك قوس يأ يف لاجرلا مهأ نأ الإ ءيمالسإلا ملاعلا

 ةا ميزت lS ام ةداصو يفر نایک ام
 رثكأ تناك لجرلا اذه ةفيظو نكلو .«فاّرصلا» ىلإ

 نم ناك دقف .تالمعلا رییغتب مايقلا درجم نم ريثكب

 ًاصوصخو_ةلممال ةقیقدلا ةمیقلا دیدحت Lgl هتفیافو
 اهتلدابل -نيرفاسملا راجتلل ةمزاللا ةيبنجألا تالمعلا

 ناك يتلا ةيسايقلا ةقيرطلا نإ .ةيمالسالا تالمعلاب

 لثمتت ام ةلمع ةميق دیدحتل يفريصلا اهمدختسی
 نع بهذلا كئابس نم ةلمعلا ىوتحم سايق يف
 Claude) نهاك دولكل ًاقفوو .اهتاذ ةلمعلا نزو قيرط

Cahen)یطسولا روصملا يف يمالسالا هقفلا ناف : 

 ؛ةّيدقنلا تابلقتلاو ةيددعتلا رصع يف ئيشنأ» يذلاو
 اهب لماعتلا وأ ةيندعلا تالمعلاب ذخألا مدعب رمآ دق

 كلذو ؛اهنزول ًاقفو نکلو .ةيمسالا اهتمیق ءوض يف
 يأب لماعتی دق ءرلا نأ Ley ؛ةنامألاو ةهازنلا نامضل

 .(!!بلسلا لاكشأ نم رخآ لکش

 ناك ةيدرفلا ةيدقنلا عطقلا نزو نأ ىلإ ًارظنو ۱
palناك دقف ءاليوط اتقو قرفتسی ناکو .ادج المم |  

 ةّيندعملا تالمعلا عم لمامتلل ةداتعلا تاسراملا نم

 نم ةموتخم دوقن سايكأ يف یرتشتو عابت تناك اهنآ
 راجتلا دحأ لّبق نم وأ ,يموكحلا ةرياعلا بتکم لّبق

 قیقدلا نزولا دوقنلا سيك ىلع مّتخیو .نییلحلا
 دق يذلا تقولا يف هنأ ىلإ ةراشالا ردجتو .تالمعلل

 SSS عراوش دحأ يف نيكاكد
 «لماكلا كلملل يدقنلا حالصإلا ةسايسو ةيبيلصلا بورحلا نمز يف رصم يف دقنلا لوادت» ,نهاك دولك (1) ؛نیال :ردصملا .ةرهاقلا
 -Monetary Circulation in Egypt at the Time of the Crusades and the Reform of al) .314ص «تاداعلاو قالخألا

Kamil)يداصتقالا خيراتلا يف تاسارد :م700-1900 نم ةرتفلا يف يمالسإلا طسوألا قرشلا :يف  

 The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social) يعامتجالاو

History)نیوراد ةعبطم :يسريجوين :نوتسنيرب ) شتيفودوي .ل .أ :قيقحت , ı (P1981تدرو .326ص  

 .322ص رصم يف دقنلا خيرات ءزتلوش يف
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 كلذ عبتي ال هنإف ؛ارانید 76 هتميق نأ ىلإ دوقنلا سيك ىلع دوجوملا متخلا هيف ريشي

 يوتحي نأ نكمملا نمف .ةيبهذلا تالمعلا نم 76 ىلع سيكلا يوتحي نأ ةرورضلاب

 Aai AS نمو .خلا..شودخ هب gl ًاعوطقم وأ ًارّوقم نوكي دق اهضعب ءًارانيد 80 ىلع
 OD) jail ةعبرأ رادقمب (هتميق ai نمو) دوقنلا سيكل يلامجإلا نزولا

 نسجل اًيرورض ارمأ قوسلا شتفم وأ «بستحملا» دوجو ناك يفريصلا لثمو
 :ةنيمم ةقطنم يف gaa داصتقالاو ىدملا ةديعب ةراجتلاو قاوسألا يف تالماعملا ريس

 امب) ةحيحص قوسلا يف سيياقملاو نازوألا نأ نم دكأتلا يه بستحملا ةفيظو تناكو

 :قدصب.ریست ةيراجتلا تالماعملا نأو . (يفريصلا لبق نم ةمدختسلا كلت كلذ يف

Lagدكؤيو .)قوسلا نم ةماعلا تاحاسلا يف ةماعلا قالخألاب ما زتلالا نم دكأتلا  

 هتحيصن يف ةثالثلا راودألا عيمج ةيمهأ ىلع (م1092 ماع ىظوتملا) كلُملا ماظن

 :(م1092 - 1073 نم مكح) هاشكلم يقوجلسلا ناطلسلل

 رابتخا ةمهم ىلوتي ؛[قوسلل شتفم] نی نأ بجي ةنيدم لك يف
 .میقتسمو مظنم وحن ىلع يرجي لمعلا نأ نم دكأتيو ,راعسأألاو نازوألا
 نم رضحت يتلا عّلّسلاب قلعتي ام يف ةصاخ ةيانع يلوي نأ بجي امك

 دجوي ال هنأ نم دكأتلل كلذو ؛قاوسألا يف عابت يتلاو ةيئانلا قطانملا

 دكأتلاو ,ةحيحص اهب ظافتحالا متي نازوألا نأو ءاهيف عادخ وأ شغ يأ

 .*)لماعتلا يف ةينيدلاو ةيقالخألا ئدابملا عابتا نم

£ . d, s 

 يتلا سسألا دحأ» دعي قوسلا ةمالس ىلع ظافحلا نإف كلّملا ماظنل اقفوو

 .231ص 1 جم «طسوتملا ضيبألا رحبلا عمتجم .ننیوغ )1(

 ةلاسر :رظنا ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةماعلا قالخألا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ لوحو )2(

 ركفلا يف رکنلا نع يهنلاو فورعملاب رمألا :ناونعب (Michael Cook) كوك JSU ريتسجاملا

 (Commanding the Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought) يمالسإلا

 لمعلا اذهل لاثم كانهو .[ةيبرعلا ىلإ ارخؤم مجرت دقو] »)02000 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين)
 Forbidding Wrong in) قزجوم ةمدقم :مالسإلا يف رکتلا نع يهنلا» : وهو نيصصختملا ريغل

Islam: A Brief Introduction)باتكد : :ًاضيأ رظنا .(م2003 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين)  

 «يرزيشلا رصان نب نمحرلا دبعل «ةبسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن :ةيمالسإلا قوسلا شتفم
«(The Book of the Islamic Market Inspector: Nihayat al-Rutba fi Talab al-Hisba) 

 ليلد ةلزنمب وهو »)1999 ,دروفسکأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) (R. P. Buckley) يلكاب .ب .ر :ةمجرت
 .رشع يناثلا نرقلا يف قوسلا شتفم لوح

 .تریوهو كراد :ةمجرت ؛كلملا ماظنل همان ةسايس وأ كولملا ريس :كولملا دعاوق وأ ةموكحلا باتك :رظنا )3(

 .45ص

 .(مجرتلا) .كولملا رّيس :يأ «همانتسايس» باتک هبتك رهشأ نم .نويليعامسإلا هلاتغا دقو .ةقجالسلا
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 همعد مدقب ال ناطلسلا ناك اذإ هنأل ؛(!!ةلادعلل جاتن هتاذ ّدح يفوهو .ةلودلا اهيلع موقت

 .ءارقفلا يناعّيسف ؛هتكلمم يف قاوسألا ةمالس نامض ىلع لمعلاو قاوسألا يشتفل لماكلا

 .قدصلا ةاعارم نود نم Gali هنوري يذلا وحنلا ىلع نوعيبيو راجتلا يرتشي فوسو

 ةيعرشلا ماكحألا وأ نيناوقلا حبصتو .ملظلا رشتنيو ؛ةصقانلا نازوألا وعئاب دوسي» فوسو
 ةيمهأ ىلع هديكأت عم قوسلل ةيقالخألا كلملا ماظن ةيؤر -òl (2),قالطالا ىلع ةميق الب

 نوع SN تعفي بيرلا: ناب سدقملا GLEN Sled انركذت ةقداضلا رییاقتاو ناژوالا

 فالتخا تقمی برلا» نیو .(1 (LE gta «هیضرت ةقيقدلا نازوألا نکلو .ةنيمألا

 .(23 :20 لاثمألا) «هيضرت ال ةنيمألا ريغ نازوألا نأو :نازوألا

 ءيش يأ حالصاو ةلازإ :قوسلا شّتفل ىرخألا ةريثكلا تايلوؤسملا نيب نمو
 عيمج يف نئابزلاو راجتلاو تاناويحلاو عئاضبلا رورم ةّيْرح نود نم لوحي نأ نكمي
 عراوشلا ماحدزا يف تالجعلا تاذ تابكرملا دوجو مدع مهسأ دقلو .قوسلا ءاحنأ

 يمالسالا ملاعلا يف ةرشتنم تناك يتلا ءايحألاو قاوسألا يف اًيبسن ةقّيضلا ةقزألاو

 ةجاحب ناك اهمظعم نأ الإ ةمساو تناك عراوشلا ضعب نأ عمو .یطسولا روصملا ىف

 ةلّمحملا ریمحلا وأ لویخلا وأ لامجلا نم نينثا aa يفكي امب عسوأ نوكي نأ ىلإ

 ةرذقلا عراوشلاو ةّيرورملا تاقانتخالا نإ لوقلا نع Gidy .دحاو تقو يف لماك لكشب
plex,نإ هتشت رقاب ناجتلل ةا ومالا نم تناك ةعوتفملا اا فرضلا  

 تاناضيفلاو ةريطملا فصاوعلا تقلخ دقو .مويلا لاحلا هيلع وه امم رثكأ نكي مل

 ةكرح قفدت ةقاعإب gles ةحضاو تالكشم ةيعيبطلا ثراوكلاو ةّيوجلا لاوحألا ءوسو

 عنص نم يذلا ماحدزالا امأ aye شتفم يأ ةرطيس نع ةجراخ تناك دقو .رورلا

 ىلع ظافحلا قوسلا يشتفم ىلع ًامازل ناك دقف ؛عقاولا يف ىرخأ ةصق ناكف ناسنإلا

 ادیج مهتعاضب بيترتب نیفوفش اوناك نيذلا ؛رجاتملا باحصأ ءازإ ةمئادلا ةظقيلا

 نم عراوشلاو قرطلا ىلع ارذعتم ريسلا لمجي امم .ةيراجتلا لاحملا تاهجاو جراخ

 .ءالمعلاو راجتلا J نم ًانایحآ ىتحو «عئاضبلا لمحت يتلا تاناويحلا لّبق

 نکملا نم نكي مل يذلا تقولا يف «ةموكحلا باتك» ملا ماظن فلآ دقل

Cdنيفنتلا تاون شيتفتلا نم عونلا اذه لّيختي نأ مكاح  EEPE E 

diaنمو .ثيدحلا رصعلا يف نييكيرمألا ىلإ ةبسنلاب  abةديحولا ةقيرطلا ناف  
 قوسلا يف نيشتفم نييعت تناك ةقداص قاوسألا نأ ناطلسلل نمضت نأ نكمي يتلا

 نیحشرلا لضفأ ناف عبطلابو JUL مهؤارش نكمي ال ثيحب ,تاهبشلا ىوتسم قوف

 .45ص .هسفن عجرملا(1)

 .45ص .هسفن عجرملا(2)
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 ناطلسلا مهراتخا دق نيذلا لاجرلا مه كلملا ماظن رظن ةهجو نم فئاظولا هذهل
 ًاديج احشرَم فيرشلا وأ ليبنلا ناكو .(م1030 998 نم مكح) يونزفلا دومحم
 هيدل نكي مل يذلا «ْلسملا ÉS وأ ّيصخلا» ناك هنم لضفألا نكلو .ةفيظولا هذهل

 ig A ence rarer ا ودا Py err نهق مارا

 قوسلا شتفل ةقلطملا هبش ةطلسلا ىدم اهيف حصو ةّصق كلُملا ماظن يكحيو

 لاوط اعم بارشلا نولوانتی هقافر نم ددعو دومحم ناك دقف :ةماعلا قالخألا ةّيمهأو

 ةجيتن راودب رعشي لازي ال ناك يذلا  نيجيتسون يلع ىأر حابصلا ela امدنعو ,لیللا
 هنكمي ناك اذإ امع لأس مث .هراد ىلإ ةدوعلل هيلإ ةبسنلاب ناح دق تقولا نأ - بارشلا

 ىتح هلزنم يف ءاقبلا هيلع يغبني هنأب هحصن دومحم نكلو .ناطلسلا نم ةزاجإ ذخأ

 دومحم فاضأو .ةماعلا مامأ رک ةلاح يف جورخلا هل بسانملا ريغ نم هنأل ؛ اوحصی

SUGكيلع ضبقیس هناف قوسلا يف ةلاحلا هذه لثم يف [قوسلا ش شتفم] كآر اذإ»  

 جرح فقوم يف حبصأسف انأ امأ ءراعلاو يزخلاب تاتو .طوسلاب كدلجب موقيو

 .ناطلسلا شيج يف ادئاق ناك le) ّنألو . !«كتدعاسم ىلع ارداق نوكأ نلو ,ةيافلل

 مامأ هنم بارتقالا ىلع ؤرجي نل قوس شتفم يأ نأ ضرتفا دقف ؛ًايركسع ًالطب ناكو
 هنأ رادقألا تءاشو .اهيلع نوكي دق يتلا gan ةلاح ىدم نع رظنلا Roce ةماعلا

 رمأ روفلا ىلعو .لاجرلا نم ةئم هعمو قوسلا شتفم م رهظ قوسلا طسو يف ناك امدنع

 ىلع نم Gle بحسب هلاجر - ًالّجبمو اسم اًيكرت يضخ ناك ينلا - قوسلا شتفم

 نيعبرأ اصعلاب يلع برض يف عرشو صاخلا هداوج نع شتفلا لّجرت مث .هناصح

 .تمص يف ثدحي ام دهاشی عيمجلا ناك نيح يف «ضرألا ىلع طقس ىتح ةبرض
 يلاتلا مويلا يف .هلزنم ىلإ هلقنو هلمحب يلع لاجر ald قوسلا شتفملا رداغ امدنعو
 اصعلاب برضلا راثآ يلع هارأ امدنعو ,هآر دق قوسلا شتفم ناك اذإ امع دومحم هلأس

 لزنملا ةردافم مدع ىلع مزعلاو ةبوتلاب كيلع نآلا» :لاقو دومحم كحض هرهظ ىلع

 , )هرکس ةلاح يف تنأو یرخآ ةرم

agaیراصنلاو  Jal)باتکلا ): 

 ام ةلحرم يف یطسولا روصعلا يف امامت ةيلاع ةركف يهو .نیدلا ساسآ ىلع ةمئاق

 .رشع سماخلا نرقلا يف اسنرفوآ ةيناساسلا ناريإوأ ةطنزيب يف ءاوس .ةثادحلا لبق

 .45ص .هسفن عجرملا(1)

 .45ص .هسفن مجرلا (2)

 .46ص .هسفن عجرلا (3)
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 يطنزيبلا عمتجملا يف ةلماك ةكراشمب ىظحي نأ يف لمأ أ يأ هيدل دحأ كانه ناك اذإف
 لمأ يأ هيدل دحآ كانه ناك اذإو .سكذوثرألا نييحيسملا نم نوكي نأ هيلع نّيعتي هنإف

 نوكي نأ هيلع نيعتي هنإف يناساسلا يناريالا عمتجملا يف ةلماك ةكراشمب ىظحي نأ يف

 يف ةلماك ةكراشمب ىظحي نأ يف لمآ يأ هيدل دحأ كانه ناك اذإو .نييتشدارزلا نم

 يسرامم ىلإ يمتني نأ هيلع نيعتي هنإف رشع سماخلا نرقلا يف يسنرفلا عمتجلا
 .ةينيتاللا ةيحيسملا سوقطلا

 ةينآرقلا تايآلا Ja REA تیبا ريكو نیس نيب تاكالعلا تاك

 .نیملسلا ريغ هاجت هفقاومو هلامفأو دمحم لاوقأ نمضتت يتلا ةفيرشلا ثيداحألاو
 ساسألا لكشتل ًاعم رومألا هذه عمتجتو .ملسلا عمتجملا يف نيلوألا ALS نع ًالضف
 دقعلا ديدجت نم عون ىلع ةلالدلل مدختسي» حلطصم وهو Aan يمالسإلا موهفملل

 ةيامحلاو ةفايضلآ ریفوت ىلع ملسلا عمتجلا قفاوی هلالخ نمو gana ريغ لجأل

 ةا ا üye فارتعالا ةطيرش ىرخألا ةيوامسلا نايذألا ءانضعأل

 نییرماسلاو 7( (سوجلا) نییتشدارزلاو نییحیسل او دوهیلا ىلإ نیملسلا ءاملع رظنیو
 یلعو .باتکلا لهأ نم يأ «ىرخألا ةيوامسلا تانایدلا» عابتأ نم . مهنأ ىلع ةئباصلاو

 وزفب موقت نيملسملا شويج تناك امنيبو .نییمذلا aio اوحنم دقف ساسألا اذه

 تاعومجملا نإف ؛ةيسايسلا ةمءاوملاب قلعتت بابسأ ىلإ ًارظنو :ةديدجلا يضارألا

 مكحب اوحنُم دق - dall يف سودنهلاو :ىطسولا ایسا يف نييذوبلا لثم  ىرخألا
 وأ نوناقلا مكحب _ glass ال ةيسودنهلاو ةيذوبلا نإف كلذ عمو ,ةيمذلا ةفصلا عقاولا

 .ةيوامسلا تانايدلا نم - عرشلا

 dala 12 .ةديدج ةعبط (Encyclopaedia Of Islam) ٠ مالسإلا ةعوسوم :يف «ةمذلا» ,نهاک دولك(1)

 تافلؤملا نع ةماع ةحمل ىلع عالطالل .227-231ص ص :2 دلجلا )1954-2004 «ليرب :نديل)
 (Stephen Humphreys)» زيرفمه نفيتس :رظنا يمالسإلا خيراتلا يف نيملسملا ریفب ةصاخلا

 Non-Muslim Participants in Islamic) يمالسإلا عمتجملا :يف نيملسملا ريغ نم نوكراشملا

Society)قيقحتلل لمع راطإ :يمالسإلا خيراتلا :يف  (Non- -Muslim Participants in Islamic 

«Society.» in Islamic History: A Framework for Inquiry)ةعبط  iaiuنوتسنیرب) . 

 .AS) نوتيرت .س .أ :اضيأ رظناو .255-283ص ص »)1991 .نوتسنیرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين
Tritton)ةيرمعلا ةدهملل ةيدقن ةسارد :نيملسملا ريغ نم مهاياعرو ءافلخلا .  (The Caliphs and 

pa) Their Non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of Umar) 

 نامديرف نانحوي ؛طسوتملا ضيبألا رحبلا عمتجم .نتیوغ :رظنا ؛([م1930] م1970 ,ساک كنارف

(Yohanan Friedman)يمالسإلا فرعلا يف نايدألا نيب تاقالعلا :مالسإلا يف هاركألاو حماستلا  

(Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition) 

 بيلصلا . (Richard Fletcher) رشتیلف دراشتير :رظنا ؛(م2003 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرویوین )

 The Cross and the) ينيدلا حالصإلا ةكرح ىلإ دمحم يبنلا دهع نم مالسإلاو ةيحيسملا :لالهلاو

Crescent: Christianity and Islam from Muhammad to the Reformation)كرويوين ) : 

 .(م2004 .غنكياف ةعبطم

 .(مجرتلا) .باتكلا لهأ نم مهنأ ىلع (سوجلا ) نييتشدارزلا ىلإ نيملسملا ءاملع رظني مل (2)
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 نم مهريغو ىسيعو ناميلسو دووادو ىسومو ميهاربإو Lagi نآرقلا (J دقلو
 ةيديحوتلا ةلاسرلاب اورشب نيذلا ءايبنألا مهفصوب سدقملا باتكلا يف تايصخشلا

 يفو P ةنيدملاو ةكم ىف همابتأو هنارقآ نيب دمحم اهرشنو اهنلعأ يتلا اهسفن
 ؛نييحيسملاو دوهيلا نم نيحلاصلا دارفألا ضعب كانه gb فرتعي نآرقلا نأ نيح

 ناميإلا ae lawa تاعمتجم مهفصوب ةماع ةفصب نييحيسملاو ro gull نیدی هنإف

 مهل ارح ناكل hse ite وکو ۶ :یلاعت هلوق يف كلذ ot .ةديفعلا وأ

 )110: :ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس) ¥ Shii وغلا مهراكأو ABN منم

 اولتق مهنألو ءىسوم ىلع تلزن يتلا ةاروتلا اوفرح مهنأل دوهيلا نآرقلا نيديو
 ean EIS :حیسلا اوبلص دق مهنأ نوعَّدي مهنأ نع ًالضف all ءايبنأ

 BS WEES مهتم اذخأو بلا ىف اودع ال قو اجب بابل West لنْ
Speakقت لك مل  LBNL CN AS BAMیر  

V tHالی  ais Oمیرم قع مهلت  OSاعیوع  Oتإ ملو  CSحيل  
 Abs eee ped Sisto امو مولف امو ad َلوُسَر CEN یی

deine(157- 154 :ةيآلا ؛ءاسنلا ةروس) 4 تیلور . 

 اوعداو .یسیع ىلع لزن يذلا لیجنالا اوفرح مهنأل نييحيسملا نآرقلا نیدیو

 اهفصی يتلا ,سدقلا ثولاثلا ةديقع بیسب Gee مهنيديو .هّللا نبا وه حيسملا نأ

 مكي ASS بلآ لهآی :ماثآلا لك نم أوسألا اهنأو كرشلاب نآرقلا

ekeل  Sea e ne peمع  

 نقش یو HH اطل اخ وهنا هلک ووقت الو B55 Sh او ايا یو

 :ةيآلا؛ءاسنلا ةروس) 4 ليكو | ۳ هاو ما ترک
171( 

 Jal هاجت هفقوم َّنأ الإ ىسيعو ىسومو ميهاربإل نآرقلا ليجبت نم مغرلا ىلعو

 ناب الو هَل ORES SIS Y :هللا لوق يف كلذو ًاحضاو ناك باتكلا

FSiالو  annyلوسرو هللا مرام  Alتویی الو  jell bnبل او تريلا نم  

 .(29 :ةيآلا ؛ةبوتلا ةروس) 4( توري مو رپ نع idl أوطعي ىح

ARTعايصنا درجمف كلذ ىلع  eee get Jalةيزجلا مهعفدو  

 .مهلاتق ةلصاومل ةجاح كانه سيل هنأ ينعي

 ريسفتو نآرقلا ىلإ لخدم :ميركلا نآرقلا يف ءايبنألا phs (Brannon Wheeler) نونارب :رظنا(1)

 Prophets in the Qur'an: An Introduction to the Qur'an and Muslim) هل نيملسملا

Exegesis)(م2002 «موینیتنوک :ندنل) . 
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 ءاهقف اهرسف يتلا اهريغو صوصنلا هذهل نكمي فيك ؛ءرلا عقوتي دق امكو

 لباقم يف هنإ ؟ةقطنملاو ةينمزلا ةبقحلا فالتخاب فلتخت نأ ماكحلا اهقّبطو نيدلا

 تاعامجلا هذه دارفأ عيمج OLS نورغاص مهو ةيزجلا مهعفدو | مهعايصناو مهناعذإ

 تايرحلا صعب نع الضف .تاکلتملاو حاورالل ةيامحلا مهل رفوت نآ ضرتفلا نم ناك

 نآ كلذ ؛ ثاريملاو قالطلاو جاوزلا لثم تالاجملا ضعب يف لقألا ىلع ةدودحملا ةينيدلا

 ًاضيأ هيلع تضرف دقو .نيملسملا نم ةمكاحلا تاقبطلا يف رثؤت ال ةطشنألا هذه لثم

 ىلع ةضورفلا دويقلاو .زیملا سابللا كلذ يف امب ةيعرشلا ةيلهألا مدع رهاظم ضعب

 .ليخلا بوكر ىلع ضورفلا رظحلا ىتحو .ةدابعلل ةديدج ةنكمأ ءانب

 نرقلا يف هفيلأت مت يذلاو .«ةيمالسالا قوسلا شتفم باتك» يف ءاج ال ًاقفوو
é 

 :)@1193 ماع ىفوتملا ) يرزيشلا يماشلا هیقفلا لبق نم رشع يناثلا

 -هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع هطرش ام مهیلع طرتشي نأ يغبنيو

 ناف ,رايغلا سیلب نوذخؤيو : :ةمذلا لهأل هبتك يذلا ةيزجلا باتك يف

 دش Lal pai ناك ناو رضصأ وأ رمحأ اطیخ هفتك ىلع عضو ًاًيدوهي ناك

 نيضُخ تسبل ٌةأرما تناك ناو ًابيلص هقنع يف Gy راز هطسو يف

 يغبنيف مامحلا ىلإ gauss ربع اذإو .دوسأ ررخآلاو oani امهدحأ

 هب زیمتیل ؛صاصر وأ ساحن وأ ديدح نم قوط هقْنُم يف نوكي نأ

 دلقتو حالسلا لمحو ليخلا بوكر نم بستحملا مهعنميو .هريغ نع
 الو .دحاو بناج نم اضرع فكألاب اهوبكر لاغبلا اوبكر اذإو ءفويسلا

 الو ؛سلاجملا يف نوردصتي الو ؛نیملسلا ناينب نع مهناينُب نوعفري
 الو ؛تاقرطلا قيضأ ىلإ نووَجلِی لب تاقرطلا يف نيملسملا نومحازی

 ."!سلاجملا يف مهب بری الو مالسلاب نوؤَدبُي

 يف تدرو يتلا اياصولاو تاريذحتلا نإف ؛قاوسألا يضتفل الیلد ٍاهفصوبو

 Sai Sing اب ةيفصو اهنوک نمرككأ .نوکی نأ يغبني امل ةيمازلإ دمت يرزيشلا باتك

 فاللتخاب فلتخت تناك نييمذلا ىلع و دم دويق دوجو ىلع ةلدألا نم ريثك كانهو

 ؛قالطإلا ىلع قَّبطت نكت مل نايحألا ضعب يفو .ةقبطلاو ماظنلاو ناكملاو نامزلا

 .ةيشحوو ةوسقب قّبطت تناك یرخآ تاقوآ يفو

 لثم ؛ماکحلا ضعب لّبق نم ةيفسعت تاسایس ةرهش رثكألا ةلثمألا ضعب لمشتو

 دقتعُي ناك Gilly (م1021 - م996 نم ةرتفلا يف مکح) «مکاحلا» يمطافلا ةفيلخلا

 تمکح ) اینابساو ةيقيرفإ لامش يف «ةيدحولا ةلودلا» ماظنو .نونجلاب باصُم هنأ

 ,يرزيشلا رصان نب نمحرلا دبعل ؛ةبسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن :ةیم السا قوسلا شتفم باتک :رظنا (1)
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 ءًاصوصخ نييحيسملاو دوهيلا عم ةيشحوب لماعتت تناك يتلا (م1269 1130 نم

 بیسیو .مالسالا galled ةمراصلا صوصتلل نولتتمی ال نيذلا نیملسلا عم اضيأو
 یسوم يدوهيلا بیبطلاو فوسلیفلا رداغ ةيدخولا ةلودلا اهتذقن يتلا حمقلا ةسايسم
 :ذفنت تناك ةمذلا حئاول نأ ديب .رصم يف رقتساو هسأر طقسم اینابس| نومیم نب

 نوعضخی - نآرقلا pal امك LSM لهأ نأ نامض :لوألا :نیقش اذ اهنم ضرغلا ناکو
 مالسالا قوفت راهظا :يناثلاو .ةيزجلا نوضدیو ةيمالسالا ةدايسلل حیحص لکشب
 .ىندألا ةبترلا تاذ ةيلحلا تاعمتجلاو نايدألا ىلع ينلع لکشب نیملسلاو

 ينب) ةنيدملا يف ةدئارلا ةيدوهيلا لئابقلا عم دمحم تاعارص ءوض يفو

 یدل ةلّضفُم تناك ةيتآلا ثيداحألا ثم نأ دجن (ةظیرق ينبو ریضنلا ينبو عاقنیق

 یتح .دوهیلا نولتاقت» :ةمذلا حئاولل ةمراصلا نيفنتلا ةسايس اودیآ نیذلا ءاهقفلا

 اذكهو .۲1)هلتقاف يئارو يدوهي اذه call دبع اي :لوقیف رجحلا ءارو مهدحأ نبتخی

 هللا اوصعو تبسلا يف اودتعا نيذلا كئلوأ نأ نلعت ةينآرقلا عطاقملا تناك ًاضيأ
 نم باتكلا Jal نيب نم نإف (60 :ةدئاملا) of al اتضوو .ریزانخو ةدرق اونم دق
 دن نم کنج مک {Si Jab :هللا لوق يف اذه حضتیو .مهیلع هللا طخس

 اک ره Bags Sakap ةدرقلا مهم لعج fass sake Gats هل ا رقا

IEنع  SEN TSهذه نورسفی نيرسفملا ضعبو .(60 ةيآلا .ةدئالا ةروس) 1  
 مهضعبو .يلاوتلا ىلع ىراصنلاو دوهيلا ينعت اهنأ ىلع ىرخألا تايآلا ضعبو ةيآلا

 ءاوس دح ىلع نييحيسملاو دوهيلل نكمملا نم هنأب اولداج ذإ ًافاصنإ رثكأ ناك رخآلا
 Lai ريزانخو ةدرق ىلإ اولوحتی نأ

 777( ظحاجلا  جاتنإلا ريزغ  عساتلا نرقلا بتاك Sls كلذ ىلإ ةفاضإلاب
2 

(a869 -يف نييحيسملاو دوهيلا دض نيملسملل ةيسايقلا ججحلا نم اريثك دنج دق  

 درسب هتلاقم أدبيو .۲")«یراصنلا ىلع درلا» هتلاقم يف ةيحيسملل ةيداعملا هتاحيرصت

 :ضایرلا ) .تادلجم 9 ,يراخبل | حيحص يناعم ةمجرت :يراخبلا حيحص , (مجرتم) ناخ نسحم دمحم(1)
 باتكلا اذه نم 105-108ص ص :رظنا .176 مقر :52 باتكلا .4 دلجملا .(م1997 .رشنلل مالسلا راد
 .ةنيدملا يف دوهيلاب دمحم يبنلا تاقالعل حرشو ريسفت ىلع لوصحلل

 نيب (Uri Rubin) نييور يروأ :رظنا .166 :فارعألا ,78 ۰60 :ةدئالا ,65 :ةرقبلا :ميركلا نآرقلا(2)

 Between Bible and the Qur'an: The) ةيمالسإلا تاذلا ةروصو ليئارسإ gis :نآرقلاو ليجنإلا

Children of Israel and the Islamic Self-Image)نيوراد ةعبطم :يسريجوين .نوتسنیرب) : 

 213-215 40 ص »)21999

 Sobriety) ظحاجلل ةريصقلا تاباتكلا نم ةراتخم ةعومجم :حرملاو لادتعالا .(مجرتم) ليفلوك ميج(3)

and Mirth: A Selection of the Shorter Writings of al-Jahiz)(م2002 ,لوب نافيك :ندنل) . 

 .71-94ص ص
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 - كرشلا ثولاثو تافيرحتلا نم مغرلا ىلع  نويحيسملا دعي اذامل اهيف رسي ةياور
 نم ؛اباذع لقأ ًامومعو lpas لقأو ءاررض لقأو .ةيعامتجا رثكأو ,ةققلاب ةرادج رثکأ»

aa eth dees At spallةيبلسلا هيراجتو تعم تاناكح  

 ملاعلا يضارأو ةيحيسملا ةيبرعلا لئابقلا نأب ظحاجلا للمُيو .ةنيدملا يف دوهيلا عم
 ىلإ طق اوؤجلي مل» نييحيسملا نإف اذل ؛ةنيدملاو ةكم نع دعبلا لك ةديعب تناك يحيسملا

 يذلا يسيئرلا ببسلا وه اذه .نيملسملا دض رفاسلا ءادعلاو ةعمسلا هيوشتو ةراثإلا
 O nall عم احماستم لازي ال هنكل agaa دض يمالسإلا ماعلا يأرلا لعج

 3 .نوتخم ريغ .GY SSL .رهاط ريغو ارذق اقولخم دفی هنطاب يف يحيسلا» ناف كلذ

 ىتح وأ .عامجلا دعب لستفت ال هتجوز نأ امك .ریزنخلا محل لكأيو ,عامجلا دعب لستفی
 ريغ La اهنإف كلذ ىلع ةوالعو .قالطالا ىلع ةرذق اهلعجی ام .ةدالولاو ثمطلا دعب

.. (3) 
 8 «ةنوتخم

 ىلع AS ؛ضعب هاجت مهضعبو .نیملسلا هاجت ةيحيسملاو ةيدوهيلا فقاوملا نإ
 ةقيقحلا كلمت اهنأ ثالثلا تانايدلا يعّدت ءيش لك دعبو .ءاردزالا نم هسفن ردقلا

 تناك ةيفارغوميدلا قئاقحلا نأ دجن ؛ابناج لدجلا ةيحنتبو .ةديحولا ةيوامسلا

 ةيحيسملاو ةيدوهيلا تاعمتجملاو قوفتلا ملسلا عمتجلا نيب يفئاطلا لاصتالا يعدتست

 نيملسملا نيب تاقالعلا خيرات نأب دحأ Ls الأ يفبني هنإف اذل ؛ىندألا بتارملا تاذ

 شيج ناك نيح) ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف اریبک ًافالتخا فلتخي ناك نیملسلا ريغو
 ةقحاللا روصملا يف هنع (ناكسلا نم ةريغص ةيلقأ cagla ةمكاحلا ةبخنلاو نیملسلا
 .(نيحتافلا نيد مالسالا ىلإ نييلحملا ناكسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تلوحت نأ دعب )

 تثدح يتلا تاریفتلا لالخ نم cat لوحتلا اذه نأ ىرن قيقدلا رظنلابو

 دعبف .قبس ام يف تشقون يتلاو .ق قشمد يف نادمما نحوی سیدقنا ةسينک يف

 ناکسلا نم لكل ةدابعلل ًاناكم مدختست د ةسينكلا تناك قشمدل لوألا يمالسالا حتفلا
 نرقلا لئاوأ يف كلذ عمو .ءاوس دح ىلع نيملسملا ماكحلاو نييلحملا نییحیسلا

 (eran on ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا ماق  يداليملا نماثلا

 ةصصخم تحبصأو .ةنيدلا طسو يف (يومألا عماجلا) ریبک عماج ىلإ اهلیوحتب

 .ةيرصح ةروصب نیملسلا ةدابعل

 ۰73ص .هسفن عجرلا (1)

 .79ص .هسفن عجرلا (3)

 لصفلا يف قحال شماه يف حضّنيس امك ,قیقد ريغ نییحیسلا فصو لوح ظحاجلل بوستلا مالكلا (4)
 .(مجرتلا) .264 ص .باتکلا اذه نم سداسلا
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 بوعشلا ىلع ءاقبإلا ىوس رايخ نم نيملسملا ماكحلل نكي مل ؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 نييتشدارزلاو ؛اقباس ةيطنزيبلا يضارألا يف دوهيلا اضيأو نييحيسملا) ةملسملا ريغ
 ,ةيطارقوریبلا بصانلا يف ( ًاقباس ةيناساسلا cal Mt يف دوهیلاو نييخستملا ضمیو
 .عاونألا فلتخم نم نییرادالاو تاداریالا عمج يفظوم لثم

 دوجو وه «یراصنلا ىلع درلا» ل ظحاجلا ةباتك بابسأ دحأ نإف ؛عقاولا يفو
 ال دوهیلاو نویحیسلا ناك دقف .هرصع يف دادفب يف ذوفنلا يوذ دوهیلاو نییحیسلا

 - 969 نم ةرتفلا يف) يمطافلا رصعلا لالخ ةيموكحلا تاعاطقلا يف نولمعی نولازی

 اتفوو en زنم شف (21250- 1171 نم ةرتفلا يف) نييبويألا رصعو (م1

 يف ببسلا وه ةيموكحلا ةمدخلا ةيب dle مدع» ناك دقف (S.D. Goitein) نتیوغ .د.س ل

Jamطاشنلل ىرخألا نفانلا نم ريثك هيف ناك تقو يف نيملسملا ریغل ةحاتم فئاظولا  

 نداعملا رهص يف لمعلا لظ اذامل ads 59 اذهو .نیملسما مامأ ةحوتفم يداصتقالا

 هبش الاجم ريبك دح ىلا نيملسملا bila one clea كس عناصم يف ةنخاسلا

 رشع ثلاثلا نرقلا لالخ هنإف كلذ عمو . 0 !«ةقحال روصع يف ىتح .دوهیلا ىلع رصاق

 أدب ؛ ؛ديازتم وحن ىلع ةلودلا ىلع FA يمالسإلا ملاعلا تايداصتقا تحبصأ امدنع

 :ةوهيلاو نیپحیسلا باسح ىلع ةيموكح فئاظو ىلع لوصحلا يف نوملسملا

 يف نوشیمی اونوكي مل مهنأ الإ نییحیسلاو دوهيلا زكارم يندت نم مغرلا ىلعو
 روصعلا يف ةيحيسملا ابوروأ نم ءازجأ يف دوهيلا عم لاحلا تناك امك ةلزعنم ءايحأ

 .اهسفن ءايحألا يف نوشيعي نوملسلاو نویحیسلاو دوهيلا ناك Le ًابلاغو .ىطسولا
 تاعدوتسملاو ققشلا نورجأتسي نيملسملا ريغو نوملسملا ناكو .ةرواجتم نكاسم يفو
 رجأتست انايحأ تناك ةيحيسلاو ةيدوهيلا تاعهجتلا یتح . ,ضعب نم مهضعب كاشكألاو
 نم سئانك و دباعم نوکتل اهمدختست يكل نیملسلا كالا نم يضارألا نم تاحاسم
 يفو .ةيمالسالا ريغ ةدابعلا ةنكمأ ءانب عنمب يضقت يتلا نیناوقلا ىلع فافتلالا لجأ

 سئانک clin حامسلل ىرخألا ةينوناقلا ليخلا ضعب نومدختسي اوناک نایحألا نطفي

 اونم .ةيراجت تالماعم يف ام نوت ننن ا ريغ و نوما ناک ةديدج نا

 ریشت ةزينجلا تالجس نٍف عقاولا يفو .ةيجراخلا ةراجتلا يف وأ ةيلحلا قوسلا يف
 ا ,for, eer يف لمعت يتلا نفسلا نم ًاريثك نوكلمي اوناك دوهيلا نأ ىلإ

 لعفلاب اوناك دوهيلا نأ ىلع اضيأ ةيفاك ةلدأ دجوتو .يدنهلا طیحلاو Jill رهنو

 .نفسلا هذه نم ًاريثك نودوقی

 يمالسالا ملاعلا نأ ينعت ال نيتفئاطلا نيب اهعونو تالاصتالا هذه لثم ةريتو نإ
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 عبارلا لصفلا

 .ثيدحلا يكيرمألا ىنعملاب حماستلاو ينيدلا عونتلل اج ذومن ناك ىطسولا روصعلا يف

orبستحملا ىلع بجي  يرزيشلا لاق ام بسح  ىرخأ : 

 ءراتيد ليعملا ريقفلا ىلع — مهتاقبط ردق ىلع ةيزجلا مهنم نخأي نأ
 .لوحلا سأر دنع — ریناند ةعبرأ ينغلا ىلعو «نارانيد طسوتملا ىلعو

 هديب dalal مث هيدي نيب هماقأ ةيزجلا ذخأل لماملا وأ بستحملا ءاج اذإف

 etal جرخیو .«رفاک اي ةيزجلا ob :هل لوقي وهو «هقنع ةحفص ىلع

 .""راسكناو ةلذب هل اهيطعيف .ةيزجلا ىلع 2 ةقوبطم هبيج نم هدي

 تناك (ةيزجلا) سأرلا ةييرض نإف ءالجب ةزينجلا تألجس حّضوُت امكو
 ىلع ةحضاو ةمالع تناكو .يّمذلا ىلإ ةبسنلاب هنم Sia ال يذلا ءبعلا ةباثمب

 ملاعلا يف ينيدلا عونتلا Sla هيلعو .نيملسملا عم تاقالعلا عيمج يف صقنلاب روعشلا

 لمعت يتلا ةيحيسملاو ةيدوهيلا تاعمتجملا دوجوب مستا ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا

Ltiلوبق ىوس رايخ مهيدل نكي ملو ؛مالسإلا راد لخاد ةلقتسم لود اهنأ ىلع  
 .ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ىندألا مهعضو طورش

 تناك دقف ؛ًاًيونس سأرلا ةبيرض عفد نع ًالوؤسم ناك صخش لک نأ ىلإ ارظنو
 اذإو .ةيداصتقالا نهملاو تائفلا لك نم نييحيسملاو دوهيلا ىلإ ةبسنلاب ىلوألا ةيولوألا

 هذه عفدب ةمّزلُم لازت ال هتلئاع تناك سأرلا ةبيرض عفدي نأ لبق صخشلا يفوت

 نع نيلوؤسم ةوخإلا ناكو .ءانبألا نع نيلوؤسم ءابآلا ناك دقف ؛هنع ةباين ةبيرضلا
 يف ناكم يأ ىلإ رفسلاب يّمذ GY حّمسُي نكي ملو .ءاقشألا ريغو ءاقشألا مهتوخإ

 ةصاخلا ةيزجلا عفد دق هنأ تبثت قئاثو نود نم ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا
 يف سأرلا ةبيرض عفد نيرفاسملا ىلع ًامازل ناك ؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةنسلا كلتب

 .اعئاش ارمآ اذه ناكو .تاونسل die نيديعب اوناك ول ىتح يلصألا مهدلب

 نيعلاض اوناك دوهيلا نأ Lasi نيبت ةرهاقلا ةزينج يف ةدوجوملا قئاثولا نإ
 رحبلا ضوح ءاحنأ عيمج يف دتمت تناك .قاطنلا ةعساوو ةحبرم ةيجراخ ةراجت يف

 .*)ایسآ قرش بونج يف ايسينودنإ يف ىتحو دنهلاو ةيقيرفإ قرشو طسوتملا ضيبألا

 نم تاونس عست دعب دنهلا يف هفتح يقل يدوهي يرصم رجات ةيضف نتیوغ شقانيو

 ,يرزيشلا رصان نب نمحرلا دبعل ؛ةبسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن :ةيمالسإلا قوسلا شتفم باتك :رظنا(1)
 .122-123ص ص .يلكاب .ب.ر :ةمجرت

 Letters of Medieval Jewish) ىطسولا نورقلا يف دوهيلا راجتلا نم تاباطخ .(مجرتم) .نتیوغ (2)

Traders)شوغ فاتيمأ :ًاضيأ رظناو .(م1973 .نوتسنیرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنيرب)  
«(Amitav Ghosh)ةقيتعلا يضارألا ىدحإ يف  (In an Antique Land)أ درفلآ :كرويوين) . 

 .(م1993 .فیونک
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 تاونسلا نع هنع ةباين ةيزجلا دادسب هقيقش ald رجاتلا ةافو دعبو .كانه ةماقإلا

 وأ سأرلا ةبيرض عفد مدع نإ .رايتخالا اذه ىوس هريغو وه هيدل نكي ملو عستلا

 عوجلا ءرملا هجاوُي دقو ءاعم امهيلك وأ نجّسلا وأ برضلا ىلإ يدؤُي نأ نكمي ةيزجلا
 مهل ةقهرُم ةبيرضلا هذه نودجي اوناك ءارقفلا سانلا نإ لوقلا نع ينغو .توملا ىتح
 عفد لمحت نييحيسملاو دوهيلا ءاينغأ نم درفلل نكمي ناك لاحلا ةعيبطبو .صاخ لكشب
 دوهيلا ءاينغأ ىلإ ةمدقلا تاسامتلالا تناك عقاولا يفو .ركذُي ءانع نود ةيزجلا هذه

 نم ًادحاو لثمت سأرلا ةبيرض عفد يف ةدعاسملل ةيلحملا ةيدوهيلا ةيلاجلا سيئر وأ
 .(!!ةرهاقلا ةزينج يف ةظوفحملا لئاسرلا نم ريثك يف ًاعويش رثكألا تاعوضوملا

 ةذباهجلا رثكأ» نإ يسدقملا هيف لوقي يذلا بضتقلا قيلعتلا نأ دجن ؛اریخأو
 ةبتكلاو ءابطألا رثكأو .دوهب [ماشلا] ميلقإلا اذهب نيغاّبدلاو ةفرايصلاو نيغاًّبصلاو

 يف يمالسإلا ملاعلا يف يمذلا بيبطلا رود يهو ةَّمهُم ةيضق ىلإ انلقني ؛(2)«یراصن
 ىدان دقف نییحیسلاو دوهیلا يف ةماعلا ةقثلا مادمنا عم ًايشمتو .یطسولا روصملا
 وأ ءابطألا تامدخ مادختسا نع عانتمالا نیملسلا ىلع يفبني هنأب نیملسلا ءاهقف

 نم يتلا ةيودألا فصوب موقی دق رفاکلا نأ ساسأ ىلع نییحیسلاو دوهیلا ةلدايصلا

 لهأل نیناوق ةحئال دجوت ال امیر نکلو .يحورلا وأ يدسجلا ىذألا مهب قحلت نأ اهنأش
 تاروظحلا نأ امك .ةحئاللا هذه عم ثدح امم رثکآ ررکتم لکشب اهلهاجت مت ةّمذلا

 ةينيدلا مهتاعامج ىلإ نومتنی ال نيذلا ءابطألا ةراشتسا دض ةيحيسملاو ةيدوهيلا

 .مساو قاطن ىلع Layi يه اهلهاجت مت ةصاخلا

 يف نييكيرمألا نم ریثک لثم) دوهیلاو نییحیسلاو نیملسلا نم ریثک ناك دقل
 اهتدوج یدمو بیبطلل ةسراملا ةّيعونو ةّيبطلا ةفرعلاب نومتهي (ثیدحلا رصعلا
 ءابطألا زورب نم حتي امکو .ةينيدلا هتاءامتناب مهتامامتها نم ریثکب رثكأ ةروصب

 يف ءابنألا نویع» ةعبيصأ يبأ نبا ریهشلا بطلا خروم باتک يف نییحیسلاو دوهیلا

 ةينيدلا دودحلا زواجتت  صوصخلا هجو ىلع بطلا ةنهم تناك دقف ««ءابطألا تاقبط
 ةلزنمب اوناک ءابطألا ناف نتيوغل اقفوو .7)یطسولا روصملا يف يمالسإلا ملاعلا يف

 .380-394ص ص 2 جم هطسوتلا vani رحبلا عمتجم .نییوغ( 1(

 .[182ص :لصألا يفو] .153ص «میلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ءيسدقملا :رظنا(2)

 :یطسولا روصعلا يف يمالسالا عمتجملا يف ةمذلا لهأ» .اواروت .م تكوش :. صوصخلا هجو ىلع - رظنا (3)

 ةعبيصأ يبأ نبال ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع :باتك يف «قارعلا يف نيملسملا ريغ نم ءابطألا

(The Dhimmi in Medieval Islamic Society: Non-Muslim Physicians of Iraq in Ibn 

Abi Usayb'iah's'Uyun al-anba fi tabaqat al-atibba)(م1994) .26 ع ,ايروتسيهو سديف » : 

 .10-20ص ص
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akasaاوناكو ...مولعلاو ةفسلفلل نيينهملا نيحراشلا اوناكو .ةيناملعلا ةفرعملا ةلمش  

 زجاوح تطخق يتلا ةيحورلا ةوخألا لیکشتب ald يملاع دیلقتل ةثروو نیینانویلا عباوت يف GUA يجراخ رظنم
 .(d 0 ۱ «نیال :ردسصلا .ةرهاقلا

 ۰ «نادلبلاو ةغللاو نیدلا .تاداعلاو قالخألا

 :نکاسملاو ناکسالا

 يف يمالسالا ملاعلا يف نکسلا ناك

 خاوكأو .مایخلا :لمشی یطسولا روصعلا
 نکاسلاو ؛[صوبلا] بصقلا خاوكأو ,نیطلا
 ةددمتم نکاسلاو .دحاولا قباطلا تاذ

 تداس دقو .ةمخفلا روصقلاو .قباوطلا

 يف ةاعرلا ودبلا نم ناکسلا نيب مایخلا

 قارعلاو ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص

 هذه تناکو .ةيقيرفا لامشو سراف دالبو
 فوصلاو رعشلا نم Zale gias مايخلا
 اهاعري ناك يتلا ناعطقلا نم دولجلاو

 .لبإلا مأ زعملا مأ مانغألا نم ءاوس ؛ودبلا

Lilةقطنملا كلت يف ةنطوتسملا تاحاولا يف  

 فمسوآ نيطلا نم ًاينبم لزانلا مظعم ناكف
 راجحألاو باشخألا نأل ؛بصقلا وأ لیخفلا

 ale ols alice تاق اه اردات
 دقو .يلمع لكشب ءانبلا يف اهمادختسال

 ةكمب دمحم سأر طقسم يف تويبلا تناك

 ًاخاوكأ نوكت نأ ىلإ ليمت عباسلا نرقلا يف
 ةينبملا خاوكألا نأ نيح يف .نیطلا نم ةينبم
 اعويش رثكأ تناك فعسلا وأ بصقلا نم

 نميلا تاعفترم يضو .ىرخألا تاحاولا يف

 ىرقلا يف نوشيعي ناكسلا نم ريثك ناك
 نابم نم نوکتت كانه نکاسلا OY تادلبلاو

 .قیاوطلا ةددمتم

 .24-241ص ص .2 جم هطسوتملا ضیبألا رحبلا عمتجم ,نتیوغ (1)
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 بوطلاو رجحلاو بشخلا ناك- ةرهاقلاو دادغبو قشمد لثم ىربكلا ندملا يفو

 رثكأ اهنأل ًاضيأو ؛لوألا ماقملا يف ًارفاوت رثكأ تناك اهنأل ؛ءانبلا يف ةلّضفملا داوملا نم

 يف نوشيعي ناكسلا ضعب ناك اميفو .بصقلا وأ نيطلا خاوكأو مايخلا نم ةناتم

 .قباوطلا ةددعتم ةينكس نابم يف نوشيعي مهنم ريثك ناك دحاو قباط نم نكاسم

 اوناک (ةمیدقلا ةرهاقلا) طاطسفلا ناکس نآ هتالجس يف يسدقلا رکذیو

 نم برقی ام مضت تناکو .ةسمخ وأ قباوط ةعبرأ نم فلات نکاسم يف نوشیمی
 روصقلا ءانیب ًاضیآ یطسولا روصعلا يف نوملسلا ماکحلا ماق دقو .(!!صخش 0
 .راجحألا مادختساب تایفشتسلاو تاماّمحلاو تاناخلاو ةينيدلا سرادلاو دجاسلاو

 لالطألا نم ةدمعألاو ةراجحلا ضعب ریودت داعي ناك ةقطنلا وأ عقولا بسح یلعو

 يف اهمادختسا داعیو ؛ةريدْألاو سئانکلا نم وأ .ةيناساسلاو ةينامورلاو ةينوعرفلا

 لالخ تدّيش يتلا ينابلا ضعب لازی الو .ةيرامعلا حورصلا نم ةينبألا هذه لثم ءانب
 ةقباسلا روصعلا نم یرخآ ًاشوقنو تاباتک لمحي یطسولا روصعلا

 ریثک اهلوح ةكرتشم ةقطنم وأ .يزكرم ءانف دوجو نّمضتي لزنلا دییشت ناکو

 كلذ يف لزانلا نم ريثكل ًاجذومن دم ام .خباطلاو مونلا فرغو ةشيملا فرغ نم
 يف نارفألا وأ ةكابسلا بیکرت تاقفن لمحت مهناکماب طقف ءايرثألا ناکو .تقولا

 اعون كلذ skiy ,قلطلا ءاوهلا يف لزانلا جراخ دجوتف ضیحارلا LET .مهنکاسم

 ءارعلا يف نولوبتی نايحألا نم ریثک يف لاجرلا ناك دقف .ةيمويلا ةايحلا ماظن نم
 لاجرلا نع ثدحتی يذلا سدقلا باتکلا نم فیطللا ریبعتلا كلذب انرک ذی بولسأب
 ةماعلا تاماّمحلا تناکو .34)(7 22 :25 ,لوألا لیئومص ) رادجلا ىلع اولویت نیذلا

 مایآ كانهف .ةنيدلا يف طقف دحاو مامح كانه ناك اذإو .ةنيدلا لک يف ةيرورض

 .لاجرلل یرخأو :ءاسنلل ةصصخم مايألا نم ءازجأ وأ ةنّيعُم

 تامامح نع ةلصفنم ءاسنلل ةصّصخم تامامح دجوت ىربكلا ندملا يفو

 .لاجرلا
 ماقملا يف ىطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف صخشلا لزنم ناكو

 اهيلع نمیهی ناك يتلاو دجاسلاو قاوسألل ةماعلا ةايحلا نم أجلم وأ اذالم لوألا

 اوناک ةيركسملا وأ ةمکاحلا ةقبطلا نم !ءزج اونوکی مل نيذلا لاجرلا مظعمو :نوكذلا

 .[204ص :لصألا يفو] .167ص «میلاقألا ةفرعم يف میساقتلا نسحأ ,يسدقلا :رظنا(1)

 ةيانكلا لادبتسا لضفت ةيزيلجنالا تامجرتلا ثدحأ نأ ىلع .(1611) سميج كلملا ةخسن ,سدقلا باتکلا )2(

 .«لاجرلا» ةملكب ةيربعلا
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 عبارلا لصفلا

 .338-339ص ص «تاداعلاو GARY aD :ردصملا .تامامحلا دحأل ططخم
 :زومرلا حاتفم

Aةعفترم ةيضرأا 1| زيلهدلاو ماعلا لخدلا-  
Bحوتفم ءانف  Kعفترم دعقم  

 ةيسيئرلا ةثفادلا ةفرغلا-1 ةعفترم ةيضرأ - €

Dمامحلا سراح رفخم  Mةعفترم ةيضرأ _  
Eدرابلا ءاملا ةروفان -  Nةروفان -  elt!نخاسلا  
Fةوهقلا كشك هایم -  Oةنخاس هایم نازخ ىلع يوتحت ةفرغ -  
Gضیحارلا  Pةدرابلاو ةنخاسلا هایملل ريبانص ىلع يوتحت ةفرغ -  
Hىلوألا ةثفدتلا ةفرغ -  Qلجرلا يوتحي يذلا نيخستلا ناکم -  

TIE:ةساردلا وأ لمعلا يف لزنملا جراخ راهنلا نم . aoاسلا  

 ًاردق نيضقي ES دقف (تامّرّتحملا اميسال) ءاسنلا امأ .نيرخآ لاجر عم دجسملا يف

 —_ ةأرملا Sii .ءاسنلا نم نهريغو نهلافطأ عم لزنملا يف نهتقو نم اریبک

 يف ميلعتلا نيقلتي تاملعتلا ءاسنلا تناك ام ةداعو .لزنملا يف اهتاولص ءادأب موقت

 اذإو .روكذلا نم معلا ءانبأ وأ .ةوخإلا وأ مامعألا وأ ءابآلا هب موقي ام ًابلاغو ,لزنلا

 نمقي بلاغلا يف نهنإف ؛تاملعتم SLY نم براقألا نم نهريغ وأ نهتاهمأ تناك

itsلباقم نلمعي يتاوللا ءاسنلاو .اضيأ نهعم سوردلا  EREAنلمعي بلافلا  
 .ىرخألا ةيوديلا فرحلا تابحاص وأ تاجاّسنلا وأ تاطايخلاك لزنملا يف
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amiرادلا ةحاسوأ ءانفلا ناف يجراخلا ملاعلا نم اذالم لزنملا نوك ىلإ  
 .اهلوح نوشيعي اوناك نيذلا (رسالاوآ) ةريسألا دارفآ عیمج نيب ةك :رتشم ةقطنم تناك

 .ةيشاملل ةبيرز ةلزنمب EETA لک رلا ىفبلاو کیا ناکس دنع ءانفلل نکمیو

 قطاتم يف هوأ تاحاسلا هذه يف رانلا ىلع.ةنخاسلا تابجولا دادعإ ىلإ ءاسنلا ليمتو

 يف دعت اهنإف نرف ىلإ جاتحت يتلا ماعطلا تابجو Lal .راوجلا يف ةكرتشملا يهطلا

 تاقبطلا روصقو ءايرثألا نكاسم يفو .اهخبطل يلحم خبطم ىلإ لنت مث 5 لزنملا
 ناك دقف .فرتلاو ةماخفلاب زّيمتت نايحألا نم ريثك يف تاحاسلا هذه تناك ةمكاحلا

 حمست تناك يتلا شئارعلاو ةيقارلا رئاتسلاو قئادحلاو ریفاونلاب اووجم اهتم ريق

 ةعشأ نم يقي يذلا شعنملاو درابلا لظلا ریفوتب موقت PE اکو :هوضلا وعمي

 .نايحألا نم ریثک يف ةحفاللا سمشلا

 ءالزنلاب هيف بحري يذلا لزنملل ةماعلا ةحاسلا ةلزنمب ًاضيأ ءانفلا ناکو
 kis يفو .ضرفلا مدخت فویضلل ةفرغ كانه ءانفلا ىلإ ةفاضالابو .مهتفاضتساو

 gai 5 تویشلا ةكرش وأ ءانفلا نإف لاجرلا نم فويضلا نوكي امدنع ؛نيتلاحلا

 صتخت  ةماع ةفصب تناك تاءاقللا هذه لثم نأ ىلإ ارظن ؛ ؛يجراخلا ملاعلل ادادتما

 ةفايضلا نأ ىلإ | ًارظنو .ةینفلا تاقبطلا نيب kaputi .طقف روكذلا نوؤشب

 ةيذغألا نإف ؛يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةظوحلملاو ةزّيمملا لئاضفلا نم اناك

 ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يفو .تالاحلا هذه لثم يف مدت ت تایورشلاو

 مدع وأ لخبلاب EPET نم رفا هتعمس ینآ ءيسي وأ ءرلا pasg ام كانه نكي مل

 .ةفايضلا

7 
7 1 
lii ١ ٠ 

 ۳۹ 11م
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 «نيال :ردصمملا .ةروفان

 .13ص «تاداعلاو قالخألا
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 :ردصملا .ةرهاقلا يف لزنم ءانف

 «تاداصسلاو قالخألاءنيال
 . .10ص

 لك يف ناك دقف نيسنجلا نيب لصفلاب ةقلعتملا ةمراصلا دعاوقلا ببسبو
 ASSN ةيقب نم ةلصفلم ةعاننلا مهو :(ميرسلا) ةتمرح dB ال ناكم.قكسم

 نوكت ءايرثألا تويبو روصقلا يفو .روكذلا نم فويضلا دوجو دنع ءاسنلا اهلخدت

 لافطألاو ءاسنلل ىوس اهيل[ لوخدلاب حمسپ الو :ديج لکشب ازهجم ًاتاعم ةحاسبلا هذه
 نلخدی ًءارث لقألا رسألا نم ءاسنلا تناکو .نيّيصخملاو مراحلا روكذلا نم براقألاو

 يذلا میسقتلا نم عونوآ ةراتس ةطاسوب نكسملا ةيقب نع ةلصفنم ةحاسم وأ ةفرغ ىلإ

 ضارغأل ةداع مدختسي هنکلو .فویضلا يتأي امدنع طقف ءاسنلل Lise لصفی ناک

 .مونلا وأ ةساردلا وأ ةيوديلا فرحلا وأ ةطايخلا وأ خبطلا لثم «ىرخأ
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 كانهف ؛قباوظلا دّدعتُم نكسم يف مأ ءانف يذ لزنم يف شيعي هرم ناک ءاوسو

 ةشعنملا ءاوهلا تامسن لوخدل لبسلا لضفأ نع ثحبلا يف لثمتي رزکتم قلق ردصم
 ظفاحت هسفن تقولا يفو .ةقناخلا فيصلا ةرارح دادتشا دنعوجلا ديربتب موقت يتلا

 لک قیقحتل ةدحاو ةليسو هلانهو .اهتمرحو رکسملل ةيلخا دلا ةحاسلا وضخ یلع
 ةكبشم ةيبشخ ةذفان يهو «ةيبرشملا» مساب فرعی ام يهو ؛ةیصوصخلاو ةيوهتلا نم

 نم ةعونصم ةكّبشملا ذفاونلا تناك ام ٌةداعو .تافرشلا وأ ذفاونلا ةيطفتل مدختست

 abet داجیال كلذو ؛بشخلا نم تارك وأ ةتوصنم لتك مم قشعلاو سوتلا بشخلا
 هةيندعلا تالوفشلا نم زجاحلا وأ ةراتسلا ةه منسف ًانایحأو) ةكباشتمو ةيقار
 :E ةيوهتلل ىرخأ ةليسو ةمث .(ةماعلا ينابملا يف وأ ءايرثألا تويب يف كلذو
 قوف عفترت روسام وأ دومع نم نوكتي ذإ ؛ءاوهلل ًادريم لمعي يذلا «يئاوهلا فقلملا»

 ةدئاسلا re طاقتلا نم ايک عضو يف دومعلا اذه ةحتف تناكو ءىنبملا فقس

 فقالملا هذه تناك ام ًابلاغو ,ینبلا لخاد ىلإ لوزنلا ىلع اهرابجاو ةقطنلا يف
 .ةللبُم ةشمقأب ةبطرلا تايبرشملا وأ هايملا نم كرب قوف رشتنت ثتنت

 لمتشي ىطسولا روسحعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف تاشورفملاو ث ثاثألا نكي ملو

 ةشورقم لزانملا نأ ًاعويش رثكألا ناكو .تاراطا تاذ ةّرسأو لجرأ تاذ شارك ىلع

 ع ةبيرق يرجت ماع چوب تناك ةيلزنلا ةايحلا نأ يأ ؛كئارألاو بتارملاو دئاسولاب

 :ردصملا .فويضلا ةفرغ
 هتاداعلاو GAYI ,نیال
 .باتکلا ةمدقم ةروص
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 عبارلا لصفلا

 لوانتل ماعطلا ةفرغ ةلواط لوح يساركلا یلع سلجت تالثاعلا OS ملف .ضرألا نم

 مدقت ماعطلا تابجو Sib كلذ نع ًاضوعو .ةيدرف قابطأ نم لكأت نكت ملو ila ةبجو

 فويضلا ناكو . (ناوخ) ةضقخنم ةضفخن ةّصنم ىلع وأ ضرألا ىلع عضوُت ةريبك ناوص ىلع

 ماعطلا (ةعصق) ةينيص لوح ادج ضفخنم دعقم وأ ةداسو وأ ةداجس ىلع نوسلجي

 مهيديأب قابطألا يف امم ًاريثك نولکأی - ًامومع - اوناکو .ةرشابم اهنم نولكأي يتلا
 نیکاکسلا ًاصوصخ) ةدئاملا تاودآ تناك دقف كلذ عمو .ةريدتسلا زبخلا aie را هم
 .ءاسحلا لوانتو موحللا عيطقت يف مدختست دختست (قعالملاو

 يف ةلثامم تناك يتلا يساركلاو دضانملا نوعنصي نودادحلاو نوراجنلا ناكو

 تناك ام ٌةداع اهنكلو ore رصعلا يف اهارن يتلا دضانملاو يساركلل عافترالا

 ةعيفرلا ةناكملاو عضولا ىلإ ةراشإلل - PR pakis . .لزنملا جراخ مدختسُم

 يذلا (ةيلاع ةناكم يذ رخآ صخش يأ وأ ةرسألا Cay وأ ملاعلا وأ مکاحلا) صخشلل

 سولجلا َّنأ امك .هترمإ تحت نوسلجي اوناك نيذلا كئلوآ عم ةنراقملاب اهيلع سلجي
 ءيش يأ وأ - ضعب ىلع اهضعب سدکلا دئاسولا وأ ةريبكلا دئاسولا وأ كئارألا ىلع

 يف هسفن ضرفلا يدوي  نيرخآلا نع ةعفترم ةيعضو يف صخشلا لعجي نأ نكمي
 .صخشلل ةيعامتجالا ةناكملا وأ عضولل يمرهلا لسلستلا نع ريبعتلا

 عاونأ ٍكلذكو .اهعاونأو سانلا اهيلع ماني ناك يتلا درسا تاعاقترا نإ

 ىلع Ja تارشؤم ةلزنمب ؛كئارألاو دئاسولاو ةّرسألا عنص يف ةمّدخّتسملا داوملا

 نأ ىلع ةمالع تاراطإلاو لجرألا تاذ ةّرسألاف . ER تارك ةجوذو سصخشلا نطو

 .یندآ ةناكم ىلع زدت لجرأ نود نم يتلا ةرسالا تناکو .ةعيفر ةناکم وذ تن

pil Manيف ؛ةقب ةقباسلا ةلاحلا نم ةبترم لقأ داجسلا وأ ریصحلا یلع  oneمونلا نآ  

 نيفّوصتملا عم لاحلا يه كلذكو ءارقف دشألا ةقبطلا ىلإ ريشُي ةيراعلا ضرألا ىلع
 .«هللا ءارقف» مهسفنأ نودمی اوناك نيذلا داملا

 :عاملاو ماعطلا

 ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ءاطسبلا نيحالفلل يئاذغلا ماظنلا

 مظعم alab نم ةحص رثكأ  ديكأتلاب - ناکو .ةيافلل يحصو عونتم - Aale ةفصب -

 مظعم يف ةيساسألا بوبحلا نم حمقلاف .ىطسولا روصعلا يف ابوروآ يف تاثفلا

 عرزت د ةرذلا تناکو ؛ةحلالا ةبرتلا تاد قطانلا يف عرزي يذلا ریعشلا اشيا قطانملا

 ةرذلا ىلع دمتعت يتلا يه طقف ايندلا تاقبطلا نآ ودین نکلو .اضیا aul قاطن ىلع

 ناکو .ءاوس دح ىلع مهتاناویحلو مهل ةيسيئرلا ةيئاذفلا تالوصحلا نم اهنوک يف

191 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةيبونجلا یطاوشلا لثم هايملا ةرفوب زّيمتت تناك يتلا قطانملا يف طقف عرزُي زرألا

 يف لينلا رهن لوط ىلعو .لینلا اتلد يفو ءاينابسإ نم ءازجأ يفو «نیوزق رحبل

 نم برقلاب ندرألا رهن لوط یلعو ,قارعلا بونج يف تارفلا رهن دادتما ىلعو ,رصم
 هنوكل ةرذلاو حمقلا تحتم قطانملا هذه لثم يف زرألا لوصحم سفانیو .ناسیب

 ةرخافلا علسلا نم زرألا دمی ىرخألا قطانلا نه نيتك ىف كلذ عمو ءايساسأ ءاذغ
 .ًءارث رثكألا تائفلا ىوس اهئارش ةفلكت لّمحتي ال يتلا ةدروتسملا

 طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح يف ةيلحاسلا يضارألا دادتما ىلع رشتنتو

 تاحوتفلا دعب نكلو .ةميدقلا روصعلا يف مورکلا ةعارزو ةفيثكلا نوتيزلا نيتاسب
 ماظنلا ىلإ ةبسنلاب ةيمهأ لقأ - ًاّيجيردت - تاعارزلا هذه تحبصأ ةيمالسإلا
 ببسلا دوعيو ؛ةميدقلا روصعلا رخاوأ يف هيلع تناك امب تسيق ام اذإ يلحملا يئاذغلا

 عمو .رمخلا وأ ذیبنلا لوانت رظحي يذلا مالسإلل ناكسلا نم ديزمو ديزم قانتعا ىلإ
 علسلا نموهو ,سبدلاو بيبزلا جاتنإل ماشلا دالب يف كلهتسي لزي مل بنعلا نإف كلذ

 كبلعب ترهتشا دقو .ءاتشلا لصف يف اميس الو يلحملا يئاذغلا ماظنلا يف ةيساسألا

 .بيبزلاو بنعلاب (قشمد قرش بونج ) ايراد ةقطنم ترهتشاو ,سبدلاب

 یرقلا ضعب كلذکو .ةيبرعلا ةريزجلا تاحاو يف تانطوتسلا ضعب يوتحتو

 امك .لیخنلا نيتاسب نم ةعساش تاحاسم ىلع ؛رصمو قارعلا يف راهنألا لوط یلع
 .ةيلحلا تاوارضخلاو هکاوفلا تالوصحم نم ةعساو ةعومجم ةقطنلا هذه يف عرزت

EAتایضمحلاو زولا لثم ؛ةيئاذغلا تالوصحلا نم یرخآ تاعومجم عم بنج ىلإ  

 قرشلا ةقطنم تلخد يتلا ءوجناملا راجشأو خيطبلاو ناجنذابلاو ركسلا بصقو

 ةيمالسإلا ةرتفلا لالخ وأ ةرخأتملا ةميدقلا روصعلا يف ةيقيرفإو دنهلا نم طسوألا
 .ةركبملا

 رحبلا ربع ابرغ طبضلاب ةعارزلا هذه راشتنا ةيفيك نم دكأتلا بعصلا نمو
 تاتابنلا ةعارز اوعجش نيذلا ماكحلا نع ةريثك صصق كانهف ؛اينابسإ ىلإ طسوتلا

 لوألا نمحرلا دبع ءالؤه نمو .اهنيتاسبو روصقلا قئادح يف ةبيرغلا راجشألاو

 ةروثلا نم اوجن نيذلا لئالقلا نييومألا دحأ وهو ؛م788 756 نم مكح ؛لخادلا)

 يف امب ملاعلا ءاحنأ عيمج نم راجشأ ىلع يوتحي سلدنألا يف هرصق ناكو ؛(ةيسابعلا

 نيذلا لاجرلا ةطاسوب سلدنألا ىلإ تبلج دقو ءنامرلا راجشأو ليخنلا راجشأ كلذ
 .كانه ومنت تناك يتلا تاتابنلاو روذبلا عاونأ عيمج بلج ةيفب ماشلا ىلإ مهلسرآ

 لاقتربلا راجشأ بلج (م833 813 نم مكح) نومأملا يسابعلا ةفيلخلا نإ لاقیو
 نرق دعبو .ةثيدحلا نارهط ةنيدم نم برقلاب يرلا ةدلب ىلإ سراف دالب قرش لامش نم
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 لاقترب راجشأ a934) - 932 نم مكح) رهاقلا يسابعلا ةفيلخلا یدل حبصأ نامزلا نم

 تاهجلا مه ماكحلا ناك ءاوسو .نميلا ربع دنهلا نم ةمداق دادغب ىلإ تبلج

 حضاولا ن نمف ؛ال مأ ىرخأ ىلإ ةقطنم نم راجشألا هذه لثم لقن ةيلمع يف ةلعافلا

 ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ًارحبو ارب قاطنلا ةعساولا ةراجتلا تاكبش

 تأدب دق تاعورزملا نم اريثك نأ حجرلا نمو .راجشألا هذه لقن ليهست ىلع تلمع

 هرافسأ يف اهممط قوذت دق ارفاسم اثحاب وأ ارجات نأ درج ةديدج قطانم يف اهتعارز

 .(!!هنطو ىلإ روذبلا وأ تاتابنلا هذه ضعب das رضحأو

 ملاعلا ندم راهدزال ةّيرورض تناك ةعونتلاو ةروطتلا همظنو يرلا تاينقت نإ

 تالوصحم ةعارز نكمملا نم تلعج يتلا يهف ؛ىطسولا روصعلا يف هلودو يمالسإلا

 تأشن اهريغو تالوصحملا هذهو .نطقلاو .زرألاو ءاجناملاو ءزوملاو .ركسلا بصق لثم

 لالخ ًاصوصخو AARS ير تاكبش بلطتي يذلا يئاوتسالا هبش وأ يرادملا خانملا يف
 لاحلا يه امک ) ةقطنملا ءاحنأ نم ريثك يف هنأ وه طيسب ببسل كلذو .فیصلا رهشأ

 ؛طقف ءاتشلا رهشأ لالخ رطملا لطهي (اكيرمأ برغ بونجو اينروفيلاك بونج يف
 .ةلودلا يف ةيسيئرلا قافنإلا دونب نم دمی اهتنايصو يرلا تاينقت ءاشنإ ناف اذهلو

 ليوحتل وأ .ةضنخنلا قطانملا يف راطمألا هايم ءاوتحال دودسلا تينب دقلو

 هايم اهيف يرجتل تاونقلاو قدانخلا ترفخ امك .هايملا لوادجو راهنألا يراجم

 تحت هايملا تانازخ ىلإ كلذكو .ضرألا حطس قوف ةدوجوملا تانازخلا ىلإ راطمألا

 دّيشم رخآلا اهضعبو .ةراجحلاو بوطلا نم عونصم تاونقلا هذه ضعبو .ضرألا
 وأ راخفلا نم ةعونصملا بيبانألا ىلع لمتشي ثلاثلا اهضعب نأ نيح يف .ةيلاع ةينقتب

 5 و 0

 يفو .ةديدجلا عيبانيلا ءاشنإو رابآلا رفحب جرختست ةيفوجلا هايملا نأ ىلع .صاصرلا

 قيرط نع هی جرختست (ناتسناففأو ناريإ نم ءازجأ يف اميسالو) ةنكمألا ضعب
 ىلع دمتعت بيلاسألا هذه لك .ضرألا يف روخصلا ربع لايمألا نم ددعل قافنألا تحن

 .ةضفخنملا قطانملا ىلإ ةعفترملا قطانملا نم olati كيرحت يف ةّيبذاجلا

 الإ بلطتي ال اهل ةيعيبطلا ةيبذاجلا قيرط نع هايملا لقن نأ نم مغرلا ىلعو

 ةعفترم قطانم ىلإ هايملا عفر نأ الإ ؛يلوألا ءانبلا عقوم جراخ ةيرشبلا ةلامعلا نم اليلق

 ةنايصلا تايلمع عم ةنراقلاب ةفدكم ادوهجو ةلامعلا نم اک :tagger بلطتي

 يف طوبرم ولد مادختساب رئب نم هايملا عفر نإ .جيرهصلاوأ ةانقلا وأ قدنخلل ةبيترلا

ale3 لیح  veًاقاش ًالمع  salg.ذنم لابحلاو ءالدلا نم ةفلتخم لاكشأ ختم دكت  

 ةيعارزلا تاينقتلاو تالوصحملا راشتنا :يمالسإلا ملاعلا تايادب يف يعارزلا راكتبالا .نوسطاو وردنأ(1)

 Agricultural Innovation in the Early Islamic World: The) م700-1100 نم ةرتفلا يف

«Diffusion of Crops and Farming Techniques, 700-1100)ةمماج ةعبطم :كرويوين)  

 .87-90ص ص 0 )م1983 .جدرپمک
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسالا ملاعلا

AB Ey ia S spasmلالخ خم قيسلا  BXتاتو نيكي ليتم يلا نسب  
 ةادألا هذهو :نزاوتلا نم عون ثادحإل رخالا فرطلا یلع لقث هب دومعب ig طبر

 يف ةيملعلا ةينويلبانلا ةلمحلا نم asal يتلا ةروصلا نإ .«فوداشلا» نک $ تناك

 نيب حوارت ةفاسل هايملا عفرل مدختست يهو فيداوشلا رّوصت رشع عساتلا نرقلا لئاوآ

 , 9 نخ ههایم تناك امدنع لينلا نم ًابيرقت او 18

 )م E سديمخرأ ملاعلا هعرتخا يذلا ٍسديمخ .رأ -نوزلح وأ - بلول نإ

 عضوي ب يبلولا رامسم نم سديمخرأ بلول نوكتيو .اضیآ مدقلا ذنم pas ي ناك هسفنب
 ىلإ هايملا عفترت بلوللا رودي امنيحو ,هايملا يض ىلفسلا ةياهنلا عضوتو ,ةناوطسأ لخاد

 رفوت لب دامت تلو ,«ةيقاسلا» مست الا عفرل ةّمهُم ىرخأ ةليسو كانهو .”ىلعأ
 تينب يذلا | رهنلا رايت نم ةّدَمَتسملا عفدلا 352 لالخ نم رودت اهنوك ىلإ ًارظن ةلامعلا

 خم كلو Lal انیس ارمآ نكي مل تاينقتلا هذه نم tigi ىلإ ةراشإلا ردجتو .هيلع

 .یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف هايملا ءاملع دي ىلع تروطت اهنأ دكؤملا

 .103-111ص ص .هسفن عجرملا(1)

 لصأ نم ناكو ,تایضایرلا يف Ulag ًاعرتخم ناك .زويكاريس يف دلو :(دالیلا لبق 287-212) سدیمخرآ (2)
 The Works of) ةيزيلكنالا ىلإ dom pie :سديمخرأ لامعأ , (2[1116]1871) زتين ليفير :رظنا .ينانوي

Archimedes: Translated into English)(م2004 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين)  . 

 :ردصملا (ةيقاسلا) فوداشلا

 ,22دلجم ءرصم فصو

 م1809-1929 «سیراب
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 عبارلا لصفلا

 بوبحلاو تاوارضخلاو هکاوفلا عونت bla يسدقلا مئاوق لالخ نم یرن امکو
 دقف lia اشهدم ارمآ دعي یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاملا يف ةحاتلا موحللاو
 موحللاو تاوارضخلاو هک اوفلاب ةئيلم يمالسالا ملاعلا ءاحنآ عیمج يف قاوسألا تناك
 هذه ضعب ناکو .جراخلا نم ةيولجلا ةظوفحلا ةمعطألا كلذكو .ةيلحلا كامسألاو

 رشكألا بولسألاف كلذ عمو . فیفجتلا قيرط نع وأ .دیربتلا قيرط نع ظفحُي ةمعطألا

 يف امب ,لباوتلا نم ةعومجم عم حلملاو لخلا يف هليلخت وه ماعطلا ظفحل ًاعويش

 عاونأ عيمجو ,تارسکلاو لدرخلاو نوتیزلا تیزو نومیللا ریصعو رکسلاو لسعلا كلذ
 ؛قناقنلا هنم عنصت 5 نأ نكمي موحللا نم عون يأ GI انملع اذإو .باشعألاو تاراهبلا
 ادمحم نإ لاقیو .ةلّضفملا يه تناك ديمسلاو نأضلا محل نم ةعونصملا قناقنلا نأ الإ

 كاذنآ جذاطلا بيلحلا ظفح تابوعص ىلإ ًارظن نكلو «صاخ لكشب بيلحلا Cos ناك

 .فاجلاو يرطلا نبجلا نم ةريبك ةليكشت ىلإ هليوحت يرجي ناك دقف

 نحاطم كانهف ندملا يف Lal .قیقدلا نحطب ًامومع فيرلا يف ءاسنلا موقتو

 قطانملا يف جاوزلا دوقع ضعب يف ظخالیو .عیبلا ضرفب قیقدلا نحطب موقت

 نحط نم یفعت سورعلا نأ ىلع صنت اهنآ - نآلا ىتح ةيقاب لازت ال يتلا  ةيرضحلا
 Jaza ءايرثألا 5i ىلإ RCN 5 ةلئاع نم نوكت ام ةداع ةلاحلا هذه يفو) قيقدلا

 ةزّهجملا ةمعطألا نولقني ةيقبلا نإف ؛مهنكاسم لخاد نرف ءانب تاقفن لمحت مهنكمي
 عيبت يتلا رجاتملا كانه كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهزبخل ةيلحملا زباخملا ىلإ لزنلا يف
 عاوتأ عيمج ءارش ءرملل نكمي يتلا معاطملا نع ًالضف ,یولحلاو تانُجعلاو زبخلا
 .اهنم ةزهاجلا تابجولاو تالوكأملا

 فانصأ نم ًاليلق اددع رظحت ةيمالسإلا ةيئاذغلا نيناوقلا نأ ركذلاب ٌريدج
 .ریزنخلا محلو ةتيملاو ,حیحص ريغ لكشب ةحوبذملا تاناويحلا موحلو مدلاك ؛ماعطلا
 هذه نيب هباشتلا هجوأ ضعب كانهو .ةينثولا ةهلآلل نيبارق حبذت يتلا تاناويحلاو

 ةيمالسإلا ةيئاذغلا نيناوقلا نأ الإ ؛ةيدوهيلا اهتريظنو الا 8 ةيئاذغلا نيناوقلا

 لهاجت ةيحيسملا ديلاقتلا مظعم) ةيدوهيلا اهتريظن نم ًادييقت لقأ نوكت ام ٌةداع

 اهلوانت زئاجلا ةمعطألا لك نإف بلاغلا يفو .( اهلمجم يف ةيدوهيلا ةيئاذغلا نيناوقلا
 يسيئرلا ءانثتسالاو .نيملسملا ىدل (ًالالح) ٌةزئاج مت -«ریشوکلا» ادع  دوهيلا ىدل
 هنكلو .ةيدوهيلا رئاعشلاو سوقطلل يرورضو لالح وه يذلا ذیبنلا ةدعاقلا هذهل

 .نآرقلا يف روظحم

 .دوهيلل ًالالح تسيل نيملسملل ًالالح دمت يتلا رومألا نم ريثكف كلذ عمو
 ىوس دوهيلل لحي ال نكلو .نیملسملل لالح ةيرحبلا تالوكأملا لك ؛لاثملا ليبس ىلعو
 يربمجلاو رحبلا ناطرسو راحملا نإف هيلعو .فشارحلاو فناعزلا تاذ كامسألا

 نإ لاقي كلذ ىلإ ةفاضإلاب .دوهيلا ىلع ةمّرحَم ةيرحبلا ةمعطألا نم كلذ هباش امو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ىدل ةلّضفملا ةمعطألا نم تناك نبللا وأ بيلحلا ضعب عم Ladal محللا قابطأ ضعب

 صنت ةيدوهيلا مارحلا و لالحلا دعاوق نكلو . .اهلكأي نأ ١ ملسملل زوجي اذهلو .دمحم

 كانهو .بیلحلا تاجتنم نم جتنم Gl عم لكؤت وأ خّبطُت نأ زوجي ال موحللا نأ ىلع

 يكيرمألا هرجرب زيشت» قبط وهو دوهيلل ًالالح سيل موحللا نم قبط ىلع حضاو لاثم

 .ناكم لك يف رشتنلا

 نه نوار ee لإ ةيضلاب ae دن رثكأ دقت يئاذغلا ماظنلا حئاول نإ

 بجي اذل ؛جحلا مسوم لالخ ةراهطلا نم ةلاح يف ءاقبلا لجأ نم كلذو ءاضيأ ةكم

 اهدايطصا ىلع نيرخآلا ضيرحتوأ ةيربلا تاناويحلا ديص نع عانتمالا جاجحلا ىلع

 نع عانتمالا نم دب ال لاحلا ةعيبطبو . (ةزئاج ةيرحبلا تالوكأملا نأ نم مغرلا ىلع )
 نأ نيح يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةمئاد ةفصب ةمّرحملا تابورشملاو ةمعطألا كلت

 بناجلا نأ الإ ؛هالعأ ةروكذملا تابورشملاو ةمعطألا ديدحتلا هجو ىلع عنمي نآرقلا

 رطضي دق ةئراط فورظ دوجو كردي ةيمالسإلا ةعيرشلا سرادم مظعم يف يلمعلا

 .تامرحلا برشی وأ لكأي نأ ةوقلاب ىتح وأ ةيدارإ ال ةروصب ءرملا اهيف

 نیبنلل ينآرقلا رظحلا ىلع Laga نودكؤي ًامومع ءاملعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 يتلا تابورشملا نم ةفئاط كانه نأ حضاولا نم هنأ الإ ؛ةيلوحكلا تابورشملا عيمجو

 تناك ةفيفط ةروصب ةرّمخملا هكاوفلا تابورشم نم اهريغو (ةريبلا) نيبنلا هبشت

 وحنلا اذه ىلعو .ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةدوجوم

 يه يتلا تابورشملا عاونأ ديدحتل ءاملعلا تاداهتجاو تاباتكلا نم ريبك ردق كانهف

 تناك ناو اهب ayes als) (ةفيفط ةجردب ةرمخم) «ةيلوحك ريغ» عقاولا يف

 .ةمرحم وأ ةعونمم اهنكلو .ةنيعم فورظل (ةيقيقح تاركسم) «ةيلوحك»

 ددحتت هايملا ةدوج نأ الإ .يرورض بارش ءالا ناف ةرورضلاب مولعم وه امکو
 يذلا ءاملا عئابل عفدلا ىلع هتردق وأ صخشلا دادعتسا یدل اقفو نايحألا نم ریثک يف

 ءارشب نوموقی ءايرثألا ناکو .قوسلا يف اهعیبل هرهظ ىلع ءاعو يف هایلا لمحي ناك
 .نزاخلا يف هنوظفحیو ةديعب قطانم نم هنوبلجی اوناک نیذلا جلثلا يعئاب نم جلثلا

 ةعونصلا تایورشلا كلذ يف امب slim ةعئاش ءالاب ةجوزملا ةهكافلا رئاصع تناکو

 .ناّمرلاو بنعلاو حلبلاو يدنهلا رمتلاو حافتلاو لاقتربلاو نومیللا نم

 يمالسالا ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف ةوهقلا نم ةفلتخم عاونآ كانهو

 يهاقلا يف ةلّضفملا تایورشلا نم وهو .صّمحلا ريغ يبرعلا Gall لثم .ثیدحلا
 ةيقيرفا قرشو نمیلا قیرط نع الإ يمالسالا ملاعلا ىلإ ةوهقلا لخدت مل .ةيكيرمألا
 ىلإ نبلا بوبح CE نم لوأ لوح ريطاسألا نم ریثک كانهف ؛رشع سماخلا نرقلا يف
 اذنه ىلع اون ail .ةيفوصلا نم رثكأ وأ دحاو لوح رودي اهمظعم ناك يتلاو نمیلا

 ةيدپمتلا رگاعشلا ءادآ يف Macleay Don Bee .مونلا lii هفصوب بارشلا
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 .ثیدحلا يمالسإلا ملاعلا يف ناكم لك يف ارشتنم ارشتنم Lisl ياشلا ناكو .ةيفوصلا

 ىلعو .نييبوروألا راجتلا ضعب ةطاسوب ًابلاغو بيرق تقو ىتح دنهلا نم بّلجُي ناكو

 يف ةيراجت تالماعت هيدل يسنرف رجات برغملا ىلإ ياشلا بلج نم لؤوأ :لاثملا ليبس
 .(1.1700 ماعوحن كلذ ناكو ءايسآ قرش

 ؛ةيبرعلا ةريزجلا برغ تاحاو يف هلوصأ هل تناك يمالسإلا نيدلا نأ عمو

 ملاعلا ندم يف ةيمالسإلا ةراضحلا نوخرؤملا هامسأ ام ًالعف رهدزتو رهظت تأدب دقف
 تناكو .ماكحلل ةيسايسلا ةناكملا نع رظنلا ضفب ,یطسولا روصعلا يف يمالسإلا
 دقف كلذ عمو .(م750 661 نم) نرق نم لقأل ةيومألا ةفالخلا ةمصاع قشمد

 ةيساردلا حنملاو ةراجتلل امهم ازكرم اهفصوب اهرودب مايقلا (ماشلا ) ةيروس تلصاو

 دقلو .ةيسابعلا ةروثلا نم ةليوط ةرتف دعب ةيدوهيلاو ةيحيسملاو ةيمالسإلا تاسدقملاو

 نماثلاو عباسلا نينرقلا يف اهقلأت جوأ يف تناك نأ دعب ةبعص تاقوأب Lai دادغب ترم

 ةينسلا ةدحولاو ةيسابعلا ةفالخلل اقم قارعلاو دادغب تيقب كلذ عمو .نييداليملا

 .م1258 ماع يف لوفلا تاوزغ مودق ىتح (ةيزمر تناك اهنأ نم مغرلا یلع) ةينطولا

 ةراجتلل ةيملاعلا زكارملا مهأو ىرثأ نم ةرهاقلا ةديدجلا اهتمصاعو رصم تحبصأ دقو
 .يدنهلا طيحملاو ایسآ برغ بونجو طسوتملا ضيبألا رحبلا alle يف ةفاقثلاو ةيلودلا
 رصمو ةرهاقلا تلصاو امك .(م969-1171 نم) نييمطافلا ءافلخلا رصع يف كلذو

 1250( يكولمملا رصعلا ءافلخو )1171-01250( نييبويألا ءافلخلا لظ يفراهدزالا

 نودلخ نبا رشع عبارلا نرقلا خرؤم تمهلأ ةلصاوتملا ةرهاقلا ةعور نإ .(م1517 -

coe 1332)اهفصوب اهيلإ ريشي نأ  alyايندلا ». 

 ندملا نإف ؛مهريغو ريبج نباو ورسخ رصانو يسدقملا تاياور حضوت امكو
 يرلا مظن تجتنآ دقو .ةيئانلا ةيعارزلا اهقطانمب lags ًاطابترا طبترت نادلبلاو

 تاّرمملاو لفاوقلا قرط تناك امك .ةيويحلا ندلا ىلإ تّدتما ةيعارز ةرفو ةروطتلا

 نییارش ةلزنمب (ةريغصلا قدانفلا وأ لّرنلاو تاناخلا نم تاکبش اهمعدت) ةّيحالملا

 .هجراخو يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يركفلاو يداصتقالا لدابتلا

 باتكلا لهأ نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ؛اريخأو

 ىتحو .حاجنناو ةرادإلا ةيفيك ةلثامملا ندلا نم اهریغو ندلا هذه يف نوملعتی اوناك

 ةلعافو ةمهم - ةيسايس RPE ETA ةيركفو ةيداصتقا تاهج مهفصوب .راهدزالا

 ةيامحلاب نوظحی اوناک مهنأ نم مغرلا ىلع ؛ىندألا مهعضوب ًامئاد مهركذي ملاع يف

 .نییمذلا نم مهنوكل

 قرشلا يف ةيعامتج الا تابورشملا دحأ لوصأ :يهاقملاو ةوهقلا (Ralph Hattox) سكوتاه فلار :رظنا(1)

(Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage ىطسولا روصعلا يف ىندألا 

 ( in the Medieval Near East.(م1985 .نطنشاو ةعماج ةعبطم :لتايس)
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 تعمس :لاق باطخلا Oy رمع نب alin ؛نمحرلادبع يبأ نع :درو

 :سمخ ىلع مالسإلا ينب» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 جحو .ةاكزلا ءاتيإو ,ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادّمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 .(!!ءناضمر موصو .تيبلا

 تاحلطصب مالسإلا يف ةيساسألا رئاعشلا نوملسملا ءاملعلا فصو ام ًاريثكو
 ,(ةسمخلا ةدمعألاب) ةسمخلا ناكرألاب اهيلإ اوراشأف  ثيدحلا ريشي امك ةيرامعم

 ىلع ينُب مالسإلا حرص ola اذه ىلعو ab ءرملا عوضخ shes يتلا مئاعدلا يهو
 تاعاس لالخ موصلاو .ةاكزلاو .ةالصلا رئاعشو :نيتداهشلا قطن :يه ةدمعأ ةسمخ

 لالخ ةكم ىلإ جحلاو e (يمالسالا ميوقتلا يف عساتلا رهشلا وهو ) ناضمر يفراهنلا
 .يمالسإلا ميوقتلا يف رشع يناثلا رهشلا

 ءاملعلا ضعب فاضأ دقو ةدمعأ ةسمخ نم فلأتي مالسإلا نيد نأ ةركف نإ

 دمحم توم دعب اهوتقحو ءاهقفلاو ءاملعلا اهروط a Shadi اوت داهجلا

 ةيمويلا ةايحلا عاقيإ اهنع ردصي يتلا تالآلاك لمعت ةسمخلا ةدمعألا هذهو وق

 ey yb ىدم ىلع اهلك ةيمالسإلا تاعمتجملا يف اهقسانتو

 يتلا ةروصلاب یدوت ge ree ناكرألا هذه هيف تأدب قيقد نمز ديدحت نإ

 .سدحو شاقن لحم ٌرمأوه ىطسولا روصعلا يف نوملسملا ءاملعلا اهفرعو اهانفرع

 حضاولا نمو .ىلوألا ةيمالسالا نورقلاب قلعتت يتلا نوؤشلا مظعم نأش هنأش

 7 اضیآ يلجلا نمو .صاخلا هخیرات هلو ةصاخ ةقيرطب هدرفمب روطت دق نكر لك

 نرقلا ىلإ لصن امدنع ةيمالسإلا رئاعشلا نع قوثوملا ثيدحلا نم انتكمت رداصملا

 نأ انناكمإب نوكيس هدرفمب نكر لك ىلإ انهابتنا وحن Cady هک يمالسإلا

 LSS نوكيس انهابتنا JS نكل :ىلوألا ةدلا يف نكر لك روطت ةيفيك نع ثدحتن

 ًاثيدح نيعبرألا :ةمجرت (Denys Johnson-Davies). سفياد نوسنوج سنيدو ميهاربإ نيدلا زع (1)

 .34ص »)01976 .میرکلا نآرقلا ةعابط راد :قشمد) .ةيوونلا

 .(مجرتملا) .هداعبأو هتاليصفت حاضيإو ثيدحلا حرشب ةيانملا نم ٌديزم دوصقملا لعل )2(

 اهلضفأ نم ًاضعب تند دقو .تاونس لالخ ةيزيلجنإلا ةقللاب مالسإلا نع ةيديهمتلا بتكلا تارشع تعبط )3(
 رئاعشلا ءادأ لوح لّصفم فصولو .«یرخآ تاءارقل تاحارتقا» :لصف يف ةدابملاو رئاعشلا مسق يف

 نيدلا» (Edward W. Lane)» نيال .و دراودإ :رظنا رشع عساتلا نرقلا ةيادب يف رصم يف ةيمالسإلا

 (۸:ةیئاهنلا 1860 ةعبط ءثيدحلا رصعلا يف مهتاداعو نيرصاعملا نييرصملا كلاسم :يف «نيناوقلاو

Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians: The Definitive 

Edition)64-110ص ص »)22002 .ةيكب برمألا ةعماجلا ةعبطم :ةرهاقلا ) .1860 . 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 اميس الو ؛یطسولا روصعلا يف a يمالسإلا ملاعلا يف رثاعشلا هده ةسرامم ةّيفيكل

 .ةيقحلا هذه دودحب وأ م800 ا دعب

 اا نم ةعساو ةحاسم دجوت ينيد ديلقت Gl يف لاحلا يه امكو
 اهيف كرتشي يتلا ةيرهوجلا رصانعلا نع RR مالسإلا يف ةينيدلا رئاعشلاو

 مهريغ es .قارعلا يف ةعيشلا <Z لصفلا اذه سرديس كلذل ؛مهلك نوملسلا

 يف ةسدقملا میلاقألا يف امیسالو ,یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف اضيأ

 .نیطسلفو ةيروس

 :(نامیالا لوق) ةداهشلا

 وهو .نامیالاب حیرصتلا وأ ةداهشلا قطن وه ةسمخلا ناكرألا نم نكر Jal نإ
 تادابعلاو رثاعشلاو يمالسالا نامیالا رهوج dy .نيءزج نم نوکتن ةطيسب ةلوقم
 .هّللا لوسر ادّمحم نأو هللا الإ هلإ ال هنأب ةلوقملا هذه حّرَصَتو ءاهلمكأب ةيمالسإلا
 ةفيص يف امه امك بنج ىلإ بنج انوكت مل نكل ,نآرقلا يف نيتلمجلا LIS تدرو دقو

 درف ىريو .ملسملا ءرلا ف ت يتلا ةرابعلا امهنأ ىلع نآرقلا امهلماعي الو .ةداهشلا

 ىلوألا agr يف لقألا ىلع - ةيمهأ رثكألا رمألا نأ (Fred ۰ a) رذود .م

 خسن ذ تأدبو P a مويلابو دحاو هلاب ناميإلا وه  ةنيدملا يف دمحم ةريسم نم
 دجن ال اننألو ؛عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيدقنلا تالمعلا ىلع رهظت تارابعلا هذه نم

eeeاني ا  

 )وألا يمالسإلا نرقلا ةياهن ىتح ناميإلا ةريعش ىلع gai ةرابع

Lsتينئب ب يتلا ) سدقلا يف ةرخصلا ةبق ىلع شوقنلا مدقت  psةلثمأ )م692  

 تسيل  ىرخأ ة ةرم  اهنأ نم مغرلا ىلع .ةداهشلاب ةطبترلا رعاشلا نع 3644 یرخآ
 ضفافتو ascii ثيلثتلا يداعت ةرابع شوقنلا دحأ يفو .اهسفن ةصاخلا ةداهشلا ةغيص

 لوقتو .«هّللا لوسر دمحم .هل كيرش ال «هدحو هللا الإ هلإ ال» :لوقت ةيطنزيبلا ةيحيسملا

 ةريخألا ةرابعلا هذهو .«...قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ يذلا La pee دمحم» :ىرخأ

 كلملادبع مكح دعب يومألا رصعلا يف ةيدقنلا تالمعلا ىلع تشقن Lai يتلا اهسفن ةرابعلا يه

 .ةرخصلا ةبق ینب يذلا يومألا ةفيلخلا وهو .(2705 - 685 يماع نيب مكح يذلا )

 يف ةيفئاطلا ةيتاذلا ةيوهلا :نيملسم ىلإ نينمؤم نم» (Fred M. Donner) رنود .م درف :رظنا )1(

 The Byzantine and) يطنزيبلاو يمالسإلا یندالا قرشلا ةيادب :يف !JA» يمالسإلا عمتجملا

Early Islamic Near East)دارنوك .ي سنرول :هررح ؛ةيفئاطلا ةيوهلا طامتأ 4 جم  (Lawrence 

I. Conrad)(اييرق عبطیس ,نیوراد ةعبطم :نوتسنرب) . 

 .(مجرتملا) .ةيمالسإلا ةوعدلا ءدب ذنم ًاّيّصن ناتمزالتم نيترابعلا نيتاه نأ عقاولا )2(
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 سماخلا لصفلا

 ةفورعم ةغيص ةيف ةداهشلل راص يذلا تقولا طیضلاب حضاولا نم سيلو
 .انه انثحب فادهأ ىلإ ةبسنلاب مهملا رمألاب اذه سيل نكل .نوملسملا اهددري ةددحُم

 ةّيدقنلا تالمعلا ىلع ةدوجوم ريغ ةداهشلل ةقيقدلا ريبعتلا ةغفيص نأ نم مغرلا ىلعو
 BU حضاولا نم هنأ الإ ؛لوألا يمالسالا دهعلا ةرامع راثآ ىلع الو ىلوألا ةيمالسإلا

 نم اءزج دم تناك هلوسر دمحم نأو هللا الا هلا ال هنأ ةداهشب ةطبترلا رعاشلا
 ناكرألا نم طسبألا نکرلا ةداهشلا دنتو .ةيادبلا ذنم ةيمالسالا ةديقعلاو نآرقلا

 ؛ةيمهأ رثكألا نکرلا اهنإ لوقلا نکمیو .ةزَجوم اهنآ ببسب نیفنتلا ثیح نم ةثالثلا
 تلبق كنأ ينعي اذهف نیملسم دوهش مامأ ةقداص Ais Lile ةداهشلاب قطنت امدنع كنأل
 ردصت يذلا عينلا يه ًاضيأ ةداهشلاو .اضیآ ةيقابلا ةعبرألا ناكرألا نيفنتب مازتلالا
 نلف هلل ًالوسر دّمحميو دحاو هلإب ناميإلا نود نم هنأ يأ ؛ىرخألا ةعبرألا سسألا هنع

 ةداهشلا لوق ىلإ نآلا ءرملا جاتحي امنيبو .ىنعم يأ ىرخألا ةعبرألا ناكرألل نوكي
 لالخ ةداهشلا يلمع نودّدري نوعرولا نوملسملاف ءاملسم نوكيل هتايح يف ةدحاو 35.0
 .ةريثك تام اهلك تابسانملا يضو راهنلا

 :سفلا ةيمويلا EEE نم لع نش انه سانا درع هداوقتا نإ
 امو هتیامحو هنوعو هللا ةكرب بلطل lit) الإ هلا ال) ةرصتخم ةروصب ًاضیآ مَّدْخّتسُتو
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 ودبت امك ةفرشملا ةرخصلا ةبق

 .1870 ماع نوتيزلا لبج نم
 قرشلا قئاثو زكرم :ردصملا

dasla law!وغاكيش . 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 بألا سمهي نأ ةداعلا ترجو .اهلك نوؤشلا يفو فرط يأ يف راهنلا لالخ كلذ ىلإ
 امدنع ةداهشلا نولتي فيك هدالوأ ales ek tax دلو يذلا هدلو نذأ يف ةداهشلاب

 نأ ريفصلا دلولا وأ adai لفطلا نم وتلا ريغ نم هناي امله :قظنلا نوم طش
 .هذهك ةركبم تاونس يف تاملكلا يناعم مهفي

 :ةالصلا

s 4 A 6دمت ةالصلا نكلو .ةيمهأ ةسمخلا ناكرألا رثكأ ىه ةداهشلا نأ دكؤملا نم £  
 ۰ 7 5 عاب 5

 حالصلاو ةيمالسإلا رئاعشلل ايلك ازمر  مويلا يف تارم سمخ ىدؤت يتلا يهو  ايلمع

 ةلدألا نم ريثك نم دحاو ليلد الا [ءاسنلا] )4( ةروسلا نم )104( ةيآلا امو .ينيدلا

 اوت ELEY :ةالصلا ءادأب نيملسملا نم نوصلخملا اهب a يتلا تاهيجوتلاو
FeAlلع تاک وصل <  Mg Gat Cet(103 ةيآلا ,ءاسنلا ةروس) . 

 يذلا تقولا لوح ماع ًاداشرإ [دوه] )11( ةروسلا نم (14) ةيآلا مدقتو
(cots3 مكو ةالصلا ءرملا هيف Saاهيدؤي 3 : } JIBS ata Lath4  

 سمخ ةالصلا ءادأ ةيفيك لوح تاميلعت نآرقلا يف سيلو .(4 ةيآلا دوه ةروس)

 .اهیف ةالصلا بجت يتلا ةددحلا راهنلا تاعاس نع وأ .اثالث سیلو مویلا يف تارم

 نع وآ .هتالص حلصتف (ةراهطلا ) افیظن صخشلا حبصیل يرورضلا ءوضولا نع وآ

 نإ لب .اهتیدأت بجي يتلا تادجسلا نع وأ .تاولصلا يف اهلوق بجي يتلا تاملکلا

 .هميلاعتو دّمحم ةريس نم عمُج ام يلامجإ نم ةريثك تاليصفتبو تفرع رومألا هذه

Cid ane eR1 هزم ل هاجت روبل  

 نيسمخ يدؤت a هتمأ am 5 هللا هربخأ كانهو ءةعباسلا ءامسلا ىلإ هب جرم سدقلا

 =t قحسا نبا هيوري ام بسحب  لوقيف ةدوعلا ةلحر دمحم فصیو .مویلا يف ةالص

 مک :ينلأس - مکل ناك بحاصلا مفنو - نارمع نب یسومب تررم اًملف
 نإ :لاقف .موي لك ةالص نيسمخ :تلقف ؟ةالصلا نم كيلع ضرف

 Latins نأ هلأساف كبر ىلإ عجراف :ةفيعض كتمأ ناو ALA ةالصلا

 يف ةميركلا ةيآلاو «ءعاسنلا ةروس نم يهو ٠ .فلؤملا ركذ امك 104 سيلو 103 وه ةيآلا مقر نأ ملعلا عم(1)

 Hani BAC I اورکذاتةراَصل شیت SE :يتآلا وحنلا ىلع يه ةلماكلا اهتروص
sgہم منم  sbولآ  TAE AFموما  GS CS(مجرتملا) . )103( $ . 

 REANO 1 :ةيآلا مامتو .يعابط أطخ هلملو .فلؤملا رکذ امك )14( سبلو )114( وه ةيآلا مقر(2)
 Git هم ر

Gat gyعلل نما  GE ScDدام  EESدوه ةروس نم يهو .(114)  

 .(مجرتملا) .11 اهمقرو
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 ىصقألا دجسلا بارحم

 .مم0 ماع هرينمو سدقلاب

 تيس - قرشلا قئاثو زكرم :ردصملا

 .- .وغاكيش ةعماج .طسوألا

 عضوف ؛يتمأ نعو ينع aiid نأ يبر تلأسف تعجرف .كتمأ نعو كنع

 تعجرف كلذ لثم يل لاقف ىسوم ىلع تررمف تفرصنا مث .ارشع ينع

 تفرصنا مث .ارشع ينع عضوف «يتمأ نعو ينع ففخي نأ يبر تلأسف

 ينع عضوف ؛يبر تلأسف تعجرف ؛كلذ لثم يل لاقف یسوم ىلع تررمف

 عجراف :لاق هيلإ تمجر املك ؛كلذ لثم يل لوقی لزی مل مث .ارشع
 يف تاولص سمخ الإ ءينع كلذ عضو نأ ىلإ تیهتنا یتح ,كبر لأساف

 al :تلقف كلذ لثم يل لاقف ىسوم ىلإ تعجر مث .ةليلو موي لك
 نهادأ نمف ؟لعافب Li امف ؛هنم تييحتسا ىتح هتلأسو يبر تعجار
 DD ةدلص نيسمخ رجأ هل ناك نه اباستحاو نهب اناميإ مكنم

 قحسإ نبال هللا لوسر ةريسل ةمجرت :دّمحم ةايح :ةمجرت (Alfred Guillaume)» مویغ درفلأ(1)
(The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah)دروفسكأ ) . : 

 -186-187 ص »)1955 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم

 .(مجرتملا ) .255 ص ۰2ج .دمس فوؤرلا دبع هط :قيقحت ؛ماشه نبا ةريس :نم ذوخأم )2(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 نيسمخ نم تاولصلا ددع ليلقتب هللا عم دمحم تاضوافمل قحسا نبا ةياور نإ
A a4 

 نيحلاصلا لاجرلا ددع ليلقت لوح هللا عم ميهاربإ راوحب ركذت ؛تاولص سمخ ىلإ

 نيوكتلا رفس) لاجر ةرشع ىلإ الجر نيسمخ نم مودس ذاقنإل مهيلإ جاتحي نيذلا
 اذان اهیف pads ةّيوق ةياور مدقي قحسإ نبا نأ رمألا يف مهلا نمو .(30 - 8

1 7 : id OE 3 A . ويلا يف تارم سمخ تاولصلا يدوي نأ هنيد يف صلخملا ىلع" 

t Be ۰ ۰ PN ۰ Bes! 5 ۰ > 

 راهنلا نم تاقوالا يا يف فرعنس - ةريسلا يف بتك اميف  رخآ ناكم يفو

 تاملكلاو .دوجسلاو عوكرلاو ءوضولا ةيفيك فرعنو .تاولصلا هذه ةيدأت بجي

 .ةالصلا يف ةبولطملا

 اموهو .ةنيدلا ىلإ ةرجهلا لبق ماشلا atab اولصي نأ هعابتأ دّمحم هجوو

 ملو .ًاضيأ ةنيدملا ىلإ هلوصو دعب اذه يف رمتساو ,سدقلا هاجتاب هنأ ىلع ga ناك
 لالخ ةنيدملا دوهيب ةدّدحملا دمحم تاقالع لوح تامولعملا نم ليلق الا انیلا لصي

 رييغتب يحولا دّمحم ىَّقلت امدنع - قحسا نبا يوري ام بسحب  نكل ءىلوألا ةدلا

 ىلإ دّمحم لوصو دعب رشع عباسلا رهشلا ةيادب يف) ةكم هاجتا ىلإ ةالصلا ةلبق
 ءارو ببسلا نع نيمهملا ةنيدملا دوهي نم ددع هلأس a624) ماع رياربف يف ةنيدملا

 قحسإ نبا عباتيو .هنوعبتیس مهنإف ةيناث سدقلا ىلإ اهرّيغ اذإ هنأب هوربخأو .كلذ
 قحاللا ٌتيدحلا فصي امك P ai نع هودعبُي يك» daza كلذ اولعف مهنإ :لوقیف
 درط ىلإ gal ام اذهو .ردفلاو ةنايخلاب ةنيدملا يف ثالثلا ةيسيئرلا ةيدوهيلا لئابقلا

 ةظيرق ينب لاجر ةدابإو .م625 ماع يف ريضنلا ينبو :م624 ماع يف عاقنيق ينب

 ديدحت ةيمهأ ىلع ليلدتلا نكميو . 0627 ماع يف مهنم لافطألاو ءاسنلا دابعتساو

 بارحملا اذه ذخأي ةداعو دجسم لک يف بارحم دوجو لالخ نم ةكم هاجتاب ةلبقلا

 بارحلا نم برقلابو ؛ةكم ىلإ ةلبقلا هاجتا ىلع لدیل رادجلا يف فیوجتلا لکش

 نر Ried نفل يع رس a Con نیت خوب

 ةالصلل تقو لوآ Gla كلذل ؛سمشلا بورغ عم ةعیرشلا بسحب - مویلا أدبيو

ie(برفلا) ءاسلا ةالص تقو وه  aحابصلاو [ءاشعلا] لیللا تاولص هعبتت يذلا  

 ثالث نولصُي نيذلا دوهيلا نع ديدجلا نيملسملا عمتجم زيمي يك ريتخا ةسمخ مقرلا نأ ءاملعلا ضعب ىري (1)

 نتیوغ .د.س :يف ةصاخ ةروصب رظنا .تارم عبس نولصي نيذلا نايرسلا نييحيسملا نابهرلا نعو .تارم
:(S.D. Goitein)ةيمالسإلا تاسسؤملاو يم السإلا خيراتلا يف ةسارد :هباتك يف .مالسالا يف ةالصلا  

«(Studies in Islamic History and Institutions)84-85ص ص »)01966 .ليرب :ندیل) . 

 .259 -258 ص ص .دّمحم ةايح .مویغ(2)

 .ثالثلا ةيدوهيلا لئابقلا ريصم ةءارقل باتكلا اذه نم 105-108ص ص :رظنا(3)
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 سماخلا لصفاا

 - نیملسلا نم ريثك داقتعا يف نکلو .!![رصعلا] رهظلا دعب امو رهظلاو [رجفلا]
 بجیو .مویلا يف ىلوألا ةالصلا [رجفلا] حابصلا ةالص دقت - مهعیمج نكي مل نإ

 سیلو ,سمشلا عضوم اهدّدحُي ةنّيعم تارتف لالخ - نكمأ نإ  تاولصلا لک ةيدأت
 بورغ دعب تقو يأ يف [برغملا] ءاسملا ةالص ةيدأت نكمي اذكهو .ةعاسلا يف تقولا

 نيب تقو يأ يف [ءاشعلا] ليللا ةالصو .قفألا يف ءوض رخآ ءافتخا لبقو سمشلا

 أدبت يتلا .[رجفلا] حابصلا ةالص تقو ةيادبو [برغملا] ءاسملا ةالص تقو ةياهن

 يف سمشلا نوكت امدنع أدبت رهظلا ةالصو .سمشلا قورشب يهتنتو رجفلا عولط عم
 امدنع ادیت [رصعلا] رهظلا دعم ام ءالصو . 2ةريهظلا تقو ىلإ ءامسلا فضتنم

 .()هلوط نم ًاليلق لوطأ ءيشلا لظ لوط نوكي
 os نأ لضفألا نم نكل .ددحلا ينمزلا راطالا لالخ ةنكمم ةالصلا دو

 ىلإ يداني يذلا صخشلا ىعدُيو .(ناذألا) ةالصلا ىلإ ءادنلا دعب ة ةرشابم 5 الصلا

 يه ابق ةظح داع رك د ar a (ناذألا نلعُي نم ىلع لدت (Ae all نذؤملاب ة الصلا

 Gay اهيدؤُي نأ هنکمیف دّدحلا اهتقو يف ةنيعم ةالص ةيدأت نم ءرملا نكمتي مل اذإ هنأ

 نأ ىري Glo وهو ) مونلا لبقو ليللا ةالص لبق سمخلا تاولصلا يدوي ماد ام .راهنلا يف

 نيذلا نيب عئاشلا نم ؛ةقيقحلا يفو . (مویلا يف ىلوألا ةالصلا [رجفلا] حابصلا ةالص

 وأ راهنلا يف لامعلا لثم  ةالصلاو ءوضوال لمعلا نع فقوتلا ف ةریبک ةبوعص نودجی

 ةالص دعب یتح [رصعلا ] رهظلا دعب امو رهظلا يتالص اولجوی نأ - مهریغ وأ نیعرازلا
 .4)مونلا ىلإ باهذلا لبق [ءاشعلا] ليللا ةالص یدوتو .[برفلا] ءاسلا

 ءادألا وهو .ءرلا تيب يف ةلزع يف ةيمويلا سمخلا تاولصلا ةيدأت نکمیو

 يف نيرخآلا عم ةالصلا ءرلا wal نإ رجألا ةدايز نم مغرلا ىلع ؛ءاسنلا نيب عئاشلا

 .دوجسلا ناكم ةيبرعلا يف ( دجسملا ) ةملك ينعتو .ةعمجلا موي يف اميس الو .دجسلا

 ناكم ناك هنأ . ؛ميدقلا ملاعلا يف ةسينكلا وأ سينكلا ةفيظو لثم هتفيظو تناكو

 ٠ .اذكهو .. .ثلاثلاو يناثلاو لوألا مويلا يف ا ءاسم ناكو» افا

 .(مجرتملا) .رصعلا ةالص تقو ةيادب يأ (2)

 Jla -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع :393 مقرلا يذ ثيدحلا يف دواد يبأ ننس يف ءاج ام كلذ دكؤي )3(

 رهظلا يب ىلصف ؛نیترم تيبلا دنع -مالسلا هيلع- ليربج :gish -ملسو هيلع alll ىلص- هللا لوسر لاق

 نيح -برفملا ينعي - يب ىلصو هلثم هلظ ناك نيح رصعلا يب یلصو كارشلا ردق تناكو سمشلا تلاز نيح
 ىلع بارشلاو مامطلا 255 نيح رجفلا يب ىلصو $ ,قفشلا باغ نيح ءاشعلا يب یلصو ٠ .مئاصلا رطفأ

 يب ىلصو ٠ هيلثم هلظ ناك نيح رصعلا يب ىلصو« هلثم هلظ ناك نيح رهظلا يب یلص دغلا ناك املظ .مئاصلا

 :لاقف يلإ تفتلا مث .رفسأف رجفلا يب ىلصو .لیللا ثلث ىلإ ءاشعلا يب ىلصو «مئاصلا رطفأ نيح برفملا

 .(مجرتملا) .«نيّتقولا نیذه نيب ام تقولاو .كلبق نم ءايبنألا تقو اذه ؛ دّمحم اي

 ثودح يف هفقوت بّبستي (Y لمع يأ نع ملسلا فوت وه فولأملاو عئاشلا لب .ًافولأم الو ًاعئاش اذه سيل )4(
 .(مجرتملا ) .ةالصلا ءادال (ررض
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ريغ) نوميقملا روكذلا ناك دقلو .ناميإلا يف كرتشت ارتشت ةعومجل pans ناكمو ةدابعلا

 يف عماجلا دجسملا يف انهم فعلا موی رهظلا ةالص ادا بلا مهلك (نیرفاسلا

 .رکبلا يمالسالا خیراتلا

 ,ةعضاو ریغ ةيعامجلا ةدابعلل نیملسملل ًاموی ةعمجلا موی ذاختا gual نإ
 ةملسملا ةعومجملا زییمت يف داهتجالا نم عون ىلإ دومی ةعمجلا رایتخا نأ مهضعب یریف
 موی نودبعتی نیذلا نییحیسلا نعو .تبسلا موی نودّبعتي نيذلا دوهیلا نع ةديدجلا
 لالخ ةنيدلا دوهي عم ةيذرتلا دمحم تاقالع ءوض يف يأرلا اذه حصي دقو .دحألا

 توهاللا ملع عم ةّيلدجلا تافالتخالا نم ريثك ىلإ ةفاضإلاب .كانه ةيناثلا ةنسلا

 Sy LS - اديك نکل ,ةقحال رداصم يف نییحیسلاو دوهیلا تاسراممو

 و (1)جتییب ب ةيلمع بابسأل ةعمجلا موي راتخا - (S.D. Goitein) نتيوغ.د .س

 (اهيلإ هترجه لبق) ةنيدلا يف هعابتآ دمحم اهيف ملع يتلا تاياورلا ىلع هيأر نتيوغ

 ؛مهتبسل ةنوؤملا هيف دوهيلا رضحي د يذلا مويلا يف ةينلعلا ةدابعلا ىلع اوظفاحی نآ

 .ةعمجلا موی يأ

 ق ا ؛ةنيدملا eee قوسلا موي هنأ يف نمکی (عامتجالا م موی يأ)

 نم ًاظاظتكا رثكألا ءزجلا رايتخالو . 8 ةراجتلا فدهب ك كانه اقبسم نييلحملا ناكسلا

 ةالص لجأ نم ملاعلا يف ةرارحلا ةجرد يف ًاعافترا قطانملا رثكأ ىدحإ يف مويلا
5 

AP]مايأ ةيرقلا زكرم يف نوعمتجم ناكسلا لج نأ وهو ؛اضيأ لغ ريس  

 ببسب ةريهظلا لولحب ريبك دح ىلإ تلمتكا دق نوكتس مويلا ةراجت نألو .ةعمجلا

 ELUNG اقفوم ارایتخا دمی تقولا اذه يف ةعامجلا ةالص ءادأ نإف ؛ةرارحلا

ame ailseةيطخلا ءانثأ نوفغي صاخشأ دوجو لوح یر ی رك  

 ءاملع ةقيقحلا يف اوناك ةرفاوتلا رداصملا = يفلوم نألو 2 !ةرارحلا ببسب

 نوكت دف يتلا ةبطخلاب سيلو ةرارحلاب ساعنلا نوللعُي مهنآ دكؤملا نمف ؛ام امون نيد

 .مهئالمز نم دحاو اهيقلي يتلا يهو :مامتهالل ةريثم ريغ انايحأ

 مويلا دی مل -ةيحيسملاو ةيدوهيلا نم سكعلا ىلع- هنأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 ةيمالسإلا تاسسؤملاو يمالسإلا خيراتلا يف تاسارد :يف ةعمجلا موي نيملسملا ةدابع ,نتیوغ .د.س :رظنا )1(

 .111-125 ص ص. (م1966 .لیرب :نديل)

 :يف «مالسإلا ةيادبو مالسإلا لبق ام يف (برثي) ةنيدملا قاوسأ (Michael Lecker)» رکیل لكيام :رظنا (2)

 a1986 .8 . (Jerusalem Studies in Arabic and Islam): مالسإلاو ةيبرعلا يف سدقلا تاسارد

 .133-148ص ص

 ضعب دوجو نم مغرلا ىلع .ةيمالسالا رئاعشلاو تادابعلل ةّمج ةيباجيإ بناوج كانه نأ ةظحالم عم )3(
 .(مجرتملا) .رئاعشلاو تادابعلا كلت حورل أطخلا قيبطتلا نع جتنت يتلا ةيبلسلا رهاظملا
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 سماخلا لصفلا

 هنأ ىلع Sales ملو .مالسالا يف ةحارتسا موي '!!ةعامجلا ةالصل اغا دودا

 تايآلا نأ ىرن ةقيقحلا يفو .ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةحارتسا موي

 ًاعاطقنا ةعامجلا تاولض نم تلعج ده [ةعبحلا:ةروس] )62( ةروسلا نم )11-9(

 Pad ركذب مهمامتها اولوُي نأ نينمؤملا ىلع اهيف بجيو .مویلا اذه يف لمعلا نع
 کی عيبلا اوردو wit 3$ ذ SFG ءعمجلا مو نم as توو اد 9

 BIS نیوتن oA aly SE وصل بی اد COSA مک نإ

psa 15هرس وأراد إو )نوح  EKIN assدنع ام  
loren at 

 .(9-11 ةيآلا .ةعمجلا ةروس) ,K Saye ail قوي

 ام ةعمجلا تاولص تنّمضت مالس DU ىلوألا روصعلا ذنم هنأ رداصلا حضوتو

 نمؤملا اهذخأي ةراجتلا نم ةحارتسا درجم تسيل اهنأل ؛ينيدلا مامتهالا نم رثكأ وه

 مازتلا دكؤت ةعمجلا ةالص يف ةكراشملا نإ لب ؛نيقزارلا ريخ ىلع همامتها زكريل عرولا

 ةعمجلا موي ةبطخ لالخ هللا ءاعد يف Lins كلذ ودبي امك .دیدجلا هعمتجمب ءرلا

 اذه يظح دقف ,ةحارلل Lage نكي مل ةعمجلا موي نأ عمو مک املا خلع هک رب لعق نأ

 مویبو .ةيدوهيلا يف تبسلا مویب طبترت يتلا كلت هبشت .ةيسدقلا نم ءيشب مویلا

 نآ نیملسلا ىلع نأ كلذ ىلع حضاولا ليلدلاو .ةيحيسملا لا

 :اورطعتیو مهسبالم لضفآ اودتریو .ةعمجلا موی امامت TEER مهسفنأب اونتعي

 Onal ًاقابطأ اولكأيو

 ؛مالسإلا يف ةعونتملا قرفلا نيب وأ ميلاقألا نيب تافالتخا دوجو نم مغرلا ىلعو

 ملاعلا يف اهسفن ةروصلا ىلع Gels اهتابلطتمو سمخلا تاولصلا ةريعش نأ الا
 .يهلدوأ دادغب وأ قشمدوأ ةرهاقلا وأ ةبطرق يف ءاوس ,یطسولا روصعلا يف يمالسإلا

 نأ نكمي ثيدحلا توصلا رّبكم ةينقت نم ةدافتسالا عمو .مويلا ةيمالسإلا دالبلا يضو

pauمث .دجاسلا دحأ نم حدصی نذؤملا توص  phuتوص  wbنوكتت ىتح .ثلاثو  

 .اهلمكأب ةنيدملا يف ةالصلا ىلإ نمؤملا وعدت توصلا تاربکمو تاوصألا نم ةقوج

 دحاو لک رركتي ءرطسأ ةسمخ يتأت مث ««ربكأ هّللا» تارم عبرآ ءادنلاب نذؤملا أدبي

 :ةالصلا ىلع يح هللا لوسر ادٌمحم نأ دهشآ هللا الا هلا ال نأ دهشأ» :نیترم اهنم
Goيضو .ةدحاو ةّرم «هللا الإ هلإ ال» ريخألا رطسلا ددرپ مث .«ربكأ هللا .حالفلا ىلع  

 امك .«مونلا نم ٌريخ ةالصلا» :لوقت ةلمج Sale نذولا فیضی رجفلا ةالصل ناذألا

 .(مجرتلا) .موب لك تارم سمخ ةعامجلا ةالص ىّدؤت لب (1)

 ءافتباو ضرألا يف راشتنالاب رمأت يه لب .ةالصلا تقو يف الا لمعلا نع عاطقنالاب رمأت ال ةروكذملا تايآلا )2(
 .(مجرتلا) .ةالصلا ءاضقنا دعب لمعلابو هللا لضف

 .(مجرتلا) .ةعمجلا agu ةصاخ ًاقابطأ نولکأی نیملسلا نأ دری )3(
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 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 ,هسفن ءادنلا وه ةعيشلا فرع يف ةالصلل ءادنلا نأ

 .«لمعلا ريخ ىلع يح» :مهلوقب ءادنلا نومتخي مهنكل

 يناثلا ةفيلخلا ماق دقف ةعيشلا دقتعم بسحبو

 تاملكلا رییفتب (!!(م634-644 لالخ مکح) رمع

 دقو راسلا هته فذحب ةالصلا ءادنل ةيلصألا

 aali ينو ie نأ دهشآ» ةرابع ًاضيأ ةميشلا فاضآ

 ملاعلا يف نینذولا نأ حضاولا نمو

 تارّبكم اوکلتمی مل یطسولا روصملا يف يمالسالا

 ةالصلا ىلإ ءادنلا عامس نکمی نکلو «توصلل ةّيوق

 عماجلا دجسملل مخاتلا طیحلا يف (ناذألا)

 نأ ىلإ راشیو .ةنيدم وأ ةيرق Gl يف (يزكرملا)
 نينمؤملا نوداتُي ندوم نم رثكأ عماجلا دجسملل
 .هسفن تقولا يف ةفلتخم ةنكمأ نم ةالصلل

 وأ ىربكلا *)نیتراهطلا ىدحإ يدي نأ ءرملا ىلع ةالصلا ةيدأت يف ءدبلا لبقو
 نوكي نأ يرورضلا نم ناك كلذل ؛يسوقطلا ءاقنلا نم ةلاح يف لخدي يك ؛ىرفصلا

 ريبانص كانهف اذهلو .فيظنلا ءاملا ىلإ لوصولل ردصم ىطسولا روصعلا دجاسم يف

 ,ةفرخزمو عنصلا ةنقتم ءام لبس رخآلا اهضعب يفو .دجاسملا ضعب يف ءاملل ةطيسب

 امدنع (JAN) ىربكلا ةراهطلا بجتو JAAN ةينبم ةلماك قفارم ًاضیآ اهضعب يفو

 ادجسم لخدی نأ وأ ةالصلا يّدْؤُي نأ هنکمی ال اهیفو ,ةريبک ةبانج ةلاح يف ءرلا نوكي
 اموقی نأ ةأرلا وأ لجرلا ىلع اهیف بجي يتلا تالاحلا نمو .نآرقلا سملی نأ وأ
 امک .ءاقنلا ةلاح ادیمتسی كلا هللذو ؛ناسنا Ze سلو .عامجلا :یربکلا ةراهطلاب

 ضیحلا دعب ًاضيأ ءاسنلا یلعو ,ينلا جورخ دعب یربکلا ةراهطلا لاجرلا ىلع بجي
 ءالا بيصُي نأو ؛مدقلا یتح سأرلا نم مامحتسالا یربکلا ةراهطلا بلطتتو .ةدالولاو

jsمسجلا نم ءزج . 

 هنكل .ىربكلا ةراهطلا نم ًالامفأ لقأ - یرفصلا ةراهطلا وهو - ءوضولاو
 يتلا ةيمويلا ةطشنألا ةعومجم ببسب .ءوضولا تالطبم ةلاح يف لوخدلا دعب بلطي

 .(مجرتلا) - هنع هللا يضر -رمع age يف ةدوجوم نكت مل ًایحالطصا (ةميشلا) ةيمست )1(
 .138 ص .(م1991 .هريندأ ةمبطم :هربندآ ) (Shiism)» يعيشلا بهذملا (Heinz Halm) ملاه زنيه (2)

 رغصألا ثدحلا دوجو ةلاح يف fall ءىزجُي الو .ربكألا ثدحلا دوجو ةلاح يف ءوضولا ئزجُي ال عبطلابو )3(
 .(مجرتملا ) .هدعب

 عيمجت ءانإ :ءوضولا يناوأ

 18( روينصلاب هظفحو ءاملا

 قالخألا نیال :ردصملا .(اشنإ
 .69 «تاداعلاو
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 لسغ ءوضولا نّمضتيو .حيرلا جورخو ءةجاحلا ءاضقو ,مونلا لثم ءاهبنجت نكمي ال

 ءادأ نكميو .ىرسيلا مدقلا :ىنميلا مدقلا :نانذألا ,سأرلا ءرسيألا دعاسلا .نمیألا

 ءرملا اهيف دجي ال يتلا فورظلا يف رجحلا وأ لمرلاب ىرغصلاو ىربكلا نيتراهطلا
 .!!اهريغ وأ ةّيحص بابسأل ءاملاب حسلا نم مهدحأ نكمتي مل اذإوأ ءافيظن ءام

 یقبیو .ةالصلا ةيدأتل اٌدعتسم نيكي ةبسانلا ةراهطلاب ءرلا موقی نأ دعبو

 نیرخآلا عم مأ هدرفمب يلم مهدحأ ناكأ ءاوسو .اهسفن ةالصلا رئاعش ءادأ هيلع

 ىع يتلا .تادجسلاو Aiba تاءانسنالا نم ةعومجم نم فأتت ةريمشلا هذه نإف

 .دیعلا وأ ةزانجلا ةالص كاردإل وأ ,ضرلاو ىذألا فوخ وأ ءاملا دوجو مدع هطرشو onal ىَمَسُي اموه(1)

 .(مجرتملا) .يلبجلا حلملا وأ قيقعلا وأ سلمألا رجحلا وأ يقنلا لمرلا وأ فيظنلا بارتلاب نوكيو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةعامجلا ةالص يفو .ةدحاو ةالص ةرود يهو ,(ءانحنالا يفرح ينعت) ةعكرلاب أعم

 دئاق) مامالا فلخ ةميقتسم طوطخ يه ةالصلا نر وب نيذلا نوملسلا فطصی

 ةيروس يف نولصلا agis كلذل ؛ةبمكلا بوص يأ ؛ةلبقلا بوص نوهجتیو ؛(ةالصلا

 برفلا يفو ؛برغلا بوص دنهلا يفو .لامشلا Re نميلا يفو .بونجلا هاجناب

 يف نففطصي gil) ءاسنلا تدجو ناو «مامإلا ءارو لاجرلا فطصيو .قرشلا بوص
 نيلدتعم مامالا ءارو نولصملا فقيو ؛:ةصاخ ةرجح يفوأ لاجرلا ءارو دجسملا ةيفلخ

 () (Sah ig AUG مين FIA}: q !نآرقلا ةحتافوأ ةحتافلا نولتيو

Oai Ína اتدهآ © تع 3034 ate 5 AIG) َدلا م 2. كل 0 ao 

 .(7- 1 تايآلا «ةحتافلا ةروس) K ACEI Sp gle tek Si A ge تمعن نا برم

 90 وحن ًابيرقت 5( ةيوتسم نوكت ىتح ًاليلق مهروهظ نونحي ةقيقد وحن دعبو

ACESTو رهام كلذ دعب اس و .نیمیقتسم نوفقی مث » مهبکر ىلع مهيديأ نوعضیو ؛  

 مث .ناوث عضب عضولا اذه يف نوقبيو .ضرألا ىلع مههابجو مهيدي أو مهبكر نوعضي
 اراكذأ هلك كلذ ءانثأ يف نولتیو. یرخآ EP CEA اهدعبو ءسولجلا عضو نوذختی

 ةرود ًادبتو .نیمیقتسم اهدعب نوفقیف gl ةعكرلا لمتکت اذهبو .ةريصق ةيعدأو
 [برفلا] ءاسلا ةالص فلأتت ذإ .ةالص لک اهبلطتت يتلا تاعکرلا ددعب ةيناث ةديدج

 رهظلاو :نيتنثا نم [رجفلا] حابصلاو .عبرآ نم [ ءاشعلا] لیللاو .تامکر ثالث نم

 یقبی ةريخألا ةمكرلا نم ءاهتنالا دعبو .عبرأ نم [رصعلا] رهظلا دعب امو .عبرآ نم
 .«مکیلع مالسلا» :نولوقیو مهلامشو مهنیمی ىلإ نوتفتلی مث .نیسلاج نولصلا

 نم ءيش ةوالتب اهتیدأت مهیلع يدسج ءاد ببسب ةالصلا نوعيطتسي ال نیدلاو

 لثمت سمخلا تاولصلاف . ق قحال تقو يف اهتیدأت وأ ,ةدّدحملا تاقوألا يف نآرقلا

 تاولصلا نأ حيضوتلاب ریدج ".ةيمالسالا تادابعلاو رثامشلا يف ةبجاولا تاولصلا
 ۳3 Gs ك

 algal ةوالت نکمیف .ةيمالسالا تادابعلا يف الخلا روص لک لثمت ال سمخلا
 كانهو .ةيفاضإ تاکربو تایحت لوق نکمیو :ةذاضلا لذلخب نآرعلا نه ىرخأ

 درع ایک ,انسحتسلا رومألا نم دمت يتنا  ةيفاضالا ةالصلا يأ - ةلقانلا ةالصلا

 اهولتی ام كلذكو] .ةيبرملاب ًاقطان اهولتی نَم نكي ملول یتح .ةيبرعلاب ًامئاد یلتت ةحتافلا نأ ةظحالم عم(1)
 .[تایآ نم

Bel Bis 5239 (2)نکلو (قحال تقو يف) سیلو اهتقو يف 6953 نأ بجيو ,ةلاحلا هذه يف ةالصلا نع نآرقلا  

 .(مجرتملا ) .ضيرملا عضو عم مءالتت ةصاخ ةيفيكب

 .(مجرتلا) .ةالصلا يف اهتوالتل ةددخف روس ديدحت مدع يأ ؛ىرخأ روس :دوصقملا لعل )3(

 .(مجرتلا) .لیلد ىلع ًءانب الإ لوق يأ ةفاضإ نكمي الف .ةيفيقوت ةالصلا ةيفيك )4(
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 ًاءزج هللا ىلإ رمتسلا عّرضتلا دمی .ةالصلا ىلإ ةفاضالابو .ًاضيأ صالخالاو یوقتلا
 ؛ةالصلا ناونع تحت دجوی ال هنکل ,ءاعدلاب لّسوتلا اذه ىلإ راشیو .ملسلا ةدابع نم

 فارعأ نم ls ja دمت ةالصلا نم یرخآ طامنآ كانهو .تامکرلا ةيدأت ىلإ جاتحی الو
 .نیملسلا نیفوصتلاو ةعيشلا

 :(تاقفنلا (aio ةاكزلا

 ددحی ال نآرقلا ناف ةاكزلا جارخإب نآرقلا يف رزکتلا رمألا نم مغرلا ىلع
 اًداَم EES :هلوق ادع ام ,صخشلا لام نم ٌةاكز اهجارخإ بجي يتلا ةبسنلا

AT YG Gyan’ .نيذلا مه نم حْضوُي نآرقلا نكل .(219 ةيآلا .ةرقبلا ةروس) 4  
SSG pS, Tia Esra yy اعرش ةاكزلا ذخآ نوقحتسي: 
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 يف عوسشخلاو دوجسلا

 ؛نیال :ردصلا .ةالصلا
 .77ص «تاداعلاو قالخألا



 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

aeمبل لاو  asباقرلا  Se SSليس فو  ailنباو  Jattدره  
PK ee(60 ةيآلا .ةبوتلا ةروس) . 

 دعب مالسإلا يف ةسمخلا ناكرألا أدبمب اولمع ءاهقفلاو نيدلا ءاملع نألو

zla;؛دوقعب لوسرلا  OLSدارفألا همهفي امك حيحصلا نيدلا ريوصتب ماف ًادبلا اذه  

 ام ثيداحألاو نآرقلا نم ءاهقفلاو ءاملعلا أرقتسا دقف ؛ بن نورسوملاو نوملعتملا

 نيملسملا ىلع طقف اهقيبطت اورّرقو ,ةقيقد ةروصب ةاكزلا يف نمؤملا ىلع ضورفموه

 نأ يرورضلا نم سيلو eb M ىلع ضرفت نأو JUI نم ةورث نوكلمي نيذلا

 رهظ امك .اهعفد ىلع نوزوعلاو ءارقفلا ربجی ال كلذل ؛ملسلا ةورث لك نع عفدت
Flea!ىلع  ilته نم % 2. 5 ب 435 ةاكز لاملا دئاع نم اهعفد بجي يتلا ةبسنلا  

 تقو عفدت يتلا غزل تالوصعت نم 14096 10 وحن ىلإ ةتعاضيوأ هتضف وأ مرا

 نع نآرقلا ثّدحتي ذإو .اهعيزوت وأ ةاكزلا عمج ةّيفيك ديكأت بعصلا نمو .داصحلا

 ةيعرش ةروصب مهتاكز اوحنمي نأ نكمي دارفألا ناف ءاهيلع نيلماعلا»ل ةاكزلا حنم

 .اهنوقحتسي نيذلا صاخشألل ةرشابم

 دحأ اهيف ماق تاقوأ تدجو يمالسإلا ٍخيراتلا لالخ ERE ريدجلا نمو

aiiةاكزلا عمج يف مكحتلاب مكحلا  Galoعمجلو .ةهج نم ةّينيدلا هاياون معدل ؛  

 لكشلا يه ةاكزلا نأ os ءاملعلا ضعب ىريو .ىرخأ ةهج نم ةيالولل لخد

 ىلإ تعس يتلا مكحلا eb نأ ىلع .نيملسملا ىلع بئارضلا ضرفل ديحولا يعرشلا
 اطامنأ ضرفت نأ اهيلع 3 ًاركبم تفرع يتلا يه طقف ةاكزلا عمج ىلع دامتعالا

 Lai بئارضلا نم ىرخأ

 :موصلا

 ديدجلا رمألاب o ةينيدلا رئاعشلا نم ًالماكتم ًاءزج هفصوب - موصلا نكي مل
 ةينيدلا رئاعشلا نم ًاءزج ناك هنأل ؛ةيبرعلا ةريزجلا يف عباسلا نرقلا يف مالسإلا يف

 ةروصب ًاحضاو ًاضيأ ناك دقو .(*)دنهلاو رصمو لبابو نانويلاو ةميدقلا امور يف
 يض ةينيدلا ةايحلا يف يساسأ موصلا نأ سدقملا باتكلا ةسارد لالخ نم ةعساو

 .يمالسإلا ركفلا يف هللا ليبس يف داهجلا أدبم لوح ةزَجوم ةشقانمل 102-105 ص ص :رظنا(1)

 .(مجرتملا) .مالسإلا gd صيصختلا اذه لثم ىلع لدي ام كانه سيل )2(
 .(مجرتلا) .لاملا سأر لصأو حابرألا ىلع ضرفت )3(

ears 0ةيلعبلا تالوصحملل تسيلو . ent) 

 لنودنیتجاو 8 110- -90 ص ص ,ةيمالسإلا تاسسؤملاو tates تاس :يف « .نيملسملا

Wagtendonl) .K)نآرقلا يف موصلا ؛ (Fasting in the Quran)(م1968 .لیرب :ندیل). . 
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 ریفکتلاو مدنلاو ةيوتلل ًابولسأ مدختسيو ىلوألا ةيحيسملا ةسينكلاو ةميدقلا لیئارسا

 نم لک ماص دقف سدقلا باتكلا بسحبو .صالخالاو عرضتلاو ةالصلاو دادحلاو

 ماص دقو .ةعيبطلل ةقراخ ثداوح اوّقلتي نأ لبق FA نيعبرأ حیسلاو ایلیاو یسوم

 نیحول» ىلع رشعلا ایاصولا هللا هيطعُي نأ لبق ءانیس لبج ىلع ًاموي نيعيرأ یسوم
 اسو نحب انوي Ga ایلیا ماصو )10.9 9 .ةينثتلا) «هللا عبصأب ارفح نييرجح

 ماصو .(9 - 7 :19 .كولملا) !all» ةملك هيلإ تءاج» ثيح هللا ليج ؛ ؛بيروح ىلإ

 نم ةلسلس يف هعضوو «يوغُملا» اهدعب dull ءاج ءءارحصلا يف توت تینا حیسلا

 aY ؛ناطیش اي ينع بهذا :حيسملا هل لاق» ةياهنلا يفو «تاءارغالاو تارابتخالا

 تءاج دق ةكئالم اذإو .ناطيشلا هكرت مث .«دبعت هدحو كّبرو ,دجست كهلإل» :بوتكم
 .(1-11 :2 «یثم) «همدخت تراصف

 باتکلا دعب ام ةرتف يف ةيدوهيلا يف Mage ةينيد ةريعش موصلا يقب امك
 لالخو دوهیلا یدل ریفکتلا موي يف اميس الو ,ةيحيسلا سئانکلا نم ددع يفو سدقلا

 ةفاضإلاب .نییحیسلا یدل حصفلا ديعل ریضحتلا يف (Lent) ریبکلا موصلا ةرتف

 .موصلا :لثم .مالسالا روهظ لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف رئاعشلا نسمي ةا ىلا

 :بتازتشلاو ماعطلا نم ةنيعم اعاوتآ نکضتن ةريثك ءایشآ نع داعتبالاب مشعل

 .لاستغالاو ,رعشلا صق نع یتحو ,ةيسنجلا تاقالعلاو

 يف موصلا نيبو مالسالا لبق سوقطلا هذه نيب ةدّدحملا تاقالعلا عضختو

 ىدل موصلا سوقط ريثأت ىلع ليلد ةمث كلذكو .ثحبلاو شاقنلل ةيمالسإلا رئاعشلا

 ءيمالسإلا موصلل اددحم ارهش ناضمر سیسأت ىلع ةنيدملا يف ةيدوهيلا لئابقلا

 ریشت اهنأ ىلع ةكم يف دّمحم ناك امدنع تلزن يتلا ةينآرقلا تايآلا ضعب رسه دقو

 ةوعد نم يناثلا مسقلا يف طقف تمت مایصلا ىلإ ةوعدلا نکل .مایصلا نم عون ىلإ

 نرم ةريبك ةيدوهي ةعومجم Lawa لباق امدنعف .ةنيدلا يف وه يذلاو لوسرلا

 يف ةينآرقلا تایألاو .موصلاب دیدجلا يمالسالا عمتجلا تایالا ترمآ موصلا ةريعش

 ديطولاو رک E [ ةرقبلا ةروس] )183-186 :2 .میرکلا نآرقلا)

 CEREALS  :نیملسلا مايصل اتیقوت هفصوب ناضمرل سسوی يذلا

 ۱ کودتا SEKI یت SNE بينك بِلا تست

Ke LEلو رأی نم کیر عزا ایر  Se tab 45.9 t ai all 

 لر آل کتری )شن رگ سر AME le وكت عت
 نصیر کنی دیگ نمک SGN دل نیو یا ی دُ نارا وف
 مکب دین الو رضا مکس نا دیر AMIS EN ا سيم ناڪ نمو

 1545 OLINA مس لماو کدام یم ةئ ايكو دو هل cats ستم
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least ی وُ يك يل ناڪ اإ pails ree دتا تریاک یک ىواسع ait 

soaks و لشاب وه کیان لای مکن ل OY 5385 مهم 
  4 Hieتنگ رشم كَ  SE NE 2 AIOام اوتو وه شک نا مو

  CEکو كل هللا  Bec 5 0یو دم تو

LEE َكِلاَدَك اهوبرفَت الت هل دود فاتصل 5582 25, شور شت الو LG 
4D BSS EGA سا تل يي il 

gal دقف ناضمر موص سيسأت عم لماعتي يذلا ديحولا فطّتقلا وه اذه نألو 

 يك انه لئاسم عضب ثحبنسو ,قیقدلا هانعم لوح ريسافتلا نم ريثك ىلإ  papضعب
 .ةيمالسإلا رئاعشلاو تادابعلا يف أنكر هفصوب ناضمر موص رود لوح ةّمهملا طاقنلا

 ينعت «مكلبق نم نيذلا» ةرابع نإ لاقي هناف لوسرلا ةريس نم عمج ام بسحو
 رمأ يذلا دّمحم ىلإ ريشتو .دوهیلا  debtامك ءاروشاع موي يف مايصلاب ةنيدملا يف

 يك ام دح ىلإ اذه دّمحم لعف دقو .«يدوهيلا ريفكتلا موي» يف يأ ؛(!!دوهيلا لعف

  Siهنم دمحم براقتو ىسوم عوضوم دمی ةقيقحلا يفو .یسوم نم يوبنلا هبراقت
 يف ةيسيئرلا تاعوضوملا نم  ol allاهثدحأ يتلا ةوجفلا دعب هنأ ءاملعلا ىريو

 زيزعت يف دّمحم أدب ةكم ىلإ سدقلا نم ةالصلا ةلبق رييغت دعبو دوهيلا عم دمحم
 دقف يأرلا اذه بسحبو .ءاروشاع موص نع فلتخم موص  (neةرتف هفصوب ناضمر

 لصح .ادحاو اًيرمق ًارهش تقولا كلذ يف قرغتست ةرتف يهو ءنيملسملا موص زیمت

 كن  inp (agaوهلا خم ةفيطقلا

Lady Lah ةيمالسالا رئاعشلا يف هب ةصاخ ةّيسدق ذخأيل ناضمر ءاجو 
 يحولا دمحم یّقلت دقف نآرقلا نم [ةرقبلا ةروس] )2( ةروسلا يف )185( ةيآلل

 رهش لالخ لوألا  P oLanنيب ةقالعلا موصلاو يحولا نيب طابترالا اذه يزاويو
 دقو .دوهیلا یدل «ریفکتلا موی» يف موصلاو ءانیس لبج ىلع یسول حاولألا ءاطعا

 ثيدح يف ةبوتلاو موصلا نيب ههااملا ترهظ  aoماص نم» :دّمحم هيف لوقی
 ناضمر ! Glyنم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو Pad ٠ ناضمر نيب ةقالعلا هذهو

Laf ثيدحلا يف bse دف سدقلا يمالسإلا خيراتلا يف ةبوتلاو موصلاو يحولاو 

 .نيملسملا Sib نم ىراصنو دوهي نم باتكلا لهأل عّرش موصلاف ءاضيأ ىراصنلا ىلإ ةيآلا ريشت امك )1(
 .(مجرتملا)

 (Moses in the يمالسإلا ريسفتلاو نآرقلا يف ىسوم (Brannon Wheeler)» رلیو نونارب :رظنا )2(

(Quran and Islamic Exegesis(2002 .نوزریک ةعبطم :دنومشتیر). . 

 .(مجرتلا) .نيملسملا ءاملع نيب ةيفالخ ةيضق هذه )3(

 .100 ص ؛نيملسملا موص رهش :ناضمر .نتیوغ نم سّبّتقُم (4)
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 يفو ؛ناضمر يف يحولا ًاعيمج اول دق دّمحمو دوادو ىسومو ميهاربإ نأ دکي يذلا

 لزنأو .ناضمر رهش نم ةيناثلا ةليللا يف ميهاربإ فحص تلزنأ :دّمحم لوقي اذه
 ىلع نآرقلاو .ةرشع ةنماثلا يف ىسوم ىلع ةاروتلاو .ةسداسلا يف دواد ىلع روبزلا

 OD san نم نيرشعلاو ةعبارلا يف دمحم

 دمحم ةوبن نع عفادي لب .بسحف ناضمر رهش ةيسدق اذه لثم ٌتيدح دكؤي الو
 .هوقبس نيذلا ءايبنألا نم ةليوط ةلسلسل يعرش ةفيلخ هنأ ىلع

 :oleg نآرقلا نم [ةرقبلا ةروس] ةيناثلا ةروسلا يف 187- 183 تايآلا ىلع ًءانبو

 در ies و ةليوط تایضرف نوملسملا ءاملعلا أشنأ دقف ؛ةيتاذلا ةريسلا نم لصو ام

 نمو ؟ناضمر مايص نوكي ىتمو فيك :لثم نم ؛ناضمر موص لوح ةلئسألا نم ريثك ىلع
 دامتبالا بجی ةيكالهتسالا تاجتتكاو تافوصتلا نم يأو ؟هنم ىس نمو ؟هموصی

 .نیفلابلا نیملسلا لک ىلع بجاو موصلا نأ ءاملعلا ىأرو ؟موصلا flag امو ؟اهنع
 ةحص يف مه نیذلاو .غولبلا نس لخد نم لك ىلع بجاو هنأ ىلع ةماع ةروصب فرمیو
 حیرصتلاب موی لك أدبي نأ هيلع احيحص ءرلا مايص نوکی يكلو .ةديج ةيلقعو ةيدسج

 طیخلا» نیبتی امدنع تقولا كلذ نم ةعونملا رومألا هذه نع عانتمالاب Pac نع

 is نيملسملا نم ريثك رطفیو ؛ليللا لولح یتح «رجفلا نم دوسألا طیخلا نم ضيبألا
 .رمتلا لوانتب راطفالا ىلع داتعا !دُمحم نأل ؛يمالسالا فرملل امبت رمتلا لوانتب ءاسم

 يدا بامللا یتخو ؛بارشلاو ماعطلا نع عنتمی نأ موصلا لالخ ملسلا یلعو

 يف «نیخدت» نم الدب (ايرش) غبتلل ءرملا لوانت ىلع Giles هنالو D gad نأ نكمي
 ملاعلا يف ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ لخدأ نأ دعب ًاضيأ غبتلا ais دقف we ةغللا

 ةيسنجلا تاقالعلا هن كلدکو OSI اذه اهسردب يتلا ةرتفلا دعب يمالسالا

 لطبیو .(187 :ةيآلا .ةرقبلا ةروس يف) نآرقلا كلذ 25< امك موصلا ةرتف لالخ

 صصق ىلع ًاظفاح هفصوب ركاسع نب يلع (James E.Lindsay)» يزدنيل .ي سميج :نم سيّيتقم(1)

 لوحي .62ص .م1996 .82 (Studia Islamica)» ةيمالسإ تاسارد :يف ءاشيإ نب دواد ةصق : :ءايبنألا

 ةالصلل يجذومن لاثم ىلإ كولملاو لیئومص يف ةدوجوملا ةيصخشلا هده دوادل هتمجرت يف رکاسع نبا

 .رشلاو ريخلا نيب قرفي هنأ ينعيو ٠ .نآرقلا ءامسآ asl (la pall مسا ee .موصلاو ةلفانلا

 فحص تازنأ :-ملسو هيلع !ali ىلص- يبنلا لوق اهنم ؛ىنعملا اذه اهيف سيل ةفلتخم غيصب ثيدحلا درو (2)

 ةليل ةرشع ثالثل ليجنإلا لزنأو ؛ .ناضمر نم نيضم تسل ةاروتلا تلزنأو ,ناضمر نم ةئيل لوأ ميهاربإ

 نم تلخ نيرشعو عبرأل نآرقلا لزنأو ٠ .ناضمر نم تلخ ةرشع نامثل روبزلا لزنأو ٠ :ناضمر نم تلخ

 .(مجرتلا) .ناضمر

 .(مجرتلا ) .حیرصتلا طرتشی الو بلقلا اهعضوم ةينلا )3(

 نه ءاهقفلا اهتم E یرخآ بایسال لب :(ایرش) نمشي ةيطاش cSt ارطقم نیخدتلا دعی مل عیطلاب )5(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 نيذلا امأ .()ةدالولا باقعأ يف فيزنلاو ,ضیحلاو «دّمعتملا ينلا جارخإ :مايصلا

 ضيوعت مهيلعف ةّحام فورظ وأ برح وأ رفس وأ ضرم ببسب موصلا نم نونكمتي ال
 نيذلاو .تاعضرلا وأ لماوحلا ءاسنلا ىلع هسفن رمألا قبطنيو .قحال قو يف موصلا

 نع ًاضيوعت نيرهش اوموصي نأ مهيلع بجي رطفلل حيبُم بیس نود نم نورطفي
 دا عرولاو ةدابعلل ةريعش هنأب موصلل ةيقالخألا ةيمهألا ٍتفصُو دقو . موی لک راطفإ

 نیمیلاو .روزلا ةداهشو .ةبيفلاو .بذکلا :مئاصلا نوا دفتر ی یه لوقو
 الو sLoils ةعونمم ةيفالخأ ريغ رومأب مايصلا طبتري انهو .«ةرظنلاو ,سومفلا

 .موصلا لطب اهنأل ةداعلا يف اهب حومسم رومأ نع عانتمالا اذه ينعي

laws؛يمالسإلا يرمقلا ميوقتلا يف عساتلا رهشلا نم لوألا مويلا عم ناضمر  

 يهتنيو ALA مويلا حابص عم ,ERER موص ًادبيف ؛دیدجلا لالهلا ىري ي امدنع يأ

 Zale ةيرمقلا روهشلا نألو .لاوش رشاعلا رهشلا ةيادب لاله یری امدنع رطفلا ديع عم

was P30 وأ 29 نم  Lassءامسلا تناك اذإ هنإف ؛  BÉLAلالهلا ةيؤر تبعصو مويفلاب  
iنيثالث ناضمر  Daيسمشلا يداليلا ميوقتلا ىلع اوداتعا نم ليميو .هتیادب نم  

 يمالسإلا يرمقلا ميوقتلا نم طابحإلاب اورعشي نأ ىلإ ًاموي 365 ةنسلا نم لعجي يذلا
 لعجي ةقيرط ىلع دمتعي ال يمالسإلا ميوقتلا نأل ؛ Lage 354 نم ةنسلا هيف فلأتت يذلا

 عساتلا رهشلا يتأي يداليملا ميوقتلل Leddy .ةعيرألا لوصفلا عم نمازتت روهشلا اهيف

 رهشلا نمازتي دق يمالسإلا ميوقتلل أعبتو ,فیرخلا ةيادبو فيصلا ةياهن يف (ربمتبس)

 صقنت وأ ديزت دق) اموی 1 لبق يتأي ناضمر نأ امب نكل ءربمتبس عم (ناضمر) عساتلا

(Lagaنمازتي نأ لبق ةنس 33 وحن قرغتسي رمألا نإف ؛ةيضاملا ةنسلا يف هدعوم نع  
 ليوحتلل لودج عم يمالسإلاو يحيسملا نیمیوقتلا رظنا) ةيناث ةرم ربمتبس عم ناضمر

 .(ةيمالسإلاو ةيحيسملا ميوقتلا يتقيرط نيب ةلّصفم ةنراقمل باتكلا اذه ةياهن يف

 :جحلا

 يف ةدوجوملا ةدّدعتملا تاسرامملا نم ةعومجم يمالسإلا ٌجحلا ٌرئاعش لثمت

 .(مجرتملا) .همدع وأ فيزنلا دوجو نع رظنلا ضفب سافنلا ةرتف تددخ )1(

 ةرافك وهف نيعباتتم نيرهش مايص Lal .هلك رهدلا مايص هيضقي ال حيبم ببس نود ناضمر نم موي راطفإ )2(
 .(مجرتملا) .ناضمر راهن يف عامجلا

yada (3)اتاروم وكيشاس :نم  (Sachiko Murata)كيتيش .س میلو و  (William C.Chittick)ةيؤر  
 .17ص :(م1994 .نوغاراب راد :لوب تنس) » (The Vision of Islam) مالسإلا

 .ةوهشب رظنلاو .ةميمللاو .ةبيفلاو .بذکلا :ءوضولا نضقنيو مئاصلا نرطفي لاصخ سمخ» ثيدحلا )4(

 دئاوفلا ) يف يناكوشلاو (تاعوضولا) abs يف يزوجلا نبا هركذ عوضوم ثيدح «بذاكلا نميلاو

 .مهضعب هفكضو ٠ لطاب دودرم ثيدح هنإ (عومجملا) يفض يوونلا لاقو (ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجلا

 .(مجرتلا)
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 سماخلا لصفلا

 نيتلوهأم ريغ gal ناتقطنم Leag .ینمو تافَّرَعب طبترت يتلاو ةيبرعلا ةريزجلا
 نمو .رئاعشلا هذه ىلإ كلذ دعب ةكم يف ةبعكلا ةرايز تفيضأ دقو .ةكم جراخ ناعقت
 مارحإ يمالسإلا جحلا يف تجمدأ يتلاو مالسإلا لبق جحلاب قلعتت يتلا تاسرامملا

 تايحضألاو كسانملا ضعب ةيدأتو .مارحالاب یعدی يذلا صاخلا بوثلاو .جاحلا

 بسح يذلا ميهاربإب ةطبترم رئاعشلا هذه تحبصأ نمزلا رورم عمو .ةراجتلاو

 D لیعامسا هنبا عم ةبعكلا ىنب - [ةرقبلا ةروس] (127 :2) نآرقلا يف ةيآ

 تطبر يتلاو ؛هيلع وه امك جحلا بيترت ىلإ تدأ يتلا ةقيرطلا تناك امهمو
 نم ىلوألا ةعبرألا ناكرألا نع فلتخي يونسلا جحلا نإف ؛ميهاربإب ةفلتخملا هكسانم

 .اهلوح امو ةكم طيحم يف نوكي هنأ يأ ؛قاطنلاو ةكراشملاو نامزلاو ناكملا ثيح

 يف ريخألا رهشلا نم رشع ثلاثلا مويلا يف يهتنيو .نماثلا مويلا يف جحلا أدبيو

 نيملسملا ىلع طقف جحلا ضرف دقو .(جحلا رهش) ةجحلا وذ وهو يمالسإلا ميوقتلا

 اههجاوُي يتلا ةيداملاو ةيندبلا بعاصملا اولّمحتي نأو .اوّجحی نأ نوعيطتسي نيذلا
 يه يعامجلا جحلا ةريعش EF .يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ نم نوتأي نيذلا جاجحلا

 .مالسإلا اهيلإ وعدي يتلا ةاواسملل هجو لضف fied يذلا لمعلا

 ىعدُي ()رخآ جح elab نوملسلا موقي بولطملا يونسلا جحلا ىلإ ةفاضإلابو
 اهنكلو ءاهيدؤي نم باثي ةرمعلاو .ةنسلا يف تقو يأ يف اهتيدأت نكمي يتلا ,ةرَمعلاب
 تيقاوملا %154 ىطسولا روصعلا يفو .جحلا نع ًاليدب بستحت الو ؛ةيرابجإ تسيل
 نوموقيو ,ةيداعلا مهسبالم جاجحلا paid ثيح ةكم جراخ ةيسيئرلا قرطلا لوط ىلع
 شامقلا نم نيتليطتسم نيتعطق نم فأتت ةصاخ سبالم نودتريو ,ةبولطملا ةراهطلاب

 نورفاسی نيذلا جاجحلا مظعم يدتري مويلاو) مارحإلا یعدی لّصفملا ريغ ضيبألا

 لاجرلا فلي ثيح ۰ (راظتنالا ةعاق يفوأ ةرئاطلا ىلإ دوعصلا لبق مارحإلا ةرئاطلاب
 يفكي امب ةريبك ةعطقلا نوكت نأ بجيو .مهطاسوآ لوح شامقلا نم ةدحاو ةعطق

 .رسيألا فتكلا قوف ىنثُتو عذجلا لوح ةيناثلا ةعطقلا فتو .لحاوکلا لصت ىتح

 تاءارجإلا هذه ورسخ رصان رشع يداحلا نرقلا يف يسرافلا ةلاحرلا فصيو

 Patricia) «نورك ايشيرتاب» :رظنا اهلوح امو ةكم يف ىرخأ رئاعشو مالسإلا لبق جحلا لوح ةءارقلل )1(
Crone)ةراجت يف ةكم يف ةراجتلاو مرحلا  aSaمالسإلا روهظو  (Meccan Trade and the Rise 

Of Islam)رجاهو ميهاربإب جحلا ةقالع لوحو .168-199 ص ص 101987 .نوتسنرب ةعماج .نوتسنرب  

 ريطاسأ ءوشن :ةسدقملا يضارألا يف تاللحر (Reuven Firestone) نوتسرياف نفوير :رظنا ليعامسإو

 Journeys in Holy Lands: The Evolution of the) يمالسإلا ريسفتلا يف ليعامسإو ميهاربإ

.Abraham-Ishmael Legends in Islamic Exegesis)(م1990 .كرویوین ةيالو ةعماج :ينابلآ)  . 

 .ةرمعلا :كلذ نمو Eio (Lie) ًاناکم نوملسملا هيف دصقي لمع لك يّمسي فلؤملا نإف SI قبس امك )2(
 دجسملاو ىصقألا دجسلا ةرايزو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ربق ةرايزو AT روبقل ةعيشلا ةرايزو
 .(مجرتلا) .يومألا
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

2 Ene 
 «تالحرلا باتك» هباتك يف  (Book of Travels)امك 7 (2

 ؛رغصألا جحلاب اوموقيل ةديعب ةنكمأ نم اومدق نيذلا سانلا لجأ نم

 يوني ثيح ؛ةكم نم خسرف فصن دعُب ىلع تینُب دجاسمو ملاعم دجوت

 ءاهلك ةطيخملا سبالملا علخت نأ ينعي ی مارح الا يونت د نأو .مارحالا سانلا

 مث .دسجلا لوح رخآو ؛(رصخلا لوح لدسنلا ءادرلا (gi رازالا فلتو

 ra وحن ریست مث كيبل ٌمهللا LLAD :لاع توصیو لوقت

 [ايصنم لفش نو :ةيرضاتلا فرق یسقم وهو :نرقلا ءارعش AA نم :(م1003-1061) ورسخ رصان )1(
 ةفيلخلا نم ةجح بقل لانو ,نییمطافلا ىلإ مضناو .ةرهاقلا ىلإ لحترا .نييونزغلا ناويد يف اريبك
 هتالحرو هرافسأ نع هيف ثدحت باتك هلو ,ةيسرافلاب اهلكو :ةريثك بتك يمطافلا بهذملا يف هل .رصنتسملا

 .(مجرتملا) .ةيسنرفلاو ةيبرملا ىلإ مجرتم وهو .«ةمانرفس» :هناونع

 يف ةيبرملا ةريزجلاو رصمو نيطسلفو نانبل ىلإ ورسخ رصان ةلحر ؛ةماترضس :ناونعب Ly pall ةمجرتلاو )2(
 »)1970 .2,ط .ديدجلا باتكلا راد :توریب ) باشخلا ىيحي :ةيبرعلا ىلإ اهلقن ءيرجهلا سماخلا نرقلا

 ةلاحإلاو عقاوملاو تاحلطصملا ضعب حيحصتو ةمجرتلا صوصنلا ةنراقم يف ةخسنلا هذه ىلع دمتعنسو

 .(مجرتلا) .اهيلإ

 (ةماترفس) ورسخ رصانل تالحرلا باتك :ةمجرت (Wheeler M. Thackston)» نوتسكاث .مرليو )3(

«(Naser-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama)كرويوين ةيالو ةعماج :ينابلأ) . 

 ىلع دمتعي نوتسکا ناف ةيسرافلاب تبتک ءةمان :رفس» نألو ؛[122 ص: :ةيبرعلا ةخسنلا يفو] 68ص + (م 6
 ريبج نبا ةياور :ًاضيأ tail. (ihram; izar) ةيبرعلا نم الدب (ehram; ezar) بتكيف .يسرافلا ظفللا

 نبا تالحر :ةمجرت ؛(1.0].11. (Broadhurst تسرهدورب .س.ج.ر :يف جحلا لوح رشع يناثلا نرقلا يف
 سماخلا نرقلا يف ةطوطب نبا ةياورو ؛(م1952 .بیک .ج ,ندنل) (The Travels of Ibn Jubayr)» ريبج

 The Travels) م 1325-1354 ةطوطب نبا تالحر :ةمجرت (H.A.R. Gibb). بيج .ر.أ.ه :يف رشع

of Ibn Battuta)188-1248 ص ص 1 :(م1958-2000 ,تیالکاه عمجم :ندنل) .ءازجأ ةسمخ .  
 The Hajj: The Muslim) ةسدقملا رايدلاو ةكم ىلإ نيملسملاجح sot. (FE. Peters) زرتيب .ي.فو

«Pilgrimage to Mecca and the Holy Places)ةخسنلا يف] .(م1994 .نوتسنرب ةمماج :نوتسنرب )  

 .[122ص :ةيبرعلا

 .م1870 ماع ةفرشلا ةبعكلا

 قرشلازكرم :ردصملا

 .وغاكيش ةعماج .طسوالا
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 سماخلا لصفاا

s 4 2-3 امإو مادقألا ةافح اما جاّجحلا بهذيو ؛جحلا ةرتف لاوط مارحالا یدتزیو 

 :طیخلا ريغ ضيبألا شامقلا نم نیتعطق نم ًالديو .بوعكلا رتست د ال اهوفخ نيلعتنم

 .()ةفیظنلا ةلدتعملا نوللا ةحتافلا سبالملا نم نيتعطق نم ءاسنلا مارحإ فلأتي

 دالب يف ةداعلا يه امك هجولل باجح ءادترا نهنم بلطي الو < ‹نهسوۇر انا نلطقتو

 رئاعشلا نم ةلسلس يدؤيو مارحلا دجسملا 3 لخدي ةكم لوخد 9949
0 3 

 ةيحان فوطي مث ءةبمكلا وحن ريسيو lp al لخدي ةكم غلبي نيحو

 رجحلا هب يذلا نكرلا ىلإ هّجوتی مث ؛هراسی ىلإ Lala ةبعكلا العاج نيميلا

 ىلإ دوعي ىتح فاوظلا يف رمتسيو يضمي مث » ,رّجحلا لبقیف دوسألا

 یلعو .ةدحاو ةفوط متأ دق نوكي اذهبو .هلیقیف ىرخأ ةرم دوسألا رجحلا

 P Jea ىلع ًاعبرأو ؛ةعرسب اهنم اثالث :تارم عبس فوطي وحنلا اذه

 رجحلا ةلماش .لیعامس| هنبا عم ةبعكلا ىنب ميهاربإ نإف نآرقلا بسحبو
 لخاد نآلا ظفحی هنإف دوسألا رجحلا رشكت بیسیو ؛ةصوب 12 هرطق غلبي يذلا ؛دوسألا
 Jal اهدبع يتلا مانصألا يوحت تناك دّمحم مايأ يف ةبعكلا نكل .ةضفلا نم راطإ
 اهداعأو :ةينثولا راثآ نم ةبعكلا فظنو م0 ماع ةكم ىلع دمحم رطيس نأ ىلإ ,ةكم
 (3)سدقلا يف دبعملا (Maccabee) «يباكملا اذوهي» رّهط امك امامت .يلصألا اهفده ىلإ
 لفت jA (م.ق 164 ماعوحن) نييقولسلا ةرطيس تحت ةنيدملا تحبصأ امدنع

 .( (Hanukah) 2ءاكوناحلا» ةيدوهيلا ةلطعلا موي يف هاركذب

Ley50 عافتراب ولعتو .مظتنم ريغ بّمکم لكش نآلا ةبعكلا  OFعقتو  

 نيرشعلا نرقلا رخاوأ يف هؤانب ددج يذلا .دجسلا مرح يف ةعساو ةحاس زكرم يف

 ةلوهس ببسب لهسأ لكشب جحلا ءادأ نآلا نوعيطتسي نيذلا جاجحلا نييالمل عستي يك

 .امامت ةيعرش سبالملا نوكت نأ طرش ىوس طرش يأ نود ءاهسبلت يتلا اهسفن اهسبالمب ةأرملا مرحت لب )1(
 .(مجرتلا)

 .69 ص ورسخ رصانل تالحرلا باتک :ةمجرت .نوتسک اث(2)

 سوخویطنآ ةيقولس كلم نأل ؛نييقولسلا ةبراحمب سايتاتام هدلاو ماق .نیینومشحلا ةلئاع نم :يباكملا اذوهي(3)

 هدلاو رثأ يباكملا اذوهي ىفتقا مث ,ةيقيرغالا تاداعلاو ةفاقثلا ينبت همكحل ةعضاخلا بومشلا نم دارأ عبارلا

 .(مجرتلا ) .دوهيلل رصنلا زرحأو

 همايأ نم موي لك ءاسم يف دقوت «مايأ 8 ةدمل دوهيلا هب لفتحي :«راونألا ديع» وأ .«ةكنحلا» وأ ءاكوناحلا»(4)

 يف (نييباكملا) ةينومشحلا ةرسألا دهع يف دوهيلا هترصنل هلال ركش ةالص ىلتتو ,ةديازتم دادعأب عومش
 .(مجرتلا) .نييقولسلا ىلع مهدّرمت

 .ءافيركوبأ» يف يباكملا 2و 1 رظنا(5)

 .(مجرتملا) .ارتم 14 نآلا ةبمكلا عافترا )6(
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 رتور :ردصملا .يكملا مرحلا رصان مايأ يف رغصأ هلماكب مرحلا ءانب ناكو .ريبكلا اهنمأو ةثيدحلا لقنلا طئاسو
 طولا يف ةسدقملا ندملا
 .دٌمحم alll يف ًادوجوم ناك يذلا طيسبلا ءانبلا نم رقكأ ’Lid ناك هنأ الا ء ءورسخ نط يف .يبرعلا

 :يتالا وحنلا ىلع كلذ ورسخ رصان فصیو

 روحلا ىلع دتمي ًالیطتسم ًالكش ذختت ؛ةحاسلا طسو يف ةبعکلا عقت

 عقیو ءاركم 14 اهعافتراو as) 12.84 اهلوط غلبي «يبونجلا يلامشلا

 يقارعلا نكرلا دجت ةبعكلا ىلإ لوخدلا دنعو .قرشلا ةهج ىلإ بابلا

 يف يناميلا نكرلاو ,لامشلا ىلع دوسألا رجحلا نكرو ؛نيميلا ىلع
 دقو « ارشلا لامشلا ةهج يف يماشلا نکرلاو ييرفلا بونجلا ةهج

 عاضترا ىلع ةبمكلا ایاوز ىدحإ يف ربكأ رجح يف دوسألا رجحلا عضو

 ."ناسنإلا ردص ىلإ لصي

 ميهاربإ ماقم ىلإ هريسم جاحلا عباتی تارم عبس فاوطلا نم ءاهتنالا دعبو

 ةالصب oes نيتعكر جاحلا يدوي ناکلا اذه فلخو .ةبعکلا لباقم عقی يذلا

 موقیو .هئام نم برشیو مزمز رئب ىلإ بهذي نیتمکرلا نم ءاهتنالا دعیو .فاوطلا
 مزمز ءال نأ دقتعي هناف Pete رئبلا ءام نأ نم مغرلا یلعو .ىرخأ رم ءوضولاب

 ةقد رثكأ تالیصفت كانه ةيبرعلا ةخسنلا يفو] ۰75 ص ورسخ رصانل تاللحرلا باتک ةمجرت .نوتسکاث )1(

 .[130-132ص ص :رظنا .ةبنکلا فصول

ela (2)عون نم هنكل ؛بذع رثبلا  ell(مجرتلا) .نداعلاب هانفل رسعلا . 
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 .تافرعو ةكم نيب قيرطلا

 ةسدقملا ندملا رتور :ردصلا
 .يبرعلا نطولا يف

 ءام ليربج كلَملا ۲۰ يمالسالا ثارتلا بسحیو .ءافشلا يف ةديفم تافص

 وحن هجتاو ةكم يف ميهاربإ امهرداغ نأ دعب ةزجعمب (!!ليعامسإو رجاه ىلإ مزمز

AS )1(وهو -مالسلا هيلع- ليربج تأر رجاه نأ درو امناو ؛مالسلا هيلع ليربج هرضحُي ملو ضرألا نم ءاملا  
 .(مجرتلا ) .ءاملا عبنف (هلجرب وأ ) هحانجب ضرالا يف ثحبي
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 EIl «نيوكتلا فست هة ةف اعف ةف دخلا تاقکلا ةرسنو:تارحكلا

 هللا ةكئالم نم كلم راضحإو .امهشطعو .ليعامسإو رجاه يفن ثادحأ ترج )21

 بقنلا ءارحص لامش يف عبسلا رئب نم برقلاب رفق ناكم يف ؛ةزجعم لالخ نم ءاملا
 ۱ .(1!نيطسلف يف

 ىلإ عباتيو ةيقرشلا ةيبونجلا ةباوبلا لالخ نم مرحلا ناكم جاحلا رداغُي مث
 رخآ عفترم ناكم ىلإ ليم عبر وحن ةفاسمل لورهي ثيح ءافصلا ىعدت ةريغص ةبضه
 يفتحن تاولص هلك كلذ ءاشآ اددرم .تارم عبس اذه جاحلا ركن ,ةورملا ىعدي

 قيرط يف ةورملاو افصلا نيب جاجحلا ىعسي مويلاو ell نع مومحملا رجاه ثحبب
 :ورسخ لوقي .ةقلغم

 نیرشع وحن هيف ًاقوس دجتس ةريخألا ةرملا يف ةورملا ىلإ لوصول| دعب

 يهتنيو «كسأر dinis ope اهضعب اهضعب لباقي ةقالحلل اناكد

 6 مارحإلا نم جرختو «(ةرمعلا) ريغصلا جحلا كلذب

 صق نم ًالدبو .ةيلوألا رئامشلا نم اوهتنا دق جاجحلا نوكي رئاعشلا هذهبو

 ىرخألا تالحرلا نم ًاريثك مهيدل نأل ؛مهتماقإ ناكم ىلإ مرحلا نورداغُي مهروعش

 .اهولمكي نأ مهيلع يتلا رئاعشلاو

 ثيح ىنم ىلإ لايمأ ةعبرأ ةفاسم ءارحصلا ربع ًاقرش جاجحلا وكان :الوآ

 ىلإ يلاتلا مویلا يف نوقلطنیو .ةجحلا يذ نم نماثلا مویلا يف ةدحاو ةليل نوضمی

 ةرجا نمث ءاينغألا عفدي دقو . قرش ايما نك لعل تب كاع مكنت .تافرع لهس

 .اعروت نیمدقلا يفاح يشمي مهضعیو ا نود جاجحلا مكيفه نكل .مهلمحل لمج

 بکاوم بهن نودتعلا ودبلا داتعا 128 هتمرحو جحلا رهش ةّيسدق نم مغرلا ىلعو

 سرام فصتنم يف ریبج نبا حح بکوم ةبمش ةليبق نم ةباصع تفقوآ دقو .جیجحلا

 La جحلا ةضيرف يدؤُي ناك يذلا نميلا مكاح نامثع نكل 4 ee نم

 :- ریبج نبا يوري امك - نامثع مدقت دقف ,نیقفارلا جاجحلاو ريبج نبا نقنيل رضح

 ةفلدزم نيب يذلا قيضملا ىلإ ةحلسألا يف نيكاش هباحصأ عيمجب

 ردحنيف نیلبج نيب هيف قيرطلا رصحني عضوم وهو .تافرعو
 نوبهتنيف -تافرع ىلإ راملاراسي نع يذلا وهو  امهدحا نم نويبعشلا
 دعب نيلبجلا نيب قيضملا كلذ يف ةبق ريمأللا اذه برضف ءاباهتنا جاحلا

 6299S ليج وهو «هسرفی لبجلا سأر ىلإ دعصف هباحصأ دحأ مدق نأ

 هل نكمت فيكو ءسرفلا رمأ نم بجعتلا رثكأو ؛هنأش نم انبجعف

 .63-71 ص ص :اضیآ رظناو ؛48-51 ص ص ؛ةسدقملا يضارألا يف تالحر ,نوتسریاف :رظنا )1(

 .(مجرتملا) .ةورملاو افصلا نيب يعسلاب ةصاخ راكذأ وأ ةيعدأ دجوت ال (2)

 .[123ص .ةيبرعلا ةخسنلا يفو] .69 ص ءورسخ رصانل تالحرلا باتک :ةمجرت ,نوتسکاث )3(
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 ٌجاجحلا عيمج ّنمأف .هيقتري ال يذلا بعصلا ىَقتْرملا كلذ ىلإ دوعصلا
 ؛جح رجأو داهج رجأ :نيرجأ ىلع لصحف .مهل ريمألا اذه ةكراشمب

 .داهجلا مظعأ نم مويلا كلذ لثم يف لجو زع هللا دفو نيمأت نأل
 .هلك ةعمجلا موي اهلك ةليللاو هلك مويلا كلذ سانلا دوعص لصتاو

 رحم Je هللا الإ هددع يصح ال ٌعمج رشبلا نم تافرعب عمتجاف

 مدت حفلا ما وج جيلا أدبي ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا ةريهظ يفو

 بورغ ىتح ""ةمحرلا لبج ىلع نيلهتبم نوقبي مهنأ يأ ؛تافرع يف «فوقولا»
 نم نايقلت نيتبطخ ىلإ نوعمتسيو .«كيبل مهللا كيبل» : AF نودّدري ٠ :سمشلا

Pagalیلص نم لّوأ میهاربا ناف يمالسالا ثارتلا بسحبو  uliaىقلأ دّمحمو  
 yall بيمعتو :تورعلا دنع ةعم ىلإ ةدوعلل عيجحلا acing فانه نم عاذولا ةبطخ
 ةثالث ةفاسمب مهفلخ عقت يتلا ) ةفلدزم ىلإ لوصولا ىتح نورظتني مهنإف يمالسإلا

 ضكري ةيندبلا ةردقملا هیدن نمو .ءاشعلا ةالص اولصیل .(ةنيدملا هاجتاب لايمأ

 ةفلدزم يف جيجحلا مظعم ماني يذلا تقولا يفو .ةفلدزم ىلإ 8 )هتعرس یصقأب

 ینم ىلإ مهتلحر نولمکی ةزجعلاو دالوألاو ءاسنلا ناف ؛ةدحاو ةليل

 ًءايحإ رئاعشلا نم ةعومجم جیجحلا يدي ؛رهشلا نم رشاعلا يف .ینم يفو
 SSC) Asis SASS Y :هنبا نم ًالدب شبكب يٌحضي نأ ميهاربإ هللا رمأ ىركذل

©) pdt جنزب 1S, W AA Ag Oy ils aký bós 

 ; O a aEمکس  € caseةيآلا .تافاصلا ةروس) 104 109(.

 قحسإ وه دوصقملا دلولا ناك 13( اميف لئاوألا نيرسفملا نيب فالخ كانهو

 باتكلا يف ةياورلا سكع ىلع ) ليعامسإ هنأ نوري ءاملعلا مظعم GSI «ليعامسإ وأ

 „© (22 .نيوكتلا رفس يف سدقملا

 .يداولا لوط ىلع برفلا ىلإ قرشلا نم ةيرجح ةدمعأ ةثالث ىنم يف دجوتو

(l)وهو ۰[ 150ص :لصألا يفو] 176-۰177 ص ص ریبج نبا تالحر :ةمجرت .تسرهدورپ  (ustaاضيأ  

 122-121 e ص «جحلا ءزرتيب :نم

 .فقوم اهلك تافرعف .هلک تافرع ديعص يف نوفقي لب ؛:ةمحرلا لبج ىلع جاجحلا فوقو طرتشی ال )2(
 .(مجرتلا)

 .(مجرتلا) .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب ءادتقا ةرمن دجسم يف نآلا ةبطخلا یقلت (3)

 .(مجرتملا) .ریخأت عمج ءاشعلاو برفلا يتالص ةفلدزم يف جاحلا عمجی )4(

 .(مجرتلا) .بكري وأ ريسي لب ,ةفلدزم ىلإ (هتعرس یصقأب) جاحلا ضکر 253 مل )5(

 .2ج «يربطلا خيرات ءيربطلا :رظنا ليعامسإ وأ قحسا حیذلاب دوصقلا دلولا لوح ءارالا ضعب ةءارقل )6(

 ,كرويوين ةيالو ةعماج :ينابلأ ) (William B. Brinner) رنیرب .م ميلو :ةمجرت ؛كولملاو لسرلا

 .82-97ص ص :.( م7
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 يذلا دومعلا ىلع [تارمجلا يمر] ىصحلا فذق يه ذئنيح جاجحلا ىلع ةريعش لوأو

 ىلع ةراجحلا ىمر يذلا ميهاربإب " !«ناظيغلا يمر» ىف احلا شن :برغلا يف

 دعيو . .هْللا هرمآ امك هنباب يّحضُي الأب ميهاربإ عنقیل ناطیشلا یعس امدنع ,ناطیشلا

 يحضيل (هئارش ىلع ردق نإ المج و ) ًافورخوأ ازمام جاحلا يرتشي وا يمر

 عطق دمو .میهارب| لعف امك هتبقر نم هحبذیو ALa هاجتاب ةيحضألا هجو اريدُم هب
 نيقالحلا نم ًادحاو جاحلا دجي مث Pal od يف ةريخألا ةلحرملا ناويحلا ةبقر

 هيدل اهدعبو .هرعش صقی لقألا ىلع وأ .هسأر قلحيو كانه نيدجاوتملا نيريثكلا
 دوعيو .ةيناث ةبعكلا لوح فوطيل ةكم ىلإ دومی مث :ةداتعملا هسبالم ءادترا يف ةيرحلا

 ,ةثالثلا ةدمعألا ىلع ىصحلا اومري يك ab ىنم ىلإ ةيقابلا مايألا يف جیجحلا

 ینم يفو .نيرخآلا جیجحلا عم لافتحالاب اوعتمتسی تسیو ا“ !دیفاسا تايحضأب اولو

 :«جحلا» هباتک يف ريبج نبا ظحال دقف اليلق ةرطيسلا نع رومألا جرخت دق

 كارتألا نيبو ةكم لهأ نادوس نيب روكذملا رادحنالا موي يف تناك دقو

 تقوفو ,فویسلا تّلسو ,تاحارج اهیق تعقو ةشوهو ةلوج نییقارعلا

 كلت يف ینم OY ؛راُجتلا ةعتمأ ضعب تبهتناو ؛ماهسلا تّیمرو ؛يسقلا
 سیفنلا رهوجلا نم اهیف عابُي ,قاوسألا مظعأ نم قوس ةخالثلا مايألا
 اهنأل ؛ايندلا علس رئاسو ةعتمألا نم كلذ ريغو ءزرخلا یندآ ىلإ

 تناكو ءاعيرس اهنیکستب ةنتفلا كلت رش هللا فو .قافآلا لهأ عمتجم

 هلل دمحلاو ؛مهجح سانلل JAS g .ةئينهلا ةفقولا كلت يف لامكلا نيم
 .(۵نیلاعلا بر

 الدب عضويو (ةوسكلا) ميدقلا جوسنملا ةبعكلا ءاطغ حازي جح لك ةياهن يفو

diaمالسإلل ىلوألا تاونسلا يفف ؛اضيأ ةيمالسإ لوصأ هل ءارجإ وهو «ديدج رخآ  

 ام ریبج نبا يوريو .هنس لك ةديدج ةوسك ميدقتب دقتب ةفيلخلا موقي نأ ةداعلا ترج

 :يتأي

 نم ةسدقملا ةبعكلا ةوسك تقيس  روكذملا رحنلا موي - تبسلا موي يفو
 يضاقلا اهُمٌدَقَتَو lam ةعيرأ ىلع ةكم يف يقارعلا ريمألا ةلحم

 .هركذ ةماقإو هللا ةعاطو ناطيشلا ةيصعمل بسحف زمر رامجلا يمر لب .(ناطیشلا يمر) دارلا سيل )1(
Maa 

 دعي مل [ess] agi (2)ةموكحلا اهريدت ةسسؤمل ةيحضألا نمث نوحنمي لب ؛ ,مهسفنأب يحاضألا نوحبذي
 ىف ةريقفلا تاعمتجملا ىلع محللا عزوت مث نمو .يحاضألا حبذ ىلع ف رشت ةيدومسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 .يمالسإلا ملاعلا

 .(مجرتلا ) .لبق نم حضي مل نم دصقي فلؤملا لعلو ؛ةيفاضإ تايحضأ دجوت ال (3)

 جحلا .زرتیب ؛[157ص :لصألا يفو] 184-185 ص ص .ریبج نبا تاللحر :ةمجرت .تسرهدورب(4)

 .126ص
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 زهت لوبطلاو .هسأر ىلع تايارلاو ءةّيداوسلا ةفيلخلا ةوسكب ديدجلا
 ناك املف .ةبعکلا ىلعأ مركملا حطسلا يف ةوسكلا تعضوف .. .هءارو
 نويبيشلا لغتشا روكذملا ٍكرابملا رهشلا نم رشع ٌتلاثلا ءاثالثلا موي

 رمحأ مسر اهالعأ يف اخ راصبألا دیقت ,dail ًءارضخ اهلابسإب

 - مرکلا بابلا ثيح ميركلا ماقملا ىلإ هجولا حفصلا يف بوتكم خساو

 ..aati ..سانلل عضو تيب لأ by : :ةلمسيلا دعب  كرابملا اههجو وهو

 روكذملا مسرلاب فحتو vad ءاعدلاو ةفيلخلا مسا تاحفصلا رئاس يقو

 نّمضتي قيقر طخب foamy اهيف ضيب رافص رئاودب ناتوارمح ناتّرط

 ."اضيأ ةفيلخلا ٌرُكذو ,نآرقلا نم تايآ

 وهو .عادولا فاوط اوُدؤي يك ةكم ىلإ نودوعي مهدالب ىلإ جيجحلا رداغُي نأ لبقو
 لامشلا هاجتاب ةلحرب مايقلاب نيبلاطم ريغ مهنآ نم مغرلا یلعو .ةريخألا ةريعشلا

 هه نك ملا جيجحلا نم اريك نآ الا تم قفس ةزانؤل ةثيدملا وكن

 اهطيحمو ةكم يف hall نوكي امنيبو .مهدالب ىلإ ةدوعلا لبق كانه ىلإ نورفاسُي
 ملاعلا ةيقب يف ندملاو تادلبلاو ىرقلا يف قاوسألا رخزت ؛يونسلا جحلا كسانم يدؤيل

 .ینم يف جيجحلا هب يّحضي يذلا مویلا قبست يتلا مايألا يف يحاضألاب يمالسإلا
 ءارحصلا يف مهتاوخأو مهتوخا عم نینماضتم هيزولاو ةيحضتلت نوملسلا دعتسی ذا
 تحبصأ يتلا ميلاقألا يف ةيمالسالا تاحوتفلا عّسوت عمو ؛كلذ ىلإ ةفاضالاب .ةيبرعلا

 ملاعلا يصاقأ نم لصت يتلا جحلا لفاوق تنهرب ؛ةيمالسإلا ةيسايسلا ةرطيسلا تحت

 .ةيملاعلا ةراجتلاو ةيمالسإلا ةفرعملا يف جحلا نع ىنغ ال هنأ ىلع يمالسإلا

 :ةعيشلا جح

 ,يميشلا دّمتعلا يف ةيسيئرلا رومألا نم مهتحرضآ ةرايزو ةمئألا ليجبت نإ

 ,يميشلا ثارتلا نم laja تاسّرامملا هذه تحبصأ ىتم امامت حضاولا نم سیلو

 ءادألا ىلع اومجش .مو5 ale يف دادغب ةعيشلا نویهیوبلا حتف نأ دعب هنأ ملعن انکل

 نيملسملل ةيمويلا ةايحلا يف ةيرهوج ةروصب ةمهم ةينلع رئاعش ثالثل ماعلاو ينلعلا

 .يلع نب نيسحلا داهشتسا ىركذ ءايحإو .مخ ريدغ ىركذب ءافتحالا :يهو ؛ةعيشلا

 ص ص «جحلا ءزرتيب :[157-158ص ص :لصألا يفو] 185 ص «ریبج نبا تالحر :ةمجرت .تسرهدورب(1)

 عيرألاو ةئملا نآرقلا روس يف ةيحاتتفالا ةلمجلا يه (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ةلمسبلا نإ 127-126

 نم هدکات عم gga سحقا نم اتارابع ضب فلؤملا بتك نأ ةداعلا ترجو ,ةدحاو ادع ام ءاهلك ةرشع

 96-97 ةيآلا يف درو دقو «فلؤملا اهكرتي يتلا تاغارفلا ألمي نأ هنكميو ينآرقلا صنلا ظفحي ئراقلا نأ

 220 با aa Gy Schall ىَدُهَو AeA Rest wi gh لر تل :يتآلا صنلا ةثلاثلا ةروسلا نم

Latsنمو  ON ASM MESنم مس حج  SI BEفک مو کیس  ones PEM 
 .ةكمل ناث مسا ةكبو )96-97 ةيآلا .نارمع لآ ةروس)

227 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 رصم ىف نویلیعامسالا نویمطافلا اضيأ كش دقو .ةعيشلا ASV ةحرضآ ةزايؤو
 .نلعلا يف رثاعشلا هذهب لافتحالا ىلع (م1171 -969)

 ثارتلا يف ةمئألا عرف وأ ةيرشع ينئالا ىلإ مهبسن يف نودومی نییهیوبلا نألو
 رکذ نم دب الف ؛ةیلیعامسالا عرف ىلإ وأ ةيعبسلا ىلإ نومتنی نییمطافلا نألو ,يعيشلا
 نايساسأ olaia كانهف .2!!نيتعومجملا نيتاه نيب تافالتخالا حيضوتل راكفألا ضعب

 نم نوكي نأ بجي مامإلا وأ قحلا ةفيلخلا نأ لوألا AE ىري :ةعيشلا نيب اروطت

 ret ىريو .دمحم تنب ةمطافو بلاط يبأ نب يلع لسن نم اميس الو .دمحم ةلالس

 .طقف يبسايسلا ةمألا دئاقب سيل مامإلا وأ ةفيلخلا نأ -ربكأ لدج عضوموهو - يناثلا

 ناميإلا يف للز يأ نود نم هنأ يف ةنامض ةمث سيلو :موصعملا ينيدلا ملعملاوه لب
GURU,يتوهاللاو ينيدلا رودلا ىلع ديكأتلا اذه ببسبو .*)"بسحو موصعم وهف  

 رثكأ بصنملا اذهل مامإلا بقل مادختسا ىلإ ةيعيشلا صوصنلا عزنت ةعومجملا سأرل
 ةيعبسلا عم ةيرشع انثالا ةعيشلا قفتيو :نينمؤملا ريمأ وأ ةفيلخلا بقلل اهمادختسا نم

 .عباسلا مامإلا ةيوه ىلع نافلتخي امهنكل !cata نيذه ىلع

 يذ نم رشع نماثلا ثادحأ ىلع ءانب ةمامإلا يف ةعيشلا دقتعم si دقو

 ةريسلا لوح ٌعمج ام بسحف »)0632 سرام 16( ةرجهلا دعب رشاعلا ماعلل ةجحلا

 ةنيدملا ىلإ هتدوع قيرط يف OS) ةكرب) مح ريدغ ی دی ناكم يف دمحم فقوت دقف
 نم اولظتسيل رجلا نم ةكيأ تعت هياحجصأ gars ءةكم يف عادولا ةّجح ىدأ نأ دعب

 مام يلع دي دمحم عفر ةالصلا ماتخ يفو .رهظلا ةالص اودؤيو ةقناخلا ةرارحلا

 Cee .مهسننآ نم مهب نوا - دّمحم يأ هنأ نودهشی اوناک اذا مهلأسو عمجلا

 مهلا .هالوم ole اذهف هالوم EIS ْنَم» :لاقو ةيناث يلع دي ذخأ مث ءاعبط باجیالاب

 نب رمع لاق مث .«هلذخ نم لاو هرصن á ٌرصناو .هاداع نم داعو هالاو نم لاو
 .(3!نمؤم لك يلو gall ٌتحبصأ .بلاط يبآ نبا ای كل «ign :يلعل باطخلا

olsلبنح نبا دنسم نم تسبتقا يتلا ةخسنلا  sil)يه (م855 يف  
laganaثادحأ نأ ركني ال ينسلا دقتعملا نأ حضاولا نم نم ودين هناف؛ثیداح ال  

 اعبتف .هسقن ثدحلا ریسفت يف امامت نوفلتخی مهنکل ءالعف تثدح دق مخ ريدغ

 ةمئاق ٌتعضوف Lia اهنع ثیدحلل لاجم الو ةريثك يهو ؛ةعيشلا مالسا ىلإ تامدقلا نم ددع دجوپ(1)

 .«یرخآ تاءارقل تاحارتقا» :لصف يف ةعيشلا م يف عوضولا لوح بتك ام لضفأب

 مهيلع - ءايبنألا نم أطخ يأ عوقو مدع نمضتي ةعيشلا دنع ةمصعلا موهفمف ؛ضقانت لوقلا اذه يف (2)

 .(مجرتملا) .للزلا وأ أطخلا اذه ةجرد نكت امهم - مهنع هللا يضر - ةمئألا وأ -مالسلا

 (An Introduction to ةعيشلا مالسإل ةمدقم (Moojan Momen). نموم ناجوم :نم سّيتقم(3)
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 سماخلا لصفلا

 نب Üle نیمی مل ًادّمحم نأ كش يأ نود نم ةقباسلا ةصقلا تبثت يعيشلا دّقتعملل

 ةقحال رهشأ ةثالث دعب هتوم عقو دقو ) بسحف هتوم دعب هل ءافلخ هتلالسو بلاط يبآ

a eeماعلا نم لوألا  ae aaنا يع ی سوپ  

 ؛هرهصو EY مع نبا هنألو السا ی تعا قسعا نم م لئاوأ نم هنأل راقولاو مارتحالا نم

 ae ريدغ ثادحأل ةعيشلا ريسفت ةطاسبب نوضفريو .نیدشارلا ءافلخلا عبار هنألو

 قيفرلا ناكو .(م634 ىلإ 632 نم مكح) لوألا ةفيلخلا ركب وبآ حبصأ دقل
 باطخلا نب رمع :دّمحم باحصأ نم نانثا ةفالخلا يف هعبت مث .دّمحم نم بّرقملا

 لايتغا دعبو .(م656 ىلإ 644 نم مكح ) نافع نب نامثعو (م644 ىلإ 634 نم مکح)
 تثدح دقو ءمامإلاو ةفيلخلا )2661 656 نم مکح) بلاط يبأ نب يلع حبصأ نامثع

 ىلع هلتقمب تهتنا a661)» - 656( يمالسإلا خيراتلا يف ةيلهأ برح لوأ هتفالخ يف

 ةفيلخلا لع ناك دقف مخ ريدغ ثادحأل ةعيشلا ريسفتل ابتو .جراوخلا نم قشنم دی

 .مکحلل نوبصتفم الا نامشعو رمعو ركب وبآ .ةثالثلا ءافلخلا امو ءلوألا LAY وأ

 نسحلا وهو يلعل ربكألا نبالا ىلإ ةمامالا تلقتنا دقف ةعيشلا دّمتمل ًاقفوو
 ملو .م661 ماع يف ةفالخلا يف هقح نع لزانت نسحلا نکل »)0669 يف یفوتلا)

 661( ةيومألا ةفالخلا سسأو a680) ىتح 661 نم مکح يذلا) ةيواعم ضراعی

 يقب - نسحلا لزانت نم مغرلا ىلع - نكل .اهل ةمصاع قشمد لمجو )م750 ~
 تيب نك دتا الا ةيطرش ةزوصب ةيمالسإلا ةمألا دوقي ال هنأ نوري نيملسملا نم ةمينك

 مكح) ديزي ىلإ ةفالخلا تلقتنا نأ دعبو ؛ٌةرشابمو . يلع لسن نم امیس الو .دّمحم
 كرتي نأب (ثلاثلا مامإلا) نيسحلا وهو يلعل رغصألا نبالا عنقأ (م683 ىلإ 680 نم

 يضو ٠ ةملسملا ةمألا ةدايق يف قحلا هناکم درتسيل ةفوكلا ىلإ رفاسيو زاجحلا يف هتيب

 ةيومألا تاوقلا تَمَّرَه (م680 ربوتكأ 10( ةيرجه 61 ماع نم مرحملا نم رشاعلا

 eS يف (مهدالوآو مهئاسن عم) نيحلسملا لاجرلا نم:نيعبسو نینثاو ٌنيسحلا

 نأ دعب ةدمعأ ىلع مهسوژر اوعضوو .هعابتأ سوؤرو نيسحلا سأر نورصتنملا عطقو

 Moshe) نوراش يشوم :رظنا ركبملا مالسإلا يف مكحلا ةيعرش نأشب ةفلتخملا تايرظنلا لوح(1)

Sharon)لوح لدجلا روطت»  "nةيبرعلا لوح تاساردلل سدقلا .«رکبلا مالسإلا يف ةطلسلا  

 ايشيرتاب ؛121-142 ص ص .م1984 .5 , (Jerusalem Studies in Arabic and Islam) مالسإلاو

 نورقلا يف ةطلسلا :هللا ةفيلخ jaisa (Martin Hinds) نترامو (Patricia Crone) نورك

 (God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam). مالسإلل ىلوألا

 :God’s Rule) مالسإلاو ةموكحلا :هللا مكح .نورک ايشيرتاب ؛(م1986 ,جدربمک ةعماج :كرويوين)
«Government and Islam)غنولدام ديرفلو ؛(م2004 .ایبمولوک ةعماج :كرويوين)  (Wilfred 

Madelung)ةركبملا ةقالخلا يف ةسارد :دّمحم ةفالخ .  (The Succession to Muhammad: A 

Study of the Early Caliphate)1997 «جدربمک ةعماج :كرويوين) (« 
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 و

 CD Ne نيسحلا نبا مهنمض نمو .یرسآ دالوألاو ءاسنلا تذخأو ,ةفوكلا وحن اوهّجوت

 هرم ينعي هکرغاا يه ةكراشملا نم نكمتي مل هنؤكل جن يذلا

 الیلد ق قشمد يف ديزي ةفيلخلا ىلإ نيسحلا Siy Jaj دقف ةداعلا ترج امكو

 ديفح توم ىلع نزح ديزي نأ ىلإ تاياورلا ضعب ريشتو . Lin لتق دق نيسحلا نأ ىلع

 هاصعب زكو ذإ «راقتحاب نيسحلا سأر عم لماعت هنأ ركذت ىرخأ تاياور نكل ,دّمحم

 gle نحيف ةباحص نم دحاو وهو - يملسألا ةزرپوپآ همال روفلا یلعو .نیسحلا مق

 dasla هرغث يف كبيضق ذخأ دقل امأ !؟نيسحلا رغث يف كبيضقب تكنتأ

 ديزي اي كنإ امأ . هفشري -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ثیأر امُبرل

 naga دم دمحمو اذه ءيجيو )كعيفش دايز نباو ةمايقلا موي ءيجت

 و

 ناكم هسأرلف ؟نيأ نكل .هونفد نيذلا هتبارق يوذ ىلإ نيسحلا سأر َديعأ

 نصیب یرخآ Eis «قشمدب يومألا عماجلا يف يفيرشت

ait dksءايحإل 59 كانه يرجت ثيح م1153 ةنس ةرهاقلا  on 
sو 6  

 ةفوكلاو ةنيدملا ىلا لقن نيسحلا سار نإ ىرخأ تاياور لوقتو .نيسحلا عماج يف اذه

 O ناتسناففآ يف ةديعبلا ورم ىلإ ىتحو .تارفلا رهن ىلع ةقرلاو ءالبركو فجنلاو

 نم لوادتلا يف ترمتس او .يلع هنبا ىلإ ةمامإلا تلقت ةتنا نيسحل ا داهشتس اعمو

 :بلاط يبأ نب يلع دعب ةمئألا مهأ نمو .هتفيلخ مامإ لك نيعي ثيحب هنبا ىلإ بألا
 .هملعو هعروب ٌرهتشا دقو ,سداسلا مامالا وهو )0765 ماع ىضوتملا) قداصلا رفعج
 هتبآ رفح نسخ دو + ءاهقفلاو ءاماملا نم هيدي ىلع اوسرد نيذلا نم نوريثك كانهو

 .عباسلا !{ele هفضوپ diga دعب هفلخي هدعب نم ًاماما | a754) ماع ىقوتملا) ليعامسا

 ىأرف vanes does yore فلخيس نم رمأ راصو .هدلاو لبق يفوت ليعامسإ نكلو

 اذهب نولوقي نيذلا ءالؤه یعدیو vinous ليعامسإ نبا ىلإ ةمامإلا لقتنت نأ مسق

 .")ةیلیعامسالا وأ ةيعبسلاب يأرلا

 .(مجرتلا) .«نیدباعلا نيز»ب بّقلملا .طسوألا يلع :دوصقلا (1)

 ناك ثیح بیضقلاب تکنت كنا» JB يذلا - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ وه ثدحتلا نأ La يودو )2(

 ديبع سلجم يف ثدح اذه نأو < ًادهاش ناك يملسألا ة ةزرب ابأ نأو fads» - -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 .ةفوكلاب دايز نب هللا

 .درواه.أ.ك.ي :ةمجرت ءةيواعم نب ديزي ةفيلخلا خيرات :رظناو .19 دلجملا ءيربطلا خيرات ءيربطلا(3)

 .174ص . )م90 .كرویوین يف ةيالو ةعماج :ينابلآ)

 .16 ص «ةعيشلا .ملاه(4)

 مهخیرات :ةیلیعامسالا (Farhad Daftary) يرتفد دهرف :رظنا .ةميشلا نم ةيليعامسإلا ةقرف لوح(5)

 .(م1990 «جدربمک ةمماج :کرویوین ) (The Ismailis: Their History and Doctrine)» مهدقتعمو
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 سماخلا لصفلا

 (م799 ماع (Bgl ىسوم ىلإ لقتنت نأ ةمامإلا ىلع نأ رخآلا مسقلا ىأرو
 ةيرشع يقئالاب يارتا اذه باحص فوتو ,عباسلا مامإلا و دعو لت lad وا وهو
 ماع ي يف) يركسعلا نسحلا رشع يداحلا مامإلا يفوت lacie نوريو .ةيمامالا وأ

 ًاضيأ ةيرشع انثالا نمؤيو .رشع يناثلا مامإلا نوكيل دمحم هنبا هفلخ (م874وأ 873

 لازي الو شاع هنأ يأ ؛ةبيغ يف بهذ لب «تمي مل [يركسعلا نسحلا نبا] ادّمحم نأب
 يدهملا نوكيو دوعيس - عبطلاب هفرعن ال  نّيعم تقو يف dig ,ةّيفخ ةقيرطب شيعي
 تالالسلا لودج» يف ةيليعامسإلاو ةيرشع ينثالا ةعيشلا ةمئأ :رظنا) .!7حيسملا وأ

 .(«باسنألاو

 مامالا رود ةيمهأ حيضوتل ةيرورض اهنكلو .ةليوط ةصالخلا هذه ودبت دقو

 نم ةمامالا موهفل يساسأ مهف نود نمو .ةعيشلا ىدل نيدلا ملع يف هئافلخو يلع

 ًاءزج تناك دقو ,ةعيشلا مالسإ يف اهانعمو ةينلعلا رئاعشلا ةيمهأ باعيتسا بعصلا
 قارعلا يف اميس الو ,یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةيمويلا ةايحلا نم

 EPE دمحم نییعت نألو .نییمطافلا مکح تحت رصم يضو ؛ نييهيوبلا مكح تحت

 نأ برفتسلا ريغ نمف ؛ةعيشلا مالسإ يف ةيرهوجلا ثادحألا نم oly مخ ريدغ يف

 ريدفل ماع لافتحا ءاشناب - قارعلا يف ةطلسلا ىلإ اولصو امدنع - نويهيوبلا موقي

adةجحلا يذ نم رشع نماثلا يف . 

é e 
 زعم يهيوبلا مكاحلا هردصأ ام ادع .تالافتحالا هذه ةعيبط لوح ليلق يقبو

 ةطرشلا راقم يف رانلا لاعشإو دادغب ةنيدم نييزتب pal gl نم (م945-967) ةلودلا

 ةكرعم يف نيسحلا داهشتسا ىركذ ءايحإ ةيمهآ رثكألا ةماعلا رئاعشلا نمو .ةيلحملا

 نم ذوخأم وهو .ءاروشاعب لافتحالا اذه ىَّمسُي كلذل ؛مرحم نم رشاعلا يف ءالبرك

 .ةعيشلل ينيدلا ميوقتلا يف رئاعشلا مهأ نم ءاروشاع تحبصأ دقو .ةرشع مقرلا
is * 6 d,ال يهو  Eداهشتسالا يف ًالاثم مَّدق هنأل لب .بسحف رّربلا ريغ نيسحلا لتقمل ًءايحإ  

 ريدغ لافتحا يف ثحبنل ءاروشاع سردن نأ لبقو .7)هوذح اوذحي نأ عيمجلا ىلعو

 نم ةيقيرفإ لامش لئابق نم نورخآو طاطسفلا نم سانلا نم ٌرفن عمتجا

 لوحو .161-172 ص ص «ةعيشلا مالسإ ىلإ ةمدقم .نموم :رظنا بئافلا مامإلا دقتعم لوح )1(
 نوجو (James A. Bill) ليب .أ سميج :رظنا ةعيشلا مالساو ةينامورلا ةيكيلوئاكلا نيب ةنراقملا

 نامیالاو ةالصلا :ةعيشلا نوملسملاو كيلوثاكلا مورلا (John Alden Williams) زميلو ندلأ

 لباش) . (Roman Catholics and Shii Muslims: Prayer, Passion and Politics) ةسايسلاو

 .(م2002 .اینالوراک ثرون ةعماج :ليه

 ريخل نكمي ال هنأل ؛ انسح ًارمأ ةيواعم نب ديزي دي ىلع نيسحلا لتق ًاقلطم نوري VALLI نأ ركذ نم دب الو )2(

 .دّمحم ديفح لتق ربع يتأي نأ
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 نم قيدصتب ىلوألا ةرملل مخ ريدغ لافتحا اویحی يك م3 برو نیذلا

 يفكي ام كانه نکل ,ةليلق لافتحالا رهاظم لوح تامولعملا ىقبتو . .ةيمطافلا ةيالولا

 اميس الو ,لافتحالا تقفار يتلا رومألا نم بورض نع ٌةحمل يطعت يتلا تاياورلا نم

 داهشتسا ىلع نزحلاو ,ينلملا دادحلاو ,ةنسحلا سباللا ءادتراو Jill قالغا

 ترمغ دقو . .(!!ةعيشلا دقتعم بسحب Lhe اوناخ نيذلا دّمحم باحصأ نعلو ٠ علا

 ثيحب ةيلاتتم يتأت يتلا ءا روشاعو © مخ ريدغ لافتحا باذعلاو ةداهشلا تاعوضوم

 .يرمقلا ميوقتلل led مخ ريدغ لافتحا نم عيباسأ ةثالث دعب ءاروشاع ةبسانم نوكت

 ىلإ يبعش لافتحا نم مخ ريدغ ةبسانم تلوحت رشع يناثلا نرقلا يف نكلو
 .ةيميشلا هتيزمر نم ًاريثك لافتحالا دقف دقو .يمطافلا طالبلا يف pi لافتحا

 ةيعرشلا حنمي يك مكحلا ماظن اهفظوي يتلا ةماعلا تالافتحالا نم ادحاو عبضأو
۱ ‘ 

 هریزوو ةفيلخلا يدتري ذإ .دوهیلو نييحيسملاو ةعيشلاو ةنسلا نم ةيعرلا مامأ هسفنل

 :فارخلا حبذتو ؛داجسلاب تاباوبلا نیزتو .ةصاخ سبالم ناسرفلاو ةاشملا دنجلاو

iyةياهنب لافتحالل ةَّدعملا مئالولا هبشت يتلا ةخذابلا مئالولا  apoناضمر  

 .يونسلا جحلا لالخ مدت يتلا يحاضألاو

 نورخآلا امأ رشم يناثلا مامإلا ادع ام ةمئألا لك تام دقف ةعيشلا لیتو
 oma يف رخآلا مهضعب تامو .مهضعب onus .كراعم يف مهضعب ح عبد دقف

 ىلع ًاعيمج ةمئألا ىلإ رظني هنألو .نيسحلا داهشتسا وه ًاريثأت رثكألا داهشتسالا نكل

 نأ يف مهتبخر لثمت رومآ اهنأ ىلع مّهفت مهتاناعمو مهداهشتسا نإف ایاطخ الب مهنأ

 رشبلا اجن مهباذع ببسب هنأ يأ :اهباشغو ةيرشنلا بادع خم ope ةيعاوط اولكحتي

 cal دنع نينمؤملل ءاعفش اونوكي GY ةمئألا داهشتسالا لهؤيو .ةلادعلا ةوسق نم

 اياطخ لجأ نم هسفنب حيسملا ىسيع ةيحضت صلخملا باذعلا نع ٌموهفملا اذه يزاويو
 مالسإلا ضفري  يحيسملا نيدلا سكع ىلع  نكل .يحيسملا نيدلا يف ةيرشبلا

 اهوبكترا ةنّيعم اياطخ يف طقف ةمئألا باذع ديفي كلذل ؛ةيلصألا ةئيطخلا أدبم

 ءايحإب ناصتخم امه لب ,ينلعلا دادحلا وأ نزحلا ةعيشلا دنع ريدفلا ديعب لافتحالا مسارم لمشت ال )1(

 .(مجرتلا ) .اديع اهفصوب ریدفلا ىركذب نولفتحي مهف .ءاروشاع ىركذ

Lel (2)دادمت نم هيف نورثكي لب .مهدنع ريدفلا ديع يف نزحلاو ةداهشلا تاعوضوم ىلإ ةعيشلا قرطتي  
 .(مجرتملا) .ةماعب -مهنع هللا يضر -هدعب نم ةمئألاو يلع مامالا بقانم

 (Paul Sanders)» زردناس لوب :رظنا Calo Li (ass ًالافتحا هفصوب م ريدغ لافتحا ةيمهأ لوح(3)

 (Ritual, Politics, and the City in Fatimid ةيمطافلا ةرهاقلا يف ةنيدملاو ةسايسلاو رئاعشلا

(Cairo121-134 ص ص , (م1994 .كرویوین ةيالو ةعماج :ينابلأ ) . 

۲ fe set fogs و رم ee | ok 
  (4).(مجرتملا) .مس وأ لتق نود مهنم يأ تمي ملو ءاوممس وأ اولتق ةمئالا عيمج ناف ةعيشلا دقتعم قفو
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۳ 2)(1 
 خلع نوتفرب موك ةفامإلا یه eee أدبم نوضفري ةّنسلا نألو )2( مهسفنأب مه

 اا و نودوب د ةعيشلا 2 ةمئألا نأ ةركف قالطإلا

 نأ يف مهتيغر لالخ نم مهداهشتساو ةمئألا باذع نم نونمولا دیضیو

 نع تا تاع هيلع .ءاكبلاو ةيفألا رشا انو Leuk اديك او

 ةفيلخلا رمآ م850 ale يفو .ةرشابم هئانب دعب نيسحلا حيرض ىلع اوكب نينمؤم

 هيعاسم نكل .هیلا ةعيشلا جيجحلا مودق يهتني يك حيرضلا ريمدتب لكوتملا يسابعلا

 دوجو مدع نم مغرلا ىلع ءالبرك ىلإ باهذلا يف اورمتسا ةعيشلا نأل حجنت مل

 حيرضو ءالبرك ىلإ نيسحلا حيرض ةلودلا دضع يهيوبلا مكاحلا داعأ مث .حیرض

 494990 ماع يف فجنلا ىلإ يلع

 نينمؤملا ةرايز نم leja تحبصأو سوقطلا هذه تروطت نمزلا رورم عمو
 ءالبرك يف نيسحلا حيرض ىلع ءاوس «مهیلع ينلعلا دادحلاو ةمئألا ةحرضأ ىلإ

 ةنيدملاو ءارماسو دادغب يف اونفُد نيذلا ةمئألا روبق وأ .فجنلا يف يلع حيرض وأ

 نرقلا يف (م1266 يف ىفوتملا) يسوطلا نيدلا ملاع ثدحت دقو .ناريإ يف دهشمو

 ىلع نوخرصي مهو مهباذعل مهقوتو مهتمئأ ءاقلل نينمؤملا قوش نع رشع ثلاثلا
 كلذل يدترن ؛رظنا ؛هّللا دابع ريهطت يف ديفي كلذ نألو .كيدفأ ينتيل اي» :مهروبق

 ال ءاكب يف يرعتسا :اننويع بطاخنو .عومدلا فرذ يف ةداعسلا دجنو .دادحلا بايث

 ۱ aM Il عطقنپ
 دوعيو:ننسحلاب صاخلا لافتحالا وه اناضإ تالافتحالا رثکآ نآ رکذلاب ريذج

 ىلإ رداصلا ریشتو .نییهیوبلا مکح ةرتف ىلإ لقألا ىلع ءاروشاعب لافتحالا خيرات
 ةفشر اوبلطیل نیسحلا حیرض نوروزی جیجحلا ناك ءاروشاعب لافتحا مدقآ يف هنأ

 هوجو يف ةسارد :ماللسالا يف ةصلخلا ةاناعلا .بویآ دومحم Lai رظنا 139-1140 ص ص .ةعيشلا .ملاه )1(

 .نوتوم .جاه) (Redemptive Suffering in Islam). ةيرشع ينثالا ةعيشلا ىدل ءاروشاع يف صالخإلا

 باتک :رشع ينثالا ةمئألا ةايح يف ةيادهلا GUS :ةمجرت i (I.K.A.Howard) دراوه .أ.ك.ي (م8

 (The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams: Kitab al-irshad). داشرإلا

 .ةعيشلا نوملسملاو كيلوثاكلا مورلا :يف زمیلو و لیب و ؛(م1981 .كرويوين .تسرهملا )

 .(مجرتلا) .ةعيشلا ىدل ةمصعلا أدبم ضقانت ةريخألا ةرابعلا )2(

 نمو .زمر هنكلو .ةثج هيف سيل ربقلاك ٌعضوم وه حيرضلاو .تيملا ةثج هيف دجوت يذلا ناكملا وه ربقلا(3)
 ةملك ركذي نأ انه فلؤملا دّممتی نكلو .امهنع هللا يضر يلع ربق الو نيسحلا ربق نيأ فرعي ال هنأ مولعلا

 .(مجرتملا ) (shrine) حيرض ةملك سيلو (tomb) ربق

 .ناتسناففأ يف فيرش رازم يف نف Like نأ Lad نيملسملا ضعب نمؤي .15-16 ص ص «ةعيشلا .ملاه(4)

 .140 ص «ةعیشلا ella :نم سّيتقم(5)
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 ؛(!!هداهشتسا لبق نيسحلا اهب : ماق يتلا ةريخألا لاعفألا نم دحاو ىركذل shal ءام

 هعضو يذلا عيض طرلا هنبال ءاملا ابلاط لّسوتي نيسحلا ناكو ؛ةكرعملا ةياهن تبرق امدنعف

 ريغ ؛لاتقلاب نيسحلا رمتساو ٠ ًاليتق هادرأو ريغصلا ةرجنح مهس قرتخا ؛هيعارذ نيب
Caleةينلغلا کاربر و ةن فظاوقلا رهام ناو اریخت مد تحت هالو تومي  

 نيسحلا ةاناعم لثامت ةيلمع يف اهنوحرجيو مهسفنأ نوعجفتملا اهيف برضي يتلا

 - 1501( نييوفصلا بقح ىلإ اهخيرات دومیو .نانبلو قارعلاو ناريإ يف ةفورعم
 اذه اهلوانتي يتلا ةرتفلا دعب .ناریا يف (م1925 - 1779) نييراجاقلاو ( م2

 .باتكلا

 ؛يرابجالا يونسلا جحلا نع ًاّيعرش ًاليدب ةمئألا ةحرضأ ةرايز لکشت ال امنيبو
 يف رمألا اذه حضّتيو .جحلا نم مظعأ اهروجأو ةّيحورلا اهدئاوف ةعيشلا sá دقف

 alsi يتلا ةيونسلا تاجحلا ددع نع dy دبع نب باهش هيف Jiu jaga راوح

 ىدحإ اهممت» :هرواحُم هيلع در .ةرم ةرشع عست جحلا ةضيرف ىدأ هنأب باجأ امدنعو

 .)نيسحلل ةرايز كل ٌبّسِحُت :ةجح نيرشعو
 نم زمت مل مخ ريدغو ءاروشاعب ةماعلا تالافتحالا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 دجوت ةقيقحلا يفق ؛نييهيوبلا مكح لالخ قارعلا يف ةّنَّسلا ناكسلا اهظحلي نأ نود
 يف ALE أدب مخ ريدغ لافتحا نم مايأ ةينامث دعيو م999 ماع يف هنأب تاياور
 ىلإ ركب وبأو دّمحم هيف أجل يذلا مويلا ىركذ ءايحإ يف داضملا مهلافتحاب دادغب

 ةنسلا نم ءاروشاع لافتحا نم مايأ ةينامث دعبو .ةنيدملا ىلإ میترجه لالخ رافلا

 لاطبألا نم دحاووهو :ریبزلا نب بعصم هيف jó يذلا مويلاب ةنسلا لفتحا اهسفن
 تالافتحا ىلع فنعلاب ةّنّسلا ناكسلا ضعب در یرخآ نایحآ يفو . :ينسلا یو يف

 دجوي ی نکل .ةيمطافلا رصم يف Solas تالافتحا لوح تاياور يأ دجوت الو .ةعيشلا

 Mal فنعلا اومدختسا طاطسفلا يف 21 ملا ناكسلا ضعب ناب ديفي ليلد

 ةلودلا معد ىهتنا م1171 ماع يف نييمطافلا نيدلا حالص علخ امدنعو

 ىلوألا ةرملل ةعمجلا ةبطخ يف ةفيلخلا مسا رهظو .مهرثامشلو ةيليعامسإلا ةعيشلل

 .تارفلا ءام ىلإ لوصولا نم هعم نّمو daia ةجيتن انآمظ لتق - هنع هللا يضر - نيسحلا نأ نم مغرلا ىلع )1(
 .(مجرتلا)

 .30ص ءةميشلا مالسإ ىلإ ةمدقم .نمژم(2)

 ةيروس يف دوهیلاو نیملسلا نيب ءايلوألا ةدابع (Joseph W. Meri)» يريم .و فیزوج :نم سّيتقم )3(
 (The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria). یطسولا روصعلا يف

 -141 ص »)02002 .دروفسكأ ةعماج :كرويوين)

 .125 ص ؛ةيمطافلا ةرهاقلا يف ةنيدملاو ةسايسلاو رئاعشلا ءزردناس(4)
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 نألو .ةينس تاسسؤم ىلإ ةيمطافلا ملعلا تاسسؤم تلوحتو .نمزلا نم نينرق دعب
 ةمكاحلا ةبخنلا راطإ جراخ طق رصم يف اهروذجب برضت مل ةيليعامسإلا ةعيشلا
 ماع يف دادغبل ةقجالسلا حتف نأ نم مغرلا ىلعو ."اميرس تلبذ دقف ؛نيرخآ ةلقو
 نم ةقرفلا هذه نأ الإ ؛قارعلا يف ةيرشع ينثالا ةعيشلل ةلودلا ةياعر ىهنأ دق م5

 دقف ؛ةسدقلا ةعيشلا ضرأ قارعلا ناك ةياهنلا يفو .ميلقإلا كلذ يف هتنت مل ةعيشلا

te,نيح يف .بلاط يبأ نب يلع مامإلاو نيسحلا مامإلا ةحرضأ ثحتلاو ءاليرك  

 ةيّرحب سيل نكلو ,ةحرضألا هذه ىلإ جحلا رمتساو .نیرخآ ةمئأ روبق دادغب تمض
 .نييهيوبلا مكح تحت رمألا هيلع ناك امك

 يفو .ام لكشب ةعيشلا عم اوفطاعتو LEN مالسإلا ةقجالسلا معد دقل

 نييمطافلا نإ ىتح .ةعيشلا هاجت ةريثك ةيبلس رومأ كلُملا ماظن ىدل تناك ةقيقحلا

 عساولا يْنّسلا ءاردزالا وه كلذ نم مهألا نكل .ةقجالسلا ءادعأ Sul اوناك هنمز يف

 باحصأ ةنادإو .ةعيشلا ةمئألا ةرايزو .ةمامالا يف ةعيشلا aggal - راقتحالا امبرو -

 دّدهي دق ًاثلاث ًادومع نولثمي ٌةرفك ةعيشلا كلُملا ماظن ىأر دقو Lie مهتنايخل دّمحم

 نالسرأ بلأو لرفطو يونزفلا دومحم لاثم عبتي نأ هاش كلم حصنف .ةلودلا نمأ
 يف نيفظومو .بئارض يعماجو .مهیدل رس ءانمأ نیلدتملا Aal نم اونّيع نيذلا
 ةملايدلا نيد مهل (ةعیشلا ) لاجرلا ءالؤه» :هل لاقو .مهرومآب قلعتي اميفو .ةموكحلا

 مامتها نوريثيسف مهتناكم زيزعت نم اونكمت ام اذإو .مهیعبات نمو هسفن (نييهيوبلا )
 حصنف .ءانطسو ءادعألا نوكي الأ لضفألا نمو .نيملسملل ىسألا نوببسیو كارتألا

 نمو .نييتشدارزلاو نييحيسملاو دوهيلا كلذ الماش ءيْنس ريغ صخش يأ نييعت مدعب
 .ةعيشلا وحن هجوم ديدشلا همذ نأ حضاولا

 :ىرخألا جحلا عاونأ

 فلتخملا ةعيشلا جحو .ءانثلاب ةريدجلا ةرمعلاو .ضورفلا جحلا ىلإ ةقاضالاب

 يتلا ةيلحملا جحلا طامنآ نم یصحب ال Sae كانه ؛ةعیشلا ةمئألا روبق ةرايز وأ

 .یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف ةيمويلا ةايحلا جیسن نم اءزج تحبصآ
 ضارغألا یتحو «ماكحلا نم ددعو ءادهشلاو ءاملعلاو ءايلوألاو دمحم باحصأ روبقف

 :يف .«ىطسولا روصعلا يف رصم يف ةرشتنملا ةعيشلا» . (Devin J. Stewart) تراويتس z نفيد(1)

 .35-66 ص ص :م1996 ۰84 . (Studia Islamica) ةيمالسإ تاسارد

 The Book of Government J) ولملل ماكحأ وأ مکحل ا باتك :ةمجرت , (Hubert Darke) كراد تريبه(2)

.or Rules for Kings)159-160 ص ص »)22002 .نوزریک :دنومشتیر) - 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ايک تعيس هة كل هو: وخلا ةيورمذ تاع اكو | aN مره شت لكم ةا

 هذه نم ةكربلا ىلع لوصحلا يه نولمأی نیذلا نیتمولا نم ءافتحاو ةرايز طحم
 ۱ ١ أ ةنكمألا

 مالسإلا روهظ لبق ءايبنألاب تطبترا دق ىرخأ ةسّدَعُم ةنكمأو سدقلا تناكو

 نمو .ةقرف لك نم جيجحلا اهدصقي قطانم تراصو قارعلاو رصمو ةيروس يف كولملاو

 يدوهيلا دبعملا عضوم يهو) سدقملا باتكلا يف ةسدقملا ضرألاو سدقلا نأ مولعملا

 دمی انك .نییحیسلاو دوهیلا ىلإ ةبسنلاب ةيسدق اهل (سدقلا دحللا ةسينكو میدقلا
 فسویو یسومو میهارب| دهم نیطسلف نكت ملف ءاضيأ ةسدقم ًاضرآ نیطسلف نوملسلا

 ةلحر ةهجو (سدقلا ) ةسدقلا ةنيدلا تناك ًاضيأ لب .بسحف حیسلاو نامیلسو دوادو
 .(!!ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسلا نطوم يهو .يلايللا یدح | يف دّمحم

 جحلا عقاوم فصي يذلا ؛:جحلا لیلد ةسدقل | ةنكمألا لئاضف لوح تاباتکلا نمو

 لیلد لثم ۲ *)یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف نيعم ميلقإ وأ ةيرق يف ةمهلا
 يذلا «تارایزلا نکامآ ىلإ تاراشالا» :(م1592 يف ىفوتملا) يناروحلا نبال ةيروس

 یفوتلا) «يميرلا» 3 «,قشمدو ةيروس لئاضف» :لثم ةميدق رداصم ىلع اريك دمتمی
 هقبس نم لثم - يناروحلا نبا حدتمیف ©” رکاسع نبال «قشمد خيرات»و , (م1052 يف
 سذقم عقوم ةئم نم رثكأ لوح صصق هباتک يفو ,سدقلا اهخیراتو ةيروس لئاضف -

 ةياهن يف یسیع هيف لزنیس يذلا عقولاو .یسوم ربق ناکم :لثم ,ةيروسو قشمد يف

 ماقمو . (ایرکز نب ییحی) نادمعلا نحوی سأر هيف فشتکا يذلا ناکلاو .نمزلا

 ةنكمأ :ةيمالسالا ةدابعلاو یطسولا روصملا يف سدقلا (Amikam Elad) دالیا ماکیمآ(1)

 ,Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places) جحو تالاضتحاو ةسدقم

Ceremonies, Pilgrimage) (نديل: «Jayم1995 )بوك .م لوبو ؛ (Paul M. Cobb)ةيسدقلا»  

 روصعلا يف تاءاقل :يف «ةيبيلصلا تالمحلا لبق ةسدقم ىلإ ةملسملا ةيروس ليوحت :ةيحورلا

 ,Medieval Encounters: Jewish) راوحو ءاقتلا يف ةملسملاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ةفاقثلا :ىطسولا

Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue)35-55ص ص .م2002 .1 .8 . 

 ءايحإو نيملسملا ءايلوألا ةرايز :نيحلاصلا طيحم يف (Christopher Taylor) روليت رفوتسيرك :رظنا (2)

 In the Vicinity of the Righteous: Ziyara and) ىطسولا روصعلا رخاوأ يف رصم يف مهاركذ

Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt)فيزوجو ؛(م1999 ,لیرب :ندیل)  

 ةيخيرات بقحو ىرخأ ميلاقأ ىلع نازكري يريمو روليت نأ نم مغرلا ىلع .ءايلوألا ةديقع يريم .و

 روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةينيدلا ةايحلا يف ةرايزلا ةيمهأ -ديكأت لكب- ناحضوي امهنأ الإ ؛ىرخأ

 .ىطسولا

 تاراشإلا يناروحلا نبا باتك :یطسولا روصعلا رخاوأ يف ةيروس يف جحلا ىلإ ليلد» .يريم .و فیزوج (3)
 يف ةملسملاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ةفاقثلا :ىطسولا روصعلا يف تاءاقل :يف .«تارایزلا نكامأ ىلإ

 ديحولا رفاسملا ليلد :ةمجرت .يريم.و فیزوج :اضيأ رظنا .3-79ص ص e2001- ء1 ء7 «راوحو ءاقتلا

 .نیوراد ةعبطم :نوتسنرب ) «تارایزلا نكامأ ىلإ تاراشإلا» يناروحلا ركب يبأ نب يلع باتك :جحلا ىلإ

 .رشنلل هقيرط يف باتكلا اذه راص نأ دعب رهظ يذلا .( م4
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 سماخلا لصفلا

 دوجو ناكم دّدحُيو ؛(م1174 يف یفوتلا) [يكنز] نيدلا رون ربقو .نیسحلا سأر
 ترا ت دعا ناك ارسم وف pial dats نكت يذلا Game تك بأ
 قشمد يف ةعلقلا نم

 نيرخآلا ةقثلا لهآ صاخشألاو ءايلوألا روبق ةرايز Seal يناروحلا نبا دكؤيو

Las -تاراشإلا» هباتك يف  هباحصأ روبقل هترايز اهيف 6955 يتلا دّمحم ثيداحأل  
 :جحلا يف ةبسانملا بادآلا لوح ةرقفب «تارايزلا نكامأ ىلإ

 ؛هيّبحيو برتقي نأو < «ربقلا نطاق ههجوب ءرملا هجاوی نأ ةداعلا ترج

 Ya ههسفن عم ًامجستم ربقلا نم برقلاب جاحلا فقي ثيح

 ينهذ ءافص يفو باهم يف ضرألا ىلإ هسأر ًايناح ءاعضاخو ءاهايإ

 هسفن روصتي نأ هيلع .ربكتلاو ةّوقلا احيزم ؛عرو يفو call نم يحوب
 هيلع مث .هيلإ رظني اضيأ نكاسلا نأكو ءربقلا نكاس ىلإ رظني هنأكو
 ةماركو ةمظع نم هروزي يذلا صخشلا هللا بهو ام Salia رظني نأ

 ةعاطلاو برقل او رارسأألاو ةسادقلل ًاناکم هللا هلعج فيكو :ةيهل رارسأو

 ."ةيفرحملا ةيهل الا قئاقحلاو

 ركذو ةالصلل هتقو سّركيو نآرقلا أرقي نأ احلا يناروحلا نبا حصني امك

 هعنمت يتلا) هاياطخ جاحلا عجارُپ نأ تاعرضتلاو تالّمأتلا هذه نم فدهلاف هللا
 افاکیس يذلا ) يلولل ةيحورلا ةكربلا ىلع همامتها ٌّبصيو .(هللا نم بارتقالا نم

 .(ايندلا ةياهن يف
2 

 اهیف اولصي نأ نيملسملل نكمي يتلا نيطسلف يف ةريثكلا ةسّدقملا عضاوملا نمو
0 6 

 يورتو .«ةرخصلا ةبق» نم برقلاب ةدوجوملا «ةلسلسلا 443« :هللا aS yo ةقثب اومقوتیو

a catو سا سس و  

AR oeناو. ةلسلسلاب كاسمإلا نم ةقيقحلا لوقي  wasا  aeةلسلسلا  

 كلذ لصحي فيك ىرخأ ةياكح حضوتو . اهب املا نم نکمتی نلو جارج فوس

 يناثلا هربخي اهب بلاطيل لوألا دوعي امدنعو .ةنيمث ةولول jal يدل لجر عدوي : :اهیقو

 .عازنلا ايهنُي يك ةلسلسلا ىلإ ًاجلی نأ امهيلع Sly « اقيسم هيلإ اهداعأ هنأ

 Lass يناثلا يتأي :ركاسع نبال «قشمد خيرات» يف ةياكحلا ةياور بسحبو

 ابهذا» :لوقي يذلا agla كلما ةيؤرل نابهذي مث ؛ةؤلؤللا عضي ثيح ءاهيف ابقث عنصيو
 - بير ريغ نم  ملعت تنأ «يهلإ اي» :ةؤلؤللا كلام لوقيو ,نابهذیف .«ةلسلسلا ىلإ

 .76ص .قباسلا ردصلا )1(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

s 

 .«ةلسلسلا كسمآ نأ كوجرأ wed يلإ اهدي مل هنکل «هدنع ةؤلؤللا هده ثعدوأ ينأ

 هلوانیف .«ياصع دخ aiil„ وجرأس atan :رخآلا لومي مث . .اهکاسما نم نکمتیف

 نآ كوجرآ 45556( هل تدعآ ينآ ملعت تنأ بير ريغ نم ؛يهلإ ايد :لوميو ءاصعلا

 يدتعملا ةلسلسلاب كسمأ اذه ام» :دواد لوقي مث .اهکسمیف .«ةلسلسلاب كسمأ

 .(!!ةلسلسلا تعفتراو .ءاصعلا يف ةؤلؤللا» نأ هللا هيلإ ىحوأ مث .«5هيلع یدتعلاو

 ضورفلا يونسلا جحلا ريغ ٌجح يأ نودمی ةنّسلا ءاملع ضعب نأ ركذ نم دب الو
 - 1263( ةّيميت نبا ريهشلا يماشلا ملاعلا لثميو ءرفكلا نم وه ةكم ىلإ ةرمعلاو

 نمؤملل حومسملا نم هنأ ةّيميت نبا ىري ؛دّمحم هلعف ام ىلع ءانبف .يأرلا اذه )م138

 صخش ىلإ لّسوتلا فدهب روبقلا ةرايز ةدشب ضراع هنكل .تّیملل تاكربلا بلطي نأ

 اكشأ نم لكش لّسوتلا نأ ًاضيأ ىأرو alll دنع هل عفشي يكل وأ ,ضرغ قيقحتل تّیم
 ةعونمم ةحرضألا ةرايز نأ ىري  دّمحمل ثيدح ىلع ًءانب هنأ ىلإ ةفاضإلاب ءرفكلا

 :هثيدح يف يبنلا لوقي ببسلا اذهلو» ,ةداعلا هذه أشنأ نم مه نييحيسملاو دوهيلا نأل

galامم ردهبو :دجاسم واتا روبق اوذختا ؛یراضتلاو دوهیلا هللا  OY jis 

 موعزلا وأ يقيقحلا اهطابترا ببسب دئاقعلاو ةينيدلا تافرصتلا ضعب نعل نإ

 نکل .یطسولا روصعلا يف يمالسالا هقفلا يف يجهنم كولس نییحیسلا وأ دوهیلاب

 يعناصو نیلسوتلاو نیدهازلاو ءايلوألا ناکم ناك ةيقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 مهتکربب ءايقتألا لاجرلا ناو .لزألا ذنم (مهریغو نییحیسمو دوهي نم) تازجعلا
 ملاع يف ةيمويلا ةايحلا نم أزجتي ال ًاءزج مهتازجعمو ةصاخلا مهتفرعمو ةيهلإلا

 يناروحلا نبا یریو . دمحم ةدالو نم نورق لبق ؛مالسالا لبق طسوتلا ضوح

 ماع (!agit رکاسع نبا يوري . 70 ص .«ءايبنألا صصق ىلع ًاظفاحم رکاسع نبا» ,يزدنيل : :نم سّبتقم(1)

 هتعومجم يف ةؤلؤللا ةياكحل ىرخأ ةياور - (م1188 يف (!agit ذقنم نب ةماسأل رصاعم وهو - )1176

 :ذقنم نب ةماسأل اصعلا باتك» .بوک.م لوب .اصعلا باتك يف يشمت يتلا يصعلا لوح صصق نم ةيلسلا

 ىطسولا روصعلا يف طسوتملا ضوحو مالسإلا :قاسلا :يف «ةيتاذلا ةريسلا نم ىرخأو ةيخيرات عطاقم
.(Al- Masaq: Islam and the Medieval Mediterranean)115-116ص »2005 ۰17.1 . 

 :لوقيو .«تالحرلا» هباتك يف ةلسلسلا ةيقل Lag )م1075 ةنس ىفوتملا) ورسخ رصان نّمضی امك

 نأ نكمي ال يتلا ةلسلسلا دواد قلع ثيح .ةلسلسلا ةبق ىعدت ىرخأ ةبق (ةرخصلا ةبق) ءانبلا اذه يلّيو»

 ,نوتسکاث ««نيملمتملل فورعم اهرمأو .ًادبأ اهالصي نأ نكمي ال لداملا ريغو بنذملا نأل ؛ ءيربلا الإ اهلصي

aes؛ىطسولا روصعلا يف سدقلا :مالیا :اضيأ رظنا 32 رس يرسخ نب رصانل تالحزرلا باتك  
 .47-49ص ص

 .131ص ءايلوألا ةدابع .يريم :نم سّيتقم(2)

 The Cult of) ةينيتاللا ةيحيسملا يف اهرودو اهروهظ :نيسيدقلا ةدابع (Peter Brown)» نوارب رتيب(3)

.Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity)؛(م1981 وغاکیش ةعماج :وغاکیش)  

 (Society and the Holy in Late Antiquity). ةميدقلا روصعلا رخاوأ يف سدقملاو عمتجملا :و

 .(م1982 ءاينروفيلاك ةعماج :يلكريب)
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 سلماخلا لصفلا

 ةرايز نأ (هیلع هلاثمآو ةيميت نبا تاضارتعا نم مغرلا یلع) «جاجحلا لیلد» يف
‘ á ‘ 5 s 

 مهتحرضاو نيلضافلا ماكحلا ىتحو ءايلوالاو نيفوصتملاو ءاملعلاو ءايبنالا روبق

 روصعلا يف يمالسالا ملاملا يف «اهروحمو ةماعلا ةينيدلا ةايحلا رهوج يف» تناك

OY tae 

(Jews and روصعلا ىدم ىلع Logics ةقالعلا :برعلاو دوهيلا (S. D. Goitein) (1)نتيوغ.د.س 

 ( «Arabs: Their Contacts through the Ages.188ص »)01974 ,نکوش بتك :كرويوين)

239 









 )961 Jale يبلاعثلا ليعامسإ نب دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ دلو

 ةرهش رکبم تقو يف بستكا دقو .(م1038) ماع يوتوروباسینيف ر
 ظحاج» بقل ةعونتلا هتامامتها هتحنم دقو .جاتنالا ةرازغب زاتما افلّوم ناك دقق ؛ةعساو

 لامعأ دحأو .ًاليمج انف كلتمي ًاذف ابيدأ هنوکل يداليلارشاملا نرقلا لالخ «روباسین

 ةعومجم وهو ؛[فراعملا فئاطل] فراعملا بئارغو فئاطل باتك وه ةدّدعتملا يبلاعثلا

 نّمضتيو .ةعونتلا تاعوضوملا نم ريبك ددع لوح هابتنالا ريثت يتلا تالُمأتلا نم ةعساو

 لوالا ثدحلاو .ةيقارفجلاو .ةبيجعلا فّدصلاو .ةييرفلا باقلألا لوانتت الوصف باتکلا

 ۰ 5 es = A و 5

 .اهریغو .رهاوظلا نم ةريبك ةعومجل للعی يذلا

 ةعومجم وه -(فراعلا فئاطل) يبلاعثلا باتک ةلكاش ىلع - لصفلا اذهو

 ,ةيمويلا ةايحلاب ةقلعتملا تاعوضولا نم ةعساو ةعومجم لوانتت يتلا تالّمأتلا نم

 تقرطت يتلا تاعوضولا كلت اميس الو :ىلوألا ةسمخلا لوصفلا يف شقانت مل يتلاو

 باتك ناونع سابتقاب Lied دقف لصفلا ةعيبط ىلإ ًارظنو .ةرسألا اياضقو ةايحلا ىلإ
 ماظن :انه ةدراولا تاعوضوملا لمشتو .يبدألا هريظن نوكأ ينأ معزأ الو .يبلاعتلا

 «عمتجلاو ةرسألا يف لاجرلاو ءاسنلل ةينآرقلا حئاصنلاو ,يديلقتلا يبرعلا ةيمستلا

 .ةرخآلا ةايحلاو توملاو .هیفرتلاو «ميلعتلاو .سبالملاو ,ناتخلاو .ةلوفطلاو لافطألاو

 :كلذل حيضوت يتأي ام يفو

 :يديلقتلا يبرعلا ةيمستلا ماظن

 ةيمهأ ةفرعمو يبلاعثلا روصنم يبأ دهع يف يبرعلا عمتجملا مهف حيتافم دحأ

 مظعمل فولأم ريغ ىلوألا ةلهولل ودبي يذلا ةيمستلا ماظن وه عمتجملا اذه يف ةبارقلا

 امنإو هيف غلابم لكشب ةليوط ءامسألا نأ ىلإ ابلاغ كلذ عجري الو .نييكيرمألا
 ًاضيأو .ةفورعم ريغ - ةطاسبب يه ءامسألا هذه اهنم فلأتت يتلا تاملكلا نأل

 تانوكملا ءرملا مهفي نأ دّرجمب نكلو .اهقطن نايحألا ضعب يف رذعتیو agile ريغ
 .همهف لهسلا نمو طيسب ماظن هنأ كرديسف مسالل ةيساسألا

 ًالوصو ىطسولا روصعلا ذنم ًاقَّبطم ناك ةيمستلا نم ماظنلا اذه نأ ىلإ ًارظنو
 مئالملا نمف ؛(نآلا ىتح ةنكمألا ضعب يف ًامّدخّتسم لازي الو) ةثيدحلا روصعلا ىلإ
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ابآ ركذأ فوسو .(!!ةيمستلا نم ماظنلا اذه لمع ةيفيك حيضوتب لصفلا اذه أدبن نأ

 .دلوملا يقشمد 35£ وهو «كلذ ىلع الاثم (م1176 )1105  ركاسع نب يلع مساقلا

 نياب بلاغلا يف هیلا راشُي ناكو áa اظفاخ ًاثدحم يمفاشلا يقشمدلا نيسحلا نب
 «بسنلا :ثلاثلا ءزجلا» رظنا) ركاسع ينب ةليبق ىلإ يمتني هنأ ىلإ ارظن ؛ركاسع

 ءازجأ ةسمخ ىلع يوتحي ركاسع نبا مسا نأ الإ مسالا لوط نم مغرلا ىلعو .(اقحال

 :ةلئاعلا بقل وأ ةينكلا :لوألا ءزجلا

 يبنلاب ًءادتقا مساقلا يبأب ينك كلذلف ؛ربكألا ركاسع نبا لجن «مساقلا» ناك

 باجنإ دعب «نالف ابأ» :لوقت نأب هتينكب هيلع ىداَنُي نأ لجرلل داتعملا نمو .دّمحم
 ٌءاقدصألاو سانلا هب بطاخُي يذلا مسالا وه «مساقلا وبأ» حبصأ .لوألا هدولوم

 مساقلا مأب فرمت هتجوز تحبصأ دقف أدبملا اذه ىلع ًاسايقو .ركاسع نا ٌبالطلاو

 ءانبأ نيوبألل نكي مل اذإ ثدحي اذام .(روصنملا يبأب Lagpas ناك يبلامثلا) ًاضيأ
 SSM امهتنبا مساب نابطاخی ةلاحلا هذه يف ؟تاجاوزلا ضعب يف لاحلا يه امك

 نكلو) هنإف ءانبأ هل سيلو تانبلا نم ددع لجرلل ناك اذإو .ةديبز مأو ةديبزوبأ :لاثم

 -فطامتلا نم عونب نايحألا ضعب يف نكلو -ةيرخسلا نم عونب هيلإ راشي (زازتعاب
 alia مل نكلو ءءانبأل Li ناک) «تانبلا Lin ناك egal) نأ امیو .«تانبلا يبأ» ۳

 دٌمحم جذومنب دهشتسپ ام افاد ملسلا ناف ؛(2)(ةلوفطلا die ةايحلا نيف ىلع مهنم
 .روکذلا ةثرولا نم GV LT سیل هنأ يف جرح ال هنأو ,ةقباس هفصوب

 نأ نکمی هوبآ» ةملك نکلو .«دلاو» ًايفرح ينعت «وبأ» ةملکف قایسلا اذه راطإ يفو

 ىلإ ةملكلا ینعم رّيغتي اذل ؛ةماعلا ءامسألا ضعب وأ تافصلا ضعب مساب ةعوبتم نوکت

 باقلألا ةفيظوب موقتو ةريثك عونلا اذه نم باقلألا نإ .«اذکب زّيمتم» وأ «اذک كلام»

 «لضفلا وبأ» كلذ ةلثمأ نمو .(«بقللا :سماخلا ءزجلا» رظنا) ةراعتسلا ءامسألا وأ

 «بيذاكألا وبأ» وأ ؛«مراکلا بحاص» ينعي .«مراکلا وبأ» وأ ؛«لضفلا بحاص» ينعي

 .«باذكلا» ينعي

 يمالسالا ملاعلا ءاجرأ عيمج يف مَدخّتسملا ةيديلقتلا ةيبرعلا ةيمستلا ماظن لوح تاليصفتلا نم ديزملا1)

 .(م1989 .هربتدآ ةعماج dalas :هربندآ ( ةيمالسالا ءامسألا .لیمیش يرام نآ :رظنا

 :نوفتهي اوذخآ قشمد ىراصنلا لخد امدنع هنأ لقنت يتلا تایاورلا ضعبل ًاقفو هس ةرابعلا هذه تدع دقو(2)
damas(مجرتلا) .«تانب فلخ ..تأم . 
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 سداسلا لصف)ا

 :مسالا :يتاثلا ءزجلا

 ةيبرعلاب نيقطانلا نيبو .هدلوم دنع (رکاسع نبا) هدلاو هايإ هحنم مسا «يلع»

 :ءامسألا نم ةلّضفُم عاونآ ةعبرأ -دیدحتلا هجو ىلع -كانه

 ,ناورمو ءرشبو ,يلع :لثم ةضمافلا تالالدلا تاذ ةميدقلا ةيبرعلا ءامسألا-1

 لئاوأ نم تيقب يتلا ءامسألا هذه نإ .ديزيو .نامشعو .ةماسأو ,رمعو .ةيواعمو

 .(!!يمالسإلا خيراتلا يف ءامظعلا لاطبألا ضعب ءامسأ يه يمالسإلا رصعلا

 لاطبألا ءالؤه ءامسأب مهتانبآ ةيمستب نیمتهمو نیروخف ait Jai ناك دقو

 لقألا ىلع اهئانبأ دحأ نوكي نأ نم ابلاغ ةيعيش ةلئاع ولخت ال نيح يف .لئاوألا

 ةعيشلا ة ةمئألا دحأ مسا وأ ) نيسح وأ نسح وأ يلَع همسا اهل مع وأ مع نبا وأ

 مهل 4 ةضيفب ديزيو نامثعو رمعو ةيواعم :لثم ءامس ناف لباقملابو .(نيرخآلا

 اماق دق - ةعيشلل اقفو  امهنأل ؛نامثعو رمع امیسالو ,صوصخلا هجو ىلع

 ةيواعم ًاضيأو ؛دمحل ةفيلخ نوكي نأ يف بلاط يبأ نب يلع قح باصتغاب
 نبا) ديزي LET .(661 -656) يلع Lio ىلوألا ةيلهألا برحلا يف هطّروت ببسب

 -نيسحلا وهو -يلع نبا نأل ؛مهل ًاهوركم صوصخلا هجو ىلع ناكف (ةيواعم

 .م680 ةنس (2ءالبرك يف ديزي لاجر لبق نم اوحبڏ هعابتأو

 حونو ىسومو ىسيعو دوادو بويأ :لثم نآرقلا يف ةدراولا ءايبنألا ءامسأ-2

 .ايركزو فسويو ناميلسو

 اهنم لكو «دّمحمو دومحمو دماحو دمحأ :لثم «دمح» رذجلا ىلإ دنتست ءامسأ-3

 .ريبك لكشب ةرشتنم ءامسألا هذه .«دمحلا قحتسی» وأ «دومحم» ینعمب يحوي

 ERE قدی[ تفك باما مدختست 5 نأ بجیو sue ةملکب أدبت ءامسآ-4

 دبع ,زیزعلا دبع هللا دبع :لثم ؛ینسحلا هئامسآ دحآ وأ هللا مساب ةعوبتم

 .يحلا دبعو ء(يبلامثلا مسا) كللا دبع .میحرلا دبع ؛يداهلا دبع .رابجلا

 ,يبنلا دبع لثم ةينيدلا ةيحانلا نم ةحيحص ريغ ةلثمأ داجيإ نکمی كلذ عمو
 مدختسپ (يبنلا دبع) مسالا نأ ىلع .حیسلا دبعو ءمامإلا دبعو ,نیسحلا دبع

 .(مجرتلا ) .برعلا دنع ةحضاو اهنکلو ,يبرفلا دنع اهتلالد ىلإ كلذب فلؤملا ريشي امیر )1(

 یرخآ تایاور كانهف — هنع هللا يضر - نیسحلا لتقم تالیصفت لوح ًافالخ كانه نأ يخيرات فورعلا(2)
 بجا هيلإ اويك دو نيسحلا ةعيش نم اوناك لاجر ديزي لاجر نمض نم ناك دقف ؛ةعيشلا ىلع موللا عضت

 ىلإ اوُّمضناو هب اوردغ مهنکلو .مهلاومآو مهحاورأب هنودفی فوس ٍمهنأو ةفوكلا ىلإ روضحلا ىلإ هنوعدي

 -هنع هللا يضر -نيسحلا مهركذ دقو ءبصنملاو لاملا تاءارغإل ةباجتسا ؛هتداق نم اودغو ديزي شيج

 .(مجرتملا) .مهئامسأب كلذب

245 



 ىطسولا روصعلا 9 يمالسإلا ملاعلا

 دبع)و (نيسحلا دبع) نامسالا دمی امیف ,ةعيشلاو ةنسلا نيملسملا نم لک ىدل
 موقيو .نييحيسملا دنع (حيسملا دبع) كلذكو ؛ةعيشلا دنع نیزوهشم (مامإلا
 :لاثملا ليبس ىلع «دبع» دعب «بر» ةملك لاخداب ةينيدلا ةيحانلاب نوسووهملا

 ةيبرعلاب ةقطانلا ريغ نادلبلا نم اهريغو ناريإ يف ؛اريخأو .يبنلا بز دبع

 اتو نم رنا هر ةيحانلا نم ةيقطنم ريغ ًءامسأ دجت دق
 D نذألا ىلع

 ؛لاجرلا ءامسأ طامنأل ables ًاطامنأ 35 ًاضيأ اهدجنف ءاسنلا ءامسأ امأ
 .ام lap ةرشتنم تناك ىليلو دنه لثم ةميدقلا ةيبرعلا ةيئاسنلا ءامسألا ضعبف
 مأ) میرم :لمشت اهب مهتانب ةيمست ءابآلا لضفي ناك يتلا تاحلاصلا ءاسنلا ءامسأو

 .ةمطاف اهنمو ,هتانب ءامسأو .ةشئاعو ةجيدخ اهنمو : دمحم تاجوز ءامسأو . (یسیع

daalرز و و ل ةسيفنلا رهاوجلاب نهتيمست متي ام ابلاغ ءاسنلا تناك ؛  
 .ؤلؤل :لثم ةنيمثلا رهاوجلا ءامسأب روكذلا ديبعلا ةيمست ريبك دح ىلإ ًاداتعم ناك دقو
 .)ءامسألا هذهب Cagis ام اردان اوناك رارحألا لاجرلا نكلو

 :بسنلا :ثلاثلا ءزجلا

giàاهيف نوكي ّیسیئر ًارود ةبارقلا اهيف يدوت يتلا تاعمتجلا نأ لوقلا نع  

 ىلع افورعم ناك هبسن ناف ركاسع نبا ةلاح يفو .ةفلاب ةيمهأ هلصأو درفلا بسنل
 نب نسحلا يبأ هللا ةبه نب نسحلا دمحم يبأ نبا وهف ؛لقألا ىلع لايجأ ةعبرأ ىدم
 دلاو) هللا ةبه نبا وه (دمحم دلاو) نسحلا نب يلع نإف اذهلو .نيسحلا نب هللا دبع
 ًاقوبسم اهدلاو مسا نوكي ةأرملا ةلاح يضو .نيسحلا نب هللا دبع نبا وه يذلا (نسحلا

 تالاح يفو .اهدلاو ءابآل ةددمتم لايجأب ًاعوبتم نوكي مث نمو ؛ (نالف تنب ) تنب ةملكب
 رظنلابو .اضيأ درفلا بسن يف زربت دق ةميظعلا ةعمسلا تا ذ ةأرملا ةلالس نإف ةيئانثتسا

 .مهئابآ ءامسأب تانبلاو دالوألا فّرعُي نأ ابرفتسم نكي مل ءرملا بسن ةيمهأ ىلإ

 هيملعمو هناريج لبق نم یّانی ناك ركاسع نبا نأ LUS زئاجلا نم ؛عقاولا يفو
 أدب لوألا هنبا siya دعيو .نسحلا نبا وأ دمحم يبأ نباب یدانی امبرو ,يلعب هئاقدصأو
 يلعب هتادانم يف اورمتسا نيرخآلا نأ نيح يف .مساقلا يبأب هنوداني سانلا نم ريثك

 :ةظحللا كل يف فقوملل Lady ةميرألا ءامسألابوأ نسحلا نيا وأ دمحم نبأ نبا وآ

 .(مجرتملا) .ةيمالسإلا ةرظنلل عضخي ال فلؤملا هعبتا يذلا ءامسألا بيترت قطنم نأ ةظحالم عم )1(

 Allais .برح .دسآ رخص :لثم ةئيبلا نم ةسّبّتقم ءامسأب روكذلا ةيمست نولّضفي ًاميدق برملا ناك )2(

 .(مجرتملا) .برحلا يف ةبالصلاو ةوقلاب مهنم Liag ؛اهريغو ...مهيأ ,سهیب
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 سداسلا ١ لصفلا

 همسا نم ٌءزج طقف رک ذی امدنع ةقدب ام صخش ىلإ فّرعتلا ةبوعصلا نم نوكي دقو
 دق فقوملا اذهو .دّمحم يبأ نب باو دمحم يبأ لثم ةعث ةعئاشلا ءامسألا ةلاح يف اميس الو

 نيشم مساب دانی هنإف مث نمو « ءًاضماغ درفلا لصأ نوكي امدنع ٌةبوعص رثكأ نوكي

 .(طيقللا errr هیبأ نياك .هیزخی

 وأ ءرلا ةليبق سسؤم ىلإ اهب راشي نأ نکمی «نبا» ةملک Ola ؛ةیاهنلا يفو
 نبا ةملك عمج مدختسیو .تضم لايجأ ةعضب ذنم شاع دق نوكي Lory يذلاو ءةلئاملا

 «ركاسع نبا» نكي مل ركاسع نباف كلذلو .اهلمكأب ةليبقلا ىلإ زمريل (نالف ونب)
 ةايحلا يف مهم رود اهل ناك يتلا ةفورعملا ركاسع ينب ةليبق نم ًادرف ناك هنإ لب
 زرابلا وضعلا ناك دقل عقاولا يفو ؛رشع يداحلا نرقلا رخاوأ ذنم قشمد يف ةماعلا

 عبارلا نرقلا يف فورعملا خرؤملا نإف لثملابو .هدشرو هتايح ءانثأ ةليبقلا يف دئاقلاو

 ةليبق دارفأ نم faya ناك هنكلو (نودلخ نبا ) نكي مل نودلخ نبا فوسليفلاو رشع
 .مادختسالا اذه لمشت ىرخأ ةلثمأ كانهو .«نودلخونب» كلذب يهو ؛نودلخ اهسسؤم

 ALB ging ؛مشاه هدج دعب كلذب تیّمَس دقو .ةكم يف دّمحم ةلئاع ؛مشاهونب اهنمو

oud؛ةليق دعب كلذب  al(ةنيدملا يف نيتيسيئرلا نیتلیبقلا) جرزخلاو سوألا !!), 

 .2)میدقلا دهعلا يف مهتصق تدرو نيذلا ليئارسإونب كانه عبطلابو

ss 

 :ةيسنلا :عبارلا ءزجلا

shesهتفيظوو ينيدلا هبسنو ةيميلقالا وأ ةيقرعلا صخشلا لوصأ ةبسنلا  
 نم ةعبرآ ركاسع نبا كلتمي عقاولا يفو .بّسْنلا نم ددع صخشلل نوكي دقو ءاهریغو
 درفلا ةبسنو .ظفاحلاو .ثدحلاو ,يمفاشلاو ,يقشمدلا :يه - لقألا ىلع  بّسْنلا

 ليبتم یکمف ؛ةطالسا دحأ ىلا ريش نأ نكمي لب ةيصخش ةروضب هنلا ًامئاد ريشت ال

 ةنيدم يف دلو دق هدلاو OF ؛يزاريشلا هتبسن تناك دادغب يف بيبط كانه :لاثملا

 g Li حبصي نأ لبقو ًافلاب راص امدنع دادغب ىلإ لقتنا هنكلو .ةيناريالا زاريش
 رافصلا ةبسنب ىظحي ناك يدادغبلا /يزاريشلا يلّيختلا بيبطلا اذهو .هدالوأ نم

 ةعماج ةعبطم :دروفسكأ) هللا لوسر ةريس :قاحسإ نبا باتكل ةمجرت :دّمحم ةايح .مویغ درفلأ :ةمجرت (1)

 .باتكلا اذه نم 93-94 ص ص :ًاضيأ رظنا .140 مقر .713 .(م1955 ,دروفسكأ

Ling (2)مسا لوحتي لوهجم لجر عم ليللا لاوط (ميهاربإ ديفح) بوقعي عراصتي امدعب ؛32 نيوكتلا رفسل  
 ؛بهذأ ينعد» :لجرلا لاق مث .ليئارسإ ينبب هدافحأو بوقعي ةلالس فرمت AS نمو .ليئارسإ ىلإ بوقعي
 ,«6كمسا Las :لجرلا هلأس مت نمو .«ينكرابت مل ام بهذت كعدأ نل» :باجأ بوقعي نكلو .«رجفلا تقو هنأل

 َتبلفتو لاجرلا عم تعراصت كنأل .ليئارسإ نكلو «بوقعي نوكي نل كمسا» :لجرلا لاق من نمو .«بوقعي» :باجأ
 ىدان كلذلو .هكراب مت نمو .«يمسا نع لأست ا ذان» :باجآ هنكلو .«كمسا ام يل لق كلضف نم» :بوقمي لاق .«مهیلع

 .(30 -26:32 نیوکتلا رفس) .«ةرخدم يتايح تحبصأو .هجول ًاهجوهّللا تيأر يننأل ار ظن» :الثاق ّيَلَع بوقعي
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 ةبسنب وأ .ساحنلاب لمعي ناك هدلاو نأل  SESHوأ .ناتکلا ةراجت يف لمعي ناك هنأل

 .بلاعثلا ورف يف رّجاَت هنأل يبلامثلا

 ىقشمدلا ىّمسُي ناك ركاسع نبا ؟هنع ركاسع نبا ةبسن انربخت اذام نكلو

 نمف ناك Latia ًاروهشمو lag paa نكي ملو هنطو رداغي مل هنأ ولو .قشمد نم ناك هنأل
 رفسلا يف هبابش مظعم ىضق هنأ ىلإ ًارظن نكلو ,يقشمدلا یمسُی ال هنأ لمَتحلا

 ىلإ داعو) رهنلا ءارو ام دالبو ناتسناففأو ناسارخو زاجحلاو قارعلا يف ةساردلاو
 اوقلطأو .يقشمد هنأ ىلع نادلبلا هذه يف سانلا هفرع دقف (عیلض ملاع وهو هنطو

 يقشمدلا بقل هيلع

 ينعت «يعفاشلا» ةبسنف ؛ةيملعلا هلامعأو هرثآم ىلإ ريشتف ىرخألا هتبسن امأ

 نب دمحم مساب ىست يتلا ةيهقفلا ةسردملا ىلإ وأ ينيدلا بهذملا ىلإ يمتني هنأ

 ؛ثيدحلاب Ule ناك هنأ ينعت «ثّدحملا» نإف كلذكو .(!!(م820) يمفاشلا سيردإ

 لئاه S@ ىلإ ةفاضإلاب الماك نآرقلا ظفحي نم ىلع ًارصتقم ناك بقل «ظفاحلا»و
 ظفح يف ةميظع تاماهسإ مَّدق دق هنأب هورصاعم هل دهشي نم یلعو .ثیدحلا نم
 تناك دقف .ةلئامم رثآم اهل يتلا ةأرملا ىلإ ةبسنلاب هسفن رمألاو .اهلقنو ةينيدلا مولعلا

ae8 2  
 .ةظفاحلاو ةثدحملاو ةيعفاشلاو ةيقشمدلا :بسنلا هذه نم ةثنؤملا غيصلاب ىدانت

 :بقللا :سماخلا ءزجلا

 ae ماظنلا يف ةلماش هبشو ةريبك تاليدعت نأ انيأر دقل

 مهسفنأ نوحنمي د اوراص نييركسعلاو ماكحلا نم ريثكف ؛رشاعلا نرقلا يف تأدب

 لكش ىلع ) ًاباقلأ تناك اهنكلو .ةبسن وأ ةفورعم ءامسأ نكت مل ةزّيمم s Lassig ًاباقلأ

 نيب LAÍ ةروصب ثدح رييغتلا اذه نأ الإ ؛مالسالا ءيجم لبق ةليوط ةرتف ذنم ةقّبطم

 ةلثمأ نمو .تقولا كلذ يف ىزفم هل ناكو .مهتوق ةزاج | ىلإ نوهسي نيذلا نييركسعلا

 .ةلودلا نكرو .ةلودلا رصان .كلملا ماظن .نیدلا فيس :ةيسايسلاو ةيركسعلا باقلألا

 ةروس) ةنيشملا باقلألا م دنا مدعب ةينآرقلا تاريذحتلا نم مغرلا ىلعو

 يتلا باقلألا نم ًاریبک ًاددع كانه نأ دجن Lal الإ ؛ Pa :ةيآلا .تارجحلا

 نيب باقلألا هده حوارتو .هیرصاعم نع هزيمتو .درفلا نع ًابيرقت ءيش لك فصت

 .باتكلا اذه نم 62 - 60 ص ص :رظنا )1(

3G(مجرتلا) .€ . 
5 er 

 ربات الو» :ىلاعت هلوق يف )2(
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 ةيركفلا وأ ةيدسجلا تافصلا فصو ىلع رصتقت باقلألا لك له نكلو
 . و 5 6 ۳

 خیراتلا لاطبأ مظعتو رقوت يتلا كلت يه ةرقولا باقلألا مظمُم نإ عقاولا يف ؟درفلل
H ۰ . 7 4 ۰ ۰ ۰و 4 ل  

 میلکب فرعی يذلا یسومو ؛هللا لیلخب فرعی يذلا ميهاربإ :اهنمو .هزومرو يمالس الا

 دّمحم ةفيلخ ركب وبأو ؛نيمألاب فرعی يذلا دّمحمو ؛هّللا ةملکب فورعلا یسیعو ؛هللا

 :قیدضلاب فرغیو

 ؛هملعو ملاعلا یوقت ىلإ ریشت «مالسالا ةجح» لثم اباقلآ GI نم مغرلا یلعو

 ماکحلا ناك دقف ؛ءاملعلا ىلع ةرصتقم نكت مل یوقتلا ىلإ ریشت يتلا باقلألا نأ الا
 نأ الا ««نیدلا ةقث» ناك رکاسع نبا بقل نإ :لاثلا لیبس یلعو .اضيأ اهنومدختسی

6 2 

 تاعطاقملا مكحو م14 ماع يف قشمد لتحا يذلا «نيدلا رون» ناك يسيئرلا هريصن

 هفلخ دقو م4 ماع يف هتافو wing نيحلا كلذ دنم ماشلا يف ةيمالسإلا

 حالصب كلذك برفلا يف فزعیو) «نیدلا حالص» وهو هیمحی ناك نم مکحلا يف

 .(نيدلا

 :لثم «ةميدقلا ةيناريإلا ءامسألل ءایحا ىرن انأدب اضيأ رشاعلا نرقلا نم اءدبو

 ةيسرافلا ةمحلملا يف ةرشتنم تناك يتلاو .رایدنفساو .دیشمجو .نودریفو .متسر
a £ 0ع  

 كارتألا نييركسعلا ةوفص اضيأ مدختسا دقو D (كولملا باتك) «همان هاش» ةميظعلا

 اغ او: aa لكلا ) قؤلسرأ calls fea ةك SIN ءافسألا خم ةعشاو ةعومجم

 يبرعلا ماظنلاب اوناعتسا دق ةيكرتلاو ةيسرافلاب نيثدحتملا نأ عمو .(ضيبألا روثلا)
 ةيسرافلا تاقحلملا اضيأ اومدختسا مهنأ الإ ؛ةلئاعلا بسن ىلإ ةراشإلل (نباووبأ)

 نبا) هدازريم :لاثملا ليبس ىلع «نالف نبا» ىلإ ريشتل (ولغوأ) ةيكرتلاو (هداز)

 .(نسح نبا) ولغوآ نسحو (ريمأ

 ماظنل ةيساسألا ءازجألا صخشلا مهفي نأ درجمب ؛لبق نم انركذ امكو

 مسالا نإف ركاسع نبا ةلاح يف انيأر امكو .ادقعم اماظن نوكي نل هنإف ةيمستلا

 نم مغرلا یلعو dic ةمّيقلا تامولعملا نم اريثك مدقي نأ نكمي صخشلل لماكلا

 يف ءاملعلل الو ةيبرعلا ةريزجلا يف عباسلا نرقلا يفودبلل ةينوناق ءامسأ دوجو مدع

 ىلع ةعوطقم 50.000 نم برقت يتلا ةيمحلملا ةديصقلا هذه تايبأ نم ريثك ةمجرتب سفياد كيد ماق(1)

 م8 ؛رشنلل جيام :ةمصاملا نطنشاو) تادلجم 3 .يسودرفلل همان هاشلا LS نم صصق ةئيه

 ةروطسأ ,سفیاد كيد :ةمجرت :رظنا كولملا باتك نم ثالثلا تاعومجملا ةمجرتل .(م2003 0

 ةمبطم :لتایس ) متسرو باروس ةاسأم .نوتنیلک موريج ةمجرت ؛( م1992 ,نیوفنب بتك :كرويوين) شافيس
 يسرافلا باتکلا نم رایدنفساو متسر ةصق :نینتلا بلاخم :يف هحرشو ‘)1997 .نطنشاو ةعماج

 -(م9 ءرشنلل جيام :ةمصاعلا نطنشاو) كولملا باتك
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 -نورصاعلا نویکیرمألا هفرعی يذلا هسفن ینعلاب - قشمد : يف رشع يناثلا نرقلا
 مدقت يتلا ةيزيلجنالا ءامسألل ةياغلل ةهباشُم تناك تمدختسا يتلا ءامسألا نأ الإ

 يف رظتن نأ وه هلعفن نآ انیلع ام لکو دخلا يكنرمألا ةيمستلا ماظنل ًاجذومت

 نیلرب وأ .ثیمسو ربوكو رکیب لثم ءامسأ یرنل ةيسيئر ةيكيرمآ ةنيدم ال فتاهلا لیلد

 ةفاضالابو .دالیلا ناکم وأ صخشلا ةفيظو صخپ رود هل سیل امم ؛امورو سیرابو

 نوسرتیبو (نوج نبا) نوسنوج :يه مهتالئاع ءامسأ نوریثک سانآ كانه كلذ ىلإ
 یندآ مهل نكي مل نمم .(تنک نبا) نوستنکو ء(وردنأ نبا) نوسردنأو .(رتیب نبا)
 .تنک وأ وردنآ وأ رتیب وأ نوج همسا مهتالئاع ةرجش يف درف Cl نع ةفرعم

 :عمتجملاو ةرسألا لخاد لاجرلاو ءاسنلا

 يرطفلا لیلاو جازلا دض فقت يمالسالا خیراتلا يف تاعوضوم نم كانه سیل

 ءاسنلاو لاجرلا رود نم رثكأ - ةيعامتجالاو ةيفاقثلا - ةثيدحلا ةيكيرمألا میقلل
 یدل ةيساسألا تاموهفلا نإف يديلقتلا يمالسالا رکفلا بسحبو .نآرقلا يف مهعضوو

 - يصخشلا ءادألاو .رایتخالا ةيرحو .ةيصخشلا ةيرحلا لثم - نیرصاعلا نييكيرمألا

 درت مل - مهرظن ةهجو نم 459 ؛نیملسلا دنع ةيق ةيقالخألا یضوفلا ىلإ ةلاحم ال يدقت

 ةيعرشلا ةداملا لک نأ الا .نآرقلا يف ةيرشبلا ىلإ هللا يحو نم تاهیجوت وأ حئاصن اهب

 .هلك عمتجملا يضو ةلئاعلا يف لاجرلاو ءاسنلل مئالملا عضولاو رودلا لوانتت نآرقلا يف

 يمالسإلا خيراتلا يف ءاسنلا نع ثيدحلا بدألل رضتخلا عالطتسالا نأ نيح يف

 لئاوأ يف - ديدختتلا هجو نام ةأرملا رود فردت نأ ةيوعصلا نم هنأ الإ ءاحنطاو هلعجي

 .(!!هالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا ركذ انزواجت اذإ ,يمالسالا خيراتلا

 لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف :ثيمس نوستربور لاق رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفو
 عّباتُت ةلالسلاو ةبارقلاف ؛عباطلا ثيح نم ةرسألا مكحت يتلا يه مألا تناك مالسإلا

 لصحي ثيحب ؛يوبألا ماظنلاب كلذ لدبتسا دق مالسإلا ناو .مألا بسن لالخ نم

 نيّرصعلا ىلع زكري تاباتكلا مظعم نكلو ؛ةريخألا دوقملا يف يمالسإلا خيراتلا يف ءاسنلا نع ريثك بتك(1)

 ءاسنلا نع عسوأو لمشأ ةرظنلو .نيّرصعلا نيذه نع رداصلا ةرازغ ىلإ RS ؛ثيدحلاو ركبملا ثيدحلا

 .دمحأ ىليل :باتك يف عوضوملاب ةلصلا ةقيثو لوصفلا رظنا ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاملا يف

 يكيباو ؛(م1992 :ليب ةعماج ةعبطم :نفيهوين) ةثيدح ةشقانل ةيخيرات روذج :مالسإلا يف عونلاو ءاسنلا
 ةسايسلا .غربلیبس زيند ؛(م1993 .رنیاو سوكرام :يسريجوين «نوتسنرب) مالسإلا يف ءاسنلا ءرتلاو
 ؛(م1994 .ایبمولوک ةعماج ةعبطم :كرویوین) ركب يبأ تنب ةشئاع ةروطسأ :يضاملا يف مالسإلاو عونلاو

 .(م1999 .رشنلل سيروت :كرویوین) ئىراق :طسوألا قرشلاو مالسإلا يف ءاسنلا .دیدیر ثور :رادصاو

 ناونعب يذلا مسقلا رظنا ثيدحلا لبق يمالسإلا خيراتلا يف ءاسنلا نع ةددحملا تاساردلا نم ديزمل

 .«ىرخأ تاءارقل تاحارتقا» :لصف يف «ءاسنلا»
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 سداسلا لصفلا

 لک لوح ًارخؤم نوثحابلا فلتخا دقو . "بألا بسن ةلسلس لالخ نم ةلالسلا بقت

 مل مالسإلا ءيجم نإ اولاق نورخآ نوثحاب كانهو .يمومألاو يوبألا نيهاجتالا نم

 دق مالسالا نأ رخ الا مهضعب (a امنيب :ةأرملا ىلإ ةبسنلاب ةياغلل ةليلق ًارومأ الإ رّيغي
 لجرلل ةعبات ةأرملا كرت هنكلو ؛ةيبرعلا ةريزجلا يف ةأرملا عضو ىلع تانيسحت لخدأ
 O Jal نم ةجرد Sal ةناكم يف اهعضو قيرط نع دبألا ىلإ

 لئاوأو مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف ءاسنلا لاح نأ نم مغرلا ىلعو

 يوبألا نيماظنلا نم ER حضاولا نم هنإف ؛ةضماغ تناك يمالسإلا خيراتلا

 .(ةنيدملا يف ةليق ينب ةيمست كلذ لاثمو) مالسإلا ءيجم لبق ةبارقلل يمومألاو
 راودألا نم اریثک ءاسنلا ضعب ید ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه ءانثأ هنأ اضیآ حضاولا نمو

 تادئاقو .(ىلوألا دّمحم ةجوز ةجيدخ لثم) لفاوقلا ةراجت اهنمو ؛ةعونتملاو ةّمهملا

 ةكرعملا ةحاس يف تاضّرممو (sO (ةبتع ةنباو نايفس يبأ ةجوز دنه لثم) تادهاجم
 ةشئاع (fie ةسايسلا يف تاكراشم اضيأو : (ةجيدخ ةنباو دمحم ةنبا ةمطاف لثم)
 .۲4) (ةثلاثلا دمحم ةجوز

 ؛ةقباسلا لوصفلا يف اهرکذ قبس يتلا تاعئارلا ءاسنلا ةطشنأ رارکت نم ًالدبو
 ءاسنلا نيب ةيعرشلا ةقالعلا نع تدحتت يتلا ةينآرقلا تايآلا ضعب لوانتب موقن فوسف

 ءاملعلاف ؛ثاریلاو قالطلاو جاوزلاو قالخألا Luis قلم ا Lapa «لاجولاو

 ءاسنلاو لاجرلا قوقح ديدحت يف اهب داشرتسالل تايآلا هذهب نودهشتسي نوملسلا

 ضرتفملا عضولاو رودلا حيضوت ىلإ انه فدهنو .ةيمالسإلا ةعيرشلل Lag مهتايلوؤسمو

 .هيرّسفمو نآرقلل Ling لقألا ىلع (ةلئاعلا راطإ يف اصوصخ) لاجرلاو ءاسنلل

 ريثتو .ةيرورض ةيفلخو ًاراطإ مدقت ة2 لا اذه ىلع - لادا يبقا

 ؛ىطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف ءاسنلا رودب قلعتي ام يف ahga تاعقوت

 ىلإ كلذ عجریو ؛ ؛اهكادأو تاموتلا هذه زاجنا ةجرد نم قّمحتلا ةيوعصلا نم هنأ الا

 ىلإ ةفاضالابو ale هجوب لوألا يمالسالا خیراتلا نع انرداصل ةيلاكشالا ةعيبطلا

 یقبت ام لک ناف ؛نهرمشو ءاسنلا لاوقآ ایرهاظ انرداصم ضعب لجست امنیبو ؛كلذ

 دقف -ةيكيرمألا بتکلا نم ضیقنلا یلعو -كلذ نع ًالضف .لاجرلا فيلأت نم ناك

 ةعماج ةعبطم :ةدحتملا ةكلملا .جدربمک ) ىلوألا ةيبرعلا ةريزجلا يف جاوزلاو ةبارقلا .ثیمس نوستربور )1(
 .(م1885 ؛جدربمک

 .107 :(م1942) 2 .1 ىندألا قرشلا تاسارد نع ريرقت ,«مالسالا لئاوأ يف ةلودلاو ءاسنلا» .توبآ ایبان )2(

 - نایفس يبأ اهجوز عم تکرتشا دقف ؛ اهمالس! دعب تدهاج اهنکل , ةدئاق - -اهنع هللا يضر- دنه نكت مل (3)

 .(مجرتلا) .انسح ٌءالب اهیف تلبأو كومريلا ةكرعم يف -هنع هللا يضر

 يلع يلوتو نامثع لتقم باقعأ يف الإ ةسايسلا يف -اهنع هللا يضر - ةشئاع نينمؤملا pl كراشت مل (4)
 .(مجرتملا) .كلذ دعب ةسايسلا يف اهتكراشم اهنع رثؤي ملو .لمجلا ةعقوم ثودحو -امهنع هللا يضر-
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 3 oe %6 او 3 e ممر

 كنأ نيح يف نیمرتحلا لاجرلل ةصاخلا ةايحلا نع بتكت نأ انيس ارمأ دعي ناك
 .ءاسنلا ركذ زواجتت

 تروطت دق ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيمسرلا ةيجهنملا ناف لوألا لصفلا يف درو امكو
 ةيمالسإلا نورقلا يف ماشلاو قارعلا يف ةيرضحلا ةفاقثلا ois امك .ةنيدلا يف

 نآرقلا) ةيسيئرلا ةعيرشلا ناكرأب ةناعتسالا لالخ نم - ءاملعلا ىعس دقو .ىلوألا

 نمو .هّلل ءرملا (مالسإ) ناعذإ همزلتسي ام طابنتسا ىلإ - ةيبرعلا تاداعلاو (ةنسلاو
 ناو ؛ئدابم ةثالثب موکحم يمالسالا ركفلا يف نهعضوو ءاسنلا رود نإف ًادبملا ثيح
 :يهو ؛ةينمض ةروصب ديكأتلاب تدرو دق اهنإف نآرقلا يف حوضوب درت مل

 رهوج af طيسب يدئاقع حيرصت يهو ؛ةداهشلا يف دّسجتي :لوألا أدبملا
 لكو .«هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ D :يهو .تادابعلاو رئاعشلاو ةيمالسإلا ةديقعلا

 فارتعالاو هلل عوضخلاو (ةداهشلا) حيرصتلا اذهب قطنلا نع لوؤسم ةأرماو لجر
 مث نمو ali لوسر دّمحمب

yh BG aud 2315 مملو ood تييلتشلا Gy 
ine Sally Ýa 355225 ٍتنَعْشَخْلاَو aasi SSG aya al 

  AASمهجور دوش تيفو  ue IGهل دعا ترڪ اريدك هللا ترکألاو

 و اعیظع ارج هرم مل  St SY OF Gy 56نآ ارم :هلوسرو  tl BASنی
 . {OG Cae toe AEناتيآلا «بازحألا ةروس) 36-35(.

 لالخ تداس يتلا تاسرامملا نم ًاريثك نيدي نآرقلا نأ نيح يف :يناثلا أدبملا

 تارکسلا برشو .رامقلاو هلرشلاو ةيقثولا اهنمو .ةنيدلاو ةعم يف عباسلا نرقلا
 ةبارقلا ماظن لبق دق هنأ الا ؛تانبلا دأوو ءءارقفلل ءاينغألا ةلماعم ةءاسإو .نیبنلاو

 :{Sept ءايشألل يميبطلا ماظنلا هفصوب هميق نم ًاددعو ةيبرعلا ةريزجلا يف يوبألا
NEGهللا لصف امہ  Be(34 ةيآلاءءاسنلا ةروس )4 ضَعب لع . 

 تاجوزلا) هتيبو هتلئاع نم درف لك ليعي نأ لجرلا ىلع يغبني :ثلاثلا أدبملا
 ًاقيثو اطابترا طبتري أدبملا اذهو .ةصاخلا هدراوم نم (ديبعلاو مدخلاو لافطألاو

(Aran, 
 )34 ةيآلا :ءاسنلا ةروس) 4 موم َنِمْأوُفَمَنَأ آَمِيَو يناثلا أدبملاب

 هتافرصتو هناميإ نع هللا مامأ ةيقالخأ ةروصب لوؤسم ةأرماو لجر لك نأ عمو

 يف باّتكلا نأ الإ ؛(ةثيدحلا تاضارتعالاو تالداجملاو تاريسفتلا نم مغرلا یلع)

 لاجرلا نيب باران هفالملا تصوف يوبأ al نآرقلا اورّسف دق یطسولا روصعلا
 دریزجلا ىلع ارصتقم نكي مل لاجرلل تاعضاخ یک ءاسنلا نأ ان :ءاشنلاو

 ىندألا قرشلا ءاجرأ عيمج يف اریثک راشتنالا عساو ناك لب ,عباسلا نرقلا يف ةيبرعلا
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 سداسلا لصفلا

 نآ الإ نآرقلا يف هب ل أدبملا اذه نأ نيح يفو .اهلمكأب طسوتملا رحبلا لودو
 قلطن نأ نكمُي ام شمل .ةمئاقلا تاسّرامملا ىلع تاليدعتلا ضعب لخدأ دق نآرقلا
 ًارفنُم نوكي نأ نكمي لّدعملا عضولا اذه نإف كلذ عمو .ءاسنلا عاضوأل تانيسحت هيلع

 درفلا قوقحو ةرسألا تاموهفم مهيدل فلتخت نيذلا نيرصاعملا نييكيرمألا نم ريثكل

 .ةينآرقلا تاموهفملا نع Lab ًافالتخا

 نم هنأل ؛بألا بسن نم دكأتلا يوبألا ةبارقلا ماظن يف رصانعلا مهأ نمو

 ىثنألا ةفع نإف بيكرتلا اذهل ًاقفوو .هلمكأب ماظنلا ىشالتيس كلذ نم دكأتلا نود
 انزو .ةيوبألا ةقيقحلا نامضل نایویح نارمآ امه جاوزلا دعب اهءالوو جاوزلا لبق

 ةلئاعلا ةماركل كاهتنا هنكلو .يدرف رايتخا لحم | yal نكي مل اهجوزل اهتنايخو ةأرملا

 :كلذ تنّمضت يتلا ةينآرقلا ةّيسنجلا قالخأللو اهفرشو

otter G2 r 

aE A ILES دن 5 لو نر Gh} 
FG ال مک ال AIO we می ةقيإط oe cris GE رخلآ رؤيلاَو ها Sd 

sole tor عرس ھر sagr رو دم ii Gz۶ وأ ناز هل اهي ال هَ  sheلع فال مر مرخو  CO gaiتئصخملا ومر ناو  

HO SAS SG ta AVES نی Ata تم 5 
BIZ ARISI 1265, ae 

  ee spi 5 i sotoتايآلا .رونلا ةروس) 2- 5(.

 صالخإلاو ءالولاو ةّمعلل ةينآرقلا رماوألا ناف ًایرظنو  Megsلاجرلا نم لك
 لجرلل ةيسنجلا ةسّرامملل ةيدسجلا جئاتنلا نكلو ؛ةاواسملا نم هسفن رّدَقلابو ,ءاسنلاو

Sa ءاسنلا لمج يذلا ببسلا نإ :راصتخابو ءاحوضو fal تناك جاوزلا قاطن جراخ 
 ؛ةيساسألا ايجولويبلاب أطبترم ناك اهفرشو ةلئاعلا ةلالس ءاقنل تاظفاحلاو تايماحلا

 ةيوه نأ كلذ  aiيتاوللا تالباقللو اهل ةفورعم لفطلا  Éadةّيوه نأ نيح يف ءاهديلوتب
 .(!!يجراخ دهاش يآ ةداهش لالخ نم اهيلإ فّرعتلا نكمي ام اردان بألا

 نامضل رومألا ضعب CAL دقف ؛ىثنألا ةقع عوضومب ةمشحلا ةيضق طبترتو

 .نهل مراحمب اوسيل نيذلا لاجرلا نع لزعم يف ءاسنلا نوكت نأ اهنم .یشنألا ةفع

 :ةماعلاو ةصاخلا درفلا ةايحوأ ,ةصاخلاو ةماعلا ةحاسملا نيب Sale نويكيرمألا زیمیو

 يف يمالسإلا ملاعلا يف Lita ناك صال ماعلا نيب لصفلا اذه نأ نيح يفو
paaكانه نأ الإ ؛ىطسولا  auةلئاعلا لاجر نيب مئالملا فّوصتلا نيب ًاديدش  

 .درفلا براقأ ةعومجم جراخ نم نودي نم نيب مئالملا فّرصتلاو ةدحاولا

 باقع وهو .ةراجحلاب ًامجر توملا ىلإ دلجلا نم ينآرقلا باقعلا رّيفت دقف ةعيرشلا روطت ىلإ ًارظن (1)
 ريغ ةيسنجلا تاسرامملا عاونأ لكل مادعإلا مكحل -(ميدقلا دهعلا) سدقملا باتكلا قفو - قيبطتلا يزاوي

 نضحلا ريغ ينازلا باقع نيب فلؤملا قرفي مل] .22 ةينثتلا رفسو 20 نييواللا رفس يف ةدراولا ةيعرشلا

 .[مجرلاب ٌدَحُي يذلا نّصحملا ينازلا نيبو .دلجلاب ٌدَحُي يذلا
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 دجن ؛لزنملا يف صاخلا OISU هيلع قلطت نأ نكمي ام يف JEU ليبس یلعف
jlنيسنجلا نيب لصفلا  callyامدنع لاجرلا نع ءاسنلل يلعفلا يدسجلا لصفلا نم  

 هذه لثم يفو .لزنلا نم ةماعلا ةحاسملا يف ةبارقلا يوذ ريغ نم لاجر فویض دجوي
 Jeee نل وأ .نهل ةصصخلا ناكرألاو ةنكمألا يف ءاسنلا لّزعت تالاحلا
 نكي مل لصفلا نم عون Gl ناف كلذ عمو . d !بسانم يئاسن ءادر لالخ نم ءابرغلا

 Mash all يوذ نم ءاسنلاو لاجرلا نيب اًيرورض

 مهنأل كلذو ؛نیفلابلا ريغ دالوألاو تايتفلا غ قالب ال نيسنجلا نيب لصفلاو

 عقت يتلا ىرخألا دويقلا نم ًاريثك ناف لباقملابو . (3)پاجنالا ىلع Coa نيرداق ريغ

 ءانبأ نهيدل يتاوللا ءاسنلا وأ .لمارألا ىلع مراص لکشب azila نكت مل ةأرملا ىلع

 عجريو ؛ماعلا طيحملا يف اميس الو ربكأ فرصت ةّيرح (yg ةوسنلا ءالؤه لثمف .نوفلاب
 نهنع عطقنملا ءاسنلا نإف كلذلو .ةيسنجلا ةرظنلاو ةيجولويبلا بابسألا ىلإ كلذ

 .باجنالاو لمحلا ىلع ةردقلا نهيدل دعي مل نهنأل ٍكلذو نهنم جّرحتي ب ال ثمطلا

 نعطتسي ال نهنأ امك .(ةنتفلا) يعرشلا ريغ ءاوغالل اردضم ON gall اذه ىلعو

 .4(60!نهتالئاعل راعلاو يزخلا بلجي يعرش ريغ لسن باجنإ
a 

Laagيف %65 نأ نّرمأ  ديدحتلا هجو ىلع - دمحم تاجوز ناف ؛نآرقلل  
as ss ۲ A ‘a ` <x $ 520۰  

 نهنم بلطي نأ لبق قالطلاب رايخلا نحنم دق نهنكلو .لاجرلل نزربي ال ناو .نهتویب
 .؟؟)تایلطلا هذه ىلع ةقفاوملا

he }لث ملا  GSNنإ  BFکدرش  gsiاھتتیزو ابی  Dis 
OR OSE Soarلو 2,255 سرد شک و  Hasده نام  

 .(مجرتلا) .لاجرلا ناکم نع لصفنم ءاسنلل ناکم دجوی نكي مل اذإ ةلزاع ةراتس دوجو دوصقلا لعل(1)

 بجاو لصفلا ناف ؛نهمراحم نم نیذلا لاجرلاو ءاسنلا نيب لّصفي ال نيح يفق ؛ةبارقلا ةجرد بسح )2(
 .(مجرتملا ) .مراحلا ريغ نم نهبراقآ نيبو نهنیب

 تامرحلاب ببستن دق يتلا ةيسنجلا ةوهشلا دوجو مدعو ةلوفطلا ةءاربب لب ؛باجنالاب ةقلعتم ةلأسملا تسيل )3(

te)(مجرتلا) . (اهفانصأ فالتخا . 

 دقو .ءايشألل حیحصلا ماظنلا دسفی ام لک ينعتو ,يئاردزا لکشب عساو قاطن ىلع (ةنتفلا) ةملك مدختست دختست )4(
 عون يأو .يمالسالا خيراتلا لئاوأ يف ةيلهألا بورحلاو ,ةأرملل ة ةوهشلا اهريثت يتلا ىضوفلا فصتل تمدخّتسا
 ةباطخلاو عونلا :ةأرملا ةملك ةأرملا دسج «سالغود يتلام ىودف : .باتك رظنا .ينيدلا وأ يعامتجالا فالخلا نم

 .(م1991 «نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين ؛نوتسنرب ) ةيمالسإلا ةيبرعلاتاباتكلا يف

 ءاسنلا وأ لمارألا نم) ةأرملا نوک درجم ىلع سيلو :نسلا يف تانعاطلا ىلع الإ ٌقِّدصي الرمألا اذه )5(
 .(مجرتملا) .(ثمطلا نهنع عطقنملا ءاسنلا) نم وأ (نوغلاب ءانبأ نهيدل يتاوللا

 رايخلا نحنُم نهنوك Lal .مئاد رمآ وه لاجرلل نزربي الأبو نهتويب يف َنْرَقَي نأب رمألاف .نينرتقم ريغ نارمألا(6)

 ,ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةعاطتسا يف وه يذلا قافنإلا ىدم ىلع نهربص ةيضقب نرتقم وهف قالطلاب
 .(مجرتملا) .نكمملا قافنإلا ىدم ىلع ربصلا ىلع ةردقلا نهسفنأ يف ندجی مل نإ قالطلا رايخ نحنُم دقو
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nollسداسلا : 

gilts © Cue WKم  Ke chiباکس فمي وتيم کج  
oO WANE Abi,ر تب  tas tue jb a aK 

 اله AE نإ ءاسنلا نم سام HI یا ke O GE BO ee اھل

 EEL KE Owe مت a sel tp متن
asلوألا  GLa gahتوت  Cali 43 CY thts at sub sett 

  pieتيبلا له دف  HSاريهطت ©  Sab SEUنم ٤الت

  sed stتاک هل نر  #0 Holsيفو .(34 28 تايآلا ,بازحألا ةروس)

 ةلزعلا هذه نأب نيثحابلا ضعب لوقي نيح  Agagaًادبملا ققو ,ماع هجوب ءاسنلا عيمجل

 المع حبصُي مل هنأ الإ ؛«نينمؤملا تاهمأ» لامعأ نعبتي نيملسملا ءاسن لك نإ لوقي يذلا

 تناك ءاسنلل ةايحلا هذه نأ دجن عقاولا يقف .يمالسإلا خیراتلا يف ةقلطم ةسراممو

 ًابيرقت  Gåلقألا تالئاعلا امآ .یرقلاو ندلا يف ةيرثلا تالئاعلا ءانثتساب ًاليحتسم

 ماع لکشب جاتحت اهنإف -ةیوعرلاو ةيفيرلا تاعمتجلا يف تالئاعلا ىلع ٌةوالع- ًءارث
 .ثانالاو روک ذلا نم اهدارفآ عيمج لمع ىلإ

 تاهمأ» ىدحإ) ةشئاع ةثلاثلا دمحم ةجوز نإف ثلاثلا لصفلا يف درو امکو

 ثادحألا يف يسيئر رود اهل ناك دقف .اهلزنم ةسيبح عبطلاب نكت مل («نينمؤملا
 اصوصخ .نافع نب نامثع يدشارلا ةفيلخلا لتقم دعب تعقو يتلا (ةنتفلا ) ةيسايسلا

 رهظ ىلع كانه اهدوجو ببسب كلذب تيّمُس يتلاو )2656( لمجلا ةكرعم يف
 نأ بجي ةأرملا نإ نولوقی نيذلا ءالوهل جذومن ةباثمب تناك دقف ببسلا !ذهلو .اهلمج

 .(!!ةماعلا ةايحلا يف رود اهل نوکی

 ,ةماعلا ةايحلا يف ًاظخالم ناك نيسنجلا لصفو مازتلالا أدبم نإف كلذ عمو
 ةماعلا ةنكمألا زربأ يفو .ءرملا براقأ نع اديعبو ,لزنلا جراخ ناكم يأ يف اصوصخو

 نع ءاسنلل يداملا لصفلا لالخ نم لكشتي نيسنجلا نيب لصفلا اذه ناف -قوسلاوهو-
 تانطوتسم يف اميس الو Lage» ناك لمعلا اذه .ةمشتحملا سبالملا قيرط نع لاجرلا

 اوسيل نيميقملا ناف ؛ةيسيئرلا ةيرضحلا زكارملا يف ًارخؤمو cally ةريبكلا تاحاولا

 .دكؤم هبش رمآ ely pall ءاسنلا ةهّجاوم نإف اذهلو .براقآ مهلك

 ىلع ماقت يتلا فورظلا كلت عمتجم يأ يف ةيرسألا ةايحلا تايساسأ نمو
 .قالطلا قيرط نع لاصفنالا ةيفيكو «جاوزلا يف ةديدجلا رسألا اهبجومبو اهساسأ

 دارفأ دحأ slag ةلاح يف وأ قالطلا ةيوست دنع تاكلتمملا يف فرصتلا ةيفيكو

 يفو .حيرصو حضاو لكشب اياضقلا هذه نم ةيضق 3s نآرقلا لوانت دقو ,ةرسألا

 ارهم عفدي ناك جاوزلا يف لجرلا بغري ناك امدنع مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا

 .68 ص يضالا يف مالسإلاو عونلاو ةسايسلا .غریبلیبس :رظنا(1)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

ol)سورعلا نمث ) Pچ هفصوب ءاهتبطخ يوني يتلا ةديسلا وأ ةاتفلا رمأ يلو ىلإ  
 اقفوو .اهرمأ يلو وأ اهدلاو لزنم يف لمعلا يف اهتميق نادقف نع ضيوعتلا نم

 يلول اكلم سيلو ءجوزتتس يتلا سورعلل اصلاخ اكلم رهملا اذه حبصأ دقف نآرقلل

 CELEB RCE وی نع Sh of لع {BSL BMF :رکذلا اهرمأ
 .(4 ةيآلا .ءاسنلا ةروس)

viءاس هر جس ل  z 3 22 4 APES OGد +  oAحر يش  AAR, Aeم  
 haai الف اراطنق نهددخ|متیتاءو جوز تاڪ چور َلاَدَبَيَسأ متدرآ نو +

7 vo #6 ocr Jo JS 2 os » op Ar AD 24E 5 57 

 ائی هلم  Se BECO EY Biدقو  Eats galلإ
 مس جه

 .(21- 20 ناتيآلا .ءاسنلا ةروس) K EGS مگنم OE ٍضْعَب

 ,ةصاخلا هدراوم نم هترسأ دارفأ نم درف لك دعي نآ له زا كغ بجاولا نمو

 اكلم ةورثلا هذه تحبصأ دقف ءاهرهم بلسو :هتجوز لام ىلع ءاليتسالا dim نم سيلو
Lailiاهنم ًاءزج يطعت نأ -لاحلا ةعيبطب- اهناكمإبو .ءاشت امفيك اهيف فّرصتت اهل  

 .هسفن ءاقلت نمو اهتقفاوم نود اهتورث نم aah نأ هل قحی ال نكلو ءاهجوزل

 لجر نيب ًادقع حبصأ دق ينآرقلا قايسلا اذهل Lady جاوزلا نأ نم مغرلا ىلعو
 عون ءاّرج نم جتني تاجيزلا مظعم ناف ؛(ةأرملا رمأ يلوو لجرلا نيب سيلو) ةأرماو
 ةلاحلاو يعامتجالا عضولا يف عمطت ةرسأ لك نإف هيلع ًءانبو رسألا نيب بيترتلا نم

 سكع ىلعو .نيترسألا نيب عمجلا حاجن ىلإ ةفاضإلاب ءىرخألا ةرسألل ةيداصتقالا
 نوكي نأ يغبني ءرملا نيرق نأ نوريثك دقتعي ذإ ةيجوزلا ةداعسلل يكيرمألا جذومنلا

 ملاعلاو نآرقلا يف جاوزلا نم ضرفلا نإف ؛هل يحورلا قيفرلاو لضفألا قيدصلا
 نيب اهزيزعتو طباورلا ةيوقتو ءلافطألا باجنإ ناك ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا
 طابرلا اذه ضفر ىلع ةردقلا امهل ةأرملا وأ لجرلا ناف رهاظلا يفو .*)نیتلئاملا

 ساسأ ىلع أدبت نأ تابيترتلا هذه لثمل ةصرف كانه نوكت ام أردان نكلو .حّرَتقملا
 يه امك لزفلا نم ةرتف دعب سيل ديكأتلابو .ةكرتشلا تامامتهالا وأ ةفطاعلا وأ ةدوملا

 .ةسسؤملا هذهل يكيرمألا جذومنلا يف لاحلا

 نآرقلل ًاقفوف ؛يكيرمألا جذومنلا نع جاوزلا اهب فلتخي رخآ بناج كانهو

 ةجوز لك عم لماعتي نأ ةطيرش .هسفن تقولا يف تاجوز عبرأ عمجي نأ لجرلل زوجي
 مل باطام SSE یا يف LL لآ مف ْنِإَو ۶ :نهنيب ملظلا claw oly لدعلاب

 نم (ةبه) وه لب .ىرّتشت ةملس تسيل يهف ؛(سورعلا نمث) هنأ ىلع رهملا ىلإ ةيبرعلا ةفاقثلا يف رظنُي ال (1)
 .(مجرتملا ) .يداصتقالا اهفقوم ززمتو احرف اهديزت هسورعل سيرعلا

O es 5 58ےک  vg BY CIر سم 4  othe oe 
 لإ 3 std نم :هیلیاء نمو ضقاني م QI GS اجنوزآ كس شنآ نم ركل لح Tess نمو » :ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا ضقاني موهفلا اذه )2

hore aor greeمر ور  
 .(مجرتلا) »)21 :ةيآلا ؛مورلا ةروس) 4 L555 days مكتب ٌلَمَحَو

256 



 :سداسلا لصفلا

۳ Ae ype gi oe r مك © مہ th or 2 و er ورم 2 رور ee ar {SS الأ هدأ ید SASK تکلم A ہیوم ارت الآ فخ ناک نيدو ES SE سل نم 
 ةيالا ءءاستلا ةروس) 3(.

 هيلعف ةدحاو نم رثكأ نم جوزت ام اذإ لجرلا نأب ةيآلا هذه نوثحابلا رّسف دقو
 تاقفنلا ىلإ رظنلابو . ةلصفنم نكاسم يف نهعضو لالخ نم نهنيب لدعي نأ

d, t 60  

 ءانبأ ىوس اهب مايقلا عيطتسي ال ةيهافر دعي ةجوز نم رثكأ نم جاوزلا ناف ةعقوتملا

 .)ةيرثلا تاقبطلا

 نم حضاولا نم هنإف تاجوز عبرأب مأ ةدحاو نم اجوزتم لجرلا ناكأ ءاوسو

 اهل هرفوی ام لباقم كلذو ؛اهجوز ةعاط ةجوزلا ىلع بجاولا نم هنأ نآرقلا لالخ
 اضيأو ءاهبقاعُي نأ اهجوزل زوجيف هل ةعيطم ةجوزلا نكت مل اذإو .ةيامحو نمأ نم
 .ناعذإلاو ةعاطلا ٌدح ىلإ اهبرضي

JI}لع کروم  aهل لصف امي  HESلع  ABIES atنی  

 HGS يبست لعب الف ڪت نإ TAS Sh میام Shab كروم
 OPA نو کر ولآ GSS FOG OSes As O Gea تناك

Sts ACS BOLTS(35 - 34 ناتيآلا .ءاسنلا ةروس) 4 . 

 ,نيرصاعملا نيملسملا ضعب نيب كابرإلا ريثت ةيآلا هذه نأ برفتسلا ريغ نمو

 نيناوقل اقفو لقألا ىلع - ءاسنلاو لاجرلا نوكي نأ in all نمف «برغلا يف اميس الو
 حضوت ةيآلا هذه نكلو ءةيجوزلا ةقالعلا يف ةاواسملا ردق ىلع -ةیبرفلا لودلا مظعم

 SGD SB سيلا لع کروم اجلا Oat ىلع ةماوقلا قح لجرلل َّنأ
 . ولوم نون امي ضع لع

 ام تابلطتمب ءافولا ىلع ةردقلا مهيدل ةيرث تاقبط ىلإ نومتني نيذلا لاجرلاف

 ةماوقلاو ةلاعإلا لباقم يف هنإف ةعيرشلل EN .مهتاجوز ىلإ ةفاضإلاب مهناميأ تكلم

 نألو .هنيمي تكلم ام عم ةيسنجلا ةقالعلا ىلإ ةفاضإلاب ةعاطلا قح ةرسألا oS نوكي

 .(مجرتلا) bep ًاطرش اذه سيل (1)
 .(مجرتملا) .شاعُملا يلاحلا عقاولا ىلع الو يخيراتلا عقاولا ىلع اذه قبطني ال (2)

 ناك اذإ Lae رظنلا ضفب هبجاوب موقي نأ نيفرطلا نم لک ىلع بجي لب ؛(لباقم) لاب ةيضقلا تسيل )3(
 .(مجرتملا) .ال al هبجاوب امئاق رخآلا فرطلا

 لك هبجوتسي ام بسحب هيف Gilad نأ بجي يذلا هعضوم Lagia لکلف .ةماوقلا ًادبم ضقانب ال ةاوأسملا أديم (4)
 .(مجرتلا) .ةدح ىلع عضو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 رفظلا ةيناكمإ اهیدل تیقب دتف :كلاملا لاومآ ضفرب اهل عمسي عضو يف تسيل مال
 مظعم كلذ ىلإ ريشي امك .ةيسنجلا ةقالعلا يف عورشلا لبق هفطعو هدو بسکو هب

 ةحونمملا ريغ ةيعرشلا ةيامحلا ضعب اهل ناك دمالا نإف كلذ ىلع ةوالعو .دئاصقلا

 . ولا ماب فدصت نيحلا كلذ ذنم اهناف ًالفط LAY دلت نأ درجمبف :ةجوزلل

 رح لجرل دولوملا لفطلا نإف يكيرمألا ةيدوبعلا ماظن نم ضيقنلا ىلعو
 فا امت !Jalal نوکی ;ai ,مألا سيلو بألا عضولا Laag Já aad م نم
 جاوزلا اذه لسن ناک ةيادبو ." 7 ةیعرشلا مدع يزخ نم صلختیو .ةينوناقلا ةيحانلا

 دح یلا - كلذ يف بپسلا عجریو « We pds) ناك oly) bls لقأ هنأ ىلع هيلا رظنب

 أدب يبرعلا قرعلا ءاقن ةيمهأ نأل نكلو .ةيبرع لوص نم َّنكي مل مهتاهمأ نأ ىلإ - ريبك

 ىلإ لءاضت دق ةينودلاب روعشلا اذه نإف عساتلاو نماثلا نينرقلا يف ةوقب اهلوح لدجلا

 يمالسإلا خيراتلا يف نيطالسلاو ءافلخلا نم ريثك تاهمأ نإف عقاولا يفو .ريبك دح
 ديشرلا نوراه فورعملا يسابعلا ةفيلخلا مأ ؛نارزيخلا لثم) [ءامإ] «دلو تاهو نک
 جراخ S$ نأ نكمي الف ةّمألا دلت نأ درجمبف ! ا 3 )2809 - 6

 ملسلا نم هنأ ىلإ ةفاضالاب .معدلاو ةيعرشلا ةلاعالاب متمتن نأ اهل قحي لب ,لزنلا

 ردق اهجوزل دلت -یرخألا ةيحانلا نم- ةجوزلاو .اهدیس ةافو دعب اهتیرح JLS نأ هب

 .٩)ببس يأ نود نم اهقیلطت عيطتسي وهو .لافطألا نم اهتعاطتسا

 يه هتجوز قلطُي نأ اهبجومب لجرلا عيطتسي يتلا ةينآرقلا تاءارجالاو
RAريك ندم ىلا ةي  Gills ee RNI? 

 «ةرقبلا ةروس) K نسخ امير وأ قم WC لک Y جاوزلا لحني كلذبو

 دنع اهجوز gets 7 i ةيامحلاو قوقحلا ضعب اهل ةأرملاو »)229 :ةيآلا

 ةجوزلل اكلم نوكي هنأ ضَرَتفملا نم حاكنلا دقع ميقأ هبجومب يذلا رهملاف ؛ اهقيلطت

 نيب طبارلا ام حضاو ريغو ؛(ةجوزلل ةحونملا ريغ ةيعرشلا ةيامحلا ضعب) اهل نأ -عيطلاب- اذه ينعي ال (1)
 .(مجرتلا) .نیرمالا

 .دمب Laga (ةيعرشلا مدع)ب هيف ًانعطم نوكي دق اذه ناف همأ ىلإ دولولا بسن ول هنأ دصقی فلؤملا لمل )2(

 .(مجرتلا)

 .(م1964 .وغاكيش ةعماج ةعبطم :وغاکیش) هتجوزو دیشرلا نوراه مأ :دادغب نم ناتكلم ,توبآ ايبان )3(

 رکذلاب ریدجلا نم هنأ الا ؛باتکلا اذهل ينمزلا لسلستلا نع ًاديعب عقي ينامثملا دهعلا نأ مغرلا ىلع )4(
 مهیراوج عم ةيسنجلا تاقالملا يف مهقح نوینامثملا نیطالسلا ذخأ دقف ةمظتنم ةفالخ نامضل هنأ
 لافطألا نوبجنی ينامثعلا خيراتلا لئاوآ يف نوینامثعلا نیطالسلا ناك دقف ؛دح یصقآ ىلإ ءاسنلا نم

 نم- كلذ ایازم نم ناك دقو .ةيفالسلاو ةيدنلوبلاو ةيسورلا لوصألا تاوذ يراوجلا نم يرصح لکشب
 ىلإ نومسي مهل براقآ كانه نوکی ٍنلف مهل تالئاع ال دیبعلا نأ ىلإ ارظن هنأ -نیینامثعلا رظن ةهجو
 :رظنا .رئارحلا هتاجوز ىدحإ نم هل اثيرو ناطلسلا بجنأ اذإ لاحلا يه امك .ذوفنلاو ةطلسلا يف بيصن

 :كرويوين) ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ايلعلا ةطلسلاو ءاسنلا :ةيروطاربمإلا ميرح «سريب يلزيل
 .(م1993 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم
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 لظت قالطلا عوقو تقو -اهعون ناك -Ñi اهتزوحب تاكلتمم يأو «جاکنلا ةرتف لاوط

 نأ ۹1 هی نوش ا iE أ مک JAI Y ءاشت امفیک اهیف فّرصتت اهل اكلم
Ck GEهلأ دوش  afتأ اتع دج كت أ ر يال عف  ERRE SN 

 .( 229 ةيآلا .ةرقبلا ةروس) K Soule كو کدو Ses مَ اهو

 عوقو دعب رهشأ ةثالث ةدمل ةجوزلا ىلع ةقفنلا هنم ًايولطم نوكي جوزلا نأ امك
 ال مأ ًالماح تناك اذإ ام ديدحت لجأ نم قالطلا

Fie نإو O معبر دو Sl Bp واف نإ رهقآ SON صبر مهيا نم SSS Bl 

  Gilمس هل ناف  PARNA @ te heبصي  BE hg dlوف ; ájام شک

4s Chay اوما اودارآ NBS يف نه ی نلوم i EN iN ail, BB ay نإ هما < هيف هلأ ge 
; PEP ت ce مر 

 »)226-228 ةيآلا ةرقبلا ةروس) 4( wo ريع ء ناو ةجرد نی Stes arti 3 sal لغم

 دقف نيعرابلا نيماحملاكو .ةيآلا هذه ینعل ًاريبك ًامامتها نوثحابلا ىلوأ دقو

 لجرلل تاملسملا تاجوزلل Sell ةرتف له :ةنكمملا تالامتحالا عيمج لوانتب اوماق
 ملاذ[ ثدحی اذامو ؟تایحیسلا وأ تایدوهیلا هتاجوزل اهسفن ةدملا يه ملسلا

 يف ةريغص اهنآ بیسب (Lal ضیحت ال ةجوزلا تناك اذإ ثدحي اذامو ؟جاوزلا لصحی
 تسرام اهنکلو (سأیلا نس اهلوخدل لعفلاب اهدنع ثمطلا عطقنا دق هنأل وأ رمعلا

 ءانه اهلوانت بعصي ثيحب ةيافلل ةددعتم تالامتحالا ؟اهجوز عم ةيسنجلا ةقالملا

 ًامّرلم نوكي جوزلا نإف ًالماح ةجوزلا تناك اذإ هنأ وه ءارجإلا ماع هجوب نكلو
 مألا نم لك ةياعرب pla جوزلا ناف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ٍ:اهلفط عضت ىتح اهتياعرب

 كانهف ةميرشلا تحضوآ امکو .(نیماع نم براق ام (Lula مطفُي یتح لفطلاو
Laiقلطت نأ ةفلابلا ةيوعصلا نم نکلو .قالطلا ىلإ ىعست يتلا ةجوزلل ماكحأ  

 ةيعرشلا بابسألا لمشتو .ةمکحلا نم مکحو ةدعاسم ىلإ جاتحی اذهف ءاهجوز ةأرملا
 ال يتلا ا ًامئاد اضرم اضیرم جوزلا نوكي نأ :يتآلا قالطلل ةبجوملا
 لوقلا نع ّينغو . (1) (جازملا هعبتت يذلا بهذملل (Laity ةفلتخم Sut اهرجه وأ ,قاطت
 ةدعاقل ًاقفو قالطلا ىلع لوصحلا راظتنا يف ةليوط ةرتفل نیقیب ءاسنلا ضعب نأ

 .ةليوط ةّدمل جوزلا بّیفتی امدنع مکاحلا كلت يف رجهلا

Langgرخآ درف تاکلتمم يف فّرصتلا يف درفلا قح نإف يكيرمألا نوناقلل  

ams)امامت يريدقت ءيشوه ( اهعفد متي يتلا ةا نویدلاو ةيراقملا بئارضلا . 

Laiags؛نینیعم ةثرو ىلإ لوؤت نأ يغبني هتاکلتممو درفلا تاراقع عیمج ناف نآرقلل  

 .قالطلا بلطت نأ اهدعب ةجوزلل قحي رهشأ ةعبرأ نع تداز اذإ جوزلا نارجه ةدم نأ بهاذملا ضعب ىرتو )1(

 .(مجرتلا)
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 ناف كلذ ىلع ٌةوالعو . ثلاث فرط دوجو ةلاح يف طقف ًاًيريدقت عضولا نوكيو
 ىلإ لوؤت يتلا ةبسنلا نم لقأ ثانإلا نم هتثرو ىلإ لوؤت يتلا درفلا تاكلتمم ةبسن

LAKE ورم وصف cog woy, ch cleo hes e م 2م 4.4074 an 

 مک رکوآ فن کوب )+ .روكذلا  Shyنییشنالا طح لم  OGقوا  Raنهلف
4 we P 3 مچ هر EA wot, رع هس or را ر اا هل ناک نإ را AAEM wos لحل HG AGE ةو تاک ن إو كرام ان 

“Sf 4 ھر م ر وك ص واو رم وچ و -4 2 یو 
  Jop Agکی ( KIE aaماوي ( Patريو دعب نم سدس هّمألف ةوحإ هل ناك ناف ثلا

Le SE BSA م Le SUE کک با مهیا تور دت دل AE رکاب نند وأ آي ood 
  4 OSSةيآلا .ءاسنلا ةروس) 11(.

 اهباستحا ةلأسم دّقعحو .ثاریملل ةيقيقحلا ةبسنلا - ریبک لکشب - عونتتو
 اذإ امو ؛ثانالا ىلإ روکذلا ةبسنل ًاقفوو .درفلا یدل لافطألل يلامجالا ددعلل ًاقفو

 نم كلذ ريغو ءاوثري نأ مهقح نم نأل ةايحلا ديق ىلع هؤابرقأ وأ درفلا ادلاو ناك
 ثاريملا نم لقأ ةبسن ىلع ثانإلا لوصح ببسف ةورثلا ميسقت ناك اّيأو .تاديقعتلا

 مهف .مهتالئاع دارفآ نم درف لكل دراوملا ريفوتب نومزلم لاجرلاف ؛ةماوقلا ىلإ عجري
 ءايلوأ ةيلوؤسم نم نهتلاعإ JAS يتاللا .ءاسنلا نم رثكأ دراوملا نم ديزم ىلإ ةجاحب
 .مهنبا al Lac مآ اخأ مآ Langs ناکآ ءاوس ؛نهرومآ

 ركفلا لالخ نم مهعضوو ءاسنلاو لاجرلا رود ىلع ةقباسلا ةساردلا تزكر دقو

 .ىطسولا نورقلا يف هيرّسفمو ينآرقلا روظنملا بسح رومألا ةرادإ ةيفيكو .يمالسالا

 انتايح يف ةيلاثملاو ةيعقاولا ةايحلا نيب توافت كانهف عمتجم يأ يف لاحلا يه امكو

 يف ةيلاثملا ةايحلا هذه قيبطت ةيفيك نع ةماعلا تاقيلعتلا ضعب كانه نأ الا .ةيمويلا
 ام ةداع .نييورقلاو ودبلا ناكسلا نيب اميس الو .فايرألا يفف ؛ةرضحتملا ريغ تائيبلا

 مغرلا ىلع ءاياضقلا هذه صخی ام يف ةعيرشلا ميلاعت قوف ةيلخادلا تاداعلا ومست

 .نآرقلا يف تدرو دق اهنأ نم

 لصحي مل وأ .تاریاا قوقح تبجح وأ .رمألا يلول سورملا رهم عفد اذإف

 نأ ةأرملا تررق اذإ ؛كلذ ىلع ةوالعو 5ةأرملا ثيفتست نمبف ؛قالطلا قوقحب ءافولا

 اهنوربجي دق روكذلا نم اهيراقأو اهناوخإ ناف اهقحب بلاطتو اياضقلا هذه ضوخت

 ةهجاوم يفو .بسانملا صخشلا نم ريثكب لقأ ًاجوز اهل اودجي نأ ىلع -مهضفرب-

 هذه لثم يف ءاسنلا نم تاريثك نإف كلذ نم أوسأ وأ اقلطم جاوزلا مدع رایتخا

 .ثاريملا يف نهقوقح نع يلختلا ىلإ - حجرألا ىلع - نمی فورظلا

 ىشوتملا ةيصو ذيفنت دعب يأ ؛(ثلاثلا فرطلا ) قوقح ةيفصت دعب الإ ةثرولا ىلع عزو ال ةكرّتلا نأ فورعم )1(
 .(مجرتملا) .ةفاك هتامازتلا ةيفصتو )993 دق نكي مل نإ ةجوزلا رهم كلذ يف امب) ةلماك هنويد ةيفصتو
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 ةقبطلا ىلإ ةيمتنملا ةملعتلا ةأرملا اميس الو - ةأرملا أجلت ةريبكلا ندملا يفو

 ةوالعو .اهتحاصمل نوكيس يضاقلا مكح نأب ةقثلا لك اهيدلو .مکاحلا ىلإ -ةيقارلا
 Lad نكلو همكح ضرف ىلإ طقف ىعسي نل يضاقلا اذه نأ يف قثت بت اهنإف كلذ ىلع

 شاه قس دق ناك يذلا مكاحلا نم معدب . كل ذب مایقلل لئاسولاو ةطلسلا هیدل

 .نيرخآلا اهبراقآ وأ اهجوز بناج نم ةمقوتملا ةضّراعملا ةهجاوم يف یتح

:dogoNig لافطألا 

 نم رمتست -ماع لکشب- یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف ةلوقطلا

 ةعبارلا نسف ةيدسجلا غولبلا تامالع روهظ مدع ةلاح يف Lal .غولبلا نس ىلإ دالیلا

 لثمو .هبجومب غولبلا نس ددحیو .هب فرتعی يذلا رمعلا وه ةرشع ةسماخلا وأ ةرشع
 باجحلا ءادترا coll ءاسنلا ةجاحتو ةيسنجلا aa antl نأل igs ارمآ ناك ديدحتلا اذه

 ىلإ دعب اولصي مل تايتفلاو دالوألا GY كلذو ؛غولبلا نس لبق تايتفلا ىلع قبطني ال

 .باجنالاو لسانتلا یلع ًایدسج نیرداق ريغ اولاز امف .يسنجلا جوضنلا ةلحرم
 ىلإ دالیلا نم (1 :يتآلاك -ماع لکشب- ةلوفطلل عبرألا لحارلا فّرعتو

 ةسارفلا نس gh ؛ةعباسلا نس براقی ام ىلإ نینستلا نم (2 .نینستلا ةلحرم
 ةعبارلا نم ةيلاقتنالا ةلحرلا (4 .ةرشع ةعبارلا ىلإ ةعباسلا نس نم (3 .زییمتلاو
 یطسولا روصعلا يف جاوزلا لوح رودت يتلا ثاحبألا تماق دقو .غولبلا نس ىلإ ةرشع

 ةبيخ راهظا یلعو «ةتوبکلا ةحرفلاب دالوألا دالیم أبن مهیقلت ىلع ءابالل موللا هیجوتب

 ةا ةغاضرلا aca لع اضنآ Sle الا تک ر فو فانيلا دالیم دنع لمألا

 .هتايح نم يناثلاو لوألا نيماعلا يف عيضرلل Shaul lie تناك يتلا

 .یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف اعفترم لافطألا تايفو Jaaa ناك

 نادلاولا دقفي نأ ًافولأم ارمآ ناك دقف .نآلا ةفلختملا تاعمتجلا يف لاحلا يه امك

 PAER نازم ينسب اهتم وا هقاضلا ر ا کا ادلو

 يمالسالا ملاعلا باصآ يذلا (دوسألا تولا (gl نوعاطلا يشفت ءانثآ لاحلا تناك

 ةرتفب دالیلا دعبو .رشع عبارلا نرقلا نابإ امیس الو EN روصعلا يف ةدشب
Pataةداهشلاو (ناذألا) ةالصلا ناذأب دولوملا نذأ يف سمهب نأ داتعملا نم ناك  

 ا حبصت ا all ةعيس رورم دعبو .«هللا لوسر دمحم vali الإ هلا ال»

 Gals ,لفطلا هيف ىّمسُي ماع لافتحا alas - ًاديكأت رثكأ ةايحلا ديق ىلع لفطلا ءاقب

 دكؤيو .لفطلا دلومب ركشلاو نانتمالا نع ريبعتلل )عام وأ فورخ بیو .هرعش

 .(مجرتلا) .سّبلُيو دولوملا لّسْغُي نأ دعب )1(

 .(مجرتملا) .هرمأ يلول ةيداصتقالا ةلاحلا بسحو دولوملا سنج بسح ؛رثكأ وأ دحاو (2)
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 هلفط ءابعأب ضوهنلا يف هتيلوؤسمو بألا بَّسْن ىلع تالافتحالا هذهل ماعلا عباطلا

 ناك دقف ؛باوصلاو أطخلا نيب زییمتلا ىلع ةردقلا لافطألا ىدل هنأ نيح يفو

 ىدل يتلا كلت يزاوت يتلا ةيعرشلا تاقیعلا ضعب مهيدل نأب ماع لكشب مهيلإ رظنُي

 مهنأ امك ةمزلُم دوقع ماربا لافطألا عيطتسي ال JELI ليبس ىلعو .ایلقع نيفلختملا

 لوقي كلذ ىلإ ةفاضإلابو .نيغلابلا لثم هسفن ةيمارجإلا تافلاخملا باقعل نوضرمتی ال

 ةالصلاك ةيمالسإلا تادابعلاو رئاعشلا ءادأب cue ple ريغ لافطألا نإ '"ءاهقفلا مظعم

 هذه لافطألا ءالؤه ميلعت يغبني لب .جحلا وأ ةاكزلا وأ ناضمر رهش ءانثأ موصلا وأ

 .غولبلا نس ةلحرمل مهدادعإ ضرغب ةينيدلا مهتديقع نم ءزج اهنأ ىلع تادابعلا

 نم ناكو ,غولبلا نس عم نمازتلا ىلإ تايتفلا ىلإ ةبسنلاب جاوزلا نس ليميو
 ىلع ةلدأ كانه نأ نيح يفو .اضيأ ةقهارملا نس لبق تايتفلا حاكن فولأملا ريغ

 غولبلا ةلحرم مهلوصو دعب نوجوزتي روكذلا مظعم نإف ؛لافطألا نيب تاجيز بيترت

 لاجرلا نم ريثكل فولأملا ريغ نم ناكو .مهتاجوز نم انس ربكأ اونوكي نأ ىلإ نولیمیو
OLSيف دمحم ناك امدنع عقاولا يفو .رمعلا يف ةريغص ةاتفب اوجوزتي نأ نسلا  

 اهرمع ناك امدنع ةشئاع ةثلاثلا هتجوز ىلع حاكنلا دقع ماقأ هرمع نم تاينيسمخلا

 .3!(ًاعبس وأ تاونس تس ناك اهرمع نأ ىلإ تاياورلا ضعب ريشتو) (2تاونس عست

 لمعلا ةبحاصف ؛ Lai è ثدح دق سكعلا نإف دٌّمحم لاثم ىلإ دانتسالابو
 ةسمخ براقي be Lu هنم ربكأ تناك (م619 ماع تيفوت) ةجيدخ ىلوألا هتجوزو

 ىرخأ ةجوز يأ دّمحمل نكي ملو «جاوزلا هنم تبلطو ترداب يتلا يه تناكو . Lele رشع
 يونعملا اهمعدو ؛ةراجتلا يف دّمحمب ةجيدخ ةقث نم مغرلا یلعو . اهتايح ةدم ةليط

 لكشب- هل عفادلا ناك يداحألا هجاوز نأ زئاجلا نمف ؛يحولا هيقلت درجمب هل ديدشلا

 ال هجاوز دقعب ةقلعتملا تاليصفتلا ضعب نأ نيح يفو .هتجوزل قيمعلا lod -ريبك
 ميقُت نأ -لاوحألا نم لاح يأب- ةأرمال فولأملا ريغ نم هنأ كردن اتنإف ؛ازغل لازت

 !تایرخآ تاجوز اهجوزل نوكي الأ ةط رتشم حاکنلا دقع

 هيلع تلصح يذلا دهعلا وه جاوزلا دقع يف دیقلا اذه لثمل ةروهشملا ةلثمألا دحأو

 يسابعلا ةفيلخلا دعب امیف حبصأ يذلا) سابعلا يبأ باشلا نم ةملس ai ةيرثلا ةلمرألا
 asl هل ا .یرخآ ةجوز جوزتی نل هنأب مسقي ةملس مآ dilea uaa ؛ («حافسلا» لوألا

 دعب ىتح ؛لئاسولا لكب اهل هدهع ىلع ظفاحو ؛ةملس al طورش ىلع سابعلا gal قفاو دقو

 .(مجرتلا) .نيملسملا نيب هيلع Gabe رمألا اذه (1)

 .41 - 39 ص ص يضالا يق مالسإلاو عونلاو ةسايسلا .غربلیبس )2(

 نأ ةقيقحلاو ,هعمتجم يف (فولأم) وه ام جراخ ائيش لعف -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نأب ةرابعلا هذه يحوت )3(
 .(مجرتلا) .جاوزلا اذه هيف لصح يذلا عمتجلاو ةئيبلا راطإ جراخ ًاَرَتجملا لكشلا اذهب شقانت ال ةيضقلا هذه

 .78 - 76 ص ص مالسإلا يف عونلاو ءاسنلا ؛دمحآ )4(
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 نوكت نأ هيلع يفبني هنأب هل مهعيجشتو هناوعأ ةحيصن نم مغرلا ىلع ؛ةفيلخ هبيصنت
 .(!!هتدارإ عوطو هتراشإ نهر كيو تايرثلا ءاسنلا نم ةعونتم ةعومجم هيدل

 روكذلا ناتخ ةداع وه ميدقلا ىندألا قرشلا يف ناتخلا ىلع ةرهش رثكألا لاثملا

 :ميدقلا دهعلا نم نيوكتلا رفس يف درو امك .میهارب| عم هللا دهع ىلع ةمالع هفصوب

 تنأ ,يدهع ىلع ظفاحت نأ بجيف col Loh :میهاربال هللا لاق مث

 عمو كعم يدهع اذه .ةمداقلا لايجألا لكو كدعب نم كتلالسو

 ركذ لك :هيلع اوظفاحت نأ يغبني يذلا دهعلاو ءكدعب نم كتلالس

 ةمالع نوكتسو ناتخلا ةيلمع يرجت نأ بجي .هناتخ متي نأ بجي مكنيب

 رككذ لك ىلعف ةمداقلا لايجألل ةبسنلابو .كنيبو ينيب يذلا دهعلا ىلع

 مكعم يدهع .. .ناتخلا ةيلمع هل یرجت نأ مايأ ةينامث هرمع غلبي مكنيب

 ؛همحل نم CS مل يذلاو ؛نتتخم ريغ ركذ يأ . ارمتسم ادهع لظيس

 .(14- 9 :17 نيوكتلا رفس) .«يدهع قرخي نّمم هلهأ نم عطتقي

 .14 - 10ص ص هادفب نم ناتكلم .توبأ :رظنا .سابملا يبأو ةملس al نيب جاوزلا ةصق لوح )1(
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 .ناتخلا لبق لافتحالا رهاظم

 قالخألا «نیال:ردصلا

 .58ص «تاداعلاو



 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 ةيدسجلا ةمالعلا تناك اذإ ام -ةضافتساب- لوألا يحيسملا عمتجملا شقان دقو

 .ميدقلا دهعلا وأ ديدجلا دهعلا بجومب ةمزلم نوكت نأ يغبني هللا عم ميهاربإ دهعل

 نم ديدعلا يف Sin يتلا ) (St. Paul) لوب ةشقانم ةسينكلا تنبت ةياهنلا يفو

 بوكا زمرلا لالخ نم سیلو .('”اًيحوز بلقلا ناتخ وه ناتخلا» ناب (هلئاسر

 .(29: 2 نامورلا)

 ؛يكيسالكلا رعشلا نأ الإ ؛نآرقلا يف دري مل ناتخلا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلعو
 روكذلا نم لكل ناتخلا نأ ىلإ ريشي ؛دّمحم ةايح لوح ةريسلا بدأ ىلإ ةفاضإلاب

 اموهفم ناك دقو . مالسإلا لبق ام رصع يف ةيبرعلا ةريزجلا يف لصحي ناك ثانإلاو

 Lai ثانإلا ناتخ la تاياورلا ىدحإل ًاقفوو .ميهاربإب طبترم روكذلا ناتخ نأ

 دعيف .ليعامسإ مأ رجاه هاجت ةراس ةريغ لالخ نم .میهارب| ةصق ىلإ هروذج دتمت

 نم مطقت نآ تمسقآ ؛ةددمتم تارم اهتعدتساو ادیمب رجاه دامیاب ةراس تماق نأ

 :اهسفنل تلاقو .اهدسج

 .اهضفخأ لب ءال :تلاق مث .كلذ اهنیشیف اهنذآ عطقأ ءاهفنأ عطقأ

 ؛مدلا نع هب يضعت اليذ كلذ دنع رجاه ت تذختاف .اهنم كلذ تعطقف

 ,WT لوید ندمت ندختاو ءاسنلا تضفخ كل دل

 تاملک نع (م869 - 777) ظحاجلا us ةيحيسملا دض فينعلا هموجه يفو

 :یشنألاو رک ذلا نم لک ناتخل ةّيحصلا ایازلاو سوقطلا يف هيأرل
 الو نتخُي ال هنأل ؟اذامل .قمحأو رذق قولخم يحيسملا ناف ؛عقاولا يفو
 هتجوزو .ریزنخلا محل لكأيو ,ةيسنجلا ةقالعلا ةسرامم دعب لستغی

Laiامم ؛ةدالولاو ثمطلا دعب وأ ةيسنجلا ةقالعلا دعب لستفت ال  
 مل اضيأ اهنإف كلذ ىلع ًةوالعو .ةرذق ةقولخم -عطقلاب- اهلعجي
 ,۵ ( ديكأت ةفاضإ) .*)نّتخت

 هانعمب ناتخلا وه دوصقملا نأ ةلدألا نم ددعب حضوي نيوكتلا رفس نم سبتقلا قباسلا صنلا نأ عم )1(

 .(مجرتلا ) Gasy) بلقلا ناتخ) سيلو فورعلا

 ةيالو ةعماج ةعبطم :ينابلأ) رنیرب ميلو :ةمجرت ءةكراطبلاو ءايبنألا .2 دلجم ءيربطلا خيرات .يربطلا(2)
 -72 ص .(م7 «كرويوين

 .79ص .(م2002 ,لوب نغيك :ندنل) ظحاجلا تاباتك نم تاراتخم :حرملاو لادتعالا :ةمجرت ,لیفلوک ميج (3)

 نع فرعي ام عم مجسنم ريغ ودبي يذلا ظحاجلا | يأر لقني يوناث ردصم ىلع فلؤملا دامتعا ظحاليو )4(

 syl اذه نع اثحب ظحاجلا تاياتك مظعم ىلإ تدع دقو ٠ .قارعألاو تافاقثلا ىلع حاتفنا نم ظحاجلا

 :ةرهاقلا) . .لکنف عشوي :قیقحن «یراصنلا ىلع درلا :هباتک يف یتح «ةقباسلا ةلوقملل ارثأ دجأ ملف

 ةعماج يف ميدقلا يبرعلا رثنلا ذاتسأ ) ناضمر نب حلاص روتكدلاب ةناعتسالابو . )ھ1382. ةيفلسلا ةيتكملا

 ,(هل سيلو هيلإ بوسنم وه ام اهيف امب هتافلؤم عيمج أرق دقو .ظحاجلا ثارت يف صصختم وهو ,سنوت

 ةيفطاعو ةحراج تاملك مدختسي نأ نكمي الو ءاقالطإ قباسلا مالكلا لقي مل ظحاجلا ob ينربخآ دقف

 دالب ىلا نالضف نبا ةلاسر :يض درو نومضملا اذه لثم نمضتی الوق نأ حجریو ٠ .ةمجرتلا يف تدرو يتلاك

 الملا مامأ هتجوزل لجرلا ةعماجم اهنمو .دالبلا كلت يف ةبّرغتسملا رهاظملا ضعب ىلإ اهيف راشأ ,راغلبلا

 .(مجرتملا) .(م2010 سرام 25 سيمخلا رهظ ةفتاهم) .«ماوقأ» لب «يحيسم» ةملك مدختسي مل هنكلو
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 :سداسلا لصفلا

 (ةيمالسإلا ةيهقفلا ا 2 بماذلا E يتلا ناتخلاب ةقلعتلا 6191

 :اهیف درو ةراهطلا لوح ةلاسر يف

 ًاقفو iia ءاملعلا نم دیدعلاو ةيعفاشلا بهذمل اقفو بجاو ناتخلا

 بهذملل .lakis ‹«ىرخأ ةهج نمو .بهاذملا مظعمو يكلاملا بهذملل

 ام يفو . .ءاوس دح يلع ثانإلاو روكذلل بجاو ناتخلا نإف !يهفاشلا

 ءاهلمكأب ةفشحلا يطغُت يتلا ةدلجلا عطق بجاولا نم روكذلا صخی

 بجاولا نمف ثانإلا ىلإ ةبسنلاب Lai .امامت ةفشحلا یرعتت کل دیو

 اتتا ءاضع الا نم يولعلا ءزجلا ةدلج نم ریفص ءزج عطق

 لیلق یوس دجوی ال هنأ الا هسفن ءارجالا لوح ماع قافتا دوجو نم مغرلا یلعو

 عباسلا مویلا يف ناتخلا ءارجإ ءاملعلا ضعب ديؤي ذإ ؛ءارجالا نمز لوح عامجالا نم
 همیلعت دلولا أدبي امدنع) رمعلا نم ةعباسلا نس يف رخآلا مهضعبو .نماثلا وأ

 ريخأت ديؤي نم كانهو .ةرشاملا نس لبق هءارجإ رظحب ثلاثلا مهضعبو ؛(يمسرلا

 .جاوزلاو غولبلا ةلحرمل دادعتسالاو غولبلا نس ىلع ةمالعو رورم زاوج هفصوب ناتخلا

 ةراهطلا يف يساسآ لمع ناتخلا ناف ناتخلا ةيلمع هيف یرجت يذلا رمعلا ناك امهمو
 .ةراهطلا :وه ءارجإلا اذهل ماعلا حلطصملا نإف عقاولا يفو .ةيمالسإلا

 كلذ لعف ىلع نومدقي نيذلا ءابآلاف Gle La دعي نيملسملا دالوألا ناتخ ناكو

 نيبحطصم تاقرطلا يف ناريجلا نيب ليخلا رهظ ىلع مهدالوأب فاوطلاب نوموقي
 عم نمازتيل مهدالوأ ناتخل نوبترُپ ELS لقألا ءابآلاو .نیئنهلاو ءاقدصألاو ةلئاعلا

 بكوملا نم هب نوطيحملاو لفطلا يهتني امدنعو .تاقفنلا ةيطفتل كلذو ؛فافز بكوم

 .ةيلمعلا ءارجإب موقي يلحملا قالحلا نإف
 ةماعلا تالافتحالاب ًابوحصم نوكي ال ةاتفلا ناتخ ناف كلذ نم ضيقنلا ىلعو

 ءارجإب موقت يتلا ةدّيسلاو ةلئاعلا ءاسن هرضحت Lali انأش Say لب :تاتاجرهملاو
 ةظفاحملا لمشت ىثنألا ناتخل ةيقطنملا بابسألا نإف ةراهطلا ىلإ ةفاضإلابو .ةيلمعلا

 نمضيو ةبوصخلا نم ديزي ناتخلا نأ دمعي ناكو .ةيسنجلا ةوهشلا عمقو ةّمعلا ىلع

 ًاظوحلم نكي مل ىثنألا ناتخ نإف ءاملعلا حئاصن نم مغرلا ىلعو .ءانبألا باجنإ
 يف امبرو .ىطسولا روصعلا يف ی ملاملا قطانم نم ریثک يف حوضوب
 حتفلا لبق ديعب دهع ذنم ناتخلا تایلمع یرجت تناك ثيح- رصم يف نکلو .اهمظعم

 یا نام لک ھن قاطنلا ةعساو ةروصب ارشتنم GLY! GLA ناك -يمالسإلا

 ؛ىثنألا ناتخ ةحلصم يف بص يتلا ءاملعلا تاشقانم نم مغرلا ىلعو .نييحيسملاو

 .22 - 20 :5 )1954—2004 ,لیرب :نديل) .دلجم 12 ,ةديدج ةعبط مالسإلا ةعوسوم :يف «ناتخلا» .كنسنيو )1(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 ةيرس ةلالدو ءهيف بير ال يزخ ىلع يوطني ناك -روكذلا ناتخ ضيقن ىلع- هنأ الإ
  Eتو -

 ىردزملاو لذتبملا بقللا لالخ نم حوضوب ىلجتي كلذ نأ انظحال دقو .هب ةطبترم

IDs jell «ةعطقم نبا 

 :ماشتحالاو سبالملا

 -ديدحتلا هجو ىلع - يمالسإلا خيراتلا ةيادب يف سبلملاو يزلا ماشتحا ىدم
 ,ةرصاعملا ةلدألا ةردن ىلإ ًارظن ؛نيخرؤملا نيب فالتخا لحم ةيضق رخآلا وه ناك
 دقف .ةينيدلا صوصنلا نم ريثكل (ةضماغلاو) ةيحيملتلا ةعيبطلا ىلإ ةفاضإلاب

 نأب تاراشإلا ىلإ ًارظن ؛نيرصاعملا نيملسملا نيب ٌداح فالخ راثم ةيضقلا هذه تناك
 هذه سسأ نمو .يلاحلا انتقو يف ءاسنلاو لاجرلل ةعئاض لوألا عمتجملا ةسرامم

 تاملكلل قيقدلا ىنعملا ىلإ ةفاضإلاب .ماشتحالا موهفل بسانملا ريسفتلا ةشقانلا

 :باجح 145 daaa :رامخ) نآرقلا يف ةمدخَتسلاو ءاطفلا وأ باجحلا لوح ةيبرعلا

aad0 (بجُح  

ca cal 0نإ ملل قرأ کرد مهجور وظف  ailامی ريح  
FAI O oieبوم  (platesتي الو نهج قو نص نب  ee 

 HT OSA Hs i bet لع نع Bab هام
ca PAF ears ar. sfوأ ىرهتلو عب ءا  hase rs D NSقب  

Sasتکلم ام زآ یھی وأ  {HiTتوییت و  PSوأ لالا 8  galt 

Da نهر نم Oa ام Led Bh G GEG INS FR IG oi 
 اکی أ لإ  PB LEMتي  Éناتيآلا ,رونلا ةروس) 30 -31(.

 تاعمتجملا نيبو ةثيدحلا ةيمالسإلا راطقألا يف باجحلا ىنعم مهف دقو

 وأ برقلا يف اميس الو - نيملسللا ضعب نإ. ىتش عاونأو قئارطب برغلا يف ةيمالسإلا

 :ناتخلا ديدحت» ءيكريب ناثانوج :رظنا یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف ثانالا ناتخ لوح(1)
 قرشلا تاسارد نع يلود ريرقت .«ىطسولا روصعلا يف طسوألا قرشلا يف يفاقثلا فيكتلاو GLY ناتخ

 .38 - 19 :)1996( 1 .28 طسوألا
s z z 

 .(مجرتملا) .ناتخلا ةيلمع اهل ىرجت نم ىلع سيلو .تايّرخألل ةيلمعلا هذهب موقت نم ىلع قلطی بقللا اذه )2(

 روصعلا ىتح ماللسالا رجف ذنم :يبرعلا ءادرلا :ناملتس نوفلاك اديدي :باتک - صوصخلا هجو ىلع - رظنا (3)

 يف ءادرلا عوضوم نع ثّدحتی نآلا یتح باتک لضفأ دی ناملتس باتک نإ .(م2000 ,لیرب :ندیل) ةثيدحلا
 .ةساردلا هذه ىلع -ةریبک ةجردب- دمتعت رخآ ناکم يأ يفو انه ءادرلا نع يتسارد .يمالسالا ملاملا

 :كرويوين) مالسإلا يف ءاسنلا قوقحل يئاسن ریسفت :لاجرلا ةوفصو باجحلا «يسينرم ةمطاف :رظنا (4)
 a1991)- .يلسيو نوسيدأ
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 سيياقملا عم ةداعلا يف اذه ىشامتي) ةمشتحملا سبالملا ءادتراو ةأرملا ردص ةيطفت

 نم مقروط هنإ رهألا عبسي قودي اميه تایل هفيب يمي (ماضتعإلل ةيبرملا

 ّنهتنيز دبي الو هيلي يذلا هيجوتلا نأ الا E لع نهر {BED هيجوتلا

SSبلطتي لب ؛بسحف ةمشتحم سبالم تو  
Laiءاوس -رمشلا ةيطغتل لاشلا وأ رامخلا لامعتسا  LSلكلا روضح يف -اًيثزج وأ  

 نإ لوقيل ثلاثلا مهضعب بهذيو .نيرصاقلاو )ری جلو .مدخلاو «براقألا ادع ام

 :اهیمدقو .اهیدیو ةأرملا مسجل ةلماكلا ةيطفتلا بلطتی ةيآلا هذهل مئاللا ريسفتلا
 ةفافش ةدام يذ باجحو تازافقلا ءادترا دح ىلإ كلذ لصي لب ؛اههجوو ءاهرعشو

 قرم نأ نکنم ال نكلو زت أ عيطتست فداظرو نیتروفسم AN اتبع نیت تیسب
 .اهينيع هيف Las ءاهدسج نم ءزج يأ نورخآلا

 يمالسإلا ءادرلا فيرعت ناك فيك :وه انه انريكفت لغشي يذلا لاؤسلا نكلو

 بناجأ ًالاجر مهنوكل مهنم بّجَتحیف ديبعلاو مدخلا Lal .طقف مراحملا مه مهنم cating ال نيذلا براقألا (1)
é۳2 ۳  
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 نرقلا لئاوأ يف باجحلا

 هجولا ءاطغ :رشع عساتلا

 حضوم طقف نيميلا ىلع

 .لماكلا هلوطب

 قالخألاءنيال :ردصملا

 .50ص «تاداعلاو



 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 ريغ اضيأوب ةریضتلا WN Sag all ةريزجلا يف عباسلا نرقلا يف مشتحلا

 ةباجإ ميدقت ةبوعصلا نم تلعج انرداصم ةعيبط نأ يه لاؤسلا اذهل  ةيضرُملا

 نم ةذوخأم ةلدأ يه ةيبرعلا ةريزجلا ونطاق هيدتري ناك امل ىلوألا ةلدألاو .ةدّدحم

 مهو لاجرلا روصت يهو .داليملا لبق ىلوألاو ةيناثلا ةيفلألا نم ةيرخص تاموسر

 ةعومجمو .ةناعلا ةقطنمل سبالم ساسألا يف ةياغلل ةريصق سبالم نودتري

 ليثمت ناك دقل .ًاضيأ تايراع هبش ءاسنلا Sjj دقو .سأرلا ةيطغأ نم ةعونتم

isنأ ظَحالُي امك .لاعنلاو ةحضافلا سبالملا نودتري مهنأب ءاسنلاو لاجرلا نم  

 نرقلا يف (Strabo) وبارتس ةظحالم لمكت زاجحلا لامش نم ناصمقلا ليثامت

 ىلع ةمزحأبو .تارتس نود نم نوريسي» نيرواجملا طابنألا نأب داليملا لبق لوألا

 (!!مهمادقأ يف ةيذحأبو .ةناعلا

 رثكأ يه ماشتحالا يف ةديدجلا ةيمالسإلا قالخألا نأ نآرقلا حضوأ دقو

 ةدوجوم تناك يتلا ةيخارتملا فقاولا نم ماشتحالل ةسدقلا سيياقملا ىلع ةظفاحم
 MNS ول سابل ایرو $3555 6 COKE OSS gs * :مالسإلا روهظ لبق

Aنم کل  Meckو ھام لمل  K26 ةيآلا .فارعألا ةروس) ( 

 ةملكل برعلا نييمجعملا فيرعت ةيفيكب حوضوب ناطبترم سابللاو ماشتحالا نإ
 نأ هب قيلي الو زوجي ال يتلا ءرملل ةصاخلا ءازجألا ةيطغت ينعي وهو ؛اضيأ سابللا

 ةيلخادلا سب الملل فورعملا حلطصملا وه سابللا حبصأ دقف هيلعو .(ةروعلا) اهفشكي

 ال ام نوفّرعي نيثحابلا ضعب نأ ركذلاب ريدجلا نمو Paole ليوارسللو .ةماعب
 nae دم دقو ,OS sly Sail نيب ةعطتملا :هنأ ىلع: (ةروغلا) هفشك قلي

se 6 æ- 

 .اهيديو ةأرملا هجو ًاضیآ لمشي

 هنأ ىلع باجحلا اومهف دق نيرصاعملا نييكيرمألا ضعب نأ نم مغرلا ىلعو
 ناك ةجولا باجح نأ ىلع لئالد كانه نأ الإ ؛هعون نم ديرف يئاسن يمالسإ يذ

 ىلع اليلد مدتی ناکو.مالسالا لبق ةيبرعلا ةزيزجلا قطانم ضعب يف هب الوم

 نيطشُب نأ هتاجوز نم دمحم بلط دقق ةريسلا بدأل ًاقفوو . ةيقارلا ةيعامتجالا ةلاحلا

 ةضافضف ةءابع اودترا دق برعلا نأ (م.ق 420 - 484) ستودوريه ركذي .7 ص يبرعلا ءادرلا .ناملتس(1)

 :نافول) 1 دلجم .ةييرعلا ةريزجلا طسو يف تحنلا نف ؛يتانأ لیونامی| ؛اضیآ رظنا .مازح اهب ةليوط

 .( م8 .تسلاتنیروآ دهعم

 .11 ص «يبرعلا ءادرلا :ناملتس )2(

 .37 ص .قباسلا عجرملا (3)

 .(مجرتملا) .ءاسنلاب Sold يناثلا رايعملاو .لاجرلاب صاخ لوألا رایملاف .فيرعتلل( دم ) رمألا يف سيل )4(
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 :سداسلا لصفلا

 .(!!نهلزانم يف ءاقبلا نهيلع يغبني هنأب ينآرقلا رمألا ىلإ عجري اذهو ؛نههوجو
 اهنأ» وه (باجحلا تدَخّتا) باجحلا تَبَرَص ةرابع يناعم sol نإف عقاولا يفو
 Piste تاجوز نم Fails تحبصأ

 يقب يذلاو) ىلوألا روصعلا يف ةأرملل لماكلا هجولا باجح نأ ىلإ ارظنو
 ىلإ هخیرات عجري (رصم يف رمحألا رحبلا لحاس لوطب ميدقلا رصعلا يف ا

Opalتناك اذا امم قّقحتلا ةيوعصلا نمف ؛داليملا دعي رشع سماخلا وأ رشع عیارلا  

 نهن Lai زئاجلا نمو. DONY مأ سابللا اذه لثمب نههوجو نيطقُي دّمحم تاجوز
abisريغ لظت تناك 0 ًانيع نأ ةجرد ىلإ ةلمشلا وأ ةءابعلاب امامت نهسفنأ  

 (5)يداليلا ثلاثلا نرقلا يف «نایلوترت» اهنصو يتلا ةقيرطلاب ةاطغم

 باجحلل هباشم میدقلا ریل يف دجو يذلا باجحلا نأ ىلإ ةفاضإلابو
 دجوي هنإف ؛باجحلاب ءاسنلا روصت ت يتلا ةروصملا تاطوطخملا ضعب يف رهظي يذلا

 نم نكلو ؛لاشلا نم عونب نهروعش تايطغُم نهو ءاسنلا اهيف رهظت موسرلا نم ددع
 .قالطالا ىلع هجولل ءاطغ يأ نود

 باجح حبصأ  ديدحتلاب ىتم حضاو ريغ لظي هنأب لوقلا نكمي اذه لك نمو

 لازعنالا نأ ملعن نحنف كلذ عمو 5لمشأ ةيمالسإ ةسرامم نم اج ءاسنلل هولا

 ةيقارلا ةيعامتجالا ةقبطلاو يداصتقالا ءارثلل ًازمر ناقبطُي LIS امهيلك باجحلاو

 ةيرضحلا تاقبطلا نيبو ؛ةيبرعلا ةريزجلا قطانم ضعب يف مالسإلا روهظ لبق

 قطانملا هذه نأ تنسب هنأ ام الوقعم یو .ةيئاساننلاناويإو ةف زيب يف ةيقارلا

 ماظنلا فّيكت دقف؛ ؛ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف ةيمالسإلا ةلودلا اهتلمش دق اهناكسو

 هسيياقمب قلعتي ام يف ةوفصلل يرضحلا فرغلا اذه عم ةلوهسب ديدجلا يمالسإلا

 .(©ءاسنلاو لاجرلا نيب لصفلاو ةّيسنجلا قالخألا لوح

 .(مجرتلا) .نينرتقم ريغو نالصفنم نيّرمألا نأ ٌعضاو (1)

 .54 ص . مالسإلا يف عونلاو ءاسنلا ءدمحأ(2)

 ,(1989) 17 ریضقلا ءايزأ :يف هرصم نم ىطسولا روصعلا يف هجولا باجح» .دووتسیا نايليج(3)
 يمالسالا ملاعلا نیوکت :ةيمويلا ةايحلا نم طامنأ .تیفشآ :يف اضیآ روکذمو 38 - 33 ص ص

 .238 - 233 ص ص ۰ (م2002 .تجش تجشأ :ةدحتملا ةكلمملا .توشردلآ ) . 10 دلجم .میدقلا

 هيلع هللا ىلص- يبنلا دهع يف ءاسنلا نأ اهل ثيدح يف - -اهنع هللا يضر- ةشئاع نينمؤملا م تركذ )4(

 لماشلا دوسألا باجحلاب اذه ءاهقفلا نم ٌريثك peit دقو < ء(دوسلا بيبارغلا نهنأکو) نجرخي GS -ملسو

 .(مجرتملا) .ًاعبط اههجو كلذ يف امب ةأرملا دسج لكل

 نم ةدتمملا دالبلا يف بولسألا اذهب تايدترم نهو ءاسنلا ىلع روثعلا نكمي .9 ص :ييرعلا ءادرلا ,ناملتس(5)

 .ناریا ىلإ ةيقيرفا لامش

 ةيمالسالا ةلودلا لمشت نأ لبق ةررقم ٌرومأ (ءاسنلاو لاجرلا نيب لصفلاو ةيسنجلا قالخألا) عیمج نکلو )6(
 .(مجرتلا ) .اهناکسو قطانلا كلت
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ام يف ةينآرقلا تايآلل مئاللا ثيدحلا ملاعلا ريسفت ناك LÍ ؛فاطملا ةياهن يفو
 لاجرلاو ءاسنلل - ماعلا سابللا اميس الو - سابللا نأ حضاولا نم هنإف ؛سابللا ٌصخي

 :لمشيو .ةثيدح ةيكيرمأ سيياقم ch امشتحم ناك لوألا يمالسإلا خيراتلا يف
 ىلإ ةفاضإلاب .تاءابعلاو لاشلاو ةيطغألاو .باورألاو ةيلخادلا سباللاو ناصمقلا
 ىلع باجحلا ءادترا رارمتسا ىلع لالدتسالا نكميو .سأرلا ءاطغ نم ةفلتخل ا عاونألا

 ةأرملل رشع عساتلا نرقلا نم روص لالخ نم رصم يف میدقلا ریصَقلا ناکس ة ةقيرط
Uebel!ناك دقف .«ةثیدحلا رصم ناکسل تاداعلاو قالخألا» نيال دراودإ باتک يف  

 (1)میدقلا ریصَلا يف دوجولا باجحلل (ًالوط رثكأ ناك هنأ نم مغرلا یلع) اهباشُم

 :ميلعتلا

 يلزألا دلاخلا هللا مالک وه نآرقلاف نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ىلإ ةبسنلاب

 نوكي نلف اذلو .دمحم هلوسر لالخ نم ةيرشبلا ىلع لزنأ دقو .ةبثاش هبوشت ال يذلا
 يف يمالسإلا ملاعلا يف ميلعتلل ةيساسألا ةنبللا ناك نآرقلا نأ ةفدصلا ليبق نم

 ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا نأ ةأجافملا ليبق نم سيلو .ىطسولا نورقلا
 ةفاضإلابو .نامز لك يف ةرثؤمو ,ناکم لك يف ٌةرشتنم ةيوتكملا ةملكلا نأ ملعي ناك
 تالمعلا ىلع ةروفحملاو ءةماعلا ينابملا ىلع ةنودلا عرولا تارابعو حيدملا شوقن ىلإ

 درفلا ناف ؛حيباصملاو فراخزلا ىلعو ,داجسلاو تاجوسنملا ىلع ةزّرطملاو ,فویسلاو

 IM ‘sl تاعوضوم لوح رودي Nias tasty ًارعشو اشوقن La دجي دق

 يف ةروفحم لظت يتلا ةملكلا ناف ةبوتکلا ةملكلا ةيمهأ نم مغرلا ىلعو

 سرد هنأ معزي نأ درفلا عيطتسي الف .ىلعألا ريدقتلاب ىظحت يتلا يه ةركاذلا

 ءادتباف كلذلو .هتركاذ يف ًاظوفحم gaill اذه نكي مل ام هلوح صن يأ و نآرقلا

 يتلا روسلا راصقب ءادتبا) نآرقلا ظفح لافطألا ملعتی ةعباسلا وآ ةسداسلا نسف

 .مهيملعم عم رئاعشلاو ةيمالسإلا ةديقعلا سسأ ةساردو < ٍ(ةليلق روطس نم فلأتت

 مهف نود نم هنأل ؛هدعاوقو يبرعلا وحنلا سسأ بالطلا ملعتي كلذ ىلإ هقاضإلابو

 قرولا نأ عمو .حيحصلا وحنلا ىلع هللا مالك مهف ءرملا عيطتسي ال ةيبرعلا Al خسار

 ىلإ ةياهنلا يف هقيرط كلس مث .لوألا يمالسإلا رصعلا يف طسوألا قرشلا يفر هظ
 بالطلا ناك كلذلو .هتاقفن لمحت ىلع نوردقي ْنَم مهدحو ءايرثألا ناك دقف ؛ايوروأ

 نیکی بلاغلا يف) ليسغلل لباق حول ىلع ربحو بصقلا نم ملقب مهسورد نوقلتي
 فلختب نوباصلا وأ نسلا يف ًاریثک رافصلا نرالا الو .(بشخلا نم اعونصم

 ةعبطم :ةرهاقلا ) 1860 ةيئاهنلا ةخسنلا :ةثيدحلا رصم يف ديلاقتلاو تاداعلل ريسضفت .نيال دراودإ(1)

 .50 ص :([1836] 2002 .ةيكيرمألا ةعماجلا

270 



Un ollسداسلا : 

 ال ذإ ءاهضرأ نوسجنيو اهناطيح نودوسی» مهنأل ؛دجاسملا يف ةباتكلا ملعت ىلع يلقع
 (!!«تاساجنلا رئاسو لوبلا نم نوسرتحي

 ريغ ULE يساسألا میلعتلا ناك يمالسالا خیراتلا نم وألا نورقلا يفو
 يفو) مهناوخإ وأ مهمامعأ وأ مهئابآ عم نوسردی رافصلا لافطألا ناك دقف ؛يمسر

 نس مهغولب درجميو J pill» يف (مهتاوخأ وأ مهتاّمع وأ مهتاهّمأ عم نايحألا ضعب
 ةساردل امدقت دقت رثكألا بالطلا لقتني مث نمو . دجسملا يف نيملعملا عم نوسردي دشرلا

 ةعيرشلا سسأ نآرقلا عم لکشت يتلاو dic) ثدحتت وأ دّمحل ثيداحأ) ثيداحألا

 یلوألا نورقلا يف ثیدحلا ملعتل يساسألا ناكملا ناك دقو .ةيمالسإلا ةديقعلاو

 دمي اه اشیا مهلزانم يف سوردلا نوقلي ءاملعلا ناك امك .دجسملا وه مالسإلل

 ضعبل ةلوهسلا نم ديزم ىلإ ًاضيأ كلذ ىّدأو .مهبالطل مركلاو Soll راهظإب مهل
 عقاولا يف اذه نأ نم مغرلا ىلع «مهتامدج ريظت لزاقم ىلغ لوصخلا نف املا

 . )رس افرع دمی ناك

 لوح رودت يتلا تاحورطألا يف مامتهالا نم ديزمب دالوألا ميلعت يظح دقو

 يف ءارآلا نم ًاريثك (م1193ت) يرزيشلا صخل دقف ؛ىطسولا روصعلا يف ميلعتلا

 دّمحم ىلإ ةبوسنملا ثيداحألا ىلإ دانتسالابو .«ةبسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن» :هباتك

 يف ةعامجلا عم phew نأ ةعباسلا نس نوغلبي نيذلا لافطألا لك ىلع يغبني هنإف

 يرزيشلل Ge . )شمل اهيلع مهوبرضاو ؛عبسل ةالصلا مكدالوأ اوملع» :دجسلا
 :الدتعم هنوري يذلا يدسجلا باقعلا قيبطت نيملعملا ىلع يغبني

 ةعاطلاو عمسلاب امهرمأل دايقنالاو ءنيدلاولا ربب بُدؤملا مهرمأيو

 ىلع مهبرضیو .امهيلإ لوخدلا دنع امهيدي ليبقتو امهيلع مالسلاو
 نع ةجراخلا لاعفألا نم كلذ ريغو «مالكلا نم شحفلاو بدألا ةءاسإ

 عيمجو ؛ريشدرنلاو ريسلاو ضيبلاو باعكلاب بعللا لثم ؛عرشلا نوناق

 ةقيقر الو ؛مظعلا رسكت ةظيلغ اصعب اًيبص برضي الو .رامقلا عاونآ
 دمتعيو ءريسلا ضيرع ادلجم ذختيو .اطسو نوكت لب .مسجلا ملؤت
 ال عضاوملا هذه نأل ؛نيلجرلا لفاسأو ذاخفألاو اياوللا ىلع هبرض يف

 .“ةدئاغ الو ضرم اهنم ىشخُي

 ةعبطم :كرويوين) يرزيشلا رصان نمحرلا دبعل ءةبسحلا بلط يف ةيترلا ةياهن باتك ةمجرت ,يلكاب(1)
 .119 ص .(1999 ,دروفسکأ ةعماج

 CABS .يرول فيزوج تارادصإ يف «ةيمالسإلا ةساردلا تاقلح يف ملعتلا بادآ» .ترکلیم رفوتسيرك :رظنا (2)

 ذاتسألا ميركت يف ؛ىطسولا روصعلا يف ةيمالسإلا تاساردلا يف ميلعتلاو نوناقلا tg! pple» تكوشو دراويتس

 .44 - 33 ص ص .( 2004 E.J.W. Gibb Memorial Trust. :ةدحتملا ةكلمملا .جدربمک ) يسدقم جروج

 .119 ص :ةيسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن باتك ةمجرت ءيلكاب (3)

 .119-120 ص ص «ةبسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن OLS ةمجرت .يلكاب (4)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 مارتحا یلع مهثحل !Gulla هذه نوململا مدختسي دقف ظحاجلل ًاقفوو
 مهتاجايتحا ءاضق يف مهبالط مادختسا بنجت مهيلع يغبنيو .امهتعاطو نيدلاولا

 الو ءراجحألاو ةلابزلاو دامسلا لقن لثم .ةنيهلا ةيلزنملا لامعألا ءادأ وأ .ةصاخلا

 .مهبالط مامآ لدتَْم رهظمب روهظلا زوجي

 ىلع اوناک یطسولا نورقلا يف نيملسملا نيثحابلاو نيملعملا نأ هيف كش ال اممو
 لفطلا لعجي هيفرتلل ةرتف نود نم لمعلا رارمتسا نإ» :لوقي يذلا أدبملاب ةّمات ةيارد

 لفطلا عنم» نإف in يفوت) يلازفلا مالسإلا ةجح أدبم ىلعو .«ا دلبتمو ًالوسك

 ةف طلا ةد دلو cade تيم ملعتلا ىلع رمتسملا رارصإلاو بعللا ةسرامم نم

 مو 'ءاهلك (هتاسارد نم) اهنم برهيل ةليح نع ثحبي هلعجيو .هتایح هيلع لقثيو
 بعلو «تاركلاب بعللاو .ةيحرسملا سئارعلا :يلازغلا مامإلا اهركذي يتلا باعلألا نيب

 .لابحلا ىلع رويطلا بعلو «تاناويحلا

 ةبعكلا هاجتاب دومع لباقم يف ةداّجس ىلع Bale دجسملا يف نوملعلا سلجيو
 لئاوألا نيملعملا ضعب دقتعيو . .مهمامأ ةقلح يف مهبالط سلجيو ALa يف (ةلبقلا)

 ,Lila ,ةفوشكم ضرأ اوناكف ءةمئالم ريغ ةركف داجسلا مادختسا نأ

 مارتحالا ةناكم ىلإ مهب يقت رت دئاسو ىلع نيفورعملا نيملعملا نم ريثك سلجي ناك ام

 مهيلإ بذجني ةرهش رثكألا وأ لضافألا نيملعملا ناف درفلا عقوتی امکو .مهبالط مامآ

 يفو ٠ ًاملعو ٌةرهش لقألا نيملعملا ءالؤه نارقأ بذجي دقامم ؛بالطلا نم رثكأ دادعآ

 هعامس بالطلا نم هروهمج عیطتسی يكل ةكيرأ ىلع ملعلا سلجی دق فقاولا هذه لثم

 .لضفأ ةروصب هتیژرو

 اوموقی نأ ةيساردلا داولا ناهإ ىلع نیمزاعلا بالطلا نم امقوتم ناك دقلو
 فيضُي ملعمل ّيّصن ءالمإ نم Žale فلأتت يتلاو .ةنامآ لکب lal تارضاحم خسنب
 ملعتلا ةقيرط حضوتو .هيملعم تاقيلعت ىلإ ةفاضإلاب :ةصاخلا هتاقيلعت بلاطلا هيلإ

 روصعلا يف نوملسملا اهالوأ يتلا ةيساسألا ةيمهألا هيملعم ىلع هرودب Lali ملعم نم

 هبلاط نأ ملعملا رّرقي نإ امف .ذيملتلاو ملعملا نيب ةرشابملا ةيلعافتلا ةقالعلل ىطسولا

 ays نآلا حبصأ هنأب دهشت دهشت يتلا ةزاجإلا هحنمب موقي ىتح Lee اصن نقتأ دق

 .نيرخآلل دّدحملا صنلا اذه ميلعتل

 بالطلاو نيثحابلا دجن اننإف ؛ةيصخشلا بناج ىلع زيكرتلا ةيئزج ببسبو

 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف داورلا ىلع ةساردلا ths ايعس لايمألا فالآ نورفاسُي

 نم غيلب لكشب رفسلاو ميلعتلا نيب ةقالعلا حضّتتو .ىطسولا روصعلا يف يمالسالا

 يف يمالسإلا عمتجملا يف ةلوفطلا تاموهفم :مالسإلا يف لافطألا .يداليج رنغأ :باتك يف درو )1(

 .58 ص ı )21992 ,نترام تناس ةعبطم :كرويوين) ىطسولا روصعلا
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Un ollسداسلا : 

 e مهيلع بجي هنأب هباحصأ ىصوأ هنأ دّمحم نع هيف ىوري ثيدح لالخ

 .'ةيضرألا ةركلا ةياهن اهب كق ا نالا يف ولو ىتح (ملعلا) ةينيدلا ةفرملا

 جحلا ءادأ بجاوب نرتقت ام ًامكاد ةذتاسألا ىلع ةساردلل Lib رفسلا يف ةبغرلا هذه

 اوموقي يكل نيريثكل ةليسو يهف .ءرملا ةعاطتسا ردق لقألا ىلع ةدحاو ةرمل ةكم يف

 لثم - ةديعبلا قطانملا نم جحلا لفاوق نإف اذهلو .ةسمخلا مالسإلا ناكرأ دحأ ءادأب

 ةعماج ةباثمب تناك -رخآ ناكم يأ نمو .دنهلاو ايسآ طسوو ةيقيرفإ برغو اينابسإ

 ةدوعلاو ةكم ىلإ مهقيرط ءانثأ يف ًاددج نيثحاب رارمتساب فيض ةيمسر ريغ ةيميلعت

 ةديدج راكفأ رشن يف Lage ًارود هذه جحلا لفاوق cual وحنلا اذه ىلعو .ماع لك اهنم

 .يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ عيمج يف ةميدقلا راكفألا زيزعتو

 م1141و 1126 pale نيب ام ركاسع نبا ماق دقل :دحاو لاثمب دهشتسن انلعلو

 يف يمالسإلا ميلعتلا زكارم ىلإ ق قشمد يف هنطوم نم نیتتلوطم نیتیسارد نيتلحرب

 كانهو) زاجحلاو « (ةقورعلا ةيماظنلا ةسردملا يف سرد اهيفو) دادغب :يهو هدهع
 .ناسارخ :ىصقألا قرشلا يف ةيمالسإلا يضارألاو ,ةفوكلاو :(اضيأ جحلا ىدأ

 ,ماشلا ىلإ هتالحر ءانثأو .نازحو .روباسینو .ورمو .رهنلا ءارو امو «ناهفصأو

 نم برقي ام عم مولعلا ىّقلت ؛ايسآ طسوو .ناسارخو .قارعلاو .ةيبرعلا ةريزجلاو
 نم - افالآ نكي مل نإ - تاثم عمج دقو .ةملعم 80 يلاوحو .روكذلا نم ملعم 0

 قشمد هنطو ىلإ داعو .«قشمد خيرات» مخضلا هباتكل یرخآلا مولعلاو ثيداحألا

 bas اوظفح نيذلا ءايقتألاو ءايكذألا دارفألا ءالؤهل طقف حنمي cual gag .«هاظفاح»

 بتارلا یلعآ ىلإ كلذب نولصی مهو مهتركاذ يف هقفلاو ثيدحلاو نآرقلا نم الثاه
 هلمكأب نآرقلا الت ركاسع نبا نأ درو دقو . !مهرصع يف نیینیدلا نيثحابلا نيب

 ب !ناضمر رهش لالخ موي لک Bay ؛عوبسأ لک ٌةّرم

 ةقيقح نأ الإ ؛الاجر اوناك ركاسع نبا يملعم نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ نيح يفو

 ءاسنلاو لاجرلا نم الك نأ حوت ءاسنلا نم OS هيملعم نم % 6 نم برقي ام نأ

 ولو» نجلا ليكم ىلع علفلا ءارو يعسلاب دمحم ةيصو اوذخأ دق  ءاوس د یا

 هلالخ نم رهظت يذلا يسيئرلا لاجملا وه ثيدحلا لقن نإف عقاولا يضو .« «نيصلا يف
 ءاسنلا نأب لوقلا فضلا رم | نه لك ده .لاجرلل تاملعم نهفصوب نهغوبن ءاسنلا

 .رکفلا راد :توريب ) يرش يلعو يوارمعلا رمع تارادصإ icles 80 .قشمد ةنيدم خيرات «رکاسع نبا(2)

 .(م2001 — 1995

 نكامأ ىلإ تاراشإلا .يناروحلا نبا :ىطسولا نورقلا رخاوأ يف يروسلا جحلا ليلد» ,يريم فيزوج(3)

 راوحو ءاقل يف ةيمالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا تافاقثلا :ىطسولا روصعلا يف ءاقل :يف .«تارايزلا

 .41- 40 ص ص .(م2001) 7
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ىدحإ تناك (دّمحمل ةثلاثلا ةجوزلا) ةشئامف ؛ثيدحلا لقن ةّئهمل تالُهْؤم ريغ نك
 كلذ ىلإ ةفاضإلابو .يمالسالا خيراتلا لئاوأ يف ثيدحلا لقن يف anal ءاسنلا رثكأ
 :ةينيدلا ةفرعملا يف نهتبغر ببسب ةنيدملا ءاسن ىلع ىنثأ هنأ دمحم نع درو دقف

enنيدلا يف ّنهقفتي نأ نم ءايحلا نهعنمي مل ؛راصتألا ءاسن ءاسنلا »!!) 

 تاملعلا ىدل 3 وق رثكأ نوكي نأ ىلإ ليمي تايتفلل ينيدلا ميلعتلا نأ موهفملا نمو
 ميلعت نأ الإ ؛ةنيدملا ءاسن ىلع دّمحم ءانثو ةشئاع جذومن نم مغرلا ىلع نكلو .ءاسنلا
 نع مهتيضق معدب نوضراعلا ٍموقي دقو .لماك لكشب او نكمل داناو تالا

 ملمتت يتلا ةأرملا O :وهو دّمحمل بوسنمو اًيرهاظ ضقانتم ثيدحل مهلقن قيرط
 نم يرزيشلا رذحيو . 302 "«بارشلا يف مسلا مضي يذلا نابعثلا لثم يه ةباتكلا

 امم كلذ نأل ؛ةيراج الو ةأرما طخلا il goles Yop :اضیآ ةباتکلا ءاسنلا میلعت

 001 یه ىقسُت ةّيح لثم طخلا مّلعتت يتلا ةأرملا لثم نإ :ليقو .ارش ةأرملا ديزي

 تاملعتم نهضعبو ,تاملعتُم is ءاسنلاو تايتفلا نأ حضاولا نمف كلذ عمو

 ارود Gal دق ةوفصلا ءاسن نأ حضاولا نم كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ادج ريبك لكشب

Logeىلإ ةفاضإلاب .ةيميلمتلاو ةينيدلا تاسسؤملل تايعار نهنوك لالخ نم ةيافلل  
 مأ ترتشا يداليملا نماثلا نرقلا يفو .نیمذعلا ءارقفلاو جحلل ةيريخلا تايعمجلا

 دجسم ىلإ هتلوحو ةكم يف يديلقتلا دّمحم سأر طقسم (نارزيخلا) ديشرلا نوراه
 ةلمرلا يف هايم ضوحب تقدصتو a يف برشلل رثبب اشیا تفاوت دقو .

 PETAR Tea !قارعلا يف رابنألا ةنيدم برغ ةانق ىلإ ةفاضالاب ,نيطسلف يف

 برقلاب فثاطلا يف دمحم دجسم دیدجتن ًافلیم Gaps) هم (!ah ديشرلا نوراه

 ةحار ىلع لمعلاب ةيريخلا هو ربکآ لکشب اهنع فورعلا نکلو aLa نم
 ,لفاوقلاو :ةحارلا ةنكمأو .رابالاب تقّدصت دقف ؛هايملا نم مهتاجايتحاو جاجحلا

 Gij حبصأ يذلاو ةكمو ةفوكلا نيب جاجحلل ةّدعملاو ةدّهمملا جحلا قيرط بناجب

 ىلع هايم عمجمو «شاشم» عوبنیل انلبم تدصر زاجحلا يفو .ةديبز قیرط مساب

 aaa اضيأ اهمسا لمح نهو تافزغ ضرأ

 ميلعتلل يعامتجا خيرات :یطسولا روصعلا يف ةرهاقلا يف ةفرعلا لقن ,يكريب ناثانوج باتك يف درو (1)

 .161 ص , (م1992 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنرب) يمالسإلا

 .162 - 161 ص ص h pati لقن ءيكريب :يف درو )2(

Jai )3(ثيدحلا ىنعم حوت ةقوثوم ةرّبَتعم ةيمالسإ رداصم نم سيلو يبنجأ ردصم نم ینعلا اذه فلؤملا  
 .(مجرتلا ) .هتوبثو هتحص ىدمو هتجردو

ASL (4)120 ص ءةبسحلا بلط يف ةبترلا ةياهن باتك ةمجرت . 
 .(مجرتلا) .ةدّمّتعملا ةسكاعملا ءارآلا ركذي نأ نود هيلع دمتعيو يأرلا اذه فلؤملا ركذي )5(

 .1-120 18ص «دادغب نم ناتكلم .توبآ )6(

 .247 - 239 ص ص .قباسلا مجرلا )7(
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 سداسلا لصفلا

alas ayaa,نورك  EEقدصتلا يف نهئابرقأ عم نييبويألا تارشا  
 رصعلا ءانثأو .ةعيشلاو ةجنرفلا دض داهجلل ةيبويألا ةلمحلا نمض ةينيدلا ةرامعلل
 ةسردم) [ًاطابر] دین نمودم 160 ترق ا رسا (م1260- 1174( يبويألا

 .اهدحو قشمد يف ىرخألا ةينيدلا ملاعملا نم اهريغو (ةساردلل اناكم ينعت ؛ةينيد

 ءاسنلاو .مهمكح ةرتفل يلاتلا نرقلاو قباسلا نرقلا لالخ سّسأ اّمم ريثكب رثكأ وهو

 نأ امك )% 16( ملاعملا هذه نم نيرشعو ةسمخب َنكَّدصت يبويألا لزنلاب تاقخللا

 .(!!ًءاسن ÉE نييكلملا ةاعرلا فصن

 اهنأ الإ ؛مساتلا نرقلا رخاوآ يف ًارکبم ترهظ ةسردلا نأ نم مغرلا ىلعو
 .2يمالسالا ملاعلا ءاجرأ عيمج ربع اراشتنا رثكأ تحبصأ رشع يداحلا نرقلا لولحب

 تالئاعلا نم دارفأو نييداع دارفآ ) نيقّدصتملاو ءايقتألا نم غلابملا دصر لالخ نمو

 ةنكمألا (gh دجسملا نم ناكملا يف رييفت دّرجم نم رثكأ ةسردملا تراص (ةيكلملا

 اهيلع قّدصتُي ناك يتلا سرادملا تماقو .ةيمسر تاميلعت اهل حبصأ لب (ةصاخلا
 اهنم ديدعلا لخاد تینبو .بالطلل ةيسارد حنمو نيملعملل بتاور ميدقتب دّيج لكشب
 ىطسولا روصعلا يف نيملسملا ءاملعلا مظعأ دحأ alag .اضیآ نيملعملاو بالطلل ققش
 .دادفب يف ةّيماظنلا ةسردملا يف سيردتلاب (م1111 ماع يفوت) يلازفلا مامإلا وهو

 ىلإ ةفاضإلابو .(م1092 ماع يفوت) ALN ماظن ريزولا يقوجلسلا اهسسأ يتلاو

 ءانبب ركاسع نبا يعارو قشمد مكاح (م1174- 1154( نيدلا رون عرش دقف كلذ

 ءادعأ دض هداهج يف يركف زكرم ةلزنمب نوكتل (ثيدحلا راد مساب ةفورعم) ةسردم

 . (ةعیشلاو نويبيلصلا مهو) نييلحملاو بناجألا مالسإلا

 .تایتفلل ةساردلا صرف esii دقف رکاسع نبا ةبرجت ترهظآ امکو

 .میلعتلا نم يفاكلا رّدَقلا نهیدل حبصی نأو .(ةداهشلا) ةزاجالا ىلع لوصحلاو

 نيملعم لمعلل نهءارو نوعسي اوناك ركاسع نبا لاثمأ نيزرابلا نيثحابلا نإ ىتح

 ابلاغ تناك يتلا ةملعتملا تالئاعلا نيب اميس الو ءادگاس عضولا اذه ناك دقو . (3)نهل

 نم لكل ثیدحلاو نآرقلا يف ةيلاع ةيافك يذ pao نا ته هضاخ ادوهج Jas ام

 يتلا (م1243 ماع تیفوت) فیطللا aal يهو :دحاو لاثمب دهشتسنو .اهتانبو اهئانبآ

 لوح يونس باتک :سنرقلا .«ةيسابعلا ةيروس يف ينيدلا يرامعلا نفلل تایعار ءاسنلا» .زیرفمه نفيتس )1(

 .54 - 35 ص ص .(م1994) 11 نرامعلاو يمالسإلا نضلا

 جروج :باتک -صوصخلا هجو یلع- رظنا یطسولا روصملا يف يمالسالا ميلعتلا يف ةسردلا ةيمهآ لوح )2(

 ؛(م1981 .هربندآ ةعماج ةعبطم :هربندآ) برغلاو ماللسالا يف میلعتلا دهاعم :ةسردلا روهظ ,يسدقم

 .156 - 143 ص ص . (1994 ,ایپمولوک ةعماج ةعبطم :كرويوين) .ةمقلا نم ةرظن :مالسإلا .تیلوب دراشتیر

 .سکعلا سیلو .نهل نيملعم اونوکیل نیزرابلا ءاململا ءارو نيعسي يتاوللا ّنه تایتفلا نأ وه دوصقلا لعل )3(

 .(مجرتلا) .ةقحاللا ةرابعلا هحضوت اموهو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 تناك دقف .يلبنحلا نمحرلا دبع نيدلا حصان ليبنلا يماشلا ثحابلا ant تناك

 ناخ ةا نيا يانج هال دهم ةو هب رقم افر هل رمي ةليوط تاو
 ىلع موقت ةيلدابت ةقالع اهنأ تبث ةريمألاو ةملاعلا نيب ةقالعلا هذهو .(م1246ت)

  نيدلا حصانل ةيحلاصلا يف ةسردم ةعبار تسّسأ م1231 ماع يف هنأل ؛ةيعفنلا

 .(!!فيطللا ةّمأ نم حضاو معدب تناكو  ديدحتلا هجو ىلع

 نم هنأ الا ؛ةيمسر لوصف يف تابلاط نهنأ ىلع ءاسنلا لّجست مل نيح يفو
 اهريغو سرادملاو دجاسملا يف ةيساردلا تاودنلاو تارضاحملا نرضح نهنأ حضاولا

 نيبغار اونوكي مل لاجرلا ضعب نأ ةأجافملا ليبق نم سيلو .ىرخألا ةماعلا ةنكمألا نم
 رشع عبارلا نرقلا يف جاحلا نب دمحم ملاعلا عزف دقف ؛ءاسنلل ةماعلا ةكراشملا يف

۳ 

 :هلوف هنع لقنو .هموی يف سوردلا نرضح يتاوللا ةوسنلا ضعب كولس نم (م1336)

 خیشلا لوح سانلا عمجتی امدنع ةوسنلا ضعب هلعفت ام [لیخت]
 اضيأ ءاسنلا يتأت ةظحللا هذه يفو ...[ةوالتلا ىلإ] عامتسالل
 ؛مهتهجاوم يف ءاسنل او «دحاو ناکم يف لاجرلا عم 2ءارقل او عامتس الل

 ols ؛ثدحي ام ببسب ءاسنلا ضعب داعبإ تاقوألا هذه لثم لصحي دقف

 ةصاخ ءازجأ رهظت دقو ءاهتوص ىلعأب خرصت وأ ءسلجت مث ةأرما فقت

 دجسملا يف هب حمسُي فيكف ءاهلزنم يف هفشك عنمی امم اهدسج نم
 .9١20لاجرلا ةرضح يف

 «اهدسج نم ةصاخ ءازجأ» ىلإ انه مجرُت ةروع حلطصم ناف هالعأ درو امكو

 كلذ نأ ماع لكشب لاجرلا مهف دقو .«اهفشك قئاللا ريغ نم يتلا ءازجألا» ىلإ ةراشا
e oe 

 لمشيل فيرعتلا عيسوتب مهضعب ماق دقو .اهيديو ةارملا هجو ادع ام ءيش يأ ينعي

Ê! نیدیلاو هجولا اضيأ 
 داوملا ىلع ارصتقم نكي مل ىطسولا روصعلا يف ميلعتلا نأ هيف كش ال اممو

 يف ىرخأ تاعوضوم تلخد لب (اهريغو ةديقعلاو هقفلاو ثيدحلاو نآرقلا) ةينيدلا

 ركاسع نبال ةيقبتملا تاطوطخملا ةياهن يف تاحيملتلا ضعب .41 - 40ص ص .«تایعار ءاسنلا» .زیرفمه )1(

 مهرضحأ نيذلا -ناتنس اهرمع ةاتف ءالؤه نمو- لافطألا ركذي داهجلا ةماقإ يف داهتجالا يف نيعبرألا

 slale نوحبصيو نوربكي امدنع صنلا Jai - ةصخرلا وأ ةزاجإلا - ةزاجإلا ىلع لوصحلل مهژابآ
 ةلمح يف يقشمدلا رکاسع نبا تاماهسإ :رافكلا نم ةيروس ذاقنإ» .يزدنيل سميجو دارم ناميلس :رظنا

 -51 :50 :(م2007) 6 نويبيلصلا :يف :نيدلا رون ناطلسلل داهجلا

 اهیف فنص يتلا هتلاسر يف هتظحالم جاحلا نبا یدبآ .172 -171ص ص «ةفرعملا لقن ,يكريب يف درو(2)

 ىلع مهتارضاحم ءاقلإ ءانثأ نوسلجی نيذلا ءاململا ءالوه» نم .اهنم ءاتسا يتلا تاسراملا نم اریثک

 قئال ريغ !Lukua يطعيو رورفلا ةحئار هنم ety كولسلا اذه لثم نأب دقتعيوهف .ةعفترم ةصنم وأ ربنم
 .38ص ad pall لقن ,يكريب .«تاذلاب مامتهالاب

 يف يمالسإلا ملاعلا يف ماشتحالاو سابللا عوضوم لوانتل باتكلا اذه نم 269 - 266 ص ص :رظنا(3)
 .ىطسولا روصعلا

276 



 سداسلا لصفلا

 نم تمجرت يتلا مولعلا نم اهريغو ةيفارغجلاو كلفلاو تايضايرلاو بطلاو ةفسلفلا
 رشاعلا نرقلاو نماثلا نرقلا نيب ةميدقلا ةيتيركسنسلاو ةيسرافلاو ةينانويلا لامعألا
 ةفاضإلاب- نوملسملا ءاملعلا سرد دقف .(!!مهتياعرو نييسابعلا ءافلخلا فارشإ تحت
 نم ريثكو .اهوحرشو اهيلإ اوفاضأو ةميدقلا مولعلا هذه -نییحیسلاو دوهیلا ىلإ

 جهانلا ىلإ هقیرط قشو ةينيتاللا ىلإ فاطلا ةياهن يف مجرت ت ةميدقلا مولعلا هذه

 ةفسالفلا ءامظع دوهجلا هذهب ald دقو .ىطسولا روصعلا يف ةيبوروألا ةيساردلا

 زاجيإب موقأسو Lia اهلوانت نّيعتي يتلا تايصخشلا نم ددعو نييضايرلاو ءابطألاو
 ماق دقف ؛ةميدقلا مولعلا ىلع ةفاضإلا يف امهرود حيضوتل طقف نيتيصخش ركذب

 (نوملسملاو نويحيسملاو دوهيلا ) ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف نوثحابلا
 .(2!هيلعتلاو مولعلا تالاجم فلتخم يف dogs تاماهسإ ميدقتب

 -مساتلا نرقلا يف تايضايرلا ملاع- (م847 - 800) يمزراوخلا ىدا دقل
Cais tasيمالسإلا ملاعلا ىلإ «يدنهلا ميقرتلا» ميدقت يف . wateيف ًاقحال  

 بتك LS .«يبرعلا» ميقرتلاب نآلا فرقت ام هنع جتنو ؛هليدعتو ميقرتلا ماظن برفلا

 ««ةلباقملاو ربجلا باسح يف رصتخملا» باتك وه ابيع اًيضاير اضن اضيأ یشزراوقتلا

 زمرتل فورحلاو تاملكلا اهيف مدختسق يتلا تالداعلا لحل قثارط ضرعب هيف ماقو

 رصتخل ةينيتاللا هتمجرت نوتیک تربور أدب م1145 ماع يفو .ةيمقرلا میقلا ىلإ

 .«يمزراوخلا لوقی» ينعتو «متیراغوللا لوقی» ةرابع عم . (ةلباقلاو ربجلا ) يمزراوخلا

 ىلع انلصح sas (لیوحتلا = ربجلا) يمزراوخلا ناونعل نوتیک ةمجرت لالخ نمو

 («متیراغوللا» ب يمزراوخلا ةمجرت) همسال نوتیک ةمجرت لالخ نمو .ربجلا ةملك

 .3).متیراغوللا» ةيضايرلا تالضعلا لحل ةجّردتملا ةّيامعلا حلطصم ىلع انلصح

 بطلاو ةديقعلاو ةفسلفلا يه میظع ریثأت (م980-1037) انيس نبال ناك دقو

 انيس نبا ةّجحل ناكو .ابوروآ ىلع By dhe ءىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف
 ريثأتلا نم هسفن ردقلا ؛يرورضلاو زئاجلا نيب ام زييمتلا ىلإ اهم هللا دوو ىلع

 نب ىسوم يدوهيلا بيبطلاو فوسليفلا أرق دقف .نييحيسملاو دوهيلا نيركفملا نيب

 [سلدنألا] ةملسملا اينابسإل نييلصألا ناكسلا نم وهو- (م1204 ماع يفوت ) نوميم

 لئاوأو دادغب يف ةينانويلا ةيبرعلا ةمجرتلا ةكرح :ةيبرعلا ةفاقثلاو ؛ينانويلا ركفلا .ساتوغ يرتميد(1)

 .(م1998 ,جدلتوار :كرويوين ) (رشاعلا - نماثلا / عبارلا - يناثلا نورقلا) يسابعلا عمتجملا

 مولعلا ءرنرت دراوه :رظنا ىطسولا روصملا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةينقتلاو مولعلا يف تاماهسالا لوح(2)
 دلانود ؛(م1995 .ساسکت ةعماج ةعبطم :نتسوأ ) ةروصم ةمدقم :ىطسولا روصعلا يف مالسإلا يف
 مولعلا روهظ ala يبوت ؛(1993 .هربندآ ةعماج ةعبطم :هربندأ) ةيمالسإلا ةسدنهلاو مولعلا ,لیه

 نسح دمحأ ؛(م1993 .جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين) برفلاو نيصلاو مالسإلا ؛ىلوألا ةثيدحلا

 ديس ؛(م1986 ,جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين) روصم خيرات :ةيمالسإلا ايجولونكتلا ,لیه دلانودو

 .(م1968 .مولب :كرويوين) مالسإلا يف ةراضحلاو مولعلا ؛رصن نيسح

 .1071 — 1070 :4 ,ةديدج ةعبط مالسإلا ةعوسوم :يف «يمزراوخلا» .تنرف .يج )3(
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 انيس نبا لامعأ -(نيدحوملا داهطضا باقعأ يف رصم يف mei لقتنا يذلا)

 ساموت يحيسملا نيدلا ملاع ماقو .ةصاخلا ةيدئاقعلا هتاباتك عم قفت ily ,ةيبرعلاب

 دقو .ينيدلا هجهنم نمض هجردآو .ةينيتاللا ةغللاب هتساردب (21274) ينيوكألا

diaىتح هللا دوجو ىلع ةيقطنملا ججحلا نم ريثكل قالطنالا ةطقن انيس نبا  

 امدنع ةّجحلا هذه نم ةطّسبم à ةخسن تسرد دق يننأ ركذتأ يننإ لب Diaa انموي

 .دحألا موي ةسردم يف ًالفط تنك

 انيس نبا رهتشا ؛نيدلاو ةفسلفلا يف ةيسيئرلا تاماهسإلا هذه ىلإ ةفاضإلابو
 ىلإ هنم ريبك ءزج يف ًادنتسم .«بطلا يف نوناقلا» يجهنملاو لماشلا يبطلا هباتكب
 دعبو .یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف هعابتأو (a203) سونيلاج لامعأ

 متعصب ca ىلإ نوليمي مهنإف ىذأب نوباصی وأ رشبلا ضرمي امدنعف ؛اذه لک

 ام رورم دعبو .)مهحاورأل يدبألا ريصملاب مهمامتها نم رثكأ ةّيلاحلا ةّيدسجلا

 انيس نبا باتك ةمجرتب ينوميركلا دراريج ماق انيس نبا ةافو ىلع نرق نم برقي
 Avicenna- مساب فرعي ناك ثيح- ابوروآ يفو .ةينيتاللا ىلإ «بطلا يف نوناقلا»

 يبيرجتلا بطلا روهظ ىتح ةيبطلا سرادملاو ءابطألل ًالّضفم ًاعجرم اذه هباتك ناك

 هتمجرت تديعأو .ةيربعلا ىلإ مجرت دقو .رشع عباسلاو رشع سداسلا نینرقلا يف
 تاقیلعتلا نم ىصحي ال ددعل žala ناکو ءرشع سداسلا نرقلا لئاوآ يف ةينيتاللا ىلإ

 .ةيمالسإلاو ةيبروألا تافللاب

 :هیفرتلا

 روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف لافطألل ةعئاشلا هیفرتلا لئاسو تلمش

 بعلو ,یّمدلاو ةركلاب بمللا ىلإ ةفاضالاب :حيجارألاو ةيحرسلا سئارعلا یطسولا
 ةرشتنمو ةفورعم تناك يتلا ةلواطلاو جنرطشلا لثم حوللا باعلأو رويطلاو تاناويحلا

 باعلألا تناكو .توركلا باعلأ ىلإ ةبسنلاب هسفن رمألاو .عمتجملا تائف فلتخم نيب

 ةعراصملاك ءام lagi ةفورعم ةيندبلا ةوقلل تارابتخا ىلع يوطنت يتلا ةيهيفرتلا
 .ليخلا بوكرل ىرخأ ضورعو ةّيمهولا ةيركسعلا تاسفانملاوولوبلاو تاقباسملاو

 تاسفانملا وأ سئارعلا وأ باعلألا ىلع ةفورعملا هيفرتلا لئاسو رصتقت الو

 يف ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيراجتلا قاوسألا يف ةفورعملا ثادحألا مهأ دحأف ؛ةيندبلا

 يتلا تاسفانلاک لئابقلا يف رعشلا ةذباهج نيب رعشلا تاسفانم ناك عباسلا نرقلا

 .طقف ةيلام ةأفاكم درجمب ىظحي لضفألا رعاشلا نكي ملو .ظاكع قوس يف يرجت

 اهيف غبني امدنع ةليبقلا تناكو .ةيرعشلا هتعارب نم ديفتست اهلمكأب هتليبق نإ لب

 .947 - 941 :4 ,ةديدج ةعبط مالسإلا ةعوسوم :يف ءانيس نبا» .نوشتیوغ (1)

 دعب امو تولاو ةايحلاو ضرلا نع هموهفمو درف لک alela بسحب ددحتت ةيدرف ةيضق هذه مبطلابو )2(

 .(مجرتلا) .توملا
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 سداسلا لصعلا

 يف ةعئاشو ةفورعم ةرهاظ يبرعلا رعشلاب بشسکتلا ناك دقو .هغوبنب لفتحت ٌرعاش
 .اذه انموی یتح يه امك تلظو .یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا ءاجرأ عیمج

 عاشو .رشاعلا نرقلا يف ةرادالاو بدألل Ai یرخآ رم ةيسرافلا ترهظو
 لوأ نموهو » ( كولملا باتک) همان هاش (م940-1020) يسودرفلا باتکل ماعلا ءاقلالا

 .ةيسرافلاب نيثدحتملا عیمج نيب دیدجلا يمحللا يسرافلا رعشلا ىلع ةلثمألا مظعأو

 يف نيينامثعلا روهظ دعب .م1400 ale لولحب ًاضيأ اعئاش يكرتلا رعشلا حبصأ امك

 .ابوروأ قرش بونجو لوضانألا

 ءايربكلاو فرشلا تاعوضوم رعشلا لوانتی نأ ةأجافملا لیبف نم نكي ملو
 Jila ريغ ٌٍّبحلا رعاشمو بوبحملا لامج ًاضيأ لوانت هنأ الإ ءلاجرلا نيب ةلوطبلاو

 نم ةوفصلاروصق يف رعشلا ءاقلإ ناكو .رمخلا هريثي يذلا يمهولا ساسحإلاو
 اهيّدؤت يتلا ىقيسوملاب ًایوحصم نوكي ام ابلاغ ةيرثلا تاقبطلاو ماكحلاو ءارمألا

 نهلامجل حيرص لكشب تایرَتشلا يراوجلاو ءامإلا نم نهمظعم تاينغُم تايتف
 .صقرلا ىلع نهتردقو نهتاوصأو

 ,ةضايرلا عاونأ نم ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ديصلا ناك دقو

alaoءاينغألا ىدل ةلضفم ةيهيفرت ةليسو ناك دقف ؛ماعطلل رديت هنوك ىلإ . 

AENلقألا تاقبطلا ىلإ ةبسنلاب ماعط ردصمو  Liaةددحلا دويقلا ىلإ رظنلابو .  
 ديصلا نوكي يكلو .ًالالح ًاحبذ نوكي نأب اطارتشا دجن اننإف decal تاناويحلا حبذل
 ةديرط يأ ديدحتب مهمامتها نوملسملا ءاملعلا ىلوأ دقف ةيمالسإلا ةعيرشلل Laag ًالالح

 لبق نم لتقي يرب ناويح يأ نإف ةيساسأ ةيحان نمو .ىتمو كالهتسالل ةزئاج نوکت
 رو 6ع

 ديصلا لكأ جاجحلا ىلع مرحيو . ةمّرحُم تناك يتلا ريزانخلا ءانثتساب ءالالح دمی داّيص

 هدحو فشارحلاو فناعزلا اذ كمسلا s4 ةيدوهيلا ديلاقتلا نأ نيح يفو .جحلا ءانثأ

 .تقو يأ يفو ال هات هلمجمب yal ماعط نودي نيملسملا ناف ؛دوهيلل لالحلا ماعطلا

 ءاوس ؛یطسولا روصعلا يف يمالسالا بدألا يف ًاعئاش ارمآ دیصلا ناکو

 وه موقی ذإ ؛لیخلا رهظ ىلع تقولا ءاضقل مکاحلا قشع فصو يف al رعشلا يف

 دئارطلا نم اهریغو ..زوالاو ءناّمّسلاو .لّجحلاو ,ةيربلا بنارألا ةدراطمب هباحصأو
 .هبالکو دیصلا روقص مادختساب ةريفصلا

 نع Loud (م1188 - 1095( هتارکذم يف ذقنم نب ةماسآ ٌصّصخ دقو
 لابجلا يف ةعقاولا رزیش يف ةلئاعلا تاکلتمم نم برقلاب دیصلا يف هدلاو رثآم

onyةيرث ةقبط نم هنأ ىلإ ارظنو .(1)يروسلا عطاشلاو ةامح  a,ضارآ مهل ناك دقف  

 يف مهل ناك هنأب نقنم نب ةماسأ ركذ عقاولا يفو .اهيلع ديصلا ةسراممل ةعساش

 .(مجرتملا) .(ت.د .ةيبرملا ةفاقثلا ةبتكم :ةرهاقلا) ف.د ,يتح بيليف :قيقحت رابتعالا باتك :تاركذملا مسا(1)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 لبجلا يف بنارألاو لّجَحلل دّيَصَتم :نادّيَصَتُم رزيشب انلو» :ديصلل نالقح رزيش

 نم راوزألا يف رهنلا ىلع نالزغلاو بنارألاو جاّردلاو ءاملا ريطل دِّيَصَتُمو .دلبلا يلّبق
 .(!!دلبلا ا

dy؛حجانلا دايصلل ًاًيويح ارمآ تناك اهنكلو ةحراج ارويط روسنلاو روقصلا  
 ىلع داتعا ةماسأ دلاو نإف رمألا عقاو يفو .ًاضيأ ديصلا بالك مدختسي ناك يذلا

 لب .روقصلا ىلإ ةفاضالاب .ءروسنلا نسحأ ءارشل ةديعب ةنكمأ ىلإ هلاجر ضعب دافيإ

 ديصلا روقص ءارشل (ةيطنزيبلا ةمصاعلا) ةينيطنطسقلا ىلإ هينواعم ضعب لسرآ هنإ

 زكارم اوؤشنأ نيذلا نييلحملا ناکسلا نم Lal ماّمحلاو روقصلا ىرتشتو .هبالكو

 ةعئار لئاسو تناك روسنلاو روقصلا نأ عمو .رويطلا ىلع بلطلاب ءافولل ةبيرق ديص
 ديص يف ابلاغ اهب ناعتسي ناك ةوهفلا نأ الإ ؛ىرخألا رويطلاو ةريغصلا دئارطلا ديصل

 .ةيربلا ريزانخلاو ةيشحولا رّمحلاو لئايألاو ءابظلاو نالزفلا لثم ربكألا دئارطلا

 قزرلا بابسأ مهأ نم ليخلاو دوهفلاو ماّمحلاو روسنلاو روقصلا تناك دقو
 É نمو .نیحجانلا نیدایصلل ةَّمهُم اهنوک ىلإ ةفاضإ .اهکلامو اهدئاصل شیعلاو
 ريغ نمو .تاناویحلا هذه يدئاص لاجرلاب ریظنلا عطقنمو غلاب مامتها كانه ناك

 ؛كلذ فالخ لصحی دق نکلو .هلزنم يف تاناویحلا هذه يقبي نأ داّیصلل فولأملا

 :هلزنم يف ةدهفب ظفتحا دق هدلاو نأ ذقنم نب ةماسآ دروآ دقف

 اهلو abi همحر دلاولا راد يف دوهفلا يقاب نود ةدهفلا هذه تناكو
 بشع اهتحت ةّيوطم ةفيطق رادلا بناج يف اهلو .اهمدخت ةيراج

 ديصلا نم اهب داهفلا ءيجيف «ةبورضم ةكس رادجلا يفو «سباي

 ناكملا كلذ ىلإ رادلا ىلإ لخدتو .هفترلا اهيفو اهعضي رادلا باب ىلإ
 ةبورضملا ةكسلا ىلإ اهطبرتل ةيراجلا ءيجتو .هيف مانتف اهل شورفملا
 .رادجلا يف

 :هسقن ناكملا يف دلوت فاشخلاو فارخلاو نالزغلا نأ أضيأ ةماسأ ربخأ دقو

 .اهتيذأ ىلع مدقي ال هنإ ثيحب ضيورتلا نسح دهفلا ناكو

os تا 

 تزن نرم يه كملت مث .اهتاحتف تو .ةثجلا Jed ذا eee plas موي يف

 ةوالت اهعبتتو .ةزانجلا ةالص PEST . (تیباوتلا مادختسا نود نم) نفدلل دادعالا

 نب ةماسآ تاركذم :ةيبيلصلا بورحلا ةرتف يف يماشلا يبرعلا دهاجلاو رعاشل | باتک ةمجرت ,يتح بیلیف )1(

 ]199,40 :لصألا يفو] .228ص ۰ ([1987]1929,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين ,نوتسنرب) ذقنم

 .[207ص :لصألا يفو] .237 ص .قباسلا ردصلا )2(
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Un ollسداسلا : 

 نم عون ىلع وأ شمن ىلع ةنّمكملا ةثجلا لّمحت ad نمو . [تّيملل ءاعدلا] ةزانجلا ىلع
 (ةبمكلا) ةلبقلا هاجت ةجلاو قميألا بناجتلا ىلع ةكجلا عضوتو .ةربقلا ىلإ تالاقنلا

 اتفوو . ةالصلل نذولا ءادن cise تيملا عيطتسي كلذبو dass حاطسم ربق لخاد

ghtةيمهأ ىلا ارظت زوم ريغ ارمأ تلا قارجا دمی ولسا ماسال نم  

 رمألا اذه ناف يديلقت وحن یلعو .*)نامزلا ةياهن يف تّيملل يدسجلا يداملا ثعبلا

 ةف ناال لا دوهنلا كاملا دنع سی نو رغ

 رومآ يه ةثجلل حیحصلا نفدلل ةلدتعلاو ةطيسبلا تاءارجالا GI ظخالیو

Angeةايحلا يهو ةرخآلا ةايحلا يف باقعلاو باوثلاو اهسفن تولا ةديقع لثمت يهف  

 دحاولا alil ناميإلا ةرورض وه نآرقلا يف ًاعويش رثكألا تاعوضوملا دحأو .ةيدبألا

 حوضوب مهملا ٌعوضوملا اذه ضرع دقو .(ثعبلا موي وأ ؛باسحلا موي) رخآلا مويلاو

 نمزلا ةيادب يف ESS ًافقوم فصت يتلا نآرقلا نم ةعباسلا ةروسلا يف باهساو
 :يرشبلا

 Ae hay ر 2 7 Pe ested o abe 474 ۶م
Yنم مدام بم کیر َدَحَأ ڏو  Bاو مبنیرد رهروه  aaaسل میش ع  vs 

A aمس  

 T کر تا وأ Gr) qt اه نع تک مک SUS TLS 2 لب

thasيح ات ير  SATIS CGN(171-172 ناتيآلا .فارعألا) 4 . 

 تولا كلم ةناحم ال درف لک لیاقیس یتم ملمی يذلا وه alt نأ دکولا نمو

 لک Slay ناکم asa دق هللا نأب عئاش داقتعا كانهو .ليئارزع مساب فورعلا

 دعملا ناكملاو نطولا نم بارت ةرذ عضوب كم ىلإ رمألا هیجوت قیرط نع صخش
 نع كحك وردک عرق كاتهو .(اهمأ وأ) همأ محر يف ينملا يف صخشلا ةافول

 اوتومي يكل طقف .حضاو بیس نود ام ناكم ةرايز ىلع نورّبجُم مهنأب اورعش سانأ

 ربقلا ىقوتملا لخدي نإ امف ءاملعلا نم ريثك يأر بسحبو .ناكملا اذه ىلإ مهلوصو دنع

 تيملا قاطنتسا ءارجإب ناموقي (ریکنو ركنمب ابلاغ امهيلإ راشُي) ناَكَلَم هيتأي ىتح
 ىلع باقعلاو ,حلاصلا ىلع باوثلا ناضرفي قاطنتسالا دعبو .هنامی| نومضم نع

 .(مجرتملا ) .نيملسملا ءاملعلا نيب عامجإ عضوم وه ةثجلا قرح ميرحت )1(

 ىلع رداق ality ًابارت ودفت نفدت يتلاو ًادامر ودفت قّرحت يتلا ةثجلاف ,بناجلا اذهب ةتبلا اقلعتم رمألا سيل )2(
g m 9 

 .(مجرتملا ) .امهنم JS ثعب

 .(م1999 ,رشنلل ليوكالب نيرشان :اتوسينيم «نیدلام) مالسإلا يف راثآلا ملع ءلوسنيإ يتوميت )3(
 .200 - 166ص ص

 .(مجرتملا) .(توملا (ula مساب الا ميركلا نآرقلا يف دري مل (4)

 .(مجرتلا) .ةيمالسإلا رداصلا يف امهيلع فّراعتملا نامسالا امه ناذه )5(
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 عيطتسيل يفكي امب قمعلا ليلق ربقلا نوكي نأ يفبتي هنإف ًاقباس درو امكو .2!”دسافلا
agit!عيطتسي يكل يفكي امب ًاقيمع نوكي نأ ًاضیآ يفينيو ؛ةالصلل نذؤملا ءادن عامس  

 .)ةكئالملا ةلئسأ ىلع بیجیو فقي نأ یفوتلا

 ةدّدحملا ةظحللا نإف ؛هللا الإ امهملعي ۱ اینا هولا عونه نأ افق

 حاورالا عمجو ىتوملا ثعب ’Lite ريفنلا قد لیفارسا یعدی رخآ كَم اهیف موقی يتلا
 ةنّبعم ًاثادحأ كانه نکلو .ًاضيأ هللا الا اهملعی ال - ةمايقلا موي يأ - رخآلا مويلل

 «برغملا نم سمشلا قورشو .ةيعيبطلا ثراوكلا لثم .رخآلا مويلا لبق اهثودح مقوی

 يف بارخلاو رامدلا اوثدحیل جوجأمو جوجأي جورخو .رمقلل يئالثلا فوسخلاو
Sag selحیسلا ةميزه دعبو .لاجدلا لتاقیل مايألا رخآ يف اتکا نیش  

 رهظ - 157 ةيآلا .ءاسنلا ةروس يف - نآرقلل اقفو) یلوألا ةرملل تومیس لاجدلل

 Oa نیدلا يف دمحم راوجب ٍربق يف ندو )(بیلصلا ىلع توميل حيسملا

 .ملاعلاب رامدلا Ji هللا ءادعأ مزهتو ي رک اتش يدهلا یعدت ةيصخش كانهو
T 

 وه يدهملا نإ ةا pled مظعم لوقیو .دیدجلا يفلألا رصعلا بارتقاب رشبتو

 ,Opel هوش امه يدهلاو یسیع نإ لوقت ةيلقأ كانهو .دّمحم 3 ةيرذ نم درف

 مامالا - [يركسعلا نسحلا نبا] يدهلا دمحم نأ ةيرشع انثالا ةعيشلا دقتعيو

 مث نمو ,تاومألل يدسجلا ثعبلا ثدحیس ةمايقلا موی لبقو .يدهلا وه - بئاغلا

 مهتائیسو ميا ركذب ةكئالملا موقيو .هّللا مامأ نوحلاطلاو نوحلاصلا ض

 هللا مكح ۳ pas .ريخألا يهلإلا مكحلا يأ مت نمو نیم تك يف السلا

Listنوکی دقو .ایعطق  Chile SLE!صخشلا ىلع هب مکخ يذلا باقعلا وأ باوثلل  

 كبزي نوقیاو ثيمس ناملديأ نيج :رظنا ءرلا ةافوب قلعتی ام يف یطسولا روصعلا يف يمالسالا هقفلا لوح(1)

 ي 9 ذي ةيالو ةعماج ةعبطم :ينابلآ ) ثعبلاو توملل يماللس الا موهفلا :يف «میدقلا مالسالا :ثعبلاو توملا» .دادح
 نم 40 ءزجلا ؛ةرخآلا ةايحلاو توملا ركذت .يلازفلا :اضيأ رظنا .61 - 31ص ص .(م1981 .كرويوين

 .(مم9 .ةيمالسالا صوصللا ةيعمج :ةدحتملا ةكلمملا .جدربمک) نيدلا مولع ءايحإ :باتك

 .(مجرتملا) .ةيمالسإلا رداصلا نم يآ يف لكشلا اذهب دري ملو فلؤملا دنع نم تاريسفتلا هذه ديكأت لكب (2)

ana)یسیع حيلا الف نا مهلوَقو» :يه ءاسنلا ةروس يف ةميركلا  Aٌهوُبلَص امو هولتف امو هلأ ل 5925 67  

 .(مجرتملا) . حضاووه امك ىنعملا اذه لمحت ال يهو 7 :ةيآ :ءاسنلا ) .KZE و

 كوك ديفيد :رظنا ةيوبنلا ايؤرلاو ةرخآلاب ناميإلاب قلعتي ام يف ىطسولا روصعلا يف ف يمالسإلا هقفلا لوح(4)

 ثيمس : Lai رظنا , )م2002 .نيوراد ةعبطم : :يسريجوين .نوتسنرب) ةيمالسإلا ايؤرلا رْفس يف تاسارد

 .63-97ص ص «ثعبلاو توملا :يف «ميدقلا مالسإلا يف يئاهنلا وفعلاو ةمايقلا مويو ةرخآلاب ناميإلا» دادحو

 يمالسإلا خيراتلا لئاوأو ركاسع نبا ,يزدنيل سميج رادصإ يف .«ركاسع نبال اقفو عوسي» .دارم ناميلس(5)
 حيسملا ,يدلاخ فيرط اضيأ رظنا .43 - 24 ص ص :(م2001 ,نیوراد ةعبطم :يسريجوين «نوتسنرب)

 .(م2001 .درفراه ةعماج ةعيطم :جدربمك) يمالسإلا بدألا نم صصقو ثيداحأ :ملسملا
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Un ollسداسلا : 

 نم قرشلا یلا داو نه متیس باسحلا ناف تسلا clade ضمبل Langs .هتافو لاح

 .كلذ دهشت یتح ةكم نم ةبمكلا لقتنتسو (ةيحيسملاو ةيدوهيلا يف وه (LE سدقلا
 ؛ةّيحيسملاو ةّيدوهيلا يف ًاضيأ درو ام لثامیف نيحلاطلا باقعو نيحلاصلا باوث امأ

 ضعب يأر بسحبو .رانلا ىلإ نودسافلا قاسي نيح يف .ةنجلاب نوباثُي نوحلاصلاف

 تايافن بلقم يهو منهج لالخ نم رانلا ىلإ نولصي نيبنذملاو نيدسافلا ناف نيقلعملا
 یر ماَقَم {SE SAS نيتنج نع نآرقلا ثّدحتي نيح يفو .!!سدقلا ةنيدم بونج

 ةيآلا .نمحرلا ةروس) 4( QE Cys نهو ل .(46 ةيآلا .نمحرلا ةروس) 4( نان
 اهالعأ يف يتأت تانج عبس ىلإ عبرأ نم ددعلا اوداز نيقلعملا ضعب نأ الإ )62

 S اهتمدقمو

 نوحلاطلا اهکلسی يتلا قرطلا تناك امهمو .نيحلاصلل نانجلا ددع ناك امهمو
 كئلوأو ,هلوسرو هللا نوعيطُي نيذلل Lat ام لماک لکشب bal نآرقلا ناف ؛نارينلاوحن

 :هلوسر نوصعيو هنوصعي نيذلا

PAS BEA A نيك نيت Bail ened fi sus) 
re “si SS besos at نر کنم اهف he فص oc تیر رمح 

 میخ ءام اوقسو  pen eee aad hisةيآلا 15(.

 تسیلو ؛ءامسلا يف ةاصعلاو نیرفاکلل - یلامت - هللا Lael يتلا رانلا ىلع نآرقلا اهقلطأ (منهج ) ةيمست )1(

 .(مجرتلا) .(تایافن بلقم)
 .(مجرتلا) .مهدنع تتبث ةيعرش ةلدأل ًاقفو )2(

 .(مجرتلا) .شرعلا طيطأ عّمسُي اهيفو ؛نانجلا ىلعأ يه سودرفلا نأ ثيدحلا يف درو )3(
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A 
3 1 

 نکمی يتلا (ایفارغویلببلا) تانایبلاب اموعدم نایبلا اذه یا
 < ددعب -يسيئر لکشب- ّئراقلا دوزت يهف ؛اهیل| عوجرلا

 ,ةيزيلجنالا ةفللاب ةبوتكملا تاساردلاو تالاقملاو فحصلاو عجارملا نم ريبك

 ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ةيمويلا ةايحلا رهاظم لوانتت يتلاو

  LË . (Daily Life in the Medieval Islamic World)ىلع لوصحلاب ت نيذلا

 رثكأو ًالومش رثكأ عجارملا هذهب نايب ! Elginمهنكميف يشاوحلاو تاقيلعتلا ىلع
 زيرفمه نفيتس .رآ باتك ىلإ عوجرلا  (R. Stephen Humphreys):ناونع لمحي يذلا

(Islamic History. A Framework قّقحتلل ماع يركف راطإ :يمالسإلا خيراتلا 

 ( -for Inquiry,نوتسنرب ةعبط يف ةلثمتملا] هنم ةحّمتملا ةعبطلا ةعجارم ىعاريو
(Princeton, NJ: Princeton University 1991 نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين, 

 ( .[Press, 1991يذ باتك ةروص يف ةرفاوتم اهنأ ىلإ ةفاضالاب - ةعبطلا هذه نإف

 لمتشت ذإ ؛قالطإلا ىلع اهلضفأو باتكلا خسن ربكأ دقت - نیتمو نرم يقرو فالغ

 مهف ىلع نيعت يتلا ةيوناثلاو ةيساسألا رداصلا نّمضتت ةيزيلجنالا ةفللاب ةمّدقم ىلع

 .یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا خيرات

 ددصلا اذه يفو  Lalمالسالا ةعوسوم :باتک نم ةديدج ةعبط كانه
  (Encyclopaedia of Islam):ندیل] ام 12 نم نوکتت  - 1954 «Jaysم2004

  .[ (Leiden: Brill, 1954-2004)سراد يأل هنع ىنغ ال يذلا يساسألا عجرملا دو

Specs اهيلع لوصحلا رّدعتي اهنمث ءالغ ىلإ ًارظن نكلو .هخيراتل وأ مالسولل ste 

 تابتكم يف يسيئر لكشب اهيلع رثعي نأ ءرملل نكمي اذل ؛قاوسألاب ناكم يأ يف

 .تاعماجلاو تايلكلا

  Lai Slingنارقلا ةعوسوم :باتك  (Encyclopaedia of the Qur'an)وهو

. ] (Leiden: Brill,2000-2005 ) 22005-2000 لیرب :نديل] تادلجم ةسمخ نم نوکم, 

 نآرقلا لوانتت ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرفاوتم ةيفاو ةصالخ لضفأ باتكلا اذه دعو
(Dictionary of ىطسولا روصعلا سوماق نأ نم مغرلا ىلع هنإف ًاريخأو .ميركلا 

 ( the Middle Agesنم نّوكملا  lalwa 13يف ىطسولا روصعلا خيرات لوانت ىلع زكري
 يوتحي هنإف ؛ةيبوروألا ةراقنا  Lafةقلعتملا ةعئارلا تالخادملاو تاراشإلا ضعب ىلع

 سوماقلا اذه ىلع لوصحلا نكميو ,یطسولا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا خيراتب

 .ًاضيأ ةيلحلا تابتكملا يف ربكأ لكشب
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 .ريارتس .رآ فيزوج :ب ةصاخلا ةعبطلا دلت 13 ؛ىطسولا روصعلا سوماق

 .رنبیارکس :كرويوين 1989-1982.

Dictionary of the Middle Ages, 13 vols. Joseph R. Strayer, gen.ed. New 

York: Scribner, 1982-1989. 

 -1954-2004¢ .لیرب :ندیل .ادلجم 12 ةدیدجلا ةعيطلا مالسإلا ةعوسوم

Encyclopaedia of Islam, New Edition, 12 vols. Leiden: Brill, 1954-2004. 

 نيماد نيج :ب ةصاخلا ةعبطلا .تادلجم 5 «میرکلا نآرقلا نع ةيملعلا ةعوسوملا

 .ليرب :نديل .فیلواکام 2005-2002.

Encyclopaedia of the Qur’an, 5 vols. Jane Dammen McAuliffe, gen. ed. 

Leiden: Brill, 2000-2005. 

 .دارنوك يآ سنرول :ب ةصاخلا ةعبطلا .ًادلجم 17 :ميدقلا يمالسإلا ملاعلا نوکت
 .م1998 .تيغشأ :ةدحتملا ةكلمملا .توشریدلآ

The Formation of the Classical Islamic World, 17 vols. (48 projected). 

Lawrence I. Conrad, gen. ed. Aldershot, UK: Ashgate, 1998-. 
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 تروص امك ملاعلا يف ةيدوهيلا تاعمجتلا :يطسوتملا عمتجملا ,نتيوغ .هيإ.يد.سإ

 .م7-1993 .اينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكريب .تادلجم 6 ةرهاقلا ةزينج يف

Goitein, S.D. A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the 

World as Portrayed in the Cairo Geniza, 6 vols. Berkeley: University of 

California Press, 1967-93. 

 ماع يركف راطإ :يمالسإلا خيراتلا باتك نم ةحّمنملا ةعبطلا ءزيرفمه نفيتس .رآ

Humphreys, R. Stephen. Islamic History: A Framework for Inquiry, rev. 

ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. 

 ةعبطم :جدربمك .نوسریب .يد .يج ةعبط .م1906-1955 «يمالسإلا سرهفلا

 .تاونس سمخ لكل قحالم عم .1958 .جدربمک ةعماج

Index Islamicus, 1906-1955. J. D. Pearson, ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1958, with Supplements at five-year intervals. 

 «جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين ؛يمالسإلا خيرأتلا .نوسنبور .ف .زياشت 2003.

Robinson, Chase F. Islamic Historiography, New Yorks: Cambridge 

University Press, 2003. 

 يف تاسارد :(1900 - 700( يمالسإلا طسوألا قرشلا .شتيفودوي .لإ .يإ ةعبط

 .م1981 ,نیوراد ةعبطم :يسريجوين .نوتسنرب .يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا

Udovitch, A.L., ed. The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in 

Economic and Social History. Princeton, NJ: Darwin Press, 1981. 

 :تالجملاو فحصلا

 طسوألا قرشلا تاسارد ةيعمج) ةيطسوأ قرشلا تاساردلل ةيلودلا ةفيحصلا

 .(م1970 ۰1 مقر دلجملا .كرويوين .ةيلامشلا اكيرمأ يف ةدوجوملا

International Journal of Middle East Studies (Middle East Studies 

Association of North America. New York, Volume 1, 1970-) 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam (Jerusalem, volume 1, 1979-) 

 مقر دلجملا ,دروفسكأ ) ةيمالسإلا تاساردلا ةفيحص ۰1 21989)

Journal of Islamic Studies (Oxford, volume 1, 1989-) 
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 .(م1942 ۰1 مقر دلجملا .وغاكيش ) ىندألا قرشلا تاسارد ةفيحص

Journal of Near Eastern Studies (Chicago, volume 1, 1942-) 

 .( م6 :1 مقر دلجملا ,ةدحتلا ةكلمملا .رتسشنام) ةيماسلا تاساردلا ةةيحص

Journal of Semitic Studies (Manchester, UK, volume 1, 1956-) 

 .(م1843 .1مقر دلجملا ,تيكيتينيك .نفاهوین) يكيرمألا يقرشلا عمتجملا ةفيحص

Journal of the American Oriental Society (New Haven, CT, volume 1, 

1843-) 

 .(م1957 ۰1 مقر دلجلا ,ندیل) قرشلل يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا ةفيحص

Journal of the Economic and Social History of the Orient (Leiden, volume 

)-1957 ,1 

 .ةدحتلا ةكلمملا ءزديل) ىطسولا نورقلا يف يطسوتملا عمتجملاو مالسإلا :قاسملا

 .(م1988 .1 مقر دلجملا

Al-Masagq: Islam and the Medieval Mediterranean (Leeds, UK, volume 1, 

1988-) 

 نيملسملاو دوهيلا ةفاقث ءاقتلا طاقن :ىطسولا نورقلاب ةقلعتملا تاعارصلا

 .( م4 ء1 مقر دلجملا .ندیل) مهراوحو نييحيسملاو

Medieval Encounters: Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence 

and Dialogue (Leiden, volume 1, 1994-) 

 .(م1911 ۰1 مقر دلجملا ,تيكيتينيك .دروفتاه) يمالسإلا ملاعلا
The Muslim World (Hartford, CT, volume 1, 1911-) 

 .( م3 1 مقر دلجملا .سیراب ) ةيمالسإلا تاساردلا

Studia Islamica (Paris, volume 1, 1953) 

 :يمالسإلا خيراتلا نع dole تاسارد

 ةعبطم :كرويوين .يمالسإلا رصعلا يف برفلا خيرات ,رصنلا وبآ ليمج دمحم
 .م1987 .جدربمک ةعماج

Abun-Nasr, Jamil M. A History of the Maghrib in the Islamic Period. New 

York: Cambridge University Press, 1987. 
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 .(م600-1800) ىندألا قرشلا يف عمتجملاو نيدلا :مالسإلا نوكت «يكريب ناثانوج

Berkey, Jonathan. The Formation of Islam: Religion and Society in the 

Near East, 600-1800. New York: Cambridge University Press, 2003. 

 .نیفاه وين .ةوقلاو ناميإلا نم ماع فلأ :مالسإلا .ریلب اليشو مولب ناثانوج
 .م2002 Jus» ةعماج ةعبطم :تيكيتينيك

Bloom, Jonathan, and Sheila Blair. Jslam: A Thousand Years of Faith and 

Power. New Haven, CT: Yale University Press, 2002. 

 :ایبمولوک ةعماج ةعبطم :كرويوين Aale ةرظن :مالسإلا .تییلوب .ویلبد دراشتير
 .م4

Bulliet, Richard ۷۷۰ Islam: The View From the Edge. New York: Columbia 

University Press, 1994. 

 لداس ربآ .ةراضح ةعانص :1405 ماع ىتح يمالسإلا ملاعلا خيرات .رغيإ وأ نونریف

 204 Soa‘ ستیئرب :يسريجوين «رفیر

Egger, Vernon O. A History of the Muslim World to 1405: The Making of 

A Civilization. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004. 

 ةعبطم :كرويوين .دروفسكأل مالسإلا خيرات ءوتيسوبسإ .لإ نوج :ب ةصاخلا ةعبطلا

 .م1999 ,دروفسكأ ةعماج

Esposito, John L., ed. The Oxford History of Islam. New York: Oxford 

University Press, 1999. 

 daala ةعبطم :وغاكيش .تادلجم 3 ؛مالاسالا ةرماغم .نوسغدوه .سإ .يج لاشرام

 .م1974 وغاکیش

Hodgson, Marshall G.S. The Venture of Islam, 3 vols. Chicago: University 

of Chicago Press, 1974. 

 ةعماج ةعبطم :ستسوشاسام .جدربمک .ةيبرعلا بوعشلا خيرات .يناروح تربلأ

 .م1991 .درفراه

Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1991. 
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 ةعبطم :يلكريب .ةيمالس الا تاعمتجملا خيرات باتك نم ةحّمنملا ةعبطلا سودیبال اريإ
 .م2002 ءاينروفيلاك ةعماج

Lapidus, Ira. A History of Islamic Societies, rev. ed. Berkeley: University 

of California Press, 2002. 

 :كرويوين ple 2000 رخآ خيرات نع ةزجوم ةذبن :طسوألا قرشلا .سیول درانرب

 .م1995 ءرتساشو نوميس

Lewis, Bernard. The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years. 

New York: Simon and Schuster, 1995. 

 ىلع ةرطيسلا ىتح دمحم يبنلا دهع نم :مالسإلا ءاهتمجرتو سيول درانرب ةعبط

 .م1974 ,ينابموك دنأ ركوو :كرويوين .نادلجم «(أيلاح لوبناتسإ) ةينيطنطسقلا
Lewis, Bernard, ed. and trans. Islam: From the Prophet Muhammad to 

the Capture of Constantinople, 2 vols. New York: Walker and Company, 

.1974 

 .جدريمكل حضاولا يمالسإلا ملاعلا خيرات .نوسنبور سيسنارف :ب ةصاخلا ةعبطلا

 .م6 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين

Robinson, Francis, ed. Cambridge Illustrated History of the Islamic World. 

New York: Cambridge University Press, 1996. 

 .انييف راصح ىتح ةيبرعلا تاحوتفلا نم :يم السإلا ملاعلا ةوطس .ركيس نيترام

 .مم0 .رجيارب :تيكيتيئيك .ترویتسیو

Sicker, Martin. The Islamic World in Ascendancy: From the Arab Conquests 

to the Siege of Vienna. Westport, CT: Praeger, 2000. 

 :(م600-1000 ماع وحن) ايلعلا ةفالخلاو ةماعب مالسالا راشتنا
 لوح سدقلا تاسارد «ةيومألا ةفالخلا ءانثأ يف برعلا رارقتسا .ةنماثع ليلخ

 .185-207 :(م1986) 8 .يمالسإلاو يبرعلا عمتجلا

‘Athamina, Khalil. «Arab Settlement during the Umayyad Caliphate,» 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam 8 (1986): 185-207. 

 .درافراه ةعماج ةعبطم :جدربمك .يسايسلا ميعزلاو ةقانلا .تییلوب .ويلبد دراشتير

1975- 

Bulliet, Richard W. The Camel and the Wheel. Cambridge: Harvard 

University Press, 1975. 
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 .يمكلا خيراتلا يف لاقم :ىطسولا روصعلا نورق يف مالسإلا قانتعا .

 .م 9 .درافراه ةعماج ةعيطم :جدربمک

Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative . 

History. Cambridge: Harvard University Press, 1979. 

 ,ينابلآ 750-880 ,ةيسابعلا ةيروس يف فالخلا :ضيبلا تايارلا بوک .مإ لوب

 .ممم1 ‹كرويويذ ةيالو ةعماج ةعبطم

Cobb, Paul M. White Banners: Contention in Abbasid Syria, 750-880. 

Albany: State University of New York Press, 2001. 

Lita shءايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين .مالسإلاو مكحلا :هللا مكح .نورک  
 .م2004

Crone, Patricia. God’s Rule: Government and Islam. New York: Columbia 

University Press, 2004. 

 ةعماج ةعبطم :یسریجوین .نوتسنرب .مالسإلا راشتناو ةيكملا ةراجتلا .

__.. Meccan Trade and the Rise of Islam. Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1987. 

 نم ىلوألا دوقعلا يف ةينيدلا ةطلسلا :هللا ةفيلخ .زدنیه نترامو نورك ايشيرتاب

 .م6 .جدربمک ةعماج ةعبطم :كرویوین .مالسالا

Crone, Patricia, and Martin Hinds. God’s Caliph: Religious Authority 

in the First Centuries of Islam. New York: Cambridge University Press, 

1986. 

 ةعماج ةعبطم :كرويوين .اهتادقتعمو اهخيرات :ةيليعامسإلا ةفئاط ,يترفد دهف

 -1990 .جدربمک

Dafarty, Fahad. The Isma‘ilis: Their History and Doctrines. New York: 

Cambridge University Press, 1990. 

 -747 .يسايعلا مکحلا تحن ناسارخل يعامتجالاو يسايسلا خیراتلا .لییناد نوتلا

 .م1979 .«اکیمالسا اکیتویلبیب» ةيمالسالا ةبتكملا :سیلوباینیم 0

Daniel, Elton. The Political and Social History of Khurasan Under Abbasid 

Rule, 747-820. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1979. 
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 ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنرب .ىلوألا ةيمالسالا تاحوتفلا ءرنود .مإ درف
 .م1981 .نوتسنرب

Donner, Fred M. The Early Islamic Conquests. Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1981. 

 يمالسإلا عمتجملا يف يفارتعالا يتاذلا يعولا :مالسإلا ىلإ ناميإلا نم.

 طامنآ :4 مقر دلجملا ؛مالسالاب هدهع ةيادب يف ىندألا قرشلاو ةطنزيب :يف .«لوألا

 .نيوراد ةعبطم :يسريجوين ,نوتسنرب .دارنوک .يآ سنرول ةعبط «ةيفئاطلا ةيوهلا
«From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Early .____ 

Islamic Community, » in The Byzantine and Early Islamic Near East, vol.4, 

Patterns of Communal Identity, ed. Lawrence I. Conrad. Princeton, NJ: 

Darwin Press, forthcoming. 

 ةيخيراتلا ةباتكلا تايادب :ةيمالسالا لوصألا نأشب ةلوادتملا رابخألا .

 .م1998 :نيوراد ةعبطم :يسريجوين «نوتسنرب .ةيمالسإلا
Narratives of Islamic Origins: The Beginners of Islamic Historical . ___ 

Writing. Princeton, NJ: Darwin Press, 1998. 

 ةفالخلا رابخأو ديشرلا نوراه :يمالسإلا خيرأتلا ريسفت !Zale ءيربهلا بيط

 .م1999 .جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين .ةيسابعلا

El-Hibri, Tayeb. Reinterpreting Islamic Historiography: Harun al-Rashid 

and the Narrative of the Abbasid Caliphate. New York: Cambridge 

University Press, 1999. 

 = .م2005 .دوونیرغ ةعبطم :تيكيتينيك .تروبتسیو .مالسإلا راشتنا .نودروک ويثام

Cordon, Matthew. The Rise of Islam. Westport, CT: Greenwood Press, 2005. 

 :دروفسكأ .قاحسإ نبال هللا لوسر ةريسل ةمجرت :دمحم ةايح .ةمجرت .موُیغ درفلآ

 .م1955 ,دروفسكأ ةعماج ةعبطم

Guillaume, Alfred, trans. The Life of Muhammad: A Translation of Ibn 

Ishaq’s Sirat Rasul Allah. Oxford: Oxford University Press, 1955. 

 ,ليرب :نديل .رينوب لكيام ؛ةمجرت ؛نییمطافلا روهظ :يدهملا ةيروطاربمإ .ملاه زنيه
 .م6

Halm, Heinz. The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids, trans. 

Michael Bonner. Leiden: Brill, 1996. 
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 .خيراتلا ىلإ عارصلا ةلحرم نم :مالسإلا روهظو ةينثولا ةركف .جنتواه .رآ.يج
 .م1999 ,جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين

Hawting, G.R. The Idea of Idolatry and the Emergency of Islam: From 

Polemic to History. New York: Cambridge University Press, 1999. 

 :يسريجوين «نوتسنرب .اهوفلؤمو يبنلا نع ىلوألا تافلؤملا ءزتيفوروه فيزوج
 .م2002 .نیوراد ةعبطم

Horovitz, Josef. The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors. 

Princeton, NJ: Darwin Press, 2002. 

 ىتح يزنوربلا رصعلا نم :برعلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش .دنالیوه .يج تربور
 .ممم1 ؛«جدلتوار :كرويوين .مالسإلا ءيجم

Hoyland, Robert G. Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the 

Coming of Islam. New York: Routledge, 2001. 

 ةيدوهيلاو ةيحيسملا تاباتكلل ميوقتو ةيحسم ةرظن :نورخآلاهارامك مالسالا.

 م7 .نیوراد ةعبطم :يسريجوين .نوتسنرب .مالسإلا تایادب لوح ةيشدارزلاو

Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, . 

Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam. Princeton, NJ: Darwin 

Press, 1997. 

Bao igs 3 5 
 .مويغ :رظنا .هللا لوسر ةريس .قاحسا نبا

Ibn Ishaq. Sirat rasul Allah. See Guillaume. 

 نبا  tS.كيساج ول :رظنا .ةيوبنلا ةريسلا
Ibn Kathir. Al-Sira al-Nabawiyya. See Le Gassick. 

 ةديرج يف .«يلمأت لاقم :اهناكسو ةيبرعلا ةيروطاربمالا ةقطنم» ,يواسيع زلراشت

  :1900-700 ano Wu Y idaw g YI pit,يعامتجالاو يداصتق الا خيراتلا يف تاسارد

 .نیوراد ةعبطم :يسريجوين «نوتسنرب .شتيفودوي.لإ.هيإ ةعبط 101981 396-374-

Issawi, Charles. «The area and Population of the Arab Empire: An Essay in 

Speculation,» in The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and 

Social History, ed. A.L. Udovitch. Princeton, NJ: Darwin Press, 1981, 374-96. 

 .سلدنألل يسايسلا خيراتلا :ناتملسملا اينابسإو لاغتربلا .يدينيک .نإ ويه

 .م 6 ؛نامغنول :كرويوين

Kennedy, Hugh N. Muslim Spain and Portugal: A Political History of al- 

Andalus. New York: Longman, 1996. 
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 ىلإ سداسلا نرقلا نم يمالسإلا ىندألا قرشلا :ءافلخلا رصعو يبنلا .

 .م6 .نامفنول :كرویوین .رشع يداحلا نرقلا

The Prophet and the Age of Caliphates: The Islamic Near East from . 

the Sixth to the Eleventh Century. New York: Longman, 1986. 

 ريسفت :ةيزكرملا ةلودلاو ةموكحلا ىلإ يلبقلا عمتجملا نم» .نوریسات-ودنال اليإ

 لوح سدقلا تاسارد «مالسإلا نوكت ةرتف نأشب ةلّوادتملا ليواقألاو ثادحأللل

 .216 - 0 :(م2000) 24 يمالسإلاو يبرعلا عمتجلا

Landau-Tasseron, Ella. «From Tribal Society to Centralized Polity: An 

Interpretation of Events and Anecdotes in the Formative Period of Islam,» 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam 24 (2000): 180-216. 

 .م1980 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم .يسابعلا مكحلا نوکت ءرنيسال بوكاج

Lassner, Jacob. The Shaping of Abbasid Rule. Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1980. 

 .ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلا ةمجرت :دّمحم يبنلا ةايح .ةمجرت .كيساج ول روفيرت
 .م 8 .ةراضحلل يمالسالا ماهسإلا زکرم :ةدحتملا ةكلمملا ؛غنیدیر

Le Gassick, Trevor, trans. The Life of the Prophet Muhammad: A 

Translation of Ibn Kathir’s al-Sira al-Nabawiyya. Reading, UK: Center 

for Muslim Contribution to Civilization, 1998. 

 تاسارد «هتایادبو مالسإلا لبق ام دهع يف (برثي) ةنيدملا قاوسأ يف» .ركيل لكيام
 .148 - 3 :(م1986) 8 يمالسإلاو يبرعلا عمتجملا لوح سدقلا

Lecker, Michael. «On the Markets of Medina (Yathrib) in Pre-Islamic and Early 

Islamic Times», Jerusalem Studies in Arabic and Islam 8 (1986): 133-48. 

 .نوتسنرب .هتايادب يف مالسإلا خيراتو ركاسع نبا .يزدنيل سميج يا ةعبط
 .مم1 .نیوراد ةميطم :يسريجوين

Lindsay, James E., ed. Ibn ‘Asakir and Early Islamic History. Princeton, 

NJ: Darwin Press, 2001. 

 نامعنلا يضاقلا نم تامجرتو تافطتقم :ةيقيرفإ لامش يف ةيمطافلا ةوعدلا» .

 .283-310 : )1999-02000( 7-8 ؛يبرع 7 ینانوی ,ةوعدلا حاتتفا باتک .«(م974)

«The Fatimid Da’wa in North Africa: Excerpted and Translated ..__ 

from al-Qadi al-Nu’man’s (d. 974 A.D.) Kitab iftitah al-da’wa,» Graeco- 

Arabica, 7-8 (1999-2000): 283-310. 
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 ةفيحصلا .893-2910 ,ةماتك ربرب نيب يعيشلا هللا دبع يبأ ةثعب يف ةيوبنلا تامسلا»

 .39-56 :(م1992) .1-24 :ةيطسوأ قرشلا تاساردلل ةيلودلا

«Prophetic Paallels in Abu ‘Abd Allah al-Shi’i’s Mission among the .___ 

Kutama Berbers, 893-910,» International Journal of Middle East Studies 

.39-56 :)1992( 24.1 
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Esposito, John L., with Natana J. Delong-Bas. Women in Muslim Family 

Law, 2d ed. Syracuse University Press, 2001. 

 .نوتسنرب .يمالسإلا نوناقلاو يتوهاللا ماظنلا ىلإ ةمدقم .رهیزدلوغ زانغإ
 .(م1910) م1981 .نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين

Goldziher, Ignaz. Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton, 

NJ: Princeton University Press, 1981 (1910). 

 :كرويوين .يمالسإلا نوناقلا يف رييفتلاو ةيرارمتسالاو ةطلسلا .قالح لئاو
 .م2001 .جدربمک ةعماج ةعبطم

Hallaq, Wael. Authority, Continuity, and Change in Islamic Law. New 

York: Cambridge University Press, 2001. 

 ,جدلتوار :كرويوين .ةطلسلاب ةعاطلا جازتما :يلبنحلا بهذملا ةأشن ءزتيفراه دورمن

 .م2

Hurvitz, Nirmrod. The Formation of Hanbalism: Piety into Power. New 

York: Routledge, 2002. 

 يف ةينوناقلا تاعمجتلا ةأشن :ةيعامجلا تاكرحلل ةيميلعتلا رئاودلا نم» .

 .985-1008 :(م2004) 4.108 يكيرمأ يخيرات لاقم .«ةيمالسإلا تاعمتجملا

___. «From Scholarly Circles to Mass Movements: The Formation of Legal 

Communities in Islamic Societies,» American Historical Review108.4 

(2004): 985-1008. 
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 عباسلا لصفلا

 .يمالسالا عيرشتلا سسأ لوح ثحب :يعفاشلا ةلاسر .ةمجرت .يرودخ ديجم

Khadduri, Majid, trans. Al-Shafi’i’s Risala: Treatise on the Foundations of 

Islamic Jurisprudence, 2d ed. Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 

1987. 

 ءاواروت دمحم تكوشو .تراویتس نيضيدو ءيروال فيزوج :نم JS ةصاخلا تاعبطلا

 روسفوربلا فرش ىلع تاسارد :ىطسولا نورقلا يف مالسإلا يف ميلعتلاو نوناقلا
 .تسارت لايروميم بيج .ويلبد.يج.يإ :ةدحتملا ةكلمملا .جدربمک .يسدقم جروج

 .م4

Lowry, Joseph, Devin Stewart, and Shawkat M. Toorawa, eds. Law and 

Education in Medieval Islam: Studies in Honor of Professor George 

Makdisi. Cambridge, UK: E.J.W. Gibb Memorial Trust, 2004. 

 عساتلا نينرقلا نيب ام نوناقلا يف ةيَنُسلا سرادملا ةأشن .تریشلیم رفوتسیرک
 .م1997 .لیرب :نديل .رشاعلاو

Melchert, Christopher. The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th- 

10th Centuries C.E. Leiden: Brill, 1997. 

 سرادلا روهظ لبق يكملا هقفلا :يمالسإلا عيرشتلا لصأ .يكزتوم دلاراه

 .م2002 ءليرب :نديل .ةيديلقتلا

Motzki, Harald. The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh 

before the Classical Schools. Leiden: Brill, 2002. 

 .م1964 .دروفسكأ ةعماج ةعيطم :كرويوين .يمالسالا نوناقلل ةمدقم .تشاش فیزوج

Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law. New York: Oxford 

University Press, 1964. 

 .يرودخ :رظنا .يعفاشلا ةلاسر .يمفاشلا

Al-Shafi’i. al-Shafi’i’s Risala. See Khadduri. 

 :ندنل .ةيفارغويلبب ةسارد :يعيشلا نوناقلا ىلإ ةمدقم .يئابطبط يسردم نيسح
 -0 1984 .اکاثا ةعبطم

Tabataba’i, Hossein Modarressi. An Introduction to Shi’i Law: A 

Bibliographical Study. London: Ithaca Press, 1984. 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 .ایجروج ةعماج ةعبطم :انيثأ .يمالسالا نوناقلا حور ءسيو درانرب 01998-

Weiss, Bernard. The Spirit of Islamic Law. Athens: University of Georgia 

Press, 1998. 

 :یفوصلا بهذملا

 .نیونآو نلآ :ندنل .يمالسالا فوصتلل فصو :ةيفوصلا بهذم :يريبرآ .يج.هيآ

-e1950 

Arberry, A.J. Sufism: An Account of the Mystics of Islam. London: Allen 

and Unwin, 1950. 

 spud دلرو ناو :دروفسکأ .ةريصق ةمدقم :ةیفوصلا بهذم .كيتيشت ميلو

 .م22

Chittick, William. Suffism: A Short Introduction. Oxford: Oneworld 

Publications, 2000. 

 :ستسوشاسام «نوتسوب .ةيفوصلا بهذمل الاهبماش ليلد .تسنرا .ويلبد لراك

 .م7 .الاهیماش

Ernst, Carl ۷۷۰ The Shambhala Guide to Sufism. Boston, MA: Shambhala, 

1997. 

 صوصنلا ةيعمج :ةدحتملا ةكلمملا .جدربمك .تادلجم 9 «نيدلا مولع ءايحإ .يلازفلا

 .م2002 ,ةيمالسإلا

AL-Ghazali. The Revival of the Religious Sciences: ihya ‘Ulum al-Din, 9 

vols. Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2002. 

 .ءايلوألا ةايحو ةيفوصلا ةديصقلا :ضرافلا نب رمع .نيريموه ليمإ .شتإ.يت
 .م2001 .تسیلوب ةعبطم :كرويوين

Homerin, Th. Emil, trans. Umar ibn al-Farid: Sufi Verse, Saintly Life. New 

York: Paulist Press, 2001. 

 .نوتسنرب .تادلجم 4 هديهشو مالسإلا فوصتم :جالحلا ةاسأم .نوینیسام سيول

 .م1982 .نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين
Massignon, Louis. The Passion of al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam, 

4 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982. 
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 .كرويوين ةيالو ةعماج ةعبطم :ينابلأ .ةيفوصلا نع تالاقم .رصن نيسح ديس
 .م1

Nasr, Seyyed Hossein. Sufi Essays. Albany: State University of New York 

Press, 1991. 

 تاباتکلاو نآرقلا :لوألا يمالسالا فوصتلا .زلیس .هيإ لكيام ةمجرتو ةعبط

 -01996 .تسیلواب ةعبطم :كرويوين .ةيتوهاللاو ةيرعشلا

Sells, Michael A., ed. and trans. Early Islamic Mysticism: Sufi, Qur’an, 

Miraj, Poetic and Theological Writings. New York: Paulist Press, 1996. 

 تافوصتلاءاسنلا نم اهريغو ةعبار ةايح :تاملسملا ءاسنلا فوصت .ثیمس تيرغرام

 .(م1928) م2001 .دلرو ناو :دروفسكأ .نهلامعأو مالسإلا يف تايرخألا

Smith, Margaret. Muslim Women Mystics: The Life and Work of Rabi’a 

and Other Women Mystics in Islam. Oxford: Oneworld, 2001 (1928). 

 تادبعتلا ةوسنلا ركذ :لوألا تافوصتملا ءاسنلا .يملسلا نيسحلا نب دمحم

 :يكتنك ,لیفیول .ةمجرت ..يإ ایکرآ لينروك ءيملسلا نمحرلا دبع يبأل تايفوصلا

 a1999- .ياتيف سنوف

Al-Sulami, Muhammad ibn al-Husayn. Early Sufi Women: Dhikr an-Niswa 

al-Muta’abbidat as-Sufiyyat by Abdu ‘Abd ar-Rahman as-Sulami, Rkia E. 

Cornell, trans. Louisville, KY: Fons Vitae, 1999. 

 :كرويوين .ةحقنم ةعبط مالسإلا يف ةيفوصلا رماوألا .ماهفنمیرت رسنبس .يج

 .(م1971) م1998 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم
Trimingham, J. Spencer. The Sufi Orders In Islam. Rev. ed. New York: 

Oxford University Press, 1998 (1971). 

al gabaم1953 .نيونأو نلآ :ندنل .هلامعأو يلازغلا ناميإ .تاو . 

Watt, W.M., trans. The Faith and Practice of al-Ghazali. London: Allen 

and Unwin, 1953. 

 :ميلعتلا

 نرقلا رصع ىتح يعامتجالا نيسرادلا عضوو يمالسإلا ميلعتلا .دمحآ نيدلا رينم

 .م8 .مالسا ريد غالريف :خرويز .دادغب خيرات ءوض يف يماللسالا سماخلا

Ahmed, Munir-ud-Din. Muslim Education and the Scholars’ Social Status 

up to the Fifth Century Muslim Era in the Light of Ta’rikh Baghdad. 

Zurich: Verlag Der Islam, 1968. 
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 ىطسنولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 ميلعتلل يعامتجا خيرات :ىطسولا نورقلا ةرهاق يف ةفرعملا لاقتنا .يکريب ناثانوج
 .م1992 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنرب .يمالسالا

Berkey, Jonathan. The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A 

Social History of Islamic Education. Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1992. 

 ةلاسرلا :ةكم جاجحل اقول نب اطسقب صاخلا يبطلا ماظنلا .ةمجرت ءسوب تيريج

 .م1992 :ليرب :نديل .جحلا رفس ريبدت يف

Boss, Gerrit, trans. Qusta ibn Luga’s Medical Regime for the Pilgrims to 

Mecca: The Risala ji tadbir safar al-hajj. Leiden: Brill, 1992. 

 ,ىطسولا نورقلا يف قشمد يف ةيعامتجالا ةسرامملاو ةفرعملا .نيلربماشت لكيام
 .م1994 «جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين .م1350-0

Chamberlain, Michael. Knowledge and Social Practice in Medieval 

Damascus, 1190-1350. New York: Cambridge University Press, 1994. 

 يبطلا ثارتلا باتك يف «يمالسإلا يبرعلا يبطلا ثارتلا» .دارنوک .يآ سنرول

 ةعماج ةعبطم :كرویوین .م1800و دالیلا لبق 800 يّماع نيب ام ةرتفلا يف يبرغلا

 .م1995 «جدربمک

Conrad, Lawrence I. «The Arab-Islamic Medical Tradition.» In the Western 

Medical Tradition, 800 BC to 1800 AD. New York: Cambridge University 

Press, 1995. 

 800 pale نيب ام ةرتفلا يف يبرغلا يبطلا ثارتلا .نورخآو دارنوك .يآ سنرول

 .م1995 .جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين .م1800و داليملا لبق

Conrad, Lawrence I., et al., eds. The Western Medical Tradition, 800 BC to 

AD. New York: Cambridge University Press, 1995.1800  

 ,نوتسنرب .طسوألا قرشلا يف (نوعاطلا) دوسألا تولا .زلود .ويلبد لكيام

 .م1976 .نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين
Dols, Michael W. The Black Death in the Middle East. Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1976. 

 :كرويوين .ىطسولا نورقلا يف يماللس الا رصعلا يف نونجملا :«نونجملا» .
 .م1992 ,دروفسكأ ةعماج ةعبطم

Majnun: The Madman in Medieval Islamic. New York: Oxford —— 

University Press, 1992. 
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 عباسلا لصفلا

 لوح» ناوضر نبا هلاسر :ىطسولا نورقلا يف يمالسإلا بطلا .ةمجرت ءزلود .ويليد لكيام

 .م1984 ,اینروفیلاک ةعماج ةعبطم :يلكريب .ء.رصم يف ضارمألا نم ماسجألا ةياقو

Dols, Michael W., trans. Medieval Islamic Medicine: Ibn Ridwan’s 

Treatise «On the Prevention of Bodily Ills in Egypt.» Berkeley: University 

of California Press, 1984. 

 يف يمالسإلا عمتجملا يف ةلوفطلا تاموهفم :مالسإلا Jabi «يداليج رتفآ

 .م1992 .نترام تناس ةعبطم :كرويوين .ىطسولا نورقلا

Giladi, Avner. Children of Islam: Concepts of Childhood in Medieval 

Muslim Society. New York: St. Martin’s Press, 1992. 

 يف ةيدوهيلا تاعمتجملا :طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح عمتجم .نتیوغ .يد.سإ
 .اینروفیلاک ةعماج ةعبطم :يلكريب .تادلجم 6 :ةرهاقلا ةزينج يف ترّوَص امك ملاعلا

 .(0-272 12 مقر دلجملا ةصاخ ةفصب رظنا) .م1993-7

Goitein, S.D. A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the 

World as Portrayed in the Cairo Geniza, 6 vols. Berkeley: University of 

California Press, 1967-93. (See especially vol. 2, 240-72). 

 -ةینانویلا ةمجرتلا ةكرح :ةيبرعلا ةراضحلاو ينانويلا ركفلا ,ساتوغ يرتميد

 /عبارلا-يناثلا :نورقلا) يسابعلا عمتجلا ةأشن تايادب يف دادغب يف ةيبرعلا

 .م8 .جدلتوار :كرویوین .(رشاعلا-نماثلا

Gutas, Dimitri. Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic 

Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbasid Society (2"-4"/8" 

centuries). New York: Routledge, 1998.10" - 

 .نوتسنوج :رظنا .يوبنلا بطلا ؛ةيزوجلا ميقلا نبا
Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. Medicine of the Prophet. See Johnstone. 

 صوصنلا ةيعمج :ةدحتملا ةكلمملا .جدربمک .يوبنلا بطلا ةمجرت .نوتسنوج بولیئیب

 .م1998 ,ةيمالسالا
Johnstone, Penelope, trans. Medicine of the Prophet. Cambridge, UK: 

Islamic Texts Society, 1998. 

 ءاواروت دمحم تكوشو .تراویتس نیفیدو .يروال فیزوج :نم JS ةصاخلا تاعبطلا

 روسيفوربلا فرش ىلع تاسارد :ىطسولا نورقلا يف مالسإلا يف ميلعتلاو نوناقلا

 .م2004 .تسارت لایرومیم بيج .ويلبد.يج.يإ :ةدحتملا ةكلمملا ,جدربمك .يسدقم جروج

Lowry, Joseph, Devin Stewart, and Shawkat M. Toorawa, eds. Law and 

Education in Medieval Islam: Studies in Honor of Professor George 

Makdisi. Cambridge, UK: E.J.W. Gibb Memorial Trust, 2004. 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 .(يكيسالكلا) يديلقتلا مالسإلا يف ةفاقثلاو نيدلا :ليقع نبا ءيسدقم جروج

 .م1997 .هريندإ ةعماج ةعبطم :هربندإ

Makdisi, George. Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. 

 ةعیطم :هربندا .برفلاو مالسالا يف ميلعتلا فارعأ :تايلكلا راشتنا .

 .م1981 .هربندإ ةعماج

The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. . 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981. 

 خيرات ةلجم .«یطسولا نورقلا يف يمالسإلا عمتجملا يف بيبطلا» ,لاثنزور زنارف

 -491 - 475 :(م1978) 4 - 52 ,بطلا

Rosenthal, Franz. «The Physician in Medieval Muslim Society,» Bulletin 

of the History of Medicine 52 . 4 (1978): 475-91. 

 .مورویراف :ةدحتملا ةكلمملا .توشریدلآ مالسإلا يف بطلاو مولعلا .

 .م8

Science and Medicine in Islam. Aldershot, UK: Variorum, ۰ .__ 

 ريغ ءابطألا :ىطسولا نورقلا يف يمالسالا عمتجملا يف يّمذلا» ءاواروت تكوش

 .ءابط الا تاقبط يف ءابنألا نويع» ءةعبيصأ يبأ نبا :باتك يف «قارعلا يف نيملسملا

 .0-21 :(م1994) 26 ايروتسيه يإ زديف

Toorawa, Shawkat. «The Dhimmi in Medieval Islamic Society: Non- 

Muslim Physicians of Iraq in Ibn Abi Usayb’iah’s ‘Uyun al-anba’ fi 

tabaqat al-atibba’ (The Sources of Information on the Classification of 

Physicians,» Fides et Historia 26 (1994): 10-21. 

 :ندنل .ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ميلعتلاب ةصاخ داوم :نوتيرت .سإ.هيإ
 .م1957 .كازول

Tritton, A.S. Materials on Muslim Education in the Middle Ages. London: 

Luzac, 1957. 

sc Lui! 

 .م1946 .وغاكيش ةعماج ةعبطم :وغاكيش .دّمحم ةبوبحم :ةشئاع .توبآ ايبان

Abbott, Nabia. “A’isha: The Beloved of Mohammed. Chicago: University 

of Chicago Press, 1946. 
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 عباسلا لصفلا

 ةصصختملا ةيكيرمأألا ةفيحصلا «يمالسإلا يبرعلا مكحلا لبق ام تاكلم» .

 .22 - 1 :(م1941) .58-1 ةيماسلا تاغللاو بادآلا يف

«Pre-Islamic Arabian Queens,» The American Journal of Semitic . — 

Languages and Literatures 58-1. (1941): 1-22. 

 .وغاكيش ةعماج ةعبطم :وغاكيش .هتجوزو ديشرلا نوراه pl :دادغب اتکلم._ _
-a1946 

Two Queens of Baghdad: Mother and Wife of Harun al-Rashid. .___ 

Chicago: University of Chicago Press, 1946. 

 1-2 .ةيقرشلا تاساردلا ةفيحص «مالسإلا تايادب يف ةلودلاو ءاسنلا .

 .6-126 :(م1941)

«Women and the State in Early Islam», Journal of Eastern Studies 1-2 .___ 

.106-26 :)1942( 

 بادآلل ةيكيرمألا ةفيحصلا «مالسإلا روهظ لبق ةلودلاو ءاسنلا» .

 .284 -9 :(م1941) 58-3 ةيماسلا تاغللاو

___.«Women and the State on the Eve of Islam», The American Journal of 

Semitic Languages and Literature 58-3 (1941): 259-84. 

 ىف ةيدرسلا يحاونلاو سنجلا :ءاسنلا ةايح ليكشت ةداعا» نیدوراسفآ امسأ

 4.92 ,يماللسالا ملاعلا .«یطسولا نورقلا يف ةيفارغویلببلا رداصلا تاعومجم

 -461-480 :(م2002)

Afsaruddin, Asma. «Reconstituting Women’s Lives: Gender and the 

Poetics of Narrative in Medieval Biographical Collections,» Muslim World 

92-4 (2002): 461-80. 

 .ثيدح شاقنل ةيخيراتلاروذجلا :مالسإلا يف (عونلا) سنجلاو ءاسنلا .دمحآ ىليل
 .م1992 ليي ةعماج ةعبطم :تيكيتينيك .نيفاهوين

Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern 

Debate. New Haven, CT: Yale University Press, 1992. 

 قرشلا ىف ىفاقثلا فيكتلاو ءاسنلا ناتخ :ديقملا ناتخلا» .یکریب.یب ناثانوج

 ىندألا  Pere gi.طسوألا قرشلا تاساردل ةيلودلا ةفيحصلا 18

 :(م1996) 38-9.

Berkey, Jonathan P. «Circumcision Circumscribed: Female Excision 

and Cultural Accommodation in the Medieval Near East,» International 

Journal of Middle East Studies 28:1 (1996): 19-38. 
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 «ىطسولا نورقلا ناب! رصم يف هئادترا ىلع ةداعلا ترج باقن» .دووتسیا نايليج

 .زنیو ديفيد :ب ةصاخلا ةعبطلا يف اضيأ ga .33-38 :(1983) 17-1 ,سیللا

 مقر دلجملا «(يكيس (ASI يديلقتلا يمالسإلا ملاعلا ةأشن :ةيمويلا ةايحلا طامنأ

 .233-238 102002 :تیفشآ :ةدحتملا ةكلمملا .توشریدلآ 0

Eastwood, Gillian. «A Medieval Face-Veil from Egypt,» Costume 17-1 

It is also included in David Waines, ed., Patterns of Everyday1983(: 33-38; ( 

life: The Formation of the Classical Islamic World, vol. 10. Aldershot, 

UK: Ashgate, 2002, 233-38. 

 ,يمالسإلا ةرسألا نوناق يف ءاسنلا ,ساب غنوليد .يج اناتان عم ,وتیزوبسا .لإ نوج

 .م2001 .زويكاريس ةعماج ةعبطم .ةيناثلا ةعبطلا

Esposito, John L., with Natana J. Delong-Bas. Women in Muslim Family 

Law, 2d ed. Syracuse: Syracuse University Press, 2001. 

 اهريثأتو ةعاضرلا نأشب مالسإلا ءارآ :تاعضرملاو ءابآلاو لافطألا ,يداليج رنفأ

 .م1999 ,لیرب :نديل .ىطسولا نورقلا يف يعامتجالا

Giladi, Avner. Infants, Parents and Wet Nurses: Medieval Islamic Views 

on Breastfeeding and Their Social Implications. Leiden: Brill, 1999. 

 .نترام تناس ةعبطم :كرويوين .تاملسملا ءاسنلا ,نیسح ةديرف :ب ةصاخلا ةعبطلا

 .م4

Hussain, Freda, ed. Muslim Women. New York: St. Martin’s Press, 1984. 

 يف رّيغت ثودح :يطسوأ قرشلا خيراتلا يف ءاسنلا .نوراب ثيبو ,يديك .رآ يكين

 .م1991 Ja ةعماج ةعبطم :تيكيتينيك .نیفاه وین .عونلاو سنجلاب ةقلعتملا دويقلا

Keddie, Nikki R., and Beth Baron. Women in Middle Eastern History: 

Shifting Boundaries in Sex and Gender. New Haven, CT: Yale University 

Press, 1991. 

 ءاسنلا «ليفيلش نوف .رآ اربرابو .لابمیک .رآ ليشيم :نم لكب ةصاخلا تاعبطلا

 .م7 ؛رنیر نيل رشن راد :ودارولوك .ریدلوب .ايفارغويلبب :ملاعلا ربع تاملسما

Kimball, Michelle R., and Barbara R. von Schlegell, eds. Muslim Women 

throughout the World: A Bibliography. Boulder, CO: Lynne Rienner 

Publishers, 1997. 

 .م1935 .ةيكلملا ةيويسآلا ةيعمجلا :ندنل .برعلا مايأ يف ءاسنلا ءرداتسنتخيل يسلإ

Lichtenstadter, Ilse. Women in Ayyam al-Arab. London: Royal Asiatic 

Society, 1935. 

332 



 عباسلا لصفلا

 يف عونلاو سنجلا لوح ةيشاقن ةرظن :نهملاعو ءاسنلا ماسجأ ,سالغود يتلام ىودف
 .م1991 .نوتسنرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين «نوتسنرب .ةيمالسإلا ةيبرعلا تاباتكلا

Malti-Douglas, Fedwa. Women’s Body, Women’s World: Gender Discourse 

in Arabo-Islamic Writing. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. 

 مالسإلا يف ةأرملا قوقحل ريسفت :روكذلا ليضفتو باجحلا .يسينرم ةمطاف
 .م1991 ,يلسيو - نوسيدأ :كرويوين .نيسنجلا نيب ةاواسملاب ةادانملاو

Mernisi, Fatima. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of 

Women’s Rights in Islam. New York: Addison-Wesley, 1991. 

 ةيروطاربمإلا يف ةرطيسلاو ءاسنلا :يروطاربمإلا ميرحلا حانج .سريب يلزيل
 .م1993 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين .ةينامثعلا

Peirce, Leslie. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the 

Ottoman Empire. New York: Oxford University Press, 1993. 

 :كرويوينو ندنل .طسوألا قرشلاو مالسإلا يف ءاسنلل ةءارق .ديدور ثور ةعبط

 .م1999 ,رشنلل سيروت .يب.يآ

Roded, Ruth, ed. Women in Islam and the Middle East: A Reader. London 

and New York: I.B. Tauris Publishers, 1999. 

 ءاسنلا نم اهريغو ةعبار ةايح :تاملسملا ءاسنلا نم تافوصتملا .تیمس تيرغرام

 .(م1928) م2001 .دلرو ناو :دروفسكأ .نهلامعأو مالسإلا يف تافوصتلا

Smith, Margaret. Muslim Women Mystics: The Life and Work of Rabi’a 

and Other Women Mystics in Islam. Oxford: Oneworld, 2001 (1928). 

 .ىلوألا ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةايح يف جاوزلاو بّسْنلا scapes نوستربور .ويلبد
 .م1885 .جدربمک ةعماج ةعبطم :جدربمك

Smith, W. Robertson. Kinship and Marriage in Early Arabia. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1885. 

 ةشئاع ثارت :يمالسالا يضاملاو عونلاو ةعّبّتملا تاسايسلا :غريبليبس .هيإ سينيد

 .م1994 .ايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين .ركب يبأ تنب
Spellberg, Denise A. Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of 

A’isha bint Abi Bakr. New York: Columbia University Press, 1994. 

 .م1939 .ةيكلملا ةيويسآلا ةيعمجلا :ندنل .مالسإلا تايادب يف جاوزلا .نریتش دوتريج

Stern, Gertude. Marriage in Early Islam. London: Royal Asiatic Society, 

.1939 
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 ةعبطم :كرويوين .ريسفتلاو ةئّسلاو نآرقلا يف ءاسنلا ءريساوتس ريبرق اريراب

 .م1994 ,دروفسكأ ةعماج

Stowasser, Barbara Freyer. Women in the Qur'an, Traditions, and 

Interpretation. New York: Oxford University Press, 1994. 

 تادبعتلا ةوسنلا ركذ :لوألا تافوصتلا ءاسنلا :يملسلا نيسحلا نب دمحم

 :يكتنك .ليفيول :ةمجرت .لینروک .يإ ایکرآ .يملسلا نمحرلا دبع يبأل تايفوصلا

 .م1999 ,ياتيف سنوف

Al-Sulami, Muhammad ibn al-Husayn. Early Sufi Women: Dhikr an-Niswa 

al-Muta’ abbidat as-Sufiyyat by Abu ‘Abd ar-Rahman as-Sulami. Rkia E. 

Cornell, trans. Louisville. KY: Fons Vitae, 1999. 

 .م3 .رنیاو سوکرام :يسريجوين .نوتسنرب .مالسإلا يف ءاسنلا .رتلاو يكبياو

Walther, Wiebke. Women in Islam. Princeton, NJ: Markus Wiener, 1993. 

Jal(نويباتكلا) ةمذلا : 
 نويحيسملا :باتك يف ««مالسإلل لوألا دهعلا يف ةمذلا موهفم» «ثرووسوب .يإ .يس

 وأ عون نم رثكأ نم فلؤم عمتجم فيظوت :ةينامثعلا ةيروطاربم الا نابإ دوهيلاو
 ندنل .نادلجم «سيول درانربو .دورب نيماجنب :نم JS ةصاخلا تاعبطلا .دحاو قرع

aii37:1-51 :م1982 .رییمو زيملوه . 

Bosworth, C.E. «The Concept of Dhimma in Early Islam.» In Christians 

and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, 

eds. Benjamin Braude and Bernard Lewis, 2 vols. London and New York: 

Holmes and Meier, 1982, 1:37-51. 

 نابإ دوهيلاو نويحيسملا ,سیول درانربو .دورب نيماجنب :نم لكب ةصاخلا تاعبطلا

 .دحاو قرع وأ عون نم رثكأ نم فلؤم عمتجم فيظوت :ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 .م1982 .رییمو زملوه :كرويوينو ندنل .نادلجم

Braude, Benjamin, and Bernard Lewis, eds. Christians and Jews in the 

Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, 2 vols. London and 

New York: Holmes and Meier, 1982. 

 .ىطسولا نورقلا يف ةيدوهيلا ةراضحلا نوكتو لباب ةلود ةأشن :يدورب تربور

 .م1998 ليي ةعماج ةعبطم :تيكيتينيك ,نفاهوین
Brody, Robert. The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval 

Jewish Culture. New Haven, CT: Yale University Press, 1998. 
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 بصنم روهظ :ىطسولا نورقلا يف رصم يف دوهيلل يتاذلا مكحلا ,نيهوك رآ كرام

 ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنرب .م1126و 1065 يماع نیب ام يف دوهيلا سيئر

 .م1980 ,نوتسنرب

Cohen, Mark R. Jewish Self-Government in Medieval Egypt: The Origins 

of the Office of Head of the Jews, ca. 1065-1126. Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1980. 

 يف ةلخادتملا ةينيدلا تاقالعلا :مالسالا يف هاركإلاو حماستلا .نامدیرف ناناهوي

 .م3 ,جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوین .يمالسالا ثارتلا

Friedman, Yohanan. Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations 

in the Muslim Tradition. New York: Cambridge University Press, 2003. 

 .م1993 ,فيون .هيإ درفلأ :كرويوين .ةقيتع ضرأ يف .شوغ فاتيمأ

Ghosh, Amitav. In an Antique Land. New York: Alfred A. Knopf, 1993. 

 ةعبط ؛ىلوألا ىطسولا روصعلا يف ةيحيسملاو ةملسملا اينابسإ thle .فإ ساموت

Glick, Thomas F. Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979. 

 .ةحقنم ةعبط ءروصعلا ربع امهلصاوت هجوأ :برعلاو دوهيلا ,نتیوغ .يد.سا
 -01974 ,نكوش بک :كرويوين

Goitein, S.D. Jews and Arabs: Their Contacts through the Ages, rev. ed. 

New York: Schocken Books, 1974. 

 :يسريجوين .نوتسنرب .یطسولا نورقلا يف دوهيلا راجتلا تاباطخ .

 .م1973 ,نوتسنرب daala ةعبطم

Letters of Medieval Jewish Traders. Princeton, NJ: Princeton . _ 

University Press, 1973. 

 ملاعلا يف ةيدوهيلا تاعمجتلا :طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح عمتجم .

 1967 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكريب .تادلجم 6 ةرهاقلا ةزينج يف تروص امك

 .م3 -

A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the World as .___ 

Portrayed in the Cairo Geniza, 6 vols. Berkeley: University of California 

Press, 1967-93. 
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 .يمالسإلا عمتجلا دهع ةيادب يف نورخآلاو نوملسملا .دنالیوه تربور ةعبط
 .م2004 .تیفشآ :ةدحتملا ةكلمملا .توشریدلآ

Hoyland, Robert, ed. Muslims and Others in Early Islamic Society. 

Aldershot, UK: Ashgate, 2004. 

 .دحاو دلجم يف رّصتخم :طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح عمتجم .رنسال بوكاج
 .م1999 ,اینروفیلاک ةعماج ةعبطم :يلكريب

Lassner, Jacob. A Mediterranean Society: An Abridgement in One Volume. 

Berkeley: University of California Press, 1999. 

 نورقلا يف ةيروس يف دوهيلاو نيملسملا نيب ءايلوألا ةدابع ءيريم .ویلبد فيزوج
 .م2002 ,دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين .ىطسولا

Meri, Josef W. The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval 

Syria. New York: Oxford University Press, 2002. 

 :ايفلداليف .يعجرم باتكو خيرات :ةيبرعلا يضارألا دوهي .ناملیتس .هيإ نامرون

 .م1979 .ةيكيرمألا ةيدوهيلا رشنلا ةيعمج

Stillman, Norman A. The Jews of Arab Lands: A History and Source Book. 

Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1979. 

 رصم خيرات :باتك يف .«يدوهيلا عمتجملا :ةيمالسإلا ريغ تاعمتجملا» .

 ؛م1998 .جدربمك ةعماج ةعبطم :كرويوين .يرتيب .فإ لراك ةعبط .1دلجملا جدربمكل
210-198. 

__.. «The Non-Muslim Communities: The Jewish Community.» In 

the Cambridge History of Egypt, vol. 1, ed. Carl F. Petry. New York: 

Cambridge University Press, 1998, 198-210. 

 ريغ ءابطألا :ىطسولا نورقلا يف يمالسإلا عمتجملا يف يّمذلا» ءاواروت تكوش
 .ءابط الا تاقبط يف ءابنألا نويع» .ةعبيصآ يبأ نبا :باتك يف «قارعلا يف نيملسملا

 .10-21 :(م1994) 26 ايروتسيه يا زديف

Toorawa, Shawkat. «The Dhimmi In Medieval Islamic Society: Non- 

Muslim Physicians of Iraq in Ibn Abi Usayb’iah’s ‘Uyun al-anba’ fi 

tabaqat al-atibba’ (The Sources of Information on the Classification of 

Physicians,» Fides et Historia 26 (1994): 10-21. 

 :ندنل .رمع قاثيمل ةيدقن ةسارد :نيملسملا ريغ مهاياعرو ءافلخلا .نوتیرت .سا.هیا

 .(م1930) م1970 .ساک كنارف

Tritton, A.S. The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects: A Critical Study 

of the Covenant of Umar. London: Frank Cass, 1970 (1930). 
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 ىطسولا نورقلا يف ایسآ يف ةيقيرغإلا ةراضحلا فعض .سینویارف سوريبس
 .رشع سماخلا نرقلاو رشع يداحلا نرقلا نيب ام تمت يتلا !WALLY ةيلمعو

 .م1971 ,اینروفیلاک ةعماج ةعبطم :يلكريب

Vryonis, Speros. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the 

Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century. 

Berkeley: University of California Press, 1971. 

 :باتك يف .«ةيحيسملا تاعمتجملا :ةيمالسإلا ريغ تاعمتجملا» .غنوفلیو .يج يريت

 ةعماج ةعبطم :كرويوين .يرتيب .فإ لراك ةعبط .1 دلجملا «جدربمكل رصم خيرات»
 .175-197 191998 .جدربمک

Wilfong, Terry G. «The Non-MuslimCommunities: Christian Communities,» 

in The Cambridge History of Egypt, vol. 1, ed. Carl F. Petry. New York: 

Cambridge University Press, 1998, 175-97. 

 :عاملاو ماعطلا

ayeيديلقتلا يبرعلا بدألا يف ماعطلا :هللا ةبدأم .ریدلیج ناف ناج  

 .م2000 ءايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين .ءيكيسالكلا»

Gelder, Cert Jan van. God’s Banquet: Food in Classical Arabic Literature. 

New York: Columbia University Press, 2000. 

 ةعبطم :كرويوين .حضاو خيرات :ةيمالسإلا ةينقتلا Jus .رآ دلانودو .نسحلا دمحأ

 .م1986 .جدربمک ةعماج

Al-Hassan, Ahmed Y., and Donald R. Hill. Islamic Technology: An 

Illustrated History. New York: Cambridge University Press, 1986. 

 قرشلا يف ةيعامتجالا تابورشملا لصأ :يهاقملاو ةوهقلا .سکوتاه .سإ فلار

 .م1985 .,نطنشاو ةعماج ةعبطم :لتايس .یطسولا نورقلا يف ىندألا

Hattox, Ralph S. Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social 

Beverage in the Medieval Near East. Seattle: University of Washington 

Press, 1985. 

 ,نوفيد .ىطسولا نورقلا يف يبرعلا خبطملا «يريبرأ .يج.هيإو نوسندور ميسكام
 .م2001 :تكيبسوري بک :ةدحتملا ةكلمملا

Rodinson, Maxime and A.J. Arberry. Medieval Arab Cookery. Devon, 

UK: Prospect Books, 2001. 
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 يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا ةفيحص .«عمتجملاو بوبحلاو زبخلا» .زنیو ديفيد
 .285 - 5 :(م1987) .3 - 30 قرشملل

Waines, David. «Bread, Cereals and Society,» Journal of the Economic 

and Social History of the Orient 30-3 (1987): 255-85. 

 .م1989 .سيرلا ضاير GAS :ندنل .ةفيلخلا خبطم يف .
Ina Caliph’s Kitchen. London: Riad El-Rayyes Books, 1989. — 

 راشتنا :يمالسإلا ملاعلا ةأشن تايادب يف ةيعارزلا تاراكتبالا ,نوستاو .مإ وردنآ

 ةعماج ةعبطم :كرويوين .1100 - 700 pole نيب ام ةعارزلا بيلاسأو تالوصحملا

 .م1983 .جدرپمک

Watson, Andrew M. Agricultural Innovation in the Early Islamic World: 

The Diffusion of Crops and Farming Techniques, 700-1100. New York: 

Cambridge University Press, 1983. 

 :بدألاو ةرامعلاو نفلا

 .م1998 «جدربمک ةعماج ةعبطم :كرويوين .يبرعلا يبدألا ثارتلا .نلآ رجور

Allen, Roger. The Arabic Literary Heritage. New York: Cambridge 

University Press, 1998. 

 .1دلجملا ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو يف روخصلاب ةرامعلا نف ,يتانآ ليوناميإ
 .م1968 .يقرشلا دهعملا :نافول

Anati, Emmanuel. Rock-Art in Central Arabia, vol. 1. Louvain: Institut 

Orientaliste, 1968. 

 .م5 .لیب tasla ةعيطم :تیکیتینیک

Blair, Shila S., and Jonathan Bloom. The Art and Architecture of Islam, 

1250-1800. New Haven, CT: Yale University Press, 1995. 

 ملاعلا يف هريثأتو قرولا خيرات :ةعابطلا لبق قرولا روهظ .مولب .مإ ناثانوج

 .لیب ةعماج ةعبطم :تيكيتينيك .نفاه وين .يمالسإلا 2001-

Bloom, Jonathan M. Paper Before Print: The History and Impact of Paper 

in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press, 2001. 

Bloom, Jonathan, and Sheila Blair. Islamic Arts. London, Phaidon, 1997. 
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 باتك نم رايدنفسإو متسر ةصق :نینتلا ةضبق يف .ةمجرت .نوتنیلک ویلبد مومريج

 .م1999 .رشنلل غيام :يس.يد نطنشاو .يسرافلا كولملا

Clinton, Jerome ۷۷۰, trans. In the Dragon’s Claws: The Story of 1 

and Esfandiyar from the Persian Book of Kings. Washignton, DC: Mage 

Publishers, 1999. 

 طق او ةا ةا لاين. مكسزو :نارفر انديشاركو aali زب

.a1997 

___. The Tragedy of Sohrab and Rostam. Seattle: University of E 

Press, 1997. 

 ةريصقلا تاباتكلا نم ةراتخم ةعومجم :حرملاو لادتعالا .ةمجرت .لیفلوک ميج

 .م2002 .لوب ناغيك :ندنل .ظحاجلل

Colville, Jim, trans. Sobriety and Mirth: A Selection of Shorter Writings of 

al-Jahiz. London: Kegan Paul, 2002. 

 ةعماج ةعبطم :كرويوين .«ةيديلقتلا» ةيكيسالكلا ةيبرعلا ةريسلا .نوسربوک لكيام
 .م2000 .جدربمک

Cooperson, Michael. Classical Arabic Biography. New York: Cambridge 

University Press, 2000. 

 فصو .لیوسیرک يس.هيإ.يك  ja ge,توشريدلأ .هتايادب يف ةيمالس الا ةرامعلا نفل
 م1989 ,رالوکس ةعبطم :ةدحتملا ةكلمملا (1968) ;

Creswell, K.A.C. A Short Account of Early Muslim Architecture. Aldershot, 

UK: Scholar Press, 1989 (1968). 

 .م1992 :نيوفنب بتك :كرويوين .شافايس ةروطسأ .ةمجرت .سیفید كيد
Davis, Dick, trans. The Legend of Seyavash. New York: Pengunin Books, 

1992. 

 يماع نيب ام ةيمالسإلا ةرامعلاو نفلا .رابارغ غيلوأو نسواهغنتإ دراشتير 650
 ةعماج ةعبطم :تيكيتينيك .نفاه وین .1250و  Ju.م1987

Ettinghausen, Richard, and Oleg Grabar. The Art and Architecture of Islam, 

650-1250. New Haven, CT: Yale University Press, 1987. 

 -0 1985 .تیلفلو ةعيطم :يسريجوين .سکوکیس .مالس الا زونک lga يبوت ةعیط

Falk, Toby, ed. Treasures of Islam. Seacaucus, NY: Wellfleet Press, 

1985. 
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 ةراضحلا تاعانص لوح تاسارد :قشمد يف مظعألا عماجلا .دالف يراب رابنيف

 ۱ .م2001 ,لیرب :ندیل .ةيومألا ةيئرملا

Flood, Finbarr Barry. The Great Mosque of Damascus: Studies on the 

Makings of an Umayyad Visual Culture. Leiden: Brill, 2001. 

 ةعبطم :تيكيتينيك .نفاهوین .ةحمنم ةعبط .يمالسإلا نفلا نؤكت .رابارغ غيلوأ
 .م1987 Ju» ةعماج

Grabar, Oleg. The Formation of Islamic Art, rev. ed. New Haven, CT: Yale 

University Press, 1987. 

 .م1999 .نوسداهو زميات :ندنل .ةيمالسإلا ةرامعلاو نفلا .دناربنیلیه تربور

Hillenbrand, Robert. Islamic Art and Architecture. London: Thames and 

Hudson, 1999. 

 .م1994 .نیوفنب E :كرويوين .ةعومجم :ةليلو ALT فلأ ,نیورا تربور
Irwin, Robert. The Arabian Nights: A Companion. New York: Penguin 

Books, 1994. 

 .م1997 .غنیکو ناملاك :كرويوين .يمالسإلا نفلا نومضم .

Islamic Art in Context. New York: Calmann and King, 1997. .__ 

 ةيبدأ تافطَتقم :ءارحصلاو لويخلاو ليللا .تربور نيورإ :ب ةصاخلا ةعبطلا

 .م1999 ,روكنأ بتك :كرويوين .ءيكيسالكلا» يديلقتلا يبرعلا بدألا نم ةراتخم

Irwin Robert, ed. Night and Horses and the Desert: An Anthology of 

Classical Arabic Literature. New York: Anchor Books, 1999. 

 باتك يف هعادبإو فلؤملا فیلأت :ميظعلا يناغألا باتك ةعانص .كيرتابليك يراليه

 .م2003 .جدلتوار :كرويوين .يناهبصألا جرفلا يبأل يناغألا

Kilpatrick, Hilary. Making the Great Book of Songs: Compilation and the 
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 تاحلطصملا درسم

 :(م1258 - 750) ةيسابعلا ةفالخلا

 دقف ؛يمالسإلا خيراتلا يف ةفالخلل ةيناثلا ةلسلسلا يهو ؛ةيسابعلا ةلالسلا مکخ يه

 سيسأت ذنم ةيسيئر ةروصب اومکحو 10750 ماع مكحلا نع ةيمأ ينب نويسابعلا حازآ

 .(م1258 (ale اهل يلوفلا وزفلا ىتح (م762 (ale دادغب

 :كباتأ

 .شيجلا دئاق ؛ملعم ؛ريمألا يعار

 :ثيداحأ

 .«ثيدح» :رظنا

 :رابخأ

 .«ربخ» :رظنا

 :ناذأ

 .«ندّوم» :رظنا .ةالصلا ىلإ ءادنلا

 :ةيمارآلا

 رمتسيو ءنيدفارلا نيب ام دالبو ةيروس يف ةّيكحم ةغل مّدقلا يف تناك ةيماس ةفل يه

 .مهسوقط يف اميس الو .اهمادختساب نييحيسملا ناكسلا ضعب

 5 :نينمؤملا ريمأ

 ةفيلخ»و «مامإ» :اضيأ رظنا .ةيمالسإلا ةمألا سيئر باقلأ دحأ وهو .نينمؤملا دئاق

cal! 

 :ريمأ

 .يركسع مكاح وأ .يركسع دئاق

 :راصنأ

 .(نيمعادلاو نيدعاسملا
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Jalةّمّدلا : 

 ,نویتشدارزلاو نويحيسملاو دوهيلا :ةيسيئر ةروصبو ؛ةّيمحملا ةيمالسإلا ريغ ممألا

 ,«ةيزجلا» ت teas ةبیرض عقد لباقم :ةدّيقم تايرحو 25 rcs ةيامح اولان نيذلا
 á و

 :باتكلا لهأ

 .«ةّمدلا» :رظنا .باتكلاب نوكّسمتي نيذلا مه

 :ةكرب

á s & ú u : 55 5 t 5 5 

 يلو) هللا نم بیرقلا وأ يفوصلا Gaul زيمتو .ةعيبطلا ءارو نم يتأت يتلا ةكربلا

(aisةقراخلا ةردقلا» اهانعم يف هبشتو » (charisma)دهعلا» يف مدختست يتلا  

 .«ديدجلا

 :ةطنزيب

 .اهل ةمصاع ةينيطنطسقلا نم تلعج يتلا ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 .(دئاق) «ريمأ» ةملكل يكرت فدارم يه

 (caravanserai): ناخ
d ۶ 6 

 .لزنلا نم ددع نم ةداع فلأتت .ةليوطلا ةيراجتلا قرطلا لوط ىلع تاطحم تاناخلا

 .تاناويحلل فلعو تالبطساو .عئاضبلل تاعدوتسمو .نیرفاسلاو راجتلل ةنوّوملل تویبو

 :ةفيلخ

 .«هّللا لوسر ةفيلخ»و !call ةفيلخ» :رظنا

 :مالسإلا راد

 .ةيمالسإلا ةيسايسلا ةرطيسلا تحت ةعقاولا ميلاقألا ىلإ ريشتو .مالسإلا نطوم

 :برحلا راد

 .يمالسإلا حتفلل ًاغوسم ًالاجم - كلذ ىلع ٌءانب- لكشتو

 :مهرد

 .ةضفلا نم ةكوكسم ةلمع

 :تاوعد

é é 
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 :رانيد

 :ركذ
222 > ۲ 

 .هللا مسا ركذ :يف لاحلا يه امك .رکذت

 :باجحلا تيرض

id ۶ s e 6 

1 OY a هدف شما اهنا aa] 

 :ءاروشاع

 دّمحم ديفح لتق دق .(ةيرجهلا ةنسلا يف لوألا رهشلا) مرحم رهش نم رشاعلا ينعت
 (م680 ريوتكأ 10( ةيرجه 61 ةنس مرحم نم رشاعلا يف (يلع نب نيسحلا مامالا)

 يف ةّمهملا رئاعشلا نم ٌةدحاو ءاروشاع تحبصأو .قارعلا يف ءالبرك يف هيرصانم عم

 ريغ نيسحلا مامإلا لتق ىركذل ءايحإ اهنأ ىلع اهيلإ رظني هنأل ؛يعيشلا ينيدلا ميوقتلا

 .ةداهشلا يفیّدتحب الاثم هتوم راص يذلا ؛رّربملا

 :دبع
 مدختست امك ؛لوقحلا يف لمعلل رَجْأَتَسُي نم فصول بلافلا يف ةملكلا هذه مدختست
 .نمحرلا دبعو هللا دبع :لثم ؛هللا ءامسأ نم مسا ىلإ ةفاضم ملع مسا اهفصوب

 ۱ دیه
 نأ ىلع نوبّرَدي نمم :ىربكلا ءارحصلا بونج نم ديبعلا فصو يف مدختست
 .داشم دونج اوحبصی

 :لئاضف

 مساب فرمت يتلاو ءانّيعم امیلقا دجمت يتلا ةباتكلا نم عون يهو .تانسحو ایازم
 .«نا دلبلا لئاضف»

 :سلف
 .ساحنلا نم نوکت بلافلا يفو .ندعلا نم ةيدقن ةلمع

 :ةيطبقلا

 .مهسوقط يف اميس الو ؛اهمادختسا

 :هيقف

 .«هقفلا عورق»و «هقفلا لوصأ» :اضیآ رظنا .يمالساالا هقفلا يف صضصختم

 -ملسو هيلع هّللا یلص-دمحم يينلا تاجوزب صاخ باجحلا نأ مهفي فلؤملا نإف .فیرعتلا اذه لالخ نمو )1(
 .(مجرتملا ) .يمالسإلا عمتجملا يف هب لومعملا دئاسلا مهفلا فالخ وهو .طقف
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 :ةحتافلا

 .باتكلا ةحتافب ىّمستو ؛ةالصلا نم ءزج اهنأ ىلع یلتتو ol all» يف ىلوألا ةروسلا يه

 .هّقف
 .هقفلا ملع

 :ةنتف
é 

 ام ينعتو .هراكنتساو نيملسملا نيب لتاقتلا ءاردزا ىلع لدي حلطصم  Jaماظنب

 .ءايشألا

 :هقفلا عورف

 .ةيمالسإلا ةينوناقلا ةيرظنلل يلمعلا قيبطتلا

:(geniza) ةزينج 

 رخاوأ يف «طاطسفلا» يف «ارزع نبا» دبعم ةزينج فاشتكا مت دقو .نيزختلل ناكم

 ةقيثو 0 000 وحن يوحتو .رشع عساتلا نرقلا

 مخ ریدغ
 ةرجهلل 10 اغ نم لا يداوم 15 يف دمحم هيف فقوت ناكم وهو URS Sp وأ»

 دقو .عادولا ةجح al نأ دعب ةنيدملا ىلإ هقيرط يف دئاع وهو )632 سرام 16(

 ماتخ يفو pola ةالص اودؤيو اهتحت اولظتسیل رجشلا نم ةكيأ تحت هعابتأ عّمجت
 Be هالوم تنك ْنَم» :لاقو .عیمجلا مامآ بلاط يبآ نب يلع دی دمحم ذخأ ةالصلا

 os لذخاو .هرصن نم رصناو .هاداع نم داعو .هالاو نم لاو مهللا .هالوم يلع

 one (eas -بير ريغ نمو- نهربي كلذ نإف ةعيشلا دقتعم بسحبو .«هلدخ

Sleدعب هوفلخي يك هدعب نم هتلالْسو بلاط يبأ نب  digaةيسايسلا هتطلس مهَحْنَمو  

tatana 

 لهأ ىلع ةضورفم .تقولا كلذ يف دئاس وه امل فلاخم نؤلم شامق نم سبالم

 .رفصأ وأ قرزأ وأ رمحأ - لاثملا ليبس ىلع - اهنول نوكي دقو .ةمذلا

 :ماللغ

 ةملكل ارثدنم ًامادختسا هبشت .«كولمم» ل ةفدارم اضیأ مدختستو .دبع ؛مداخ ؛دلو
 .اوناک رمع يأ يف دوسلا لاجرلل ىندألا ةلزنلا ىلإ ةراشإلل «دلو»
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۶ 

 :لسغ

 .)ةالصلا ءادأ لبق ةراهطلا لجأل یدویو P SIN ءوضولا وه

 :يروغيرغلا میوقتلا

 (Anno Domini)» «داليملا دعب» ب هل زّمريو ,حيسملا داليم دعب تاونسلا دع ماظنوه

 :ينعتو (Anni Domini Nostri Jesu Christi)‘ ةرابعل ةرصتخم ةينيتال ةملك يهو

 ينامورلا ریدلا سيئر هسیسأتب ماقو ««حيسملا یسیع اندیس اهیف دلو يتلا ةنسلا يف»
 ميوقتلا oe 00 رع ee even «سسويجيزكإ سويسينويد»

ee gdضو د الزل نبه اه ةلخرم تعبصأ رشوه  tas 

 :ثيدح

 .هعابتأ ىلإو هيلإ وأ . دّمحم ىلإ ةيوسنم ةياور

i Coa 

 .جحلا ءادال ةكم ىلإ باهذلا

 :هاخ اله

 تعضو يتلا يهو مهلك دوهيلا ىلع ةضورفملا رومألاو تابجاولا مضیو . .يدوهيلا نوناقلا

 . «ةعيرش» : :اضيأ رظنا .تاماخاحلا نيب شاقنلا نم نورق دعب

 :لالخ

.)3 
 5 ( ةيئاذغلا ةيمالسإلا E le ab تويم

 :مسا

 .ةميدقلا ةيبرعلا ةيمستلا ماظن نم ءزجو calal مسا وه

 مهنآ يأ ؛ریبک يقالخآ أطخ يأ نوبكتري ال هلسرو هللا ءایبنآ لك نأ یرب دقتعم وه

 .()نوموصعم

 :ةيليعامسالا

 .قداصلا رفعج نب لیعامسا عباسلا مامالا نوعبتي نيذلا مضت ةعيشلا نم هقرف يه

 اهنع عفاد يتلا مالسإلل ةيمسرلا ةياورلا KA يهو .ةيعبسلا مساب keel نوفرعُيو

 .(م1171- 909) رصمو ةيقي a pal لامش يف نویمطافلا نويليعامسإلا ءافلخلا

 .(مجرتلا ) .فلولا ءاشنا نموه امناو .ةيمالسالا رداصلا يف دري مل حلطصلا اذه (1)

 .(مجرتلا) .فحصلا سمو نآرقلا ةءارقو دجسلا لوخد لبق ربكألا ثدحلا ةلازال كلذکو )2(

 بناوج فلتخم يف (مارحلا )ل ةسكاعم ةملك يه لب ؛عبطلاب يئاذفلا بناجلا يف لالحلا ینعم رصحني ال )3(

 .(مجرتلا) .ةايحلاو نيدلا

 .(مجرتلا) .ًاضيأ نوموصعم ةمئألا نأ نوري ةعيشلا نإف لسرلاو ءايبنألا ىلإ ةفاضالابو )4(
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 :دانسا

 (!!ثيداحألا تلقن يتلا ةقوثولا رداصلا نم ةلسلس

 .میحجلا

 :يلهاج

 .ةيلبقلا ةيبصعلاب مستي وأ ةيلهاجلا ىلإ دومی ام لك
 :ةيلهاج
 دّمحم لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف داس يذلا BARU لهجلا امیس الو ,لهجلا رصع

 .نآرقلا يحوو

 :ةنجلا

 .سودرفلا ؛ةقيدحلا

 :ةريزجلا

 يزهن نيب عقي يذلا ميلقإلاو ,نیدفارلا دالب لامش يف ةبصخلا ةيعارزلا يضارألا

 .ثيدحلا قارعلا يف «تيركت» لامش al pally ةلجد

 :برعلا ةريزج

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 :هللا ليبس يف داهج

 يفو .«ةسدقملا برحلا» ب ةصوقنم ةروصب امئاد مجرتتو .هللا ليبس يف يعسلا

 ةعزن مهيدل نم ضعب ىريو .رفكلا عمقو حيحصلا نيدلا رشن نّمضتت ةيوناثلا اهيناعم

 (3)داهجلا نم عون ناطيشلا دض هسفن عم دهازلا عارص نأ ةيفوص
 :ةيزج

 .ةّيمحملا ممألا نم مهریغو نويتشدارزلاو نويحيسملاو دوهيلا اهمفدي Ligaa ةبيرض
 .«ةمذلا لهأ» :رظنا
 :ةيعمكلا

 دقتعملل اعبت .لیعامسا هنباو ميهاربإ هانب يذلا ةكم يف مارحلا هللا تيب يه

 .يمالسإلا

 اولقن نيذلا صاخشألا نم ةلسلس امناو ,ةملكلا نم dy دق امك طقف بتكلا (دداصلا)ب دصتی ¥ )1(

 دانسإلا يف دجوپ دق لب < ادانسإ ةلسلسلا pads نخ ( ةقوثوم رداصم) اونوكي نأ ط pau الو .ثيداحألا

 .(مجرتملا) .ةقثلا ةجرد نم ىندأ وه نم

 ىنعملا اذهبو .ءادتعالا ىنعمب لهجلا يشفتب hat ب (ةيلهاجلا )ب ةلحرملا هذه ةيمست نورسفي نم مه نوريثكو )2(

Cupموثلك نب ورمع : 

 انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انیلع Sol نلهجیالالآ

 تابغرلا ةبلاغم نأ نوری نیملسلا مومع نإ لب (ةیفوص ةعزن مهیدل نم ضعب )ب ةيؤرلا هذه رصحتت ال )3(
 .(مجرتلا ) .(رغصألا داهجلا يه) داهجلا نم عون يه سفنلل ةمّرحملا
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 :ربخ

 .(رابخآ اهعمجو) اهتایادب يف ةمألا ثادحأ لوح ةيدرس ةياور

 :مداخ

 .تویبلا يف مّدَحلا ىلإ ةراشالا يف ةداع ةملكلا هذه 0

 :هللا ةفيلخ
& - 5 

Kaایفرح ينعتو .ةملسلا ةمألا  rity NIIA 

 :هللا لوسر ةفيلخ

 ةمألا ةدایق ىف هللا لوسر CHIE نم ینعتو :ةملسملا ةمألا سأر

 :رمخ

 .ةماع ةروضب ةيلوحكلا تابورشملا فصو يف اضيأ مدختستو (saat) ةرمخلا

 :ناخ

 .«ناطلس»و «هاش» :رظنا .كللا وأ قلطملا مكاحلا ىلع ةلالدلل مدختست ةيكرت ةملك

 : هقنخ

 : «ةيواز» :اضيأ رظنا .ريدوأ یفوص أجلم

 :يجراخ

 .«جراوخ» :رظنا

 :جراوخ

 ملف. .ةمالا ةدايق يف يساسألا زايعملا یوقتلا 2 5 مهيلإ ةبسنلابو .«يجراخ» اهدرفمو

wail ofالو  walاوفرع .ةمالا ةدحو ىلع ظافحلا يف مهدنع ةمهم ةيلمعلا  

 :رامخ
s 

 .(رمخ) اهعمجو .ءاطغ

 :ةقرخ

 نّيعم ىوتسم ىلإ كلذب ريشيف «هذيمالت نم نیملت ىلإ يفوصلا ديسلا اهمّدقُي ةءابع
 .ةيفوصلا ةفرعملا يف هيلإ لصو

 :ةيطخ

 موي ةظعوم  railزمر وهو , هل یعدیو مکاحلا مسا اهلالخ ركذي .دجسملا يف

 .«ةكسلا» وهف يناثلا زمرلا امأ .ةيسايسلا ةطلسلا ىلع لدي

 .(مجرتملا) .اهل ًافدارم سيلو ,ةرمخلا عاونأ نم عون ذیبنلا )1(

 بلطتي امم نيملسملاب ملی ام لك يفو .جاوزلاو نيديملا ةبطخ Liga ؛ةعمجلا موي يف ةبطخلا رصحنت ال )2(

 .(مجرتملا ) .اریذحتو اهيبنت
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 :ةوسك

 .ةيعکلا ءاطغ

 :باتكلا

 .(!!(ةوالتلا) نآرقلاب اضيأ فّرعُيو .مالسإلا يف سّّدقملا صنلا وهو ؛صنلا وأ

 :ةينك
 -6 = ۶ »و 0 ۰ ۶

 ماظن نم ءرج يهو ءركذلا فلّسلا وأ دجلا وا بالا مسا نوکی ام ةداع مسالا نم ءزج

 .يديلقتلا يبرعلا ةيمستلا

 :بقل

 .يديلقتلا يبرعلا ةيمستلا ماظن نم ءزج وهو رامتسم مسا

 :سابل

 . ماع لکشب ءرلا هسبلی ام وأ ,لاورس وأ ةيلخاد سبالم

 ؛موصعم

 .«ةمصع» :رظنا

 :بهذم

- e a a ۰ rs . ۰ ae O 

 .اهقيبطتو ةعيرشلا ريسفت يف انيعم اجهنم عبتت ةيركف ةسردم

 :هسردم

 .ةينيد ةسردم ؛ةساردلل ناکم

: 1 

neeيمالسإلا ركفلا يف ةرظتنملا ةضلخلا ةييضخشلا وهو: حب هللا . 

ae6  

 .(م795 ماع ىفوتملا) سنأ نب كلام بهذم عبتي نم

 :كولمم

 لابجو ىطسولا ايسآ نم ديبعلا فصو يف Bole ةملكلا مدختستو .يركسع مداخ

 .اناسرف اونوكيل نوبّردُي نيذلا زاقوقلا

 :ميهاربإ ماقم

 .ةكم يف ةبمكلل لباقم وهو .ميهاربإ رقم
 :ةفرعلا

 .ةيفوصلا ةفرعلا .ةيحورلا ةفرعلا

 .(مجرتلا ) .هل ةفدارم تسیلو نآرقلا ةءارق يه ةوالتنا (1)

 .مالسلا هيلع ميهاربإ هللا يبن يّمدق رثآ هيلع عبطنا يذلا رجحلا وه امناو (Fall) ینعم ماقلا لمحي ال(2)
 .(مجرتلا)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 فدا دنا Lesa Ns وحلا ةيه منوی یتیماو هو اجلا درجا ناكم

 :ةيمومأ

 .«مألاب ةقالع وذ» :رظنا

PEAT 

 .ثيدحلا صن

sep gal 
 .«مألاب ةقالع وذ» :رظنا

 :مألاب ةقالع وذ
bate نا Ê 2 on 26 مألا لسن لالخ نم ةلالسلاو بّسنلا عبتت. 

 :دلوم

 ةعيشلا ةمئأو دمحم داليم abil يف ماقت ahga Atle تالافتحا كانه .ةدالولا موي
 .ةمهملا تايصخشلا نم مهريغو نييفوصلا ءايلوألاو

 :بارحم

 وهو .ةكم يف ةلبقلا هاجتا ىلإ ريشت دجسلا يف طئاحلا ىلع ةمالع وأ فیوجت وه
 .مالسإلا يف ةالصلا ءادأل حيحصلا هاجتالا

 :ةندئم

 .(ناذألا) ةالصلل نذؤملا هنم يداني يذلا دجسملا جرب

 :ريثم

 .دجسملا يف ةبطخلا ءاقلإل مدختسي عفترم ناكم

 :ةدحولا ةيحيسملا

 ,ةيرشب تسيلو ةيهلإ حيسملا ةعيبط نأ ىري يذلا دقتعلاب مزتلت يتلا سئانكلا مضت

 .توملاو ةايحلاو ةدالولا يف هتايح ةرودب ينافلا يرشبلا دسجلا لكش ذختا ول ىتح

 .قرشلاو رصم يف ةيسيئر ةروصب رشتنتو

 :نذؤملا

 .(ةالصلل يداني) ناذألا يدؤي يذلا صخشلا وه

 :نورجاهملا

 .(!!ةنيدملا ىلإ هعم اورجاه نيذلا ةكم نم دّمحم عابتأ

 -ملسو هللا ىلص - يبنلا قبس نم - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نمف .ةّيعما ىنعم لمحت ال (هعم) ةملك )1(

 .(مجرتملا) .هّعبت نم مهنمو ءاًينمز ةرجهلاب
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 عباسلا لصفلا

 :بسّتُحُملا

 .ةماعلا قالخألاو ماعلا ماظنلا نع لوؤسم صخش وهو ؛قوسلا شّتفم

 :دهاجملا

 .سّدقم فده ليبس يف براحملا وأ .داهجلاب موقي يذلا صخشلا

 :ديرملا

 .يفوصلا دیملتلا

 :دشزملا

 .يفوصلا ملعملا

 : طفت

 .«ةيقيرغإلا رانلا» ىلع ةلالدلل La مدختستو .راق

 :رانلا

ILE,يديلقتلا يبرعلا ةيمستلا ماظن نم ءزج وهو . 

 :سان

 .مهعابتآ ىلع ةعيشلا ةمئألا اهقلطی ةصاخ ةلالد

 :ةرطاسنلا

 ةينيطنطسقلا كريرطب «سویروطسن» اهب نمؤي يتلا تادقتعلاب سئانکلا هذه مزتلت
 يف ناتدحتم ةيرشبلاو ةيهلالا حیسلا يتعيبط نأ ىري يذلا وهو .(م431 - 428(

 ةيرشبلاو ةيهلالا نیتیصخشلا نأ يأ ؛صخشلا يف نیتدحتم اتسیل امهنکل ,لعفلا

 ماع سویروطسن ةيسكذوثرألا ةسينكلا تلزع دقو .دسجملا حيسملا يف ناتلصفنم

 ,ناریا سوو :ایسآ ىف ًامتساو اراشتنا هدقتعم رشتنا امیف ,همیلاعت تضفرو 0431

 .ىرغصلا ايسآو

 :ةبست

 نم اهريغو ..ينيدلا ءامتنالاو ةنهلاو يقرعلا لصألاو GEN ءامتنالا ىلإ ريشت ةفص

 :ةيسكذوثرألا ةيحيسملا

 ةيثيلثتلا تادقتعملا ىلع تسسأت يتلا ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا يف يمسرلا نيدلا

 ۰ )م451 ( «ةينوديقلخ عمجم» يف اقحالو (م325) «ةیقین عمجم» يف ةعوضوملا
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 :يديلقتلا دقتعملا

 .هللاب ناميإلا يأ ؛حیحصلا ناميإلا

 :حيحصلا كولسلا

 aiil„ ةعاط يف يأ ؛قحلا فوصتلا

 :يوبأ

 .«بألاب ةقالع وذ» :رظنا

 .«بألاب ةقالع وذ» :رظنا

 :بألاب ةقالاع وذ

 GN لشن ربع ةلالكلاو لا ف

 :ةيمالسإلا ةيسرافلا ةيكلملا

 ضرفي هللا نإ لوقت ةميدق ةّيسراف ةّيرظن ىلع ةّينبم .ةيسايسلا ةيعرشلا يف ةيرظن
 .هتكلمم يف لدعلاو ماظنلا ظفح ةيلوؤسم كلملا ىلع

 :يضاقلا

 .ةيمالسإلا ةينيدلا ةمكحملا يف يضاقلا

 :ةديصق

 .مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف يساسألا ينفلا لكشلا يهو .ةيرمش ةعطق

 4 و

 :ةلبقلا

 ةكم ىلإ ترّيغت مث .(سدقلا تيب ) ماشلا هاجتاب تناك ةيادبلا يفو .ةالصلا هاجتا

 .ةنيدملا ىلإ دمحم ةرجه دعب م624 ماع يف

4 2 

 .زوجلاو بورخلا ةهكاف نم عنصت یولح

 :نآرقلا

 .(ةوالتلا) اًيفرح ةملكلا ينعتو «مالسإلا يف سدقملا صنلا

 :قيفر

 .رفسلا يف بحاص
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 عباسلا لصفلا

 :ةعکر

 .ةدحاو ةالص ةرود لکشت يتلا تا دجسلاو ةددحلا تاءانحنالا نم ةعومجم .ءانحنا

 :نودشارلا ءافلخلا

 (م634-644) رّمَعو (م632-634) ركبوبأ :مهو .قحلا ىلإ اودتها نيذلا ءافلخلا

 نودشارلا ءافلخلا ناکو )0661 -656) بلاط يبآ نب يلعو )644-0656( نامثعو

 قوا يلاو ةرتف یفو .ةرونلا ةنيدلا ىف هتافو دعب یلاوتلا ىلع اومکح دق دمحم باحصآ ةعبرألا
 ثيح .ةفوكلا ىلإ ةمصاعلا تلقن (بلاط يبأ نب يلع) عبارلا يدشارلا ةفيلخلا مكح
 .م661 ماع كانه ليتغا

 .ةيبرعلا ةريزجلا يف ودبلا نيب ةفورعم Balen يهو برحلا نم عون ؛ةوزغ

 :طابر

 .يفوصلل ذالم ؛دودحلا ىلع نصح ؛یوام

 :ةدرلا بورح

 ؛تاروثلا اهئانثآ يف تعمق دقو .دٌّمحم ةافو دعب (م634 - 632( ةدرلا بورح تأدب
 .ةيسايسلا نيملسملا ةرطيس تحت ةيبرعلا ةريزجلا تحبصأو

 :ةئباصلا

 :باتكلا لهأ ىلإ هتراشإ لثم نآرقلا اهيلإ ريشي يتلا تاعومجملا ىدحإ
(fate Galtترا  Sap BIG ACG ULاس لوو رخ مینو وا نما نع  

 ON) )62 ةيآلا .ةرقبلا ةروس) PZ AG pelle} فرخ الو موبر Leh مه
 .ةئباصلا ةّيوه Le نآرقلا يف حضاولا نم سيلو

 :ةداجس

 .«دجسم» :رظنا .دوجسلا ناكم :ينعتو ةالصلل مدختست شامق ةعطق

 :مكيلع مالسلا

 .ةالصلا ةياهن يف اضيأ لاقتو Aag paa ةيحت

 :ةالصلا

 .مويلا يف تارم سمخ ais .ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نم ةدحاو

 :نويناساسلا

 لالخ ةطلسلا نع تلزع يتلاو (م642 - 226) سراف دالب يف ةمكاحلا ةرسألا مه

 .ةيمالسإلا تاحوتفلا

 .(مجرتملا) .فلؤملا ركذ امك 64 سيلو ءةرقبلا ةروس نم 62 ةيآلا مقر (1)
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 :داوسلا

 .قارعلا بونج يف ةينغلا ءادوسلا ةيعارزلا ضرألا

 :موص

ol gullيمالسإلا ميوقتلا يفض عسأتلا رهشلا وهو .ناضمر يف . 

tad pase 
 ىوتحم سايقب ةيدقنلا ةلمعلا ةميق دّدحُي يذلا صخشلا .لاومألا فرصي نم

 :ةكيبنسلا

 :ىعفاش

 :هاش

 .«ناطلس»و «ناخ» :اضيأ رظنا .كلملا وأ قلطملا مكاحلا ىلإ ريشت ةيسراف ةملك

 :ةداهشلا

 دمحم .هّللا الا هلإ ال» :هناميإ نع رّبعت يتلا ملسملا ةلمج يهو .مالسإلا ناكرأ لوأ

 .«هللا لوسر

 :ةعيرشلا

 لمع يتلا ؛نيملسملا ىلع ةضورفملا رومألاو تابجاولا نّمضتي يذلا يمالسإلا نوناقلا
 .«هاخالاه» :اضيأ رظنا .نورقل ءاملعلا اهيلع

 :خيشلا

 a ی
 .يفوصلا دیسلاو .ةليبقلا ريبك ىلع ةلالدلل مدختستو .زوجعلا لجرلا :اًيوغل ينعت

 .ةيئيد ةطلس هيدل نمو .ملعلاو

a يعيش: 
 ةعيشلا نمؤي .بلاط يبأ نب يلع ةقرف :يأ .بلاط يبأ نب يلع ةعيش ةرابع نم ةقتشم
 10 ماع نم ةجحلا يذ 18 يف هل ًافلخ نوكيل Lie هرهصو همع با She ًادّمحم نأ
 ةعيشلا نازيمي نايساسأ نادَمتعم كانهف RS asn يف (م632 سرام 16) ةيرجه
 .دّمحم ةيرذ نم نوكي نأ بجي مامإلا وأ ةفيلخلا نأ لوألا WRAL ىري ؛ةنسلا نع

 وهو- يناثلا SE یریو 1 دمحم تنب ةمطافو بلاط يبأ نب يلع لسن نم امیسالو

 يبأ نب يلع لسن يف ترصحنا -ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةيرذف ءانه (اميسالو) ةملكل ىنعم ال )1(

 .(مجرتملا) .امهنع ىلاعت هللا يضر ءارهزلا ةمطافو بلاط
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 عباسلا لصفلا

 .قالخألاو ناميإلا يف موصعم هنأب اداقتعا كانه نأ يأ ؛موصعملا ينيدلا ملعلا

 .هّمخ ریدغ» :رظنا

 :ةعیشلا

 .«يميش» :رظنا

 :یروشلا

 .رواشتلا ىلع دمتعی يذلا مالسالا يف مکحلا أدبم

 :ةكسلا
5 ‘ a 

 ىناثلا زمرلا امأو :ةيسايسلا ةطلسلل ةيديلقتلا زومرلا دحأ وهو :ةيدقنلا ةلمعلا كَس
 .ةبطخلا وهف

 :دئسلا

 a711- يف مساقلا نب دمحم هازغ E TETA رفت لهتف

 :دبع

 .«کولمم»و «حالغ»و «دیبع»و «دیع» :رظنا

 :ةيفوصلا

 .يمالسإلا فوصتلا

 :ناطلس

 .«ماشدو «ناخ» :اضيأ رظنا .كلملا وأ قلطملا مكاحلا ينعت ةيبرع ةملك

 :ىنس
6 A 

 لمأ» درابع نم ةقتشم  aaنیملسلا نم یمظعلا ةيبلافلا فصتو .«ةعامجلاو
3 

 .ةنسلاب اهسفن

 :ةراهطلا
s e s 

 .رئاعشلا ةيدأت لجأ نم لّسغلا

 :ةاروتلا

 .يربعلا باتكلا وأ ؛ميدقلا دهعلا

 :رهنلا ءارو ام دالب

 .ىطسولا ايسآ يف (نوحيج ) سوسكوأ رهن لامش ميلاقألا

 :ءاملع

 .نوملسملا نيدلا ءاملع

 :(م750-661) ةيومألا ةفالخلا

 .قشمد نم نويومألا مكح دقو .يمالسإلا خيراتلا يف ةفالخلل ىلوألا ةلسلسلا يه

 .م750 ةنس نويسابعلا مهب حاطأ ىتح
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

alدلو : 

aiاهكلام نم ادلو لمحت يتلا ةّيظحملا ىلإ ريشي حلطصم وهو ,لفطلا . 

 :ةّمألا
 و

 .ةيمالسإلا ةّمألا

, 

 :هرمع

d, ۳3 s 

 ةرمُعلا دعو .ةنسلا نم تقو يأ يف اهتيدأت نكميو ,جحلا نع ةلصفنم 3Sa ىلإ ةلحر
Ld d. 0 d, , 

 :جحلا نع ةليدب دعت نأ نكمي الو .ةيمازلا دمت ال اهنكلو .ءانثلاب ٌةريدج

 :ذاتسأ

id i bd $ , =à ۰مهررحی اریخأو ,مهبردیو .نیکولملا نم هدیبع يرتشي نم ىلإ ريشت . 

 :هقفلا لوصأ

 .هقفلا روذج ايفرح ينعتو .مالسالا يف ةينوناقلا ةيرظنلا

 :يداولا

 .ىرجم وأ دونا ale} نوكي ام ةداعو. لودجلا وأ رهنلا ریرس وه

 :يلو

 .هّللا نم نوبّرقملا :ينعت هللا ءايلوأو .ءایلوآ Loana .يقت ل

 :ءوضولا

JAN gaةالصلا ةريعش ةيدأت لبق ةراهطلا ةدامتسال یدویو رفصألا . 

 :رويزلا

 .ريمازملا

 :ةاكزلا

 .ةسمخلا مالسإلا ناكرأ دحأ يهو .تاقفنلا حنم

 :مزمز
Laagماق ي ىمالسإلا ثارتلل  lttرجاه ىلإ ةزجعمب ءاملا راضحإب مزمز ي ىف ليربج ك  

 مزمز رثب نمو. .ءارحصلا ىلإ . هجناو ةكم يف ميهاربإ امهرداغ نأ دعب 2 )لیعامساو

 ءام ةحولم نم مغرلا یلعو all اوا نوُدؤُيو املا نم ًاضعب جاّجحلا برشي

 .ءافشلا يف ةصاخ تازيم كلتمت مزمز هايم نأ دَقَتعُي هنأ الإ رئبلا

 نم ضرألا نم عبن امناو .مالسلا هيلع ليعامسإو رجاهل ءام ا (راضحإ)ب -مالسلا هيلع - ليربج مقي مل (1)

 .(مجرتلا) .هحانجب ليقو ءهبقعب -مالسلا هيلع - ليربج هيف ثحب يذلا عضوملا

 .(مجرتملا) .ةّصاخلا ةيئايميكلا هتبيكرت دصقي فلؤملا Jalg احلام مزمز ءام سيل )2(
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 عباسلا لصفلا

 :ةيواز

 Addy :اضیآ رظنا .يفوصلل ذالم

 :ةرایز

 .)مهتمئأو ةعيشلا ءايلوأ روبق ةرايز ينعتو

 :ةيتشدارزلا

 ةيتشدارزلا فصّتتو , (دالیلا لبق سداسلا نرقلا يف) «تشدارز» ناريإ يف اهسسآ

 يف هتدعاسل ةنسحلا لامعألا ىلإ جاتحی يذلا «ادزماروهآ» یعدی راّبج هلا ةدابعب

 سدقلا باتکلا ىعديو .«نامیرهآ» ب ةاّمسملا ةريرشلا حورلا دض ينوكلا هعارص

 ىلع ةيمالسالا ةعيرشلا يف نویتشدارزلا لصح دقو .«اتسیفآ» ب ةيتشدارزلا يف
 .باتکلا Jal نم اوُدُم مهنأل ؛ةیامحلا

 :راثز
e 6 * 

 .ةمذلا لهأ هيدتري مازحوأ زّيمم رانز

 ركب يبأو -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ربقل ةرايزلا كانه لب .ةميشلا يف (ةرايز) ةملك رصحنت ال )1(
 .(مجرتملا) .ةنّيعم روبقل نييفوصلا تارايز ىلإ ةفاضإلاب ...عیقبلا ةرايزو .امهنع هللا يضر رمعو
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 قابطألا ضعب دادعإ قئارط

 رصعلا يف نويكيزمألا لضقي امك 205,224 ماسقآ ىلإ تابجولا میسقت نم الدب
 قبط نم رثکآ نومدقی یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف سانلا ناك ؛ثیدحل

 جاجدلا قبطو معلا قبط pads :لاثملا ليبس ىلعو) هسفن تقولا يف ةلواطلا ىلع

 قبط لوانتب يهتنتو .هب ةبجولا أدبت رومتلا نم قبط می نأ ةداعلا ترجو . ای

 محللا قبط دادعإ ةقي ةقيرط :قابطأ ةمبرأل تافصو انه تعمج دقل .هكاوفلا ةطلس نم

 نم قبطو .(يوشم ناجنذاب) دراب قبطو ؛(ةيمغلشلا ) جاجدلاو . (ةيميهاربالا)

 يف يبرعلا خبطلا بتک يف ةدّدحم LS دوجو ةردن ببسبو .(لَّسَعُم بطر) رمتلا
 ,تاراهبلاو لباوقلاب lary ام يف امیس الو ؛نیمختلا نم دب ال هتاف یلعسولا روصعلا

 ةرابعلا يهو ؛ salii ءاش نإ» ةهكنلا لجأ نم لباوتلا ىلع دامتعالاب خبطي نم حصن دقف

 .قابطألا تافصو نم ريثك اهب يهتني يتلا

 يف :ناونعب (David Waines) «زنیو ديفيد» ل باتك نم تافصولا هذه تلقت

 دجوت :ناونعلا ريشي امكو »)01989 ,سیرلا ضاير بتك :ندنل) .ةفيلخلا خبطم
 يف يمالسإلا عمتجملا يف موقلا ةّيلع نم مهريغو ءافلخلا خباطم يف قابطألا هذه

 يف ىطسولا روصعلا نم تافصولا هذه ميدقت «ننياو» ديمو .یطسولا روصعلا
 نف :باتك يف ًاضيأ رظنت نأ نكميو .دارفآ ةعبرأل يفكت oS ةنّيعُم ةيبرغ ريداقم
 ميسكام» :هيَملؤ (Medieval Arab oy) ىطسولا روصعلا يف يبرعلا خبطلا

 بتک :نوفید) (AJ. Arberry) «يريب رآ.ج cing (Maxime Rodinson) «نوسندور

 )92001 «تکیبسورب

 :ةيميهاربإلا

 نب ميهاربإ» مهلا مسا ىلع كلذب کرم دقو .فورخلا محل نم منصت

 .«دیشرلا نوراه» يخآ «يدهلا

 و ۶

 ASS) ءاملا نم ةيمك عم JAD يف عضویو .مجحلا ةطسوتم اعطق محللا عطقی
 يف عض كلذ لالخ يف .ءاملا رخبتي ىتح ىلغيو .قاذملل حللا فاضیو ؛محللا رمغتل
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 is are) يهو) لفلفلاو لییجنزلاو ةربزكلا يوحي ًاكيمس اًينطق ًاسيك ردقلا
 Tia ةريغص ًاعطق ًاثالث وأ نيتلصب عطق .دکتسلاو ةفرقلا رشق نم ًامطق فضأ مث

 تایمکم لکش ىلع هلعجاو امعان رمحألا محللا مرفا كلذ دعبو .ءامولا يف اهعضو

 قرلا ىلإ فضأو .لباوتلا سيك جرخآ تایوتحلا حضنت امدنع .هفضأ مث ةريفص

 نخ ريضع ها نكمي هنرق le [ple Oly .جزاط ريغ gle بذع ريصع

 یی نأ بجي | ًارطقم الخ فضأ وأ .هرشقت نأ نود نم كديب هرصعت نأ دعب جزاط

ERAR]!ءاملاب هرز ًامعان ولحلا زوللا عطق مث » Cuagلف .بنعلا ريصع هيلع  

 :ةعاس ةدهواتلا ىلع E A ًاضماح نوكي ال يك .ضيبألا ركسلاب اليلق جیزلا

 هدعبأ جضني امدنعو .درولا Rede و ,ةفيظن شامق ةعطقب ردقلا نوش تفلت

 . (33ص «ةفيلخلا خبطم يف (Waines)» «زنیاو») .رانلا نع

 وأ ؛مفلشلا» تابن ىلإ ةبسن ةيمفلشلاب تيّمُس تفللاو جاجدلا محل نم عْنصت

 .«تفللا

 يف اهعضو .ةقيقر حئارش لکش ىلع (رخآ رئاط يأ وأ ) جاجدلا رودص عطق
 حض ۲ ءاهتلازإي مق ةوغرلا روهظ دنع .اهرمفي ىتح ءاملا فضأو .تیزلا عم ردق

 مث .انومكو ًالفظ اهيلع شر تایوتحلا جضنت امدنعو لصبلاو نوتيزلا تيزو ءالزابلا

 )0 ةبت ال یتح هسرها .ai حضنلا یتح هقلساو تفللا تابن رضحأ

 نم ةعطق هيلإ فضأو يرجح نواه يف روشقلا زوللا عضو .ردقلا قوف ةافصم عض مث

 Se ناک هغدو تاش we ضايب ةقوق ےک مك Lael ٠ حبصی ىتح هسرهاو نبجلا

 هيلا ! فضأف قرم هيف دجو ناو .تفللا قوف جيزملا اذه عض كلذ دعب . امعان حبصي

 ؛زنیاو) :لدرخلا عم همّدق مث :جضني ىتح راثلا یلع هکرتاو بيطلا لبنس نم ًاليلق

 .(35 ص «ةفيلخلا خبطم يف

 :يوشم ناجنذاب
 .ناجنذابلا نم عنصُيو ًادراب putas قبط

 ميدقتلا قبط رضحأ و عطف ىلإ اهمطق مث ءاهوشاو ةدحاو ةناجنذاب ذخ

 كلذ دعبو ءةفرقو ,Üss انارفعزو ءانوحطم ًازولو ,ضیبآ Sa هيف عضو

 نإ .همدقو تیزلا هيلع Cure مث .قبطلا يف امهعضو يلقلا لصبلاو ناجنذابلا ذخ

 .(37 ص «ةفيلخلا خبطم يف .زنیاو) .هّللا ءاش
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 © و ۳

 :لسعم بطر

 :لسعلاب رمت

 gil لزا مث .موی ةدم ءاوهلاو لظلا يف هعضو ess ًافوطقم ارمت رضحأ

 لغا .رمتلا نم لاطرأ ةرشع لكل لسعلا نم نيلطر ىلإ جاتحت .رشقلا زوللاب هشحاو

 هکرحو ؛ نما عض مث ءنارفعزلا نم مهرد فصنو درولا ءام نم نیتیقوآ رانلا یلع
0 

 Í plai انوحطم ارکَس هيلع شر دربي نأ دعب . دربيل هكرتاورانلا نع هدعبأ :ةعاس ةد

 ىلع شرو ,ةيجاجز ةظفاح ةيعوأ يف هعض مث piaig روفاكلاو كسملا ةحئارب

 كلت رضحأ اراب رجلا مضت نحف هاش ball„ نوحطملا ركسلا ضعب ههجو

 .(39 ص .ةفيلخلا خبطم يف «زنیاو) .ءفدلا بلجت يتلا قابطألا

 برعلا ىدل خبطلا لاجم يف مدختست نزو تادحو
 یا

 .تنیاب 1 = ةصنوآ 16 = ةيقوأ 12 = دحاو لطر

 mals 10= ةّيقوأ 1

 .قناود 6 = مهرد 1
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 يمالسإلاو يحيسملا ناميوقتلا

 ليوحتلا لودج عم

 وأ) حيسملا داليم 4 هنس ىلوألا هتنس يحيسلا نینسلا باسح ماظن نيودت 0

 ينامورلا يتابألا ومان دقو« ء( حيسملا دلوم دهش يذلا ماعلا نم ةيادب :قدأ و ةروصب

 ثلاثلا يروفيرغ ابابلا هعجارو هحّقن مث .دالیلا دعب 527 ماع سويجيزكإ سويسينويد
 ميوقتلاب فرعی يداليملا خيرأتلا ماظن حبصآ دقف هيلعو .داليملا دعب 1582 ماع يف رشع

 همادختسا أدب (.CE) يلاحلا رصعلا حلطصم نأ نيح يضو .يروفيرفلا يحيسلا

Gul eeنأ وه يلاحلا رصعلا نع عئاشلاو دكؤملا دیحولا ءيشلا نأ الا ؛مهضعب  

 .يروفيرغلا يحيسملا ميوقتلا نآلا مدختست ةثيدحلا نادلبلا مظعم

 ةرجه خيرات نم أدبي هنأ ىلإ ًارظن ؛يرجهلا ميوقتلاب يمالسإلا ميوقتلا فريو
 نم 638 ماع يف يرجهلا ميوقتلا نشد دقو .ةنيدملا ىلإ ةكم نم (م632- 570( دمحم
 -634) باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا قيرط نع -ةيمالسإلا رداصملل اقفو- داليملا

 622 ale ويلوي 16 قفاوي 01/01/01 يرجهلا خيراتلا ناك ماظنلا اذه بجومبو .(4

 ةلالدلل .A.H (Anno Heajirae) زمرلا نييبرغلا نيثحابلا مظعم مدختسيو .داليملا نم

 مدختسي ) يروفيرفلا ميوقتلا نع يرجهلا ميوقتلا زييمتل كلذو ؛يرجهلا خيراتلا ىلع
 .( ةيداليملا ةنسلا ىلع ةلالدلل .A.D ) Anno Domini) زمرلا

 غلبيو ؛ًارهش 12 نم فلأتت يتلا ةيرمقلا ةنسلا ىلع دمتعي يمالسإلا ميوقتلاو
 ةيسمشلا ةنسلا نم اموي نشع aly Gal يأ :اییرق اموي 354 اهمایآ ددع يلامجا
 نم- ةيرمقلا تاميوقتلا يمدختسم مظعم موقيو .اموي 365 اهمايأ ددع غلبي يتلا

 يفاضإ رهش ةفاضإب - ةعبرألا لوصفلا عم ةيرمقلا روهشلا ةمءاوم ىلع ظافحلا لجأ

 عباسلا نرقلا يف برعلا ةريزج يف داتعملا نمو .ةيرود ةروصب رشع ثلاث رهش وأ
 يهو) مرحلا رهشألا نأ نامضل كلذو ؛ماوعآ ة ةعضب لک یجافم ا رهش لاخدإ

 (ةراجتلا اهيف رهدزتو JEAN اهيف مرحيو .رعاشملا ىلإ جحلا اهللختي يتلا رهشألا

 .ماع لك هسفن تقولا يف ا
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ololىطسولا روصعلا ف يمالسإلا  

 ارهش 12 نم فلأتي يذلا يرمقلا ميوقتلا ماظن ًاضيأ يدوهيلا ديلقتلا عبتيو

 اهروذج دوعت دايعألاو ةسّدقملا ةيدوهيلا مايألا نم ًاريثك نأ ىلإ ًارظن نكلو .ایرمق

 ةفاضإلاب .ةنسلا لوصفب نودیقتم مهف ؛ةميدقلا ليئارسإ يف ةيعارزلا ةطشنألا ىلإ

 دعب -يناثلا راذآ ىعدُي  يلاقتنا رهش فاضُي هنإف انه نمو .نیعم يدوهي رهش ىلإ
 ماعلاك - ةنّيعم تالطع ديعاوم فلتخت كلذلو .( راذآ) سداسلا يدوهيلا رهشلا

 ًامئاد ماعلا ةيادب نكلو OST ىلإ ماع نم امون 28: نم ,agai PEE يدوهيلا

 .ربمتبس رهش يف ةداعو .فيرخلا لصف يف عقت

 ىلوألا هتجح يهو عادولا ةجح ءانثأ Jaana ناف روزا ةريشلا تايبدأل اقفوو

 Bde روش هد Y :يفاضإ رهش لاخدإ ةمرحب هيلإ يحوآ ةکم ىلإ  ةريخألاو

FGبيڪ ىف ارهک  ailموي  Geتومکلآ  iA BAGمرح  Syl ysis 

 Bee Ki باک UK pce شنل اولیکو کشف اوت کیلا
 ويم اکل هب ل kell ل“ 331( a SO KA اا

 Sigh Cel هوش هل زا مک ام اولیه مرام هد LIA) اما تيفي

 .(37 - 36 ناتيآلا ,ةيوتلا 0 0 ڪيڪ pall ىد ميال هل

 يف شيرق ءامعز ةداع نع ثّدحتت ةيآلا هذه نإ نيرسفملا ضعب لاق دقو

 .ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهضارغأ عم قفاوتی امب ماع لک يف مّرحلا رهشألاب بعالتلا

 رخآ ًاببس كانه نآ نورخآ رکذو . ale gal jadi اذهب مايقلا ةّيفيك تلظ دقو

E manner 

 ضرغلا ناك يفاضإلا رهشلل ماحقالا ةيلمع ميرحت ناف اذهلو ؛عيبرلا لصف ءاش
dia 1حصفلا دايعأ عم قفاوتي ال ديدجلا يمالسإلا جحلا نأ نامض وه  

 دقف لاح يأ یلعو :عيبرلا لصف يف اضيأ عفت يتلا يحيسلا حصفلا دايعأو يدوهيلا

 مایص اهنمو- ةيمالسالا ةينيدلا تالطعلا نم Gi نأ میرحتلا اذه جئاتن ىدحإ تناك

 .ةنسلا لوصف عم لاوحألا نم لاح يأب قفاوتت ال - يونسلا جحلاو ناضمر

 میوقتلا لعجل ةلهس ةقيرط كانه سيلف ؛ابتاج میرحتلا اذه بابسأ حرطبو

 نم2 حرط نإ .يروفيرفلا يحيسلا يسمشلا میوقتلا عم قفاوتی يمالس الا يرمقلا
 يف اميسالو < ًابيرقت هقفاوي يذلا يمالسإلا ماعلا يطعي نأ نكمي يروفيرفلا ماعلا

 رمع ةفيلخلا 753 :لاثملا لیبس یلعو .يمالسالا خیراتلا نم ىلوألا دوقعلاب قلعتی ام

 .(15 = 622 - 637( 15 يرجهلا ماعلل قفاولا ؛دالیلا نم 637 ماع يف سدقلا

 لالتحاب ةجنرفلا ala دقف ؛ادیقعت دیقمت رثكأ رومألا تحبصآ ةيبيلصلا ةرتفلا لولحب نکلو

 = 1099—622( 492 يرجهلا alali قفاولا ؛دالیلا نم 1099 ماع فیص يف سدقلا
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 نم 1187 ماع فيص يف سدقلا ريرحتب نيدلا حالص ald دقو )492 سيلو 7

 .(ه583 سيلو 8565 = 622 — 1187( 583 يرجهلا ماعلل قفاولا ؛داليملا

 (a) ةيروغيرغلا ماوعألا نيب ايبيرقت الداعم اباسح يرجي نأ ءرملا عيطتسيو

 نيتيتآلا نيتلداعملا لالخ نم (ه) ةيمالسإلاو

 ((33 + 32) × ھ) +622 = م

 )32+33( × )622 - (a = ه

 جرديو ؛نميألا دومعلا يف يمالسإلا ماعلاب ةمئاق ققرملا ليوحتلا لودج جردیو

 (يمالسإلا ماعلا يف لوألا مويلا وهو) مرحم نم لوألل قفاوملا يروفيرفلا خيراتلا
 .رسيألا دومعلا يف

 لودج وأ ةغيص يأ مادختسا لبق ةيرورضلا ةيهيجوتلا حئاصنلا ضعب كانهو

 نيتلداعملا .ol (سكعلا وأ) يمالسإلا خيراتلل قفاوملا قيفدلا يروغيرغلا خ خيراتلا باسحل

 يمالسإلا رهشلا ةيادب نأ ىلإ ارظن ؛ 4549$ ةقيفد ريغ تاريدقت مدقت نأ طقف نكمي لودجلاو

 اذكهو .رهش لک لو لالهلا ةيؤر ىلع دمتعت يتلا ميلاقألا نم رخآ ىلإ ميلقإ نم عونتت

 سیل - لاثلا لیبس ىلع - ةرهاقلا يف ةيرجه 400 ماعل ناضمر نم لوألا مولا نوکی
 .یرخآ ةنيدم يأ يفوآ يهلد وأ ةبطرق وأ دادفب يف عوبسألا نم هسفن !agal اقفاوم

 :قراتخم ةيمالسا تالطع

 عیمج يف هب لقتحیو ؛لوألا رهشلا نم لوألا مویلا وهو :[ةنسلا سأر] مرحمةرغ ©
 نأ امك .ةصاخ ةينيد ةلطع هنوک مدع نم مغرلا ىلع ,يمالسالا ملاعلا ءاجرآ

 .یطسولا روصعلا يف يمالسالا ملاعلا يف اعئاش نكي مل هب لافتحالا

 نيملسملا نم ريثك هيف موصي يذلا مويلا وهو :[رشاعلا وأ ؛ءاروشاع] مرحم 10 ©

 ةيمهأ هل مويلا اذهف ةعيشلا ىلإ ةبسنلابو .سمشلا بورغ ىتح رجفلا نم ءايقتألا
 .بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا داهشتسا ىركذ ءايحإ قفاوي هنوكل ؛ةّصاخ

 بد مچ اب هایت رب ها ae [ملسو هيلع هللا یلص يبنلا دلوم] لوألا عيبر 12 ۰

 lass يتلا ديشانألاو تايآلا هيف ًارقث ام ابلاغو ءايادهلا لدابتو تاناجرهملاو

ARهحدمتو . 

 ىلإ ةكم نم دمحم ةلحر تدهش يتلا ةليللا يهو :[جارعلاو ءارسالا ةليل] بجر 27 ٠
 .ةكم ىلإ مث نمو سدقلا ىلإ هتدوعو .ءامسلا ىلإ هجورعو ,سدقلا يف مرحلا ةقطنم

 .تاولصلاب ةليللا هذهب لافتحالا ىلع ةداعلا ترج دقو ءليللا لالخ لصح كلذ لك

 .(مجرتملا) .ةيدّبعت مساومو ةيمالسإ تابسانم يه امنإ .فورعملا ىنعم اب تالطع تسيل )1(
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 ةليللا  ةيمالسإلا ديلاقتلا بسحب - يهو :[نابعش نم فصنلا ةليل ] نابعش 14 ٠
 .دابعلا بونذ نع حفصیو وفعیل co MI ىلإ هللا اهيف لّزنتي يتلا

 ءاقنلل سّركم وهو :[موصلا رهش ؛يمالسإلا ماعلا نم عساتلا رهشلا] ناضمر
 .بارشلاو ماعطلا نع موصلاو .فارسإلا مدع لالخ نم يحورلا ءافصلاو

 .بورفلا ىتح رجفلا نم ةيدسجلا عتملا نع عانتمالاو

 يتلا ةليللا اهنأل ؛نيملسملا دنع ميظع نأش اهل ةليل يهو :[ردقلا ةليل] ناضمر 7
 .ةيمالسإلا ديلاقتلل Laag كلذو لوألا يحولا دمحم اهيف ىّقلت

 ميوقتلا يف ةحرفو ةجهب رثكألا ديعلا وهو :[رغصألا ديعلا وأ ؛رطفلا ديع] لاوش 1

 .ناضمر موص ءاهتناب راعشإ وهو .يمالسالا

 كسانم ءادأل نوملسلا اهیف هّجوتي يتلا ةرتفلا يهو :ةجحلا يذ نم 13 - 8

 .(عادولا ةجح ) يبنلا ةجح يف ءاج امل hell رعاشلاو ةکم يف جحلا

 .جحلا يف ایلعلا ةلحرلا مویوهو :[ربكألا ديعلا وأ ؛ىحضألا دیع] ةجحلا يذ 0

 .ماعلا كلذ اهن اس اوكوكي حل نإ شلاق ءاجرأ عيمج يف نوملسلا هب لفتحیو

 :37 (Ol atl هنباب ةيحضتلا يف ليلخلا ميهاربإ عورش ىركذ ييحي مويلا اذهو

 اهريغو فارخلا نم يحاضألا حبذب ًامئاد ىحضألا ديع زّيمتيو .(109 - 3

 .نيجاتحملا ىلع موحللا عيزوتو

 هيف یطعآ يذلا مويلا دلخٌ میش دیع gag :[ریدفلا ديع] ةجحلا يذ نم 18
 یعدی ي ناکم يف ؛ةينيدلاو ةيسايسلا ةطلسلا هدافحأو بلاط يبآ نب يلمل دمحم

 .ةكمب عادولا ةجحل هئادآ دعب ةنيدملا نم هتدوع قيرط يف كلذو مح ريدغ»

 :(يداليملا) يروغيرغلا / (يرجهلا) يمالسإلا ليوحتلا لودج

 خيراتلا باسحل هاندأ يروفيرغلا /يمالسإلا ليوحتلا لودج مادختسا نكمي

 يف دّدَح ًالوأ :وحنلا اذه ىلع يمالسإلا خيراتلا نم هقفاوي امو يبيرقتلا يروفيرغلا

 .(مجرتلا ) .ةرفغمو ةدابع ةليل يه امناو !(ضرألا ىلإ) اهيف لژنتی هللا نأل ةمظعم ةليل تسيل يه )1(

 يحولا ىّقلت -ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ ىلع نيملسملا نيب !Elon لصحي ملف .ةيفالخ ةيضق هذه )2(
 اهریغو ردقلا ةروس هیلا تراشآ ام امآ .ةدابعلا نم ديزمو ةرفغم ةليل يه امنإو هردقلا ةليل يف ةرم لوأل

 يف ايندلا ءامسلا ىلإ ّءدحاو ةلمج هلّزنت ىلغ - ءاملعلا ءارآ بلاغ ىلع - ٌلومحموهف اهیف نآرقلا لنت نم

 .(مجرتلا) .عئاقولا بسح -ملسو هيلع هللا یلص - يبنلا ىلع ًامّجنم لزن مث ؛ AL كلت
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 عراسلا لصفلا

 ضرغب كلذو ,يروفيرفلا خيراتلا ىلإ يمالسإلا خيراتلا نم روهشلا نم مئالملا ددعلا

 :يتأي امك يه ةيمالسإلا روهشلا .يبيرقتلا ريدقتلا

Tموك  
eرمص  

 لوالاعيبر ©

eرخالا عییر  

 یلوالا یدامج ۵

 ةرخالا یدامج ١

 بجر, °

olai œ 

  ۰ناضمر
eلاوش  

 ةدعقلاوذ ه«©

oةّجحلاوذ  

 مادختسا بجي يمالسإ خيراتل قيقدلا يروفيرفلا خيراتلا باستحا لجأ نمو
۶ 6 5 

 يقت :عوضولا اذه يف تاساردلا زربا نمو .انه دراولا لودجلا نم ةقد رثکا لودج

 ةسردم نایب «ةيمالسإلا نادلبلا يف ةمّدختسلا ةفلتخلا میواقتلاو روصعلا» .ةداز

 :(42 — 1940( 10 و 99 — 902 :)39 — 1937( 9 ةيقرشلاو ةيقيرفألا تاساردلا

 .يمالسالا ملاعلا يف ةدوجولا میواقتلا عاونأل ماع يناديم حسم وهو ؛132 — 7

 ةعماج ةعبطم :ندنل) ةيحيسلاو ةيمالسالا میواقتلا .لیفنرغ نامیرف :باتکو
 :باتکو .مادختسالا ةلهسو ةحضاو تاهیجوت ىلع يوتحي وهو »)1963 «دروفسكأ

 يوتحي وهو )1958 .اسنرف تاعماج عباطم :سیراب) ةيطنزيبلا تاساردلا «يلرميل

 Agia Wy .ةينايلوجلا میواقتلا اهیف Las یطسولا روصعلا میواقتل ةلماش ةمئاق ىلع
 تابثذملا نع تامولعم ىلإ ةفاضالاب .ةيمالسالاو .ةيلوفنلاو ,ةيناساسلاو .ةيطبقلاو

P و ۶ ۲ 

 دهعم نأ ىلإ ریشن اریخاو .م1453 ماع یتح كيلاود اذکهو .لزالزلاو .فوسکلاو
 عضو دقو مادختسالا لهس يليوحت میوقت هیدل خرویز ةعماج يف ةيقرشلا تاساردلا

 عقولا لالخ نمو http:y/www.unizh.chyori/hegira.html- ينورتكلالا عقوملا ىلع

 باسحب جمانربلا موقيف يروفيرفلا ماعلا /رهشلا /مويلا لاخدإ درفلا عيطتسي

 .(سكعلا وأ ) هل قفاوملا يرجهلا ماعلا /رهشلا /مويلا
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 ىطسولا روصعلا 8 يمالسإلا ملاعلا

 خيراتلا ماعلا

 (يداايملا)يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 652 سطسغأ 12

 629 ويام 1

 631 لیربآ 9

 633 سرام 8

5 

 ا | 6 |
7 

 635 ریاربف 5

 639 رياني 2

 640 ربمسید 1

 642 ربمقون 30
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 عباسلا لصفلا

 ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاوملا (يرجهلا)

05 

"0 
rr تلا 

naso 90 

 يشع | كل
Tentas ۱ # 

= 

 خیراسلا

 718 سطسغآ 3
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 ماعلا
 يم السلا

 (يرجهلا)

 تقاس
 (يداليملا)يروغيرغلا

 مرحم | ققاولا

675 pakaa 16 

 675 ربمفون 5

 677 ربمقون 3

679 psi 13 

 681 ربمتبس 0

 - 0 Eaسطسغأ 683

03 
Parse | st 

 685 سطسغأ 8



 ىطسولا روصعلا ف يمالسإلا ملاعلا

 خيراتلا ماعلا خيراتلا ماعلا

 (يداليملا)ريروغيرغلا يمالسالا (يداليملا)يروغيرغلا يمالسإلا

 مرحم | ققاوملا (يرجهلا) مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 ۱ 720 ویلوی 2 102

 745 ربوتكأ 3 128

Tlaci 

 724 ویام 9

 749 سطسغأ 0

 751 يلوي 0 134

 753 ویلوی7 136

sau 16 138755  

 726 ویام 8

 728 لیربآ 6

757 gals 5 

  0رياربف 734

 759 ویام 4

 730 سرام 6

 736 ریانی 0

 761 لیربآ 1

 763 سرام 1

 765 ریاربف 7

 741 نیت
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 عباسلا لصفلا

 خيراتلا ماعلا خيراتلا ماعلا
 (يداليلا )يروغيرعلا يمالسالا EIA) )يروعيرعلا يمالسالا

 مرحم | قفاولا (يرجهلا) مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 770 ربمسید 4

| | 

 803 ربمسيد 20

ETEEN 
 ] 702 15 | 166یششآ

aana | 

 aspas | لا

 روم | 196
 را |

 815 سطسغأ 11

35 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 تاسف ماعلا خیراتلا ماعلا
 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 (يد)ليلا )يروعيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا )

 842 ربوتكأ 0

 846 سطسغأ 8

228 

230 

 948 سطس[ 5 234

238 

240 

 835 رياني 5

 836 ربمید 14

 838 ربمفون 3
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 عباسلا لصفلا

 خيراتلا ماحلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا
 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروعيرغلا يمالسالا
 مرحم | Gal ght (يرجهلا)

 866 رياني 2

 868 ریانی 1

 869 ربمسید 9

 871 رينا 8 258

 897 رياربف 8 284

899 „Li 7 286 

 875 ربوتكأ 6 262

  5رییس 902

REY 
377 

 877 ربمتبس 3

 879 سس 23

 881 سطسغآ 1 268

 887 ویام 8 274



ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 خيراتلا ماعلا
 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 حيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا 2-0

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 914 ويلوي 7 302

 939 ربوتکآ 8 328

 941 ربمتبس 6

 943 ربمتبس 4

 920 ويام 3 308

 945 سطسغأ 13 334

 922 ویام 1

 924 لیربآ 9

 930 ریاربف 3

 932 ریانی 13

 933 ربمسید 22

 935 ربمفون 0

 928 ریاربف 4
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 عباسلا لصفلا

 خیراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا 22

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 1009 سطسغأ 5 400

379 

 خیراتلا ماعلا

(GSMA) Sy oms pat! 2 

 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

  0سلمسخأ 976

978 (jules! 9 368 



ololىطسولا روصعلا ف يمالسبإلا  

 خیراتلا ماعلا خیراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالاسألا (يدالیلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا) مرحم | !Gal gl (يرجهلا)

 1011 سطسغآ 4 402

 1036 ریوتکآ 5 428

 1038 ربوتكأ 3

 1040 ربمتبس 1

 1017 ويام 0 408

 1042 سطسغأ 1 434

"5 
err 

 1019 ویام 9

 1021 ليربأ 7

 1025 سرام 4

 1027 ریاربف 1

 1029 رياني 0

 1023 سرام 6

 1030 ربمسید 29

 1956 سرام 1

 1652 ای

 1058 ریاربف 8
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 عباسلا لصفلا

 خیراثلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 oo خنراتلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا
(Sp!)مرحم | ققاوملا  

Pas att | td 

 1085 ليربأ 9

 1087 ليربأ 8

 1093 رياربف 1 486

  6 482سرام 1089

E 
 1095 رياني 11 488

 ار | رجس
 ETI | ل«

 1075 سطسغآ 16 468

 1096 ربمسید 9
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 خيراتلا ماعلا خيراتلا ماعلا
 (يداليلا )يروغيرغلا  يمالسالا (يداليلا )يروغيرعلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا) مرحم | ققاولا (يرحهلا)

528 1133891 

 1135 ربوتكأ 1 530

 1108 سطسغأ 11 502

1114 ggg 7 508 

 1139 سطسغأ 8

 1116ويام 6

 1141 سطسغآ 6

 1151 لیربآ 0

 1118 لیربآ 4

 1120 لیربآ 2

11225 jest 2 

 1126 ریانی 7

 1128 ریانی 6

 1153 سرام 7

 1124 ریاربف 19

  lSسید 1129

 نیا 1135
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 عباسلا لصفاا

 ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | Gal gli (يرجهلا)

 حيراتلا

578 

586 

588 

 1195 رپمسید 6 592

 1197 ریون 13

 1199 ريوتكأ 3

 1201 ريوتكأ 1

383 

 ماعلا
 يمالسالا

 (يرجهلا)

 خيراتلا

 (يداليملا)يروغيرغلا
 مرحم | ققاوملا

 1157 ریاربف 3

 1159 رياني 3

 1164 ربمفون 8

 1166 ریوتک 8 562

566 

 1168 ربوتكأ 5

 1162 ربمسید 10

 1172س 23 | 508 |

 1174 سطسغآ 2 570

1176 gals. 0 572 

1178 gsigs 19 574 



Ted 

 (يداليملا)يروغيرغلا
 مرحم | قفاوملا

 1238 سطسغأ 14

 1240 ويلوي 3

 1242 ويلوي 1

 1244و ينوي 9

 1246 ویام 9

 1248 ليربأ 6

 1252 سرام 4

 1250 لیربآ 5

 ماعلا
 يمالسالا

 (يرجهلا)

628 

630 

636 

638 

 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 خیراتلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسألا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

  8سطسغآ 1205

 از
osans | o 

5 

 1226 كسي
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 عباسلا لصفلا

 خيراتلا ماعلا
 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 1279 ويام 4 678

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 1254 ریاربف 1

 1256 رياني 0

 1258 ریانی 8

 1259 رسید 6 658

Pas ine | cd 

15 
ETH ECS 

0 5 
  2 692ربمسيد 1292

ETE ETE 
E 

ETE 

 1269 سطسغأ 1

 1271 سطسغأ 9 670

1273 galgs 8 672 

1975 iis 27 674 

385 



 ىطسولا روصعلا ف يمالسالا ملاعلا

 خيراتلا ماعلا خیراتلا ماعلا

=e Ms YI(يداليملا)يروغيرغلا ىمالسالا (يداليملا)يروغيرغلا  

 مرحم | قفاولا (يرجهلا) مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 1327 ربمفون 7 728

 1302 سطسغأ 26 702

EET 
IE 
  21 708وينوي 1308

 1329 ربوتكأ 5

 1331 ریوتکا 4

1383 jaan 2 

  0ویام 1310

  1سطسغآ 1335

1312 pL 9 

 1337 ويلوي 0 738

 1314 ليربأ 7

 1316 سرام 6

 1341 وين 742

 1320 رياربف 2

 1345 ويام 4 746

 1322 ریانب 0

 1347 لیربآ 3

 1323 ریمل

 1318 سرام 5

 1349 سرام 2
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 عباسلا لصفلا

 خیراتلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا
 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 1388 ریانی 11

 حيراتلا ماعلا

 ( يداليلا )يروعيرعلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 1351 ریاربف 8

 1353 ریاربف 6

 1355 رياني 6

 1356 ربمسید 5 758

 1360 ربمفون 11 762

 ی
 1366 ربمتبس7 768

 1389 ریمسید 20 792

 1368 سطسغأ 16 770

 1370 ويلوي 26 772

 1372 ويلوي 3 774

 1393 ربمفون 6

 1395 ربوتكأ 6 798

 1391 ربمفون 9

387 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 خيراتلا ماعلا خيراتلا ماعلا
 (يداليلا)يروغيرغلا يمالسالا ا (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا
 مرحم | قفاوملا (يرجهلا) مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 1401 سطسغآ 1

 1430 ربمتبس 19 834

 1432 سطسغآ 28

Û ee 

 1434 سطسغأ 7 838

1442 pla 12 846 

 1419 رياني 8

 1444 ليربأ 0 848

 1421 رياني 6

 1446 سرام 9 850
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 عباسلا لصفلا

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | Gal gli (يرجهلا)

 1448 سرام 7 852

 1450 رياربف 14 854

 1473 ویام 9 878

 1475 ویام7

 1452 ریانی 3

 1454 ریانی 1 858

 1477 لیربآ 5

 1479 سرام 5

 1457 ربمفون 9 862

 1483 ریاربف 9 888

 1461 ربوتكأ 6 866

 1486 ربمسید 8 892

 1488 ربما 894

 1490 ربمفون 4 896

 1465 سطسغأ 3

 1467 سطسغأ 2

 1469 ويلوي 11 874

 1492 ربوتكأ 3

389 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 خیرانلا ماعلا تاع ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا (يداليلا )يروغيرغلا یمالسالا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا) مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 1498 نطسغأ 19 | 904 |

oeا  

۳" 

 1525 ربوتکأ 8 932

1527 2T 

 1531 سطسغآ 5 938

 1535 ویلوی 2 942

 1512 سرام 9

 1508 ویام 2

 1510 ليربأ 0

 1514 رياربف 6

 1539 ویام 9 946

 1516 ریاربف 5

 1518 رياني 3
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 عباسلا لصفلا

 خيراتلا ماعلا
 (يداليلا )يروغیرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 1545 سرام 5 952

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروعيرغلا يمالسالا

 مرحم | ققاوملا (يرجهلا)

 1568 وينوي 6

siie:'5 9781570  

 1572 ویام 4 980

 1547 ریاربق 1 954

 1549 رياني 0

 1574 ليربأ 3 982

 1551 رياني9

 1576 سرام 1

 1552 رپمسید 8

 1578 سرام 0

 1556 ربمفون 4

 1582 رياني 6

 1558 ربوتكأ 14

 1584 ریانی 4

 1554 ربمفون 6

 1560 ربمتبس 2

 1580 ریاربف 17

 1585 ربمسید 3

 1562 سطسغآ 1

391 

1566 sags 19 974 



 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 خيراتلا ماعلا خيراتلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا
 مرحم | قفاوملا (يرجهلا) مرحم | ققاولا (يرجهلا)

 1617 ریانی 9 1026

 1593 ربمتبس 7 1002

  19ريمسيد 1618
ee | 100s 

 1620 ریضوت 6
 1597 سطسغأ 4 1006 ۱

 1629 ری 5 1032

 1599 ويلوي 4 1008

  4 1034ربوتکآ 1624

si? 08 
 1626 ربمتبس 2

 1638 سطسغأ 31

 1605ویام19 | 1014 |

 1630 سطسغأ 0 | 1040 |

00 
75" 

 1607 لیربآ 8

 1609 لیربآ 6

  1ریاربف 1613

1638 pls 5 1048 

 1640 لیربآ 3 1050

 1615 رياني 1

 1611 سرام 16
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 عباسلا لصفلا

 ماعلا تاسف
 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

Galati EDمرحم |  

1084 

 1686 ربمفون 7 1098

393 

 خيراتلا

 (يداليملا )يروعيرعلا
 مرحم | ققاولا

5 
1062 

 ماعلا

 يمالسإلا

 (يرجهلا)

 1651 ربمسيد 14

 1655 ريوتكأ 1

 1657 ربوتكأ 9

 1070 1659 ربمتبس 18

 1661 سطسغأ 27 1072

 1663 سطسغأ 5 1074



 ىطسولا روصعلا كف يمالسإلا ملاعلا

 خیراثلا ماعلا خیراتلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا
 مرحم | ققاولا (يرجهلا) مرحم | ققاوملا (يرجهلا)

Pinson 
1717/5 

  2 EZYسطسغأ 1694

ol | ot 
osano 10 

ETE 1138 9 1725 ربمتبس 

 1702 ویام 8 1114

 1727 نسا 19 |1140 |

 1729 ویلوی 7 1142

 1706 ليربأ 5

 1731و يلوي 6 1144

 1704 ویام 4

 1708 سرام 3

 1733 وینوی 4 1146

 1710 سرام 2

 1735 ویام 4 1148

 1737 ويام 1 1150

 1712 ریاربف 9
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 عباسلا لصفلا

 خیرانلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

5 
 1768 ویام 8

 خیراتلا ماعلا
 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 1739 لیربآ 0 1152

 1741 سرام 9 1154

 1770 ليربأ 7

 1772 لیربآ 4

 1776 ریاربف 1

 1778 رياني 0

 1774 سرام 4

 1780 رياني 8

 1783 ربمفون 6 1198

 1785 ربمقون 4 1200

395 

 1760 سطسغأ 3 1174



 خيراتلا ماعلا
 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسألا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 1824 سطسغأ 6 1240

 1826 سطسغأ 5

a 

 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 حيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا 22

 مرحم | ققاولا (يرجهلا)

5 

 1793 سطسغأ 9

 1797 وينوي 6 1212

 1799 وينوي 5 1214

ple 4 12161801  
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 هباسلا لصفلا

 خيراتلا ماعلا

 (يداليملا)يروغيرغلا يمالاسألا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

1865 pLa 7 

 1867 ويام 5

 1869 ليربأ 3

ashe 23180  

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغیرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

 1845 ربمسید 0 1262 0

 1847 ریمسید 9 1264

۳ 

 1857 نت

 1875 ریاربف7

 1877 رياني 16

 1878 ربمسيد 6

 1880 ریمسید 4

 1882 ین 12 1300

 1873 سراغ 1 1290
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ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 خيراتلا ماعلا خيراتلا ماعلا
 (يداليملا)يروغيرغلا يمالسالا (Sal) لا يمالسالا

 مرحم | !Gal ol (يرجهلا) مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 1886 ربمتبس 0 1304

 1888 یقتن 7 1306

 1890 سطسغأ 7 1308

 1892 ويلوي 6

 1923 سطسغأ 14

 1925 ويلوي 2

 1927 ويلوي 1

 1931 ويام 9

398 



 عباسلا لصفلا

 خیراتلا ماعلا

 (يداليلا ) يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 1966 لیربآ 2

 1968 سرام 31

 خیراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروعيرعلا يمالسالا
 مرحم | قفاولا (يرجهلا)

1941 „Li 9 1360 

 1943 رياني 8 1362

 1944 ربمسید 17 1364

 1970 سرام 9 1390

 1972 ریاربف 16 1392

 1948 ربمفون 3

 1950 ريوتكأ 13

 1952 ربمتبس 21

 1954 سطسغأ 0

 1976 رياني 3 1396

 1977 ريمي 2 1398

 1979 ربمفون 21 1400

 1946 ربمفون 25 1366

 1974 رياني 5 1394
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 ماعلا

 يمالسالا

 (يرجهلا)

 خيراتلا
 (يداليملا)يروغيرغلا

 مرحم | ققاوملا

i 

ololىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 ماعلا

 يمالسإلا
 (يرجهلا)

 خيراتلا

 (يداليملا)يروغيرغلا

 مرحم | قفاوملا

 را ا
eeا6 |  



 عباسلا لصفلا

 خيراتلا ماعلا

 (يداليلا )يروغيرغلا يمالسالا

 مرحم | قفاوملا (يرجهلا)

 2020 سطسغأ 0

 2024 ویلوی 8 1446

 2026 وينوي 17 1448
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ololىطسولا روصعلا ك یمالسالا  

 ةينآرقلا تايآلا فاشك :الوأ

í لع تاک tat: sian akei 4) 
FE 

Sy اوس َةَمْمْجل LF نم lel ىو ا5 اونم Gall E 
> 

{GON لف نوم ف saat 6 کوکو Y 

 ES امک مايصلا Singi ها ۶
  ailنی ... 4



 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 هیالا/ هقر روسلا مسا

a Coy محل یدو EG K Hiss بکر Y 
  Mic 477 ver 22هوس ۳

 4 Nile 5-0621 نمو یو مان ES انكي ale هيف

21-20 4 ... GUES Spode] ES جور تراكحَت جور NASI 53} 

  Yدمی سرمه  cobةرقبلا ةروس | ه4 میره َنإَو | 228-226 |259

 ور  raنو 2-6 ۵

۱ E data 
 4( .. مدرک نی اوس تينمؤملإ لف

 gale نبذ إو
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 ىطسولا روصعلا ك يمالسإلا ملاعلا

 ةيوبنلا ثيداحألا فاشك :ايناث

 201 .«...هّللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : ةسمخ ىلع مالسإلا يتب»

 207 هن. .سمشلا تلاژ cree رهظلا نب یلضف :نيكرم تيبلا دتع داسا هيلع لیربج ينُمأ»

7 a 

 ...دواد ىلع روبزلا لزنأو :ناضمر رهش نم ةيناثلا ةليللا يف ميهاربإ فحص تلزنأ» «. 217

 345 - 228 .«...هالاو نم لاو مهللا .هالوم Sle اذهف هالوم تنك نم»



 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 رعشلا فاشک :اثلاث

 s < وو + يثراحلا ميحرلا دبع نب كلملادبع
 3 1 انديدع ليلق انا انريعت

gl) eeءايداع نب لاومسلا ) 



 بوعشلاو لئابقلاو مالعألا فاشك :اعبار

«273 .249 248 .247 ,246 .245 4 

«311 .310 .307 .297 ۰282 .276 .275 

: .417 

 330 :ليقع نبا

 .140 :ارزيع نبا

 .264 :نالضف نبا

 .297 ,296 42 :ريثك نبأ

 .91 :روظنم نبا

 .205 ,38 :ماشه نبا

 .316 :قارو نبا

  gol:قناودلا 153.

  gol:حافسلا سابعلا ۰151 262.

  gol:يضاشلا مساقلا 244.

 .230 :يملسألا ةزرب وبأ

  gl:ركب 45, 229. 234. 249. 353.

 .113 .107 ۰106 :نايفسوبأ

 .92 44 :بلاط وبآ

 .334 .327 :يملسلا نمحرلا دبع وبآ

 .298 .159 :يعيشلا هللا دبع وبأ

 .145 :حارجلا نب ةديبع وبأ

  gl:بهل 93.

  gil:يبلامثلا روصنم ۰11 21. 243. 244

.314 .248 .245 

 1119 6117 ۰116 656 .55 ۰50 :كارتألا

0 121. 122. 125. 226. 249. 302. 

 .75 :متشبانتأ

 .228 ,39 :لبنح نب دمحأ

ololىطسولا روصعلا ف يمالسإلا  

 .358 :يدهملا نب ميهاربإ

 .154 :دمحم نب ميهاربإ

 .217 ۰178 ۰153 .92 ,45 43 :ميهاربإ

9 ۰222 223. 225. ۰226 236. 318: 

7 349. 363. 

 .336 .330 ,184 :ةعبيصأ يبآ نبا

 .247 246 ,244 :نسحلا دمحم يبأ نبا

 :105 .95 ,94 ,43 42 .38 :قحسإ نبا

09 113. 153. 204. 205. 206. 

 .129 :ريثألا نبا

 .276 :جاحلا نبا

 .249 .246 231 :نسحلا نبا

 .238 .237 ۰236 :يناروحلا نبا

 .329 :ةيزوجلا ميقلا نبا

 .313 .220 ,18 :ةطوطب نبا

 .239 .238 :ةيميت نبا

 .142 ۰141 ,140 ,85 ,29 ,13 :ريبج نبا

3 ۰144 ۰145 146, 148, 154, 155« 

6 ۰162 ۰167 ۰168 ۰197 220, 224. 

5 226. 227. 300. 313. 

 .121 :لقوح نبا

 .247 197 :نودلخ نبا

 .121 :لایناد نبا

 29 :دشر نبا

 .230 :دایز نبا

 .278 ۰277 ۰28 :انیس نبا

 ۰238 ۰237 ۰236 ۰217 ۰105 :رکاسع نبا
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 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 ۰77 ۰76 ۰75 ۰74 ۰71 49 19 .12 :وديلا

8 0 82. ۰83 84. 85. 86. ۰185 1188 

224. 260. 353. 

 .303 ۰159 ۰117 ۰50 :ريربلا

 .298 ۰247 ,180 ۰101 :لیئارساونب

AD سوألا: gis 

  gis:تراحلا 49 89.

  gis:جرزخلا 49. 94. ۰108 247.

 .90 ۰89 :نايدلاونب

  gis:ربنعلا 89. 90, 91.

  gis:ريضنلا 44. ۰107 ۰108 ۰180 206.

  gis:ةيمأ 48. ۰106 342.

 .49 :میمت ونب

 .90 ,89 :نابیش ونب

  gis:رماع 44.

 .49 :سمش دبعونب

  gis:رادلادبع ۰113 407.

  gis:ةظیرق 44. ۰107 ۰108 ۰180 206.

 :عاقنیق ونب 44. ۰106 ۰107 ۰108 180.

206 

  gis:ةدنک 49.

 .33 :(نویمخللا) مخلونب

 .91 90 ,89 :نزامونب

 .247 ,93 ,92 ,49 43 ۰26 :مشاهونب

 .177 :نویذوبلا

 .227 ۰154 ,122 .85 56 54 :نویهیوبلا

231 

 .132 127 :سربيب

 .124 ۰117 111 ۰110 ,33 :نويطنزيبلا

5 ۰132 ۰143 ۰146 ۰149 ۰156 1164 

170. ۰177 182. 

 .248 245 .244 .243 .21 11 :يبلاشلا

314 

409 

 هل
 .125 ۰29 :يناثلا (نابرآ ) سنابرأ

 .113 :سينافوطسرأ

 .84 ۰12 :ايمرأ

 .301 ۰280 .279 ۰238 :نقنم نب ةماسأ

302. 

 .246 :دسأ

 .282 :ليفارسإ

 .84 .77 .42 .37 ۰13 ۰12 ۰9 :ليئارسإ

1 180. 215. ۰224 ۰237 ۰247 298. 

368. 

 .339 ۰249 :رايدنفسإ

 .346 ۰230 :قداصلا رفعج نب لیعامسا

 .224 ,223 ۰221 .219 .92 .43 :لیعامسا

5 ۰230 ۰231 ۰264 316. 318. 347. 

356. 

 409 :يناهبصألا

 .50 :داركألا

 .249 ,235 ۰125 ۰123 ۰56 :نالسرأ بلأ

al263 ۰262 :ةملس . 

  al:دیشرلا نوراه ۰258 ۰274 331.

 .43 :ةنمآ

 .115 ۰112 54 :نيمألا

 .268 :طابنألا

 .274 ۰109 ۰108 ,96 ,95 ,44 :راصنألا

 .221 :عبارلا سوخویطنآ

 .357 :نامیرهآ

 .357 :ادزماروهآ

 .238 :دالیا

 .215 :ایلیا

 .245 127 :بويأ

 .301 ۰132 ۰131 :نویبویألا

 .319 ,318 ۰180 :يراخبلا

 .125 ۰122 :يلامجلا ردب



 .111 :راقفلا وذ

 .339 ,249 :متسر

 ,155 ۰115 ۰112 ,103 ,54 .27 :ديشرلا

8 258. 274. 295. 331. 358. 

 .125 ,124 :سنيجوياد سونامور

 .116 :115 :ةديبز

 .114 :ريبزلا

 .357 ,33 :تشدارز

 .343 ۰235 ,182 ۰177 .34 :نويتشدارزلا

7 357. 

 .246 :درمز

 .237 ۰126 :يكنز

 .264 :ةراس

 .353 ,33 :نویناساسلا

 .122 ۰116 :نویناماسلا

 .45 :ذاعم نب دعس

 :174 ۰124 ۰123 .57 ۰56 .55 :ةقجالسلا

5 302. 308. 

 .245 ,236 ۰178 76 75.11 :نامیلس

 .407 ۰89 :ءایداع نب لأومسلا

 .355 ,53 :(ةعامجلاو (iul Jal ةَتسلا

 -354 ۰325 .248 .247 ,61 ۰28 :يمفاشلا

 .131 ۰129 128 :ردلا ةرجش

 .363 .321 ,227 :ةمیشلا

 .246 :رخص

 ۰128 6127 ۰126 ۰29 :يبويألا نیدلا حالص

9 ۰130 131, 159, 234. 249. 276. 

8 369. 

 .276 .275 .29 :نویبیلصلا

 .217 ,186 :لیئومص

 156 ۰153 ۰152 ,115 ,105 .42 :يربطلا

5 ۰230 ۰264 299. 

 .235 ۰123 ۰56 :لرفط

 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 .144 :سویسودویث

 ۰181 ۰180 ,121 ۰120 ,119 ,13 :ظحاجلا

2 49 264 341. 

 .278 »150 :سونیلاج

 1356 223 ۰207 195 ,72 42 :لیریج

406 

 .76 ۰12 :نوعدج

 .125 :عباسلا يروجيرج

 -346 .230 .27 :قداصلا رفعج

 .123 ۰56 :كب يرفج

 .78 :شماجلج

 .162 )161 ۰159 :يلقصلا رهوج

 .248 .247 :ظفاحلا

 179 :هّللا pal مکاحلا

 .112 :تباث نب ناسح

 .282 ۰231 :يركسملا نسحلا

 1245 ۰227 ۰147 ,110 :يلع نب نیسحلا

 .36و 4

 .407 .326 ۰67 ۰66 .65 :جالحلا

 .120 ,114 ,113 ۰109 ۰107 :ةزمح

 .246 :ةلظنح

 .27 :ةیفنحلا

 .58 :ءاوح

 .145 »106 :دیلولا نب دلاخ

 .262 .251 .246 .94 ۰43 ۰26 :ةجیدخ

 .311 ۰154 ۰153 :يدادقبلا بیطخلا

 .277 :يمزراوخلا

 .274 258 :نارزیخلا

 1236 ۰217 ۰207 »112 ۰101 ۰72 :دواد

7 238. 245. 406. 

 .101 ۰12 :ةروبد

 .282 :لاجدلا

 .367 1346 :سویجیرک! سویسینوید

410 



 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 .229 .228 ,201 .179 :باطخلا نب رمع

367- 

 .326 :ضرافلا نب رمع

 .164 :صاعلا نب ورمع

 .112 :دنه نب ورمع

 .367 ۰346 :ثلاثلا سويروفيرغ

 ,282 .275 ۰272 .67 ,64 28 :يلازفلا

8 326. 327. 

 2220 :123 ۰122 ۰121 ۰56 ۰28 :نويونزفلا

300. 

 251 .246 .228 ۰114 .107 .53 :ةمطاف

354. 

 28 .20 :(ةيمطافلا ةفالخلا) نويمطافلا

2 ۰126 ۰137 141. ۰159 161. 197« 

0 ۰228 ۰230 231. ۰234 235. 295. 

2 323. 346. 

 .131 :خیشلا نب نیدلا رخف

 -279 :يسودرفلا

 .129 ,128 .127 ۰126 ۰125 .29 :ةجنرفلا

0 11 ۰132 ۰164 ۰275 368. 

 193 ۰161 :هللاب رهاقلا

 .362 :شیرق

 .407 109 .91 ,90 ,89 :فينأ نب طيرق

 .328 ۰45 :اقول نب اطسق

 .298 ,159 ,122 :ةماتک

 .45 :دسآ نب بهك

 .67 ۰66 :يذابالكلا

 .101 :ارسیس يناعنكلا

 .131 :عساتلا سيول

 .349 ۰28 :سنآ نب كلام

 117 ۰116 ۰115 ,112 ,54 .39 :نومألا

5 192. 

 .233 ,122 :لکوتلا

411 

 .114 :ةحلط

 .131 :هاش ناروط

 ,250 ۰246 ۰115 ۰114 .58 ۰14 :ةشئاع

1 255, 262. 269, ۰274 330. 333. 

 .342 ۰154 ۰151 .58 ۰56 54 :نویسابملا

5 366. 

 .49 :سمش دبع

 .362 ۰361 :فانم دبع

 .192 :(لخادلا) لوألا نمحرلادبع

 .45 :ریبزلا نب نمحرلا دبع
 61796174 :يرزيشلا رصان نب نمحرلا دبع

3 4 309. 

 .43 :(دّمحم دلاو) هللادبع

 .106 :يبآ نب هللادبع

 .201 :باطخلا نب رمع نب هّللادبع

 .92 ,43 ,بلطلادبع

 ۰171 ۰145 ,144 ,143 :ناورم نب كلملا دبع

2 202. 

 .318 :شیشح باهولادبع

 .159 :يدهلا هللا دیبع

 ۰109 :ثراحلا نب ةديبع

 .113 ۰110 ۰109 :ةیتع

 .114 .40 .39 ۰27 ۰26 :نافع نب نامثع

9 245 251. 255. 353. 

 .281 :لیئارزع

 .151 :اضرلا يلع

 1111 ۰109 ,96 153 627 :بلاط يبأ نب يلع

4 228, 229. ۰230 235, 245. 1345 

8 353. 354, 369. 370. 

 .246 :نسحلا نب يلع

 .230 :نیدباعلا نیز يلع

 ۰176 :نیجیتسون يلع

 .407 154 :لیقع نب ةرامع



 .245 .229 .142 ۰124 ۰7 :ةيواعم

 .123 ۰122 ۰119 ,117 116 :مصتعملا

 .231 :ةلودلا زعم

  jati:هللا نیدل 161

 .127 ,104 ,54 ,52 ۰29 .18 ۰10 :لوفلا

1 132 197 301, 305, 342. 

 .125 :هللا رمأب يدتقلا

 1149 148 ۰147 ۰141 ۰140 :يسدقلا

0 156. 157 158. 160, ۰162 163. 

164. 165. 166. 168. 169. 184. 1186 

5 197 314. 

 .186 :سمیج كلملا

 .235 ۰174۰125 ۰58 157 ۰56 :هاش كلم

 .121 ۰118 ۰117 ۰116 ۰54 ۰29 :كيلاملا

2 123. ۰127 ۰129 132, 159, 301: 

2 305. 306. 307. 341. 

 6155 6154 ۰153 ۰152 ۰151 ۰27 :روصنملا

156. 

 .349 ,322 .295 .282 .231 ۰159 :يدهملا

 406 »204 :نارمع نب ىسوم

 .277 :نوميم نب ىسوم

 :180 ۰178 159 ,132 .45 43 :ىسوم

205. 215. 216. 217. 231. 236. 245. 

249. 277. 

 276 :يلبنحلا نيدلا حصان

  poli:ورسخ 28. ۰140 141. 148 ۰162

.221 ,220 .219 .197 .168 .165 4 

.315 .314 .238 .224 2 

 .93 :يشاجنلا

 125 :نويرازنلا

 .351 134 :سويروطسن

 .297 ۰159 :نامعنلا

 .245 ۰178 ۰153 ۰75 :حون

 ىطسولا روصعلا ك يمالسبإلا ملاعلا

 .215 ,144 ۰45 ,34 :سنوي نب ىتم

 .282 :يدهلا دمحم

 .354 ,248 .61 :يمفاشلا سيردإ نب دمحم

 .276 :جاحلا نب دمحم

 .334 ,327 :نيسحلا نب دمحم

 .355 :مساقلا نب دمحم

 ,38 ,35 ۰26 ,19 .15 .12 ۰11 ,9 :دّمحم

9 42. 43. 44. 45. 46. ۰52 ۰53 60, 

1 62. 63. 72. 73. 84. 86. 91. 192 

93. 94. 95. 97. 101. 102. 103. 105« 

6 107. 108, 109, 110. 111. 112« 

3 114 ۰115 116. 6120 ۰147 151, 

3 177 178, ۰180 181, 185, 195, 

6 ۰201 202. 203. 204. 205. 206. 

207. 209. 215. 216. 217. 218. 221. 

222. 225. 227. 228. 229. 230. 232. 

234. 235. 236. 237. 238. 244. 1245 

246. 247. 249. 251. 252. 254. 1255 

2 264. 268. 269. 270. 271 273. 

4 282. 283. 293. 295. 297. 298. 

299. 316. 330. 342. 344. 345. 346« 

347. 350. 353. 354. 367. 368. 369. 

0 405. 

 .235 ۰176 ۰123 ۰28 :يونزفلا دومحم

 .77 ۰12 :نوینایدلا

 .245 ۰151 :يناثلا ناورم

 .246 .159 :میرم

 .116 ۰115 :يدوعسملا

 )72.171 43 134 :(یسیع ,عوسی) حیسلا

5 144 ۰160 ۰187 215. 231. 232. 

6 ۰245 282. 346, 350. 351. 367. 

 .120 :ةملیسم

412 



 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 .236 :ايركز نب ىيحي
 .245 ,231 .230 ,229 :ةيواعم نب ديزي

 .247 43 :بوقعي

44 AL 37 ,33 .20 15.13 ۰11 دوهيلا: 

«106 ۰105 .103 .95 .60 .51 .50 45 

1177 ۰176 ۰170 .164 .139 .138 .107 

,195 .184 .183 .182 .181 .180 .178 

(232 .221 .216 .215 .208 .206 .197 

.281 ۰277 .239 .238 .236 .235 4 

.335 .334 .320 ,319 .318 .310 .291 

406 .347 .346 .343 .336 

 .221 :اذوهي

 .245 ,236 1159 :فسوي

413 

 .265 ,218 :يوونلا

 .356 .264 .224 .223 ,219 :رجاه

 »115 ۰112 ۰103 154.27 :ديشرلا نوراه

55 158 258. 274. 295. 331. 358. 

 .407 .251 ,246 ۰114 ,113 :دنه

 .177 :سودنهلا

 .268 :ستدوریه

 .144 :سدوریه

 .120 ,114 ۰113 :يشحو

 146 144 ۰143 :كللادبع نب دیلولا

172 

 .181 ۰113 ,109 :ةبتع نب ديلولا

 .282 :جوجأمو جوجأي



 .308 ,290 ,193 .102 .51 .9 :اکیرمآ

 ۰124 ۰104 ,55 651 ,49 ,35 618 :لوضانألا

5 ۰156 279. 308. 

 .274 :رابنألا

 .277 ۰192 6167 ۰149 :سلدنألا

 .183 :ایسینودنا

 .148 .34 :ایکاطنآ

 .165 ۰164 24 ۰6 :ةزیجلا مارهآ

 6125 104 ۰71 ۰35 ۰27 ,19 ۰18 :ایوروآ

8 182. 270. 277. 

 126£ :اسیدیا

 .48 47 .46 ,35 134 ,33 ۰28 ۰19 :ناریا

1 52, 55. 56, 65. ۰83 ۰121 ۰122 6123 

2 193 246 269. 300« 

308. 351. 

 79£ :بدنملا باب

 .334 ,214 :لباب

 .315 :ناتسكاي

 .148 :اريملاب

 ء142 .141 ۰140 ۰79 :طسوتملا ضيبألا رحبلا

8 159. ۰164۰163 165: 166. 168.167« 

174.170« 182.177. 184.183. 1192.185 

7 253. 307. 313. 329« 335, 336. 

 -269 ۰164 ۰141 ۰50 :رمحألا رحبلا

 .132 :دوسألا رحبلا

 .129 :لیلجلا رحب

 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 عضاوملا فاشك :اسماخ

 .326 :انيثأ

 .192 .149 ,148 ۰147 .33 :ندرألا

 .121 :كرتلا ضرأ

 .149 ,148 :احيرأ

 ۰103 ,54 ,51 ,46 ,37 ۰35 ۰27 618 :اينابسإ

4 ۰122 ۰142 ۰151 ۰158 ۰179 180« 

2 ۰273 ۰277 ۰296 ۰300 ۰301 303« 

4 335. 

 .315 ۰293 :لوبناتسا

 ۰101 84 677 ,42 ۰37 13۰12 69 :لیئارسا

0 215. ۰224 237. ۰247 ۰298 368- 

 .165 ,163 ,142 ۰141 ,132 :ةيردنكسإلا

 .165 ۰163 :ناوسآ

 .314 ۰177 ۰151 6118 ۰116 :یطسولا ایسآ

49 355. 

 .77 ۰71 .55 ,52 .51 ,50 ,49 ,18 :ایسآ

9 197 273. 337. 351. 

 .273 ۰173 ۰149 52 :ناهفصآ

 .59 .54 50 ,49 ,46 ,37 .28 ,18 :ةيقيرفا

7 83 ۰104 ۰116 121.120.118« 

2 142 151 ۰159 ۰161 ۰167 ۰179 183« 

5 196 231, ۰238 ۰269 273, 297. 

8 4 309, ۰346 371. 

 1121 ۰56 ۰52 ۰46 ۰28 ,18 614 :ناتسناففآ

2 123. 193. ۰230 233. 248. 300. 

 .169 :ايريملأ

414 



 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 .347 6157 .155 :تيركت

 .264 ,47 :سنوت

 ۰147 ۰146 ۰143 ,27 ,24 :يومألا عماجلا

2 11 219. 230. 

 .164 :صاملا نب ورمع عماج

 .122 :سلطألا لابج

 .349 ,51 :زاقوقلا لابج

 .51 :سورغز لابج

 .148 :نانبل لابج

 .106 هر

 .225 :ةمحرلا لبج

 .24 :نوتیزلا لبج

 .215 :هّللا لبج

 .216 .215 ۰159 :ءانيس لبج

 .224 :دوؤك لبج

 .141 :ةدج

 .152 :ةيرجرج

 .122 ۰55 :رئازجلا

 ,25 ۰19 ,18 ۰17 ۰13 ۰11 ۰10 :برملا ةريزج

6 33, 35, 37. 43, 45. 46. 49 ۰50 151 

0 68 ۰71 ۰72 ۰73 ۰74 ۰75 ۰76 ۰77 78( 

9 80. 82, 83. 84. 85. 88, 89, 92. 96« 

7 11 107. ۰109 114.113.112.111« 

7 7 142« 185.147« 192, 197. 6214 

5 250.220.219.217« 251. 252. 256« 

4 268. 269. 273. 278. 296. ۰299 1321 

3 338. 347. 352. 353. 367 

 ۰166 :سيت ةريزج

 :137 ۰112 .96 ,85 ۰47 33 :قارعلا بونج

2 354. 

 .183 :ايسآ قرش بونج
 .197 6159 :ایسآ برغ بونج

 .164 :ةونج

415 

 .149 :تيملا رحبلا

 .192 ۰122 ۰51 :نيوزق رحب

 .125 :ناف ةريحب

 .173 ۰66 :ىراخب

 ۰111 ء110 ۰109 .107 .106 ۰105 ۰84 :ردب

.113 

 .296 :لافتربلا

 ۰157 :155 ۰138 .96 .65 .63 ۰47 :ةرصبلا

-171 

 .192 ۰148 :كيلعب

 ۰29۰28 .27 ۰23 ۰20 ۰18 ۰13 .11 ۰10 :دادغب

«104 ۰87 .66 .65 ۰63 ,56 ,54 ۰52 .50 5 

۰126 ۰125 6123 122 ,117 ۰116 2 

6151 ۰150 ۰149 ,142 ,139 138 2 

«159.158.157.156 5 2 

«193 ۰186 ۰182 ۰171 ۰169 167 63 0 

«247 ۰235 ۰234 ۰233 ,231 ۰227 7 

۰312 ۰311 ۰277 ۰275 1274 .273 7 63 8 

.369 ,342 .331 ,329 73 

 .353 ۰192 ۰185 ۰142 ۰29 :سراف دالب

 ۰153 ۰79 ۰76 ۰75 ۰28 :نیرهنلا نيب ام دالب

.157 156 5 

 .355 ۰273 ۰248 ,122 :رهنلا ءارو ام دالب

 .153 :نينامث 3

 .166 ۰151 :ریصوبلا

 .224 :عيسلا رئي

 .356 :222 :مزمز رئب

 .300 ,148 ۰121 ۰56 ۰50 :توريب

 .343 ۰295 ۰269 ,176 ۰164 ۰33 :ةطنزيب

 .192 ۰149 ,148 :ناسیب

 .148 .81 ۰23 :رمدت

 .300 :ناتسکرت

 .300 ۰125 »71 :ایکرت



307. 310. 319. 328. 340. 355. 

 .166 ۰163 :طايمد

 .123 ۰122 ۰117 ۰54 :ملیدلا

 .230 ۰158 ۰152 :ةقرلا

 .274 ۰148 ۰137 :ةلمرلا

 .132 ۰118 :ایسور

 .250 .214 ۰80 ۰71 ۰48 ۰19 :امور

 .192 :يرلا

 .165 :رابجنز

 .265 :رمحألا رحبلا لحاس

 1176 ۰171 ۰170 .80 .34 ,33 :ةيناساسلا

2 6 ۰269 371. 

 .306 ۰233 ۰117 ۰28 :ءارماس

 .226 ۰141 :ةیدومسلا

 .116 :دنفرمس

 .355 ۰151 ۰140 ,46 ,37 :دنسلا

 .148 :يلحاسلا لهسلا

 .118 :یطسولا ایسآ بوهس

 .120 :نادوسلا

 149 ,46 ,29 ,28 ۰23 ۰20 ۰13 ۰11 :ةيروس

0 61 66 ۰74 ۰80 ۰83 96. ۰103 105: 

6 110 ۰125 ۰126 ۰127 ۰128 ۰130 ۰132 

3 137 ۰138 ۰139 142, 145, 147 148« 

149 0 ۰151 ۰153 ۰155 ۰156 158, 160« 

8 197« ۰202 212, ۰224 ۰236 ۰237 ۰273 

65 279 ۰294 307. 308. 310. 314. 

9 336. 341. 342. 

 165£ :سيوسلا

 .165 ۰74 :انيس

 ! Glo Lis:يروسلا 279.

 :ماشلا 44, ۰139 ۰140 145.144.142.141)

«185 .184 ,165 ,162 ۰152 ۰151 0 7 

.352 ۰273 ۰252 .249 .206 .197 2 

oolىطسولا روصعلا ك يمالسإلا  

 1290 ,184 .183 .182 ۰140 .139 :ةزينج

9 335, 345. 

 .137 :نالوجلا

 355 :نوحیج

 .165 ۰94 ,93 :ةشیحلا

 ۰76 ۰74 ۰71 49 ء45 ء43 ۰35 ۰26 :زاجحلا

1 82. 84, 91, 94. 96. ۰112 ۰141 ۰147 

149. ۰156 ۰160 229. 1248 ۰268 273« 

274 

 .79 :ءارحصلل ةيلامشلا دودحلا

 .273 ,158 :نارح

 .74 ۰23 :ةرحلا

 .129 ۰128 ۰126 ۰29 :نیطح

 341 ۰149 ۰148 6142 :بلح

 .157 :ناولح

 279 )113 :ةامح

 .148 .80 ۰13 :صمح

 1192 ۰183 ۰56 51 137 :طسوتلا ضوح

8 335. 336. 

 151 ۰141 ۰121 ۰110 ۰66 ۰28 :ناسارخ

48 273. 294. 

 .156 ۰75 :يبرعلا جيلخلا

 .193 ۰112 ۰109 .107 ۰105 :قدنخلا

 .192 :ایراد

 .167 ۰152 ۰52 :ةلجد

 .192 ۰165 :لينلا اتلد

 .369 .306 .209 ,173 »138 ۰52 :يهلد

 .37 27 ۰24 ۰23 ۰20 18 ۰11 ۰10 :قشمد

0 52. 63. ۰87 96. ۰126 ۰138 ۰139 141« 

2 143 ۰144 ۰145 ۰146 ۰148 ۰149 151« 

0 168 ۰169 ۰171 ۰172 ۰173 181, ۰186 

2 09 ۰229 ۰230 ۰236 ۰237 

44 ۰247 ۰248 ۰249 ۰250 ۰273 ۰275 301: 
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 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 .166 1165 :رصم ديعص

 .224 :افصلا

 .149 ,148 130£ :روص

 .50 :لاموصلا

 .148 :اديص

 .277 ,273 ۰156 »152 19 .18 :نيصلا

 .149 .148 .130 ۰129 :ةّيربط

 .148 ۰130 :سلبارط

 .173 :دنقشط

 .192 :نارهط

 .47 .34 .33 ۰28 ,23 ,20 ,14 ۰11 :قارعلا

49 50 51, 52, 54, 56. 74« 80, 85. 196 

2 13 131:126: ۰132 ۰137 138: 140: 

41 ۰147 ۰150 ۰151 153, 155. 156« 157« 

5 167 ۰170 ۰184 185: 1192 ۰197 202: 

31 234 ۰235 ۰236 248. 252: 273. ۰274 

8 330. 336. 344. 347 354. 

 .274 ۰225 .224 ۰223 219 ,24 :تافرع

 .230 ۰148 ۰130 ۰127 :نالقسع

 .148 ۰142 ۰132 ۰130 :اکع

 .149 ,148 ۰103 ۰83 :ناّمع

 .164 ۰141 :باذيع

 .132 ۰130 ,127 .29 :تولاج نيع

 1232 ,231 .229 ,228 ,227 ,162 03 ريدغ

4 345, ۰354 355 370. 

 .197 6159 ,50 :ایسآ برغ

 .273 ۰50 ,18 :ةیقیرفا برغ

 193 :اکیرمآ برغ

 ۰122 ۰103 ۰83 56 ,35 ,33 ,18 ۰14 :برفلا

3 ۰125 ۰138 ۰142 ۰145 ۰162 212 

25 ۰226 246. ۰249 257. ۰266 275: 

7 330. 

 .142 ۰141 :ةطانرغ

417 

 .304 ۰300 :ةيريبيألا ةريزجلا هبش

 (برعلا ةريزج :رظنا ) ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 .121 ۰120 ۰118 :ةيقيرفالا ءارحصلا هبش

122 

 »197 ۰183 :ایسآ قرش

 .196 ۰183 ۰120 .83 :ةيقيرفإ قرش

 ۰105 ۰102 ۰101 ۰75 ء20 ۰18 :ىندألا قرشلا

6 133 ۰197 ۰251 ۰252 ۰263 ۰291 ۰292 

5 297. 301. ۰309 331. 337. 

 .273 ۰83 :ىصقألا قرشلا

 655 51 ء47 .35 ۰23 615.9 :طسوألا قرشلا

9 1 78 ۰80 ۰116 ۰127 ۰131 146, ۰147 

0 159. 162. ۰167 173, ۰192 203. 205. 

0 7238 250. 266. 270, ۰290 ۰296 302« 

6 307. 309. 310, 311 313. 314, £328 

1 333. 

 .307 :طسوتلا رحبلا قرش

 .122 :رئازجلا قرش

 .301 132 :ينيتاللا قرشلا

 .300 :123 ۰122 6121 ۰56 ۰46 :ناريإ قرش

 ,59 ,54 ,50 .46 ,37 ۰28 :ةيقيرفإ لامش

7 80. 104 ۰120 ۰122 142« 151, 159« 

1 167 ۰179 185« ۰231 238. 269. 297, 

8 4 346. 

 .268 :زاجحلا لامش

 .347 :نیدفارلا دالب لامش

 .192 :سراف دالب قرش لامش

 .224 :بقنلا ءارحص لامش

 .355 :سوسکأ رهن لامش

 .280 ۰279 :رزیش

 .122 .49 :ةيقيرفإلا ءارحصلا

 6185 ,148 ۰85 :ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص

227 



 .270 ,269 :ميدقلا ريصقلا

 .349 .118 ,51 :زاقوقلا

 .47 :ناوريقلا

 :231 ,230 .229 ۰147 ۰110 ۰27 :ءالبرك

3 235, 245. 344. 

 ۰221 ۰220 ۰219 ۰212 ۰147 ۰43 ۰24 :ةپمکلا

2 ۰226 ۰227 ۰272 ۰281 ۰283 347. 

349 

 )145 .144 ,143 :نادمملا Ún ةسينك

6 172 181. 

 2151 138 :137 .96 ,85 ,63 ,47 :ةفوكلا

5 230.229.171.157« 245. 273: 274« 

353. 

 .315 :روهال

 .300 ,234 ۰220 ,148 .147 ,66 ۰56 :نانبل

 .121 :يسلطألا طيحملا

 .197 ۰182 ۰167 ۰159 :يدنهلا طيحملا

 .84 81.45 ,44 ,39 ,35 ,26 ,11 :ةنيدملا

5 4 95, 96. 97. ۰102 ۰105 ۰106 107« 

8 12 ۰115 129, ۰178 ۰181 202, 206« 

8 215. 216. 226. ۰227 ۰230 233. 234« 

2 282 297. 299. 345. ۰350 1352 

3 367. 370. 

 .230 :ورم

 .233 :فيرش رازم

 .225 ۰224 :ةفلدزم

 .236 ۰24 :ىصقألا دجسلا

 .219 ,221 :مارحلا دجسلا

 .52 651 ۰50 49 ء47 46 ۰29 ۰28 :رصم

4 6 ۰127 ۰128 ۰131 ۰132 133, 138« 

40 4 0 ۰151 ۰156 159, 160« 

2 ۰163 ۰64 ۰165 ۰166 ۰167 ۰170 173« 

0 2 192 ۰197 ۰201 ۰216 ۰220 228« 

 ىطسولا روصعلا ك يمالسالا ملاعلا

 109 .106 ۰77 :ةزغ

 192 ۰185 ۰170 ۰142 ۰120 ,34 ۰29 :سراف

2 303 311 314, 353. 

 .166 :امرف

 .371 ۰176 6125 :اسنرف

 163 ۰162 ۰161 ۰140 ,137 .47 :طاطسفلا

164 ۰165 ۰186 231 234, 345. 

 132 ۰127 ۰66 ۰29 ۰20 13 11 :نیطسلف

7 7 148 149 : ۰150 ۰202 ۰220 274« 

314 

 .166 :مویفلا

 .293 :انییف

 ,37 ۰29 ,24 ۰23 .20 ۰18 ۰11 ۰10 :ةرهاقلا

7 50 54 66 ۰87 ۰122 ۰126 132 137« 

8 139 140, 141, 149, 159, ۰160 1161 

2 8 169 ۰170 ۰172 ۰173 183 1184 

6 189. ۰197 201. 209. 220. ۰230 ۰232 

44 270. 274. 1.279 290. ۰309 312« 

9 335. 341. 369. 

 .238 ,237 :ةلسلسلا ةبق

 »202 ۰172 ۰143 .27 ۰24 ۰23 :ةرخصلا ةبق

236. 237. 238. 

 ۰106 ۰101 .48 ,29 ۰27 ۰26 ۰23 :سدقلا

25 ۰126 ۰127 1228, ۰130 139, 141« 

2 143. ۰148 149, ۰151 ۰163 202« 

04 205. ۰206 ۰208 ۰216 221, ۰230 236« 

8 283. 290, 293, 297. 299. 305. 368« 

369 

 ,303 ۰209 ۰173 ۰149 ,138 ۰27 :ةبطرق

369 

 ۰146 ۰132 ۰110 ,35 ۰34 ۰29 :ةینیطنطسقلا

149« 173. ۰280 293. 343 351. 

 .159 85 :(ةنیدم) رصقلا

418 



 ةيحيضوتلا تافاشكلا

 .355 ,52 ,37 :دنسلا رهن

 6230 6192 ۰157 ۰156 ۰155 :تارفلا رهن

347 

 .167 :رجينلا رهن

 ۰165 ۰164 ۰163 ۰161 ۰141 ۰18 :لینلا رهن

7 ۰182 192. 

 .118 ۰55 ,52 618 :نوحیج رهن

 »155 ۰152 ۰151 142 »117 ۰66 :ةلجد رهن

6 157 167« 347. 

 .273 »243 6172 :روباسین

 .165 :ةراقس مره

 .148 .83 ء46 :بیصخلا لالهلا

 ۰104 ۰79 ,55 ,46 ,39 ۰34 ,28 ۰19 :دنهلا

0 7 3 192 193, 197. 212, 1214 

3 299, 304. 

 ۰74 ۰71 ۰52 ء49 ,44 ,35 619 ,12 :تاحاولا

6 82. 83. ۰84 87. 165. 185, 255. 

 .107 :ربیخ ةحاو

 .149 148 :ندرألا يداو

 ۰35 :دئسلا يداو

 .106 :یرقلا يداو

 1158.157 :طساو

 .52 .49 ,37 ,35 ,34 ,19 618 :ایسآ طسو

5 23 

 .148 :افای

 .308 ۰251 ۰113 :كومريلا

 186 ۰83 ۰75 ۰74 51 ۰35 ۰23 »13 :نمیلا

7 0 185 193. ۰196 212, 218, 224. 

 .214 )121 ۰19 :نانویلا

419 

1 7232 234. 235. 236. 265. 269. 270« 

278. 289. 310.302« 311. 312. 321. 329« 

2 335. 336. 337. 344. 346. 350. 

 .345 6140 :ارزع نبا دبعم

 :197 ۰167 ۰164 .163 ۰140 .51 :برفل

2 291. 

 .161 :مطقلا

 .45 ,44 ,43 ,39 ,35 ۰26 .24 .20 ۰13 :ةكم

0 71 ۰75 ۰81 82. 83, 84, 85. 91, 92« 

3 94. 95, ۰96 97. ۰103 ۰105 ۰106 107« 

8 112. 129, 140, 141: ۰178 ۰181 185 

6 41 206: 215. 216. ۰219 1220 

1 ۰223 ۰225 ۰226 ۰227 ۰228 238. 1247 

2 272. ۰273 ۰274 283. ۰299 320. 1328 

346. 347. 349. 350. 352. ۰356 367. 368 

9 370. 

 165£ :ةيردنكسإلا ةرانم

 .161 :ةيروصنملا

 .227 ۰226 ۰225 ۰224 :219 :ىنم

 .50 :ايناتيروم

 .158 ۰156 :152 ۰142 :لصوملا

 .168 :ةيريملأ ءانيم

 .148 :سلپان

 .148 :ةرصانلا

 .98 :نارجن

 .235 .233 ,230 :فجنلا

 .158 :نيبيصن

 .158 :ةيناممنلا

 .192 :ندرألا رهن

 .103 :سلدنألا رهن



 :افلوملا نع تامولعم

 .يزدنيل سميج .د

 .نسنوکسو ةعماج نم خیراتلا يف هاروتکد

 .اکیرمأب ودارولوک ةيالو ةعماجب يمالسالا خیراتلا يف كراشم ذاتسأ

 ۲ ۲ ۱ :هتاروشنم نم
 ةرتفلا يف ينسلا داهجلا رکف رذجتو رکاسع نبا :هللا لیبس يف لاتقلا» باتک -

 .م2010 :(ناميلس دارم عم كارتشالاب) .«ةيبيلصلا

 .م2009 .«مالسإلل ةيخيراتلا داعبألا» :باتك -

 ةميدقلا روصعلا يف ةسارد :يمالسإلا خيراتلا لئاوأو ركاسع نبا» :باتك ريرحت -

 .م2002 ««ةركبملا هتارتف يف مالسإلاو ةرخأتملا

 :مجرتملا نع تامولعم

 .ناليجحلا حلاص نب رصان .د

 .م2008 ءاکیرمآ يف انايدنإ ةعماج نم يفاقثلا دقنلا يف هاروتكد
 م2008) دوعس كلملا ةعماجب اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسف يف سيردتلا ةّئيه وضع

 .(نآلا ىتح -

 (نآلا ىتح - م2011) ةيفاقثلا نوؤشلل مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو ليكو

Cals(نآلا ىتح- م2006 ماع نم ) ضايرلا ةفيحص يف «فرحلا عاقيإ» ةيواز . 

 :هتاروشنم نم

 ةيفاقثلا قاسنألا يف ةسارد :ةيبرعلا لاثمألا صصق يف ةيصخشلا» :باتک -

 -2010¢ .«عا دب لا ةقيقح سن ةصقلا» باتک ةمجرت -

 21 .«صصقلا للحن فیک» OLS ةمجرت -

 :هل ةروشنملا ةّيملعلا ثوحبلا نم
6 

 -2006¢ .«نییدومسلا مالک يف ةينیدلا ةمزاللا» =

 e2011- .«ةصقلا يف ةيصخشلا طيحم ربع ملاعلا ةيؤر» -

421 



 :عجارملا نع تامولعم

 .يعزابلا نمحرلادبع نب دعس .د
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .تایرقلا يف م1953 ماع ديلاوم نم

 ‹ضايرلاب دومس كلملا ةعماج نم اهبادآو ةيزيلجنإلا ةفللا يف سويرولاكب
 .م4

 .م1978 ,انایدنا ةيالو يف ودروب ةعماج نم يزيلجنالا بدألا يف ریتسجام

 .م1983 ودروب ةعماج نم يكيرمألاو يزيلجنالا بدألا يف هاروتکد

 .(م1984-2009) نراقملا يزيلجنالا بدألل ًاذاتسأ لمع

 .(م2006-2010 ماع نم) يبدألا ضایرلا يدانل ًاسيئر لمع

 . (نآلا یتح - م2009) یروشلا سلجم وضع
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 نع ةماع ةمدقم هباتك نأ ةيحاتتفالا يف فلؤملا دكأ دقو :امومع ةيزيلجنالاب قطافلا یراقلاو يكيرمألا

 مذقی وهف ءاذل ؛ةبقحلا كلت يف اوشاع نيذلا رظن ةهجو نم ىطسولا روصعلا يف يمالسالا خيراتلا

 یساسألا ينقلا لکشلا اهدعی يتلا دئاصقلا اًصوصخ .داذنآ ةقلولا ةيبرعلا صوضنلا نم تاداهشتسا
 يهو ؛یطسولا نورقلا لالخ يمالسالا ملاعلا يف ةيسيئرلا میلاقألا ىلع زیکرتلا فلؤملا راتخا دقو .رصعلل

 عونتلاو ةيرارمتسالا یدم حضویل یرخآ ةنكمأ ىلإ انایحا ريشي امک رهان داتفیو قشمدو ةريرعلا ريوه ا

 .ةيمالسالا تاعمتجلا يف

 .روصعلا كلت يف ةمهلا تاعوضوملل ةماع ةيؤر نّمضتي لصفب تأدب .لوصف ةعبس ىلإ باتکلا مس دقو

 لصفلا زكرو .ةوبنلا رصع اهیف زواجتی مل تاعوضوم ةلمج نع هيف ثدحت لصفب «برعلا ةريزج» Gad مث
 داهجلا موهفم ىلإ ةفاضالاب .ةبقحلا كلت يف ةيركسعلا ةينقتلا ازربم «ةسايسلاو بورحلا» ىلع ثلاثلا

 ةيمويلا ةايحلا اًعبتتم «ندملا» ب متهاف عبارلا لصفلا امآ .اهریغو ةيبيلصلا تالمحلاو تاحوتفلاو يمالسالا

 «تادابعلاو رئاعشلا» لصف لوانت .كلذ sary .تقولا كلذ يف دادغبو ةرهاقلاو قشمد نم is يف ناكسلل

 لصفلا ىلإ لقتنا مث .اهلك ةيمالسإلا تاعمتجملل ةيمويلا ةايحلا عاقيإ لثمت يتلا مالسإلل ةسمخلا ناكرألا

 ةايحلاب ةقلعتلا تاعوضولا نم ةعساو ةعومجم اضراع «ةيلسمو ةفيرط تامولعم»ب digi يذلا سداسلا
 .ةقباسلا لوصفلا يف ركذُي مل امم ةيمويلا

Sasيمالسالا ملاعلل ىطسولا روصعلا يف ةيمويلا ةايحلا خيراتب تينع يتلا ةمهملا بتكلا نم باتكلا اذه : 

 ماظنلا :لثم تالاجم يف ةيمالسإلا ةراضحلا هتمّدق امم بناوج نع LEIS .ةيبرغ رظن ةهجو نم هتجلاعو
 .يملعلاو يركفلا ثحبلاو «يندملا عمتجملاو :ةيداصتقالا ةردقلاو .ةيركسعلا ةوقلاو :يسايسلا
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